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1. csapás

Senki földje – Kerekerdő közepén,

Autós Okálda 2001.12.16.

Hajnal 02.11 és az azt követő órák….

                              α

       Egy nehéz nap éjszakája                              

Szokatlanul sötét van, még a hold is remegve bújik meg a felhők mögött,  lehet ő is érzi  a
fellegekkel érkező hideget. Rövidesen lehullik az idei első hó, amelyik már valószínűleg megmarad
és fehér lepelbe burkolja majd a tájat.  Sárgás-fehér fénycsóva gyúl a távolban és ahogy egyre
közelebb ér, felerősödik a fény, majd vakító világossággal, lassan pöfögve begurul a parkolóba a
hozzá tartozó közlekedési alkalmatosság. Fehér színű Trabant kombi érkezett, igazi Kelet európai
életérzéseket idéző, múltbéli tünemény, amiről a nagypapa képe villan be egy pillanatra, ahogy
megáll a házuk előtt és komótosan akkurátus mozdulatokkal kibányássza a csomagtartó hátuljából a
disznótáppal teli zsákokat. Na mer ugye reggel, csak lökni kell valamit a jószágnak, mivel levegőtől
nem fog megnőni a bendője és igencsak soványra sikeredne az év végi disznóöléskor a szalonna.
Csakhamar előkerül a pilóta is, tétován meg-meg állva visszanéz, mintha arra lenne kíváncsi, hogy a
nem létező központi zár, működésbe jött e. Nem. Nem is zárta be, hisz Trabantot, még nálunk
magyar honban sem lopnak el, semelyik autó tolvaj nem pazarolná el erre, azt a hihetetlenül drága
idejét. Macis léptekkel nagy hasú, alacsony termetű, barna rövidre nyírt, zsíros hajú és vastagbajszú
emberke érkezett, egyik hősünk Robi.

–  Na  öcsém,  ma  is  nagyon  szar  napom volt,  el  se  tudom mondani  neked,  hogy  mennyire
meggyötörtek!  Az  a  sok féreg,  még egy órakor  is  cigánypecsenyét,  meg Zengővárkonyit  akart
zabálni, na gondolhatod adtam nekik. Jóízűen tömték magukba, nekem meg két korsó sört, volt
muszáj innom, mer alig maradt nyálam, oszt teljesen kitikkadtam. Adjál egy szokásos nagyot, négy az
egyben-t.

– Fehéret vagy vöröset? (Kérdeztem, megszokásból talán, vagy csak amiatt, hogy eltereljem a
szót az előző témakörről, mivel megmozdult bennem egy érzés, vagy az is lehet, hogy csupán csak az
esti vacsora, emésztésnek indult tartalma a gyomromban.)

- Mindegy, mert mindegyik fos! Egy jó van benne, hogy hideg, na meg a szóda, azt nem lehet
elrontani. Hú baszd meg, itt ma se fűtötök? Mindjárt megfagyok,( majd lassú és nagyon hosszan
tartó korttyal, eltüntette a pohárban található, fél liternyi fehér nagyfröccsöt. Elégedetten méregette
a  maga elé  letett  üres  poharat  és  hanyag  mozdulattal,  megpödörte  a  hidegtől  deres  bajszát.)



Megborzongtam és a hő légbefújót két fokozattal feljebb kapcsoltam a pult alatt, mivel nem akartam
felfázni, elég bőven az is, ha a vendégek fáznak, nem vagyok a magam ellensége, majd a pohárért
nyúltam, de rögtön feleszmélt hősünk.


