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KONTRA FERENC 

Sehol a világon 
A négy rajzszöget a platán kérgébe nyomták, a fekete keretben az állt, hogy élt 

huszonhárom évet. Belerozsdásodtak a rajzszögek az első eső után, végigfolyták a papír 
fehérjét. Mindent letépkedtek, a plakátokat, a hirdetéseket, csak a gyászjelentéseket 
hagyták meg. Félhangosan olvasta őket a dadogós öregember. 

Ha hallgatna, meg sem tudná senki, hogy dadog, gondolta magában Pocok. 
Az építkezést nem lehetett gyökerestül kitépni, megakadályozta a focizást, 

örökre megsemmisítette a pályát. Pedig mennyi minden volt itt, egy egész történelem! 
Felépültek a házak, eltakarították a törmeléket, aztán a házak előtti üres teret parkosí-
tották. A szélén ősrégi fák álltak, melléjük bokrokat ültettek, aztán szabályos rendben 
tovább. A középsőket idejében ki kellett taposni. Aztán fákkal próbálkoztak a kerté-
szek, valami vörös levelű japánszilvát hoztak, de a labda végzett velük. Két év alatt a 
szélső cserjék kezdték megemberelni magukat, körbefogták a tisztást, a pálya helyét, 
gondolta végig Fütty, miközben két ujját a szájába dugta, hogy úgy szóljon, mint ré-
gen, amikor jelt adott az éjszakai vadászatra: Ma éjszaka kitépjük a fákat! Még rajtuk 
volt a kertészet bilétája. 

Már egyébként is kinőtték a pályát. Prr-prr az erkélyről nézte, hogyan számolják 
fel egyik napról a másikra a kilátást. Előbb a barakkot építették fel a munkásoknak, 
aztán jöttek a daruk betonsúlyaikkal, mintha ők akarták volna kimérni a tér minden 
darabját. Magas kerítéssel határolták el az építési területet. A daruk újra meg újra fel-
bukkantak, csőrükben egy-egy szobafallal. A kezdetben átlátható vasszerkezetet egyre 
sűrűbbre szőtték az építők. Végleg eltüntették a rálátást az útkereszteződésre, többé 
nem lehetett látni az erkélyről az összeütközéseket. A fékcsikorgás és a csattanás közt 
eltelt idő alapján meg lehetett becsülni a baleset komolyságát. Különösen éjszaka koc-
cantak, amikor villogó sárgára állították a villanyrendőrt. 

Pocok a tenyérnyi leveleket rugdosta. Mélyre túr t a lábfejével, aztán szét. Mint 
a madarak, száraz szárnyakon. Annyira igyekeznek, hogy kész legyen még a fagy előtt, 
mondta. 

Csak az első részét fejezték be határidőre, azt, amelyik az útkereszteződésre néz, 
mondta Fütty. 

Figyelték a targoncák ideges jövés-menését. Teherautó érkezett, feltűrték a pony-
vát, hordókat raktak le róla. A barakksor leghátsó részébe kerültek. Rács volt az abla-
kokon. Belestek a raktárba. Kicsomagolatlan kartondobozok és dróttekercsek álltak 
bent egymás mellett, bálákba rakva. Az egyik sarkot mennyezetig rakták radiátorral. 

Továbbmentek a parkoló felé. Letelepedtek egy gazdátlan kocsira. Az alját a nyá-
ron felverte a gaz. Rágyújtottak. 

Az éjjeliőr a padon szokott üldögélni a dadogós öregemberrel, mondta Pocok. 
Majd hülyék lennének ilyen hidegben ott üldögélni, amikor ott van szemben 

a kocsma, mondta Fütty. 
Jó, de kint olcsóbb a sör. 
Leemeljük éjfél után a rácsot az ablakról. 
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Akkor éppen az ő fejükkel gondolkodunk. Ezért szerelték rá a rácsot - belülről. 
Ezért van éjjeliőr. Sok mindenkinek szüksége lehet építőanyagokra. 

Szóval inkább fényes nappal, vágta rá Fütty, és máris cselekedett: két középső 
ujjával olyan éles hangot hallatott, hogy a visszhang kétszer körbekergette önmagát. 

Prr-prr a könyvei közt mímelte a tanulást, & & & & & & & & & & & & & & 
& & & & - ilyeneket rajzolt a lap szélére, de sehogyan sem akart sikerülni neki egyet-
len vonalból. Kiment az erkélyre, és intett nekik, hogy menjenek fel. 

Stratégiai fontosságú volt, hogy éppen az ő erkélyük nézett az építkezésre. A he-
tedikről pontosan be lehetett látni a terepet, követni lehetett a munkások mozgását a 
kerítésen túl, meg lehetett figyelni naponta ismétlődő szokásaikat. 

Prr-prr hatkor kelt, amikor a daru sziszegő hangján elindult az első láda fürdő-
szobacsempéért. Legtöbben az állványokon vakolták az elkészült épületrészt, a többiek 
lapátoltak lent, anyagokat készítettek elő. Napok óta az egyetlen időpont, amikor 
senki sem tartózkodott az udvaron, az ebédidő volt. A szemközti kocsmából érkezett 
hatalmas alumíniumfazekakban az élelem. 

Mivel a raktárból folyton ki-be járnak napközben, nyitva lehet az ajtaja. Elég 
könnyű lenne bent elrejtőzni, Ítélte meg fentről Prr-prr. Mégis, mit fogunk mondani, 
ha az udvaron valaki rajtakap bennünket, hogy gurítjuk kifelé? 

Nem társalgunk, hanem elfutunk, mondta Pocok. 
És ott hagyjuk a hordót az udvar közepén, kérdezte Prr-prr. 
De lehet, hogy már befelé menet felfigyelnek ránk, mondta Fütty. 
És akkor mi van, kérdezte Prr-prr. 
Túl nagy szerencse kellene hozzá, hogy senki ne vegye észre a hordógörgetést, 

mondta Pocok. 
Ha bemenni és kijönni viszonylag veszélytelen, akkor a legjobb megoldás: belül-

ről, a rácson keresztül. Mert azt mondtátok, hogy belülről van csavarozva. Átemeljük 
a hordót az ablaknyíláson, és mindjárt letesszük a szeméttárolóba a konténer mellé. 
A hosszas cipelgetés gyanús lenne. A rácsot vissza lehet csavarozni egy perc alatt, és tű-
nés. Bent ebédelnek. Kint nagytakarításnak tűnhet, hogy odatettek egy hordót a kukák 
közé, legfeljebb elviszik, és csinálhatjuk másnap elölről az egészet, szedte össze a részle-
teket Fütty. 

Messziről szólt a Years Ago, mint egy elvonuló zenekar: here I go again, up and 
down alone, all my friends went home, all my toys are broken, mint egy bekapcsol-
va felejtett magnó vagy egy ismétlésre állított lemez. De ezt a dalt már nem hallgat-
ta senki. 

Elmentek az égről a repülők. A platán tetejéről látszott a daru halott szeme. Lát-
szott az erkély, ahol Prr-prr szobájában égve hagyta az állólámpát. Távoli világnak 
érezte a szobát, ahol felnőtt, a falon Alice Cooper életnagyságú poszterje állt, kígyóval 
a kezében, szemei kifolytak, mint az éjszaka, mint a festék, végig a könyökén, mert 
soha nem festett még semmit, nem értett hozzá; a meszelőt a padláson találta, még egé-
szen jó állapotban volt. A város fényei csak lopakodva érték el az ágakat. A társai lej-
jebb dolgoztak. Te is a szemetesvödröt hoztad? 

Mert nekem is volt annyi eszem, hogy füle van, és fel lehet akasztani, nem úgy, 
mint Füttynek. 

Csak a pék dolgozik még rajtunk kívül, mondta Prr-prr. 
Miért, te most dolgozol, kérdezte Pocok. 
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Előbb a külső, apróbb ágakat festették be, így haladtak a törzs felé. Olyan szabá-
lyosan és olyan ritkán álltak a gallyak, mint a szarvasagancs. 

Elég egyszer meghúzni. Ne oda-vissza, ez nem olyan játék, fecsegett Pocok. 
A fene... - ez volt Fütty első szava, mert kiesett a kezéből az ecset, csattant az 

aszfalton, lemászott érte. 
Mondj még neki ilyeneket, és rögtön kétbalkezes lesz. 
Fütty felkapaszkodott a fára, útközben végighúzta az ecsetet Pocok arcán. 

Olyan gyakorisággal estek a nehéz festékcseppek az aszfaltra, mintha az eső kez-
dett volna szemerkélni. 

Milyen jó erős szaga van, mondta Fütty. 
Pocok elővette a zseblámpáját, és az ágak közé világított: 
Fazékkék. Csak nem ilyenre festik az egész házat? Szép kilátásunk lesz akkor. 
Szerintem hígítják, esetleg sárgával keverik, vélte Fütty. 
Most gyerünk lefelé, én húzom végig a törzsön, mondta Prr-prr. Szétlocsolom 

a fán, ami maradt. 
Ezt a cuccot el lehet dobni, húzgálta az ingét Pocok. 
Majd kimossa a gép, mondta Fütty. 
Nem hiszem, mondta Pocok. 
Csak eső ne essen legalább reggelig, hogy az erkélyről megnézhessem^ fát. 
Ne félj, Prr-prr, nem mossa le. Mert akkor lemosná a ház faláról is, mondta Füt ty . 
Okos, nagyon okos, mondta Pocok. 
Másnap reggel Prr-prr az első felkelők között csodálkozott a kék fa alatt. Fent , 

a vézna ágak között mintha gyermekkori önmagát látta volna, amint rémülten letekint 
a törzs körül gyülekezőkre. Olyan lett a fa kéken, mintha már nem élne, csak várakozna 
egyre, hogy az emberek felemeljék és elvigyék. De nem. Aztán kenyérért széledtek 
szét. Prr-prr szeméből elindult a festék. Nézett felfelé, és az ágak között hullni kezdett 
a hó. Fátylak tapadtak a tiltakozó platán kék karjaira. Mintha szabadulni akart volna 
repedezett törzsétől, melyet telerajzszögeztek keretes papírral, hiába fedte őket festék, 
mindenki tudta, mit jelentenek. Mintha rázta volna dermedt ujjairól a havat, min tha 
elindult volna, Prr-prrnek úgy tűnt, ahogy szaladt a fa körül, egyre gyorsabban, ahogy 
a világ forog elképzelt tengelyén. És megáll. Csak egyetlen pillanatra. Odaképzelte ma-
gát, ahol ragyog a hó, közben a legjobb zenék szólnak: még el sem kezdődött a pilla-
nat, és máris vége. 


