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D e á k  b o t o n D

A Sanya

Egyébként tényleg Leningrádba vágytam, vágyok, és tényleg fogni egy baltát és megölni, 
aki gonosz. De azér’ nem, persze, meg semmi, mer’ milyen dolog ez?!
Szóval, egyszer volt egy találkozónk Baján többedmagammal, ilyen szervezés, és akkor 
nagyon köhögtem, rekedten beszéltem, és megitattak a gregor-pálinkával, ami abból áll, 
hogy megeszed a cseresznyepaprikát, és ráiszol egy deci ágyaspálinkát, hát ezt abszolvál-
tam, de aztán a Sanyával stoppoltunk haza. Hogy hol üljek az IFÁ-ban, hát, mondom, Te 
hol akarsz ülni? Maradt a forró közepe persze, és volt két ventilátor a kocsiban, ilyen sima 
ventilátorok, és nem bírtunk megmoccanni, de elutaztunk Pécsig. Mondta a Sanya, hogy 
neki nincs pénze, mondtam, hogy nekem sincs pénzem, de veszünk egy kiló kenyeret, és 
elfelezzük. Te viszel haza fél kiló kenyeret, és én viszek haza fél kiló kenyeret, így jöttünk 
haza Bajáról, és onnan persze gyalog a Tettyéig, mert ott már akkor is csak elöl lehetett a 
buszra szállni, ugyanis Pécs már olyan régi höppön város volt. Ugye.
A Sanya akkor még élt. Én nem szerettem, nem utáltam, nem volt közömbös, de valahogy 
ezt is akarta megteremteni, és ennek benne szexuálisan is volt egy ilyen része. Hozta 
az első epret föl a Tettyére, amíg élt. Szerintem az volt a problémája, hogy nem azon 
a szinten jönnek át a dolgok, ahogy, amit ő gondol. Segíteni akart, így, úgy, amúgy, 
de minden dugába dőlt, félreértődött, csak az asztali bor nem, az saját magába dőlt, és 
minden erőpróba, meg utolsó kísérlet, hogy akkor forgatókönyvet írunk, vagy novellát 
ketten, minden. Szóval, Ő nekem, Ő nagy veszteség, mert bármivel fordultam hozzá, itt 
leginkább esztétikáról és művészetfelfogásról van szó, miközben annyi kegyelmi állapo-
tot megélt, olyan érzékeny volt, hogy azt a sok kegyelmi állapotot, amit megéltünk vele, 
azt Ő csinálta. Valahogy így bolondulhatott meg. Így juthatott el arra a szintre, hogy a 
többedik kísérlete után, semmiféle orvosi segítséget igénybe nem véve, bár elég sok pszi-
vel kezdődő végzettségű barátunk volt, megölte magát. Nem merte fölvállalni, hogy Ő 
a Kiss Sanya, és ott belül elfogyott, vagy valami performanszt akart csinálni a végére. 
Négy nap múlva törték rá az ajtót…

Időkérés

Ilyet ihat, meg teát és kvászt, úgy ül a padon, mint a pénzhamisító, annak teljes alázatá-
val és eltökéltségével, tömzsi orrából folyik a takony, a hosszú, igazi őszi Dunát bámulva. 
Egy olyan régi típusú, babakocsis nő ül mellé. Minden hirtelen eszébe jut, egyszerre ör-
dög és szent, miképp megvalósult a gyermekáldás (miért hívják gyermekáldásnak, ja, hát 
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persze, de mégis), és a TGV-k száguldottak alattuk egy alagút felé a folyóparton. A nő az 
ölébe feküdt, és gondolkoztak a szerelmükről, és úgy egyáltalán.
Néha szavakat ad a kezem alá a folyó, mint mikor kiabálok valakinek, hogy mit hogyan is 
írnak, vagyis én hogyan írjam, hogyan írják a többiek? Méltatlan ez az írás közben gon-
dolkodás, de azért bizonyos erőforrásokat elhiszek, fölhasználok. Ilyen az időkérés. Kérek 
egy kis időt, meg hogy mennyiért, mert mindennek ára van. Kérek egy rúd szalámit, 
fizetni kell, hacsak nem hitelbe, de időt nem lehet hitelbe kérni, mert képtelen azt vissza-
adni. Egy órát lehet kérni, vagy egy percet, de időt úgy általában lehetetlen. Pontosabban 
általában lehet időt kérni, mondjuk, Istenem kérlek, add, hogy megérjem a kislányom 
esküvőjét. Így talán. 
S a fehér bolyhok fölröppennek, és repülnek a nagy, folyékony Duna felé.

A Bodóval

Lementem vízért a kúthoz, ha már itt a Sanyi. Azt mondja, a Damoklész kardja van 
fölötte, de ellopta, így maximum magára ejtheti. Jól van, mondom, főzzünk teát. Nagyon 
nagy csomaggal jött, ami nem nehéz, és nagy. Festmények. Eláztak, nem baj, szedegetjük 
szét, szárítgatjuk az amúgy jéghideg házikóban. Fát vágunk, begyújtunk, nevetgélünk. 
Körbeüljük a teakályhát, könyvekről, Istenről, az Ő őrült művészeti terveiről beszél-
getünk. Azt mondja, csinál egy hullámszámlálót, elhiszem. Beállítjuk a világvevőn a 
Petőfit, a Bartókot nem lehet. Nézünk ki az ablakon. Kiderül, van valami pénze, leme-
gyünk kenyérért, borért. Beszélgetünk és elalszunk. 
Szerintem boldogok voltunk.

A kerületünk

Mielőtt elindultunk, azért levette a Mészégetőt Thomas Bernhardtól, azt úgyse kell vé-
gigolvasni, csak beleolvasni, hogy mi van. Én nem akartam menni sehova, Ő akarta, 
ma nincs szülinap, csavargás van helyette.  A barátom itt az utcában, a Púpos Géza, 
az mindig ad egy búcsúlevelet havonta, másfél havonta, komolyan, most már őrzök ötöt 
vagy hatot, vagy hoz valami krimit, amit aztán olvashatok, nem is krimit, inkább ilyen 
krimi-elbeszéléseket, pedig Ő már nem lát, vagy nem nagyon, vagyis csak azt lát meg, 
amit akar. Furcsa, hogy mióta itt élünk Pesten, tényleg ezek a házak sem nagyon tudnak 
másmilyenek lenni, pont ugyanolyan az Andrássy úton, vagy pont ugyanúgy nem érzed 
jól magad, pont olyan, mint a Józsefvárosban, ahol pont nem vagy otthon. Aztán van ez 
a Te kis kerületed, ahol azt gondolod persze, hogy jobbak az emberek. Hát, ilyen nincsen, 
ugyanolyanok a 15-ben, mint a 10-ben, sőt még messzebb is mehetnénk, csak annyi kerü-
let nincs. annyi kerület nincs, amilyen messzire el lehetne menni.


