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Fájdalom és lüktetés, körhinta és zuhanás. A lassan eszmélı férfi megmozdult, a 
borosüveg a fejének koccant, majd arrébb gurult. Feltörı köhögés rázta meg gyenge testét, 
ajkát halk nyögés hagyta el. Hason feküdt szorosan a házfal mellett, pár méterre a kocsma 
bejáratától. Egyik keze maga alá szorult, a másik a vakolatot kaparászta. Fejét kissé 
megemelte, és zavaros tekintettel nézett a bejárt felé. 

Az ivó ajtaja kinyílt, lármás fiatalok csoportja tódult ki a sötét utcára. 
– Döntsük el végre, hova megyünk! 
– Igyunk még valamit a gyogyós Rustynál. 
– Ne, má’! Menjünk a klubba, mindjárt éjfél. 
– Egy sör azért még belefér. 
– Nézzétek, a büdös Berry! 
A társaság egy másodpercre elcsendesedett, hogy a következı pillanatban hangos 

ovációban törjön ki. A klubbot feledve körbevették a mocorgó alakot. A homályon keresztül 
Berry üdvözlésre emelte remegı kezét, motyogott valami, majd nyögve visszahanyatlott. 

– Mi van, Berry, megint kiütötted magad? 
– Ma nem prédikálsz, Berry? 
– Figyeld, hogy vicsorog! 
– Én is szeretlek, Berry! 
A férfi térdre erılködte magát, alatta sötét tócsa terjengett. 
– Fújj, az öreg behugyozott! 
– Öreg? Ne viccelj, Karen, harmincöt sincs, csak elitta az eszét. 
Berry a falnak támaszkodva lassan felegyenesedett, és belekapaszkodott az esıcsatornába. 

A könnyő bádogcsı kiszakadt a falból, és az egyensúlyát vesztı emberre dılt. A fiatalok 
visítoztak a gyönyörtıl. 

– Ha nem takarodtok el, rendırt hívok! – hallatszott a magasból, majd tompa csattanással 
becsapódott az ablaktábla. 

– Kapd be! 
Berry nyöszörögve lehengergette magáról a csövet, de egy cingár alak kivált a csoportból 

és visszatette rá. Kacagva nézték a nyomorult bogár vergıdését. Végre hátát a falnak vetve 
felült. Álla lehorzsolódott, több helyen vér szivárgott az arcából. Mondani akart valamit, ám 
nem forgott a nyelve. 

– Vigyük el a büdöst a klubba, ı lesz az est sztárvendége! – kiáltotta a vézna hangadó. 
Lekapta a mellette álló lány fejérıl a rikító színekben villogó fejpántot, Berry fejébe nyomta, 
és látványos bakugrásokkal szökdelt körülötte. 

– Ruben, basszus, veszel egy másikat – háborgott a lány. 
– Nyugi, Freda, én fizetem a belépıdet. Nem elég? Van nálatok csikk? Gyújtsatok rá, 

gyerünk, pöckölı verseny! Cél a feje, a gyıztes megizélheti Fredát. 
– Anyád, Ruben. 
Vigyorogva körbeállták a férfit, megszívták a cigarettákat, és vezényszóra tőz alá vették. 
– Rodrigo betalált! – fuldoklott a nevetéstıl a kivégzıosztag. 
Berry lomhán szakadt ingéhez nyúlt, azonban elkésett; a cigaretta már a hasát égette. 

Ügyetlen mozdulatokkal ráncigálta ki ingét a nadrágjából, hogy megszabaduljon kínzójától. 
Megmarkolta az égı csikket, és sziszegve a földre ejtette. Vinnyogva lógatta a fejét, megégett 
hasát dörzsölgetve. Maga felé fordította a kezét, bambán nézte a vörös foltot a tenyerén. 
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Erılködve, villogó karikával a fején talpra állt, és bal vállával a vakolatot dörzsölve 
megindult. 

– Ok, irány a gyogyós Rusty. 
– Nesze, büdös, ballaszt – fordult még vissza Ruben, és a kiszakadt csıdarabot a rajta lévı 

kengyelnél fogva Berry vállára akasztotta. 
– Hagyjátok már a nyomorultat! 
– Bunkó vagy, Ruben. 
– Kuss, Freda, mert megizéllek! 
– Anyád! 
A hangok elhaltak, tántorgó férfi megbillent, majd a könnyő bádogot halk nyekergéssel 

maga után húzva, botladozva megindult. A házfal és a járda összemosódott szeme elıtt. 
Támolyogva, hol a falba, hol a levegıbe kapaszkodva küszködte magát elıre; nem volt idı, 
nem volt cél, csak a ledobhatatlan kínlódás. A csı megakadt valamiben. Berry megtorpant, 
hátralépett, hogy szabaduljon, de a gallérjába akadt kengyel nem engedte. Tovább hátrált, ám 
ekkor elvesztette az egyensúlyát, és hanyatt vágódott. Mozdulatlanul feküdt a horpadt csövön, 
nyakánál apró vércsepp jelent meg, vörösre színezve a csıtartó kengyel látható részét. A 
fejpánt egy utolsó villanással kialudt. 

 
 
Fájdalom és lüktetés, körhinta és zuhanás. Az eszmélı megmozdult; az ébredés 

gyötrelmes… mindig gyötrelmes. İ aztán tudta, mi a világfájdalom. Ilyenkor undorodott 
önmagától. Elborította az émelyítı üresség, a remegı gyengeség, melyen csak az idı lassú 
múlása segíthetett. Illetve még valami… Nézte az elıtte heverı üres és félig kiürített 
borosüvegeket. Nem borosüveg, eszmélt rá a tévedésére, már visszatértem. Nem baj, csak 
annyit, hogy helyrejöjjek, gyızködte magát, egy korttyal sem többet. Tudta, hogy nem 
szabadna, egyre nehezebben heveri ki. És azt is, hogy nem bír megállni egy kortynál. De 
hiába került egyre hitványabb emberi formákba, leküzdhetetlenül vonzotta az a másik 
valóság. 
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