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…hiszen ott vagyok minden reg-
gel, már fél hétkor, kinyitom a 
lakatot, előhúzom a betonkeve-
rőt a konténerraktárból, leko-
pogtatom, ami még tegnapról 
maradt benne, majd lefele fordí-
tom, aztán vissza, és vizet öntök 
bele, és rákapcsolom az áramot, 
hogy meg tudjam járatni egy pi-
cit, aztán a még forgó dobot újra 
lefordítom, mert nálam ez így 
működik, tisztának kell lennie 
mindennek, a szerszámoknak, 
a vödröknek is, mert bárhogyan 
tisztítom ki esténként, azért ma-
rad olyan rajta, amitől meg kell 
reggel szabadulni, mert tiszta 
szerszámokkal szeretem indíta-
ni a napot, hogy mire a többiek 
megérkeznek, én már bevetés-
re készen álljak, minden legyen 
elrendezve, így aztán csak egy 
cigire meg egy rövid kávéra ma-
rad idő, és már kezdődik is a 
meló, nálam ez alap, ami alól 
csak egyetlen alkalommal tértem 
el, amikor az anyám meghalt, 
mert a temetése napján későn 
kerültem ágyba a sok elintéz-
nivaló miatt, és nem jött álom 
a szememre, végül két altatót 
vettem be, és reggel ettől a két 
altatótól nem bírtam felébredni, 
vagy talán elfelejtettem felhúz-
ni a kurva ébresztőórát, mert én 
ilyen régimódi vagyok, hogy még 
mindig ébresztőórát használok, a 
huszonegyedik században, mert 
szeretem hallgatni a ketyegést, és 
a lefekvéshez nekem ceremónia 
kell, mint mindenhez, és ehhez 
a ceremóniához hozzátartozik a 
mechanikus csergőóra felhúzása 
is, meg a pohár meleg tej, fogmo-
sás után, ami nem túl szerencsés, 
de a fogpaszta ízével a számban 
nem tudok elaludni, ezért utá-
na iszom a meleg tejet, ami nem 
tesz jót a fogaimnak, de mind-
egy, mert már egyetlen ép fogam 
sincs, vagy talán három-négy 
akad, és soha nem tudok annyi 
pénzt félretenni, hogy egy fog-
sort csináltassak, hogy legalább 
felhőtlen legyen a mosolyom, ne 
csak fintorogjak, ha a helyzet úgy 
hozza, de ezek a kis rutinok ne-
kem a folytonosságot biztosítják, 
ilyen az esti meleg tej, a csergőó-

ra felhúzása, a reggeli kávé, ami 
nélkül nem tudom elképzelni a 
napot, a konyha kredencből soha 
nem fogyhat ki, mert mielőtt az 
egyik csomag kiürülne, meg is 
vettem a következőt, hogy meg 
ne szakadjon ez a folytonosság, 
mert akkor teljesen borul nálam 
a forgatókönyv, ha szabad így 
fogalmazni, mint ahogy két éve, 
mikor életemben először felej-
tettem el a kávét előre megvásá-

rolni, és hát a vége az lett, hogy 
teljesen pánikba estem, és be 
sem mentem dolgozni, és délben 
merészkedtem csak ki a házból, 
mikor kevesen vannak az utcán 
meg az üzletben, és nem kell túl 
sok embernek az arcába nézni, 
és folyton nem bámulja minden-
ki a mínusz tizennégy dioptriás 
szemüvegemet, amitől való-
színűleg furcsán nézek ki, nem 
tudhatom, mert én a saját tekin-
tetemet sem szeretem, tükörbe 
sem nagyon nézek, csak borot-
válkozáskor, de akkor is csak az 
arcom orr alatti részét, hogy el ne 
vétsem a sorrendet, hogy szőrnö-
vés irányába egyszer, majd habot 
újra felkenve, szőrrel szembe is 
még egyszer, de úgy, hogy egy 
milliméternél mélyebben ugyan-
azon a helyen ne húzzam el a 
pengét, mert akkor szabálytalan 
lesz az egész, talán nem látszik, 
de ha végighúzom az ujjaimat az 
arcomon, érzem, és a napom már 
el van rontva, és ettől aztán majd 
lefagyok, és úgy osonok az utcá-
kon, mint egy körözött bűnöző, 
mintha minden szembejövő az 
egyenetlen borotválást bámulná 
rajtam, és tiszta vesszőfutás lesz 
az egész, mert azért előfordul 
néha, nagyon ritkán, és ilyenkor 
csak az építkezésen nyugszom 

le, amikor az előző este félre-
tett szerszámokat tisztítom még 
egy kicsit, és ragyog minden: a 
betonkeverő mintha aznap jött 
volna le a gyártósorról, a vedrek 
mintha a festékgyárban várnák, 
hogy megtöltsék, mert egyetlen 
homokszem nem lehet bennük, 
és akkor én nyugodt vagyok, és 
kezdődhet minden, és keverem 
az anyagot a fiúknak, és ebben 
rohadt jó vagyok, soha nem kell 
ám rám szólni, hogy csináljam az 
anyagot, mert egy ideje már azt 
is tudom, melyik melóhoz milyen 
arányt kell használni, mondani 
sem kell nekem, de azért mond-
ják, rutinból szólnak csak, mert 
amúgy tudják, hogy tudom, hi-
szen alapember vagyok én itt, két 
igazgató is váltotta már egymást, 
meg apránként kicserélődött a 
teljes csapat, de én még itt va-
gyok, gyakorlatilag én biztosítom 
a folytonosságot, megtartottak 
akkor is, amikor tulajdonost vál-
tott a cég, és az új igazgató szólt, 
hogy képzésre kellene mennem, 
és lehetnék munkálatvezető vagy 
minőségi ellenőr, de én szóra sem 
méltattam, mert nem akarok én 
felelősséget vállalni, mióta meg-
volt az a bevérzés a retinámon a 
magas vérnyomásom miatt, in-
kább vigyázok magamra, mert 

betegnyugdíjazást sem akarok, 
pedig jogom volna hozzá, és mel-
lette négyórás részmunkaidőben 
dolgozhatnék is, és elég jól ellen-
nék, de én teljes műszakot akarok 
meg túlórát, mert én nem tudom 
elképzelni magamnak a nyugdí-
jas életet, ahogy hónap tizedikén 
a pénzespostást várom, és vala-
hányszor meghallom, hogy va-
lamelyik szomszédnál megszólal 
a kapucsengő, én már csoszogok 
ki a lépcsőházba leskelődni, hogy 
hátha a postás az, meg nem aka-
rok én a többi vakvágányra került 
öreggel ott üldögélni nyári déle-
lőttökön a tömbház előtti padon, 
nem, én remélem, hogy a munka 
közben kapok végzetes agyvér-
zést, és arccal előre dőlök majd 
a sóderbe, vagy a frissen leöntött 
betonba zuhanok, szintén arccal 
előre, és miután kihúzzák belőle 
a tetememet, egy darabig még ott 
lesz a testem meg az arcom nega-
tívja, míg a fiúk újra el nem simít-
ják az anyagot, és mindezt nem 
azért, mert annyira szeretem ezt 
a munkát vagy bármilyen más 
munkát, csak hát nincs pénzem 
az aktív semmittevésre, mint 
egy többségi részvényes, aki már 
csak a tőzsdei indexet bámulja, és 
gyakorlatilag semmi egyéb dolga, 
mint megjelenni az igazgatóta-
nácsi gyűléseken meg céges va-
dászatokon, miafaszomokon, ne-
kem ez nem jött össze, igaz, meg 
sem dolgoztam azért, hogy ösz-
szejöjjön, én mindig a könnyebb 
utat választottam, és elfogadtam 
minden állásajánlatot, csak fizes-
senek, jövedelmem legyen, nem 
tartottam ki az álmaim mellett, 
nem az a fajta vagyok, aki éveket 
képes éhkoppon lenni, bízva ab-
ban, hogy sikerülni fog az, amibe 
belekezdett, nem, én inkább elfo-
gadtam mindenféle redva állást, 
redva főnökökkel, és most itt va-
gyok és sajnálom magam, de in-
kább nem panaszkodom, hanem 
befogom a számat, mert hülyén 
is nézne ki, ha ötven pluszos fejjel 
siránkoznék az elcseszett életem 
fölött, és minden héten veszek 
egy lottószelvényt inkább, mert 
egy ötös vagy hatos találatra is 
több az esélyem ebben a korban, 
mintha mindent hagynék és elöl-
ről kezdenék mindent, mint már 
kezdtem az életem során legalább 
négy alkalommal. És elfogyott 
mára az a régi lendület belőlem, 
nincs már elég vér a pucámban, 
na, ez van, így inkább lottózom és 
minden héten megteszem ugyan-
azt a hat számot immár tizenhét 
éve, mert valaki, aki okosabb ná-
lam és jártas a valószínűségszá-
mításban, azt tanácsolta, hogy 
mindig ugyanazokat a számokat 
érdemes a lottón megtenni, mert 
nagyobb az esély a nyerésre, és 
én nem azért lottózok, mert hát-
ha egyszer nyerek, nem, muszáj 
nyernem, kénytelen vagyok nyer-
ni, nincs más választásom, mert 
anélkül minden el van veszve, 
a lottóhatos nélkül meg vagyok 
baszva ma gyarán, nekem már 
ennyi maradt, a lottóhatos…
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Lőrincz József

Hervadás hava
Gyalogolnak a fák a tájban
Fejevesztett végét járó nyár van
Ütött az órája a zöldnek a lombnak
A régi vágyak csütörtököt mondnak
Almában fetreng a kukac-bogár
Száraz az időnk elfolydogál
Itt áll előtted pőrén az Ősz
Észre sem veszed és hirtelen
Az elmúlásodba belenősz
Megértem hogy minden
Célban ott van az ok
De honnan tudják a levelek
Hogy most bennem
Le kell hullaniok
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