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Harcolni az életér’
Csocsó mo no lóg ja*

Az ere de ti in ter jút Lég mán An na ké szí tet te, 
mo no lóg gá Ha das Mik lós szer kesz tet te

Nevelőotthonbannőttemfel,kétéveskoromtól.Kéttestvéremvan,akikszin
ténállamigondozottakvoltak.Anyámalkoholista,Angyalföldönél,tizennégy
éveskoromótanemláttam.Apámmeghaltkilencvenben,amikortizenötéves
voltam.Azáltalánostötiskolábanvégeztem.Közbenkiadtaknevelőszülőkhöz,
demegjelentazanyám,ésmarhárabalhézott,hogyhaőnemnevelhet,akkor
neneveljensenkise,erremegintvisszakerültemazintézetbe.Akkorjöttegy
másikiskola.Szóvalígyzajlottakadolgok.Megfolytonmagatartásiproblémá
imvoltak,ésemiattkiestemaz iskolákból,merteléggéagresszívgyerekvol
tam.Akkorlekerültemegyvidékiintézetbe,utánameg,amikortizennyolcéves
lettem,kikerültemazutcára.Azótakinnvagyokazutcán.
Előszöregyedülkezdtemelazegészet,egyedülrohangásztam,aztánegyre

többembert ismertemmeg.Előszörcsak iszogattam,aztánnemhogy ittam,
hanemrendesenvedeltem.Napikilencüvegvermutokatittammeg,csakúgy,
abulikedvéért.Aztánjártunkkoncertekremegmindenhova,megpiáltunkés
füveztünk.Aztánközbe’ilyenfoglaltházakbanlaktam,voltüdülőben,amiüre
sen maradt, amit tök kibeleztek, a rézdrótokat meg az alumíniumdrótokat
elvitték belőle améhező csavargók. Szóval úgy eléggé le volt pusztulva.Mi
odakerültünk,felépítettük,ésottlaktunk.Kétszobátcsináltukmeg,ésszobán
kéntlaktunkolyanötenhatan.Gyorsoztunk,jöttaspeed,aszipu,megilyenek.
Szóvalelégsokmindentkipróbáltammár,eléggépolitoxikománmódon.
Anővéremóvónőképzőtvégzett,bébiszitterkedikmost,hajólhallottam.

Ahaverokkal,akikkelegyüttvoltamintézetben,azokkalszoktamtalálkozni,és
ők látták,beszéltekvele.Ésakkor ilyenapróhírekethallok róla.Deötéve
nemláttam.Abátyámatkilencvenhatbanláttam,mertakkorvoltazeljegyzé
semegylánnyal,ésarravittemnekimeghívót.Decsakígyazajtóbólbeszélt
velem,beseengedettminket,ottálltunkaleendőmenyasszonyommal.Oda

*Köszönettel tartozomVajda Júliának, hogy fölhívta figyelmemet az eredeti interjúra (a
szerkesztő).
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adtamnekiameghívót.Vanmégvalami?Nincs!?Éserreígybecsuktaelőttem
azajtót.Őazóta zugivó lett,úgyhallottam,anővéremmégúgyahogybírja
tartani a szintet. Ő az a tipikus sablon állampolgár, beskatulyázott sablon
állampolgár.Énszeretnémtartanivelükakapcsolatot,márcsakabetegségem
miattis,mertnemszeretnékúgymeghalni,hogysenkinincsmellettem,deegy
szerűen nincs rá alkalmam,mert nem tudom, hogymerre vannak.Ők nem
keresnek,énmegnemtalálomőket.
Tizennégy éves koromban elmentem az anyámhoz anyák napján, mert az

intézetbőlmindenkitelküldtekaszüleihez,hogymégiscsakanyáknapjavan,hát
akkormenjekelénis,végülisvanegyanyám,él,anyáknapjavan,menjünkel
hozzá.Báranővéremésabátyámmegtagadták,őksohaisnemtartottákvele
akapcsolatot,őkidősebbekvoltak,amikorintézetbekerültünk,ezerkilencszáz
nyolcvanban. És elmentem hozzá, semmi gond nem volt, elfröccsözgettünk,
elbeszélgettünk,hogyhogyvagyanya,mivan,ez,az,amaz,amikorelkezdett
pálinkázni, és egyszer csak fölugrott, és aszongya, apádatmár a sírba tetted,
engemnemfogsz,és jöttnekemegyilyenhúsklopfolóval.Hátazthitte,hogy
mégmindigazakisgyerekvagyok,akimegijedek,ésakitmeglehetütni.Pedig
tizennégyévesenénmáreléggéjóizomzatbanvoltam,sportoltamegészfiatal
koromóta, éshát akkor fogtam, ésúgy egy az egybe lefejeltemaz anyámat.
Összeesett, szilánkos orrtöréssel.Kimentem, a szomszédba volt csak telefon,
fölhívtamamentőket,ésazótanemisláttam.Ennyitanyámról.Hameglátnám
azutcán,elfordulnék,átmennékamásikoldalra,azbiztos.Nincsrászükségem.
Felnőttemanélkül,hogyősegítettvolna,ezutánseleszrászükségem.
Mosteztaz„apádatasírbatetted”dumátonnanvette,hogymielőttapám

meghalt,engemkiadtakfélévpróbaidőrehozzájuk,mondván,hogyhátmégis
csakezacsaládom,próbáljukmegújraösszehozni.Énmárakkoródzkodtam
ellene,mertnemigazánvolthozzáhumorom,nemapámmiatt,merténapámat
nagyonszerettem,mivelállítólagcsecsemőkoromótaapásvoltam,szóvalmíga
nagymamámélt,őmindigeztmesélte,bárősohanemszeretteapámat,mertaz
anyainagymamámvolt.Na,ésazanyámolyandolgokatcsinált,hogynemfigyel
tünkrá,kártyáztunkapámmal,ésegyszercsakfölgyújtottaasajáthaját.Szóval
nem tudom, olyan csapágyas az anyám, egy kereke hiányzik. Nem akarom a
nőketbántani,deamicsaládunkbananővéremenkívülnőiágonazösszesnek
valamiproblémájavan.Anagyanyámisfolytonpszichiátriaikezelésekrejárt,az
anyámis teljesenkettyós.Éseztnembírtammár tovább,ésvisszaszöktemaz
intézetbe.Rákéthónapraapámmeghaltagyvérzésben.Huszonnégyóraalatt
kapottnégyagyvérzést,anegyedikelvitte,meghalt.Azorvosnakazvoltazelső
kérdéseanyámtól,hogymilyenkonfliktus volt a családban.Éserre az anyám
élbőlaztmondta,hogyafiavisszaszököttazintézetbe,éshogyezértkapottapám
agyvérzést. De azt nem veszi figyelembe, hogy ő miket rendezett, meg hogy
apámfélszemérevakvolt,mindkétlábáraérszűkületes,egyikkezétegymeggy 
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szedésesbalesettőlfogvaszegecstartottaacsuklójánál,platinaszegecsekvoltak
benne.Apámegyabszolútnyugodtembervolt,sohanemkeltkimagából,egy
szer viszont sírva fakadt, mikor azt mondtam, hogy apa, én visszamegyek
inkább,merteztnembírom.Ésakkorsírvafakadt,hogyfiam,legalábbengem
vegyélfigyelembe,éserremondtamneki,hogyakkormértnemválszel,marad
junkketten,váljelanyától,maradjunkketten.Hátmert,merthogyőkévekóta
együttvannak,éshogyizé,ezért.Aztánrápárhónaprameghalt.
Énalapjáratonegylázadótípusúgyerekvoltam,ellentétbenanővéremmel,

aki az osztály kedvence volt. Én voltam hármunk közül a fekete bárány.A
bátyámsevoltjógyerek,deősunyincsinálta.Énviszontúgybeleaközepébe.
Dohányoztunk,már kilencéves korom óta dohányzom, és hát dugiba dohá
nyoztunk,mertazintézetbentizenhatévenalulnemlehetettdohányozni.Min
denfélehülyeségbenbenne voltam, ésha valaki kicsitmegemelte ahangját,
akkorénisagresszívlettem.Ésvoltolyan,hogynekimentemamatektanárom
nak,megilyendolgaimvoltak.Tudtákatanárok,hogyvanagyam,szóvalnem
vagyok egy hülyegyerek, de ha valamit nem akarok megcsinálni, azt nem
fogom.Karóbahúzhatnak,korbáccsalüthetnek,akkorsefogommegcsinálni.
Éshátennekellenéreazirodalomtörténelemtanárunknagyonszeretett,tör
ténelembőlnagyonjóvoltammindig,ésirodalombólszavalóversenyeketnyer
tem,mindigelső lettem.Deamikorerőszakos lettem,azelégveszélyesvolt,
mert akkormindenre képes voltam.Volt, hogy át akartamharapni az egyik
osztálytársamnak a nyakát,mert nem hagyott olvasni. Bedurrant az agyam.
Beleugrottam a nyakába, és nyakonharaptam.Támadásra támadással felel
tem, legjobb védekezés a támadás címmel. Szóval rengeteg intézeti társam
volt, aki inkább elbújt, ha én támadtam.Minden hülyeségbe benne voltam,
büszke voltam. Bandavezér voltam, akire hallgattak, mert megmondtam a
nevelőknekisavéleményem,éskiálltamazigazamért.Ésezértőkisfelnéztek
rám.Nagyonsokatverekedtem,mertaztakartam,hogyfölnézzenekrám,hogy
igen,énolyanvagyok,akiharcos.Ésvilágéletembenaztgondoltammagamról,
hogyénegyharcosvagyok,akinekmegkellhar col ni az élet ér’. 
Szóval a legkisebb anyázásért agyonütöttem bárkit, nekimentem bárkinek.

Amikorúgyláttam,hogyvalakikívánósannézabarátnőmre,bedurrantafejem.
Egyszermajdnem börtönbe kerültem, illetve három napra be is kerültem, és
majdnemöthónaplettbelőle,ezisabbóltörtént.’94–’95környékénjöttekapin
cefeltörések,jó,nembuktammegvele,szóval,debennevoltamkülönbözőlopások
ban,mindenben. Kocsmai verekedés, ilyenek. Ahhoz képestmamár egy an 
gyalvagyok,szinteglóriavanafejemfölött.Ésazaszörnyű,hogyvalaholélvez
temis,hogykivagyok,énvagyok,kihanemén,nézzétek,énmegbíromeztcsi
nálni.Nincsellenfelem,halhatatlanvagyok.Bozótvágókarddalrohangásztam.
Egyszervoltegyverekedésemegyhaverommal.Fejbevertnyolcastéglával.Oké,
téglávaljössz?Előkaptamabozótvágót,ésígybelevágtamavállába.Lelkiisme 
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retfurdalás nélkül. Letettem a kardot, és otthagytam. Vigyétek el a francba.
Megmondtam neki, hogy fönt lakhat nálunk a foglalt házban, de senkit nem
hozhatoda.Namost, jövökhazakésőeste,ésvadidegenarcok,ottbömböla
magnóelemről,mert áramugyenemvolt, gyertyával világítottunk,meg fával
fűtöttünk,ésvadidegenarcokottbuliznak,folyikapia,fű,minden.Mondom,
Jani,gyeremáride,jólenne,haelküldenédasrácokat,megegyeztünkvalamibe!
Há’mőőő,teljesenbevoltrúgva,elkezdte,hogygyereki!Najó,mondomneki,
fiatalabbisvagynálam,nagyobbisvagyok,mintte,adokannyielőnyt,hogyleve
szemabakancsomat,temegbakancsbalehetsz.Nekiálltunkbunyózni.Erreföl
kapottaföldrőlegytéglát,ésfejbevert.Énmegelőkaptamakardot,azt’nesze.
Egyszervoltegytévériportazéletünkről,amitleadtak,ésahaverommon

dottbennevalamitakopaszokra,azazaskinheadekre.Eznemtetszettakopa
szoknak, és följöttek hozzánk vagy nyolcan.Köztük egy olyan srác is, aki a
korábbifoglaltházunkbanegyüttlakottvelünk,mikoraszüleikirúgták.Együtt
harcoltamvelearománokellenis,majdnemazéletemetadtamérte.Nekem
bedurrantazagyam,meghátakivelegytányérbóleszem,aztnemfogomhagy
ni,azértkiállok.Ésnekiálltamverekedninyolcukellenegyedül.Éshátavége
azlett,hogymegálltamafalnálabozótvágókarddal,gyertek,akiaközelembe
jön,levágomafejét.Annyiraelvoltborulvaazagyam,hogyanyolcembernem
mertnekemjönni.Néztékegymást,hogykiholsérültmeg,nekemfölvoltsza
kadvaaszám,megvoltrepedveabordám,megminden,ésígyálltamafalnál,
fújtattam, és azt mondtam, hogy ha valaki a közelembe jön, nem érdekel,
mennyitkapok,megölöm.Annyirabevoltampörögve.
Voltegykétésféléveskapcsolatomegyelég jócsaládból lévő lánnyal,az

apjaafilmgyárbandolgozott,úgyhogybeiskerültemodamintdíszletépítő.Az
elégjóvolt,deaztánösszevesztemalánnyal,mertegygyerekemmelelvetélt,
egymásikgyerekemetpedigaszületésnapomelőttegynappalelvetette.Utána
mégegyfélévighúztuk,demárlehetettérezni,hogynagyonavégefeléjárunk.
Aztánszakítottunkis.Kilencvenhatbantalálkoztunk,úgy,hogyletarháltaegy
haverom.Aztánodajötthozzánk,ésutána tartottavelünkakapcsolatotúgy
néhanéha,szerintemazért,merttetszettnekiamiéletformánk.Valaholtet
szettnekiamiszabadságunk,velünkmásképpéreztemagát,mertmegszaba
dult a kötöttségektől. És akkor összejöttünk. Két és fél évig voltunk együtt
kisebbnagyobbzökkenésekkel.Ő túlzottan féltékenyvolt,aztmondta,hogy
menjek el dolgozni, aztán amikor az apjával elmentemdolgozni, aki eléggé
ivottakkormár,énisegyüttittamvele.Előszöremiattkezdettellázadni,erre
otthagytam amunkahelyet, akkormeg amiatt kezdett el lázadni. Szóval én
nemmondom,hogynemvagyokhibás,deötvenszázalékbanbiztos,hogyőis
tehetarról,hogyszakítottunk.
Az édesanyjával elég jóban voltam, először azt hittem, hogy az apjával is.

Miutánösszejöttünk,őkláttakengemaházuknál,amikorhazakísértemalányt. 
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Akkorénszázötkilóvoltam,tarkopaszfej,katonaigyakorló,szóvaleléggébru
táliskinézetemvolt.Egyszerülökkintahaverokkalaszokotthelyen,ésjöna
lány,hogyhátaszüleiszeretnéneklátni.Gyakorlóbakancsbanvoltam,hátmon
dom, legalább haddmenjek haza átöltözni, hogy ne így lássanak, ne legyen
rólunkrosszvéleményük.Erremondjaalány,hogynem,őkpontígyakarnak
látni.Hátjó!Gyönyörűhajópadlóalakásban,recsegettapadló,ahogybelép
temasúlyosbakancsban,dehátpróbáltamazértottviselkedni,egybizonyos
illemtan azért bennemmaradt innenonnan, és azért nagyjából tudom, kivel
hogykellbeszélni.Tehátúgypróbáltambemutatkozni,megminden.Ésakkor
úgyelfogadtak,szóvallátták,hogyakinézetmögött,nemnagyképűségbőlmon
dom,deazértvanvalamiértelem.Hogyszóvalnemvagyokazabunkó,akinek
kinézek.Ésazédesanyjaelfogadott,sőttalánazutcaidolgaimmiatt,szánalom
isjöttbelőle,pedigénnemszeretemaszánalmat.Azapjaviszontkétszínűvolt,
mintutóbbkiderült,mertaszemembenilyenjófejvoltam,megolyanjófej,a
hátammögöttpedig,atörzskocsmánkbanmegitt,ott,amott,amikornemvol
tamott,akkorelmondottmindenfélekopasznakmegszemétládának.Eleinte
ilyenerkélyenbemászásostalálkozásvoltéjszakánkéntalánnyal,aztánmegen
gedték, hogy ott aludjak egyszerkétszer, aztánmár volt, hogy két napig ott
aludtam,akkorkarácsonykormegilyencsaládiünnepekkor,mivelhogynekem
családomnemvolt,meghívtak,ésotttöltöttemacsaládiünnepet.Sokszorvolt
olyan,hogyalánynakbehoztakféltányérételt,nekemmegpúpozottanhozta
beazédesanyja.Szóvalsokmindenbensegített,ésénamainapignagyonsze
retem,bármostanábannemtalálkozomvele.Amainapignagyontisztelem.Az
édesapjávalinkábbilyenhaverikapcsolatomvolt.Veletegeződtünkis.
Amiótaszakítottunkamenyasszonyommal,voltegypárkapcsolatom.Nem

tartotttovábbegyiksemásfélkéthétnél,mertamikormárkezdtemúgyérezni,
hogytöbbetérzekiránta,mintamennyiszükséges,ésveszélyesenkezdekkitá
rulkozni,akkorinkábbaztmondtam,hogyvége,legyenvége,nemkell.Énmég
egyszerugyanabbaaszarbanemugrokfejest.Kész,elmúlt,szépvolt,nemkell
mégegyszer.Azafájdalom,azaszépség,amitátéltem,amitvégülisezakap
csolatadott,megaz,hogyvoltvalakim,azkéne.Defélekattól,hogymegint
kapokegy ilyenrúgást,aztmárnemélnémtúl.Eztmégúgyahogy túléltem
lelkileg, nagyon sokat roncsolt bennem, jó, biztos vagyok benne, hogy én is
sokatroncsoltambenne,mertnemvagyokegyszent.Megvoltakazénhülyesé
geimis,ugyeafújás,megagyors,megabalhék,megegykétdolog,deszá
momranagyonnagy fájdalmatokozott,hogyvége lett.Ésnemcsakaz,hogy
vége,hanem,hogyteljesenmásképpgondolmárrámazalány.Nemaztmon
dom,hogygyűlöl,devanbenneirántamegyutálat.Amiténsohanemakartam.
Jó,ténylegmegvoltakahülyeségeim,nemvagyokrábüszke,volt,hogymeg
ütöttem.Deőisatarkómbanyomtaacigit,megnekemjöttkéssel.Énismeg
ütöttem, elborult az agyam, amikor olyan hülyeséget csinált, hogy három 
 



12 replika12 replika

napigeltűnt,nemjöttodaamegbeszélthelyre.Énelőtteelmentemhozzáaz
iskolába,hogyhazakísérjem,mertterhesvolt,születésnapomelőttegynappal.
Háromórárabeszéltünkmegegytalálkozót.Nincsbenn.Jó,biztosotthonvan,
mertrosszulvolt,nembírtsulibamenni.Fölhívomotthon,nincsotthonsenki.
Hát,mondom,biztoskórházbavan,mostszül,megminden.Ésháromhelyett
odaállított este hétre, aholmegbeszéltük. Hullasápadt. Hol voltál? Abortu
szon.Mintha forró vízzel öntöttek volna le. És aztán kiderült, hogy amikor
szakítottunk,akkoristerhesvolt,ésazvoltmáraharmadikabortusza.Aztán
lettegynegyedikis,éskikellettvenniafélpetefészkét,ésezértnekimárnem
lehetgyereke.Ezasorsfintora,nekemméglehet.Nemvagyokkárörvendő,
mertvalaholsajnálom,deistennemverbottal.
Három éve volt nálam egy születésnapi buli.Mindenki hozott, amit csak

tudott.Azelsőkétháromadagnálmégúgyfigyeltisazemberadolgokra,hogy
sajáttűvelnyomjon,deavégénmárannyirabelettünkállva,hogynemfigyel
tünk,hogymelyiktűkié,csakígybenyomtuk,mertbevoltakígysorbaállítva
atűk,éshakifogyott,akkortáraztunk.Voltzöldtortaismarihuánábólsütve,
zöldpiskóta,eztúgyhívják.Mindenirgalmatlanmennyiségbenvolt,ésháta
végéresajnosegyolyantűtfogtamakezembe,amifertőzöttvolt.Beszúrtam,
ésígyelkaptamahepatitisCbetegséget.Abbólatársaságbólhármankaptuk
el.Amikoraztánmegmondták,hogygyógyíthatatlanbetegségemvan,úgyrán
tottakelegykocsielől.Bekattantam.Kész,mondom,jó,halálosvagyok,akkor
haljakmegminélelőbb.Nemmondták,hogymeddigélek,semmi,csakannyi,
hogy pozitív lett a leletem.Aztánúgy szép lassanhallottama híreket, hogy
ezzelévekigellehetélni,akkormondtam,hogyjó,próbáljunkmegévekigelél
ni,nemkellrögtönmeghalni,deakkoraztapárévetténylegéljükki!Tudom,
hogyhaneminnékvagynemfújnék,akkoregykétévvelmeglehetnehosszab
bítaniazéletem,denekemazafelfogásom,hogyazértmostnemfogokúgy
élni,mint egy remete, inkábbkibulizomazt az életet, amiméghátravan, és
akkorlegalábbelmondhatom,hogyigen,énéltem.
Hallottam,hogynagyonközelállnakahhoz,hogygyógyszerttaláljanakkirá.

Perszehaezmegislesz,azbiztosirgalmatlanösszegekbefogkerülni,legalább
isazelsőidőbe.Teháténreménykedem,hogyamígmegnemhalok,kitalálják
agyógyszerét.Hanem,akkorbeletörődömabba,hogymeghalok.Hamostén
egész hátralévő életemben azon sírnék, hogy jaj, ilyen halálos beteg vagyok
megolyanhalálosbetegvagyok,hamarabbelisvinne,azbiztos.Mertpéldául
azelsőidőben,amikormégnemtettemtúlmagamadolgokon,előisjötteka
tünetek. Besárgultam, májfájdalmaim voltak, ehhez jött az étvágytalanság,
mindenfélefájdalmak,ahasmenés,asötétvizelet,amitalánaleginkábbész
revehető. Aztán később rájöttem, hogy ezmind pszichés tünet volt inkább.
Rájöttem,hogyhanemtörődökvele,akkorszinteészrevehetetlen.Széplassan
elvisz,denemérzem.Azótaabszolútnemisérdekel,olyan,minthanemislen 
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ne,úgyviselkedek,minthanemislenne.Tudomhogyvan,denemérdekel.És
amíg nem kezd el kattogni a májam vagy nem kérdez rá valaki, észre sem
veszem.Amikormegészreveszem,akkorúgyvagyokvele,hogyminélelőbb
próbálokrajtatúllenni.Ésmajdnemmindigtúlistudomtennimagamrajta,és
általábanegyfélóraalattkiheverekegyrohamot.
A roham alatt persze nagyon szar, elkezdődik egy szédüléses rosszullét,

nehezenveszemalevegőt,fájamájam,olyan,minthogyhaaszívemamájam
ban lüktetne, ilyen tütütütütü, ilyen dobogás, nehezen állok a lábamon,
kapaszkodnomkell,hogyhaéppenmenetbevagyok,szóvalnagyonszarérzés.
Vanúgy,hogykéthetente,vanúgy,hogyhetentejön,devolt,amikoregyhóna
pig egyáltalán nem volt semmi.A buli, a rengeteg alkohol nagyon ráteszi a
májamraabélyegét.Viszonthogyhamértékkeliszom,akkorszerintem,mert
azorvosomaztmondta,hogynemihatnékalkoholt,deénészrevettem,hogyha
mértékkeliszom,akkornemütbe.Viszonthogyhamértéktelenüliszom,mint
például a legutóbbi születésnapomon, amikor literszámra ittam a töményet,
akkorazazért rátesziabélyegétamájamra.Azegyegészségesembernek is
rátennéabélyegétamájára,amiténegyilyenszületésnapimegnévnapimeg
különbözőbulikonmegszoktaminni,nemhogyegyolyannak,akineknemis
egészséges amája.De az ilyeneken nagyonhamar túl tudom tennimagam,
hogyha nem figyelek rá. Van olyan, hogy éppen rossz kedvem van, és úgy
vagyok,hogyáá,mármegint,nemelég,hogyeztörtént,megnemelég,hogyaz
történtvelem,mégezisbejön.Na,akkortovábbtart.Dehogyhaéppenjóked
vembenjönadolog,akkorpiffpuff,hamarvége,kész,ésaztánmegkitérde
kel!
Errőlabetegségrőlnemlehettudni,hogymeddigtart.Ez,ugye,gyógyíthatat

lan,denemlehettudni,hogymikorviszel.Lehet,hogykétév,lehetötév,lehet
tízév.Attólfügg.Énnemisnagyonidegesítemmagam,beletörődtemabszolúte,
merthafolytonazonsírnék,hogyjaj,mosténilyenmegilyenbetegvagyok,akkor
azegészéletemellennecseszve.Viszontígy,hogynemigazántörődökvele,nem
is igazángondolokrá, ígymégiscsakmás.És láttammásokat,akikugyanolyan
betegek,mintén,deőkbeletörtekabba,hogybetegek,éssokkalrosszabbulnéz
nekkifizikailag,mintén.Szóvalénhivatalosanötvenkilónálnememelhetnék
nehezebbet,demégmindigmegemelemaszázhúszkilót,annakellenére,hogy
iszom,kávézok,afűszereskajátugyanúgymegeszem,mintrégen,ésennekelle
néresokkaljobbannézekki,mintazok,akikegészvégigsírnak.Mertsokkaljob
bantönkretesziaszervezetet,havalakipszichésenbelefáradabba,hogybeteg.Ha
megnemgondolokrá,akkorabszolútnemisérzemabetegséget.
Amikoralány,akinélalbérletbelaktamhaviezerért,túladagoltamagát,és

meghalt,följöttekarendőrök.Énisteljesenbevoltamállva.Kérdezték,hogy
mivanvelem.Hátmondom,milenne,mondomcésvagyok.Nemakartamazt
mondani,hogybevagyokállva.Mintakitpuskábóllőttekki,úgyugrottakhárom
méterrel távolabb! Úgy vittek be a rendőrségre, hogy fölraktak a villamos 
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ra,szóltakavillamosvezetőnek,hogyegymegállómúlvategyenle,őkmegott
vártakkocsival.Denemraktakbeakocsiba,hanemapórázvégénkellettmen
nem,hogynelegyekaközelükbe.Énmárcsakröhögökezen,mertmárannyi
ilyendologtörténtvelem,hogymárnemesikszarul.Valaholperszeszarulesik,
mertnincsenektisztábanazemberekennekabetegségnekarészleteivel,ésúgy
félnektőlem,minthalepráslennék.Szóvalmégezisbetesz.Vérvételesmunka
helyrenemtudokelmenni,tehátmondjukmosogatónakvagykonyhaidolgozó
nak. Egyszer elmehettem volna betegszállítónak, havi hetvenezret kerestem
volna,amiazértelégszéppénz,ésnemtudtamelmenni,mertvérvételkellett,
éscésennemmehetekel.Szóvalígyismegvagyoklőve,munkahelyilegis.
Mostmárlassannyolcéve,hogyazutcánvagyok,azótakomolyabbrendőr

ségiproblémámnemvolt,egyegyszerűpénzbírságomvoltcsak,amiegyvere
kedésbőlszármazóüvegbetörésvolt,merbeleestünkverekedésközbenamet
rófelszíniüvegébe,ésarrakaptunkhúszezerforintbírságot.Hanemfizetem
ki,akkorszázhúszforintjávallekellettvolnaülnöm.Aztöbb,mintszázötven
nap.Háténnemfizettemki,mertugyeapénzazpénz,ésazinkábbelment
cuccra.Ésmárháromnapjabentvoltam,amikorezekamissziósok,akikhez
járok, kifizették a bírságomat. Tulajdonképpen akkor döntöttünk úgy, hogy
cserébeazért,hogyőkkihoznakengem,énelmegyekelvonóra.Szóvalezegy
ilyenmegegyezésesalapvolt.Tehátnemönszántambólmentemelvégülis.És
amikor végigcsináltamahathetes elvonót, abszolút úgy éreztem,hogy tiszta
vagyok,csakazabaj,hogyhaazembervisszaesik,akkormélyebbreesikvissza,
mintahonnanabbahagyta.
Olyanfoglaltházbanlakunkmost,aholafűtéstelégnehezentudjukelintéz

ni,mertvanugyanegyilyenfafűtéseskályha,deegyrésztmarhárafüstöl,szó
vallevegőtaliglehetkapnitőle,másrésztmeginkábbfőzőkályha,mintfűtő
kályha, és nem igazánmelegíti be a szobát. Tavalymégmegtehettem, hogy
mindenhétvégénelmentemegyétterembemegenniegyegyfogásosételt.Ma
márörülök,hogyhaönkifőzdére telik,ami ilyenkétháromszáz forintosétel.
De azért nempanaszkodhatok,mertmindennapramegvan az ételem,meg
italraisvanazért,bárnálammostanábanmárelsőakaja,aztánacigi,ésutána
jönnekakülönbözőélvezeticikkek.Demostmárténylegannyirabelevagyok
fáradvaebbeazegészbe,mertanálamjóvalfiatalabbsrácok,akiketletarhálok,
rámszólnak,hogymenjeldolgozni,megnetarhálj,teszemétláda.Vagyami
korodamegyek,hogybocsi,neharagudj,pár forinttalki tudsze segíteni,és
úgymegytovább,minthanemishozzábeszélnék.Legalábbaztmondja,hogy
bocsikomám,van,denemadok,mertnekemiskevésvan,vagynincs,bocs,
nemadok!Mondjaezt,megértem,deálljonszóbavelem,nenézzenátrajtam,
nemvagyokegysenki!Azért,mertígyélek,énisembervagyok,nemvagyok
egy senki, sőt lehet, hogy több vagyok szellemileg,mint ő, több agyam van,
mintneki!Csaknincsrálehetőségem,hogykimutassam.
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Énaztveszemészreakörülöttemlévőkön,hogyminélidősebbek,annáljobban
csúsznak lejjebb. Eleinte még érdekli az embert, hogy ne legyen koszos, ne
legyenigénytelen,aztánegyreinkábbbeletörikabicskájaabba,hogymondjuk
elmenjen fürdeni.Másfélkétórákatkell várnia fürdőbe,ésakkormégnem
ettemsemmit.Most iselmentahaveromfürdeni tízórakor,ésazvolt,hogy
kettőkor találkozunkaszokotthelyen,denemjött.Pedigaztmondtuk,hogy
fürdésutánösszehozzuk,amikell,összeszedjükakajáravalót,megszerzünk
gyertyát,utánamegyünkfölfátvágni,merthátéjszakárabekellgyújtani,mert
marha hideg van.Most hárman lakunk fönn az egyik házban, a haverom, a
barátnőjemegén.Abarátnőjecsakígyideiglenesen,mertnekivégülisvancsa
ládja,csaknemigazánjönkivelük,deazértamikorőtud,hazamegyfürdeni,
megminden.Ésmostígyegyedülkelleneösszerántanommindent.Jó,hátúgy
fogomcsinálni,hogygyertyáramegcumóramegcigireénrántokössze,kajára
éspiáramegőfogösszerántani.Ésakkorföljutunkúgyötórafeléasötétbe,és
mégfejszénksincs,mertafejszeisszétment,ésásóvalvágjukafát.Dehátvégül
isezlegyenalegkevesebb.Egykétévvelezelőttlejöttemtízórakor,kettőkor
már itt volt ezerötszázkétezer forint a zsebembe.Most lejöttem tíz órakor,
mostháromóravan,ésmégcsakötszázforintvanazsebembe.Szóvalegyre
súlyosabb.Amásikaz,hogyhanincsbennemalkohol,gátlásosabbisvagyok.
Szóvalaztnemveszikfigyelembeazemberek,hogyénnemjókedvembőlcsiná
lomezt.Énnemazértcsinálom,merthogyezolyanjóbuli,hanemazért,hogy
megéljek.Nekemnemjódologaz,hogykuncsorognomkellegybombanőelőtt,
hogybocsileányzó,neharagudj,tényleg,párforinttalkitudnálsegíteni?Leége
temasajátpofámat,holottlehet,hogyegykétévmúlva,amikorrendbejövök,
veleakarokmajdösszejönni,ésakkorbeszól,hogyizé,nemtevoltálakkoraz
ottvéletlenül?
Szóval én ezt nem poénból csinálom. És amikor pia van bennem, akkor

nyugdíjashoz,mindenkihezodamegyek,akkornincsbennemgátlás.Bocsi,ne
haragudj,piáragyűjtök,nemcsaládiházra,adjálmáregykislóvétlécci,meg
hogysürgősberúgnivalómvan,megminden.Akkorpoénkodok,megjólérzem
magam.Tavalymégmegtehettemazt,hogyhétvégénelmentemegyjobbétte
rembe,ésmegettemegyvörösborosmarhapörköltetvagyegyfehérborosbor
jústeaketvegyeskörettel.Idénmeg?Hátamennyikenőmájaskenyereténmeg
ettem,attólmásemberekmárrégfölfordultakvolna!Tökherótomvanmára
kenőmájastól, dehát az a legolcsóbb,ötvenkilenc forint tíz deka.Apárizsit
pedigmáregyszerűennemveszemmeg,mertvizeslószarténnemfogokannyi
szorenni.Ésbárelégjólfőznekazönkifőzdébe,kétszázforintegyfőzelék,de
akkormégmindigcsakegyfőzeléketevettazember,ésakkorottvanahaver
is,őmégnemevettegyfalatotse,nincscigarettám,nincsez,nincsaz,ésmég
csakegyfőzeléketettem.
Énnagyonjószínészvagyok.Olvastamegykönyvet,azÖtö dik Sallyt.Nekem

istöbbszemélyiségemvan.Haakarom,ezvagyok,haakarom,azvagyok.De
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sohanemugyanaz.Mindigmásvagyok,hogyneismerjenekki.Merthakiis
mernek, az veszélyes, az ember sebezhetővé válik. Ezért kell mindig mást
mutatni. Sose szabad ugyanaztmutatni. Sajnos, nagyon keserű dolgok árán
tanultameztmeg, demegtanultam.Ennek köszönhetem, hogymég életben
vagyok.Éseztszószerintmondom,hogyéletbenvagyok.Haezavédekezési
mechanizmusnemépült volnaki bennem, szinte biztos vagyokbenne, hogy
már nem élnék. Szóval én is nagyon sokmindenben tehetek erről, hogy itt
vagyok.Detörténtekolyandolgokazéletemben,amikelkerülhetetlenekvol
tak.Kétésféléveszakítottunkavoltmenyasszonyommal,ésénamainapig
úgyvagyokvele,bármostmártúltettemmagamrajta,dehameglátom,még
mindigkétháromnapigőrjöngök,merthiányzik,mertővoltazazegyetlen
ember, akit igazán szerettem. Én nagyon könnyen ismerkedek, nagyon
könnyenkötökkülönbözőbarátságokat,haverságokat,deazérzéseketnagyon
nehezenfogadomel,ésnagyonnehezenisadokkimagambólérzéseket,mert
azissebezhetővétesz.
Régen törvény volt, hogy házinyúlra nem lövünk, tehát a bandában más

nőjérenemmegyünkrá.Mamárilyennincs!Egyikamásiknőjétvesziel,egyik
a másik pénzét lopja el. Meglopják egymást, verekszenek állandóan, apró
cseprődolgokért.Azegyiksráccombnyaktöréstkapott, lemezvana lábába.
Elküldtékafrancba,megrugdosták,hogymilyenszemétvagy,hogynemhozol
föl vizet.Hiába fájt a lába. Csak néztem.Mondom, gyerekek,mondom, itt
vagyunknégyenötenegészségessrácok,őmegszarulvan,fájalába,bármelyi
künkkellehetilyen.Majdlegközelebb!Akkorcserélünk!Maakkortehozolföl
vizet,és legközelebb,hamajdő jobban lesz,akkorhelyettedmajdő felhoz.
Régenmindenkinekmegvoltafeladataföntakőházban.Volt,akiösszetarhált
kajára,volt,akitakarított,volt,akivizethozott,volt,akinekavédelemvolta
feladata.Mamár ilyennincs.Húzunk szét.Régenközösenösszetarháltuka
szeszre, leültünkés ittunk.Mamindenki zsebre vágja a lóvét, nézi, hogyne
lássa amásik, elbújik, megissza, és olyanmár nincs, hogy gyertek, közösen
iszunkegyjót.Egykétsrácvancsak,akimégolyan,hogyaszívétlelkéttényleg
odaadja.Régenegybanánonmegosztoztunk.Voltegylány,fogadotthúgom,ő
elszököttotthonról,mertrosszvoltacsaládjávalakapcsolataegyidőben,és
följött hozzánk a kőházba.Az egyik haveromnak volt akkor a barátnője, és
ténylegnemvolt,csakegybanán,ésötenettükmeg.Ésazóta iseztfújjaaz
anyjáéknak,azokmegmondjákneki,hogyakkormenjacsöveshaverjaidhoz.
Ésezjólesik,hogyvanolyan,akipéldálózikvelünk.
Pedigmamár, amikor összetalálkozunk, sokszormár az sincs, hogy szia,

csakannyi,hogyvannáladcigi?!Énúgyvagyokvele,hogyazapródolgoknak
isörülnikell,mertazapróörömöknéhasokkaltöbbetszámítanak,mintanagy
dolgok.Deegyrekevesebbazapróöröm,egyrekevesebb,aminekazember
örülhet.Énmárannakörültem,hogyhavalakielmentmelózniatársaságból,
vagyhaláttam,hogyjólmegvanabarátnőjével,deilyenmáregyrekevesebb
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van, egyre agresszívebbek a haverok is. Minél nehezebb megélni, annál
agresszívabba társaság.Annál többháború van.Harc vanahelyekért, ahol
tarhálnilehet.Mindenforintértharcvan.Harcvanacuccért,harcvanameg
élhetésért,mindenért,szószerintiharc.Verekedésekvannakazért,hogymeg
tudjunkélni.Éserremárnincsszükségem.Azszépvolt,amikorkezdődöttaz
egész,amikorösszetartásvolt.Akkor isvoltakproblémák,mertnemakarok
olyanlenni,hogybezzegazénidőmben,mintazöreglányok,mertakkorisvol
takproblémák,deehhezképestazegymennyországvolt.Ésnehézkimászni
belőle.Ezolyan,mintamikorazemberatengerízétmegérzi,atengervissza
húzza.Nehéz innen kimászni.Rengetegszer próbáltam a nyolc év alatt.Ha
nempróbáltamhússzorhuszonötször,akkoregyszersem.
Régebben,amikorvalamelyiklányterhesvoltatársaságból,addigegyfalatot

semettünkésegykortyotsemittunk,amígnekimegnemvoltakajája,ésamíg
ő azt mondta, hogy éhes. Ma már ilyen nincs, egyszerűen nincs összetartás
közöttünk.Harégenvalakitmegütöttek,megmozdultazegésztér,mintahan
gyák,összefutottunk.Mostmárilyennincs,egymássalverekszenekazemberek,
egymásthúzzákleanyagilag.Ahhozképest,ahogyénkezdtem,ahhozképest,
megmeremkockáztatni,hogyaHarlemideköltözött,mertmindenegyredur
vább.Másikpélda:nyáronittvoltamatéren.Rengetegenfüveztekitt.Kijönkét
ilyenkiscsaj.Nemlehettektöbbtizenöttizenhatévesnél.Ilyenkisfiatalcsajok.
Megkérdezik,hogyleülhetneke.Hátpersze,persze,üljetekcsak!Erreleülnek,
ésegyilyenkisdobozkábólelőveszikagrammosmérleget,kihajtják,éselkezdik
ottméregetniazanyagot:na,gyerekek,kinekkell?És ígyelkezdenekárulni.
Néztemegynagyot.Mondom,jólvan,csináljátok!Ésakkormásfélóramúlva
megszólalazegyik,hogyjabocs,gyerekek,nekünkmennünkkell,mertvégeaz
angolkorrepetálásnak,ésanyámvár.Leakadtam,kész,mertjó,rengetegcuc
cos ismerősömvan,demindáltalábanazénkorosztályom.Deazutóbbikét
évbenannyiranőttafiatalokközöttacuccozás,hogyaznemigaz.Eztfőlegaz
vesziészre,akiazutcánél,akimindenpillanatbalátja,hogymitörténik.
Mostmegcsináltattamaz irataimat,rengeteg időmbetelt,rengetegsorban

állás.Fél tízkorkezdtemelaszemélyi igazolványomatcsinálni,ésháromne
gyedhatkorkerültaszemélyimakezembe.Kegyetlenvoltasorbanállás,az
adókártyámkészsincs,atbkártyámszinténháromóravolt,miremegcsinál
ták.Amiittmegyebbenazországban,készröhej,ezenakártyásszemélyinis
kivagyokbukvateljesen,mertaztakönyvet isalig lehetettmegőrizni,nem
hogyeztakiskártyát.Ezazutcánkönnyenkicsúszikazemberzsebéből,habe
vanrúgva,megkönnyenkiveszikazemberzsebéből,habevanrúgva.Négyöt
hónapignemvoltszemélyim,ésakkornégyötórákrabevittek.Hiábaismernek
a rendőrök, tudják,hogyazértmostanábanakomolyabbbalhékbamárnem
vagyokbenne,debevisznek,mertmérne,akkorőkistudnakmelegedni,meg
látják, hogy dolgoztak.Ésamígkésznincsenekazemberpapírjai,nemtudel 
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mennidolgozni.Vagyhaelistudmennivalakidolgozni,egyhónapigmibőlél?
Merttarhálásbólviszonylagosanmeglehetélni.Ezértcsakolyanhelyretudok
elmenni dolgozni, ami nem bejelentett és naponta fizet, hogy meglegyen a
kajám.Vagyúgytudokelmenni,hogyvalakisegít,éshozbekajátamelóhelyre,
mintnálamaFilmgyárbanazegyikhaverom,akiboltozott,lopottaboltból,és
ő tudott nekembehozni kaját.Ott jó volt, csak volt egy konfliktusom,mert
akkormégnemtudtam,hogyénnemfertőzök,ésnemmertemmáskanalával
enni, viszont nekem nem volt saját kanalam.Ésmegkaptam a JuliusMeinl
vásárlókupont, amihétszáz forint.Vettemvalami franciasalátát, ésadoboz
tetejébőlcsináltammagamnakkanalat,ésazzalettem.Odajöttegykollégám,
hogy temivel eszel,mindjárt fejbe rúglak!Énnemmondhattamneki, hogy
figyeljkomám,énhepacésvagyok,hátnemfogokakanaladdalenni,hátmeg
akarszdögleni!?Éshátegybőlbedurrantazagyam,hátkitrúgsztefejbe,gye
reki,ésszétveremafejed.Merthirtelennemtudtammitcsinálni,bevoltam
szorítva.Merthabunyónélkülkiakarokszállniebből,akkorelkellmonda
nom,hogyhátbocs,ezvan,deakkormegúgynéznekrám,megnemmernek
aközelembejönni,megminden.Ésővoltaszállításvezető,alámfúrt,csá,ki
vagyokrúgva.Szóvalilyenapródolgok.
Aboltoshaveromnálmindigvoltgyors,akkorelkezdtünkspeedezni.Utána

jött,hogypróbáljamkianyalcsit.Aheroint.Hát,kipróbáltam.Jóvolt,mert
megnyugtatott,ellentétbenagyorssal,ami,ugye,inkábbfelpörget.Másfélévig
intenzívencsináltam,szóvalavégénmárolyannapifélgrammokatbenyomtam
egyedül.Szóvalezegyilyenranglétraszerűdolog,hogyafűutánaspeed,utána
megaheroin.Azegyiklegjobbcucc,amitéletembennyomtam,azvolt,amikor
egyszermégafilmgyárbanmegkaptamafizetésemet,ésmégnyertemajáték
gépenismelléelégszépen.Vettemnégyliterrumoskólát,ésaztiszogattuka
haverokkal.Hát,mondom,kénevalamitnyomniis.Vettünkegykimértutcai
pakkotötezerért.Jóvoltamennyiségis.Ésannyirabenyomtamegylépcsőház
ban,hogyavillamosraisúgyraktakföl.Utánalementünkegyilyenönkifőzdé
be.Annyirabevoltamsztondulva,hogycsakeldőltem,ésmajdnembelefejel
temafőzelékbe.Belsőlegegyolyanhatásjöttrám,hogybármozgásilag,tehát
amozgáskoordinációmnagyonletompult,mozognialigbírtam,deolyanhatás
jöttrám,olyanflesemvolt,hogy,hogy,hogyegyszerűennehézrólabeszélni,
mertteljesenmásvilágbakerültem,egyolyanvilágbakerültem,amitcsakaz
tudfelfogni,akiátiséltilyesmit.
Voltegymásikbarátom,akiéletébennemhasználtkábítószert.Ilyenfontos

kodókis emberke, ilyenminden lébenkanál emberkeaz illető.Énazegyik
barátommalnyomtam,ésottvoltezasrácis.Ésanyomásutánrászívtammeg
ráfújtam.Nyomtamhuszonötegységet,ésutánarászívtammegráfújtam.Az
megottvégigdumált.Énültemakiságyon,azmegottvégigdumáltmellet
tem,hogyeztnemkéne,megaztnemkéne,meghogyrosszulleszel,ilyeneket. 
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Éstalánapszichéhoztakibelőlem,merténaddigmégéletembennemhány
tamherointól,bárvannak,akikbehánynaktőle,tehátúgyapszichéhozhatta
kibelőlem,mertúgyéreztem,hogyforogazegészszervezetem,ésakkorhir
telen,uhmuhm,ésígyguggoltelőttemasrác,énmeg,brzzzzzzzs,ígyegyaz
egybentelibenyomtam,ésjótröhögtemazegészen.Errőljuteszembe,hogy
vanegyhaverom,akikifejezettenszeretiaherointólvalóhányást,szóvaltelje
senmásérzésaherointólhányni,minthogyhamondjukrosszulléttőlhányna
azember.Asimahányásnakilyenkesernyés,epésízevan,megminden,míga
herointólvalóhányásnaknemérezniazízét,deugyanakkormegkönnyebbü
lök,ésa feszültségegyazegybekijönbelőlem.Van,akikifejezettenszereti,
vanakilenéziazt,akiaherointólhány.
Vásárolható az Azúrban ez a nitrohígító. Hogyha nincs komolyabb cucc,

akkorezthasználjuk,merthallucinogénanyag.Úgykörülbelülmásféldecihígí
tótbetöltünkegyilyenátlátszóuzsonnászacskóba,amilyenbeazsömléketrak
ják.Előszörbecsomózzukéskifordítjuk,mertahegesztéseolyanazacskónak,
hogyasarkaináltalábanereszt.Mindenkinekmegvanamagazacskója,merta
tébécéazegyelégkönnyenterjedődolog,ésezértnemisadjukodasohaazacs
kónkategymásnak.Ésakkorelkezdjük,minthainhalálnánk,csaképpenszájon
keresztül,merthavalakiorronszájonszívja,aztegybőlnyakonisvágja,akár
megisfulladhat.Ésakkoregyolyankétkétésfélpercmúlvajönnekazilyen
hallucinogén dolgok. Nekem tegnap nagyon jó hallucinációim voltak. Most
ol va som a Gyűrűkurát,ezegyilyenfantasyregény,ésúgybeleszálltamazegész
be,ésnagyonjóvolt.Elégsokatfoglalkoztamamágiávalkorábbanis,mielőtt
elkezdtem cuccozni, és most visszajöttek ezek a dolgok. Kiterjesztettem az
aurámat, nem kellett odamennem testileg, hanem egyszerűen csak egy ilyen
fénycsíkszerűjöttkiahomlokomfelől,ésígyodaálltamadolgokelé,ésláttam,
hogymiértugatakutya,meghogymivolt.Szóvalnagyonjóvoltategnapihal
lucinációm,csakazabaj,hogymígéncsakülökéselvagyokabelsődolgaimmal,
másokbeszélgetnekahallucinációbanmegjelentszemélyekkelvagyállatokkal
vagybármivel,ésezértnemlehetelaludni,hamárletettemazacskót.Ésakkor
jönmegintegyilyeninger,hogyhanekihallucinációjavan,akkornekemmiért
nelegyen,ésakkormegintelőveszem.Ésezérttegnapiscsakháromkoralud
tamel,ésamimárévekótanemtörténtvelem,mostmárnapokótazacskóval
alszomel,amiviszontnagyonveszélyes,merthaleöntömmagamhígítóval,az
ugyemar,megleisnyelhetemahígítót,amimégveszélyesebb.
Túlzásvolnaaztmondani,hogymamárnemcsalcsizok,teháthavalakitől

kapok,aztelfogadom,ajándéklónaknenézdafogát,devennimárnemveszek.
Mertvégülisjódologacucc,jóérzéstad,ellazulok,nyugodtabbvagyoksokkal,
teljesenmás ahanghatás,másképphalloma saját hangomat is, nem tudnak
fölhúzni, fölidegesíteni, akármit csinálnak, csakhogy amikor már függő az
ember, az már rossz. Az a rész rossz, amikor az embermár csak azért tol, 
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hogynelegyenekfájdalmai.Nemazért,hogyjólessenmagaazanyag,hanem
hogy elmenjenek a fájdalmak, a hasmenés, a gerincfájás, az orrfolyásmeg a
különbözőelvonásitünetek.Ésezanyagilagisnagyonsok.Szóvalúgyvagyok
vele,hogyjódologanyalcsi,demértékkel.Szóvaltudnikell,hogyholahatár.
Csaksajnosnagyonkönnyűátesnialómásikoldalára,észreseveszisokszoraz
ember.Énsevettemészre.Énismárcsakakkorvettemészre,amikormáriga
zánfájdalmaimvoltak.Amikorfölkeltemreggel,remegtemésfájtmindenem,
rosszul voltam,beszélni is alig tudtam.Meg sajnosa cucceléggé szétvágjaa
fogakatis.Péntekenisbeleharaptamegylángosba,éskiugrottafogam.Szóval,
jó,nemolyansúlyosadolog,mintahogyamédiahirdeti,hogyazelsőhasználat
máregyenlőarászokással,deazértnemártazóvatosság.Jó,mondjukembere
válogatja ezt is, ez is a fizikumtól, illetve a pszichés állapottól függ, hogy az
embermennyireerős,hogymennyirevolterősazanyaghasználataelőtt.Ésvan
olyan,akiháromhónapalattnemszokikrá,ésvanolyanis,akiegyhétalatt
rászokik.Deolyan,hogyazelsőhasználattalrászokik,olyannincs.Legalábbis
énmégnemtalálkoztamvele.Pedigaztánénmártalálkoztamnéhánycuccos
sal.
Nemakarokbelefolyniapolitikába,deeléghülyénkezelikeztazegészkábí

tószerügyet.Énmáracigarettávalúgyvoltam,hogyatiltottgyümölcsmindig
édesebb.Mertvajonmittiltanakbenne?Azemberkíváncsilesz.OttvanHol
landia!Ottszabad,ésmégis,mennyiveltöbbatúladagolásarányaMagyaror
szágon!VagyottvanZürich!NéhányévemégZürichvoltavilágonasszema
harmadika túladagolásokarányában,mostmeg,hogyolyanhelyekethoztak
létre,aholorvosifelügyeletmellettmegkapomingyenésbérmentve,mostmár
aligvantúladagolás,mertegyorvosnézi,hogynemelövömtúlmagamat.
Harajtammúlna,teljesenmásképpcsinálnámazegészet.Nemaztmondom,

hogy legalizálnámaheroint,mertakkorelpusztulnaa fél fiatalság,deviszont
másképpállnékafüggőkhöz.Megaz,hogyottatizennégyévesgyerek,akiéle
tébenmondjukkétszerfüvezett,éselkapjákkétgrammalésleültetik.Nekemne
mondjasenki,hogyabörtönneknevelőhatásavan!Akiabörtönbőlkijön,csak
rosszabbkéntjönki.Ottmeglehettanulnibűnözni,ottigazánmeglehettanulni
bűnözni. Csak azt lehet megtanulni!Mást nem is. Ha valaki, én ezt tudom!
Másokpedigaztcsinálnak,amitakarnak.IttvoltezaZámbóJimmy!Aziscuc
cozott.Mindenkitudta.VagyaCsászárElőd!Ejnyebejnyétkapott,mertelütött
egyrendőrtkábszeresen!Háthaénelütnékegyrendőrtcuccosan!?Aműanyag
lakatrámrohadna!Tisztavicc!Szóval,aholapénz,ottahatalom.Ésezkurvára
nemtetsziknekem.Ezellenharcoltamegészéletemben,ezellenlázadtamegész
életemben.Nemvagyokegyanarchista,mertszépés jódologazanarchia,de
megvalósíthatatlan. Hamindentmegtehetnénk, akkor a legkisebb anyázásért
fejbelőhetnékakárkit!Mértne?!Megtehetném,mindentmegtehetnék!Anar
chia van, püff!! Szóval nagyon szép elv, de egyszerűen megvalósíthatatlan. 
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Egy állami gondozottnak esélye sincs életet kezdeni, mert megszűntek a
lakásigénylések.Anővéremmégúgykapottlakást,hogytizennégyéveskorá
ban befizetett kétezer forintot, és amikor megüresedett egy önkormányzati
lakás,kiutaltákegyállamigondozottnak.Ilyenmamárnincs,megszűnt.Ésén
pont beleestem ebbe, mert tizennyolc éves voltam, amikor ezmegszűnt, és
tizennyolcévesenkikerültemazutcára.Anyámkapottegy szükséglakást,én
nemkaptam.AbejelentettlakcímemetmegvetteaMáltaiSzeretetszolgálataz
önkormányzattól,ésegycsaládihajléktalanszállótcsináltakott.Énvégülisa
MáltaiSzeretetszolgálatmiattvagyokhajléktalan.Énodavagyokbejelentve,
nemjelentettekkionnan,dehaegyszerkényszerkijelentésselkiraknak,mert
mondjuk megelégelik a sok BKVcsekket, amit odaküldenek, vagy valami,
akkornemleszmégbejelentett lakcímemse.Ésnemmehetekbeazönkor
mányzatraaztmondani,hogyadjanakegyönkormányzatilakást.Nevetséges.
Albérletbe meg egyszerűen nem lehet elmenni, mert ma már a legszarabb
albérletishúszezerkörülmozog.KözalkalmazottkéntkerestemaFilmgyárban
harmincnyolcezerbruttót.Hasokvoltatúlórám,harmincegyezernettótkap
tam kézhez.Namost, ebbőlmit lehet csinálni?Aztánmeg az is, hogymás
szemmel néznek az állami gondozottakra. Szóval, hogyha valaki meghallja,
hogyintézetisvoltam,rögtönaszondja,hogymér,micsináltam?!Arranemis
gondolnak,hogykétévesennemcsinálhattamsemmit.
Bekellettírnomaszemélyicsináltatásnál,hogymibőlélek.Hátmiből?Sem

miből!Erremégegykülönkérvényt iskellett írnom,éshátmegírtam,hogy
jövedelmemóne,vagyonomnincs,amitegyszeregyilyenlepecsételtnyomtat
ványonegyszerkülönbenmárkitöltöttem,beikszeltem,minden,aztnekemle
kellett írnomújra, személyesen.Éserreazügyintéző felháborodvaaszongya
nekem,hogymiaz,hogysemmiből,olyannincs,hátakkormibőleszik?!Mon
dom, tarhálok.Hát aztnem írhatombemunkahelynek!Hát akkor írjaoda,
hogykéregetésből!Ésott rendesenkiabált velemanő,hogyolyannincs,és
hogymenjekeldolgozni.Jó,akkoradjálmunkát!Éshamondjukelmegyekegy
feketemunkárasegédmunkásnak,ésottdolgozokháromhetemár,reggelhét
tőlestehatig,ésjönafizetés,ésamikorállokottéstartomamarkomat,erre,
süsü,beintenek,hogy izé,nincsmostpénz,majdholnap,majdholnap,majd
holnap.Ésnemmehetekelfeljelentésttenni,mertnincsseholpapírróla,hogy
dolgoztam.Szóvalkönnyűaztmondani,hogymenjeldolgozni.
Ésakkorahétvégénelkénemennivalahovaszórakozniis!Tavalynemvol

tamaSzigeten,ezvoltazelsőévem,amikornemvoltamseaSzigeten,seCsör
gén,seAbdán.EgyedülakarácsonyiTankcsapda,amitnemhagytamki.Nem
járokmárszórakoznise,egyszerűentisztagáz.AMátrixotiscsakegyhavernál
néztemmegvideón.Moziba,pfhúúú,aztsetudommár,mikorvoltam!Pedig
azújságoshaverom ingyenkölcsönadjaazújságokat,énelolvasommindiga
Voxot,aCinemát,megmindent,éntisztafilmmániásvagyok,kívülrőlfújoma 
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színészekéletvitelét.Mamárazösszszórakozásomaz,hogyhazamegyünka
haverommal, veszek egy füstölőt, tömjénest, ópiumost vagy ánizsost, ilyen
kínaivagyindiaifüstölőt,fújunkegykicsit,veszünkegykispiát,iszunk.Most
valamelyiknapiskétezerérvettünkegyilyennagyelemesmagnót,zenéthall
gattunk, ittunk.Ennyiazössz szórakozás.Régenméga lányokhozúgymás
képpálltamhozzá,elmentünkvalahova,hamásnem,vettünkegyüvegbort,
megittuk, egy jót elbeszélgettünk legalább.Demost nincs senkim se, akkor
kivelszórakozzak?Habemegyekvalahová,befizetemazezerforintosbeugrót,
leülökegysarokba,megiszokkétsört,ebbemiabuliegyedül?
Az igazság az, hogy rájöttem: segítség nélkül nemmegy. Viszont senkim

sincs.Szóvalannyibanvagyokhátránybanazokkalszemben,akiknekmondjuk
családjukvan,hogynekikacsaládnagyonsokatsegíthetabban,hogynecuc
cozzanak.Nekem viszont abszolút senkim sincs. És valahogymás is lettem,
megváltoztam, belefáradtam, elegem lett.Nyugalmat akarok, egy kis lakást,
egykiscsaládot,melót.Beakarokállnia sorba.Pedig sohanemgondoltam
volna,hogyéneztmondomvalaha,merténmindigismásvoltam,különcvol
tam.Engemnemlehetettbeskatulyázni.Mostviszontbeakarokállniasorba,
a társadalomba.Csak attól félek, az a társadalmi létra, ahova lépnem kéne
ahhoz,hogyelérjemmindazt,amitszeretnék,nemfogadbe.Viszontahonnan
kiléptem,azmegmegfogtagadni,mertelakaromhagyniőket.Ésakkorlebe
gekakettőközött?Akkorténylegnemleszmársenkim?Mostmégtámasz
kodhatok bizonyos haverjaimra. Bár így is egyre kevesebbre, de bizonyos
haverjaimra még támaszkodhatok, akik mellettem vannak jóbanrosszban.
Kétháromember.
Nemmondtamlemagamról,nemmondtamle.Csakazaproblémavelem,

hogyolyanvagyok,mintatenger.Egyszerfönnvagyok,egyszerlenn.Egyszer
nagylángolás,hogyigen,akkormostmegváltozok,száznyolcvanfokosfordu
latotveszek.Ésakkorcsinálomisegykéthétig,egyhónapig.Aztánjönegykis
törés,ésmégmélyebbreesekvissza,mintaholvoltam.Ésérzem,hogyegyre
jobbangyengülök.Mostmárcsaknyugalmatésbékétakarok.Deminéljobban
el akarokmenekülni a harc elől, az annál jobbanmegtalál. Pedig korábban
soha,desohanemfordultelő,hogyemberelőlelfutottamvolna,deazutóbbi
kéthónapbamárháromemberelőliselfutottam.Ésnemazér,mertféltem.
Csakegyszerűennemakartamakonfliktust,nemakartamaháborút.Ésazóta
másképpnéznek rámahaverok.Te jó isten, ez lettbelőled, ez lett abból a
százkilóstarkopaszállatból,akiággyalegyüttfölborítottaahaverjátéshárom
méterreeldobta!?

Budapest,2001.március


