
Jakab a Papagáj

Mióta gyermekeim kirepültek a családi fészekből, túléltük serdülő és iskolai éveiket, azt
gondoltanr, jön az élet nyugalmasabb része.

Zavartalan délutáni szundikálás, esti olvasás, megszűnt az á||andő készenlét' mindenpercben
váItoző programok. Idő teltével, lassan izmosodtak reményeim, lustultam, egy _két kilót is
felszedtem.

A délelőtti rendelés és beteglátogatás után, békés otthonomba térve, egyenesen a konyha
vonzó világába siettem, ebédemet melegítettem, tálaltam, amikor furcsa zaj zavarta meg
legkedvesebb elfoglaltságomat. Valami csettintgetett. Kanál már a kezemben, amikor ismét
halottam. Hallucinálok netán az éhségtől, gondoltam és a folytatashoz készültenr, amikor
ismét két csettintés. Régebben beépítetttik a verandát, tágas világos szoba lett, mintha onnan
hallottam volna? Kövér ember utálja. ha evés közben zavarjiík. otthagytam a tányért
elindultam szoba felé. Közben gondolkodtam mi a csudához hasonlít? oda jutottam, a hang
emlékeztet valamire, leginkább amikor ősszel, a haverokkal kóstolgatjuk, egymás pálinkáit,
olykor a sző benne reked az emberben. Nyitottam M ajtót, de amit láttam alTa nem
számítottam.

A szoba közepét elfoglaló terjedelmes ketrecben, mert kalitkának nehezen lett volna
mondható az eddig ismert papagájokhoz képest hatalmas szürke _ mint utólag megtudtam
Jákó - papagáj meresztette rám a szemét. Azért írtam le egyes szátnban, mert fél oldalra
fordított fejjel várt. Később papagal élettani tanulmányaim során kiderült akkor |át, ha
félszemmel fixíroz. Beemeli a képet és így rögzíti. Mögötte a már évek óta ott fiityörésző
kanárin láttam az őszinte rémületet. Jogos volt' mert később, Jakabtól gyakran megkapta,
legcsodálatosabb áriái közepén - a csendet kérek, nem hallod' csend legyen rendreutasítást.

Engem is sokkolt |átvénya, mert hirtelen felém fordult, leguggolt és szárny lengetés közepette
fejét bólogatva mondta - na, mi van?

Rekedt kissé borgozös hangja volt. Aztán egy idos hölgy hangja következett - Jakab vagyok.
A papagájok hanguténzők, két nap múlva már az én hangomon halandzsázott. sokszor
letagadtam, amit mondott.

Mobiltelefonok idejét éljük, rögtön híltam a nejemet. Nem hagyott szőhoz jutru ez régi női
praktika _ megismerkedtél vele? Meg _ nytigtem ki. Már folytatta, vágiál össze kis szeletekre
paradicsomot és tedd a tá|jába, Most nem érek rá, este majd elmondom és letette. Voltam
katona és tudtam parancs az parancs' Mentem a konyhába, vágtam a paradicsomot, bevittem.
Tudatlan emberként bedugtam a kalitka rácsain. Akkorát vágott oda, ha a ujjamat el nem
kapom egy darabig nem szúrom az injekciókat. Nem is fogadta el, láttam királyi tartásán mit
képzelsz magadról? Ennyire könnyen nem barátkozom. Felugrott a kalitka felső rudjara, és
hátat fordított' Akkor láttam gyönyörű piros farktollai vannak. Ebéd után, karosszékben
akartam szundítani egy kicsit, ha tudtam volna, de nem tudtam. Lehunytam a Szemem.
Egyszer csak Híd a Kwai folyó felett' néhány üteme' Szép vagy gyönyöni vagy Magyarország
első hangjai, halandzsa szövegek, majd le nem irható csúnya szavak, részeg női nevetés,
dohányos köhögés, röpködtek a levegőben. Bementem megnézni, csend lett. Félrefordult
fejjel' hunyorgó szemmel nézett és várta a hatast. Egyen meg a fene, maradjál már csendben.
mondtam és vissza csuktam az ajtőt. Láttam, hogy a csóre és a benne nyelve mozog mintha



beszélt volna hozzám, elkezdtem szunnyadozni, talán fél órát sikerült is mikor a saját
hangomra ébredtem, egyen meg a fene mondogattam' De nem én, eddig nem beszéltem
álmomban. most ébredés után is hallom a hangomat. Jakab a zseni utánzott, a nyelv
mozgással hangot rögzített. A csúcs az volt amikor feleségem hazajött azza| koszöntötte, amit
tőlem tanult. Asszonyom felkapta a vizet. Elment az eszed? Erre tanítod? Kaptam a fejemre.
Így kezdődött. Jakabbal üzengettÍink egymásnak, ha cukkolni akartuk a másikat. Csak
néhányszor kellett mondogatni, mar gyakorolta is. ,,Bözsi kövér disznó, erre érkezett Jani
bácsi buta, aztán keverte Jani bácsi buta, a papagáj gyönyöní, Bözsi okos madár és számos
személyes dolgot tanult meg nagyon hamar. Tacskó kutyánk eszét vesztette, mert éppen a
hasát vakargattam amikor aztha||otta' Tacsi gyerünk befelé. A kutyám csak nézett rám, meg
is szagolt, ha itt vagyok hogy lehetek bent? Uttnozta a kapucsengőt, a telefoncsengést,
kiegészítve a feleségem hangjával, telefon' nem hallod? Lakásriasztó volt a kedvence,
naponta tcÍbbször is lejátszotta. Feleségem valahol olvasta' egy papagáj úgy akadályozta meg
a betörést, hogy kiabálta _ rendőrség fel a kezekkel. De Jakab effe nem volt hajlandó, addig
jutottunk, hogy őrség _ őrség _ te süket papagáj. Ezt mát én mondtam o meg mindig ezze\
fejezte be. Amikor vendégeink jöttek, sűnin csengett a telefon. Barátomat zavarta, ezért azt
mondta' vedd már fel, utána beszélgetünk. Vittem a szobába, és mondtam neki, vedd fel te.
Ment oda próbált hízelegni azza|, hogy megsimogatja a szürke buksi fejét, csak az oreg
horgász reflexének köszönhette, hogy egyben maradt az ujja. Egyedül a feleségemtől fogadta
el a fej simogatást, bár o is nagy oda figyeléssel tehette és nem mindig. Habókos volt. Leány
unokiím táncolt neki' oldalt előre hátra hajolgatott, guggolt, igenloen bólogatott, kifaradásig
utánozta, majd leesett a rudjáról. Engem csak érdeklődéssel figyelt. tüsszögött, kohögött,
röhögött is volna de effe óvatosságból nem tanítottam meg. Maradék családfoi
tekintélyemnek is annyi lett volna ha a papagáj naponta kiröhög. Múltak a napok, hónapok,
évek, Jakab családtaggá vált. Reggel mikor álmosan kikászálódtam az ágyból, hangos jó
reggelttel köszönt rám' Na mi van kifejezés megmaradt, de bármit feleltem aváIasz mindig az
volt _ Jó. Hosszú ó-val. Bemutatkozott a családnevemen,hozzátette Jakab vagyok. Mondta az
utcát, érdekes számot sohasem tanult meg. A kisebb madarakat mindig utálta, csak a társasága
kedvéért hoztunk kisebb papagájokat, kis hülyéknek hívta oket. Kitől tanulta nenr tudom'
Rengeteg szeretetet kaptunk tole hosszú évekig. Lehajtott fejjel féloldalt felnézve
csettintgetett, huncutság volt a szemében, amikor hátat fordítottunk rögtön mondott va|amit az
aznapi leckékből. Eszünkbe nem jutott volna, hogy valaha beteg lesz.Egy reggel álmosan
indultam kifelé de valami hianyzott. Nem hallottam a jó reggelt. Bementem a kalitka alján
guggolt. Szárnya kicsit kétfelé csúszva, feje lógott. Nagyon megijedtem, fuleségemet hívtam.
Rohanjunk a klinikára mondta, volt egy kisebb utazó kalitka, beletette nem ellenkezett.
Elindultunk az' A||atowosi Klinikara. Hangtalanul utaztunk, amikor kijtitt az ápoló nem adtam
oda, magam vittem be. Mrár amikor az orvoshoz értem, folyt a könnyem. Rám nézett, én azt
mondtam eZ nem egy papagáj, ez ember! Tudom válaszolta, nekem is ilyen van' Vártunk kint,
fogtuk egymás kezét. orvosok vagyunk mindketten, láttunk már halált. Éreztük most a
közelben kószál. A tanársegéd a kezében hozta vissza' Jakab felemelte fejét' ránk nézett és
elindult a hosszú útra' A mája lehetett, mondta a ki nem mondott kérdésünkre. A nagyon okos
Jákók nem élnek száz évet. Hazavittük, eltemettük a többi szeretett á||atbarátaink mellé.
Elfelejteni nem fogjuk soha. Mar több év eltelt, de még minden reggel várom a jó reggelt, Jani
bácsit.

Janibácsi


