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Zuhogott az eso. A szakadt nadrágos ferfi rtivid, kopott pÓlÓjában ballagott az utcétn. Hátán
két miíanyag szatyrot vitt és minden szemetesnél megríllt. Nem sietett. Kopasz fejét lehajtva
cipótlen |ábé szemlélte és néha kÖhcigcitt. Amikor egy anyuka harom gyermekével jÖtt
szembe az ton, a hajléktalan nagy ívben kikeriilte óket. Kesenien elmosolyodott. Tudta, miár
nagyon régen fudta, hogy az emberek fflnek tóle, keriilik ót.
A kcivetkezó utcai szemétgffitónél egy iires miianyag poharat talrá|t. Fogta remegó,
csontsoviíny ujjai k<izcitt és nézegette. Arra gondolt, hogy ez a pohar is pont olyan
szerencsétlen, mint ó. ̂ zik.fázik, egyedtil van és mindenki elhagyta.
- Gyere barátom _ mondta neki. _ Gyere, majd segítjiik egymást!
A pohar nem válaszolt, de a ferfi gy &ezte, egyetért vele.
Mikdzben csupasz|átbával, szakadt nadrágiában a vizes járdán csoszogott, a hajléktalan ember
elmesélte tarsának, hogy is keríilt az utcáta. Tcirténetét gyakran szakította felbe a métyrŐl
feltÖró, egész testét megrénó kÖhcigés.
. Tudod, barátom, régen kdztiszteletben állÓ polgar voltam, gazdag, bankár! Sokszor
segíteffem a szegényeknek, bár ezt a fiam nem helyeselte. _ KÖhÖgdtt. - o azt vallotta hogy
mindenkinek dolgoznia kell, nem kéregetni. Egyszer dÍih<is lett egy kitartÓ ferfire, aki egyre
csak hat gyermeke nevét sorolta nekio kenyérre valÓt kérve. A fiam titni kezdte elvakult
haragiábano míg á|dazata el nem vesztette az eszÍnéletét. A mentók vitték el, a fiamat a
rendŐrÖk. A b rtÖnben halt meg két év mrilva. A kdzben ktilftildre hazasodott lerányom egy
bombamerényletben szintén életét vesztette. _ Sírva fakadt. A pohar ttirelmesen várta, amíg
megnyugszik. - És én feladtam mindent. Egész nap csak tiltem attánamkertjében, mindaddig,
arníg el nem mer[iltem az' adÓsságokban. Mindenemet elarverezték, én pedig az utciára
kerÍiltem. Harom éve élek kint, és Te vagy az elsö barátom.
Letilt egy bevásárlÓkÖzpont oldalába és két hideg tenyere kÖzé fogta a poharat. Arra gondolt,
hogy szegény barát1a még jobban is fazhat, mint ó, hiszen sentmilyen ruhája sincs. Tudt4
hogy nem sokat ér, de prÓbálta elkéktilt ujjaival védelmezni. K<izben minden jarókelot
megszilított:
- Csak szén forintot... Legyen szíves! Két napja nem ettem...
Arra jiitt egy alacsony, izmos ftrfi. Vastag kabátja a|att az egyik bolt logÓjáva| díszített pÓlÓt
viselt.
- Uram... Legyen szíves! Két napja egy falatot sem ettem...
. Menj inneno koldus! - mordu|t a bolti dolgozÓ durvan' - Elijeszted a vasarlőkat!
. Csak szén forintot... - nyujtotta ki a poharát a hajléktalan.
Az izmos ferfi egy mozdulattal kitépte a kezébŐl és a ffildre dobva rátaposott. A pohar
darabokra t rt.
. Most mar tényleg tiÍnj el koldus! _ A vastag kabátos ferfi visszament a boltba.
A szakadt ruhás hajléktalan kezébe vette a pohár maradviínyait.
. Jaj, kedves, egyetlen jÓ barátom! _ Krinnyei keveredtek az esovizzel. * Gyere, elviszlek
innen! Valaki talíín segít rajtad...
Remegó térdekkel felállt és foszlott nadrágia egyetlen ép zsebébe rejtette a
miianyagdarabokat. Aztán megázta csontsovany tiklét az ajtó m giil vigyorgÓ bolti dolgozÓ
felé.
. Ezért még Ínegver az Isten!
Az a|acsooY, izmos ftrfi meleg kabrítjában nevefue nézte a hidegtől, sírástÓl és diihtól remegó
hajléktalant. Utálta ahozzá hasonlÓ kéregetóket és azt,hogy mindig az o vezetése alátartozo
bolt tÖvébe tilnek le. A vásarlÓk feltek a szakadt ruhás, magukban beszéló emberektŐl, és ö
természetesen a vevöi érdekeit tartottla szem elöu.
A hajléktalan továbbment és minden szembej vót megszÓlított:
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. Kérem szépen... Nincsen egy kis ragaszÍtójű Összettirt a legjobb barátom... . Mindenki
örtiltnek nérte.
A szerencsétlen egyre jobban elkeseredett: senki sem segített neki.
Az esó szakadatlanul zuhogott és a bankárbÓl lett koldus, egyetlen barátjáva| a zsebében,
lassan ment végig az utcákon. A kopasz fején szétporladő cseppekból szemébe, szájába is
jutott és a férfi egyre gyakrabban k h<ig tt. Ilyenkor atca kiv r xidÖtt, szeme kiguvadt,
nyakan kidagadtak az erek.
Feltiint egy lakÓtelep. A hajléktalanban rij remény ébredt: hiszen ott hatalmas szemetesek
vannak! Végre ehet valamit! Elvonszolta magát a parkolÓig, de ott csalÓdnia kellett: a
szeméttárolők el voltak kerífue. Csak a ruhaskonténer állt ktitÖ& egY terebélyes platiánfa alatt,
billenó részében egy p{ír sztlrke, felig levált talpri edzócipóvel. A férfi odament és kivette a
lábbeliket.
- Nem is rossz - mondta. - Nem is olyan rossz!
FelprÓbálta. Egy kicsit sziik volt és rÖvid' de legalább védte valamennyire elkéktilt|ábát.
. Nem hogy nem is rossz, hanem egyenesen tÖkéletes! _ Hirtelen elkomorodott. _ És ha még
szegény barátomat meg tudnám ragasáani...
Megint kohtigtitt. Amikor sszeszedte magát, visszaindult a bevásrírlÓkozponthoz. Leilk az
oldalába és brínatosan vette fudomásul, hogy két csíkos miianyag szatytátt már eltiívolítottrák.
Aztáncsak tilt ott, kezében a pohar darabjaival és mindenkitól ragasztótkért.
Ekkor kijÖtt egy bolti dolgozÓ, de nem a fiönÖk. odament a hajléktalanhoz és raszÓlt. Hangia
kedves volt" de ellentmondríst nem trirö.
- Menjen el innerr, ktilÖnben a főncik megint dtih s lesz!
- Vrirjon... . A hajléktalan hangja rekedt volt és halk. - Kérem...
. Nem adhatok se pená, se ruhát! A fón k nem tiriilne neki...
- Nekem nem is az kell... Csak egy kis ragasztÓ... Ha azt fudna adni... Ígérem' nem látnak
tÖbbet enefelé! Csak egy kis ragasztÓ... Kérem!
. Minek azmagénak?
- A poharam... Nagyon kérem...
. Noso rendben. Ha csak az kell, megnézem, mit tehetek.
. KÖsztincim!
A dolgozo a fejét csÓviílva bement.
- Bolond ez az ember! Sz<irnyri élete lehet.
Nemsokara visszatért a vacogÓ koldushoz. Kezében egy tubus ragasztÓ volt.
. Na jÖjjtin' segítek! _ A fÓldÖn tiló férfi felé nyult, de az elhtnÓdott tóle.
- Ne... Hagyjon!
- Jiijjtin mar! Bent megragasztjuk a poharát.
- De én nem vagyok olyan állapotban...
A bolti dolgozÓ felhtnta az etötlentil tiltakoző haj|éktalant és bevitte az e|ocsarnokba.
- Ki fogi{ák r gni! Ennyire nem forrtos az egész...
- Dehogynem! - A férfi letérdelt az egyik sarokban és kinyitotta a ragasztÓt. - Na, tartsa ezt
itt!
A ruhája miatt szégyenkezó koldus sÓhajtva leiilt mellé és prÓbalta mozdulatlanul tartani a
kezébe nyomott pohárdarabot. De mivel fáaott és frlt a fön<'ktŐl, egész teste remegett,
rríadasul gyakÍan kÖhÖgcitt. Végtil a bolti dolgom elvette tÓle a mtianyag szilarrkokat és
egyedtil ragasztotta Össze a poharat.
. Iaj, drága barátom! Csakhogy rijra velem vagy! _ A hajléktalan a ragasztÓval bajlÓdÓ
fétfihez fordult. - K sz<inÖm! Ha nem lennék ilyen koszos, kezet fognék magával!
. Ugyan' nem tesz semmit! De most miír tényleg mennie kéne, mert a ffintik... - Még folytatta
volna de a koldust kÖh gési roham fogÍa el. Mélyról feltÖrŐ, minden porcikaját
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megremegtetÓ kohÓgés volt ez, ffifo, mint az elozoek. Elejtette a poharat és kezét a mellkasara
szorítva fuldoklott. Majd térdre esve' négykézlábra ereszkedve kÖhÖg<itt.
A bolti dolgozÓ ijedten letérdelt mellé, a kíviíncsiskodÓk kÖrtilállták Őket. A szakadt ruhás
ember egész teste remegett, de a roham csak nem mrilt el. A másik férfi a rugasztót elhajítva
támogat a, fogta a fejét, de egyo a t<ibbinél is mélyebbröl j<ivÓ remegés utárr vért vett észre a
kézfején.
. vataki hívjon mentöt! Gyorsan!
TÖbben is trírcsáztrík a kért számot, mikÖzben a koldus egyre tÖbb vért k<ip ott az a|atta lévö
tÓcsába, amely a ruhájábÓl csepego vízbol keletkezett. végÍil tisszerogyott. Rassett a pohiírra,
ami ismét <isszetÖrt. Fél kezével annak darabjait kereste, a masikkal a bolti dolgozÓ kezéért
nyult.
. Barátaim... Dtágabanítaim... . Szeme megiivegesedett, feje oldalra csuklott.
Barátja elengedte az ernyedt kezet és lezáfia a halott szemeit.

l. {. rf

Az elhunyEÓl senki nem fudott semmito nem jelentkeztek a testéért. Végiit névtelentil
temették el a ve{rosi temetó falának a tlvében. A bolti dolgozÓ ftzetett neki egy egyszerii
fakoporsÓt, arnibe belehe|yeztéka miianyag pohár darabjait is.
- Egytitt maradhat azr"al a tátggyal, amelyben a legiobb barátj át tisztelhette - mondta a
bevásarlÓk<izpont a|ka|mazottja. _ Nyugodj békében, báÍki is voltríl! _ Sairta le végtil a
fakeresáet banítj a sírj rínak fej éhez.
A temetó falának ttivében békésen alussza <irÓk áImát a bankarbÓl lett koldus kedves pohara
darabj aitÓl kÖriilvéve.
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