
Horváth Gábor

A kék
Mennyből a gandzsa





Horváth Gábor

A kék
Mennyből a gandzsa

ATHENAEUM



Kiadta az Athenaeum Kiadó,
az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók
és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja.

1086 Budapest, Dankó u. 4–8.
Telefon: 1-235-5020
www.athenaeum.hu
www.facebook.com/athenaeumkiado
athenaeum@lira.hu

ISBN 978 963 293 657 4

Felelős kiadó: Szabó Tibor Benjámin
Felelős szerkesztő: Peiker Éva
Műszaki vezető: Drótos Szilvia
Borító: Földi Andrea
Nyomdai előkészítés: Tóth Viktor

Készült az Alföldi Nyomda Zrt.-ben, 2017-ben
Felelős vezető: György Géza vezérigazgató

Copyright © Horváth Gábor, 2017

Minden jog fenntartva.



42

Az öt jóbarát (1)

Az egyik Hombre. Fehér Maseratival.
A másik Fitti, akit Hombre mint a hozzá legközelebb  álló 

barát pszichiáterhez kísér, mert Fitti családtagjai erre 
nem alkalmasak.

A harmadik Joker, aki szoláriumot üzemeltet, és szá mí tó-
gépesjáték-függő.

A negyedik Dzsó, akiről még semmit nem tudunk.

Az ötödik Gazember, aki egy szem gyermekként nőtt 
fel, jó családban. Édesanyja büntetőbíró volt, vallásos, 
konzervatív asszony, aki sokat várt a kisfiától. Ilonkának 
hívták, és amikor észrevette, hogy a gyerek balkezes, át-
szoktatta őt. Apukája lett Gazember igazi cinkosa, mert 
már kiskorában elmondta Gazembernek az élet alapigaz-
ságait:
 – Anyád előtt mindig fent kell tartani a látszatot, fiam. 
Lássa csak azt, amit szeretne. Ő jó asszony és szeret min-
ket, mi is szeretjük, ezért hazudunk neki, hadd érezze jól 
magát.
 – Jó, apucika.
 – Tanulj jól, fiam, fontos, hogy jó bizonyítványaid le-
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gyenek, és ne törődj azzal, hogy mennyi hülyeséget akar-
nak a fejedbe verni. Majd egyszer elfelejtheted azt a sok 
szart, amit beléd tömtek, és akkor kérd meg a tanulás 
árát. Az életet nem tanul hatod meg tankönyvekből, csak 
tőlem és magától az élettől. Járj nyitott szemmel, és vond 
le a tanulságokat mindenből. Érted, fiam?
 – Igen, apa.
 – Az élet színház és játék. Mindenki szerepet játszik 
benne, neked is szerepelned kell. De nehogy becsapd ma-
gadat is! Ha ját szol, utána ne feledd, hogy az nem te vagy. 
Az önámítást hagyd meg a gyengéknek. Találd ki, hogy 
ők milyennek szeretnének látni, mindenkinek személyre 
szabva, de kérd is meg az alakításod árát, valamit vala-
miért. Az egyedüli kivétel az anyád legyen, neki mindig 
ingyen kell játszanod, mert ő az anyád. Ő szeret minket, 
és mi is nagyon szeretjük őt, ezért számára művészi ma-
gasságokba emeljük a hazugságot. Neki azért kell játsza-
ni, hogy boldoggá tegyük. Érted, fiam?
 – Igen, Fecó, én is szeretem anyut.
 – Ez itt egy állatkert. Te legyél benne az állatidomár.
 – Állatidomár a cirkuszban van.
 – Igazad van, akkor nem is állatkert, hanem cirkusz. 
Vannak ott más ügyes ragadozók is, de te leszel az oko-
sabb. Dicsérd az embereket, és akkor nem veled lesznek 
elfoglalva, ha nem magukkal. De csak mértékkel, mert 
gyanút fognak. És akkor azt csinálsz velük, amit akarsz. 
Megeheted őket, és ha megetted őket, úgy csinálhatsz, 
mintha még te tettél volna szívességet. És ez igaz is, tény-
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leg te tettél szívességet, az csak a látszat, hogy megetted 
őket. Sose a látszatra figyelj. Egyetlen látszatra érdemes 
odafi gyelni, az pedig a kerek női segg.
 – Milyen pusmogás megy itt, kópék? Hm? Mondjátok 
el nekem is – nyitott be Ilonka a gyerekszobába.
 – De anyuuu! Ezek fiús dolgok, nem mondhatjuk el ne-
ked, nem köthetjük a lányok or rára.
 – Na, jól van, de most már fejezzétek be, holnap iskola!
 Ilona kiment, Ferenc maradt.
 – Mesélj még, légyszi!
 – Ha van igazi barátod, annak nem kell játszanod. De 
vigyázz, ne keverd a barátságot a haversággal. Haverból 
lehet ezer, ellenben barátból csak kevés. Az igazi barátság 
szorosabb és intimebb kapcsolat a házasságnál is.
 – Mi az, hogy intim?
 – Amikor két ember közeli kapcsolatban áll egymás-
sal. De az intimitást ne keverd a szexszel. Mi nem va-
gyunk homokosok.
 – Kik azok a homokosok?
 – Hát, olyan férfiak, akik mindenfélét dugdosnak egy-
más seggébe, de leginkább a kukijukat. Ilyet mi soha nem 
teszünk, mert nem vagyunk homokosok, ráadásul egy 
férfi segge büdös és kakás. A nők seggével persze egészen 
más a helyzet, ha nagyobb leszel, az ő seggükkel csinál-
hatsz bármit.
 – Az övék nem büdös?
 – Nem.
 – Miért nem, Fecó?
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 – Hát, azt nem tudom. Talán azért, mert szépek, és 
emiatt elnézőbb az ember. Mit tudom én. Erről majd más-
kor beszélgetünk. Hanem sokkal fontosabbak a barátok.
 – Nekem vannak barátaim. Szerinted ők jók?
 – Joker vidám fickó, illik hozzá a beceneve. Ki adta ne-
ki ezt a nevet?
 – Hombre.
 – A Fitti maga az ördög. Mit jelent az, hogy Fitti?
 – Nem tudom, Hombre nevezte el.
 – Aha. Mindegy, a Fittinek is van stílusa, az más kér-
dés, hogy milyen. Aztán van a kis vasgyúró, Dzsó. Nem 
nagyon okos, de odaadó és hűséges, ugye? Az ő nevét is 
Hombre adta?
 – Igen.
 – És ő miért lett Dzsó?
 – Hát, Hombre azt mondja, mert nagyon hülye.
 – Téged is ő nevezett el?
 – Igen, még elsőben. Szerinted tényleg Fitti az ördög?
 – Nem hiszem.
 Ilonka benyitott, és azonnali takarodót parancsolt.
 Telt-múlt az idő, és Gazember egyszer csak betöltötte a 
tizenhatodik életévét. Felvágták a születésnapi tortát, még 
egy kicsit beszélgettek az asztalnál, aztán Ferenc így szólt:
 – Gyere fiam, elmegyünk bowlingozni.
 – Jaj, Ferenc! Muszáj a gyerek szülinapján?
 – Éppen azért.
 – Jól van, menjetek, de ne maradjatok el sokáig, és 
Ferenc, le ne itasd a gyereket!
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 – Persze, hogy nem.
 Útközben betértek egy kocsmába, majd Ferenc isme-
rőséhez, Klárikához, aki elvette Gazember szüzességét. 
Ferenc közben velük maradt, és instrukciókkal segítette 
a gyereket.
 – Jól van, fiam, ez derék volt! De a baszás még szebb 
a kiadós aranyesőtől. Az a nő számára feledhetetlenné 
tesz téged, és mindenképpen emeli a minőségi együttlét 
fényét. A nők imádják, ha levizelik őket, még ha úgy is 
tesznek, mintha nem.
 – Pisiljem le Klárikát, Feri?
 – Klárika imádja, ha lehugyozzák. De a legfontosab-
bak mégis a barátok.
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Üzleti terv

– Hogyan akarod megcsinálni? Megmondta az a szellem, 
hogyan kell? 
 – Meg, bazmeg.
 – Emlékszel rá?
 – Naná! Először a három fő fajtára összpontosítok és 
azok alfajaira. Ezek közül az egyik a sativák, pölö a közön-
séges rostkender, ezek szinte mindenhol nőnek. A magas 
THC-tartalmú változatok leginkább a trópusokon, mond-
juk, Jamaica, Thaiföld vagy Nigéria. A másik az indikafélék. 
Azok Afganisztánból, Pakisztánból, Libanonból származ-
nak. A  harmadik pedig a Cannabis ruderalis. Ez szinte 
egyáltalán nem tartalmaz pszichoaktív anyagokat, és nem 
is terem igazi virágrészeket. Kellene egy kicsit utazgatnom 
és beszerezni a magokat. Az alfajokkal együtt legalább 
húsz kell. Aztán a fajtákat addig termesztem elkülönít-
ve, amíg nem születik egy hermafrodita mindegyikből.
 – És azt hogyan éred el?
 – Én sehogy. Az véletlen. Egyszerűen várok.
 – És ha nem születik egy sem?
 – Olyan nincs. Matematikailag száz, hogy előbb-utóbb 
lesz egy. Addig szaporítom őket, amíg jön egy herma-
frodita.
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 – És az is olyan lesz, mint ez?
 – Nem tudom. Attól, hogy kétnemű, még nem biztos, 
hogy ütős. De várd ki a végét. Addig csinálom, amíg min-
den fajtából megszületik a hermafrodita.
 – És az sokára lesz?
 – Igen, de addig rengeteget terem. És azt eladjuk. Há’ 
nem? Aztán, ha megvannak a hermafroditák, akkor ke-
resztezem őket. És így egyre csökken a fajták száma, mert 
a kettőből mindig egy lesz. Vágod? A  végén csak kettő 
marad. A  legvégén meg csak egy. És az kétnemű lesz. 
És az a kétnemű csak kétneműeket terem. És ezt csak ki 
kell várnom. Visszapergetem az időt Ádámig és Éváig, 
bazmeg, visszapergetem a teremtésig! És van még más is. 
Elmondjam?
 – Ne most.
 – De, Hombre.
 – Ez évekig eltartana.
 – El. De…
 – Kellene hozzá egy meglehetősen nagy hely.
 – Nagy, tuti hely.
 – Sok melléktermék lenne.
 – Kurva sok. Gazdagok leszünk, ha eladjuk.
 – És kockázatos is.
 – Ugyan…
 – Hm.
 – Na? Na?
 – Tetszik. Csináljuk!
 – Ez király.
 – Viszont előbb leszögezünk pár dolgot.
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 – Amit csak akarsz, Hombre.
 – Először is, amit most kikötünk, abban később nincs 
variálás.
 – Nem lesz.
 – Tehát. Én adom mindehhez a lóvét, te hozod a ma-
gokat, és te termesztesz, nemesítesz, vagy nevezd, aminek 
akarod.
 – Naná!
 – Az eladásba nem folysz bele, azt én intézem.
 – Normál.
 – A befolyt összeget elfelezzük.
 – Oké.
 – Én keresek egy megfelelő helyet, abba nem szólsz be-
le, de ott úgy alakítod ki a dolgokat, ahogy te akarod. Az 
első szempont a biztonság legyen.
 – Úgy lesz.
 – Tíz éved van rá.
 – Elég.
 – Tíz év után, történjen bármi, a kísérlet lezárva. Még 
akkor is, ha úgy érzed, hogy már csak egy karnyújtásnyi-
ra vagy. Ennyi időd van.
 – Megegyeztünk.
 – Akkor most esküdj.


