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Minden jog fenntartva!

 

Reggelre reggel lett, és még mindig életben voltam.

„Lehet, hogy írok egy regényt!” – gondoltam.

És aztán írtam...

Charles Bukowski



1.
Tízre ígértem, hogy nála leszek, de végül negyedórát késtem.

Nem emlékeztem,  hogy  van-e  a  környéken  fizetős  parkoló,  így
aztán nem meglepő,  hogy nem is  találtam.  Aprópénz  nem volt
nálam. Feltelefonáltam, a sofőrjével küldött le pénzt.

Egy darabig eltartott, amíg végre le tudtunk ülni, mert ő teát
főzött, azt hiszem zöld teát, én pedig megkevertem magamnak a
második  adag lúgosító  italomat.  Ő persze  megjegyezte,  hogy a
hétvégén  azt  olvasta  valahol,  hogy  ez  az  egész  lúgosítás  egy
faszság, de ez különösebben nem érdekelt.  Az az igazság, hogy
amióta iszom, azóta fogytam is. Mutattam is a farmeremen, hogy
amikor megvettem maximum combközépig tudtam felhúzni, most
pedig mintha rám öntötték volna.  Jellemző rám, hogy általában
próba nélkül szoktam vásárolni.

A hétvégén a barátnőmmel arról beszélgettünk, mire vágyunk
igazán.  Én például  egy 200l-es Mustangot szeretnék.  Hatmillió.
Pénzem az persze nincs, de azért szeretnék egy Mustangot. Ha
bárkinek azt mondom, hogy szeretnék egy Mustangot, rögtön azt
mondják, hogy sokat fogyaszt. Na és! Legfeljebb kevesebbet ennék.
Őszerinte, a seggemhez nagyon jól menne a Mustang. Amerikában
ilyen típusú nők szállnak ki a Mustangból. Azt mondja, hogy főleg
Kaliforniában szállnak ki a Mustangból olyan típusú nők, mint én,
Floridában  kevés  van  belőlük,  New  Yorkban  meg  egyáltalán
nincsenek. Én még nem voltam se Kaliforniában, se Floridában, de
még New Yorkban sem, pedig már többször el akartam indulni.
Mindig vonzott valami Amerikába. Azon sose gondolkodtam, hogy
igazából mit csinálnék Amerikában. Miután nem kaptam vízumot
egyszer se, így aztán teljesen lényegtelen, hogy volt-e valamilyen
tervem, vagy nem volt.



A hétvégén arról is beszéltünk a barátnőmmel, hogy jó volna
elmenni egy wellness szállóba. Jó volna, de ahogy a Mustangra
nincs pénzem, úgy a wellness szállóra sincs.

Egyébként voltam én már wellness szállóban, egy egészen kicsi
faluban.  Ember  a  környéken  sehol,  csak  a  szállóban.  Egy
barátommal voltam, aki tulajdonképpen a saját neméhez vonzódik.
Csak  egy  éjszakára  mentünk,  de  kettő  lett  belőle,  mert  a
barátomnak megtetszett a recepciós fiú, aki viszont kurvára nem
érdeklődött a srác iránt. Ez egyáltalán nem lepett meg, mert a
recepciós nős volt. A barátom két napig illegette magát a srác előtt,
hátha sikerül meggyőznie. Nem sikerült. Na, most ezért voltunk
százezerért két éjszakát wellness szállóban.

Nem emlékszem, hogy mondtam volna, a hétvégén háromféle
vágyat fogalmaztam meg magamban, de ő megkérdezte, melyik a
harmadik, és hozzátette, nyilván egy pasas lenne az. Mondtam neki,
hogy mi a fasznak egy pasas a Mustangba, ha úgy is én vezetek,
mert az én Mustangomat nem vezetheti senki. Mondtam neki, hogy
a 200l-es Mustangnak jobban örülnék. Megkérdezte, miért éppen a
200l-es  Mustangba  vagyok  szerelmes,  amikor  2008-ban  is
gyártanak Mustangot. A 2008-as Mustang nem az igazi,  mert a
kasznija eltér a 200l-esétől.

A  hétvégén  sok  mindenről  beszéltünk  a  barátnőmmel,  de  a
pasasokról nem. A pénzről elég sokat. Nekem is van hitelem. Az
idén vettem fel  tizenkétmilliót,  azt jó volna visszafizetni.  Szóval
akkor  az  tizenkétmillió,  hatmillió  a  Mustang,  az  tizennyolc,  a
wellness az aprópénz, igazából jó volna évente, mondjuk, nem is
tudom hány milliót keresni. Nem érdemes számolgatni, elég volna
annyi, amennyiből évente meg tudnék venni egy Mustangot. Abból
már nyugodtan eléldegélnék.

Azt a tizenkétmilliót muszáj volt felvenni! Ez a pénz a házra
kellett. Erről egyébként a múltkor már beszélgettem vele, és azt



vettem észre,  mire a végére értem, teljesen lelombozódott.  Aki
nem élte meg, az nem tudja, mit jelent egy olyan házban felnőni,
amiben nincs víz. Nyolc-kilenc éves koromban az anyám vödörrel
küldött  az  utcai  nyomóskúthoz,  és  tíz  már  elmúltam,  amikor
bevezették a vizet a házba. Vécénk se volt, csak budi az udvarban.
Eletem  egyik  legnagyobb  élménye  az  volt,  amikor  először
engedtem meleg vizet a kádba. Ennek a tizenkétmilliós hitelnek
köszönhetően  már  derékszögben  találkoznak  a  ház  falai.  Azt
hiszem, hogy ő ezt nem is egészen értette. Mi az, hogy egy ház
falai  nem  derékszögben  találkoznak?  Most  azért  találkoznak
derékszögben,  mert  normálisan  bevakolták  a  házat.  Az  volt  az
álmom, hogy legyen bevakolva a ház, legyen rendbe téve az udvar.
Neki  egyébként  van kandallója.  Nekem is  van kandallóm,  csak
nincs hozzá kémény. Azt hitte viccelek, mert amikor ezt meséltem
neki, még rihegtem-röhögtem is hozzá egy kicsit, de tényleg nincs
a kandallóhoz kémény. Az előző hatmilliós hitel a ház megosztására
ment el. A mi házunknál nagyon lassan mennek a dolgok. Sokáig
attól szenvedtem, hogy nem hívhatok magamhoz fiút, mert nem
tudott volna lezuhanyozni. A hatmillióból leválhattam az anyámról,
ő pedig rólam. Ez azt jelenti, hogy van egy külön bejáratú, saját
lakásom. Ez nem jelent sokat, egy amolyan előszoba-féle, ahol főzni
lehet, a bejárati ajtóval szemben egy hálószoba, az alapterülete
éppen csak nagyobb egy franciaágyénál, de azért pár hete már van
benne egy új szekrény is, a régi már nagyon szar volt, most már
legalább egybe látom a ruháimat. Aztán van még egy pincém, ott
van a kandalló, aminek nincs kéménye. Ez a kurva kandalló pont
olyan, mint egy Mustang kormány nélkül.  Az lesz a vége, hogy
lebontatom ezt a kandallót, pedig borzasztóan vágytam rá. Most
már csak ülök lenn a pincében, és rögtön dühbe gurulok, hacsak
ránézek.  Őszintén!  Mi  a  fasznak  egy  kandalló,  ha  nem  lehet
begyújtani?  Amikor  erről  a  kandallóról  meséltem  neki,
megkérdezte, miért nincs a kandallónak kéménye. Azért, bassza
meg,  mert  az  háromszázezerbe  kerülne,  és  még  sose  volt
fölösleges  háromszázezrem  egy  kéményre.



A hétvégén viszont azon gondolkodtunk a barátnőmmel, hogy
ideje  lenne pozitívan  állni  a  dolgokhoz,  és  ha  sikerülne,  akkor
jövőre megoldódnának az anyagi problémáink. Arra persze rövid
volt a hétvége, hogy rájöjjünk, mit kellene csinálni ahhoz, hogy
anyagilag rendbe jöjjünk, de mégis jókedvünk lett attól, hogy végre
pozitívan állunk a dolgokhoz.



2.
Pénzügyek után kevertem magamnak még egy liter  lúgosító

vizet.  Na most,  ahhoz képest,  hogy ő a hétvégén arról olvasott
valahol,  hogy  ez  az  egész  lúgosítás  egy  faszság,  azért  a
hűtőszekrény mellett ott állt egy tízliteres kannában az ő lúgosító
vize. Azt mondta, hogy már egy hónapja ott áll, de csak egyszer
ivott belőle egy decit. Nem is értem, minek annak lúgosító víz, aki
nem is issza. Megkérdeztem, hogy elvehetek-e egy Szentkirályit,
úgyhogy végül azzal kevertem meg a vizemet. Azt hiszem, jó üzlet
ez a lúgosító víz, legalább olyan jó üzlet, mint az Aloe Vera volt a
kezdetekkor. Azt mondta, hogy egy-két éve őt is megkeresték. A
Kossuth  téren  valaki  leszólította  azzal,  hogy  ő  egy  amerikai
üzletember, találkoztak is, de nem volt üzlet, mert ő ilyesmivel nem
foglalkozik.

Jó  volna  kitalálni,  hogy  én  mivel  foglalkozzak.  „Menj  el
dolgozni!" Úristen! Hányszor hallottam már ezt a dumát. Menjek el
havi százhúszezerért, és tűrjem el, hogy valami faszfej ugráltasson,
az emberek meg azon röhögjenek,  hogy idáig süllyedtem? Hát,
nem megyek! A hétvégén a barátnőmmel abban maradtunk, hogy
valami vállalkozásba kellene kezdeni. A vállalkozáshoz két dolog
kell:  ötlet és pénz. Mind a kettő hiánycikk. Az viszont jó,  hogy
lassan kijövök a pánikbetegségből. Ebből a szempontból tényleg jó
volt ez a hétvége. Meg az is, hogy volt kivel megbeszélni a dolgokat.

A könyv elején az idézet Bukowskitól sokat jelent nekem. Tőle
kaptam Bukowski, Posta című könyvét, legalábbis ő úgy emlékszik,
hogy tőle kaptam, de az igazság az, hogy telefonon beszéltünk, és
akkor mondta, hogy vegyem meg. A címét persze nem tudta. Ő azt
állítja,  hogy teljesen felesleges a könyvek címét megjegyezni,  a
lényeg  a  könyvekben  az  élmény.  Mindegy,  az  interneten
megnéztem  a  Bukowskit,  aztán  telefonáltam  a  legközelebbi



könyvesboltba, hogy megvan-e, és akkor megvettem a Postát. Az
igazsághoz  hozzátartozik,  hogy  a  másik  Bukowski  könyvet,  a
Tótumfaktumot, azt már tényleg tőle kaptam, az viszont igaz, hogy
azóta már visszakérte. Szóval, amikor elolvastam a Postát, rögtön
fölhívtam,  és  mondtam  neki,  hogy  zseniális  ez  a  könyv.  Egy
ültömben  elolvastam,  és  számomra  az  utolsó  három mondat  a
legfontosabb. Bukowski arra gondolt, hogy ír egy regényt, aztán
megírta.

Emlékszem, hogy ő egyből rávágta, írjon maga is egy regényt.
Azt mondtam, hogy írok.



3.
Azt írja az újság, hogy az elmúlt napok viharai kisöpörték a

mocskot  a  Kárpát-medencéből.  Most  kellene  felmenni  a
Gellérthegy tetejére, megszemlélni a várost a sok külföldivel. Azt
hiszem, fel kellene költöznöm a Gellérthegyre, mert a japánok, az
amerikaiak,  vagy  éppen  az  oroszok  nem bámulnak  a  pofámba.
Valami nagyon nagy szélre, viharra, de inkább hurrikánra, vagy
tájfunra  volna  szükség,  hogy  a  szmog után  a  szennylapokat  is
kitakarítsa ebből az országból. A bulvárlap papírból készül, és ha
felhasználták, szemét lesz belőle. Az egész egy óriási körforgás. A
begyűjtött szemetet feldolgozzák, és ismét újság lesz belőle.

Időnként arról álmodom, hogy megyek az utcán, amely kihalt,
aztán  bekanyarodok  egy  sarkon,  és  szembetalálom magam egy
óriási tömeggel. Nem látom az arcokat, csak a tágra nyílt szemeket,
és a szemekben a gyűlöletet.

Vannak férfiak, akik azt hiszik, hogy a szívemhez a kutyáimon
keresztül vezet az út, pedig nem. Nem kell szeretni a kutyáimat,
mint ahogy engem se kell. Azt hiszem, tíz emberen kívül én sem
szeretek  senkit.  Magamat  szeretném  szeretni,  de  nagyon  nem
megy. Azért nem, mert nem vagyok szeretetreméltó. Ezt egyrészt
érzem, mert éppen eleget foglalkozom magammal, másrészt ezt le
is írják, és ki is mondják.

Egyszerűen képtelen vagyok leszoktatni az anyámat arról, hogy
a kávéscsésze mellé  ne kihajtogatott  újságot  tegyen.  Leülök az
asztal mellé, belekortyolnék a kávémba, és abban a pillanatban az
anyám már bök is az ujjával a fotómra. Számtalanszor mondtam
már  neki,  hogy  gyűlölöm  így  kezdeni  a  napot,  mégse  lehet
leszoktatni arról, hogy széthajtogassa azokat a rohadt újságokat.
Egyáltalán nem sürgős megtudnom, hogy éppen mi történt velem



előző nap. Elhagytak, vagy éppen elhagytam valakit, láttak valahol,
vagy éppen nem láttak ott, ahol látniuk kellett volna, eszem, iszom,
vásárolok, táncolok és magamba roskadva ülök valahol.



4.
Ma este tíz órakor választ kell adnom egy férfinek arra, hogy

igénylem-e a támogatását.  Támogatásra kétség kívül szükségem
lenne. Olvastam, hogy a barátnőmmel valahova a karibi térségbe
mennénk  úgy  két  hétre,  ezért  rövid  időn  belül  össze  kell
gyűjte-nem legalább egymillió forintot. Négyezer forintos csizmát
hordok, a házunk tetejét megrongálta a vihar, amúgy is át kellett
volna már építeni, de a kihívott mester azt mondta, hogy egymillió
alatt nem ússzuk meg, és akkor ott van még az apám, aki a prágai
nyugdíjas létből szeretne menekülni, de az ő ötmilliója még egy
lakótelepi  lakáshoz  is  kevés.  Azon  kívül  jó  volna  kimenni
Amerikába, mert úgy érzem, hogy belefulladok a szemétbe és a
bűzbe. Márpedig szeretnék végre élni! Ami most van, az valamiféle
köztes állapot, lebegés, valóság és álom között. Mióta kijöttem a
villából egyre gyakrabban gondolok arra, hogy igazából nem lettem
szabad.  Most  természetesen  senki  sem  szabja  meg,  hogy  mit
tegyek, vagy ne tegyek, nincsenek szabályok, feltételek jutalmak és
büntetések, mégis befészkelte az agyamba magát a gondolat, hogy
figyelnek, irányítanak, manipulálnak.

Minden problémádat megoldom - mondta a férfi, aki este tízre
választ várt az ajánlatára.



5.
Huszonhárom évesen akartam először öngyilkos lenni. Ervinnel

az éjszakában találkoztam. Lehet, hogy hihetetlen, de másfél évig
tartott, amíg engedtem a csábításnak. Tizenhét évvel volt nálam
idősebb.  Amikor  először  lefeküdtem vele,  akkor  töltöttem be  a
huszonkettőt. Elsőre semmi vonzót nem láttam benne, hozzáteszem,
később  se  nagyon.  Eleve  mit  keres  egy  negyvenes  pasas  az
éjszakában? Otthon várja a felesége, meg a két gyerek. Imádta
előadni magát. Mondta volna ő is, hogy hú, de nagyon sikeres, de
inkább mindenkitől kikövetelte, hogy magától, csak úgy spontán
dicsérje meg. Ellentmondásos figura volt. Ez például megnyilvánult
abban,  ahogy  öltözött.  Farmer,  hozzá  nagyon  finom,  nagyon
elegáns bőrcipő, öltöny, ing. Szóval, az a „hú de laza csávó" típus,
aki azért szereti tudatni, hogy ő kifejezetten valaki. És tényleg volt
„valaki".  Közgazdász  volt  az  eredeti  szakmája,  de  ingatlanban
utazott. Körülbelül minden második alkalommal fontosnak tartotta
felsorolni, hogy ki mindenkivel üzletel. Nekem persze nem sokat
mondtak a nevek. Ki nem szarja le, hogy az egyik polgármester, a
másik valamelyik párt alelnöke! Mondom, másfél évig tartott, amíg
becserkészett.

Hogy mekkora a különbség Pomáz és a Rózsadomb között, azt
akkor tudtam meg, amikor a Rózsadomb aljában bérelt nekem egy
lakást. Leheletnyi különbség van a szentendrei hév, és egy Ford
Mustang között. Igen, két kulcsot kaptam tőle, egyet a lakáshoz, és
egyet a 95-ös Ford Mustanghoz. A hévről átültem a cabrioba, a
kádból  a jakuzziba.  Az égvilágon semmi dolgom nem volt  azon
kívül, hogy várjak rá. Ez nagyon szar. Ülsz a kanapén, nézed a
tévét, és amikor már második órája meredsz a képernyőre, akkor
jössz rá, hogy nem is látsz semmit. Tisztára olyan, mint egy diszkó
hajnali négykor. Sokat ittál, és fogalmad sincs, hol vagy. Szerintem
nincs különbség a pörgés, meg a semmittevés között. Egyformán



szar mind a kettő, és nincs belőlük menekülés. Nem is lehet, mert
azért pörögsz, hogy menekülj, és azért merevedsz le, mert éppen
menekülőben vagy. Nem tudnám megmondani, hogy igazából mi
volt a bajom az Ervinnel. Ha valaki megismerkedik vele, azt veszi
le,  hogy  egy  magas,  ápolt,  középkorú  férfi,  holtbiztos
egzisztenciával, megfelelő modorral, és mindezekhez óriási energia
társul. Igazából az energiáját sokalltam. Rángatott. Miért kellett
nekünk  két  héten  belül  Barcelonába  repülni,  és  Bécsben  a
Práterben ebédelni? Tuti, hogy nem a kedvemért csinált programot,
és  az  is  biztos,  hogy nem is  saját  magának.  Egyszerűen az  az
ember, aki pusztán azért vesz magának, mondjuk egy márkás órát,
hogy válogathasson, aztán fizethessen, hordani viszont nem igazán
van kedve.  Ő nem azért  akart  megszerezni  engem, hogy aztán
nagyokat  keféljen  egy  bomba  csajjal,  hanem  azért,  hogy  meg
legyen az a tudat, hogyha akarna, nagyokat kefélhetne egy bomba
csajjal.  Nem arról  van  szó,  hogy  nem volt  szex,  mert  volt,  de
annyira  jelentéktelen,  hogy  tíz  év  után  szinte  semmire  sem
emlékszem.

Ebben a  kapcsolatban egyszerre volt  jelen az  unalom és  az
idegesség. A rengeteg unalmas délelőtt és délután, a magányosan
töltött  ünnepek,  nyaranta legalább egy hónap,  amíg a  családot
elvitte  nyaralni.  Unalom,  unalom,  unalom!  Ugyanakkor  imádott
kockáztatni.  Ha  a  felesége  a  gyerekekkel  kimozdult  otthonról,
azonnal  az  ágyba  rángatott.  Az  még  hagyján,  hogy  én  ideges
voltam, de ő is. Izzadt és reszketett, a frász törte ki, hogy mikor
hívja  fel  a  felesége.  Ugyanez  volt  a  helyzet  akkor,  amikor  a
nyaralójukban  töltöttük  a  hétvégét.  Papíron  ilyenkor  persze
valamilyen üzleti  úton volt,  ilyen-olyan konferencián,  de mindig
rettegett, hogy a felesége gondol egyet, és leugrik a nyaralóba a
gyerekekkel.  Gyakran  óránként  telefonált  a  feleségének,  mert
fosott,  hátha  elindultak.



6.
Életemben először 2001-ben feküdtem kés alá. Tudni kell, hogy

bár  most  már  nem  látszik  meg  rajtam,  de  világéletemben
sportoltam, és a sportnak köszönhetően, a gyárilag viszonylag nagy
melleim eltűntek. 2001 -ben a modellkedéssel már kerestem annyit,
amennyi  fedezett  egy  mellműtétet.  Emlékszem,  egy  hajfesték
reklámban szerepeltem, és annak a gázsijából fizettem ki azt a
műtétet, amiről már legalább öt éve álmodoztam. Valaki ajánlott
egy  nagyon  szimpatikus  plasztikai  sebészt,  és  egy  másfél  órás
konzultáció után megállapodtunk abban, hogy implantátum kerül a
melleimbe. Roppant megnyerő volt, nemcsak azért, mert komoly
referenciával  rendelkezett,  de  emberként  is  bejött  nekem,  ami
borzasztóan fontos  egy orvos-páciens  kapcsolatban.  Kitűztük az
időpontot, és őszintén szólva, vártam is, meg rettegtem is, mert
addig még nem voltam kórházban,  nem voltam altatva.  Viszont
borzasztóan  elszánt  voltam,  így  aztán  minden  félelmemet
legyőztem, és azt  mondtam, hogy hajrá,  irány a magánrendelő,
irány a műtő.

Kora  reggel,  éhgyomorra  kellett  megjelenni  a  klinikán.  Az
öltözőben kaptam egy műtős-zöld tunikaszerűséget, aztán már bent
a műtőben, az orvos alkoholos filccel berajzolgatta a vágás helyeit.
Megállapodtunk abban is, hogy a mellbimbó körül lesz a bemetszés,
mert ott szebben gyógyul. Mivel mindig is érdekelt az orvoslás,
megkérdeztem  a  doktortól,  hogy  nem  lehetne-e  helyi
érzéstelenítéssel  csinálni  úgy,  hogy  végignézhessem a  műtétet.
Annyira komolytalannak tartotta a kérést, hogy nem is válaszolt, a
kolléganőjének szólt oda, hogy na, altassa kérem a kisasszonyt.
Pedig én abszolút komolyan gondoltam, de most már mindegy. Ami
ezután következett,  arra már alig-alig emlékszem. Rémlik,  hogy
leszíjazták a kezemet, aztán megszúrták a kézfejemen az eret, és
elkezdett csöpögni belém az altatófolyadék. Szóval, beszélgettünk,



beszélgettünk,  és  már  csak  arra  emlékszem,  hogy  fekszem  a
lábadozó szobában az ágyban, és baromira szorítja a mellkasomat
egy kötés. A többi már kiesett az emlékezetemből.

Ébredés után meglátogatott az orvos. Mondtam neki, szerintem
túl szorosra kötötték a gézt a mellkasomon, szedjék le, mert nem
kapok levegőt. Azt mondta, hogy ennek egy napig rajtam kell lenni,
de hogy miért, azt már nem mondta meg. Mivel reggel volt a műtét,
délután már haza is engedtek, egy barátnőm jött értem kocsival.
Azzal engedtek el, hogy másnap leveszik rólam a kötést.

A klinikához viszonylag közel volt a bérelt lakás, a távolság nem
lehetett  több  tíz  kilométernél,  de  borzasztó  soknak  tűnt,  mert
minden  huppanó,  bukkanó,  fekvőrendőr  maga  volt  a  rémálom,
mert rettenetesen fájtak a melleim, és baromira szorított a kötés.
Tudni  kell,  hogy  nálam  izmot  is  vágtak  a  műtétnél,  ami  nem
szükségszerű,  de  dönthet  így  is  az  orvos,  a  jobb  eredmény
érdekében. A barátnőm azt mondta, velem marad egész éjszaka, és
másnap  visszavisz,  amikor  a  kötést  végre  felcserélik  egy
sport-melltartóval.  Kókadozva,  bágyadtan  ültem a  nappaliban  a
kanapén, és egyszer csak azt vettem észre, hogy a bal mellemen a
kötés  átvérzett,  és  gyakorlatilag  csurog a  friss  vér  a  hasamra.
Felhívtam  az  orvost,  hogy  ez  normális  dolog-e.  Mondta,  hogy
kurvára  nem  normális,  azonnal  menjek  vissza.  Úgyhogy  a
következő  tíz  kilométert  hasonló  fájdalmakkal  éltem  át,  mint
amikor  hazahoztak.

A klinikán rögtön levágták rólam a szoros kötést, kiderült, hogy
teljesen bevérzett a bal mellem, mert nem húzódott vissza egy ér,
amelyiknek normális esetben vissza kellett volna magától húzódnia.
Mondták, bent kell  maradnom éjszakára, de mellettem lesz egy
ápolónő,  aki  komplikáció  esetén értesíti  az  orvost.  Megijedtem,
mert ha nem áll el a vérzés, akkor fel kell nyitni a mellemet, hogy
összevarrják  a  vérző  eret.  Éjjel  alig  aludtam,  nagyon  fájtak  a
melleim,  egymás  után  vettem  be  a  fájdalomcsillapítókat.  Már



hajnal volt, amikor nagy nehezen elaludtam. Reggel bejött az orvos,
megnézte a mellemet. Hála istennek elállt a vérzés, úgyhogy nem
kellet újra felnyitni.

A következő egy hétben úgy járkáltam, mint akit hasba rúgtak.
Ez azért volt, mert izmot vágtak, és így nem tudtam erőt kifejteni,
sem a karjaimban, sem a mellkasban. Rettenetesen fájt a hasam,
emiatt görnyedten közlekedtem. Két hétig lényegében lábadoztam,
a legtöbb időt az ágyban töltöttem. Három hét múlva szedték ki a
varratokat, utána pedig az utókezelések következtek, amit sok nő
elfelejt végigcsinálni. Elég macerás, mert masszírozni kell a mellet,
ápolgatni kell a sebet, és ezt minden nap csinálni kell. Fontos a
sport-melltartó  viselése,  mert  ilyenkor  az  implantátum könnyen
elmozdul. Szerintem nem annyira kibírhatatlan a fájdalom, mint
amennyire  általában terjeszteni  szokták  azok,  akik  átestek  már
ilyen műtéten. Egyébként, abszolút érthető a nők részéről a hiszti,
mert egy mellműtét legalább annyira fájdalmas, mint a férfiaknak
egy tökön rúgás, csak tovább tart.

Sokan  kérdezték  már,  hogy  érdemes-e  egy  mellműtétbe
belevágni,  és  én  mindig  azt  mondom,  hogy igen,  feltéve,  hogy
valaki hajlandó a szépségért áldozatot hozni. Két fájdalmas hetet
kell csak kibírni, ráadásul fájdalomcsillapítókkal.



7.
Ervinnel már másfél éve tartott a kapcsolat, és ebből a másfél

évből volt egy jó félév, amikor keményen ittam. A lakásban volt egy
bárpult, állandóan feltöltve Camparival, Jagermeisterrel, viszkivel,
vodkával  és így tovább,  és így tovább.  Napi  minimum fél  üveg
tömény, és még hozzá egy kis pezsgő, meg bor. Ervint ez marhára
nem  zavarta,  szerintem  észre  se  vette.  Beszélgetni  keveset
beszélgettünk, és egy idő után már nem is csókolóztunk. Benyitott,
ledobta  a  ruháját,  zuhanyozott,  egy  kicsit  szopatott,  aztán
négykézlábra állított, és úgy megkefélt, hogy negyedóra múlva már
nem is emlékeztem rá. Aztán megint zuhanyozott,  felöltözött és
elment.  Javára  írom,  hogy  sohasem  kellett  pénzt  kérnem,
megbízhatóan és diszkréten adta a kezembe a havi kétszázezret.

A piának akkor lett vége, amikor megismertem Tomit, a zenészt.
Vele  csaltam  Ervint.  Őt  már  korábbról  ismertem,  valahol  az
éjszakában futottunk össze, aztán felbukkant és szerelmes lettem
belé.  Lehet,  hogy  furcsa,  de  mégis  igaz,  Ervinen  kívül  soha
egyetlen  barátomat  se  csaltam  meg.  Mondom,  beleszerettem
Tomiba annak ellenére,  hogy benne volt  egy több mint  tízéves
kapcsolatban.  A  szex  vele  is  felejthető  volt,  nyolc-tíz  perc
piszmogás,  aztán  jó  napot,  de  ő  legalább  érdeklődött  irántam.
Gyakran kérdezett, és még a válaszom is érdekelte. A vele töltött
idő  volt  számomra  egyedül  hasznos.  Olvasni  nem  olvastam,
színházba, moziba nem jártam, a tévét néztem, de nem láttam,
viszont Pomáz helyett  a Rózsadombon laktam, és a szentendrei
hévről  átültem  a  Mustangba.  Egyáltalán  nem  éreztem
lelkiismeret-furdalást  azért,  mert  szeretőt  tartottam  a  barátom
mellett.  Én  is  szerető  voltam.  Ha  nincs  Tamás,  már  biztosan
megszöktem  volna.  így  utólag  borzasztó  hálás  vagyok,  hogy
sikerült  letennem a poharat.  Tomi megfenyegetett,  hogyha nem
fejezem be az ivást, őt többé nem látom. Tulajdonképpen nem is



volt  nehéz  befejezni.  Vicces,  hogy  éppen egy  zenész  tetette  le
velem a poharat,  amikor köztudott,  hogy minden hétvégén úgy
bebasznak, mint az állatok. Ez alól Tomi se volt kivétel.

Szerelmes voltam Tomiba, mert szerelmes akartam lenni. Ervin
semmit  nem vett  észre,  részint  mert  nem érdeklődött  irántam,
másrészt ideje sem volt, hogy bármit is észrevegyen.



8.
Nem tudom, meddig tartott volna a kapcsolatom Ervinnel és

Tamással, ha nem jelenik meg George. Egy régi barátnőm hívott fel
egy  éjszaka,  valamivel  éjfél  után,  azt  mondta,  egy  társasággal
bulizik a Dokkban. Vágjam magam taxiba, mert valaki nagyon látni
akar. Ő volt George! Huszonvalahány évesen egy nejlonszatyorral a
kezében érkezett meg Londonba valamikor a nyolcvanas években.
Nem tudom, hogy ő volt-e az első, aki Indiában kezdett ruhákat
varratni, de az biztos, hogy milliomos lett nagyon hamar, egész
Európában vannak üzletei. Pár éve nem láttam, lehet, hogy már
meghódította Észak-Amerikát is. George nagyon csúnya! Langaléta,
vézna, kopaszodó, ötven körüli férfi, aki persze zsidó. Van otthon
feleség is, meg gyerekek. George imádja a magyarokat. Valahogy
hozzájuk  keveredett  egy  magyar  lány,  a  gyerekek  mellett
babysitterkedett, és George szeretője lett. Bár George elhalmozta
mindennel, egy idő után nyilván megunta a jólétet, mert lelépett,
hazajött  Magyarországra.  George  azért  jött  Budapestre,  hogy
találjon magának egy új  magyar lányt.  Kereken megkérdezte a
barátaitól és az ismerőseitől, hogy tudnak-e egy olyan lányt, aki
csinos  is,  és  megbízható  is.  George-nak  a  világon  mindenütt
vannak barátai és ismerősei. Valahogy megéreztem, hogy érdemes
éjfélkor is felkerekednem, és nem tévedtem. Hamarosan George
mellett ültem, Camparit szürcsöltem, és azt súgtam a férfi fülébe,
hogy boldogtalan vagyok. Elég szarul beszéltem angolul, de azért
megértettük  egymást.  George  megkérdezte,  mitől  vagyok
boldogtalan, mondtam neki, hogy belekerültem egy reménytelen
kapcsolatba, és nem tudok szabadulni. Havonta jutok egy bizonyos
összeghez, amiből félretenni nem tudok, viszont a kellemes élethez
éppen elég. George azt mondta, hogy éppen ilyen típusú lányra van
szüksége, menjek vele Amerikába. A taxiban a kezembe számolt
háromezer dollárt, és azt mondta, hogy ezért nem kér semmit, csak



annyit,  hogy  intézzem  a  vízumomat.  Másnap  reggel,  amikor
felébredtem, megszámoltam a pénzt, ami tíz évvel ezelőtt, akkori
árfolyamon, majdnem egymilliót ért. Soha életemben nem láttam
egyszerre ennyi pénzt, és soha annyira optimista nem voltam, mint
akkor.  Ebédidőben  megjött  Ervin.  Amikor  vetkőzni  kezdett
megállítottam azzal, hogy bocs, de ennek vége, új életet akarok
kezdeni. Mondta, hogy semmi baj, és elkérte a kocsi kulcsot. A
lakásban még maradhattam két hónapig, addig volt kifizetve. Aztán
az történt, hogy nem kaptam meg a vízumot, és mennem kellett a
Rózsadombról. Egyébként George az a férfi, aki mindent megadna
nekem, ha kizárólag az övé lehetnék.



9.
A háromezer dollárból, amit az amerikaitól kaptam, vettem egy

régi  Hondát,  aztán  lecseréltem  egy  kis  Polskira.  Leültünk  az
anyámmal,  és  megbeszéltük,  hogy  baromi  jó  lenne  továbbra  is
megtartani a szabadságunkat és a függetlenségünket.  Én akkor
már huszonhat éves voltam, az anyám meg pont akkor lépett ki egy
kilencéves kapcsolatából.  Ő is  egyedüllétre vágyott,  meg én is.
Elkezdtünk osztani, szorozni. Borzasztó körülmények között éltünk.
Egy  igazi  ócska  parasztház,  téglalapalakú,  hosszú,  falakkal
leválasztott  két  szoba,  egy  fürdőszoba,  egy  konyha,  az  udvar
romhalmaz, tele szeméttel, az évek során felhalmozódott építési
törmelékkel. Vakolás nem volt, a tető roskadozott, és ehhez még
volt  egy garázsként  szolgáló  putri.  Megmondtam az anyámnak,
hogy  találjunk  valami  megoldást,  képtelenség,  hogy  mi  egy
fürdőszobát  használunk,  hiszen  nem  hívhatok  ide  senkit,  meg
kerülgetni kell egymást. Akkor jutottunk arra a bátor elhatározásra,
hogy fölveszünk bankhitelt és átépítjük a házat. Azt akartuk, hogy
külön fürdőszobánk, és külön konyhánk legyen. Így is lett. Arra
viszont már nem futotta, hogy külsőleg is kipofozzuk, maradt olyan
ronda, mint volt. Volt viszont külön fürdőszobánk, konyhánk. Jó,
nem egy luxusdolog,  de én azt mondom, ezért  is  hálásnak kell
lennem.

Az anyám pontosan tudta, hogy engem másfél évig kitartottak.

Nagyon reálisan gondolkodik,  mindig azt mondja,  hogy ha ő
újra kezdhetné, akkor biztosan kihasználná a szépségét, nem pedig
huszonkét évesen megszülni az első gyereket, és hozzámenni az
első férfihoz. Szerintem ő tényleg szeretné újrakezdeni az életét,
mert élvezhetné a fiatalságát. Az anyám egyébként azt vallja, hogy
az  emberek  baromira  álszentek.  Ami  a  Villával  kapcsolatban
történt, az pontosan az ő véleményét erősíti meg. A Villában a fődíj,



kiszámolva körülbelül ötvenmillió forint értékű volt. Anyám olvasta
az összes levelet, amit kaptam. Nagyon sokan lekurváz-tak, és meg
voltak  győződve  arról,  hogy  biztos  összefeküdtem  az  RTL
vezetőségével.  A  levelek  szerint,  én  keféltem  mindenkivel,
boldoggal,  boldogtalannal,  és  azért  fogom megnyerni  a  játékot,
mert én egy szemétláda kurva vagyok. Anyámnak erről az volt a
véleménye,  hogyha  föladnánk  egy  hirdetést,  hogy  ötvenmillió
forintért  jöjjön  ide  az,  aki  engedi  magát  megkefélni,  akkor  a
kapunktól  Pécsig  kígyózna  a  sor.  Szóval,  az  anyámnak  tök  jó
gondolatai  vannak,  abszolút  vágja,  hogy  az  emberek  milyen
álszentek.  Megmondta,  hogy ötvenmillió  forintért,  még ő  is  ...



10.
Anyu egy nagyon okos, nagyon művelt nő. Rengeteget olvasott

életében, és én mindig csodáltam ezért, meg persze szégyelltem
magam, mert ő mindig nyomkodta a kezembe a könyveket, amiket
aztán én soha nem olvastam el. Ő egyébként érettségi után végzett
valamilyen  kétéves  közgazdasági  kiegészítőt.  Ahogy  ismerem,
tovább is  tanult  volna,  de  a  körülmények miatt  nem tehette.

Engem huszonhét évesen szült, a bátyámat öt évvel előttem.
Hároméves voltam, amikor az apám elment. Az anyám mesélte,
hogy  még  egészen  kicsi  voltam,  amikor  egyszer  az  apám
hazalátogatott,  és  aztán,  amikor  megint  elment,  két  napig
dadogtam. Azt se tudom, mit jelent az a szó, hogy apa. Azt viszont
pontosan tudom, hogy mit jelent az,  hogy anya. Anyu pontosan
olyan  típusú  nő,  mint  amilyen  én  vagyok.  Szereti,  ha  szeretik,
szereti,  ha  nőként  kezelik,  így  aztán  nem csoda,  hogy  amikor
fiatalon  magára  maradt  két  kisgyerekkel,  elég  gyorsan  társat
keresett magának. Erről a társról nem szeretnék beszélni,  mert
tekintettel kell lennem az anyámra. Róla elég annyit, hogy soha
nem néztem rá idegenként, gyakorlatilag vele nőttem fel, de soha
nem alakult ki bennem valamiféle apa iránti érzés. Ő volt a család
legjobb barátja.



11.
Soha  nem  éltünk  jól.  Arra  emlékszem,  hogy  zeneiskolába

akartam menni, zongorázni akartam tanulni, de ahhoz, hogy valaki
bármilyen  hangszeren  tanuljon,  az  kell,  hogy  otthon  is  legyen
hangszer,  amin gyakorol.  Mondta anyám, hogy zongorázni  nem
mehetek, mert nincs rá pénz. Ezért íratott be hegedű szakra, amit
kurvára utáltam. A hegedű mellett választhattam volna a furulyát
is, mert erre a két dologra volt anyámnak pénze. Aztán megvettük
a hegedűt, és baszottul szégyelltem a hegedülést. Úgy mentem a
zeneiskolába,  hogy  a  kabátom  alá  dugtam  a  hegedűt,  nehogy
lássák a többiek. Volt olyan, hogy anyám hozta utánam a hegedűt,
két méterrel utánam, hogy nehogy nekem kelljen vinni. Végül is
kijártam a zenei általánost, de az égvilágon semmit nem éreztem a
hangszer iránt. Betegesen vágytam arra, hogy zongorázzak, hogy
nekem legyen egy zongorám. Aztán az anyu barátja kifestett egy
lakást, ahol volt egy zongora. Nem egy falhoz állítható kis szar,
hanem egy rendes, nagy zongora. Az egyik nap úgy jött haza, hogy
ledolgozta ennek a zongorának az árát. Sokra nem mentem vele,
mert a hat osztályból addigra már kijártam hármat vagy négyet, és
a hegedű mellett sok lett volna újrakezdeni egy másik tantárgyat,
illetve  egy  másik  hangszert.  Kitaláltam,  hogy  majd  otthon
zongorázok,  megtanulok  magamtól.  Amíg  egy  valódi  zongora
megszerzése csak álom volt, baromira zongoraművész szerettem
volna  lenni,  amikor  meg  itt  volt,  leszartam.  Ugyanez  volt  az
iskolába járással is. Ha messze lett volna, nem késtem volna el, de
mivel itt van velünk szemben, az utca másik oldalán, minden nap
elkéstem. A lelkesedésem alábbhagyott, egy idő után a zongorán
tartottam a könyveimet, meg a ruháimat. Egy-két évig kerülgettük,
a végén eladtuk.



12.
Azt  nem állítom,  hogy  az  általános  iskolában  kitűnő  tanuló

lettem  volna,  mert  mindig  becsúszott  egy-két  négyes,
mindenesetre jól ment a biológia, ami azért fontos, mert nagyon
komolyan  orvosnak  készültem.  Kitaláltam,  hogy  vagy  baleseti
sebész leszek, vagy mentőorvos. Az anyám mindig racionálisabban
gondolkodik nálam, ő azt mondta, hogy a plasztikai sebészeté a
jövő, és nem is tévedett. Az általános iskola után az anyám kitalálta,
hogy egy olyan neves gimnáziumba irat be, amiről köztudott, hogy
erős,  és  ahonnan biztosan fölvesznek az egyetemre.  Én viszont
Szentendrére, a Móriczba akartam járni, mert azt hallottam, hogy
ott  az  órákon  még  kötögetni  is  lehet,  annyira  laza.  Az  anyám
ragaszkodott a szigorú gimnáziumhoz, én viszont tudtam, hogy ez
egy nagyon rossz döntés, mert ismertem magam. Az óbudai Martos
Flóra Gimnáziumban egy olyan osztályba kerültem, amelyikbe a
kitűnő tanulókat  válogatták  össze,  és  persze  nekünk jutottak  a
legszigorúbb tanárok is. Tanévkezdéskor még az orvosi egyetem
lebegett  a  szemem előtt,  aztán  minden összeomlott.  A  tanárok
többsége  terrorizált  minket,  óra  előtt  az  egész  osztály
gyomorgörccsel  várta  a  pszichopata,  szemétláda  tanárnőt.
Ráadásul, akkor én már magas, vékony, szép lány voltam, és mai
fejjel  már  értem,  miért  pikkeltek  rám az  idős  tanárnők.  Hiába
tanultam orrba-szájba, jó osztályzatot én nem kaphattam. Egy idő
után azt  mondtam, hogy a büdös kurva anyátokat  fogok én itt
szenvedni,  ha  hármasnál  nem kapok  jobbat!  Egyszerre  történt,
hogy megutáltam az iskolát, és egyre gyakrabban mondogatták,
hogy  egy  ilyen  csinos  lány  miért  nem  iratkozik  be  egy
modell-tanfolyamra. Egyre többen duruzsoltak, és az igazság az,
hogy a pomázi,  meg a környékbeli  diszkókban tizenhat-tizenhét
évesen már igencsak megnéztek. Már akkor is ilyen magas voltam,
mint  most,  csak  éppen  húsz  kilóval  kevesebb.  Addig-addig



kóstolgattak,  amíg  elmentem  egy  kezdőknek  szervezett
modelltanfo-lyamra.  Közöttünk  már  keresték  a  tehetségeket,
engem  például  átirányítottak  Náray  Tamás  tanfolyamára,  ott
együtt  végeztem  például  a  Jaksity  Katával.  Nem  volt  nehéz  a
választás, az iskola meg a modellkedés között. Az előbbit utáltam,
a másik viszont maga volt a csillogás, a színpad, meg a fény. Azt
mondtam az anyámnak, hogy ha jót akar, írasson át Szentendrére,
ott jobbak lesznek a jegyeim. Azt mondta, hogy nem. Úgyhogy attól
kezdve  leszartam,  hogy  hányas  vagyok,  és  feladtam  az  orvosi
álmaimat. Azt mondtam, hogy nem fogok a gimiben szopni négy
évet,  aztán  még  ötöt  az  egyetemen,  plusz  még  két  év,  amíg
szakorvos  leszek,  úgyhogy  osztottam,  szoroztam,  és  föladtam
minden ezzel  kapcsolatos  álmomat.


