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Zsuzsinak

Nóra vagyok, 41 éves és teljes erőmből ölelem
magamhoz a 25 éves cigány szeretőmet. -Még soha

életemben nem voltam ilyen szerelmes. – suttogom a
nyakába. – Igazat mondok.
- Én sem. – Szinte csak leheli a választ pillanatnyi
szünet után. – Igazat mond.
Néhány perce hagytuk csak abba a szeretkezést, utána
mindig szorosan hozzám bújik, gyakran mondja, hogy
ezekre a pillanatokra szinte nagyobb szüksége van, mint
önmagában a szexre.
Ezidőtájt már három hónapja vagyunk együtt. Nem
indult ilyen nagy szerelemnek - vagy igen -, két év
távlatából már nehéz lenne megmondani, de talán mégis
igen.

Történetünk úgy kezdődik, hogy: Ő a szomszédos
építkezésen dolgozik és meglát engem, ahogy a kertben
ülök egy padon, olvasok, vagy csak úgy gondolkodom. Ami
azt illeti, van min gondolkodnom. Még együtt vagyok a

férjemmel - legalábbis papíron -, két kisfiam van, 10 és 12
évesek. Iszonyúan magányos vagyok ebben a házasságban,
a férjemmel már szinte nem is beszélünk, a
legszükségesebb dolgokat kivéve. De a gyerekek miatt még
nem vagyok képes változtatni a helyzeten.
Szóval Krisz, ahogy a barátai hívják, a Krisztiánból
lerövidítve, éppen engem néz, kezében ott van az
elmaradhatatlan cigi.
- Már megint azt a nőt bámulod? – Kérdezi Atis, akivel
már 11 éves kora óta dolgozik együtt.

Krisz nem is válaszol. Ő is elmerül a gondolataiban. Az
élettársa és a két kisgyereke jut az eszébe. Kati ma már
ötödször hívja fel és üvöltözik vele, hogy már megint
milyen kurvája van a városban, aki miatt már két hete nem
tolja haza a képét.
Semmiféle kurvája nincs, csak már nem tud ehhez a
nőhöz hazamenni, már hozzáérni sem tud, de a gyerekek
nagyon hiányoznak neki.

- Az egész életem el van baszva! Döglöttem volna meg,
még mielőtt megszülettem! – üvölti Krisz végig a folyosón.

Atis óvatosan visszahúzódik, a dolga után néz, mert
Krisznek gyorsan eljár a keze, ha ideges. Most pedig úgy
tűnik, iszonyúan felhúzta magát. Egy hatalmasat üt a falba,
a keze tiszta vér, észre sem veszi, úgy megy vissza a házba.
Most két helyen is dolgoznak egyszerre. Az elsőn végeznek
reggeltől délután 5-ig. Ekkor kezdik a másikat, éjjel 1-ig,
2-ig. Alig alszanak valamit. Ami azt illeti, Krisz nem is
nagyon tudna. Csak jóval később tudom meg, hogy miért.
Éjszaka mennek csak vissza a szállásukra, de olyan is van,
hogy egész éjjel csak isznak és isznak, szinte le sem
fekszenek.
- Kezdened kellene valamit a szomszéd csajjal. - mondja
Zsolt, a haverja miközben már az ötödik sört húzzák le
együtt.
- Úgy bizony! – Atis csak ennyit tud kinyögni, olyan
részeg, hogy alig áll a lábán.

- Holnapra kitalálok valamit – teszi hozzá Krisz
félálomban.

Ki is talál! Másnap a boltba megyek, elém áll és köszön.
Ő azt meséli később, vissza sem köszöntem. Én az egészből
semmire sem emlékszem.
Másnap a férjem előhozakodik csodálatos ötletével.
Holnap kezdődik nálunk a lakásfelújítás. Ezt is, mint
minden mást elfelejtette velem előre megbeszélni.
Sírok, zokogok, hisztizek, de ez őt nem hatja meg.

- Reggel 8-ra jönnek a munkások,
pakolj mindent össze Nóra!
Ahelyett, hogy örülnél,
megköszönnéd, még így viselkedsz,
szégyelld magad!

Most már minden türelmemet elveszítem. Tanárnő
vagyok, másnap rengeteg órám van, nem tudok a
munkásokkal is vesződni. Senki nem képes úgy
felidegesíteni, mint a férjem, és elhangzik az a mondat, ami
után mindig vagy őt, vagy magamat meg tudnám ölni:
- Majd megoldod! Dögölj meg!
üvöltöm magamból teljesen kifordulva.
- Szánalmas vagy! – mondja úgy, ahogyan csak ő tudja.
Gyűlölettel vegyes lenézéssel.
Konkrétan meg akarok halni a vitáink után. Olyan, mint
egy energiavámpír, minden csepp erőmet kiszívja.

Ülök, ölemben a kezemmel. Tépelődöm. Úgy érzem,
teljesen csapdába kerültem. Olyan érzés ez, mintha
ketrecbe zárt állat volnék. Föl-alá járkálok már évek óta.
Gyáva vagyok, nem tudok dönteni. A gyerekek hallani sem

akarnak a válásról. Az apjuk a mindenük, meg persze én is.
Így együtt. Aztán meghallom, hogy fordul a kulcs a zárban.
Minden felragyog bennem! Hazajöttek a srácok a suliból.
- Mit főztél Mamika? – mindig ez az első kérdésük,
miután sikeresen kiszabadították magukat az ölelésemből,
szokásos játékunk már ez, úgy csinálnak, mintha nem
örülnének a sok puszinak és ölelésnek, de ez persze nincs
így. Egyszerűen elolvadok tőlük, és ezt tudják és nagyon
élvezik.
- Borsó levest, káposztás tésztával. – felelem nagy
büszkén, mert tudom, hogy ez a kedvencük.
Eléjük teszem az ételt. Leírhatatlan élvezettel
falatoznak.
- Csodálatos az ebéd mamika!
Megkérdezem - Mi volt a suliban?
- Semmi! – hangzik a szokásos felelet, de én nem érem
be ennyivel.

Balázs a nagyobbik fiam elmeséli,
hogy milyen tragikusan voltak
megint az osztálytársai. Ő
úszóbajnok, sportosztályba jár.
A földrajzórán a focista-tesó, amikor felelt, nem találta
Hollandia fővárosát – hatalmas igyekezettel mutogatott
valahol a Déli-sark környékén. - Talán keresd kicsit máshol
– így Lőrincz tanár úr, erre a gyerek megfordította a
térképet, hátha a túloldalán megtalálja.
Balázs tiszta szívből kacag és Dani is, a vásott kisöccse.
Szinte abba sem tudják hagyni. Magamhoz szorítom őket.
Megnyugszom. Az örömöm nem tart sokáig. Mind a
hárman három felé rohanunk. Balázs úszóedzésre, Dani
kosárlabdára. Én pedig a nyelvstúdióba tanítani. A házi
lecó természetesen estére marad.

Másnap reggel hajnalban kelünk. Balázs reggelizik már
¼ 6-kor, hogy 6-kor csobbanhasson, Dani még egy kicsit
ilyenkor szunyókál.
Gyorsan lezuhanyozom, összepakolok mindent a
lakásban. És sajnos fel kell keltenem Danit is, hogy el ne
késsen a suliból. Puszilgatni kezdem, ő úgy tesz, mintha
észre sem venné, de tudom, hogy már régen fent van.
- Jó reggelt Mamika!
- Jó reggelt kisbabám! – válaszolom.
- Ha elsorolod az összes becenevemet a megfelelő
sorrendben, akkor felkelek! – mondja csibészes mosollyal.

Kb.: 20-30 beceneve van, de elsorolom őket.

A Sanyika kismadarat sem felejtem ki a végéről, tehát
Dani felkel, elkészül, reggelizik és már indul ő is, hogy el
ne késsen. Szerencsére ma nincs korai órám, éppen
elpakoltam a reggeli maradékait, felveszek egy farmert,
meg egy trikót, kicsit kisminkelem magam, a hajamat csak
megfésülöm, nem fogom össze, éppen kész vagyok, amikor
csöngetnek.
- Na, basszus! – gondolom, kezdődik a felfordulás, az
egész lakásfelújítás.

Addigra a férjem is befut, ugyanis egy ideje nem él már
velünk, átköltözött a szomszédba a volt legénylakásába.
Hamarosan csöngetnek, a férjem nyit ajtót. Ketten
ballagnak befelé. Olyan dühös vagyok, hogy csak
elmormolok egy Reggelt-et és már el is fordulok.
Krisz erre úgy emlékszik vissza, hogy rettenetes
szívdobogást kapott, amikor meglátott, nem is tudta, hogy
nálunk fog dolgozni.
Ekkor még meg sem nézem, meg sem látom őt!

Készülök a délutáni óráimra. Aztán egy kicsit megenyhülök.
Szegény két fiú semmit nem tehet arról, hogy nekem most
ez az egész cirkusz egy cseppet sem hiányzik.

- Nem kérnek egy kávét? –
kérdezem szinte a belső szoba felé
sem pillantva, ahol éppen
dolgoznak.
- De köszönjük! – hangzik a válasz.
Elég udvariasak. Megcsinálom a kávét, csak tisztán, tej
és cukor nélkül, ahogy kérték, és leteszem a konyhában.
Szólok nekik, üljenek le egy kicsit. Akkor nézem meg
őket először.
Atis vékony, középmagas, szőke, kékszemű, olyan 28
éves forma fiú. Elől hiányzik egy foga. Amikor
megkérdezem, mi történt, mert láthatóan friss baleset érte,
az ajkai össze-vissza vannak repedve, akkor szólal meg
először Krisz.
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Ekkor alaposabban megnézem őt is. Testékszereket
visel, három fülbevalója van, egy a bal, kettő a jobb fülében,
egy piercing a bal szemöldöke fölött. Gyönyörű fekete
szeme van, a haját teljesen leborotválja, a teste
ruganyosnak tűnik és erősnek, mégis vékony, nem túl
magas, csak egy kicsit magasabb nálam. Jobb vállán
tetoválás. Beszélgetni kezdünk kis semmiségekről, már
nem is emlékszem, mikről. Folyamatosan szóval tart, nem
hagy készülni az órákra. Vicceket is mesél. És én végre
felszabadultan nevetek.
Természetesen magázódunk.
- Ismeri azt a viccet – kérdezi -, és már meséli is, hogy
két gyerek mondja az anyjának télen, hogy megyünk
cseresznyét szedni, mire az anyjuk utánuk szól: - Na, de
gyerekek!? - Erre ők vissza az anyjuknak: - Tudjuk anyu,
sapka, sál …

Megint nevetünk. Gyönyörű a mosolya, két gödröcske
jelenik meg ilyenkor az arcán.

Amíg engem szórakoztat, persze, csak Atis dolgozik.

