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Mostanában olyannyira a föld felett lebegek, hogy apám szerint
csak lepkehálóval  lehet  engem lehalászni,  de mit  tegyek? Nem
hiszem, hogy nálam boldogabb nőt hordana a hátán ez a bolygó.
Tavasszal  férjhez  megyek.  FÉRJHEZ  MEGYEK!  Érthető,  hogy
izgulok,  hiszen életemben először történik velem ilyesmi.  Azt  a
hátralévő néhány hónapot már valahogy csak kibírom. Na, nem
mondom, hogy könnyű ellenállni a szenvedélynek, amikor együtt
vagyok Gáborral, de ez mostanság nem sűrűn fordul elő. Csak az
vigasztal, hogy ő ugyanúgy szenved a hiányomtól, mint én az övétől.
Ezt  abból  az  ötven-hatvan  sms-ből  tudom,  amit  naponta  küld
nekem.

Nagy szerencse, hogy a lánykéréssel egy időben új állásajánlatot is
kaptam,  mert  ez  jelentős  mértékben  leköti  majd  az  időm  és



energiáim nagy részét. A Vatikáni Múzeum régészének lenni nem
akármi.  Egyelőre  csak  kapkodom a  fejem,  és  tökre  úgy  érzem
magam, mint a málnásba beszabadult macilány. Aztán itt van a
költözködés  is.  Tekintve,  hogy  új  munkám  Rómához  köt,
mindenemet át kell cuccolnom az örök városba. Totálisan új élet,
vadi új, izgalmas kilátásokkal, és egy irtó jó pasi. Mi kellene ettől
több, egy kalandvágyó, izgága nőszemély számára? Hm. Egyetlen
kis bibi van csak. Gábor egyben a munkahelyi főnököm is. Ez a
tény  egy  egészen  icipicit  nyugtalanítja  a  szabadságra  vágyó
lelkemet.  Na,  mindegy.  Elhessegetem  ezt  a  parányi  sötét
felhőcskét boldogságom ragyogó egéről.  Fülig szerelmes vagyok
ugyanis.

Amióta  hazajöttem Budapestre,  hogy kiheverjem előző munkám
viszontagságait, a hirtelen rám szakadt rengeteg szabadidőmben
sokat gondolok Gáborra. Mi tagadás, sűrűn ábrándozom kettőnkről,
pedig nagyapám azt szokta mondani, hogy az az élet megrontója.
Nem  Gábor,  hanem  az  ábrándozás.  Igaza  van  nagyapámnak.
Magam is rájöttem az utóbbi hónapokban, hogy az élet produkálja
a  legnagyobb kalandokat,  semmi  szükség  ezekről  álmodozni.  A
nyaram  egyrészt  olyan  volt,  mint  egy  rémálom,  másrészt
megtaláltam az igazi szerelmet, ami az álmok netovábbja minden
huszonéves  lánynak.  A  legszebb  ábrándjaim sem merészkedtek
volna idáig, és tessék, velem mindaz megtörtént, amiről álmodni
sem mertem.

Ahányszor  csak  visszagondolok  az  elmúlt  hónapokra,
mindannyiszor ámulattal tölt el, hogy mit bír el az ember. Saját
magam  állóképességén  is  újra  meg  újra  meglepődöm.  Amikor
kedvenc professzorom, később főnököm, Táncos Ferenc azzal állt
elém, hogy a Vatikán független régészbiológust kért tőle egy fontos
vizsgálathoz,  és  ő  engem  ajánlott,  azt  hittem,  lehidalok.  Úgy
gondoltam,  én  még  túl  kicsi  és  fiatal  vagyok  az  ilyen  nagy
volumenű munkákhoz. A Torinoi Lepel eredetiségét kellett ugyanis
vizsgálnom.  Éppen  engem pécéztek  ki  a  feladatra,  engem,  aki



olyan távol álltam mindentől, ami a kereszténységgel kapcsolatos.
A feladat, a lehetőségek azonban elcsábítottak, és igent mondtam.
Nagy szerepet játszott ebben, hogy Olaszország mindig is a szívem
csücske volt.

Arra persze egy pillanatig sem gondoltam, hogy olyan helyzetekbe
bonyolódom, amikor az életemért egy fabatkát sem adnék, hogy
Törökországban élve eltemetnek,  és  amikor ezt  megúszom, egy
rusnya pók majdnem tényleg kinyír, aztán elrabolnak, és csaknem
fel  is  robbantanak.  Az  már  csak  hab  a  tortán,  hogy  kis  híján
feláldoztak  Lucifer  oltárán  azok,  akik  előtte  még egy  hárembe
akartak eladni, ki tudja hányadik feleségnek.

Voltak azért szép pillanataim, és a külsőmet illetően is sikerült
valamicske önbizalomra szert tennem. Gábor szerelme mindennél
ékesebben bizonyította:  annak ellenére,  hogy bizonyos helyeken
domborúbb vagyok, mint a divatos topmodellek, még lehetek teljes
értékű  nő,  még  el  tudom  bűvölni  a  férfiakat,  és  belém  lehet
szeretni. Márpedig Gábor olyan férfi, akiért bármelyik lány szíve
megdobbanna. Ő mégis engem szeret. Engem, a tökéletlen külsejűt,
aki  távol  állok  a  Barbie  babák  uralta  szépségideáltól,  engem,
akinek csontjain valamivel több hús feszül, mint a divatdiktátorok
által előírt mennyiség, engem, akinek hibás a kislábujja, engem,
akiről egy plasztikai sebész egészen biztos boldogan sok mindent
lefaragna. De hol lennék akkor én, ha meg akarnék felelni minden
eszement  elvárásnak?  Szóval  a  tudományos  munkámban  elért
sikerem mellett azt hiszem emberileg is sokat profitáltam. Mindez
mégsem tudja velem elfeledtetni azt a sok borzalmat, amit átéltem.

Amikor hazatérésem után a szüleimnek elmeséltem, miken mentem
keresztül,  először viccnek vélték.  „Jó kis  sztori”  nevetett  apám,
„szerintem meg kellene írnod,  azzal  többet kereshetnél,  mint a
régészettel”.  Anyám  persze  szokásos  módon  rögtön  leintette:
„Ugyan apukám, az írók álla rendszeresen felkopik”. Csak akkor
kezdték elhinni, hogy igazat beszélek, amikor megmutattam nekik



a  csuklómon a  pókharapás  nyomát.  Az  a  fránya,  családszerető
dajkapók  elintézett  rendesen  Törökországban.  Majdnem  örök
álomba  dajkált.  Anyám  először  nem  akart  szembesülni  az
igazsággal,  és  kitalálta,  hogy  sminkallergiám  van,  mire  apa
megkérdezte tőlem, hogy mit szoktam a csuklómra kenni,  talán
szempillafestéket?  Anyám  erre  már  nem  tudott  mit  mondani,
felment  a  vérnyomása  és  elkapta  a  hőhullám,  ami  nála  az
idegesség  jele,  apám  meg  felöltötte  ilyenkor  szokásos  aggódó
arckifejezését.

A lánykérés hírének örültek, de amikor elmondtam nekik, hogy a
leendő vejük keményfejű katolikus, hát, hogy is mondjam, elmaradt
az extázis.  Mi ugyanis egyáltalán nem vagyunk vallásos család.
Nekem is nehéz volt Gábort megérteni, vegyük például a szexről
vallott véleményét. Ő az esküvőig nem akar szexuális kapcsolatot
kettőnk között. Szerinte ugyanis a szex Istentől van, tehát szent,
éppen ezért nem szabad vele visszaélni. Azt már nem is mertem
említeni  a  szüleimnek,  hogy  eldöntöttem,  közelebbről  is
megismerkedem  azzal  a  Jézussal,  akinek  a  halotti  leple  miatt
csaknem idő előtt befejeztem földi pályafutásomat. Hogy is mertem
volna,  amikor  már  attól  sem  voltak  túlzottan  boldogok,  hogy
Rómában fogok élni,  több száz kilométerre tőlük. Tudtam, hogy
nehéz csaták várnak még rám és Gáborra is az én szerető, de néha
őrületesen idegesítő szüleimmel.

*

Arra eszméltem, hogy valaki erősen rázza a vállamat.

Adrienn, ébredj már fel!

Gyanakodva  nyitottam  résnyire  a  szememet.  Kezeim  ökölbe
szorultak az idegességtől.  Anyámnak felettébb nagy szerencséje
volt, hogy előbb ránéztem és csak utána lendítettem kezemet az
arca felé, így az ütés félúton megállt a levegőben. Úgy látszik, még
mindig nem hevertem ki az előző munkám során átélt borzalmakat.



Ijedten hőkölt hátra.

Megőrültél? Mit művelsz? Bármilyen vacak is ez a világ,
azért én szeretnék még egy kicsit élni!

Bocs, csak a régi reflexek – mentegetőztem már teljesen
ébren.

Semmi baj, drágám – mondta részvéttel.

Leült  mellém  a  kanapéra,  átölelt  és  megsimogatta  a  fejem.
Megnyugtató, biztonságot adó érzés töltött el. Újra megéreztem
valamit a gyermekkor édességéből,  felhőtlen bizalmából, amikor
bántottak, és én hozzá menekültem vigasztalásért.

Rettenetes, hogy milyen szörnyűségeken kellett átmenned!
Még most is a rosszullét kerülget, ha eszembe jut. – Rám szegezte
a  tekintetét.  –  Biztos  vagy  benne,  hogy  Rómában  akarsz  élni?
Nekem olyan borzasztó, ha messze vagy, mert nem tudok segíteni,
amikor szükséged van rám.

Nyugi  anya,  már  nagylány  vagyok!  Meg  tudom  védeni
magam!

Nem is tudom…

Ugyan, hiszen most is itt vagyok, nem?

Kislányom, ha nem lett volna Gábor…

De volt! – vágtam gyorsan a szavába. – Gábor volt, van és
lesz is! Ezzel a témát lezárhatjuk. Nemsokára ti is megismeritek, és
meglátjátok,  hogy  nincs  okotok  aggódni,  ha  egy  ilyen  férfi  áll
mellettem.

Jaj! – kiáltott fel a homlokához kapva. – Majd elfelejtettem
elmondani,  amiért felébresztettelek! Gábor telefonált,  hogy este
kilenckor érkezik a repülőgépe.



Melyik este? – kérdeztem rosszat sejtve.

Természetesen ma este.

Természetesen?  Ma este?  És  ezt  csak  most  mondod?  –
ugrottam fel megnyúlt arccal. – Hiszen már délután négy óra van!
Mihez kezdjek most?

Anyám visszahúzott a kanapéra.

Először is nyugodj meg! Másodszor, ne tépd a hajad, és ne
rágd a körmöd – fogta le nyugtatólag számba tömött kezemet. –
Harmadszor,  fürödj meg! Ha jól  saccolom, már legalább három
napja elkerülöd a fürdőszobát.

De…

Semmi de! Indulj fürödni! – parancsolt rám erélyesen, és
betuszkolt a fürdőszobába.

Eldobom az agyamat, morogtam magamban dühösen. Egy csapásra
elmúlt a gyermekkor édes emlékének varázsa. Úgy bánik velem,
mintha most is pisis kölyök lennék. Ez nem lehet igaz, hergeltem
magam tovább, amikor kintről meghallottam a hangját.

Úgy  viselkedsz,  mint  egy  pisis  kölyök.  Felnőhetnél  már
végre!

Ilyen  nincs.  Elmúltam  huszonnyolc,  több  diplomával  is
rendelkezem,  nemsokára  férjhez  megyek  és…

Mintha csak belelátott volna a gondolataimba, újra megszólalt.

Nem attól lesz valaki érett, felnőtt ember, hogy már elmúlt
huszonnyolc és ki tudja hány diploma lapul a zsebében, sőt, attól
sem, hogy bekötik a fejét. Attól vagy érett, ahogyan gondolkodsz,
ahogyan cselekszel bizonyos helyzetekben, és ahogyan felelősséget
vállalsz a tetteidért.



Jól van! – kiabáltam ki sértődötten. – Az a lényeg, hogy te
mindig tudod, mikor, mit kell tenni!

Megnyitottam  a  kádban  a  vizet,  beleöntöttem  egy  liternyi
habfürdőt,  ledobáltam  magamról  a  ruháimat,  és  élvezettel
elmerültem a habokban. Hirtelen eszembe villant, hogy időnként
előtörő bölcsességi  rohamai  ellenére anyámból  azért  néha-néha
kikacsintott  játékos,  gyermeki  énje.  A  felismeréstől  boldogan
kiugrottam  a  kádból,  és  kivágtam  a  fürdőszobaajtót.  Éppen  a
függönyt igazgatta az ablakon, és meglepetten engedte le kezeit,
amikor meztelen önelégültségemben odakiáltottam neki.

Nem is  tudom,  ki  illant  el  mellőlem szó nélkül  tegnap,
amikor a kirakatot nézegettük? Csak percek múlva vettem észre,
hogy magamban beszélek, amikor már többen is furcsán néztek
rám.

Az  csak  vélet len  volt  –  mondta  olyan  ártat lan
arckifejezéssel, hogy majdnem bedőltem neki. Szerencsére időben
észbe kaptam.

Aha. Véletlen. Azért sírtál a röhögéstől két üzlettel arrébb.

Elmosolyodott, majd felhúzta a szemöldökét.

Nem óhajtanál visszamenni a kádba? Csupasz vagy!

Ja? – kaptam észbe.

Visszarohantam  a  fürdőszobába,  és  elégedett  sellőként
csobbantam a habos vízbe, amely a kádból kizúdulva elárasztotta
az egész helyiséget, de nem törődtem vele. Nem is tudom, mennyi
ideig áztathattam magamat, annyira ellazított a kellemes, illatos
fürdő. Fülhallgatóval a fülemen a számomra nagyrészt ismeretlen
hetvenes  évek  zenéjét  hallgattam,  és  élveztem  a  habos
kényeztetést.  A  beszűrődő  zajok  egyre  távolibbnak  tűntek,  míg
végül  sikerült  teljesen  kizárni  a  külvilágot  megtisztulásom



rituáléjából.  Gondolataim  nagyon  hamar  újra  a  szerelmemnél
kötöttek  ki.

Már  három  hete,  hogy  Budapesten  vagyok,  azóta  nem  láttuk
egymást Gáborral. Izgatott öröm töltött el, amikor anyám kimondta
a bűvös szavakat, hogy este megérkezik. Kicsit zavart ugyan, hogy
készületlenül ért a hír, mégis alig vártam már, hogy a karjaiba
vessem magam. Majdnem minden nap beszéltünk ugyan telefonon,
kivéve az utóbbi hármat, amikor valamilyen előttem is rejtélyes
munka  miatt  külföldre  utazott.  Aztán  ott  van  még  az  a
megszámlálhatatlan  sms,  amit  váltottunk,  de  nekem  nagyon
hiányzik már az ölelése, az illata. Azt hiszem, ő is így van ezzel.
Biztosan így van, hiszen mondta. Akkor pedig így is van ...

Arra eszméltem, hogy jéghideg a fürdővizem. Gyorsan befejeztem a
fürdést. Gyorsan megmostam, és szárazra dörzsöltem a hajamat is.
Ettől úgy festettem, mint egy punk sündisznó. Szétnéztem, de a
fürdőköpenyem  nem  volt  sehol.  Óvatosan  kinyitottam  a
fürdőszobaajtót, hogy gyorsan a szobámba osonjak, és elkerüljem
anyám megrovó tekintetét újabb csupaszkodásom miatt. Még csak
a  nappali  közepénél  jártam,  de  máris  a  lehető  legkínosabb
helyzetben  találtam  magam.  Ez  nem  lehet  igaz,  hunytam  be
kétségbeesetten a szememet. Éppen abban a pillanatban lépett be
ugyanis az ajtón apám, háta mögött Gáborral. Apám arca lilába
ment át, szerintem nem kapott a levegőt a látványomtól. Fuldokló
torokhangjától megrettenve anya is beugrott, és Gábort vitézül az
ajtófélfának  taszította.  Néhány  pillanatig  dermedten  meredtünk
egymásra mindannyian. Vagyis ők rám, én meg rájuk.

Szent ég! – szakadt ki Gáborból az ilyenkor szokásos fohász,
bár  most  nem  lehetett  tudni,  hogy  nekem  szól,  vagy  a
széttrancsírozott  oldalának.  –  Hamarabb  érkeztem egy  kicsit  –
hebegte zavartan.

Apa, elsőként feltalálva magát, két kezét széttárta, és arccal Gábor



felé fordulva elém ugrott. Anya, hogy tovább javítsa az esélyeimet,
jól  irányzott  könyökléssel  elérte,  hogy  a  fülig  vörösödő  Gábor
kétrét hajoljon, majd egy teljesen váratlan csípődobással kilökte az
előszobába, és profi kosárlabdázókat megszégyenítő pontossággal
apa feje fölött rám dobta a kezében szorongatott konyharuhát.

Ezzel  meg  mihez  kezdjek?  –  húztam  le  magamról  a
pörköltszafttal  tarkított  törlőt.

Takard be magad gyorsan! – parancsolta nem törődve a
hatalmas robajjal, ami az előszobából hallatszott.

A fél fenekemre sem elég – próbáltam ellenkezni.

Adrienn!  Viselkedj!  –  förmedt  rám  olyan  ellentmondást
nem  tűrően,  hogy  fénysebességgel  visszamenekültem  a
fürdőszobába.

Légy  szíves  hozz  egy  fürdőköpenyt!  –  kiáltottam  ki
apámnak, aki még mindig ott állt, készen arra, hogy saját testével
nyújtson szemérmetlen lánya számára fedezéket. – És nézd már
meg Gábort is, hogy él-e még!

Miután  sikerült  valamennyire  rendbe  szedni  magam,  apám
hatalmas  fürdőköpenyében  újra  kimerészkedtem  a  nappaliba.
Legnagyobb meglepetésemre a kanapén ülő Gábor, akinek fejét
hatalmas, jéggel teli zacskó borította, éppen pertut ivott anyával.
Apa még mindig a fürdőszoba előtt állt, ugrásra készen, hogy az
élete árán is megvédelmezze erényeimet. Meglehetős gyanakvással
szemlélte  az  anyám  és  Gábor  között  kifejezetten  bimbózó
szimpátiát.  Amikor megjelentem, azonnal  minden tekintet  felém
fordult.

Jól vagy kislányom? – kérdezte aggódva.

Miért ne lenne jól? – ámult el anya. – Nem ő vágta be a
fejét a ruhafogasba, hanem szegény Gábor. Akkora púp lett a fején,



mint egy zsemle.

Ó,  szegénykém,  nagyon  megütötted?  –  néztem Gáborra
részvéttel, és már indultam volna, hogy egy üdvözlő puszit nyomjak
a fejére, de apa szokatlanul nyers hangja megállított.

Szegény  Gábor  majd  kiheveri.  Gondolom kapott  már  a
fejére élete során ettől nagyobbakat is. Egyébként is túlzás az a
zsemle – mondta, és Gáborhoz hajolva ujjaival jól megnyomkodta a
fejét. – Szerintem alig tojásnyi. Én nem nyafognék ilyen semmiség
miatt.

Nem értettem, mi ütött az öregembe. Többnyire nem szokott ilyen
utálatosan viselkedni. Ráadásul még nem volt vége.

Egyébként  meg  hol  tanultad  ezt  a  harcmozdulatot?  –
meredt  anyára.

Szép!  Már  nem  emlékszel,  hogy  együtt  jártunk  karate
edzésre? – sértődött meg anya.

Mi  a  csoda?  –  kapta  fel  Gábor  a  fejét.  A  mozdulattól
lecsúszott a fejéről a jeges zacskó, amiből kiperegtek a jégkockák,
egyenesen  az  ölébe.  –  Tanultatok  harcművészetet?  –  kérdezte
anyától.

Ugyan – legyintett apa, és kárörvendő mosolyra húzódott a
szája,  amikor  Gábor  szeme  kimeredt  az  ölébe  hullott  váratlan
zimankótól. – Ő csak egy alkalommal vett részt az edzésen, és attól
úgy lesántult, hogy egy hétig nem tudott dolgozni.

Igazán? – nézett Gábor anyára kínos vigyorba merevedett
arccal, mialatt kétségbeesetten igyekezett lefagyasztott ágyékáról
összekotorni a szétpergett jégkockákat.

Így volt – nevetett anya, és nekem az volt az érzésem, hogy
nem csak az emlékein nevet. – Többé sosem próbáltam karatézni.



Akkor mégis, mi volt ez a csípődobás? – kérdezte Gábor,
akinek  közben  sikerült  visszatúrni  a  zacskóba  a  kiömlött
jégkockákat, és két kezével próbálta eltakarni a nadrágján azon a
bizonyos helyen terjengő vízfoltot.

Anyám negédes mosollyal felelte:

Fogalmam sincs, csak úgy jött magától.

Az  én  feleségem egy  őstehetség.  Büszke  vagyok  rád  –
nevetette el magát apa is, és megölelte anyát.

Na végre, gondoltam. Most jött el az alkalmas pillanat, hogy Gábor
közelébe jussak. Indultam is, de anyám azonnal rám szólt.

Menj a szobádba és öltözz fel!

Megyek  már  –  duzzogtam.  –  Te  nem  jössz  velem?  –
kérdeztem kihívóan  Gábortól,  aki  máris  ugrott  volna,  de  anya
visszatartotta.

Gábornak most ki kell pihennie a megrázkódtatást, vagyis
ezt a kis agyrázkódást. Mire felöltözöl, már jobban érezni magát,
ugye Gábor?

Igen,  persze  –  mondta  Gábor  elszontyolodva,  én  pedig
elkullogtam a szobámba. Egyedül.

Kitártam szekrényem ajtaját, és a beledobált ruhakupacból tőlem
szokatlan  gyorsasággal  magamra  ráncigáltam  valamit.  Nem
érdekelt  mi  van  rajtam,  csak  az,  hogy  végre  érezzem  Gábor
érintését, illatát.

Amikor újra a nappaliba léptem, rémálomszerű látvány fogadott.
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Gábor, ölében törülközővel, illedelmesen ült a kanapén apám és
anyám közé szorítva. Két kezét könyökben meghajlítva felemelte,
és  tartotta  a  kötéshez  használt  pamutot,  amit  anyám  gyors
mozdulatokkal  gombolyított,  miközben  gyermekkoromról  szóló
történeteinek áradatát  zúdította  rá.  Gábor feszült  érdeklődéssel
csüggött anyámon, míg apám kedvenc napilapjának híreit próbálta
volna  megosztani  vele,  de  anyám  mellett  persze  labdába  sem
rúghatott.

Először nem tudtam eldönteni, hogy sírjak, vagy nevessek. Isten
bizony nem akartam, de éreztem, ahogyan kúszik végig a fejemben,
a gerincemen, le egészen a lábujjamig az a fránya csiklandozó izé.
Próbáltam megfékezni, de nem sikerült. Villámgyorsan letepert a
nevetőgörcs,  és  csak  fokozódott,  amikor  rájuk  néztem.
Mindannyian  mozdulatlanságba  és  némaságba  merevedve
bámulták, ahogy a röhögés egyre jobban elhatalmasodik rajtam.
Csak  álltam  az  ajtóban,  rázkódtam  a  vihogástól,  és  folytak  a
könnyeim. Minél jobb kedvem kerekedett, ők annál komolyabbak
lettek. Viszont minél komolyabbak lettek ők, annál hülyébb lettem
én.

Tudtam,  hogy  ezt  nem  folytathatom,  ezért  inkább  gyorsan
visszamenekültem a szobámba, és reméltem, hogy mielőbb sikerül
lecsillapodnom. Hanyatt dobtam magam az ágyamon, és nagyokat
lélegeztem. Egy idő után végre alábbhagyott a nevetési inger, és
kezdtem  ellazulni.  Kicsit  hallgatóztam  kifelé.  A  kínos  csendet
lassan beszélgetés és nevetgélés zaja váltotta fel. Hála Istennek!
Gábornak talán sikerül különösebb megrázkódtatás nélkül túlélni
ezt az első találkozást a szüleimmel. Úgy döntöttem, mára elég lesz
neki a megpróbáltatásokból és elmegyünk a lakásomra, úgyis ott
fogunk  aludni.  Tarisznyámmal  az  oldalamon  ismét  a  nappaliba
merészkedtem.

Meglepetésemre kedélyes  borozgatás  közt  találtam őket.  Gábor
szeme felcsillant, amikor meglátott. Éreztem, hogy elvörösödöm a



pillantásától. Még csak az kell, hogy az őseim is észrevegyék. Késő,
anyám radarja már fogta az adást, és élesen megkérdezte:

Minek az a tarisznya?

Ja, ez? – néztem a vállamon lógó tarsolyra, mintha most
látnám először. – Azért, mert elmegyünk Gáborral.

Hová mennétek? Már olyan késő van – próbálkozott apa.

Késő? Még csak kilenc óra – mutattam az órámra.

Nem is vacsoráztok? Csirkepaprikást főztem nokedlivel –
vetette be anyám a titkos fegyvert,  de hiába, mert hajthatatlan
maradtam.

Majd  eszünk  valahol  –  zártam le  a  témát,  és  intettem
Gábornak, hogy fogja a táskáját és induljunk.

Rendben.  Mire  megjöttök,  megágyazok  Gábornak  itt  a
nappaliban –  küzdött  anya tovább.

Ne fáradj, nálam alszunk!

Azért  holnap  várhatunk  benneteket  ebédre?  –  szólt
utánunk veresége tudatában.

Persze, de az is lehet, hogy csak vacsorára – morogtam
már a folyosón.

Szeptembert  írtunk,  és  már  sötét  volt  odakint,  mi  pedig  nem
gyújtottunk  villanyt  a  lépcsőházban.  Csak  egy  emeletet  kellett
megtennünk lefelé,  de az nagyon sokáig tartott.  A félemeletnél
Gábor  magához  ölelt,  és  mindenről  megfeledkezve  csókolózni
kezdtük. Hosszú percekre megszűnt számunkra a külvilág, az idő,
minden, ami nem mi voltunk. Mintha egy örökkévalóság telt volna
el  azóta,  hogy  utoljára  így  remegtem  a  karjai  között.
Legszívesebben nem mentem volna innen sehová, olyan jó volt az
ölelésében. Nagy nehezen mégis erőt vettem magamon, és kézen



fogtam, hogy induljunk.

Már az utcán voltunk, de még mindig nem szólt egy szót sem.
Megálltam, és felnéztem rá.

Valami baj van?

Magához szorított.

Dehogyis – sóhajtotta. – Nincs semmi baj. Boldog vagyok.

Akkor jó. Menjünk gyorsan, hogy végre valóban kettesben
lehessünk!

Taxiba  ültünk,  és  a  lakásomra  mentünk.  Igaz,  hogy  a  szüleim
lakásában is megvan még a szobám, ahová bármikor mehetek, de
egy húszas évei végén járó dolgozó nőnek már illik önálló életet
élni.  Kell  egy  zug,  ahová  vissza  lehet  húzódni  a  világ  zaja,  a
munkatársak, a csalódások elől, ahol független lehet az ember, és
azt tehet, amit csak akar. Igaz, nem a sajátom volt ez a kis garzon,
mert a régészi fizetésemből itthon nem futotta még saját lakásra, a
szüleim meg örültek, ha megélnek a munkájukból, nem tudtak még
engem  is  lakáshoz  segíteni.  Egy  albérlet  a  Ráday  utca  egyik
körfolyosós házában, ennyi jutott nekem, aminek most kifejezetten
örültem,  mert  legalább  volt  egy  hely,  ahol  Gáborral  együtt
lehettünk.

Mire felvánszorogtunk a harmadik emeletre, nyelvem csaknem a
térdemig lógott. Gábornak természetesen meg sem kottyant ez a
néhányezer, na jó, hajlamos vagyok a túlzásra, néhány tíz lépcsőfok.
Kinyitottam az ajtót,  és betessékeltem. Ketten alig fértünk el  a
parányi konyhában, úgyhogy gyorsan továbbirányítottam a szobába.
Ez a helyiség sem volt túl nagy, de elfért benne, amire nekem
egyszemélyes életem során szükségem volt. A franciaágy, két fotel,
egy íróasztal  az ablak mellett,  tévé,  könyvespolc és egy kisebb
szekrény.



A konyhába mentem és benéztem a hűtőbe.

Ez aztán az ellátás! – csettintett a hátam mögött Gábor,
bekukkantva az üres frigóba.

Lemondóan mustrálgattam az odabent árválkodó megpenészedett
sajtot, és az üveg kész milánói mártást. – Nem számítottam rád.
Elmenjünk vacsorázni? – kérdeztem és becsaptam a hűtő ajtaját.

Nem bánom. Hová megyünk?

Van itt az utcában közel egy hangulatos kisvendéglő. Jó
lesz?

Persze  –  felelte  készségesen,  de  hangja  nem  volt  túl
meggyőző.

Hirtelen eszembe jutott valami.

Mi lenne, ha hozatnánk kaját?

Hálásan nézett rám.

Úgy látom,  lassan benned is  kezd kialakulni  a  másikba
látás képessége. Honnan tudtad, hogy nincs kedvem elmenni?

Onnan,  hogy  nekem  sincs.  Örülök,  hogy  nyugodtan
lehetünk,  és  nem zavar  senki.  Mit  rendeljek,  kínait?

Kínait? – döbbent meg Gábor. – Még csak az kellene!

Pizzát?

Jó nagyot. Legyünk hűségesek rajongásunk tárgyához.

A pizza, mint rajongásunk tárgya? – néztem rá bambán.

Dehogyis! Olaszország.

Ja, az más! – Máris hívtam a pizzafutárt. – Nemsokára itt
lesz. Addig mesélj el mindent, mi történt Rómában, mióta eljöttem!


