


Barátnők
A tegnapok isteni ópiumillata

Soltész Béla sr

Publio Kiadó

2013

Minden jog fenntartva!

Lektorálta: SB jr

Elérhetőség, vélemény:

E-mail: bela.soltesz.sr@gmail.com

 

Köszönet

 

Andrásnak,

hogy rám gondolt, amikor felkért története megírására…

 

Nórának,

akinek bepillanthattam rejtett érzelemvilágába…

 

Évának,

aki leplezetlenül tárta fel szíve titkát…

Ne várj nagy dolgot életedben,



Kis hópelyhek az örömök,

Szitáló, halk szirom csodák…

***

 

Egy tanítvány

egyszer így panaszkodott:

- Mester,

miért nem feded fel soha, történeteid értelmét?

- Mit szólnál hozzá

– felelte a mester –

ha valaki fügével kínálna,

de megrágná,

mielőtt odaadná neked?

 

***

 



Egy könyv
 

A  lány  leszállt  a  gödöllői  hévről.  Célirányosan,  határozott
léptekkel, tömött hátizsákja miatt testtartását kissé előre döntve
haladt. Megtépázott gondolatait próbálta egy nyugodtabb mederbe
terelni.  Szükségét  érezte,  hogy  legalább  a  hét  végére
kikapcsolódhasson. Átvágott a zsúfolt aluljárón és a másik oldalon
két  erőszakos,  reklámokat  osztogató  ember  között  felsietett  a
lépcsőn. Korábban indult. Tudta, csakis így tud magának megfelelő
helyet biztosítani a többnyire zsúfolt vonaton. Még az ajtó záródása
előtt sikerült beugrania az épp kiinduló metró utolsó kocsijába.
Leült a bejárati kapaszkodókorlát melletti kedvenc helyére. Innen
mindkét irányban könnyedén figyelhette a többi utast. Szeretett
nézelődni.  Ahogy  végigpásztázott  a  még  majdnem üres  kocsin,
tekintete a vele szemköz-ti ülésre tévedt, ahol egy könyv feküdt.
Gyorsan átült, és a kezébe vette.

Barátnők

Soltész Béla sr

Sem az íróról, sem a könyvről nem hallott még. Azt gondolta,
valaki elveszthette, vagy netán szándékkal hagyta ott az ülésen.
Itt-ott bele lapozott… egy résznél hosszasan elidőzött.

A szerelvény a Délihez ért.

A lány sokra értékelte, ha egy könyvnek figyelemfelkeltő címe
van. Tudta, a jól sikerült cím olyan, mint a vízjel, átüt az egész
cselek-ményen.

Beállt a pályaudvar egyik pénztárához. Míg haladt a sor, ismét
lapoz-gatott  a  könyvben.  Érdekesnek  találta.  A  könyv  elején  a



szerző egy órát kér tőle. Tehát ennyit elegendőnek gondol, hogy
érdeklődését felkeltse?

Lassan elfogytak előtte  az emberek.  Retúrt  kért.  A jegyet  a
táskájába tette. Az indulásig maradt még fél órája.

Barátja már egy hete Földváron volt. Alig várta a találkozást. S
milyen a telepátia… megcsörrent a telefonja.

– Igen… most vettem meg a jegyemet… ha nem késik,  még
tizenkettő előtt… édes vagy… nem leszek éhes… inkább hozz egy
szelet pizzát… én is…, pusz-pusz…

Végigsétált az épp akkor betolató gyorsvonat vágánya mellett
és az egyik üres kocsi aránylag tiszta fülkéjében, a tó felőli oldalra,
az ablak mellé ült. Menetirányban szeretett utazni. Imádta, ha az
ablakon betóduló levegő a haját borzolja.

Maga mellé tette a hátizsákját. Hátradőlt… elmerengett: Petya
két szabadnapot vett ki, ami azt jelentette, hogy ismét kettesben
tölthetik az éjszakát. Két hete nem találkoztak, nagyon hiányzott
neki  a  barátja.  Legutóbbi  találkozásukhoz  képest  most  végre
szerencséjük  van… most  múlt  el.

Közben szállingóztak az utasok, a kupé kezdett megtelni. Egy
magas fiatal srác a folyosón már majdnem túlhaladt az utasfülkén,
amikor rátekintett. Visszalépett. Azonnal mellé ült. És rögtön fűzni
kezdte…

– Segíthetek…?

A lány hátizsákja már lendült is a csomagtartó felé.

– Kösz. De várj… kiveszem a könyvemet.

A talált olvasmányt az ablak előtti kis asztalkára tette.

A srác rámenős volt.



– Meddig utazol…? Egyedül vagy…? Mit olvasol?

– A barátomhoz megyek Földvárra. Egyébként még nem tudom,
mit fogok olvasni.

A lány a tulajdonképpeni igazat mondta. Talán a hangsúlyában
volt  egy  cseppnyi  ingerültség,  mert  a  srác  barátságtalan
elutasításként  értelmezte  a  választ.  Vissza  is  húzódott.

Nagyot rándult a szerelvény. A lány elővette a magával hozott
szend-vicset. Úgy gondolta, míg átérnek az alagúton, falatozik.

Máris nagy volt a hőség.

Miközben beleharapott a felvágottas zsemlébe, az ablak melletti
könyöktámasz és felcsúszott topja miatt szabaddá vált dereka közé
dugta a magával cipelt félliteres ásványvizes palackot.

A vonat  Kelenföldre érkezett.  Fogta a könyvet  és  kinyitotta.
Mindjárt, az első oldalon megszólította a szerző:

 



Kedves Olvasó!
 

Ha  úgy  döntöttél,  hogy  kezedbe  veszed,  és  kinyitod  ezt  a
könyvet,  a  lapokon  eddig  türelmesen  várakozó,  immár  általad
életre keltett, több-nyire érzelmi impulzusokkal átitatott szereplők
– miközben beavatnak életük legféltettebb titkaiba – egyben egy
néhol izgatóan intim sétára is invitálnak.

Mindössze egyetlen órát kérek tőled. Ha az alatt nem tudtam
felkelteni  az  érdeklődésed,  bocsáss  meg.  És  kérlek,  tegyél  le
valahol. Talán egy járművön, talán egy könyvtárban, egy bankban,
esetleg egy köztéri padon.

 

***



< A n d r á s >
 

„…mert tudásod semmi, ha magad
is nem tudod, hogy más is tud

róla…”
 

Fájdalmas,  ugyanakkor  felemelő  érzés  az  elhunyt  jó  barát
alteregó-jaként –, még ha csupán egy elbeszélés keretein belül is –,
a szerepébe bújni. Több mint negyven éves szoros barátság fűzött
hozzá, s ez, így, számomra különösen szívbe markoló. Értékét még
csak növeli, hogy mindez az ő felkérésére történt.

 

1967. júliusának vége. Megismerkedésünk emlékezetes napja…

Szikrázó napsütés, kánikulai meleg. Egy tizenvalahány fős nagy
társa-ságban heverészünk, tétlenkedünk a balatonszepezdi strand
végénél,  a  hullámtörő  mögötti  nyárfák  kellemes  árnyékában.
Szétterített plédek, némi élelem, sok ital, poharak, képes újságok,
fekvő, vagy könyöklő fiatalok. Hangosak és egymás szavába vágók.
A  társaság  legtöbb  tagja  régóta  ismeri  egymást.  A  szokásos
dumaparti:  az  élet  dolgai,  szerel-mek,  kalandok,  csalódások.
András, miközben átöleli épp akkor „ügyeletes” barátnője vállát,
kifejti:  „Tudjátok,  az élet  túl  rövidnek tűnik,  hogy folyvást  újra
kezdjük.”

Évekkel  későbbi,  már  három  válással  a  háta  mögött  erre



némileg  rácáfolt,  de,  akkorra  már  valószínűleg  átváltott  a
„Sohasem késő  újra  kezdeni”  változatára.

 

András  snájdig  ember  volt.  Nagy  gondot  fordított  az
öltözködésére és szerette maga körül a rendet. Megnézte, szerette
a lányokat,  a  csinos nőket,  de elutasította a rajtuk lévő túlzott
cicomát. A neki tetszőkről gyors véleményt alkotott, s bár velük
más szótárat használt, de kapcsolatait kibeszélni, az, rá nem volt
jellemző.

Tény, társalgásaink alkalmával igyekezett elkerülni azon intim
helyze-tek felidézését, melyeknek maga is résztvevője volt.

Mégis, annyit azért tudtam róla, hogy nagy imádója volt a női
nem-nek.  Hogy  miben  is  ütött  el  az  átlagtól?  Szellemében?
Gondolataiban?  Lelkiekben?  Jó  úton  járok,  ha  azt  válaszolom,
mindháromban. Őt még akkor sem hallottam káromkodni, ha oka
lett  volna  rá.  Hogy egy beszélgetés  kapcsán ő  a  szeretkezését
b….nak, vagy például a női nemi szervet p….nak nevezze…?, azt
nem. Ez elképzelhetetlen volt. Szókincsében hemzsegtek az ezeket
helyettesítő  szalonképes,  közlési  szándékának  inkább  megfelelő
szavak.

 

Andrással – ha éppen idehaza tartózkodott – hetente, kéthetente
rend-szeresen találkoztunk. Sikeres embernek ismertem, és ez a
nőkkel való kapcsolataira is jellemező volt. Néhány éve még egy
nemzetközi beruházási project elismert vezetője volt.

Egy  alkalommal  –  emlékeszem,  a  Zserbó  zsúfolt  teraszán
kávéztunk –  barátom meglepő kérdéssel  fordult  hozzám:

– Jól ismerlek, tudom, hogy időd nagy részét írással töltöd, így
igazából nem esik nehezemre, hogy feltegyek neked egy engem



régóta  foglalkoztató  kérdést:  ha  életem  kezdeti  szakaszából
elmesélnék  egy  szerelmi  történetet,  s  meghallgatása  után  úgy
gondolod, érdemes meg-örökíteni, szeretném, ha megírnád. Jövőre
lesz ötven éve, hogy átél-tem, s te leszel az első és egyetlen, akinek
beszélek  róla.  Ha  igaz  az  a  mondás,  hogy  egy  emberrel,  ami
megtörténik húsz éves koráig, arról fog legtöbbet mesélni (írni),
nos,  jelen  eset  is  igazolja,  mennyire  igaz!  Látod,  néha  egy
érzelmekben igazán gazdag élet is kevésnek bizonyul, hogy egy
ehhez hasonlóval találkozzon az ember. Három feleségen és sok
barátnőn túl végül is ki merem jelenteni, Mónikán kívül (ő volt a
harmadik  felesége)  egyik  sem volt  képes  betölteni  azt  az  űrt,
melyet  egy  akkori  véletlen,  Éva  személyében,  oly  fiatalon  az
utamba vetett. Volt benne valami, ami nem eresztett. Azóta is a
része  vagyok.  S  ha  majd  végighallgatod  a  történetét,  nagy
valószínűséggel egyet is fogsz velem érteni. Más kívánságom nincs,
mint hogy írd meg saját szava-iddal, stílusoddal, empátiáddal, add
hozzá emocionális önmagadat, s ha kedved van azonosulni, légy
akár az alteregóm… De hát úgy is érted.

(Eszembe ötlött András egyik régebbi, emlékezetes mondása:
„Szere-lemben kizárt a fél karral ölelés.”)

Biztosítottam, hogy teljesítem a kérését, mivel egyrészt érdekelt
életé-nek egy olyan szakasza, amikor még nem ismertük egymást,
másrészt láttam rajta, mennyire szeretné velem megosztani a titkát.
Csupán  egyetlen  feltételem  volt:  Az  elbeszélés  hitelessége
érdekében  még  a  legkényesebb,  akár  szégyellnivaló,  intim
eseményt se hallgassa el. Erre ígéretét vettem. Az ő pallérozott,
mondhatnám azt is, finnyás, válogatós stílusában mindössze annyit
fűzött hozzá: „Ha a fizikai érintkezés leírása találkozik egy igényes,
választékos és tapintatosan kifinomult kifejezésmóddal, akkor az
író – jelen esetben te – képes lesz kellőképpen érzékeltetni két
ember egymáshoz fűződő legbenső-ségesebb viszonyát.”

Vettem a lapot, értettem kívánságát, hiszen a szívemből szólt.



 

Megbeszéltünk  hát  egy  időpontot,  beültünk  a  kocsijába  és
lementünk  Csopakra.  Egész  úton  igyekezett  beavatni  életének
számomra még ismeretlen, főként gyerekkori éveibe. Ott tudtam
meg, hogy az ötvenes évek elején családját megfosztották minden
vagyonától és kitelepítették egy Mezőtúr környéki tanyára. Később
már, amikor visszatérhettek a fővárosba, egy társbérletben laktak.
Szülei  válása  után  édesanyjával  kettesben  éltek  egyszobás
kényszerlakásukban, ami-kor egy váratlan örökség nyomán (egy
külföldön  élő  nagynéni  halálát  követően)  életük  180  fokos
fordulatot  vett.

Közben Csopakra érkeztünk.

„Chopin”,  olvastam  a  tekintélyes,  nyaralónál  mindenképpen
nagyobb méretű ház bejárata fölé utólag odapingált betűket. Első
alkalommal jártam itt, bár úgy rémlett, mintha Bandi egyszer már
hívott volna ide.

 

András sokat dohányzott.  Érdekes, csak első feleségétől való
válása után szokott rá a cigarettára, ami ugye a felnőtt férfiakra
nem igazán jellemző. Akkoriban fejezte be a Közgázt is.

…igen,  most  már  tisztán  emlékszem  az  esetre:  diplomája
átvételekor  történt.  Ott  valóban hívott  Csopakra.

– Természetesen hozd a partnernődet is,  tette hozzá azzal a
könnyed eleganciával, mint akinek megszokott, hogy legalább egy
barátnő állandó jelleggel mindenki rendelkezésére áll.

 

Akkoriban már az egyetemen megismert új feleségjelölttel járt,
aki szép, mutatós megjelenésű, formás, nyúlánk szőke lány volt,
gyönyörű keblekkel. Az aulában álltunk. Marx (szobor) legnagyobb



bánatára vidáman mesélte, hogy az első feleségétől való válását
követően hogyan is jutott birtokába ennek az impozáns nyaralónak.
Története  ugyancsak  megér  egy  misét,  hiszen  –,  hangozzék  az
bármilyen hihe-tetlenül is –, első felesége dúsgazdag szeretőjétől
fájdalomdíjként kapta:

–  Azon a  nyáron az  ország számára igen jelentős  szerződés
meg-kötésével  kapcsolatban  jártunk  kinn  Németországban.
Magammal  vittem  a  feleségemet  (az  elsőt).  A  megbízó
vezérigazgatójával,  s  annak  holdudvarával  történt  sikeres
megegyezésünk után, az ezen alkalomból rendezett nagyszabású
mulatság  alatt,  melyet  kastélyának  kertjében  adott,  Klári
szabályosan  kikezdett  a  főnökkel.  Estére  egyszerűen  megőrült.
Sosem  láttam  részegen.  Igazán  kellemetlen  helyzetbe  hozott.
Kezdtem magam helyette is szégyellni. Aztán eltűnt. Hosszú ideig
nem  láttam.  Amikor  visszatért…  Az  arcán  megjelenő  gúnyos,
leplezetlen,  shakespeare-i  mosolyától  a  velencei  mór  helyébe
képzeltem magam.  Mivel  imádta  a  gazdagságot,  a  csillogást,  a
jólétet, valószínűleg olyan ajánlatot kapott, melyet nem volt képes
visszautasítani.  Ismertem  őt,  mint  a  közmondást:  Pénzért  az
ördögnek is eladná magát. Mindenesetre a szállodába már nem
tért vissza hozzám. Csak a repülőtéren találkoztunk. Közölte velem,
hogy  elvá-lik.  Azt  hittem,  megütöm.  Tudod,  hogy  viszonylag
fiatalon vettem el Klárit, egy igazán dekoratív, jó nő volt, de azok
után már a végleges szakításon törtem a fejem. Hazaérkezésünk
után  azonnal  a  szüleihez  költözött.  Nem  sokkal  később,  egy
alkalommal,  minden  különösebb  értesítés,  ceremónia  nélkül
beállított  hozzám  Hans,  a  cég  igazgatója,  a  szeretője.  Valami
hasonló  kaliberű  vetélytársra  számítottam.  Termé-szetesen  a
tárgyalásokról  már  ismertük  egymást.  Mindjárt  rá  is  tért  a
lényegre:  „A  válásba  való  beleegyezésed  és  a  minél  gyorsabb
lebo-nyolítás  érdekében  lenne  a  számodra  egy  ajánlatom”.
Esküszöm,  nem  akartam  hinni  a  fülemnek.  Mindenesetre
megegyeztünk. Ha humoro-san akarom jellemezni az ajánlatot, hát



csak azt mondhatom, remek vásárt kötöttem, mivel igazán jó áron
adtam  túl  a  már  ellopott  portékán.  Másnap  az  ügyvédje  a
megbeszélt  időpontban  felkeresett,  és  egy  szabályos  adásvételi
szerződéssel  átruházta  rám  ezt  a  házat  a  telekkel  együtt,
aláírásával  igazolva  az  eladási  ár  általam  történt  kifizetését  –
mesélte András.

Kimentünk  a  ház  nappalijából  nyíló  tágas,  félkörben  épült,
leanderek-kel körbeültetett, lélegzetelállító kilátást nyújtó teraszra,
ahol  négy  nagyméretű  rattan  fotel  ölelt  közre  egy  szép,
mályvaszínű terítővel letakart asztalt. A hasonló színű ülőpárnákkal
ellátott  fotelek  egyikébe  ültem.  Alattunk  terült  el  a  birtokhoz
tartozó,  hozzáértő  kezek  által  megmunkált  és  rendezett,
szőlősorokkal  beültetett  terület.

– Ez az én pihenőhelyem, lelkendezett András. – Tudod, ha van
egy kis szabadidőm, magányomban ide szoktam elbújni. Néha késő
éjszakáig,  miközben  nézem  a  túlpart  sejtelmesen  kivilágított
településeit, a csillagokat, töprengek, merengek, gondolkozom, és
még egyszer átélem emlékeimet. Idebenn – mutatóujjával a szívére
bökött – szunnyadt valami, ami ébresztésre várt. Főleg Éva az –
akiről  hama-rosan  mesélek  majd  –,  akinek  emléke  végigkísérte
egész érzelmi éle-tem. Mindaz, ami kettőnkkel történt, nagyrészt
még  most  is  a  hatal-mában  tart.  Valahányszor  ismeretséget
kötöttem egy nővel,  ösztönö-sen hozzá  kezdtem hasonlítani  őt.

– Gyere csak!

Belém  karolt  és  lementünk  a  ház  északi  oldalából  nyíló
borospincébe,  ahol  –  csakúgy,  mint  egy  képtárban  –
tárlatvezetésen vehettem részt.  Szenvedélyes  gyűjtő  volt.  Rövid
előadást  tartott  a  több  száz  darabos  palackbirodalom
kuriózumainak  bemutatásával,  néhány  egyedi  példány
ismertetésére külön,  kiemelt  figyelmet fordított.  Évjáratokról  és
fajtákról,  az  aukciókon  felvert  csillagászati  árakról  tartott  egy



szakszerű,  rövid  ismertetést.  Aztán  egy  elkülönített  beugróhoz
invitált. Az alacsonyan kiképzett boltív miatt belépéskor egészen le
kellett  hajolnunk.  Szabályosan beosontunk.  Odabenn gyertyákat
gyújtott. Fényüknél a falra kifüggesztett, jól olvasható latin írás
figyelmeztetett: Nonum prematur in annum, azaz az itteni borokat
minimum kilenc évig érlelni kell. Felszólított, hogy akkor most ne
törődjek  semmi  mással,  mint  válasszak  közülük.  Én  óvatosan
kiemeltem  egy,  az  alkalomhoz  illő,  meglehetősen  öreg,  nemes
penésszel beborított palackot. Azonnal megvizsgálta. Úgy tartotta,
mint újdonsült apa az egynapos csecsemőt. Elégedetten, vigyázva
körbetekerte egy lenvászonszerű textillel, és belehelyezte egy, az
ilyen  alkalmakra  készített  fonott  kosárkába.  A  zsákmánnyal
visszatértünk  a  teraszra,  ahol  aztán  felbontotta  a  ritkaságot.
Néhány percig  „levegőztette”.  Közben eltűnt  a  nappaliban.  Két
nagyméretű,  öblös,  talpas  pohárral  tért  vissza.  Mindkettőnknek
töltött a bordó, olajszerű vörösborból. Mielőtt koccinthattunk volna,
hozzám lépett. Hasonlított arra a szülőre, aki, egyetlen gyermeke
esküvőjén tósztot  készül  mondani.  Egyik karjával  átölelt,  míg a
másikat  kinyújtotta.  Mutató  és  középső  ujjával  –,  melyek  közül
most sem hiányozhatott a füstölgő cigaretta –, mintegy virtuális
keretbe  ölelve  a  teljes,  előttünk  elterülő  panorámát,  a  tó  felé
bökött…

– Nézd meg jól  az én imádott  Balatonomat.  Innen,  tőlem, a
teraszról a legszebb. Olyan, mint egy gyönyörű nő. Olykor szelíd,
olykor haragos…

Néhány pillanatig várt, talán arra, hogy esetleg szólok valamit,
majd tekintetét le nem véve a látottakról, folytatta:

– Egyedül csak te láthatod annak, aminek én látom. De ha lenne
valaki,  aki,  ugyaninnen,  a  teraszomról  lefestené… Ugye  érted?
Számodra – mivel még nem jártál itt – a látvány újdonságként hat,
mint  az  általam majd előadott  történet.  Ezért  is  szeretném, ha
megörökítenéd, mivel ezt a szépséges emlékemet nem akarom úgy



vinni magammal a halálba, hogy előtte ne osszam meg valakivel. S
amilyen szerencsém van, ez a valaki az én egyik legjobb barátom.

Nagyon szerette a latin idézeteket. Akkor is felröppentett egy
idevágót: „Scire tuum nihil est nisi te scire hoc sciat alter” („Mert
tudásod semmi, ha magad is nem tudod, hogy más is tud róla.”).

Megöleltük  egymást.  Hangos  „egészségünkre!”  felkiáltással
koccin-tottunk.  Fenékig  ürítettük  az  általam  az  évszázad
legfinomabb  borának  nevezett  nedűt,  majd  a  már  az  égboltra
jócskán  felkapaszkodott  nappal  szemben,  ingujjra  vetkőzve,
valósággal elterültünk az odakészített kényelmes fotelek egyikében.

Amint  hallgattam a  barátomat,  úgy  vált  egyre  bizonyosabbá
előttem: Már csak az élteti, hogy beavathasson, elmesélhesse, hogy
megoszt-hassa  velem emlékezetes  történetét,  melyről  –  állítása
szerint – még soha, senkinek nem beszélt.

Az asztalra helyeztem a magammal hozott diktafont. Jeleztem,
hogy elkezdheti.

 

– „Valahol, talán lelkem legmélyén, talán beteg szívemben, egy
belső  parancs  diktálta  feléd  irányuló  kérésemet:  Segíts
megörökítenem ezt a számomra nagy fontosságú történetet, mely
az életem – most már biztosan tudom – legtisztább és legkedvesebb
emléke.  Ez  az  én  love  story-m.  Legellentmondásosabb
ismeretségemről megpróbálom neked úgy fellebbenteni a fátylat,
hogy  láthatóvá  és  érzékelhetővé  váljanak  kettőnk,  de  főleg  a
címszereplő  lány  vívódásainak okai,  főbb részletei…”

Mesélés  közben  egyre  inkább  átalakult.  Teljesen  ellazult,
jóformán transzba esett. Néhány perc elegendőnek tűnt, hogy az
addig  feszült  ember  helyében  megjelenjen  egy  átváltozott,
számomra mindezideig ismeretlen András. Meglepett az is, milyen
remek  előadói  képes-ségekkel  rendelkezik.  Csupa,  eddig



ismeretlen  oldalát  fedeztem  fel…  Ahogy  haladt  a  történet
felidézésében,  kezdett  kirajzolódni  előttem  a  két  (három)
emberfigura.

Néha jelezte: egy rövid időre állítsam le a felvételt. Délben a
mobilján ebédet rendelt Balatonfüredről.

– Szereted a halászlét? – kérdezte, és már diktálta is az étterem
tulajdonosának, akit jól ismert: – És persze sok belsőséggel!

Beültünk  a  kocsijába  és  levitt  a  kikötőbe.  Megmutatta  a
vitorlását. Mérete meglepett. Jóval kisebbnek gondoltam. Előzőleg,
még  oda-fenn,  mintha  egy  kutyusról  tett  volna  említést,  de  a
találkozásnál  meg-lepődtem  és  csodálkoztam,  amikor  sikerült
összeismerkednem egy óriás Bernáthegyivel. Bizony, kutya az is,
csak egy kisborjú méretű nagy kutya!

– Ez is benne volt a pakliban – büszkélkedett.

Közben megszólalt a mobilja: A halászlé megérkezett.

 

(Amikor barátom megosztotta velem az itt következő történetet,
már nagyon nem akart élni. Tudatosult bennem, hogy az a múlt
utáni  nosztalgia,  ami  Andrásban  még  megmaradt,  csupán  az
emlékeibe  való  visszavágyás,  azok újra  átélése  volt.

Egyre rosszabb leleteinek tudata, orvosainak negatív jóslatai:
„…ha nem vagy képes abbahagyni (a dohányzást), rövid időn belül
meg-halsz!” – kedvét szegte, lehangolta. Deprimált, fásult ember
benyomá-sát keltette.)

 

Történetét  valóban  izgalmasnak,  megörökítésre  érdemesnek
tartottam. És hozzáfogtam. Meg kellett barátkoznom a „más életét
élni”  élet-formával.  Érzelmi  világunk  ugyanis  nem  mindenben



egyezett.  Munka közben döbbenten tapasztaltam, hogy mekkora
problémát is jelent a „hogyan”: a női szereplővel való azonosulás. A
téma  intim  jellege  bőséges  alkalmat  szolgáltatott,  hogy
kibontakoztathassam érzelmi világomat. Azonosulnom kellett azon
helyszínekkel, ahol még nem jártam, ahol a történet nagy része
lejátszódott. Egy vidéki városi szórakozóhely miliője, a lány polgári
otthona, stb. Nagy odafigyelést igényelt András fiatalkori helyébe
képzelni  magam,  átváltoznom  húszéves  Bandivá,  szimpatizálni,
majd  beleszeretni,  sőt  később,  nem is  akármilyen  szituációban
szeretkezni  az  általa  oly  mélységesen  imádott,  ismeretlen
(mindössze  egy  róla  készült  fényképen  látott),  de  addigra  már
számomra is egyre kedvesebb, egyre szerethetőbb személlyel. Már
nem csak megpróbálnom kellett beleélni magam barátom helyébe,
hanem kipróbálni,  van-e  bennem annyi  talentum,  hogy  –,  mint
velem,  akaratommal  mindenben  egyező  –,  érzelmileg  egy
hullámhosszon  működjek  vele…,  hogy  is  mondjam…,  mintha…,
mintha én mesélném el neki. Hogy, ha majd elolvassa, az legyen az
érzése,  hogy  jóformán  a  hasonmása  írta.  Hiszen  ugyanúgy
bele-szerelmesedhettem ebbe a falat lányba én is. Hiteles akartam
lenni,  megfelelni  a  barátság  kritériumának,  minden  póz,
mindenféle  maszk  nélkül,  melyhez  már  sem  tehetség,  sem
képesség nem szükségeltetik. Elegendő az empátia és a hasonlóság.
Ami vagy van, vagy nincs. Története már annyira belém oltódott,
ahogy a jó kertész az új hajtásba illeszti az ojtványt. Befogadásához
hetek (ha nem hónapok) szükségesek, ahogy nekem is legalább
ennyi  időre  volt  szükségem a  történet  érleléséhez,  ízleléséhez,
elmémben való többszöri átgörge-téséhez. Felmerült még bennem
a szemérmesség, az esetleges nem illik bűntudata. Vajon ez volt a
kívánsága… tényleg úgy sikerült megörökíteni, ahogy ő szeretné?
Hiszen a vak is látja, hogy csaknem együtt égünk. Némileg zavarba
ejtő, hogy a nyilvánosság elé tárom életük legtitkosabb részleteit,
igaz, a szépség leple alatt, mégis, leplezetlenül.

Aztán felhívtam.



– Bandikám, csodás gondot okoztál – mondtam lelkesen.

A vonal végén sokáig csend volt…

– Ott vagy…?

–  Visszahívlak,  szólt  bele  elcsukló  hangon,  melyből  tisztán
kivehető  volt  a  visszafojtott  zokogás.  A  torkom  elszorult.
Megbántó-dott.  Érzékenységének  mértéke  csak  megerősítette
addigi  feltételezé-semet:  Évát  még most  is  nagyon szereti!

Aztán, másnap csak annyit mondtam:

–  Andris,  azt  hiszem  sikerülni  fog!  A  cselekmény  lélegzik,
mondhatnám pulzusa  van.  És  kérlek,  ne  haragudj!

Arra  nem is  gondoltam,  hogy  a  történet  végére  majd  saját
érzéseimmel is el kell számolnom. Főként a barátom felé. Két férfi
barátsága  bizony  érzékeny,  törékeny  dolog.  Különbözőségünk
egyik ékes bizo-nyítéka: Szenvedélyes, de elhamarkodott, pongyola
fogalmazásom feletti bántódása. Érzékenységem hiedelme: Talán
túlságosan illetlen az a mód, ahogy felhatalmazásával már szinte
visszaélve kisajátítom a történetét. És még nem is olvasta…!

Így érkeztem el az általa diktált elbeszélés végére.

– András, elkészültem. Jó lenne, ha valahol összejönnénk.

– A héten végre lerendezem a Mónikával (harmadik felesége)
évek óta húzódó válási dolgaimat, és feltétlen szakítok rá időt –
papír  zizegését  hallottam,  amint  valószínűleg  az  előtte  fekvő
naptárat  lapozta  –,  mert  kíváncsiságom  máris  átlépte  az
egészséges  tűréshatárt.  Egyezzünk  meg  a  jövő  hét  utáni  hét
hétfőjében. Az… ismét papírzizegés… hétfő, igen, 25-én. Reggel
érted megyek, és leugrunk Csopakra, ott senki nem fog zavarni. Ha
kedvez az időjárás, kivitorlázunk. Készülj rá, hogy ott éjszakázunk.
Grillezünk egyet a hajón. Jó lesz, ha 8-ra érted megyek?



– Rendben.

Figyelmeztetni  akartam  Andrást  az  elbeszélésben  rejlő
veszélyekre. Még nem késő, átgondolandó, érdemes-e változtatni
rajtuk.  Esetleg  még a  könyv  elolvasása  előtt  vegye  számításba
észrevételeimet: Mindig kockázatos, ha egyes olvasók, (és persze
az a néhány szereplő, akik a helyszín és névváltoztatás ellenére
mégiscsak  magukra  ismer-hetnek),  érzékenységét  nem  vesszük
figyelembe.

 

És  akkor  András  –  mint  derült  égből  érkező  villámcsapás  –
váratlanul meghalt.

Sajnos,  az elkészült  és önálló életre kelt  elbeszélésről  Bandi
már  nem  mondhat  véleményt.  Nem  faggathatom  az  általam
tolmácsolt  írásban  előforduló  erotika  számára  még  elfogadható
desztillációjáról,  avagy  esetleges  cenzúrájáról.  Egy  hetekkel
azelőtti, Svájcba lefoglalt turistaút miatt, az utazási irodában olyan
súlyos  infarktust  kapott,  melyből  nincs  visszatérés.  A  tervezett
útról nem tett említést, pedig – most már a történet ismeretében –
a  napnál  is  világosabb  volt,  mi  is  motiválhatta  őt.  Talán
valamiképpen  sikerült  kiderítenie  Éva  címét,  vagy  csak  úgy,
vaktában, próba-szerencse alapon gondolta az utazást? Örök titok
marad.

 

A  tragikus  hírre  a  kézirat  piszkozatával  azonnal  a  kórházba
rohantam. Azonban hiába kíséreltem meg versenyre kelni az idővel,
ezzel  a  létünket  megrabló  tolvajjal.  Az  intenzív  osztályon
eredménytelenül  próbáltam  lelkesedést  szimulálni,  elkészült
legkedvesebb emléke megörökítését felemelt kézzel lobogtatni a
már inkább a homályban járó tekintet felé. A közeli halál addigra
elragadta arcáról azt az értelmet, mely utolsó örömét legalább egy



fájdalmas mosollyal kimutathatta volna.

Az ott ügyeletes nővér felvilágosított a dolog hiábavalóságáról.

 

A temetésen láthattam két utolsó feleségét is. Egy Andrással
közös ismerősünk a fülemhez hajolva odasúgta: A fehér csokrot
tartó  fiatalembertől  jobbra,  nos,  ő  Ilonka,  a  második…  (Tőle
származott  András  egyetlen  gyermeke,  Krisztián,  akit  érdekes
módon, addig még soha nem láttam, és akit hiába is kutattam az
édesanyja mellett…)

Ő pedig, látod, ott, a tisztelendő mögött, az a bronzvörös hajú,
egy szál rózsával a kezében… na, ő volt a harmadik. A Mónika. A
még  mindig  mutatós  nő  látszólag  közömbös  arccal  várta  ki  a
szertartás végét. És természetesen felismertem a már Csopakról
ismert fiatal házaspárt is. A sok, számomra idegen gyászoló mögött
– hátul, elkü-lönülten, egy öreg gesztenyefa árnyékában – feltűnt
egy fekete kosz-tűmben, fekete kalapban, arcát fekete fátyol mögé
rejtő idősebb, titokzatos hölgy. A temetés végeztével azonban már
hiába kerestem.

 

Csak  hónapokkal  később,  az  ügyvédjétől  kapott  értesítésből
derült ki, hogy András, végrendeletében egy komolyabb összeget
hagyott  rám.  …próbáljam  magánkiadásként  megjelentetni  az
elkészült  könyvet…  olvasta  fel  az  ügyvéd.  Ebből  magától
értetődően  azt  a  következtetést  vontam  le,  hogy  már  régóta
számított bármelyik pillanatban bekövező halálára. Ugyancsak az
ügyvédnél jutott a tudomásomra, hogy ígéretét megtartva, de azt
jelentősen  módosítva,  a  csopaki  nyaralóját  az  álta-lam  ott
megismert  fiatal  házaspár… nőtagjára  hagyta.

***



 

 

 

Emlékezetemben  egy  soha  el  nem  halványuló,  örök
mozdulatlanságra  ítélt  képet  őrzök  András  barátomról:
Nyaralójának a teraszán állunk. Bal karjával a Balaton felé mutat: –
Nézd meg jól. Ha egy tóról készült térképet Aligánál talpra állítasz,
és a „fej” Keszthelynél északi irányba néz,  olyan, mint egy nő!
(Megnéztem a  térképen.  Kissé  spekulatív,  inkább absztrakt,  de
valóban úgy van.)

 

***



E L S Ő R É S Z
B a r á t n ő k

*

 

„Van ember,

 

Ki volt már szerelemben,

 

És feledni tudná, mit érzett?”

 

*

 

Él valahol –,  talán még most is Svájcban, de könnyen lehet,
hogy már máshol a nagyvilágban –, egy gyerekeket nagyon szerető
és gyógyító fehérköpenyes, jóságos doktor néni. A ma már idős
asszony  fiatal-korában  középszerű,  átlagos,  szürke  egérkének
gondolta magát. Az elbeszélésben váratlanul felbukkan egy fiú, aki
szépséges vallomá-sával elnyeri a lány szívét és szerelmét. A lány
elhiszi – mert el akarja hinni –, hogy ő igazából szép. Legfőképp
akkor,  ha  mosolyog.  Ezért  elhatározza,  ha  törik,  ha  szakad,  ő
azután mindig szép lesz. És, ugyan nagy nehézségek árán, de végül
–, még álmában is –, „megtanul” mosolyogni.

De félre ez utóbbi tréfával.



 

Valahol  Pest  közelében  él  egy  ausztráliai  emigrációjából
hazatelepült asszony, aki már fiatal korában nagyon szép és okos
teremtés volt, és akinek majd egy éven keresztül szebbnél-szebb
szerelmes leveleket küldött Budapestről egy vele egyidős fiú. Hová
is…?

A vidéki város lehetne Pécs, Debrecen, Győr, de akár Miskolc is.

Legyen hát ez utóbbi a helyszín.

A két lány a gimnázium évei alatt összebarátkozott. Az ötvenes
évek  végére  barátnők  lettek.  Nagyon  jó  barátnők,  amikor
váratlanul – egy véletlen folytán – felbukkant az a bizonyos fiú.

Mármost: ez a bizonyos fiú az, aki ezt a sok-sok éve elfeledett
törté-netet elbeszéli.

Ez a fiú mindkét lányt kedvelte. Igaz, az egyiket így, a másikat
úgy.

Mindhárman egyidősek, 19 évesek voltak…

 

***

Egy
< N ó r a >

 

Az életben nem ritkák az olyan mindennapi történések, melyek
nem  hagynak  maguk  után  nyomokat.  Elfelejtjük,  többé  nem
emlékezünk rá. Az elkövetkező történet kezdetekor is erre lehetne



következtetni…

 

Az a hétvége sem bővelkedett kiemelkedő eseményekben. Még
egy várhatóan jó buli lehetősége is kilátástalannak tűnt. Így aztán
program hiányában –  mondhatnám azt  is,  hogy  unalmamban –
meglátogattam régi iskolámat. A régi talán túlzás, hisz alig két
hónapja  még  ott  érettségiztem.  Tudtam,  aznap  van  iskolánk
kosaras lányainak országos döntője.  Miután tavaly mi nyertünk,
ezért a döntő helyszínét volt iskolám adta. Ismertem lányainkat.
Túlságosan is. Kettővel is remek barátságban voltunk. Jól ismertem
udvarlóikat,  és  persze  értesültem  némelyikük  félrelépéséről.
Egyikőjük  épp nálam,  egy  házibulin  esett  bűnbe –  velem.

A tornateremben nézelődtem, ismerőst kerestem. A túloldalon
két fiú kíséretében feltűnt egy szemrevaló szőke lány. Látszólag
tétlenül,  kettejük  között  ácsorgott.  Ruházatából  ítélve  komoly,
felnőtt, nálam idősebb, már-már fiatalasszony benyomását keltette.
A  szünetben  átsétáltam  hozzájuk.  Érdeklődésem  felkeltéséhez
elegendőnek bizonyult a lány bájos babaarca, melyhez különleges,
vállán jóval túlérő szép, lenszőke haja adott ideális keretet.

– Sziasztok! Ugye ti miskolciak vagytok? – tettem fel a kérdést
abban a biztos tudatban, hogy az ő csapatuk volt a döntő másik
résztvevője.  Összebarátkoztunk.  A  lány  –  Nóra  –  a  testvérével,
Palival, és annak barátjával, Dezsővel volt. A kupa átadása után –
melyet  a  mieink  ismét  elnyertek  –,  újdonsült  ismerőseimet
meghívtam  egy  ismert  klubba,  ahol,  mint  sűrűn  előforduló
vendéget,  bennfentesként fogadtak.  Vacsoráztunk,  biliárdoztunk.
Már későre járt és készültek a vasúthoz, amikor felajánlottam: itt
lakom a közelben,  van elég hely,  aludjanak nálam. Ajánlatomat
elfogadták. Hazasétál-tunk. Vittünk magunkkal néhány üveg italt,
bekapcsoltam a zenegépet. A két fiú az alkohol hatására, no meg a
lánypartner  hiánya  miatt  elvonult  aludni.  Látták,  hogy



megkedveltem  Nórát,  akiről  már  rövid  ismerkedésünk  után  is
megállapítottam: remek lány. Mint általában minden jelentősebb
érzelmi  kapcsolat  kezdete,  ez  is  csupán  egy  villanásnyi  időt
igényelt.  Kettesben maradtunk a nappaliban.  Néhány jól  ismert
zeneszámra ugyan táncoltunk, de a legkellemesebb volt Nórával
társalogni.  Komolysága,  érettsége azonnal  megfogott,  felkeltette
érdeklődésemet.

Meglepetésemre egyidősek, 18 évesek voltunk, de ő már akkor
tudni vélte, mit akar, hogyan tervezi az életét, jövőjét. Beavatott
élet-filozófiájába:

– Aszerint fogok majd élni, amiről hiszem, hogy az nekem is,
családomnak, környezetemnek is jó, mert ha nem így teszek, akkor
úgy fogok hinni, ahogy élek. Az első hallásra kissé zavarosnak tűnő
kijelentést aztán példákkal tökéletesen alátámasztva magyarázta el
nekem:  Szeretné  ésszerűen  úgy  összerakni  a  világot,  hogy  el
tudjon benne igazodni. – Jelenlegi hazámban ez nem megy – tette
hozzá.

Az akkori politikában meglehetősen tájékozott volt: –„El innen!
Szégyellném  magam,  ha  ebben  a  hazug  rendszerben  egyetlen
pillanatig boldog tudnék lenni.” Kifejtette, mennyire nem tetszik
neki  az  56  után  kialakult  rendszer,  mely  arra  ösztökéli,  hogy
inkább  maradjon  szegény,  éljen  keservesen,  de  ne  keveredjen
annak  támogatóival.  –  „A  csendes  többségre  rákényszerített
életforma helyett  –  amíg itt  élek – egy önszántamból választott
szuverén  személy  maradok.”  Testvérével  kötött  titkos
egyezségükbe is beavatott: Palival megbeszélték, hogy disszidálni
fognak.  Végső  cél:  Amerika  (később  sikerült  is,  igaz  egy  kis
változással:  Auszráliába  mentek).  Hajnalig  beszélgettünk  és  én
mellére  hajtott  fejjel,  egyre  jobban  beleszerettem  különleges
szőkeségébe.  Hajszálai  annyira  lágyak,  annyira  finomak  voltak,
hogy azt képzeltem, Nórának tízszer annyi haj veszi körül mutatós,
csinos angyalarcát, mint egy másik átlagos személynek. Tetszett,



imádtam,  kívántam,  miközben csak hallgattam őt.  Spiritualitása
magához  vonzotta  akkor  még  csak  gyéren  bontakozó,  kevésbé
érett szellemiségemet. Hatott rám. Nagyon megkedveltem és ezt el
is mondtam neki. Persze, legfőképp udvarlásommal tettem neki a
szépet. Azt nem mondhatom, hogy csókolóztunk, mert a valóság az,
hogy  hagyta  magát  megcsókolni.  Óvatos  reagálásából  éreztem:
próbálgat, ízlelget, vajon lehetne-e belőlem olyan társ, aki majd
hosszabb  távon  is  megfelel  neki.  Másnap  kikísértem  őket  a
vonathoz,  ahol  közölték velem, bármikor szívesen látott  vendég
vagyok Miskolcon.

 

Nóra nagyon tetszett. Más volt, mint a pesti lányok. Főleg a
leveleimmel csaptam a szelet. Hármójukkal olyan barátság alakult
ki,  mely  több  alkalommal  is  Miskolcra  szólított,  ahol  aztán  az
általában  nyolc-tíz  főből  álló  haveri  társaságban  nagyszerű
ismeretségeket köthettem. Kezdtem felfedezni a számomra addig
idegen, kisvárosi életformát, mely egyre jobban imponált.

 

Mindössze két alkalommal jártam náluk. Egyszerű szoba-konyha.
Nóra előre  figyelmeztetett,  hogy ők szegények.  Nem is  tudtam
volna náluk hol aludni, hiszen a két szülő is egy rekamién töltötte
az éjszakát. Amikor a Kocsis papa harmadik műszakos volt – és ez
háromhetente ismétlődött – a Mama akkor pihente ki magát.

Nóra édesanyját egyébként egy angyalnak ismertem meg,

 

Abban  az  időben  egy  jeles  érettségivel  pofonegyszerű  volt
munka-helyet találni. Nórának kellett a pénz. Miskolc keleti részén,
közel  a  Sajóhoz,  az  előző  évben  készült  el  az  új,  kétemeletes
Optikai Művek Borsod-megyei központi épülete. Ott helyezkedett el
adminisztrátor-nak.  Angolul  már  jól  beszélt,  és  kicsit  tudott



németül is, így ha például az NDK-ból, a Zeiss cégtől érkezett egy
vezető, ő fogadta.

 

Anyám tudta, hogy Miskolcra járok udvarolni. Mivel a városban
lakott egy távoli, szegény rokon, megkért, hogy látogassam meg
őket  és  vigyek  el  nekik  egy  csomagot,  melybe  néhány  olyan
háztartáshoz szükséges holmit pakolt, melyet ők majd bizonyára
szívesen fogadnak. Nóra munkahelye is épp útba esett,  így hát
felkerestem őket. Egészen kint, a periférián, a Sajó partján egy
hosszú, bekerített kert végében állt egy parasztház, melyben két
család lakott. A kapu nyitva volt. Láttam, farkát csóválva jön felém
egy kisebb méretű,  olyan,  inkább foxihoz  hasonlító,  barátságos
kutyus. Megálltam. Ő is. Tőlem egy méter távolságra békésen leült.
Beszélni kezdtem hozzá, de megsimogatni azért nem mertem. Nem
félek a kutyáktól, de egy idegen állat… szóval azért tartottam tőle.
Rövid ideig néztük egymást. Végül is, a várakozást én untam meg
először. Elindultam a ház felé. Utánam somfordált, majd hirtelen
ötlettől vezérelve hátulról nekem ugrott. Fogával fenekem tájékán
belecsimpaszkodott  a  nadrágomba.  A  kutya  súlya  és  az  anyag
szakítószilárdságának  próbájából  öltözékem  csakis  vesztesként
kerülhetett ki. A szövet hasadásának van egy jellegzetes hangja.
Nadrágom egy része, egyik pillanatról a másikra fenekemtől lefelé
vitorlaként lebegett, míg a kellemetlenkedő eb, mint aki jól végezte
a  dolgát,  már  ismét  ülő  helyzetben  figyelt.  Elöntött  a  méreg.
Kiáltozni, sőt hadonászni kezdtem. Erre odébb kullogott. Kijöttek a
lakók.  Kiderült,  az  állat  a  társbérlőék  „kissé  hamis”  kutyája.
Sajnálkoztak… meg hogy megtérítik a káromat. Végül a rokonoknál
volt  egy  öreg  varrógép… hirtelenjében  összeöltötték  a  szakadt
részt.

Búcsúzás után felültem a már nem emlékszem hányas buszra és
a közelben dolgozó barátnőm elé mentem. Korábban érkeztem. A
portáról  felszóltak  neki.  Nóra  hamarosan  megjelent.  Hófehér



köpeny, fehér papucs, fején egy ugyancsak fehér fityula. Mint egy
csinos főnővér, gondoltam. – Kezét csókolom! Nórával szeretnék
beszélni  –  tréfálkoztam.  –  Teccik  tudni,  egy  kis  baleset  ért…
Megfordultam,  hogy  teljes  egészében  láthassa  az  ülepemen
összefércelt,  szakadt  nadrágot.  Nóra,  amíg  végighallgatta  a
történetet,  többször  is  a  hasát  fogta  nevettében.  Felszabadult,
könnyed, vidám és imádnivaló volt. Aztán visszasietett, átöltözött.
Dezsőhöz mentünk,  akinek a  mérete  egyezett  az  enyémmel,  és
akitől végül is kaptam egy kölcsönnadrágot. A villamoson dicsérni
kezdtem Nórit:

– Tudod nővérke, hogy milyen csinos voltál?

A bókért egy ölelés volt a jutalmam.

Aztán nevetve adta elő a munkahelyén aznap történteket:

– Képzeld, felkeresett a Máté Zita. Ő egy lelkes, idős kolleganő,
akit  legutóbb bizalmivá neveztek ki  az üzemben. Azt mondja:  –
Kocsis elvtársnő! Tudtommal ön a gimnáziumban KISZ-titkár is volt.
Nem gondolkozott még azon, hogy kérje a felvételét a pártba…

 

Nóra szorgalmas volt. Egy héten két alkalommal, munka után,
néhány  órára  még  elvállalt  egy  számára  érdekesnek  ígérkező
munkát.  A  Széchenyi  utcai  illatszerbolt  (háztartási  bolt)  hátsó
udvarában  a  cégnek  volt  egy  gyógynövények,  illatszerek
kiszerelésével,  csomago-lásával  foglalkozó  részlege.

Akkor,  ott,  az  illatok  között  vetődött  fel  Nórában  először  a
gyűjtés utáni vágyakozás. A feldolgozásra kerülő virágok, gyökerek,
magok, fűszernövények aromái, illatai keltették fel leginkább az
érdeklődését. Az összegyűjtött anyagok esetleges otthoni tárolása
okozta  az  igazi  gondot.  Rá  kellett  ébrednie,  milyen  szomorúan
egyszerű akadály is gátolja szenvedélye megvalósítását. Hiszen hol
is rendelkezik ő akár egy polcnyi hellyel? Sóvárgása szomjúságát



azzal  igyekezett  csilla-pítani,  hogy  továbbra  is  a  megoldás
lehetőségérő l  ábrándozot t .  Rendszeresen,  p ic iny
gyufaskatulyákban  hordta  haza  a  különböző,  csipetnyi
illatanyagokat,  fűszereket,  növényi  porokat.  Édesanyja  örömmel
azonosult Nóra kedvenc passziójával. Megbeszélte Palival, hogy a
lány távollétében szereljen fel a konyha falára egy piciny fapolcot.
Amikor Nóra hazaért és megpillantotta, örömujjongása nem ismert
határt.  Összevissza csókolta  testvérét  és  anyukáját.  Pali  azután
rendszeresen hordta neki  az üres gyufásdobozokat,  sőt  –,  Nóra
nagy boldogságára –  apró gyógyszeres  üvegeket  is  kunyerált  a
cimboráktól.

 

Egy ízben Palival a Rorában találkoztunk, ahol Pali véletlenül
magára löttyintette a kávéját. Megvártam, míg inget cserél. Nos,
akkor jártam másodszor, s egyben utoljára a lakásukon.

 

Alkalmanként apró ajándékokkal kedveskedtem kedvesemnek.
A  valutaboltban  hol  egy  tábla  különleges  csokoládét,  hol
cukorka-különlegességet,  egy  ízben  egy  igazi,  az  ötvenes  évek
végén  még  ritkaságnak  számító  Parker  golyóstollat.  Legutóbb
pedig  vásároltam  neki  egy  üveg,  az  akkoriban  divatba  jött
gyöngyházszínű  köröm-lakkot.  Nóra  a  legapróbb  ajándékot  is
kitörő  örömmel  fogadta.

 

Egy évvel megismerkedésünk után, az azt követő nyáron három
napra újra meglátogattam őket. Dezsőnél aludtam, ahol több volt a
hely, és aki remekül dobolt. Én a tulajdonukban lévő öreg zongorát
vertem.  Ha  Nóra  villamossal  átlátogatott,  nagyon  szerette,  ha
játszom  neki.  Mögém  állt,  átölelt,  dúdolta  az  általam  játszott,
ismert  számokat.  Kellemesen  fátyolos,  szép  hangja  volt.  Néha



hátra hajoltam, megcsókoltam. Este, amikor haza kísértem, kérte,
hogy várjam meg. Felszaladt,  és egy még forró lekváros fánkot
dugott  a  kezembe.  Belém  karolt  és,  míg  a  kapujuk  alatt
elérzékenyülten majszoltam a finom házi  süteményt,  a vállamra
hajtotta a fejét. Búcsúzóul persze megcsókol-tam. Először csókolt
vissza. Komoly bíztatásnak véltem.

Másnap Dezsőék nappalijának díványán –, mely olyan mélyen
épült a falba, hogy fejünk egészen a felette függő könyvespolc alá
került –, hanyatt feküdtünk. Emlékszem, a polc láncokon lógott és
attól  retteg-tem,  egyszer  még  a  fejünkre  szakad.  Besötétedett.
Dezső – hogy Nóri-val  végre kettesben maradhassunk – moziba
ment egy lányismerősé-vel. A szülei éjszakásak voltak.

Folytattuk a barátságról, a szerelemről, a jövőről félbehagyott
beszél-getésünket.  Az  utóbbiról  kezdtem  faggatni:  –  Van  egy
nagyon  jó  barátnőm.  Sokat  és  sok  jót  tudnék  mesélni  róla.
Hamarosan megismer-heted. Biztos elnyeri tetszésed. Nos, amikor
először voltam náluk, akkor tudatosult bennem a szegénységünk.
Már jártál nálunk. És én is nálatok. Tehát ismered, amiről beszélek.
Tudod, én még soha nem mondhattam azt: megyek fürödni. Mert
én csak mosakszom. Egyetlen vágyam egy fürdőszoba, benne egy
wc. És volt még egy egészen távoli elképzelésem: Ha lenne egy kis
szobám, ahol ábrándozhatnék, ahol a sarokban egy hangulatlámpa
fényénél  a  saját  fotelemben,  saját  könyvtáramból  olvashatom
Geothe,  Victor  Hugó,  Stendhal,  Puskin,  Byron,  Keats  írásait,
verseit.  Imádom  a  romantikát.  Néha  a  Szajna  bal  partjára,  a
Montparnesse-re  képzelem  magam.  Egy  kis  padlásszoba.  A
berendezés a legegyszerűbb: egy matrac, egy asztalka, egy szék,
és a tetőbe vágott nyitott ablakon reggelente beszökik a napsugár,
mely megszárítja a két gerenda közé kifeszített kötélen száradó
egyszerű  ruháimat.  És  a  belső  udvarról  felhallatszik  egy,  az
alattam  lakó  fiatal  szerelmespár  lánytagjának  gyerekzsivajjal
keveredő énekhangja. Az asztalhoz ülök, és egy frissen készített
tea  mellett  befalom  a  másnapos  kiflimet.  Ha  már  szegénynek



születtem, hát legyen az a magam választotta szegénység.

 

Nóra  szerette  velem  megvitatni  a  számára  kétes,  főleg  a
társadalom  igazságtalanságával  kapcsolatos  élethelyzeteket,
melyhez  úgy  lá tsz ik  megfe le lő  ha l lgatóságnak  és
beszélgetőpartnernek gondolt.  De főként az iránt puhatolódzott,
hogy valójában mit is érzek iránta. Már egy éve ismertük egymást,
igaz, ez alatt a hosszú idő alatt mindössze alig hétszer, nyolcszor,
és mindig hétvégeken találkoztunk. Viszont heti rendszerességgel
írt leveleimben – melyekre minden esetben válaszolt – vágyaimmal
kezdtem ostromolni: utalva az ez idáig elmaradt, bőre érintésével
összefüggő, egyre erőteljesebben jelentkező elvárásaimra.

Mivel  nyakhajlatával  a  karomon  feküdt,  a  már  majdnem
sötétben lassan magam felé fordítottam. Átölelt. Meztelen karját
egészen  a  hónaljáig  csókoltam.  Ha  nem  is  utasította  el  a
mozdulatot,  mégis  érez-tem  némi  húzódozást.

– Félsz tőlem?

– Miért félnék? – kérdezett vissza.

– Úgy érzem, mintha nem szeretnéd, hogy egy bizonyos ponton
túl hozzád érjek.

– Szamárság. De ha már idáig jutottunk, be kell, hogy avassalak:

Kérdéseidre  egy  József  Attila  idézetet  akartam  neked  a
következő levelemben elküldeni, de most akkor élőben elmondom:

A  fülemhez  hajolt:  –  „Ha  megszeretlek,  kopogtatás  nélkül
bejöhetsz hozzám, de gondold jól meg, bántana, ha azután sokáig
elkerülnél”.

Az idézett szöveg szépsége okán hirtelen elöntött a Nóra iránt
érzett  szerelem  pillanatnyi  mámora.  Hónaljából,  nyakából,



ruházatából  enyhén,  de  szüntelen  áradt  az  akác  és  kamilla
keverékére emlékeztető bódító illat. Apró csínytevéseibe beavatott:
mióta  a  gyógynövények  és  illatszerek  között  dolgozik,  mindig
sikerül egy kevéske ezt-azt haza-vinnie. És a ruhái közé rejti.  –
…legutóbb egy adagot sokáig áztattam a felforrt mosdóvízben…
avatott be titkába.

Felfedezni, simogatni kívántam a gyönyörű testet. És akkor az
alig- félhomályban megpillantottam a derekánál felcsúszott pulóver
és  szoknyája  közti  meztelenségét.  Felcsigázott  izgalmamban
kezemmel  oda  merészkedtem.  Vonzott.  Meg  kellett  érintsem.
Először  éreztem  makulátlan  fehér  bőrének  semmihez  nem
hasonlítható simaságát. A gyengéd tapintás kontaktusa Nórára is
hatással volt, mivel felém fordult. Tüstént hevesen csókolóztunk.
Kezem már izgatottan járta körül felsőteste legkívánatosabb részét.
Kezdett  bennem  szétáradni  a  mindent  elsöprő  vágy.
Reménykedtem,  hogy  sikerül  az  általam akkor  szított  parazsat
lángra  gyújtanom.  Bőre  érintésekor  mindketten  éreztük  –  ő  is
egyre  gyorsabban  vette  a  levegőt  –,  hogy  egy  váratlan
határ-átlépésre is  sor kerülhet.  Pokolian kívántam őt,  miközben
tudtam,  hol  a  határ.  Kezem  még  a  mellét  simogatta,  amikor
váratlanul  eltolt  magától  és  felém  fordult.  Nóra  kijózanodva
értésemre adta, hogy ugyan ő is kedvel, és kívánná is a folytatást,
de bocsássak meg, tisztességét leendő férjének tartogatja: – Látod!
Ettől tartottam! Hát azt hiszed, ha megsimogatsz, az nincs rám is
hasonló hatással?

Érzései teljes megélésének igazi gátját tehát megismerhettem.

Bizalmatlansága  alaposan  lehűtött.  Nemcsak  látszólag,
valóságosan  is  megsértődtem.  Egy  láthatatlan,  de  a  jövőben
számomra áthághatatlan vonalat  húzott.  Ez után a jelenet után
fizikai  kapcsolat  alig  maradt  köztünk,  hiszen  a  további
próbálkozást  feladtam.  Némán  és  kielégü-letlenül  feküdtünk  a
sötétben.



Hogy  szerelmes  voltam-e  Nórába?  Természetesen  igen.
I f júkorom  legérzékenyebb  ide jében  ta lá lkoztunk.
Visszafogottságommal, néma-ságommal igyekeztem értésére adni,
hogy  beláttam közel  egy  éves  udvarlásom eredménytelenségét,
hiszen ilyen fiatalon a nősülés meg nem fordult a fejemben.

Talán egy fél óra telhetett el. Hízelegni kezdett. Visszatért az
esetre, hosszan magyarázkodott. Kérdéseire rövid, igen vagy nem
válaszokat adtam. És nem voltam képes feloldódni. Hamarosan vad
csókolózást  kezdeményezett,  és  sajnálta,  hogy  elijedtem.  Vagy,
hogy  túlságosan  elijesztett.  A  tulajdonképpeni  érzelmi
kapcsolatunk mondhatnám azt  is,  hogy fordított  felállásban,  de
azért folytatódott. A továbbiakban feltűnően kedves viselkedésével
már  arról  próbált  győzködni,  semmi  okom  későbbi  viszonyunk
folytatása elől hamis és érzelgős önsajnálatomba rejtőznöm.

 

***

Kettő
 

< É v a >
 

A céltalannak gondolt élet ízetlenségének létezik egy bizonyos
stádi-uma. A reményvesztettség. Nóra miatti  csalódásom keserű
ízével,  a  torkomon  akadt  egy  gombóc.  Ennek  ellensúlyozására
remek  alka-lomnak  mutatkozott  az  utolsó  napra  szervezett
összejövetel.

A  város  egyetlen  színvonalas  helye  a  Roráriusz  volt.  Ez  az



akkori  értelemben vett  elegáns  szórakozóhely  a  régebbi  korból
meghagyott  berendezési  tárgyaival  a  színház  közelében  volt
található.  Funkciójában  egyesítette  a  cukrászda,  az  étterem,
valamint  egy  klub  fogalmát.  Az  ottani  diákság,  és  persze  az
értelmiség  legkedveltebb  szórakozóhelyeként  tartották  számon.
Barátaim kívánságára Dezsővel  még előző nap lefoglaltunk egy
aránylag  elszeparált  nagy  asztalt.  Ott  tartottuk  –  ha  nagyképű
akarok lenni  –  a „búcsúestemet”,  mivel  másnap repültem haza.
Akkoriban, odautazásaimkor igazi sznobként viselkedtem, mivel az
abban az évben meginduló belföldi repülőjárattal jöttem-mentem
Miskolcra. Javában ittunk, nevetgéltünk. Viccek (főleg politikai) és
humoros  történetek  váltották  egymást,  amikor  –,  akkor  már
váratlanul  –,  betoppant  Nóra  volt  osztálytársnője,  s  egyben
barátnője, Éva. Egyöntetű vélemény alakult ki, hogy már nem jön,
mivel  híres  volt  pontosságáról.  (Asztalszomszédom:  Kár… Ilyen
klassz bigét ritkán ismer meg az ember.) Valamiért, talán az előre
beharangozott, dáridózósként elhíresült vérmérséklete miatt, úgy
gondoltam,  ő  lesz  a  sztárvendég.  (Persze  rajtam  kívül!)  De
komolyra  fordítva  a  szót:  Éva  picit  hasonlított  egy  korábbi
barátnőmre,  Stefániára  (életem  első  kapcsolata),  csak  nála
alacsonyabb,  olyan… olyan falatka  volt.

Kibontott, inkább szőkébe hajló, enyhén göndör haja kissé túlért
a vállán. Arcának szabályos vonásait semmi smink nem fedte. Szája
felfelé ívelő sarkaiban egy állandósult mosoly bujkált. Csábító száj,
csábító  mosoly.  Azt  gondoltam,  ha  lenne  is  hibája,  mosolya
jóvátenné.  Fenekére szűkített  kékesszürke szoknyában érkezett.
Különleges, fényes, talán batisztból, de az is lehet, hogy selyemből
készült blúzt viselt. Szabása első ránézésre is kiváló varrónő keze
munkáját  dicsérte,  hiszen  felsőtestéhez  tökéletesen  idomult,
kiemelve keblei formáját és a vállak szépségét. Szemüvegét levéve
– mely remek összhangban volt  arcával,  és igen jól  állt  neki –,
hangosan kért bocsánatot a késésért, és azonnal exkuzálta magát:
az apjának kellett egy orvosi szakkönyvet bevinnie a kórházba (a



nőgyógyászatra, tudtam meg később). Mellettem volt egy üres szék.
Miután intettem neki, hogy íme, itt a helyed –, rám nézett, talán
kissé hosszabb ideig, mint az elvárható egy addig ismeretlennel
szemben –, hirtelen döntött és odaült.

Bemutatkoztunk egymásnak.

Kiderült, a jelenlévők közül egyedül engem nem ismert, és csak
azért ugrott be, hogy ezt a mulasztását jóvátegye. (Azt gondoltam,
Nóri  azért  hívta  meg,  hogy  a  találkozó  után  a  rólam  alkotott
véleményét kitárgyalhassák.) Azonnal átvette a főszerepet. Joviális
természetét,  folyamatos  cserfelését  remek  gesztikulációval
egészítette  ki.  Néhány perc elteltével  már sok mindent  tudtam
személyéről.

Megkínálták cigarettával, de elutasította, mondván:

–  Elég,  ha ma este  az  itt  beszippantott  füsttel  koptatom az
egészségem.

Többen  is  próbálták  ugratni,  de  vette  a  lapot,  és  nevetve,
frappánsan válaszolt nekik. Visszatért hozzám. Újdonság voltam a
társaságban. Úgy gondoltam tetszem neki, bár leginkább fővárosi
mivoltom, és talán még az a nagyzási hóbortom is befolyásolhatta,
hogy mint beszélgetésünkből kiderült, repülővel jöttem és haza is
azzal megyek.

A nagy asztal körüli társaságot –, lehettünk talán tucatnyian –,
főként a zűrzavar, a lárma, egymás túlkiabálása és persze a pokoli
cigarettafüst  jellemezte.  Rajtam  kívül  (akkor  még  nem
dohányoztam)  csak  Nóra  nem  cigarettázott.  Mindenki  beszélt
mindenkivel.  A  helybéli  fiatalokból  verbuválódott  háromtagú
együttes remek zenét szolgáltatott. Különösen a zongorán játszó
fiatal  lány  aratott  sikert,  mivel  magával  ragadó  hangját
érvényesítvén,  remek  stílusban  adta  elő  az  akkori  legújabb
számokat. Azonnal felkértem Évát. Táncunk alatt kiderült, jobb, ha



a szemüvegét  visszaveszi,  mert:  először  is,  nagyon jól  áll  neki,
hízelegtem.  A másodszor-t  már ő  kommentálta,  miután nevetve
tette fel a szemüvegét:

– Nicsak, látok! Hurrá! Megszűnt a homály.

Majd odahajolt a fülemhez, és beavatott első titkába:

– Egyébként csak éjszaka nem hordom, suttogta fülemet érintő,
cirógató  frufrujával.  Belehabarodtam  a  szövegébe.  Magabiztos
megjegyzései,  dinamizmusa nálam új,  lányoktól  eddig még nem
hallott ismeretlen felfedezést eredményezett. Temperamentumos,
örökmozgó  egyénisége  meglehetősen  merész  gondolatokat
ébresztett bennem. Szó, ami szó, nagy hatást gyakorolt rám. Évi
remekül,  könnyedén  táncolt.  Persze  a  többiek  is  felkérték.
Olyankor a már kissé morcossá vált,  de akkor is nagyon csinos
Nórival róttam a köröket, aki megközelítőleg sem táncolt úgy, mint
Éva.  Egyik lassú számnál meglepődve éreztem, amint a közénk
emelt  kézfejem  a  melléhez  húzza.  Ismertem  prűdségét.
Elcsodálkoztam a változáson, hiszen nyilvános helyen voltunk, tele
ismerőseivel.  A  felkínált  alkalom ismét,  azonnal  életre  keltette
sértett hiúságom. Máris gyönyörű, a senki által nem érintett test
birodalmában  kezdtem  érezni  magam,  hiszen  mozdulatával  a
többiek  előtt  azt  igyekezett  bizonyítani,  hogy  igenis,  hozzá
tartozom.

– Elárulnád nekem: ha valakinek ilyen bámulatosan szép melle
van, miért tesz rájuk melltartót?

Válasz helyett kifecsegte, hogy valójában mi is foglalkoztatja.
Megkérdezte: tetszik-e a barátnője. Valami dicsérő jelzővel illettem,
mivel azonnal rákérdezett:

– Csak nem szerettél bele Évába?

Mennyi  minden  volt  ebben  a  kérdésben!  Bizonytalanság,
csipkelődés,  féltékenység,  gőg… és  egy  nagy adag igazság!



– Tudod, ami Éva mozgását illeti… s itt a táncra fogtam a róla
alkotott, elhamarkodott dicséretemet. Nóri azonnal apprehendált
és rákontrázott:

– Hát még ha jobban ismernéd!

Sokáig  nem  tisztázódott,  hogy  ez  a  feltűnő,  mondhatnám
kétértelmű megjegyzése pozitív, avagy negatív értelemben volt-e
értendő? Igazán nem figyeltem, hogy e rövid mondat elején melyik
szóra is helyezte a hangsúlyt.

Egyre sűrűbben kértem fel Évát. Az első lassú számnál azonnal
észrevette,  amint  a  háta  közepén a  tenyeremmel  felderítettem,
hogy nem visel melltartót. Rám nézett, elmosolyodott. Vette-a-lapot
tekinte-téből  mintha  egy  egészen  enyhe  ejnye-bejnye  tréfás
fejmozdulat  lett  volna  leolvasható.  E  kettőnk  közti  első  intim
jelenet ,  cs írázó  rokonszenvünk  egy  húron  pendülő
megnyilvánulásaként  is  volt  értel-mezhető.  Ő  kérdezett,  s  én
válaszoltam.  Meséltem otthonomról,  az  ott  tartott  nagyszabású
bulikról,  összejöveteleinkről,  azokon  résztvevő  barátokról,
színészcsemetékről. Finom célzást tett, hogy egy pesti buli erejéig
–, persze, ha nem utasítom vissza, és az istenért, félre ne értsem –!,
kedve volna meglátogatni, mivel rajong a fővárosért. Ajánlkozása
ugyan kissé meglepett, de örömmel töltött el. Kaptam az alkalmon.
Az első adandó alkalommal, ahogy kimentem a mosdóba, felírtam a
címem  egy  papírszeletre  és  a  következő  táncnál  a  tenyerébe
dugtam.  Későre  járt.  Lassan  szétszóródott  a  társaság,
elszállingóztak  a  haverok.  Öten  maradtunk.  Taxit  fogtam.

– Beférünk…?

Hátul négyen összehúzták magukat. Tudtuk, Éva közel lakik.
Búcsú-zásnál kiszálltam a kocsiból és megkérdeztem tőle, volt-e
már a miskolci reptéren? Közben Nóri – pedig a két fiú között ült
hátul – szintén kikászálódott. Meghallotta, amit Évitől kérdeztem, s
erre, természetesen ő is invitálta, hogy másnap tartson velünk. A



két lány megölelte egymást. Éva arcán egy pillanatra átfutott egy
meghatá-rozhatatlan,  olyan…  olyan  „igazán  sajnálom”  mosoly,
majd  kezével  jelezte  felém,  hogy azért  elfogadja  a  hívásomat.

Amikor Nórával és Palival a házuk elé értünk, Nóri tréfásan
odaszólt a bátyjának, hogy neki még tart a kimenője. Váratlanul ért,
hogy a késő éjszaka ellenére még velem akar maradni.

Dezső szüleinél laktam, oda tehát nem mehettünk. Lakásuk elé
érve barátom kiszállt a kocsiból. Elbúcsúzott Nórától.

– Menj csak… majd jövök, mondtam.

– Nyitva hagyom az ajtót, kiáltotta a már induló kocsi után.

Ketten maradtunk. Visszaautóztunk Nóráék lakásához. A kezem
el nem engedte volna. Szorosan az ölében tartotta, mely izgatóan
forró volt. Soha olyan közel még nem engedett magához. Szinte
biztos voltam abban,  hogy most  nem bánna semmit.  A lakásuk
közelében, a Szinva patak hídjánál megállítottam és kifizettem a
taxit. Kiszálltunk. Bementünk a csaknem teljesen sötét parkba, s
addig sétáltunk,  míg egy padhoz nem értünk. Ott  már hevesen
öleltük, csókoltuk egymást. Legerogénebb testrészének az addig
fáradhatatlan, fürge nyelve bizo-nyult. Mintha az egész test izgalmi
állapota  azon  lenne  lemérhető.  Kezem  már  akadálytalanul
simogathatta eddig szigorú erénybe burkolt felsőtestét, bár ijedt,
félelemmel  teli,  jaj-csak-nehogy-jöjjön-valaki  tekintete  felettébb
bosszantó volt. Észre kellett vennem, amint a legapróbb zajra is –
mint  egy a  társaiért  őrt  álló  kis  mongúz –  felkapja  a  fejét,  és
jobbra-balra pislog. Riadt őzike-tekintetéből valójában könnyű volt
kikövetkeztetnem, hogy tisztán önmaga kényszere alatt cselekszik.
Kissé ugyan értetlenkedve, de beleegyezett, hogy az ölembe üljön.
Szembe ugyan nem volt hajlandó, de nekem háttal igen, talán azért,
mert úgy jobban láthatta, ha netán valaki mégiscsak arra jönne. A
pulóverje  alá  lopakodó  kezemmel  minden  ellenállás  nélkül
kapcsolhattam ki elől záródó melltartóját, melyet kínos zavarában



olyan apáca-mozdulattal gyorsan belegyűrt a padon maga mellé
helye-zett retikülébe.

Továbbra is a lehető leggyengédebben, óvatosan ismerkedtem a
már  engedékeny  testtel.  Bármely  áldozatra  kész  barátnőm
fokozatosan,  egyre  jobban  kezdte  elveszteni  az  önmaga  feletti
kontrollt. Zavarba hoztam, mivel feneke alatt olykor egy-egy apró,
vele incselkedő, csintalankodó mozdulatomról lehetetlen volt nem
tudomást vennie. Ügyetlenül fészkelődő hátsója így is kellőképpen
felkorbácsolta addig soha még fel nem kavart, ismeretlen vizekre
nem merészkedő hor-monjait.

Hátrafordította a fejét.

– Ne haragudj, de itt belül (a szívére bökött) olyan nyugtalanító,
annyira kaotikus, szokatlan minden. Félek… és nagyon szégyellem
magam.

Abszolút-ártatlanságán, bizonytalanságán – mintha maga sem
hinne abban,  amire tudatalattijában egész testével  vágyott  –  el
kellett moso-lyodnom. Nem volt még tisztában azzal az ismeretlen,
édes  szükség-gel,  mely  odabenn,  addig  mozdulatlannak  vélt
emocionális  tárházában  egyre  erőteljesebben  követelte  jussát.
Selyemhaját  megsimogattam,  és  a  fülébe súgtam:

– Ne félj!  Főleg önmagadtól  ne,  hiszen egy érzelmekkel  teli
egészséges lány vagy. Látod, itt egyedül vagyunk. Előttem pedig
nincs mit szégyellned.

Látszólag  belátta  az  igazam.  Különös,  bizarr  helyzetébe
beletörődött. Győzött a kíváncsiság. Fészkelődés közben rájött arra,
ha a combjait egy kissé terpeszbe nyitja, akkor a földre érő lábát
támaszként  használhatja.  Ahogy  kissé  megemelte  a  sarkát,
lábujjhegyre feszített  lábfejével  egész alteste  irányíthatóvá vált.
(És testének oly kedves terhe nekem is könnyebb lett.) Percekig
meg se moccant,  nyugodtan ült  az ölemben, ellentétben velem,



akinek  egyetlen  eszköze  ruháza-tomon  keresztül  is  szüntelen
küldte jelzéseit,  amit  szétterített  szok-nyája  alatt,  fehérneműjén
keresztül  érzékelnie  kellett.  Ösztönéből  eredően,  talán  csak
kísérletképpen,  néha  kissé  megemelte  a  fenekét,  amire  teste
egészen  apró,  reflexszerű,  rángó  mozdulatokkal  reagált.  A
bebocsátásra  váró,  egyre  inkább  felhalmozódó,  felettébb  izgató
érzés-impulzusokat bensője – ameddig csak bírta – gyűjtőlencse
módjára igyekezett elraktározni. Szép hirtelenszőke haja az egész
arcát bete-mette. Rövid időn belül az addig mereven tartott fej –
talán a túlzott feszültségtől – csaknem élettelenül dőlt a vállamra.
Feladta  az  önmaga  elleni,  tudata  alatt  vívott  harcát,  és  alig
észrevehető, lassú, hintázó mozgásba kezdett, melyet támaszként a
földön fekvő lábujjaival könnyedén szabályozott. A csendet, mely
körülvett  minket,  egyetlen,  vélt  hang;  melle  alatti  összekulcsolt
kezemen  érzett  fokozatosan  gyorsuló  szívdobbanása  törte  csak
meg. Hallottam, amint kissé nyitott száját egészen halk, nyöszörgő,
egyre  sűrűsödő  sóhajfoszlányok  hagy-ják  el.  A  vulkán  kitörni
készült. Hol volt már az a Nóra, akit addig ismertem. Teste óriási
erőfeszítéssel,  szemérmessége legyőzése árán próbált hozzájutni
élvezetéhez, melyet úgy kellett apránként ellopnia magától.

Egyfelől: az egész, parkban töltött időnk alatt görcsösen félt.
Talán az éjszakától, talán, hogy valaki meglátja, talán, hogy olyan
bűnt követ el önmagával szemben, amit nem lenne szabad. Talán,
mert úgy képzelte, félnie kell! Másfelől viszont rájött arra, hogy
amit  tesz,  természetes,  jó  és  a  gyönyörét  leli  benne.  Miközben
oldalt  fordította  a  fejét,  izzadtságtól  gyöngyöző  homlokára  egy
apró csókot adtam. Persze józanabb voltam. Féltem megmozdulni,
féltem, hogy meg-riasztom élete első olyan pillanatában, mely, ha
négy  fal  között  lennénk,  most  százszorta  nagyobb  élvezetet
nyújtana neki.

Aztán, mint a főzőlapra helyezett lábasban a víz, amikor eléri a
forrpontot, az egész test remegni kezdett. Lábait előre nyújtotta,
sőt,  törzsével  párhuzamosan  megfeszítette.  Kezeit  hirtelen,



ösztönösen  két  combja  közé  kapta.  Arcával  felém  fordulva
izgatottan kereste a számat. Nyelve fürge mozgása közvetítette, mi
is mehet végbe a testében. Hallani véltem néma kiáltását. Majd
heves, forró csókja elalélt.  Éreztem, amint egy rövid időre még
visszatartja magában a levegőt, majd egy nagy, mély sóhajjal egész
lénye feloldódott és minden merevség lehullott róla. Lábait a földre
ejtette. Kezei ernyedten lógtak csípője mellett.

A  melle  alatt,  összekulcsolt  kezekkel  tartottam  az  ájult,
mozdulatlan  testet,  vigyázva  arra,  hogy  le  ne  csússzon  rólam.
Egyre  nyugodtabb  levegővétele  jelezte,  hogy  már  csak  pihen.
Néhány  perc  után  össze-szedte  magát.  Felállt.  Magam  felé
fordítottam. Szabadon maradt kebleit végre meg akartam csókolni,
de hátrább lépett. Pulóverét visszatérő szégyenlőséggel, gyorsan a
derekáig  húzta,  szoknyáját  rendbe  tette.  Kibontott,  hosszú
lenszőke haját ujjaival  többször végigszántotta,  majd fejét  előre
tartva megrázta azt.  Sokáig matatott a táskájában. Az előkerült
befőttes gumival, egy rutinos, gyors moz-dulattal lófarokba kötötte
a  haját.  Meglepetésre  elém  guggolt.  Féloldalt  fordított  fejét  a
térdemre hajtotta, és csaknem pironkodva mondta:

–  Tudod,  féltem,  hogy  erőszakosabb  leszel.  De  továbbra  is
nagyon szégyellem magam.

– Osztoztam a gyönyörödben, súgtam a fülébe.

Nóra kedveskedni akart. Feje búbján tartott egyik kézfejemet
felkereste, s miközben tenyerével játékosan megcirógatta, a még
mindig térdemen nyugvó arcát ismét felém fordítva rám pillantott:

– Észrevettem.

Jutalomcsókot adtam összekuszált hajába. Hirtelen felállt.

– Illatgyűjteményem egy jellegzetes, egyedülálló aromával, egy
férfi illatával –, a te illatoddal gyarapodott.



– Csalódást okozott?

Tenyerével  kétoldalt  végigsimította  az  arcomat,  megcsókolt.
Felvette  a  padról  a  táskáját,  megfogta  a  kezem.

– Ez egy csacsi kérdés volt. Gyere. Menjünk.

Vártam, talán mond valamit, s ez bizonyára fordítva is igaz volt,
de  a  kapujukig  szótlanul  sétáltunk.  Egész  idő  alatt,  míg
„szeretkeztünk?”,  attól  rettegtem,  hogy  megkérdezi  azt,  amit
egyébként – szerintem –, még szenvedélye katarzisa után sem mert
megkérdezni.  Elbúcsúztunk.  Egyik  melléhez  húzta  a  tenyerem,
majd belecsókolt. Megható volt, bár jelentőségét a mai napig nem
értem.  Talán  a  gyengéd  simogatásnak  szólt?  Nem  tudom.  Ő
beszaladt és eltűnt a lépcsőház sötétjében. Gyalog indultam Dezső
szüleinek lakása irányába, abban remény-kedve, hátha sikerül egy
taxit fognom. Közben folyamatosan járt az agyam. Tudtam, hogy ez
volt  az  utolsó  testi  érintkezésünk,  ha  lehet  ezt  a  kifejezést
használnom  erről  az  igencsak  extrém  éjszakai  próbálkozásról,
hiszen számat sem egy kívánlak –, pláne egy szeretlek –, el nem
hagyta. Mennyire várhatta! Pedig kívántam is, és szerettem is…
Mégis… szinte már csalódottan vettem tudomásul, hogy egy, az
eddig meglehetősen tartózkodó és visszafogott lány, mennyire is a
hatása alá tudott kerülni egy esetleges, vagy tán nagyon is valósan
megjelent konkurenssel szembeni kényszer-engedékenységnek. Ez
a „túlzott” engedékenység – mindketten tudtuk – nem igazán a
szemé-lyemnek szólt (biztos?), hanem az újonnan felfedezett, egyre
veszélyesebbé váló vetélytárssal, barátnőjével szembeni konfliktus
önmagával kialkudott ára volt. És a gyors döntéstől jóformán irtózó,
önmaga  által  állított,  saját  csapdájába  vergődő,  gyaníthatóan
pánikba  került  partnerem kihasználása  már  valószínűleg  csakis
rajtam  múlt.  És  persze  az  alkalmon,  hiszen  –,  arra  pontosan
emlékeszem –, az meg sem fordult a fejemben, hogy esetleg ott, a
padon…



Hozzájuk nem mehettünk, és hát vissza, Dezsőhöz sem. Az árat,
amit fizetnem kellett volna, túl magasnak tartottam. Egy későbbi
házasság irányába presszionált. Valóban… annyira akartam? Nem
igazán emlékszem azokra az apró nüanszokra, melyek eldönthették
az akkori pillanatnyi helyzet feltétel nélküli akarását, folytatását,
avagy… A jóvátehetetlen bűnbe-csábítás csupán ezen ugyancsak
kényesnek tekinthető technikai manőveren vetélt el. Azt hiszem ott,
a padon, a sötétben veszett  el  az a bizonyos fejszenyél.  Eldőlt.
Választottam.  Tudtam,  Nórával  több  ilyen  alkalom  nem  lesz.
Sajnáltam?  Persze.  De  úgy  igazán  mégsem  bánkódtam,  mivel
előtérbe került már az a – úgy gondoltam – sokkalta több izgalmat
ígérő másik.

 

Másnap, mivel volt még hely az általam rendelt taxiban, így a
házuk előtt már kinn várakozó Évát is felvettük. Dezső jobbjára ült,
míg barátom balján Nóra dőlt hátra a kocsi ülésén. Évi ismét egy
szenzációs, most éppen hófehér blúzban érkezett.  (Remek tarka
szok-nyájáról már említést sem teszek.)

Számomra  egyértelművé  vált,  hogy  Éva  imád öltözködni,  és
hogy a  kedvencei  közé tartoznak a  szorosan a  testéhez simuló
blúzok.  Ahogy  haladtunk  az  úton,  én  a  vezető  melletti  ülésen,
behunyt  szemmel,  kissé  álmatagon  ültem  és  fantáziáltam.
Gondolatban  néhány  pillanatig  –  csúnyán  megfeledkezve  Nóra
szegénységéről – megfordult a fejem-ben: ha Nóra is képes lenne
úgy összeválogatni a ruházatát, mennyivel jobban is mutatna! S
ábrándozásomban  átformáltam  a  már  tudatomban  elhagyott
barátnőmet. Azzal kezdtem, hogy gyönyörű, hosszú haját az arc
karakterének inkább megfelelő csibészesen rövidre vágattam. Egy
pillanatra  felvillant  előttem egy  új,  sokkalta  üdébb  és  fiatalos,
vagány, olyan csavargós, fiús arc. Hirtelen ötlettől vezérelve Nóra
felé  fordultam.  A  képzeletemben  megjelenített,  sokkalta
fiatalosabb, üde, festetlen fizimiska helyett egy, a koránál idősebb,



enyhén  kirúzsozott,  pikírt,  mísz,  minden  magabiztosságot
nélkülöző lány próbálta eljuttat-ni hozzám savanykásra sikeredett,
rögtönzött  mosolyát.  Nóra is  blúzban volt.  Keblei  az  úthibáktól
nagyokat rugózó autó rázkódásait ugyan egy az egyben átvették.
De… Hirtelen átfordultam a másik lány felé. S többé már nem volt
szükség  fantázia  szülte  képzeletemre.  Karnyújtásnyira  ült  a
valóság.  Éva,  kissé  talán  a  jövőn  ábrándozva,  kibámult  a  taxi
ablakán. A zökkenőkhöz plasztikusan igazodó mellek rugalmasan,
egyfajta aszimmetrikus tánccal követték a gépkocsi rázkódásait.

Két lánnyal érkeztem hát a lankás zempléni dombok lábánál
elterülő nagykiterjedésű mezőre, melynek útfelőli oldalán egyetlen
magányos  épület  állt,  mely  a  csekély  számban  odaérkező
utasoknak beképzelt kesze-kusza betűkkel hirdette, hogy márpedig
„Ő” a „Miskolc, Repülőtér”.

Nóra  és  Éva  különbözősége  nemcsak  öltözködésükben  és
magassá-gukban volt. Látszólag még az előbbihez tartoztam. Nóri
tüntetőleg szorosan belém karolt, mintegy jelezve, hogy lefoglalt
magának. Arról viszont nem volt tudomása, hogy barátnőjével már
létezik  egy  nagyon  is  valós,  közös  titkunk.  Évi  búcsúzásnál  a
fülembe súgta:

– Levélben értesítelek, hogy melyik hétvégén megyek.

Nóra persze azonnal kiszúrta a sustorgást.

A kettejük közt régóta éleződő, kitörni készülő, háborúra is okot
adó  jelenetre  ő  is  súgással,  féltőn,  olyan  anyás-engedékenyen
búcsúzott:

– Azért nem árt, ha vigyázol vele!

Ő tudta, miért figyelmeztetett. Én csakis arra gondolhattam –,
nyíl-ván, és persze okkal is –, hogy Nóra egyre féltékenyebb.

 



Hazaérve, két nappal később egy szép levelet kaptam Nórától.
Kér,  és  bízik  tisztességemben,  hogy  olvasás  után  ezt  a  levelét
megsemmisítem  (meg  is  tettem).  Megköszöni,  hogy  nem
használtam ki az akkori, éjszakai bizonytalanságát, gyengeségét.
Semmit nem bánt meg, és elismeri, csak rajtam múlt. Osztja abbéli
elképzelésemet, hogy egy házasságba nem szabad úgy elígérkezni,
ha előtte a két ember testileg nem ismeri meg egymást. Higgyem
el, ha ott lennék, most is ugyanúgy kívánná. Tulajdonképpen az
elkövetkezőkre  kaptam  tőle  egy  általam  bármikor  beváltható
ígéretet. Bevallom, hízelgett, hogy megkaphatnám, de már csak fél
karral tudtam volna ölelni. Nem volt meg bennem az a jogosan
elvárható igazi tűz, mely…

(Ne kertelj már annyit… hallom a tudatalattimat…)

Az-az igazság, Évi már jobban érdekelt.

Néhány nappal Nóra levelének olvasása után kizárólag olyan
választ  írhattam volna,  mely jövőnket illetően valamiféle pozitív
ígéretet  tartalmaz.  Ezért  halogattam  a  választ.  Viszont  írtam
Évának,  melyben az  általam meghatározott  hét  végére  sűrű és
érdekes  programot  ígértem,  mely  rajta  szerepelt  a  levélben
mellékelt meghívón. Kértem őt, hozzon magával fürdőruhát. Nagy
kihívást  jelentett  ez  a  tündéri,  mindenre  kíváncsi  és  általában
mindig mosolyogva beszélő, örök-mozgó szőkésbarna hajú, falatnyi
teremtés.

 

Azoktól a lányoktól, akiknek az életem során szerepet szántam,
nem  sajnáltam  az  időt,  hogy  az  ismerkedés  lépcsősorának
valamennyi  fokát  végigjárjuk,  soha  nem siettetve  a  végső  célt.
Ennél az ismeretségnél azonban éreztem a közénk furakodó 200
km-nyi  nyomasztó  távol-ságot.  Egy  kapcsolatban  a  partner
távolléte  mindig  hátrányt  jelent.  Ráadásul  Éva  Nóra  régi
osztálytársa  és  barátnője  is  volt.  Igaz,  még  a  mulatóban,  tánc



közben Évi kérte tőlem, pesti látogatása maradjon titokban.

Ekkor vált cinkosommá.

 

***

Három
 

A csábítás íze
 

Évának a szombati  bulira  való  könnyed felajánlkozása egész
egysze-rűen  magabiztossá  tett.  Gondolataim  csakis  körötte
keringtek. Belees-tem. Ugyanakkor könnyű prédának tekintettem.
Töprengésemben odáig jutottam, vajon jó stratégia-e, ha minden
tojást egy kosárba teszek? A buli után nyilván nálam alszik. Akkor
pedig életbe lép az elveszem és kész kommersz moralitása.

Legalább is így gondoltam.

Érkezéséről  szép  gyöngybetűivel  írott  levélben  értesített.
„Falatkát”  (magamban  már  így  neveztem)  kint  vártam  a
pályaudvaron.  Szombat  volt,  késő  délután  és  –  mint  jelezte  –
egyetlen éjszakára jött. A szem-bejövő utasokon látszott, mennyire
meleg  lehetett  a  vasúti  kocsikban.  Mindenki  izzadt,  homlokát
törölgette,  árnyékot keresve menekült  a másik szerelvény több,
napon maradt kocsijának hűvösebb oldalára. Éva a sok utas között
fehér  vászon szoknyában és  ujjatlan  blúzban –  mely  fura  mód,
ebben a nagy melegben is magasan gombolódott – egyszer csak
felbukkant.  Nagyon  csinos  volt.  Meztelen,  barnára  sült  formás



lábán a fehér szandál remekül mutatott. Amikor észrevett, mint aki
egy messzi turistaútról érkezett, odaszaladt hozzám. Sporttáskáját
lezserül maga mellé ejtette. Levette a napszemüvegét, nyakamat,
mint  egy szerelmes átkarolta,  kétoldalt  megpuszilt,  és  kiadta a
jelszót:

– Mehetünk!

Sugárzott  róla  az  önbizalom.  Rám  bízta  magát.  Vagány,
határozott,  megnyerő  volt!  Belém  karolt.  Táskáját  átvettem.
Megdicsértem  a  csinosságát,  külön  kiemelve,  hogy  eddig
megismert blúzai  mennyire elnyerték a tetszésemet.  Köszönetét
tekintetével  és  a  mosolyával  nyugtázta.  A  kijáratnál  egy  idős
külföldi  házaspár  egy  térképet  bön-gészett.  Látszott  rajtuk,
tájékozódni próbálnak. Barátnőm azonnal a segítségükre sietett.
Odalépett hozzájuk:

– Looking for something?

Válaszukból egyértelmű volt,  hogy az Astoriát.  Odaszóltam a
férfinek, hogy mehetünk együtt, mi is arra tartunk. Évi nevetve
súgta  a  fülembe  hogy  tévesen  használtam  az  igét.  Míg  a  két
külföldivel  a  7-es  megálló-jához  igyekeztünk,  Éva  társalgásba
kezdett  az  idős  hölggyel.  Folyékonyan  beszélte  az  angolt.  Mi
férfiak a hátuk mögött követtük őket. Amikor az Astoriánál jeleztük,
hogy megérkeztek, én a busz ablakán keresztül mutattam nekik a
szemközti  sarkon  lévő  szállodát.  A  következő  megállónál  mi  is
leszálltunk. Belém karolt, és a Kígyó utcán át elindultunk.

– Tanultál angolt? – kérdezte.

– 56 után igen, és még most is járok egy tanárnőhöz, – feleltem
önérzetesen,  ezzel  is  próbálva éreztetni  Évával,  hogy megfelelő
part-nere kívánok lenni. Késő délután volt. Egy korai vacsorára a
belváros egyik legpatinásabb éttermébe, az egyik barokk palota
alagsorában  található  Százéves  étterembe  mentünk,  mely  már



akkor is híres volt kitűnő konyhájáról, rusztikus berendezéséről és
visszafogott  elegan-ciájáról.  (No  meg  arról,  hogy  apám  egyik
kedvenc helye volt.) Az ismerős pincért megkértem, hogy gyújtson
meg  egy  szál  gyertyát  az  asztalunkon.  Éva  megköszönte
figyelmességemet.  Elismerése  jeléül  átnyúlt  az  asztalon  és
tenyerével  megérintette  a  kézfejem.  Igazán csak  rendelés  után
kezdtem szemügyre venni a vendégemet. Csillogó, zöldes-szürke
szemét, magas homlokára hulló frufruját, hátrakötött, vállára hulló
haját, hibátlan bőrét.

Külön említést érdemel a nyakig gombolt tejcsokoládé színű,
világos drappal  kombinált  ujjatlan selyemblúz,  melyen – amikor
anyagát közelebbről szemrevételeztem – látszott,  a barnás színt
valójában sűrű, aszimmetrikus drapp pettyecskék díszítik. Nyaka
körül a szokásos gallért egy szélesebb paszpól helyettesítette, mely
az álla alatt egy nagy masniban végződött. A könnyed ruhadarab
szokásosnál  sűrűbb  gombolása  ott  kezdődött.  Fedetlen  vállai
merészen  tetszették  magukat.  Ismét  sokat  cserfelt.  Sajátságos,
semmiképp  nem  gúnyos  hangsúllyal,  talán  inkább  viccesen,  a
pincér  felé  küldött  utasításom okán  leckéz-tetni  próbált:  „és  a
kisasszonynak is egyet,” igencsak megtetszett neki:

– Azért még nem érzem magam kisasszonynak.

Volt némi igaza.

Étkezés  közben  előrehajolt  az  asztal  közepére  helyezett
fűszertartóért.  Kivételes  pillanat  volt:  a  kívánatosan domborodó
mellek pillanatnyi izgalmat keltő rugalmassága találkozott az asztal
peremével. Mielőtt még a kezébe adhattam volna, nevetve állt fel
és elvette.

Egy idős nénike virágot árult… Magamhoz intettem…

A figyelmes felszolgáló a vörös rózsához már hozta is a vázát.

Évi csendes, szelíden mosolygó köszönömje arra ösztökélt, hogy



át-nyúljak az asztal felett és megpusziljam a kézfejét.

Remélt  barátnőm  arca  igazából  nem  volt  szép,  de…  ha
elmosolyodott, vagy nevetett… Kirobbanó kedélyállapota magával
ragadott.  Mivel  hétvége  volt  és  anyám  nem  aludt  otthon,  az
éjszakával  kapcsolatos  elképzeléseim  tervem  szerint  alakultak.
Előző nap néhány barát és azok barátnőivel estére megbeszéltem
az egyébként is beharangozott hb-t. (Így hívtuk a házibulit.) Azaz,
mindent előre elgondolva rögtönöztem egy várhatóan fergeteges
bulit, sok tánccal és persze sok piával.

Amikor beléptünk a lakásba, Évi azonnal kibújt a szandáljából
és  mindvégig  mezítláb  maradt.  Közvetlen  volt,  mindenkinek
bemutat-kozott. A magával hozott táskából előbányászott egy üveg
Bikavért,  az  asztalra  tette  a  többi  mellé,  majd  karon  fogott.
Kezében egy csomaggal átcsalt a számára még ismeretlen másik
szobába, ahol félénken adta kezembe a magával hozott ajándékát:

– Remélem sikerült eltalálnom a méreted.

Kibontottam.  Egy  vastag  gyapjúszállal  kötött  világoszöld
ujjatlan pulóver volt. Azonnal felpróbáltam. Ő vidám gyermekként,
örömében ujjongani kezdett. Szinte kicsordult belőle a jókedv.

Ajándéka pont jó volt.

– Én kötöttem…, büszkélkedett.

Az arcát két tenyerem közé fogtam és megpusziltam:

–  Falatka!  Te  egy  nagyon  szeretetreméltó,  édes  lány  vagy!
(Ekkor  neveztem  őt  először  Falatkának,  amit  nevetve  vett
tudomásul.)

Még egy hanglemezt is hozott ajándékba:

– Szeretettel adom. Az egyik kedvenc lemezem. Úgyis kettő volt
belőle. Kibontottam: Chopin válogatás. Jó órát táncoltunk, ittunk,



ismét táncoltunk és megint csak ittunk. Közben az egyik haver
odajött, hogy partnernője egyre rosszabbul érzi magát. Barátnője
azonnal  felkínálkozott,  hogy  hazakíséri.  Sajnos,  (vagy  hála
Istennek?) a kieső két lány hiánya miatt a buli így sokat vesztett
értékéből és hamarosan véget is ért. Még éjfél sem volt. Nem kis
örömömre  a  vártnál  gyorsabban  maradtunk  kettesben.  A  sok
poharat,  tányért  Éva  azonnal  egy,  a  konyhából  hozott  tálcára
gyűjtötte.  Többször  is  fordult.  Csak  bámultam.  A  már
meglehetősen  rendetlen  lakásban  hamarosan  vissza-tért  a
hagyományos  rend.

– Te melyik szobában fogsz aludni? – tette fel az est, számomra
leglehangolóbb kérdését. Ekkor szembesültem, hogy Évának esze
ágában sincs velem egy ágyban tölteni az éjszakát. Ez a váratlan
attitűd persze –, részben –, növelte elkeseredésemet, de közben
fokozta is az iránta való vonzalmam. Amíg otthonosan kiment a
fürdőszobába, elgondolkozhattam partneremen. Betyárul hízelgett,
hogy  Évi  egy  jómódú  orvos  lánya,  s  éreztem,  Nóri  nyilván
irigységből  figyelmeztetett  vele  kapcsolatban.  Kocsisék  (Nóra
szülei)  ugyanis  szegények  voltak.  A  hangulatlámpa  fényénél  –
lehetett  már  éjfél,  de  az  is  lehet,  hogy  már  elmúlt  –,  a  két
óriásfotelban szemben ültünk egymással. A kellemes zene mellett –
Bacchus dicsőítéséül, kissé ugyan már pityókásan, de folyamatosan
áldoztunk  oltárán  –,  az  élet  nehézségeiről,  sikertelen  egyetemi
felvételéről (orvosira pályázott, mivel gyermekorvosnak készült, de
származása  miatt  elsőre  nem vették  fel),  szüleiről,  neveléséről,
önállóságról társalogtunk. Majd-hogynem ugyanazokat panaszolta,
mint Nóra, csak Éván látszott a biztos anyagi háttér. Még mindig
nagy  volt  a  meleg,  pedig  minden  ablakot  nyitva  tartottam.
Kérdésemre, hogy mit mondott szüleinek, hová megy két napra?,
kapásból  vágta  rá:  Ők  tudnak  pesti  utamról.  Egyébként  is,
nagykorú vagyok.

Szerettem volna, ha legalább átöltözik –, volt egy piros-fehér
mintás fürdőköpeny, mely éppen az ilyen alkalomra szolgált, hogy



a  kisze-melt  préda  ruházata  ne  gyűrődjék  –,  de  nem  sikerült
rábeszélnem. A beváltnak hitt séma itt nem működött.

Lassú  számok  szóltak  a  magnón.  Táncoltunk.  Szorosan
magamhoz öleltem.  Nem ellenkezett.

– Van udvarlód?

– Csak volt, – válaszolta… kivételesen röviden. Nem faggattam
tovább.  Nagyon  jó  volt  kettesben  lenni  vele,  magamhoz  ölelni,
mezte-len  karját  a  tenyeremmel  érinteni.  Kissé  hátravontam  a
fejem. Sokáig néztem, szinte vizsgáltam az arcát, szemét, száját.
Első  perctől  áradt  felőle  az  a  bizalmas  fesztelenség,  mely  oly
szimpatikussá tette. A mindaddig megismert lányokkal ellentétben
Évából egy olyan, addig ismeretlen vonzást éreztem felém áramlani,
ami tökéletlenségével is elvarázsolt. Pillantásomat állta, s közben,
talán tudata alatti  képzettár-sítása hatására,  szája szélét  nyelve
hegyével ösztönösen megnedvesí-tette. Elég volt egy piciny mosoly
és oly édessé vált a nézése. Úrrá lett rajtam egy titokzatosan ható,
a  nem  kifejezetten  felém  küldött  vonzerő,  a  soha  meg  nem
ismerhető bűvölet, mely ki nem deríthető, honnan is ered, de akkor,
rám, kiterjesztette hatalmát,  és kisugárzá-sának szívemig hatoló
katarzisa  kívánatossá  tette.  Hirtelen  ötlettől  vezérelve  a  még
nedves  alsó  ajkát  nagyujjam  begyével  végigsimítot-tam.  Rám
tekintett  és  megkérdezte:

– Tetszem?

Egy  kissé  talán  még  jobban  szorítottam  magamhoz.  Valami
olyasmit  mondhattam,  hogy  már  Miskolcon,  amikor  beléptél  a
Rorába, és mellém ültél, azóta tetszel, és azóta van, hogy egyre
jobban kedvellek. Abbahagytuk a táncot. Aranyos mosollyal ismét
felnézett rám. Jóval alacsonyabb volt, és ráadásul még cipő sem
volt rajta. Levettem róla a szemüvegét, és szemeire egy-egy puszit
adtam.  Pillantásomból  kiol-vashatta:  most  meg  foglak  csókolni.
Lehajoltam és az ajkához értem. Lábujjhegyre állt. Kezei a nyakam



köré  fonódtak.  Tenyerem  bátor-talanul  siklott  a  háton  át  le  a
csípőjéig, majd meztelen karján fel egészen a hónaljig. Melege volt.
Verítékes,  izgalmas  pihéinek  illattavában  megfürösztött
kézfejemnek  olyan  irányt  szabtam,  hogy  érzékelhettem  melle
szélső peremét. Egy megnyerő, vonzó és üde lányillat áradt felém,
gerjesztette  a  vágyamat… És  éreztem az  annyira  áhított  nyelv
selymesen lágy és szelíd érkezését, amint mohón kutatva táncol,
egyre nagyobb teret hódítva a számban. És már csak az ösztönök
apró, finom harapásai azok, melyek emlékeztetnek az újszülöttjét
szállító szuka leheletfinom mozdulataira…

Percekig tartó kecses, pillangószerű, légies nyelvbirkózás…?

Kiléptünk az időből. Az egymás iránti szenvedély felfedezése,
első megnyilvánulási formája, izgató játéka…

(Vajon mi dönti el a tetszést? Mi hagyja azt jóvá bensőnkben? A
vágy? Melyik az a legkifinomultabb szervünk, amelyik ez irányban
elismeri a döntés megalapozottságát? Hiszen láttam őt és tetszett.
Hallottam  kedves  hangját,  vidám  nevetését,  és  azonnal
meghódított. Csókja nektárját, ízét csakúgy, mint tiszta és kellemes
se-illatát éreztem, magamba ittam. És az őt tapintó kezem az első
tánclépések után már érezte selymes bőrének viszontsugárzását.
Melyik is lehetett?)

A  magnón  a  szalag  lejárt,  újra  kellett  cserélnem.  Leültünk.
Töltöttem.  Fogyott  a  vörösbor.  Falatka  bírta  az  italt.  Végül
selyemblúza masni alatti felső gombját álla alatt kinyitotta, de a
másik kezében tartott borospohárból közben egy kevés ital a fehér
szoknyájára csordult.

– Basszus! – káromkodta el magát.

Gyorsan kiszaladt a fürdőszobába – én persze utána… Magára
zárta az ajtót.


