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Sötétbe  borult  a  lépcsőház,  mikor  a  lift  ajtaja  becsukódott
Judith mögött. Nem kereste a villanykapcsolót, hanem folytatta a
lépcsőzést tovább, a lifttel el nem érhető tető felé, a korláton sikló
bal kezével látva tovább. A kanyar után meglátta az ajtó üvegén
átszűrődő gyér fényt, de nem egyenesen ment az ajtó felé, hanem a
korlát mellett egy kis ívet leírva, mint ahogy az éjjeli lepke közelíti
meg az oly ellenállhatatlan fényforrást.  Masszív vasajtó,  de két
üvegtáblával,  persze abból a fajta üvegből,  amelyikben drótháló
van középen és az üveg felülete olyan érdes-hullámos.  Egy-egy
alumíniumkeret  tartotta  a  helyükön  az  üvegeket,  s  Judith
reménykedett, hogy még mindig kivehető az alsó üveg. Óvatosan
maga felé húzta,  s  tényleg megmozdult,  de csak a jobb oldala.
Beszorult  volna,  vagy  megcsinálták?  Próba  szerencse  alapon
lenyomta a kilincset, de az ajtó zárva volt, meg se moccant. Újra
megfogta az üveget. A jobb oldala mozog, csak a bal oldala van
beszorulva.  Körbetapogatta a  keretet,  s  egy félig  kiálló  csavart
talált. Pontosabban egy olyan csavart, amit csak félig sikerült a
menetbe erőltetni.

- Hát persze, hogy ennek a „megjavítása” volt a legfontosabb
egy ilyen régi panelházban…

Leguggolt,  becsúsztatta  az  ujjait  a  sarokban  lévő  résbe,  s



hintázni kezdett, hátha ki tudja tépni az üveget a helyéről, vagy
legalább megpattanhatna az üveg, hogy aztán meghajlítsa a benne
futó fémhálót, hogy kimászhasson végre a tetőre. A hintázásba és
az  erőlködésbe  a  teljes  testsúlyát  beleadta.  Mind  a  …  inkább
hagyjuk, hány kilót. Nem, nem is, a testtömegét adta bele. „Ha
kilogrammot mondunk, akkor a testtömeg szót használjuk, mert a
testsúlyt newtonban kell megadni” – mondaná a Tanár Úr. Kár,
hogy nincs itt… biztos jó erős.

Az  üveg megadta  magát,  de  a  csörömpölés  elmaradt,  mivel
puhára esett: Judithra, aki hanyatt esett a koszos padlón. Nem is
biztos,  hogy  koszos  volt,  csak  Judithban  –  egy  tisztességes
átlagemberekhez  méltóan  –  élt  néhány  előítélet  a  padlóval
kapcsolatban. A siker hanyatt esésétől megrészegedve meg sem
próbált felkelni, sőt, az addig maga előtt tartott kezeit is leengedte.
Úgy  is  koszos  lett…  a  baktériumok  és  a  földre  került  dolgok
kapcsolatát boncolgató öt másodperces szabályban pedig nem hitt.
Ahhoz túl biológus volt és túl sok mindent tudott a baktériumokról.

Hogy szerette azokat a mikrobiológia gyakorlatokat… Persze
lehet, hogy csak Marcsi miatt. Tök jó gyakorlatvezető volt, kedves,
aranyos,  mosolygós,  érthetően  magyarázó  és  szexi.  Lángvörös
hajára még a Bunsen-égő is irigy volt – a lábára meg mindenki.
Olyan  ruganyosan  járkált  a  munkaállomások  között,  mintha
nemcsak rugó, de lengéscsillapító is lenne a lábában. És volt benne
valami,  valami  megfoghatatlan,  ami  miatt  állandóan  ugratták
szegényt. Először is „gombás csajnak” becézték, amiről mindenki
az  abban  az  időben  sokat  játszott  tévéreklám  jutott  eszébe,
melyben  hüvelygomba  elleni  készítményt  reklámoztak,  pedig  ő
élesztővel folytatott kutatásokat. Igen, azzal az élesztővel, mit a
boltban  lehet  kapni  sütéshez.  Aztán  halálra  szívatták  az
autoklávval.  Az  autokláv  egy  olyan  berendezés,  amely  magas
hőmérsékletű és nagy nyomású gőzzel sterilizálja a baktérium- és
gombatenyésztésre  használt  üvegedényeket.  A  laborban  az
autokláv egy kukta volt. Igen, egy átlagos konyhai fedeles fazék,



amelyet  minden  hipermarketben  árulnak  „gyorsan  finomat”
szlogennel. Persze az a gyakorlatvezető sem járt sokkal jobban, aki
doktori disszertációját a „bélbaktérumok, amik semmire sem jók”
témakörből írta…

Szegény  Szidy  nem  szerette  a  mikrobiológiát,  főleg  amióta
kénytelen  volt  bemenni  a  hétvégi  ügyeletre  a  kórházba,  mert
begyulladt a bal szeme.

-  Azt  hiszem,  hazahoztam  egy  kis  szorgalmi  feladatot
mikrobiológia gyakorlatról – viccelődött a szemésszel – szerintem
Micrococcus luteus.

- Igen? – csodálkozott az orvos – Miből gondolod, hogy az?

- Egyrészt, mert azzal foglalkoztam csütörtökön, másrészt pedig
citromsárga telepek vannak a szemhéjam alatt…

De  nem  ez  volt  Judith  legmegrázóbb  találkozása  a
baktériumokkal, hanem amikor csíraszámlálást végeztek különböző
helyeken…  így  tudta  meg,  hogy  egy  nyilvános  WC  ülőkéjén
kevesebb  baktérium  van,  mint  a  szappanadagolón.  És  ami  a
legrosszabb: a legnagyobb baktériumszámot egy gyönyörű fiatal
lány vérvörös ajakrúzsa produkálta… De ettől még nem ment el a
kedve a csókolózástól.

Viszont elkezdett egyre kevesebb joghurtot enni. Egyrészt, mert
ő  tudta,  mi  az  élőflóra,  s  általában  bele  is  gondolt,  amikor  a
szájához emelte a  kanalat.  Mondjuk sok mindenbe belegondolt,
mint a bioszosok általában, szívesen idézgette Tanár Úr frappáns
megfogalmazását:  csak  azt  esszük  meg,  aminek  tudjuk  a  latin
nevét…  Másrészt  meg  nem  bízott  azokban  a  baktériumokban,
amelyek nagy számban élik  túl  a  gyomor savas  környezetét.  A
gyomor  savas  környezte  igen  is  azért  van,  hogy  kinyírja  a
baktériumok nagy részét. És nem használt antibakteriális dolgokat,
mert  nem akart  mindenféle  rezisztens  bacikat,  az  a  biztos,  ha



bármivel  ki  tudjuk  nyírni  őket  szükség  esetén.  Nem  pedig
megnézzük, hogy na, melyik az a szuperbaci, aki túléli az állandó
és  felesleges  vegyszerhasználatot.  Judith  nem  akart  azzal  a
szuperbacival  találkozni.

És még véletlenül sem használt olyan fogkrémet vagy szájvizet,
ami „elpusztítja a szájban lévő összes baktériumot”. Úgy gondolta,
hogy egy fiatal lány szája ne legyen tele halott baktériumokkal.

 

Felült,  majd  négykézláb  elindult  az  ajtó  felé.  Majd  holnap
megcsinálom  –  gondolta,  miközben  elmászott  az  üveg  mellett.
Holnap… - és elmosolyodott.

Alig tudta átpréselni a lyukon magát.

- Ennyire terhes lennék? – lepődött meg. Nem, nem – nyugodott
meg, mikor végigsimította hasát. – Még nem gömbölyödök, még
nem látszik meg rajtam a tizenöt hét. Még fel tudok lógni a tetőre.

Megkapaszkodott a kilincsben, s felhúzta magát. Semmit sem
változott a tető – állapította meg. Talán kicsit még lepukkantabb.
És mintha lenne egy új antenna. Igen, ezek a rögzítő kábelek még
nem  voltak  itt  –  állapította  meg,  miután  megbotlott  benne.  –
Vigyázz, ki ne törd a nyakad – viccelődött magában.

Határozottan a peremhez lépett, majd tétován lenézett.

-  Huh,  hát  ez  eléggé  mély  –  gondolta  magában.  Vagy  elég
magas? Vajon elég magas? Vajon van kilenc másodperc magas?
Valahol azt olvasta, hogy kilenc másodperc szabadesés kell ahhoz,
hogy annyira  felgyorsuljon az  emberi  test,  hogy becsapódáskor
biztosan  olyan  sérüléseket  szerezzen,  melyek  az  élettel
összeegyeztethetetlenek. És Judith akarta azt a kilenc másodpercet.
Az ő  kilenc másodpercét.  És  most  valahogy nem tűnt  legalább
kilenc másodpercnek a járda. Talán öt.



- Asszongya’ hogy… - mondta magának az egyetemen ráragadt,
akkor még viccesnek gondolt tájszólással – gyorsulás egyenlő… ez
nevetséges.  Ez  nevetséges.  Ez  nem  egy  példafeladat  kísérleti
fizikából, ez egy érzelmi döntés. „Érzelmi döntés” – idézte saját
magát – mintha még lennének használható érzéseim.

Tíz  emelet.  Tavalyelőtt  annak  a  srácnak  a  szomszéd
lépcsőházból elég volt hét emelet. Igaz, ő kábítószer hatása alatt
állt… pontosabban repült. Judith nem tudta, ki volt az a srác, de
esténként sokszor megállt azon a helyen s nézte a mécseseket és a
mindig friss egy szál virágot. Mikor elmesélte Tanár Úrnak, ő csak
ennyit mondott: „Mázlista. Ő már tudja.” Ezt az egyet utálta Tanár
Úrban. Hogy időnként kimondta. Azt, amit nem kellett volna, ami
fáj, amit nem akarunk hallani. Ritkán beszélt és kevés szóval, de
néha  olyanokat  mondott,  hogy  az  nagyon  elevenébe  vágott
Judithnak. Ő már tudja. Ő már tudja milyen zuhanni és milyen nem
túlélni. Ő már tudja, mi jön azután. Persze az sem biztos, hogy
akarta. Judith sosem tudta meg, milyen kábítószert használt a srác,
nem mintha használni akarta volna, különösen nem most. Persze
volt  idő,  mikor a csapatszellem és a kíváncsiság sok mindenbe
belesodorta… többször is. Például mikor nem volt elég, hogy egész
nap  a  zöld  mezőn  rohangáltak  és  növényeket  gyűjtöttek
csoporttársaival,  hogy  aztán  gyűjteményt  és  jegyzőkönyvet
csináljanak belőlük… ha már így is  –  úgy is  agysejteket  kell  a
növényekbe  ölni,  akkor  annak  van  más  módja  is.  És  bizonyos
növényeket nem csak latinul tudjuk magunkévá tenni, hanem füst
formájában is.  Mennyiből  tart  a  cigarettát  kiegészíteni  egy  kis
fűvel,  hogy  ne  csak  a  nikotint  és  a  többi  pár  tucat  alkaloidát
jut tassák  szervezetükbe,  hanem  egy  k is  THC-t  i s?
Tetrahidrocannabinol – még most is le tudná rajzolni a molekula
szerkezeti képletét. És még most is emlékszik a hatására. Akkor
délután a fa alatt  semmi.  Semmi de semmi.  Hirtelenjében arra
gondolt, hogy átverés történt, vagy őt verte át Zozo, vagy Zozót a
dílere. Vagy csak a bénája keveset rakott a vágott dohányhoz, bár



ennek ellent mond, hogy nagyon gyakorlott mozdulatokkal sodort.

Mondjuk Zozó nem volt százas, tankönyvek és jegyzetek lapjait
használta  jointsodráshoz,  hogy  magába  szívja  a  tudást.  Az
éjszakára a párna alá tett könyvben nem hitt, de az elszívásban
igen,  annak  ellenére,  hogy  a  zh-eredmények  nem  igazolták  a
módszer hatékonyságát. Egyáltalán nem. De tény, hogy a jegyzetek
mindig kéznél vannak, akkor is, ha a parkban üldögélnek, akkor is,
ha az albérletben, akkor is van náluk egy jegyzőkönyv, ha nincs
náluk semmi. Á, ez is csak városi legenda, cigarettapapírba sodor
Zozó.

Aztán rá két hétre szülinapi buliban volt, ahol újra előkerült a
füves cigi, csak akkor már rendesen meg volt csavarva, úgy, ahogy
a füveskönyvben meg van írva. Ahogy járt körbe a spangli, Judith a
többiekkel ellentétben nem egyet szívott belőle, hanem kettőt, s jól
le is tüdőzte, hiszen rá nincs semmilyen hatással. És tényleg. A
második körben sem, mikor azért már többeken látszott, hogy a
pillanat hatása alá kerültek. Így beszállt a harmadik körbe is… a
negyediket már csak neki sodorta Zozó. És semmi. Azt leszámítva,
hogy  a  pezsgő  sem  úgy  hatott  rá,  mint  szokott,  és  a  házi
kerítésszaggató (állítólag pálinka) sem tudja kiütni. Pedig megvolt
hozzá mindenük: a pálinka is, a pohár is. Mivel úgy tűnt neki, hogy
ő az egyetlen az egész társaságban, aki józan, nincs beállva és még
nem is alszik, a többi ember hirtelen elkezdte untatni, ezért úgy
döntött, hogy lelép. És a lépcsőházban az első kanyarban rosszul
lett.  Nagyon.  Hangtalanul  összeesett,  miközben  rémülten
konstatálta, hogy bár eszméleténél van, nincs egyetlen olyan izom
sem testében,  amit  akaratával  irányítani  tudna.  Na,  ez  kemény
puffanás lesz… de a zuhanás nem ért végett a hideg padlón, zuhant
tovább,  egy időtlen,  fénytelen,  de nagyon hangos világba,  mely
valahol az ébrenlét és az álom között lebeg, de mégis inkább az
álomhoz van közelebb, mert ennyi szörnyűséges kép és történés
csak  rémálomban  jöhet  elő…  egy  horrorfilm-maraton  utáni
szupermaratoni rémálomban. Az első nagyjából tiszta pillanata az



volt, amikor rátaláltak azon bulizók, akik elindultak a hajnali első
trolihoz. Nem ismerte fel, ki térdel mellette, vagy kinek a hangját
hallja, mert annyira nem látott semmit, mintha sosem lett volna
szeme, s olyan messziről és olyan visszhangosan jönnének a szavak,
mintha a pályaudvari hangosbemondó recsegését hozná az északi
szél. De aztán hirtelen összeálltak a foszlányok a fejében:

- Még lélegzik.

És ez a mondat belé égett. Soha többé, soha többé. És tényleg,
azóta egyszer sem. Valahol azt olvasta, minden beavatás halál. Hát,
ez a drogos lépcsőházazás beavatás volt a szó régi értelmében,
még életében megpróbálta azt, amit halálával (majd egyszer) úgyis
meg kell próbálnia. Csak őt nagyon felkészületlenül érte, így még
félelmetesebb  volt,  még  több  szenvedést  hordozott,  és  teljesen
véletlenszerű volt a kimenetele.

Azóta csak a sima nikotin, de arról is leszokott. Többször is. De
egyszer tényleg és komolyan, a Tanár Úr miatt. Meddig is? Nem
elég sokáig… aztán úgy érezte, hogy legalább az egyik jó dolog
legyen jelen az életében, s ha az nem lehet a Tanár Úr, akkor jó
lesz a szamár is. Amúgy is nagyon magános volt a koffein csak úgy
magában, mindig kérdezgette: nikotin? Nikotin? Nem volt jó neki
se a rágó, se a cukorka, mindig csak a nikotin. Meg a csoki.

 

Hát akkor… hol a papír?

Pár  pillanatig  nézte  a  zsebéből  elővett  üres,  szamárfüles
jegyzettömböt, de semmi frappáns nem jutott az eszébe. De azért
írni  kezdett,  bár  utált  gyűrött  lapra  írni,  főleg  csak  úgy,  a
levegőben.

 

Bocsássatok meg…



 

Az  első  három betűt  alig  lehetett  kiolvasni,  mert  még  nem
fogott rendesen a toll. Hirtelen mozdulattal összegyűrte a papírt,
majd rögtön szét is tárta tenyerét. A szél nem vitte messzire a
galacsint,  ép  csak  a  peremen  túlra,  ahonnan  magatehetetlenül
zuhant  lefelé,  mint  egy  elejtett  kalapács,  ki  nem  dacol  a
gravitációval.

 

Megbocsátok

Tündér

 

Hirtelen nem is tudta, miért így írta alá. Senki sem becézte
így… csak egyetlen férfi, ki egykor szerette. De sohasem mondta
neki, csak az egyik e-mailjében utalt rá, meglehetősen homályosan,
és a diplomaosztójára küldött neki egy könyvet, melynek az elejébe
kézzel írt néhány kedves sort, s abban Tündérnek nevezte. Milyen
kár, hogy nem hamarabb... milyen kár. Csendes ember volt a Tanár
Úr, nem mondott szépeket, nem szeretett tettel, csak merengett a
világtól visszavonultan. Pedig micsoda szerelem lehetett volna! De
nem jött össze. Semmi sem jött össze, semmi sem történt, pedig a
szerelem megvolt. Méghozzá a kölcsönös szerelem. De valamiért
nem jött össze. Érdekes, hogy ennyi év után, s pont most jut újra az
eszébe. Talán, mert minden embernek csak egyvalaki jut, akinek
nevét elkiabálhatja a halál pillanatában.

Milyen szép gondolat. Itt áll húsz évesen egy tízes tetején és
szép gondolatokat idéz emlékezetébe. Nem is, huszonhét, de húsz
évesen már állt egyszer ugyan itt, csak akkor nem tette meg. Nem
is akarta,  eszébe se jutott,  csak levegőzni  ment a tetőre.  Vagy
százszor  járt  különböző  tetőkön,  egy  időben  szívesen  járt  oda
nézelődni,  gondolkodni,  ábrándozni,  tanulni,  zenét  hallgatni…



pedig  fiatalon  tériszonya  volt.  De  addig-addig  járt  fel  heccből
magas helyekre, főleg Tanár Úr kedvenc víztornyába, hogy a végén
megszerette. Már nem félt se a magasságtól, se a mélységtől. Már
semmitől se félt.

Talán ez a baj. Talán ezért kellett volna akkor.

Azóta sok új sebet szerzett, pedig már akkor is volt éppen elég.
Sőt. Már akkor is túl sok volt. Mert nem ment neki a szerelem. A
testi szerelem. Valahogy mindig rosszul választott, sosem volt jó a
szex, ráadásul mindig csak kihasználták és eldobták. Volt,  hogy
szex közben. Pontosabban a srác már végzett, csak ő volt még szex
közben, legalábbis azt hitte egészen addig,  míg a srác fel  nem
kapkodta a ruháit,  s  el  nem rohant „lekésem az utolsó buszt!”
felkiáltással. Így vesztette el a szüzességét másodszor. Mert az első
annyira rossz volt, hogy úgy döntött, megérdemel még egy esélyt,
hogy úgy veszítse el a szüzességét, ahogy álmodozott róla. Nem
jött be a második alkalom sem. Az első meg… véletlen volt. Sose
piálj túl sokat, még akkor sem, ha egy jó haverral teszed, akiben
feltétel nélkül megbízol. Semmi erőszak, csak egy rossz döntés,
már ha lehet döntésnek nevezni azt a valamit, ami lejátszódik egy
részeg nőben… mindenesetre valahol itt csesződött el az egész.
Valami eltört benne, s senki sem tudta összeragasztani, senki sem
tudta meg nem történtté tenni, s most már cipelheti törött lelkét
egész életében, mert annak a srácnak rendkívül fontos volt, hogy
szó  szerint  elb@ssza  az  ő  szüzességét.  Judith  találta  ki  ezt  a
szójátékot, s mindössze ennyi kellemes emléke maradt az egészből,
egy általa gyakran emlegetett szólásmondás. Szó szerint elb@szta
a szüzességét.

Talán ezért  is  keveredett  intim kapcsolatba azzal  a  lánnyal.
Nem érezte ettől magát leszbikusnak vagy leszbikus hajlamúnak,
meggyőződése  szerint  ettől  még  hetero  volt,  semmiképp  sem
biszex, de valahogy el akarta hinni, hogy egy nővel más, mint egy
férfival. Talán jobb. Nem. Másnak más, de nem volt jó. Nem olyan,



mint a filmekben, nem olyan szép, nem olyan izgató, nem olyan
finom. És valahogy kényelmetlennek érezte, hogy azt lihegje: ez az,
Kata, még, még! Nem is lihegte. Semmit sem lihegett.

A testiség nem jött be neki. Talán, mert csak testiség volt, szex,
s nem szeretkezés. Ő szerelmes típus volt, szeretett minden srácot
és minden lányt, akivel közel kerültek egymáshoz, de naiv volt. Azt
hitte, hogy közel kerültek egymáshoz, s azt hitte, a másik is szereti
őt. Hát… nem. Tulajdonképpen egyik sem vallotta meg neki, hogy
szereti.  Talán  az  fájt  neki  a  legjobban,  hogy  soha  senki  nem
mondta neki, hogy „szeretlek”. Persze volt, aki mondta, a családján
kívül is, sőt, férfi is mondta neki, de soha senki nem mondta neki
szerelemmel. Szemtől szembe, romantikusan, szerelemmel. Nem
súgták a fülébe. Átölelték, de nem súgták a fülébe. Talán a Tanár
Úr állt hozzá a legközelebb, de ő meg „nem mondhatta ki”.

Na, ez volt az életem… az egész életem. Hát ezért nem lett
belőlem regényhősnő… egy lábjegyzetben elfér az egész életem. És
ennyi.  A kis  hercegnő nem búcsúzott,  de a kígyóval  MINDENT
megbeszélt. Rien ne va plus messieurs…. Nincs több tét, uraim…

Becsukta  szemét,  lassan  és  hosszan  lélegzett  be  és  nagyon
lassan és nagyon hosszan lélegzett ki,  hogy – bár megnyugodni
nem akart - csökkentse vérnyomását és pulzusát, nehogy még a
végén szívinfarktust kapjon. Nem akart nevetségessé válni, nem
akart úgy bekerülni az újságokba, hogy „Öngyilkossági szándékkal
felmászott  egy  fiatal  nő  a  tetőre,  de  még  az  ugrás  előtt
infarktusban elhunyt a béna állatja”. Na jó, a béna állatja biztos
nem lenne ott,  ennyi  emberség talán szorult  az újságírókba is.
Újságírók, eh… emberek, akik az újságokat írják.

A  lényeg:  némi  erő l tetet t  nyugalom  a  zakato lás
megszűntetésére. Csend, nyugalom, Alföld… ez az, az Alföld jó lesz.
Az  Alföld  mindig  megnyugtatta  Judithot,  olyan  kopár,  olyan
egyhangú és olyan lapos. Olyan fenséges. És jó látni, hogy a Föld



mégiscsak lapos. Judith elmosolyodott. Ha most itt lenne Tanár Úr,
akkor  biztos  azt  mondaná:  bizony,  bizony,  az  emberek  fejében
kétféle tudás létezik, az iskolai tudás és a hétköznapi tudás. És a
kettő  vagy  találkozik  egymással,  vagy  nem.  Judithnál  általában
találkozott, de szerette látni, hogy a Föld lapos. Tudta, hogy a Föld
geoid alakú, hitte, hogy a Föld gömbölyű, repülőgépről szinte látta,
ahogy  görbül,  matematikailag  jól  tudta  közelíteni  forgási
ellipszoiddal,  s  végső  bizonyítékként  emlékezett,  hogy
gyerekkorában volt egy kis poszter a szobája falán, melyet még az
apja ragasztott oda neki, hogy egy szem lombikban fogant lánya
lássa, milyen szép a Föld, mikor felkel a holdi látóhatár felett az
Apollo-15  felvételén.  Persze  az  apja  nem akarta,  hogy  űrhajós
legyen a lányából. Csak egy kicsit. S bár Judith ilyen vagy olyan
okból tényleg szerette volna egészben látni e csodás földgolyót, és
az sem zavarta volna, ha az áll a névjegykártyáján, hogy az első
magyar női űrhajós, mégiscsak örült, hogy az általa belakott piciny
Föld-darabka mégiscsak lapos. És örült, hogy errefelé nincsenek
felhőkarcolók, bár most jól jönne egy – gondolta ironikusan. Na
mindegy, jó lesz ez a tízes is, majd ebből hozom ki a maximumot –
próbálgatta apja cinizmusát.

Bár ki tudja, mit szólna az apja, ha most látná a lányát. Egy
szem imádott lányát, akire oly sokat várt és akibe annyi időt, pénzt
és energiát fektetett, sajnos néha a felesége rovására.

Judith  sorrendben  a  harmadik  gyerek  volt,  de  az  első,  aki
megszületett.  Most  mégis  úgy  érezte,  hogy  nem  tartozik  a
szerencsések közé. Azon szerencsések közé, akik nem eszméltek
erre a világra. Kicsit neheztelt a szüleire, hogy ők soha nem adták
fel  és  mindig  újra  próbálkoztak.  És  most  mégis  gyerek  nélkül
fognak maradni… szegény apa, talán jobb, hogy nem érte meg.
Judith szerette az apját, rajongva imádta az apját, tipikus apás lány
volt, amíg csak lehetet, de néha nem értette a saját apját. Például
azokkal  a  dolgokkal  kapcsolatban,  melyek  untatták  apucit.
Magának való ember volt, egész nap el tudott lenni a közeli tó



partján,  kiült  reggel,  napfelkelte  előtt,  s  ott  ült  mozdulatlanul
napnyugtáig,  nem  mozdult,  nem  olvasott,  nem  rádiózott,  csak
nézte a vizet boldog arccal. Viszont ha elétettek egy horgászbotot,
hogy  nézze  az  úszót,  akkor  egy  perc  múlva  kijelentette,  hogy
unatkozik,  s  ez  nem  neki  való.  Egyszerűen  halálra  untatja  a
horgászás.

És ebben a pillanatban Judith rádöbbent, hogy nem is így volt.
Az apja nem is üldögélt egyedül a parton naphosszat. Velük volt
kint,  olvasott,  rádiózott,  fogócskázott,  tollasozott  és  bográcsban
paprikás  krumplit  főzött  neki  és  anyunak.  Hirtelen  nagyon
elkezdett  hiányozni  az apja.  Könnyeket csaltak szemébe azok a
múltból  felrémlő pillanatok,  mikor még óvodás volt,  s  vasárnap
reggelenként az apja mellé bújt az ágyba, hogy együtt olvassák az
újságot. Persze ő akkor igazából még nem ismerte a betűket, s a
fekete-fehér,  ismeretlen  embereket  ábrázoló  fényképek  sem
nyűgözték le, ezért jobb híján az apja kezét harapdálta. Mindig jó
fejnek tartotta apját, de csak most, felnőttként látta, hogy tényleg
mennyire  az  volt.  Például,  amikor  nyolc  évesen  látott  egy
elsősegély-bemutatót,  s  az  anyjától  kisírta,  hogy  vegyen  neki
Hófehérkés sebtapaszt, mert az még jól jöhet otthon. És tényleg, az
apja véletlenül megvágta magát borotválkozás közben. Három nap
alatt kétszer. És egyszer túlzásba vitte a sajtreszelést. És mindig
hogy  ordított,  mennyire  csípi  a  sebét  a  fertőtlenítő…  de
szerencsére, ahogy fogyott a dobozból a sebtapasz, úgy lett az apja
egyre ügyesebb. És a végén már egyáltalán nem kellett Hófehérkés
sebtapasszal a nyakán munkába mennie.

 

Oké, ennyi nosztalgia elég is volt – figyelmeztette magát.

Vajon nekem gyújtanak mécsest?

Becsukta szemét.



Nem, nem, ez olyan snassz. Lehunyta szemét. Na, ez már jobb.

Hát igen, Dosztojevszkij-style-ban nyomja. Nem volt hatalmában,
hogy ne szülessen meg, nem volt lehetősége, hogy ne vállalja az
életet  ennyi  fájdalommal  és  ilyen  nevetséges  feltételekkel.  De
hatalmában van meghalni.  Hatalmában van meghalni.

Lehunyta  szemét.  Rácsot  elkerülni,  járdán  szétplaccsanni  –
mondta magában. Ugyanis a bejárati ajtó felett nem kis tető volt,
hanem egy élire állított acéllapokból összehegesztett tákolmány,
amely ráadásul a ház nagy részén is körbefutott. Eső ellen nem volt
jó, Nap ellen nem volt jó, a leeső tárgyak ellen nem volt jó… talán
csak  arra  jó,  hogy  a  fentről  leugró  emberkéket  húszszor  húsz
centiméteres kockákra vágja. Csak hogy biztos ne élje túl, és hogy
nehezebb  dolga  legyen  a  helyszínelőknek,  és  hogy  formában
maradjanak az igazságügyi orvos szakértők. Mert ha valaki arra
esik, akkor mentőt biztos nem kell hívni hozzá.

 

Lehunyta szemét, vett egy nagy levegőt, s maga sem tudja miért,
széttárta karjait.

 

Kinyitotta szemeit és… meglátta a kettes buszt.

- A k.rva anyját – csúszott ki a száján, s emiatt úgy elszégyellte
magát, hogy leengedte karjait. Ő nem beszél ilyen csúnyán. Ő nem.
„Káromkodni muszáj, de trágárkodni nem” – oktatott ki mindenkit
Tanár Úr, ha valakinek valami kicsúszott a száján. Judithnak nem
csúszott ki. Jó ideje nem.

Megcsóválta fejét, s felpillantott – naná, hogy újra meglátta a
kettes buszt.


