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IKREK
Bella Vista – hirdette a büszke felirat a frissen meszelt épület

falán.  Az  emeleti  ablakokat  zöld  zsalugáterek  takarták,  a
földszinten körbefutó verandának dús szőlőlugas adott árnyékot. A
panzió bejératához göcsörtös törzsű, öreg olajfák alatt vezetett az
út, két oldalán óriás agyagkaspókban petúnia piroslott. A fák ágai
közt a távolban ott kéklett a tenger.
A lugasban, karosszékével egy fának dőlve posztónadrágos, kockás
inges  öregember  aludt,  előtte  kecskelábú  asztalon  cigaretta,
kiürült  kávéscsésze,  meg  egy  posztósapka.  A  délutáni  ájult
hőségben  egy  falevél  sem  rezdült.  Odabent  a  ház  mélyében
kitartóan csöngött  egy  telefon.
A dombra egy autó kapaszkodott fel,  a rádiójából harsogó zene
felébresztette az öreget.
- Afrodité! – mormogta kábán – Jön egy kocsi.
A kocsi befordult a kapun, és megállt a panzió bejáratánál. Taxi
volt, két agyongyötört fiatal nő kászálódott ki belőle.
- Afrodité! – kiáltotta az öreg, felállt, zsebkendőjével megtörölgette
verejtékező homlokát – Vendégek!
- Jó egészséget, Janni! – köszöntötte a taxis – Hogy s mint?
- Jó egészséget, te gyerek. Meleg van. Hogy megy a bolt?
- Nehezen. A benzin drága, fizetem a részleteket a banknak, turista
meg alig van. Dolgozom hajnaltól késő éjszakáig.
- Nehéz időket élünk.
A két nő ezalatt kinyitotta a taxi csomagtartóját, kiemelték és a
földre  rakosgatták  a  böröndjeiket.  Az  idősebbik,  akinek  még
mindig zúgott a feje az egész úton bömbölő zenétől, a forróságtól



égett  a  szeme,  és  a  lába beledagadt  a  cipőjébe,  eltántorgott  a
bejáratig,  és  leroskadt  a  lépcsőre.  Fiatalabb,  szőke  társa  az
öregember  elé  penderült:
- Jó napot! Azt beszéltük meg, hogy a fia kijön értünk a reptérre.
Két órán át vártunk rá!
- Á, igen – dörmögött az öreg -, épp most akart indulni. Jorgo!
A  bejárat  fölötti  erkélyen  borzas,  még  félig  alvó  fiatalember
bukkant  fel,  és  kábultan hunyorgott  a  napfényben.
- Jorgo! – támadt rá a szőke – Megbeszéltük, hogy kijössz értünk a
reptérre.
- Hiszen épp most akartam indulni! – méltatlankodott a fiú.
- Most? Mikor már vagy négy órája leszálltunk?
- Isten hozott! Isten hozott!
- A telefonod meg ki van kapcsolva.
-  Sziesztaidőben  mindig  kikapcsolom.  Nem  bírom,  ha
felébresztenek.  Megfájdul  tőle  a  fejem.
A másik fiatal nő felállt, a barátnőjéhez lépett, és a füléhez hajolt:
- Ez a falu bolondja?
- Nem – felelte a szőke mélységes lemondással a hangjában - , nem.
Ez a nagy ő.
Egymásra meredve hallgattak egy pillanatig, majd kitört belőlük a
nevetés.
- Nagyon szexi – a fekete lány szinte nyüszített a nevetéstől – ,
ahogy így vakarja a hónalját!
- Mit szólsz a kis mamuszához? – törölgette a könnyeit a szőke.
- Már tavaly is hiányzott a bal felső négyese?
- Jaj, ne! Tényleg hiányzik egy foga! Te jó ég... Te jó ég!
A férfiak egymásra néztek: nők, külföldiek, mi mást várhat tőlük az
ember?
***

-  De  most  komolyan  –  mondta  a  fekete  hajú,  miközben  a
szekrénybe aggatta a ruháit -, emiatt a féleszű miatt jöttünk ide,
édes Lénám?



-  Igen,  ha őszinte akarok lenni –  a szőke az ágyán ült,  és egy
samponosflakon kupakját tekergette. – Mármint ebbe a panzióba.
De  ide  a  szigetre  dolgozni  jöttünk.  Pénzt  keresni.  Meg persze
nyaralni. Jó lesz, meglátod. És ez a panzió nem drága, közel van
mindenhez,  és  nyugis  hely-  Kisfiam –  a  másik is  leült,  duzzadt
bokáját nyomogatta -, te tudod. Én rád bízom magam. Csak arra
felelj,  hogy  tényleg  emiatt  az  idióta  miatt  bőgtél  egész  télen,
költöttél egy vagyont telefonálgatásra...
- ...küldözgettem ajándékokat, fogyókúráztam és botoxoztattam...
- Botox?! Ezt nem is mondtad!
- Á, nem érdekes…
- Muti!
- Itt, a szemem körül...Na! – csapott a térdére a szőke, felállt, és
nagyot  nyújtózott  –  Én  örülök,  Editkém.  Ilyen  gyorsan  és
fájdalommentesen még senkiből nem sikerült kiábrándulnom.
***

- Afrodité – bődült el az öregember a karosszékében hűsölve -,
hozod már azt a kávét? És csinálj egyet a gyereknek is!
- Nekem nem kell – morogta Jorgosz az apjának. – Elmegyek cigit
venni,  és  majd  a  faluban  iszom.  Ma még  két  szobába  jönnek.
Valami német öregasszony, meg három orosz lány. Na, elmentem.
A mamának üzenem, hogy nincs tiszta alsóm. Vasalt ingem sincsen.
-  Épp  most  vittem  föl  a  szobádba  –  gömbölyded  asszonyság
bukkant  elő  a  házból  virágmintás  nejlon  otthonkában,  kezében
tálca  kávéscsészékkel,  és  egy  palack  friss,  hideg  vízzel.
Agyondolgozott keze ujjait elgörbítette az ízületi gyulladás.
– Hova rohansz? Itt a kávéd!
- Mondtam, hogy nem kell – szólt vissza Jorgosz a kapuból.
- Nekem ugyan nem mondtad – az asszony lezöttyent a fia helyébe.
– Nem baj, majd én megiszom... Hová megy a gyerek?
- Azt csak a jóisten tudja – sóhajtott a gondterhelt apa. A felesége
végimérte, és legyintett.
- Hogy mi volt ennek a gyereknek a szobájában már megint! A



derekam leszakad,  mire kisöpröm az ágya alól,  amit  szétdobál.
Kéne már neki egy rendes lány. Nem győzök mindent egyedül.
***

Két tejfehér bőrű, kövérkés lány dobozos kólát iszogatott egy
emeleti  erkélyen:  mindkettőjük  orrán  hatalmas,  kerek
napszemüveg,  lábuk  az  asztalon.
- Láttad? Beköltöztek a szemközti szobába.
Barátnője némán üldögélt tovább.
- Két nő. Nem angolok.
Válasz most sem érkezett.
- Olyan harminc körüliek. Vagy még öregebbek. Nem láttad?
- Figyi, megmondtam, hogy nem beszélek veled – szólalt meg végre
a másik kislány. Elvette az asztalról a mobiltelefonját, és unottan
nyomogatni kezdte.
- És úgy fogunk itt lakni hónapokig, hogy veszekszünk?
- Ha nem tetszik, költözz egy másik panzióba.
- Költözz te! Ezt a helyet én találtam a neten.
- De én intéztem a szobafoglalást.
- Figyi, akkor költözz el te!
Ebben a pillanatban valaki megdöngette a balkon tejüveg falát,
mire mindketten felkapták a fejüket.
- Hellóka! – szólt egy incifinci hang a szomszédból – Bocsi, de itt
minden  szavatokat  hallani.  Vivi  vagyok.  Az  éjjel  érkeztünk  a
barátnőmmel.
- Juj, bocsi! Ugye, nem ébresztettünk fel titeket?
- Juj istenkém, dehogy! Van kedvetek átjönni bulizni?
A  két  kislány  vidáman csivitelve  felpattant,  és  kólásdobozokkal
meg chipses zacskókkal megrakodva átvonultak a szomszédba.
***

- Egy hónapra foglaltam le a szobát, de ha jól érzem itt magam,
maradnék tovább is. Havonta elóre fizetek – sátorszerű klepetust
viselő, hatalmas termetű, mosolytalan nő ült a recepció elé húzott
két bárszéken, kézitáskáját az ölében szorongatta. – Megfelel ez



így?
-  Természetesen  –  hebegte  Jorgosz,  és  képtelen  volt  levenni  a
szemét  az  óriásnő  hihetetlen  méreteiről  –  A  szabóját...izé!  A
szobáját már előkészítettük...  Apa! – kiáltotta kínjában, és örült
hogy  kimenekülhet  végre  a  pult  mögül.  A  nő  kőszobor-arca,
rezzenetlen  tekintete  halálra  rémítette  -  Erre  tessék!
- Csöndes szoba lesz?
-  Hogyne,  asszonyom.  Minden  szobánk  csöndes  –  felkapta  a
böröndöket, és futólépésben indult a lépcsőkhöz – Balkon, tévé,
minibár. Erre parancsoljon... Apa!
Mikor visszaért az emeletről, apja már a pult mögött ült.
- Láttad ezt? – Jorgosz hitetlenkedve ingatta a fejét – Ilyen nincs
is... Hát, hogy az ágy nem fogja kibírni, az biztos!
A két  férfi  észrevette,  hogy hóna alatt  egy nagy ruháskosárral
Afrodité kacsázik feléjük. Jannisz a könyökével oldalba bökte a fiát.
Összenéztek.
- Csaknem olyan kövér, mint az anyád – bólogatott nagy komolyan
az öreg. Afrodité megtorpant, és fülelni kezdett.
-  Tényleg nem sok hiányzik...  De mihez kezdünk, ha beszorul a
zuhanyzóba?
-  Majd  adok  én  neked,  büdös  kölyök!  –  Afrodité  váratlan
sebességgel a pultnál termett, és fültövön legyintette a fiát – Adok
én neked, másokat kicsúfolni! Szűzanyácskám, nézd meg ezt a két
naplopót! Csak a hülyeségen jár az eszük... Mit akartok vacsorára?
A két naplopó göcögve nevetett, mire Afrodité is elmosolyodott
- Idétlenek... Makarónit kaptok szósszal. Punktum.
***

- Én Vivi vagyok, ő meg a barátnőm, Koo – a két lány mintha
vendégeik  ikertestvérei  lettek  volna:  sápadtak,  pufókok,
napszemüvegesek.  Mind  a  négyen  bikinit  viseltek,  mélyen  a
húsukba vágtak  a  pántok.
- Mi meg Lou és Dee – összepuszilkodtak, és kiültek az erkélyre. –
Ti hol fogtok melózni? Mi az ír bárban.



- Ti is? Mi is! Ez isteni!
***

A szoba egy csöppet sem volt csendes. A jobboldali erkélyen
négy kislány visongott, balról a szomszédos szálloda medencéje és
pool-bárja  üzemelt  teljes  gőzzel,  a  kertben  pedig  a  panziósék
ünnepeltek valamit népes és zajos baráti társaságban: nagyokat
nevettek,  harsogva beszéltek és igyekeztek túlkiabálni  egymást.
Lakásuk mélyében a bömbölt a televízió.
Frau Klein nehézkesen kibújt a klepetusából, leült az ágyra, kezeit
az  ölébe  ejtette,  és  csöndben  sírni  kezdett.  Széles  arcán
végigfolytak  a  könnyek,  hatalmas  vállai  meg-megrázkódtak,
küszködve kapkodta  a  levegőt.
Aztán  szépen  megnyugodott.  Kezeire  támaszkodva  felállt,
nekifogott kipakolni a holmiját: lepedőnyi pongyolát, klepetusokat,
kendőket akasztgatott a szekrénybe. Mikor végzett, fonott kosarat
vett az ölébe, leemelte a fedelét, és eszegetni kezdett belőle. Ahogy
nyelte a hideg grillcsirkét, kenyeret, uborkát, úgy csitult el benne a
feszültség:  arca  felderült,  vállai  elernyedtek,  keze  fejével
letörölgette  a  könnyeit.
Csöndben rámolgatva  megvárta  az  éjszakát:  akkor  fürdőruhába
bújt,  kendőt  terített  magára,  és  lemerészkedett  a  tengerpartra.
Útközben  nem  találkozott  senkivel,  a  parton  sem  járt  senki.
Boldogan  bedöcögött  az  éjfekete,  hűvös  vízbe,  ahol  végre
megfeledkezhetett iszonyú testének súlyáról: a tenger dédelgette,
ringatta, megtartotta őt.
***

- Megyek, hozok valami reggelinek valót – szólt vissza az ajtóból
Edit, és amint kitette a lábát a szobából, Jorgosz rögtön Lénára
vetette magát.
-  Nagyon  vártalak!  Nagyon!  –  lihegte,  miközben  igyekezett
leráncigálni Lénáról a ruhát. Mikor rájött, hogy a lány túl elszántan
tiltakozik, hátrébb ugrott, és egy mozdulattal letolta a gatyáját.
- Mit csinálsz? – sziszegte Léna, és végignézett a szőrös, cingár



lábakon - Azonnal öltözz föl, az ég áldjon már meg! Az agyamra
mész.
Jorgosz nem adta fel,  nem olyan fából faragták: a ruhával nem
bajlódott tovább, inkább a bugyira koncentrált. Átnyalábolta Lénát,
igyekezett  szétfeszegetni  a  lábait,  közben  pedig  az  ágy  felé
vonszolta.
- Szexeljünk! – hörögte.
Léna összeszedte minden erejét, és kiszabadította magát.
- Te hülye! Ez neked szex? Olyan vagy, mint egy állat!
Jorgosz  ezt  valamiért  bóknak  vette,  és  büszke  vigyorral  újabb
rohamra készült.
- Ott maradsz – parancsolt rá a lány, és lesimította a ruháját. –
Azonnal felöltözöl, különben sikítok. Ömlik a víz a wc-ben, azért
hívtalak. Te barom.
Jorgosz  félrefordított  fejjel  fülelni  kezdett,  figyelte  kicsit  a  víz
zubogását, és elméjében máris felsejlett a megoldás: ha eddig folyt
a víz, folyhat még öt percig.
- Szexeljünk már, Léna!
- Gyere ide! – csattant a lány hangja – Ide, a tükörhöz!
Jorgosz boldogan elvigyorodott. Bokájára csúszott gatyáját feljebb
rántotta,  hogy  lépni  tudjon,  és  egyetlen  ugrással  a  tükör  előtt
termett.
- Nos, mit látsz? – kérdezte Léna csípőre tett kézzel – Hát hogy
nézel ki? Hogy viselkedsz? Miből gondolod, hogy ettől majd engem
elönt a vágy?
- Engem már elöntött! – jelentette vígan Jorgosz, és nagyot csapott
Léna fenekére. A lány sóhajtva legyintett:
- Na, húzz el innen. Javítsd meg a klotyót, aztán tünés.
***


