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Pók-háló

Talán nem fog megint elkésni, ha most indul. Simán odaérhet a megbeszélt időre. Általában már startra készen állt,  mikor
valamiért még húsz-harminc percig elkezdett szerencsétlenkedni a lakásban. Viszont most nem volt az utolsó pillanatban mosogatóba
rakott kávéscsésze, amiből menetrendszerűen ráfröccsent pár csepp kávé vagy lakáskulccsal felszakított harisnya vagy egy utolsó
tükörbepillantással felfedezett sminkprobléma, amit talán más észre sem vett volna. Felkapta a laptop-táskát az előszobai kisasztalról
és a kilincsért nyúlt. Abban a pillanatban már jött is a menetrendszerű pisilési inger. Nem volt vészes, de tudta, mire a plázába ér, szét
fogja feszíteni a hólyagját. A rohadt kávé az oka, gondolta. Le kell róla szokni. A cigiről már sikerült, de a kávé is repül. Elég volt egy
csészével meginni és óránként vécére kellett járnia. Sokszor alig jött valami, de az inger mindig ott volt a testében. Ebből mégis csak
késés lesz megint. Tudta, hogy Marci meg fogja várni, de nem hagyja majd ki a cinikus megjegyzéseket. Szinte máris ott csengett a
fülében, ahogy mondja.”- Zsófika, hozzád órát lehetne igazítani.”- és közben színpadiasan tekergeti majd a csuklóján egy képzeletbeli
karóra felhúzó-gombját.

A kis törpe. Elmosolyodott. Imádta Marcit. Az egyetlen igazi barátnője volt mióta az eszét tudta. Havercsajok jöttek mentek az
évek során, de Marcella volt az egyetlen, akit barátnőnek lehetett nevezni.

A laptop-táskát visszafektette az asztalra és kibújt a fekete magas-sarkúból. Tapasztalatból tudta, hogy abban nem kényelmes a
pisilés. Előnye csak akkor volt ebből a szempontból, ha kénytelen az ember az utcán leguggolni. Vécére menet elhaladt az előszobai
nagytükör előtt. Mindig belenézett. Elégedett volt a látvánnyal. Csinos, és kellőképpen kurvás. Pont annyira, hogy tíz férfiből kilenc
azonnal meg akarja dugni. A maradék egy is csak pár percet hezitálna. A szűk, V kivágású fekete toppban feszültek a mellei. Büszke
volt  rájuk.  Még nem szilikon és bízott  benne,  hogy sokáig nem is kényszerül  kés alá feküdni.  Bőre barnaságát jól  kiemelte a
combközépig érő fehér szoknya, amit most egy rántással felhúzott a csípőjére, hogy könnyítsen az egyre erősebb alhasi feszülésen. A
bugyival nem kellett vesződnie. Mikor kitavaszodott rögtön száműzte a ruhatárából. Sokkal szabadabbnak érezte magát nélküle.
Gyakran még hűvösebb időben sem vett fel a farmer alá.

A csempézett falon, egy polcon tartotta a papírt, a popsi törlőt és kis műanyag pohárban egy műanyag pálcikát, amit azonnal a
szájába  vett  mikor  leült  a  delfines  ülőkére.  Régebben  mindig  a  vécén  jött  rá  leginkább  a  dohányzási  kényszer.  Talán,  mert
fiatalkorában, az iskolában, ott kezdték próbálgatni a csajokkal, milyen is rágyújtani. Aztán idővel rájött, ha a műanyag pálcikát a
szájába teszi meg tudja állni, hogy ne gyújtson rá. A cigarettáról leszokott, de a pálcikát még ott tartotta a biztonság kedvéért. Pár
másodperc telt el, majd erős sugárban megindult az aranyeső. Ezt a szót Marcitól vette át, aki pornós lányoktól hallotta, mikor
fotósorozatot készített róluk. Sokkal szebben hangzott, mint a vizelet vagy a pisi.

Nem is gondolta, hogy ilyen sok fog jönni. Ha most nem ült volna le az biztos, hogy kikészül a villamoson, pedig az út csak húsz
perc a plázáig. Kivette a pálcikát a szájából, tépett egy kis papírt és finoman megtörölte magát. Még felhúzott szoknyával lépett a
kézmosóhoz, így a tükörben jól látta a csupasz puncit. Szerette. Eszébe jutott miközben a kezét mosta, hogy Marci egyszer azt mondta
rá, gyömbér ízű. Később mindig jót nevettek, mikor felidézték ezt a megismerkedésük első napjaiban történt, félresikerült leszbikus
próbálkozást.

Gyorsan megtörölte a kezét. Lehúzta a szoknyát. A gyömbér ízű punci eltűnt a tükörből. Egy gyors pillantás a konyhai faliórára,
10:35. Késni fog, ez már biztos. Még be akarta szerezni a villamos megálló melletti újságosnál a kiadványt. Tegnap már nem volt rá
ideje. A trafik sajnos bezárt mire hazaért a szépségszalonból, de annyira jól szokta érezni ott magát, hogy mikor a lányok elkészültek a
hajával, a körmével vagy az éppen aktuális szépészeti beavatkozással, még utána általában leragadt pletykázni. Ott látta meg a képet
is.  Felkenték a festéket a hajára,  és amíg várt fellapozta a 100 leggazdagabb magyar kiadványt,  ami ott  hevert az asztalon a
fodrászatban. Először át is siklott a fotón. Továbblapozott. Majd két-három oldallal odébb jött rá, hogy már látta valahol a nőt.
Visszahajtotta a lapokat és jobban megnézte a képet. A cikk nem a nőről szólt, hanem egy hetven év körüli férfiról, aki két nővel állt
karonfogva a cikkhez tartozó illusztrációk egyikén. A képaláírás a következő volt: „A büszke apa és nagyapa.” A két nőn első ránézésre
látszott, hogy anya és lánya. Az idősebb negyvenöt év körüli lehetett. Csinos, dekoratív korát meghazudtoló asszony, és Zsófi tudta,
hogy már látta valahol. Egész éjszaka törte a fejét, de csak a reggeli kávénál jött rá, hogy megütötték a főnyereményt.

Most nem számít, hogy mennyit késik. Meg kell vennie a kiadványt. Marcinak is látnia kell, hogy mibe nyúltak bele.
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Marci a mozgólépcsőn volt mikor jött a sms:”Szia Picur kicsit késni fogok. puszi”. Számítottam rá, gondolta. Zsófi még sehova sem
ért oda időben, miért is lenne ez most másként. A lépcső felért az emeletre. Most, hogy kiderült bőven van még ideje, megállt a
mozgólépcsővel szembeni virágbolt előtt. Mikor erre járt mindig megcsodálta. Nagyon ízlésesen kialakított és berendezett üzlet volt,
az aktuális évszaknak megfelelő kompozícióval a kirakatban.

Közvetlenül a virágbolt mellett étkezdék sorakoztak, McDonalds, kínai, gyrosos, főzelékes, a szokásos felhozatal. Ide beszélték
meg a találkozót, összekötve a kellemest a hasznossal, így legalább kerül valami meleg étel is a gyomrukban, mert ez nem volt túl
jellemző egyikükre sem. Inkább a kutyafuttában bekapkodott szendvics vagy pékáru. Zsófin nem látszott meg a rendszertelen és



szemét kajákkal teletűzdelt étkezés. Bármit és bármennyit ehetett, mindig megőrizte bomba alakját. Marci csak ezért az egy dologért
irigyelte. Ő sokszor azt érezte elég, ha ránéz egy túrósbatyura vagy egy lekváros táskára, máris felszalad rá két kiló. Pedig nem volt az
a vészesen elhízott nő. Százötvenöt centijéhez körülbelül hatvan hatvanöt kilo párosult, évszaktól függően. Nyáron mindig sikerült
ledobnia a télen felhalmozott zsírréteget, mivel a nagy melegben nem kívánta az ételt. Örült, hogy az elmúlt egy két évben tombolt
nyáron a kánikula. A globális felmelegedés apró örömei, gondolta.

Beállt a Meki előtti sorba, hogy vegyen egy kávét, amíg várakozik. A mai nap a harmadikat, vagyis azt a kávét, ami után már nem
szokta számolni, hogy mennyit önt magába. A kávézás volt az egyik gyengéje. Napi hét-nyolc volt a szokásos adagja. Tudta, hogy nem
helyes, de mindig azzal nyugtatta magát, hogy sokkal jobb, mint a többi káros szenvedély. Sohasem dohányzott és büszke volt Zsófira,
mikor annak sikerült leszoknia a cigiről. Gondolta ezután majd együtt küzdenek a plusz kilókkal, de Zsófi egy dekával se lett nehezebb
a leszokást követően sem. Hiába, ez genetika, ahogy a pasizás is, mert Marci ezt is a káros szenvedélyek közé sorolta. Egy futó
kalandot leszámítva már egy éve nem volt férfi az életében, de nem is hiányolta. Még a szexet sem. Azt kiváltotta maszturbálással,
amit viszont a kávéhoz hasonló mennyiségben „fogyasztott”. Mikor ez szóba jött közöttük Zsófi meg is jegyezte-„El fog kopni az ujjad,
Picur. Nekem kell, hogy megkezeljen egy hús vér rúd!” - és vigyorgott, mint akit már visznek is „kezelésre”. Persze, mint kiderült,
Zsófi inkább hüvelyélvező volt, Marci viszont csiklón keresztül jutott el a csúcsra, mint a nők többsége. Már-már betegesen űzte ezt a
játékot, sőt újabban kezdett rászokni a nyilvános helyekre. Miközben ezen járt az esze, szemével elkezdte keresni a megfelelő helyet
az étkezdében. Elvégre ki tudja Zsófi mennyit fog késni. Ki is nézett egy sarokasztalt, ahova nem esett nagy rálátás. Idegesíteni kezdte
az előtte szerencsétlenkedő nő, aki aprót keresett, és már majdnem kiborította a táskáját a pultra, hogy összeszedje, amit az alján talál.
Félő volt, hogy elfoglalják a kiszemelt asztal, mivel egyre többen jöttek, hogy itt fogyasszák el az ebédjüket. Marci össze is nézett a
pultban álló lánnyal, aki csak mosolygott és türelmesen várta, hogy a nő végre kifizesse a sajtburgerét. Végül Marcinak mégsem kellet
megvárnia a szerencsétlenkedés végét, mert a másik eladó hamarabb megszabadult a vevőtől.

- Mit adhatok szépség? - kérdezte a pultos, arcán ugyanazzal a mosollyal, mint az aprót kereső nőt kiszolgáló lány. Ezeket biztos
képzik erre, gondolta Marci. A srác száznyolcvanöt magas volt, az a tipikus ropi alkat, akinek kavicsot kell hordania a zsebében, hogy
el ne fújja egy nagyobb szél. A haja a mostani divat szerint a feje tetején félrezselézve, mint aki reggel kapott egy pofont, és még azóta
sem álltak egyenesbe a hajszálai. Látszott rajta, hogy nagyon elégedett ezzel a szépség megszólítással. Nem tudta, hogy Marci az ilyen
beszólásokat zsigerből leosztja.

- Csak egy kávé lesz, te kis ízlésficamos. - vigyorgott vissza a Mekis egyen mosollyal, amit az imént „tanult”. A hatás nem maradt el.
A felpofozott hajú ropi elvörösödött és szó nélkül csinálta a kávét, meg sem kérdezve, hogy milyen és mekkora legyen.

- Hosszú kávé legyen, mielőtt összevesznénk!- szólt utána Marci, magában vigyorogva.

Valószínűleg ritkán készült el ilyen gyorsan hosszú kávé, így Marci lecsaphatott a kiszemelt asztalra. Egy kis beugróban volt, ahol
még egy asztal foglalt helyet, de ott sem ült még senki. Marci leült a kiszemelt helyre, amit egy nagy, széles levelű művirág még
jobban elzárt a nyüzsgéstől. Így ő jól látta az embereket, de őt szinte alig vették észre. Belekortyolt a kávéba, ami forró volt és így
megégette kissé a nyelvét.

-A picsába! Megátkozott ez a kis nyálas gyerek!- szisszent fel. Félig nyitott szájjal dörzsölgetni kezdte a felső fogsorához a nyelvét,
mikor belépett egy férfi a beugróba, tálcával a kezében és rögtön ahhoz az asztalhoz fordult, ahol Marci ült. Amelyik irányból érkezett
onnan nem lehetett látni, hogy már van valaki az asztalnál, de csak egy pillanatra suhant át az arcán a meglepetés, majd kedves
mosoly váltotta fel, amihez nagyban hozzájárult Marci idétlen szájtartása is.

- Én ezért nem kávézok. – mondta és tovább mosolygott. Rögtön felmérte a helyzetet Marci fogsornyalogatásából és az asztalon
levő papírpohárból.

Marciban ez csak még jobban megerősítette azt a tényt, hogy a félrepofozott hajú srác elmondott egy átkot mikor a kávét
készítette. Gondolta a flegma stílussal ezt a fickót is leszereli, és végre egyedül maradhat.

- Mohó vagyok, de ez magánügy. - vágta oda nyersen.

- Hagyom is kibontakozni és majd messziről figyelem, hátha tanulok valamit. - válaszolta nyugodt hangon a férfi és még meg is
fejelte egy kacsintással, majd ahelyett, hogy elment volna leült a másik asztalhoz.

Na, lőttek a masztinak, gondolta. Egyébként is elvette a kedvét, hogy égési sérüléseket szenvedett a nyelve hegyén. A közjáték
után igazán bosszantani kezdte, hogy Zsófi még mindig nem ért oda. Fél szemmel látta, hogy a férfi hozzákezdett az ebédjéhez.
Gondolta jobban megnézi magának. Harmincas évei végén járó, de korát meghazudtoló pasi volt. Fekete, tüskésre nyírt hajjal és
fekete spanyolszakállal, ami kifejezetten jól állt neki. A szemét most nem látta, hiszen a férfi a tányérjára és az abban levő kínai
tésztára  koncentrált,  de  ahogy  emlékezett  az  összenézésükre,  mintha  kék  lett  volna.  Az  viszont  biztos,  hogy  világos  színű,
semmiképpen sem barna. Fekete, hosszú ujjú felső volt rajta, nem az a túlságosan feszülős izomcucc, ahogy Marci nevezte az olyan
ruhadarabokat, de így is látszott, hogy kisportolt, ritka példánya a korosztályának. Inkább Zsófi esete, állapította meg. Neki túl nyers
volt, bár meg kell hagyni a mosolya az fantasztikus és szemtelen is egyben, amit különösen kedvelt egy férfiban. Amikor ilyen mosolyt
látott mindig a testvére jutott az eszébe, de Feri már húsz éve elment. Marci akkor még csak hét éves volt. Az emlékek már kissé
megfakultak, de arra tisztán emlékezett mikor egy rendőr jött érte a suliba.

Akkor kezdte az általános iskolát. Alig várta, hogy végre oda járhasson, év vesztes lévén, már nagyon unta az ovit. Éppen ebédhez



készülődött az osztály mikor egy rendőr jött be a terembe. Minden gyerek bámulta, főleg a fiúk, de ő is. A rendőr odalépett Marika
nénihez, mondott valamit és a tanító néni egyből ránézett. Már ettől a nézéstől is nagyon megijedt. Csak nem érte jöttek? Hiszen nem
csinált semmi rosszat. Aztán kiderült, hogy nem ő volt a bűnös, hanem egy részeg ámokfutó, aki frontálisan belehajtott a szülei
autójába. Persze, ahogy az ilyenkor lenni szokott, túlélte, de anya és apa nem. Apa a helyszínen, anya a kórházba szállítás közben halt
meg. Marci sokat gondolt rá. Vajon magánál volt? Eszében volt ő és Feri? Sohasem derül ki.

Feri tizennyolc éves volt akkor. Éppen katona. Marci a temetésen látta utoljára. Egy fényképet adott a kezébe, amin együtt voltak
egy virágzó orgonabokor előtt. Ő a bátyja karján ült és mosolyogtak mind a ketten. A képet még anya csinálta róluk, azon az utolsó
tavaszon.

- Hugi, ezt most eltépjük. - nézett a szemébe. Marci nem értette miért kell eltépni, hiszen neki nagyon tetszett a fotó. Feri biztosan
észrevette az értetlenkedést az arcán, mert mosolyogva hozzátette.

- Csak kettétépjük kincsem, ez egyik fele a tiéd, a másik az enyém. Látod, így szépen középen. – mondta, miközben visszavette a
kislány kezéből a képet, majd behajtotta ott, ahol Marci a karján ült, és eltépte a hajtás mentén.

Azt a részt, amin Marci volt, a katonazubbonya belső zsebébe tette, az őt ábrázoló képdarabot pedig a kislány kezébe adta.

-  Vigyázz  rá!  Nemsokára  visszajövök  érted.  –  kacsintott,  majd  megpuszilta  az  arcát.  Feri  már  tizennyolc  évesen  naponta
borotválkozott. Erős fekete borostája szúrt, de Marci mosolygott és visszakacsintott, ahogy a bátyjától látta. Még sokáig nézte a
katonaruhás alakot, ahogy távolodott, aztán örökre eltűnt. Sohasem jött vissza. A laktanyában is hiába várták. Katonaszökevény lett.
Marci eleinte minden nap várta az árvaházban, ahová szülei halála után került, de az évek múlásával egyre ritkábban jutott eszébe.
Végül szinte teljesen elfelejtette és csak akkor gondolt rá, ha a kép a kezébe került. Persze a tárcájában hordta, egy rejtett zsebben,
de már nagyon ritkán vette elő. Általában olyankor, ha egy ilyen mosolyt látott, mint amit most a szemtelen pasitól, aki persze
nyugodtan ette a kínait, nem is sejtve, hogy milyen vihart kavart a vigyorgásával.

Nagyon kellett ez nekem, gondolta. Idióta Mekis gyerek, megégetett nyelv, egy múltbéli mosoly és mindez pár perc alatt. Pedig
milyen szépen indult a nap, amíg meg nem jött Zsófika smse. Az ebédet ő fizeti az már biztos, ha ilyen hülye volt és nem tudott időben
ideérni. Marci persze imádta és Zsófi lehülyézése csak képletesen suhant át az agyán, de a „szidalmazás” eredményre vezetett, hiszen
barátnője -, mintha a hülye egy hívó szó lenne- megjelent az étkezdék bejáratánál.
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Robert mióta az eszét tudta imádta a kínait. Bármerre is járt a világban mindig az volt a leggyakoribb étel az „étlapján”. Sok
helyen megfordult és érdekes módon Európában finomabbnak találta, mint a távol-keleten. Ma is ez volt a terv ebédre. Csípős savanyú
leves, majd kínai tészta szecsuáni csirkével. Két napja érkezett a fővárosba, ahol közel húsz éve nem járt. Emlékezett, hogy a pláza
helyén, ahol most az ebédjére várt, régen egy üres füves terület volt. Gyerekkorában sokat fociztak itt a környékbeli srácokkal.

A kis kínai pultos cserfesen vigyorgott, miközben felvette a rendelését, így fizetéskor a szokásosnál nagyobb borravalót hagyott a
kasszánál. Rá is kacsintott a lányra, aki még szélesebb mosolyra húzta a száját, bár Rob meg volt róla győződve, hogy azt már nem
lehet fokozni.

Körbenézett a tálcával a kezében és kiszúrta a kis beugrót az étkezdében, amit egy nagylevelű művirág takart el a többi asztaltól.
Szerette, ha nem bámulnak az arcába evés közben, viszont ő mindenkit és mindent láthatott. Régi katonaszokás, igaz próbálta a
seregből hozott beidegződéseit elhagyni, de tudta, lesznek olyan dolgok, amiket még a sírba is magával fog vinni.

Nagy ügyességet igényelt, hogy a levest ne löttyintse ki a tálcára. A kis vigyorgós kínai lány annyira telemerte a tányért, hogy
minden lépésnél vigyázni kellett nehogy a szecsuáni csirke is kapjon a levesből. A kiszemelt asztal viszont foglalt volt, a művirág
takarásában ott ült a Széparcú. Rob mindenkire ragasztott valami becenevet, nem számított, hogy évek óta tartott az ismeretség vagy
csak pár percről, pillanatról szólt. Persze voltak visszatérő nevek, mint Nagysegg, Majompofa, Békaszem, de egyszerre mindig csak
egy emberre aggatta Viszont, ha az ismeretség hosszú távúnak bizonyult, akkor az illető örökre kibérelhette az adott nevet. Marci lett
a Széparcú, arra a pár percre, amíg „közösen” töltötték az ebédidejüket. Néha felpillantott a kanalazásból és látta, hogy a lány még
mindig a nyelvével piszkálja a fogsorát. Magában mosolygott, mivel reggel egy hasonló baleseten ment keresztül, csak nem kávéval,
hanem teával és szinte ugyanezt a módszert választotta a fájdalom enyhítésére. Így könnyű volt kitalálni a lány furcsa arckifejezésének
okát, főleg, hogy a kávé ott gőzölgött előtte az asztalon. Bár a beszólása nem aratott osztatlan sikert, ő mégis jót szórakozott az eseten
és jókedvéhez hozzájárult, hogy a leves különösen ízletes volt. Apró örömök, gondolta. Amúgy sem jutott belőlük sok az elmúlt
időszakban.

Tavalyelőtt,  nyáron, Papánál gégerákot diagnosztizáltak. Istenem, hogy káromkodna most,  ha látná, hogy mit eszek. Mindig
gyűlölte a kínai konyhát. Papa két szállodát is vitt Manchesterben és mindegyik híres volt török ételkülönlegességeiről. Ő volt a The



Gastronomer. A szakmában mindenki csak így ismerte az öreg ínyencmestert. Akay Terim tizenhét évesen kalandvágyból indult
Törökországból Amerikába, de az utazás Angliában véget is ért. Itt csinálta meg a szerencséjét, lett sikeres és bevándorlóként is
elismert üzletember. Mióta kiderült,  hogy milyen beteg, egyre többet mesélt erről az időszakról.  Meg volt róla győződve, hogy
gyógyíthatatlan, talán ezért is nosztalgiázott egyre gyakrabban. Rob olyan dolgokat is megtudott, amikről előtte sohasem beszéltek.
Szerette, ahogy az apja előadta a régi sztorikat. Nagyon tudott anekdotázni, világéletében a társaság középpontja és mozgatórugója
volt. Széles taglejtésekkel és kifejező arcmimikával tette még élvezhetőbbé a történeteket. Gyakran a hangját is elváltoztatva, attól
függően, hogy éppen ki szerepelt a sztoriban.

Az orvosok bizakodóak voltak, mert Papa szervezete nagyon jól reagált a kezelésekre, de mikor időről időre a kemoterápia
mellékhatásai ágynak döntötték mindig abbamaradtak a mesék. Olyankor csak az foglalkoztatta, hogy Rob keresse meg és hozza haza
az öccsét Ilkayt. Minden követ megmozgatott, de Ilkay már lassan három éve eltűnt és semmi eredményre nem vezetett a keresés.
Még egy magánnyomozó irodát is felbérelt, de azok csak számlákkal ostromolták, eredményt nem tudtak felmutatni. Aztán Papa, egy
januári nap délutánján, kómába esett. Nehezen, de sikerült visszahozni őt az életbe, a nagyszerű orvosi ellátásnak köszönhetően.
Mikor az öreg magához tért azonnal Ilkayról kérdezte. „- Fiam, mikor érkezik az öcséd?- és mivel Rob nem tudott kielégítő válaszokat
adni akkor jött a „baszd meg” és a „picsába”. Ezek voltak az öregúr kedvenc magyar kifejezései, amiket magyar „fia” tanított neki. Rob
már húsz éve ehhez a családhoz tartozott és sohasem érezte, hogy kívülálló lenne, de akkor olyan volt, mintha az apja csak a vér
szerinti fiának látványától nyerne enyhülést.

Papa tovább küzdött  a  betegséggel  és  az  utóbbi  hónapok már javulást  mutattak,  Rob pedig tovább folytatta  a  keresés.  A
magánnyomozó irodát lecserélte egy másikra és még alvilági körökben is puhatolózott, de eredmény továbbra sem volt. Aztán egy hete
a szerencse váratlanul mellészegődött és így két nappal ezelőtt húsz év után ismét a szülőföldjére lépett.

Miközben ezek a gondolatok jártak a fejében gépiesen fogyasztotta az ebédet. Már a kínai tésztánál tartott, mikor a Széparcú
hirtelen felugrott és integetni kezdett valakinek, akit Rob a művirág takarásától nem láthatott. Viszont akadt egy sokkal jobb látnivaló
is, mivel a lány formás mellei hol jobbra, hol balra mozdultak a melltartó hiányában, miközben integetett. Aztán akinek jelezni akart
megláthatta, mert abbamaradt a karlengetés és ez által a formás almák ritmusos tánca is alább hagyott. Rob éppen vissza akart térni a
kínai tészta adta örömökhöz, mert tapasztalatból tudta, hogy hidegen már nem fogja kívánni, mikor a művirág takarásából előlépett a
legszebb nő, akit életében látott.
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Fél óra igazán nem sok, gondolta Zsófi, miközben leszállt a villamosról. Marci várt már rá ennél sokkal többet is. A kiadványt is
sikerült beszerezni, igaz az utolsó példány volt a trafikban. Érezte, hogy a mellette álló ötvenes férfi leplezetlenül bámulja, miközben
együtt várták, hogy a lámpa zöldre váltson és átkelhessenek a túloldalra. Nem zavarta, hiszen a mondás, miszerint vén kecske is
megnyalja a sót nagyon is igaznak bizonyult és sokat hozott a konyhára kettejüknek az elmúlt években. Igaz, a legutóbbi eset kicsit
más volt. A férfi, akire a hálójukat kivetették egyáltalán nem volt vénnek nevezhető. Marci többször kérte, hogy ejtsék a dolgot és
valahol Zsófi is hajlott már rá, de a kiadványban látottak után mégis úgy gondolta, hogy megéri a rizikót.

- Átsegítsem hölgyem?- szólította meg az őt bámuló idegen, aki úgy látszik nem csak nézelődni akart. Zsófi akkor vette észre,
annyira elkalandozott, hogy közben a gyalogátkelő lámpája zöldre váltott.

- Köszönöm még működnek. - válaszolta, miközben megpaskolta a saját combját, majd barátságosan mosolygott, de éppen csak
annyira, hogy a pasas ne vegye azt bátorításnak.

Átsietett az úton, mert a lámpa már villogni kezdett. Persze nem úszta meg az átkelést az ilyenkor szokásos dudaszó nélkül.
Langyos szellő kerítette be, ahogy átért, még a szoknya alá is besurrant és kellemesen borzolta végig a csupasz puncit. Ez kell nekem,
ábrándozott. Még ezt a pasit megfejjük és irány egy olyan hely, ahol mindig ilyen langyos szellők fognak cirógatni. Marci is be fogja
látni, hogy a Pók megéri a kockázatot.

Ezt a nevet még Marci aggatta a férfire, akit a következő áldozatuknak szántak. Mikor Zsófi először mutatta meg egy fényképen a
fickót, ez volt az első, ami kibuggyant Marciból.

„- Zsófi! Ez egy pók!”.És tényleg, a pasi úgy nézett ki a képen, mint egy nagy pók, annyi különbséggel, hogy nyolc helyett csak
négy „lába” volt.

Pók vagy sem, most ő került a mi hálónkban, mosolygott magában, miközben már a mozgólépcsőn állt és várta, hogy felérjen az
étkezőszintre. Mikor felért sehol sem látta a barátnőjét. Már az jutott az eszébe, hogy végre egyszer ő érkezik előbb a randira, de
akkor meglátta amint Marci egy nagy virág mögül felé integet. Visszaintett és a rá jellemző ringó járással elindult az asztalok között,
remélve, hogy a látványtól nem sokan lesznek, akik mellényelnek, miközben az ebédjüket fogyasztják. Bal kezében a kiadványt
szorongatta és alig várta, hogy meggyőzze vele Marcit, a Pók talán mégis megéri a rizikót.



 

------- o -------

 

 

Három éve kezdődött. Már fél éve ismerték egymást és mindketten anyagi mélyponton voltak. Zsófi abba is hagyta a főiskolát,
pontosabban halasztott, mivel nem tudta fizetni a tandíjat. Marci pedig állás nélkül volt már néhány hónapja, nehézkesen felhalmozott
tartalékait lassan felemésztette az albérlet. Esténként Zsófi lakásában közösen bújták az internetet álláslehetőségek után kutatva, de a
legtöbb átverés volt, vagy éhbért kínáltak rabszolgamunkáért.

- Esküszöm, elmegyek kurvának. - mondta egyik este Zsófi. – Nézd meg a Literes Katit, két éve kint van külföldön és csak szétteszi
a lábait, pedig az én lábaimhoz képest az övéi úgy néznek ki, mint egy száraz napraforgószár.

- Nem a lábaival arat, hanem a csöcseivel. Te is tudod, hogy miért pont így hívják. – vigyorgott Marci. –Nem bírná a gyomrod
édesem. Ott nem válogathatsz, hogy ki kóstoljon bele a gyömbéres puncidba. Lehet, hogy Katinak nincsenek anyagi gondjai, de öt évet
öregedett  egy  év  alatt.  –okoskodott  tovább  és  közben  egy  újabb  chipes  zacskót  bontott  fel.  Persze  Zsófi  már  a  mellek
összehasonlításánál leragadt és meg sem hallotta azt, ami a mondanivaló lényege lett volna.

- Na nehogy már azt mondd, hogy jobb melle van annak a büdös kurvának, mint nekem!

- Nem jobb, csak nagyobb, viszont lassan nekem lesz a legnagyobb, ha továbbra is így nyomom magamba ezt a sok szemetet. -
mondta Marci egykedvűen és a szavaival ellentétben újabb adag chipset tömött magába. - Szóval a kurva projekt lezárva!- vigyorgott
teli szájjal.

- Egyáltalán nincs lezárva. – feleselt Zsófi és felállt, hogy megnézze magát az előszobai nagytükörben. Kifelé menet ledobta a
pólóját, mert elvégre a melleit érte sérelem.

– Azt elfogadom, hogy nem tenném szét a lábaim akárkinek, de akkor csak táncolnék, peepshow-ban vagy bárban. Azt még elbírná
a kényes kis gyomrom.

Szavainak nyomatékot adva kéjes mozdulatokkal tekeregni kezdett a tükörben. Melleit megemelte, ami teljesen szükségtelen volt,
mert egyáltalán nem lógtak. Marci jól látta a mozgást a nappali kanapéjáról, de már nem az első eset volt, így inkább újabb marék
nassolnivalóval ajándékozta meg magát. Megvárta, amíg Zsófi megunja az önajnározást és visszatelepedik mellé a kanapéra.

- Visszavennéd a pólódat?

- Na, csak nem attól félsz, hogy megkívánsz?- vigyorgott Zsófi. - Tudjuk jól, hogy ez inkább fordítva lenne esélyes.

- Hogy te mekkora ribanc vagy! Lehet, hagyni kellene, hogy elkallódj valami kurvatanyán!- mondta tele szájjal Marci és közben
középső ujjával az nemzetközi egyezményes jelet tartotta a barátnője arca elé.

- Bekapjam?- kérdezte Zsófi ártatlan arcot vágva, amitől már Marcinál is elpattant a húr és nem tudott tovább komoly lenni.
Röhögés közben kissé meghintette chipsdarabkákkal a parkettát.

- Nesze neked, takaríthatsz. – fuldoklott.

Zsófi kiment a konyhába a kisseprűért meg a lapátért. Menet közben visszavette a pólóját, amit az előbbi sztriptíznél a tükör
melletti öltözőasztalra hajított.

- Tessék életem. Felöltöztem, nehogy rosszat álmodj és behoztam neked az eszközöket. Marci kezébe nyomta a seprűt, a lapátot
meg a padlóra dobta mivel barátnője éppen belekortyolt a poharába és így csak az egyik keze volt szabad.

- - Megyek és lefekszem. Muszáj. Már így is éjfél van és tudod, hogy a főnököm egy kielégítetlen savanyú uborka.

Még ez kellett végszónak, így Marci tett pár kólatócsát is a chipsek mellé a padlóra, amivel éppen a fuldoklását akarta enyhíteni.

- Köszönöm, nem tudtam, hogy ennyire megsértettelek az előbb a Literes Katival, hogy most ki akarsz nyírni. – kapkodta még
mindig a levegőt, mikor végre szóhoz jutott.

- Imádlak! – mondta Zsófi, és megpuszilta a feje búbját. - Jó éjt! Reggel folytatjuk a kurva bizniszt. - tette még hozzá, majd bevonult
a hálószobába. Akkor még nem is sejtette, hogy milyen igazat szólt.



Marci, miután magához tért a fulladozásból, összesepregette és feltörölte az étel és italmaradékot a padlóról, majd kapcsolgatni
kezdte a tévét. Elég gyakran aludt Zsófinál az utóbbi időben. Már fél lábbal az utcán volt az albérletből és Zsófi felajánlotta, hogy
lakjon ott, amíg nem talál mást, de még nem döntötte el mit fog tenni. Éjszakai bagoly típus volt. Hajnalig tévézett, ha más programja
nem akadt és mostanában sajnos úgy alakult, hogy jobbára ez volt az egyetlen szórakozása. Negyed órán keresztül futatta oda vissza a
csatornákat, de semmi érdekeset nem talált. Ezért otthagyta az egyiken, ahol éppen reklámot adtak és kivitte a konyhába a nassolás
maradványait. Még a reklám ment mikor visszaért a nappaliba, de nem kapcsolta el, hanem a telefonját a kezébe vette és törölgetni
kezdte a régi üzeneteket. Aztán egyre gyakrabban ragadt a szeme a képernyőre és végül teljesen lekötötte a film, ami a reklám után
kezdődött. Egy hetvenes évekbeli retro mozi volt. Két nőről szólt, akik nős férfiakat zsaroltak. Kezdetleges és amatőr sztori volt, de
Marcinak szöget ütött a fejében az ötlet és szinte alig tudott elaludni, annyira várta a reggelt, hogy Zsófival is megoszthassa azt, amit
kitalált.

Mikor Zsófi felkelt egyből lerohanta. Persze süket fülekre talált, hiszen a lánynak ébredés után kellett egy fél óra mire magához
tért. A reggeli rituálé elengedhetetlen része volt a forró zuhany és a kávé. Zsófi agya ezek nélkül még a legapróbb információmorzsa
befogadására is képtelen volt. Marci persze tudta ezt, de annyira izgatott volt, hogy nem is gondolt erre.

Végül  nagy  nehezen  türelmet  erőltetett  magára,  miután  kétszer  is  belekezdett,  hogy  elmondja,  amit  akart,  de  a  szavak
észrevehetően semmilyen nyomot nem hagytak Zsófi fejében. Ahogy az egyik fülén érkeztek ugyanolyan gyorsan már távoztak is a
másikon, miközben fehér fürdőköpenyében a fürdőszobába vonszolta magát.


