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– Köszönjük, ma még jön egy érdeklődő, de pár napon belül értesítünk a döntésünkről, addig te is
át tudod még gondolni a dolgot. Viszlát!

Ajtócsukódás.

– Atyaúristen! Még hogy felhozna ide egy mobil orgonát, mert gyakorolnia kell! Hát csak őrültek
szeretnének beköltözni hozzánk?!

– Ugyan kérlek, ez szinte normális volt ahhoz képest, aki illegális állatkísérletekből él, és szereti
hazahozni a munkáját! Bár jobban belegondolva, milyen jó csajozós duma lehet, hogy „Hello, bébi,
nem jönnél fel a lakásomra, van ott egy elszabadult alligátor is, de ne aggódj, be van oltva húsevés
ellen!”

– Ha az utolsó sem felel meg, akkor én, én isten bizony… nem tudom, mit csinálok!

Ketten ültek a szerényen berendezett amerikai konyhás szoba egyetlen asztalánál. Két húszas évei
közepén járó férfi. Egyikük, a kamaszosan vézna, kinyúlt pulóvert viselő szemüveges dühödt arccal
próbálta kifundálni, mi is lenne a szakszerű lépés, ha az utolsó érdeklődő is csődöt mond. Szőke haja
művészi rendezetlenséggel hullott homlokába, sápadt arcbőre szinte rátapadt a koponyájára. Hegyes
állát  felhúzott  térdén nyugtatta,  közben oda sem figyelve firkálgatott  az előtte heverő papírra.
Lakótársa, a csinos arcú, jól fésült barna álmodozva szürcsölte a kávéját, miközben hosszú, farmerba
bújtatott lábait igyekezett kinyújtóztatni. Csibészes tekintete és felfelé görbülő ajkai miatt úgy tűnt,
mintha állandóan mosolyogna, és tény, hogy Dávidnak sosem esett nehezére a nevetés. Igaz, eddig
az élet kegyes volt hozzá, ritkán kellett huzamosabb ideig elszomorodnia. Most azonban mégsem volt
vidám.

– De most komolyan, Dávid, mit csinálunk, ha az utolsó is őrült? Mert én az eddigiek között egy
olyat sem találtam, akivel szívesen laknék együtt – kérdezte a pultra huppanva, jegyzetfüzetével a
kezében Roland.

– Akkor a rezsi-lakbér kiadásunk jelentősen megnövekszik, én inni kezdek, és néha megverlek, te
pedig egy óvatlan pillanatban ránk gyújtod a konyhát.

– Cirka húsz év ismeretség után is reménykedem benne, hogy egyszer csak megfertőz némi
egészséges humorérzék. Ez idáig hiába.

– Ugyan mi lenne? Újra közzéteszünk egy hirdetést,  és amíg nem találunk valaki közepesen
elégségest,  addig  összeszorított  szájjal  eléldegélünk  kettesben  –  erőltetett  magára  némi
nemtörődömséget Dávid, majd kijelentése komolyságát egy utolsó nagy korty kávéval erősítette meg.

A  fiúkon  úrrá  lévő  kétségbeesést  a  csengő  éles  hangja  zavarta  meg.  Egy  jelentőségteljes



összekacsintás után Dávid fürgén felpattant, és beengedte az utolsó érdeklődőt. Az ajtón egy magas,
öltönyös, jóképű férfi lépett be. Türkizkék szeme egy pillanat alatt végigsöpört az elétáruló nappalin
és a két lakástulajdonoson, homlokába hulló lágyan hullámos világosbarna haját egy laza mozdulattal
félresöpörte, és már nyújtotta is kezét Dávid felé.

– Sziasztok, Kenesei Zalán vagyok. A lakáshirdetésre jelentkeztem. Bocs a késésért, de a Körút
teljesen bedugult. Szép konyha!

– Kösz. Szentesi Dávid.

– Soó Roland. Gyere, körbevezetünk.

– Bár nem lesz egy nagy túra – vette vissza a szót Dávid. – Van ez a multifunkcionális terünk, ami
egyaránt  szolgál  előszobaként,  nappaliként,  konyhaként,  étkezőként,  kisebb  fantáziával
hangversenyteremként és könyvtárszobaként – utóbbiakra a sarokban elhelyezett zongora, valamint
a falakra felfúrt, könyvektől roskadozó polcok adhattak okot. – A mindent egybe stílus érzékelhető a
vizesblokknál is – nyitott be az egyik ajtón –, tehát itt található a fürdőkád és a WC is, valamint egy
magát helikopternek képzelő öreg mosógép is. És ez lenne maga a szoba – mutatott a következő
ajtóra  –,  amin  a  minimalizmus  irányzata  uralkodik.  Szóval  van  benne  egy  ruhásszekrény,  egy
éjjeliszekrény és egy ágy.

– És saját ablak! – emelte a luxus szintjét Roland.

Dávid nem szépített. Mondjuk a hatodik albérlő-aspiránsnál ez már érthető. Az előző két napban
még próbálkoztak a „pici, de bájos”, „nincs sok bútor, de legalább nem túlzsúfolt”, „ilyen kevés
helyen nehéz bármit is elhagyni” címkékkel vonzóbbá tenni lakásukat, de a jó megközelíthetőség
sem tudta megmenteni a helyzetet. Mára viszont csupa olyan alak maradt, akiknek a lakás majd’
minden ízében megfelelt, a fiúk tetszését viszont annál kevésbé nyerték el ezek a jelentkezők. Az
utolsó keserves reményük lett hát Zalán.

– Tényleg nem valami nagy a szoba. – jegyezte meg még mindig rezzenéstelen arccal.

– Hát nem. Viszont ha utána kilépsz a nappaliba, azt hatalmasnak fogod találni. – próbálkozott
Dávid.

– PR-ral foglalkozol?

– Reklám és marketing. Egy multi értékesítési osztályán vagyok kedélyes unatkozó. És te?

– Rokon. Menő PR-cég feltörekvő, karrierista munkatársa vagyok. Leginkább kezdő művészekre
specializálódtunk. Marketinget is végeztél, vagy kommunikációról nyergeltél át?

– Abszolút marketinget.

– Nem ülünk ki esetleg? – vágott közbe Roland, maga előtt terelgetve a csapatot.

– De, persze. És te, Roland, mivel foglalkozol?

– Én? Hát… ez egy kicsit bonyolult. Ügyvéddinasztia sarja vagyok, így családi nyomásra elkezdtem
a jogot, ami abszolút nem érdekelt. Úgyhogy mellette belevágtam a közgázba is, amihez szintén
nincs semmi közöm.

– Egyszerre csináltad a jogot és a közgázt? Nem semmi!



– Hol egyszerre, hol felváltva. De csak a közgázt fejeztem be. Úgyhogy most én is egy multi cégnél
vagyok,  mint  adatfeldolgozó,  de  utálom.  Mellette  pedig,  jövedelem-kiegészítésképp,  meg  hát
hobbiból is, színpadi- és társastánc órákat adok egy stúdióban.

– Ilyen jól táncolsz?

– Mi az hogy! Roland valójában művész. Táncol, zenél, és elképesztően rajzol!

– Még pár év, és már szobrászként is reklámoz. – szúrta közbe a művész.

– Stop. A PR az én terepem. Szóval eddig ismeretlen művész. Milyen műfajban szeretnél áttörni?

– Hé, hé, te most dolgozni jöttél, vagy albérletet vadászni? Nekem ez csak hobbi, belőlem ne
akarjon senki meggazdagodni!

– Sorry, sorry. Akkor, visszatérve az eredeti témánkhoz: tetszik a lakás, még a kicsi szoba ellenére
is. Jó helyen van, a közelben minden megtalálható, ami kell. A hirdetésben leírt árak korrektek,
vállalhatóak. Ti is szimpatikusan vagytok, én is igyekeztem a lehető leglehengerlőbb formámat hozni.
Lakásbérlésben  már  tapasztalt  vagyok,  de  eddig  nem  voltak  lakótársaim,  szóval  a  társadalmi
kapcsolatok egy újabb lépcsőfokára lépnék most.

– Ezért költözöl? – kérdezősködött jegyzetelve Roland.

–  Nem egészen.  A  házinéni  unokája  az  önállósodás  rögös  útjára  kíván  lépni.  Pechemre,  a
nagyanyja  kiadott  lakásában.  So,  csomagolhatok.  Semmi  összeférhetetlenség,  elmaradt  rezsi,
megrongált bútorok. Hozhatok reflevelet, ha gondoljátok. – zárta le némi gúnnyal Zalán mondandóját.

– Talán megleszünk anélkül is.

– Remek! Ja, van saját tévém is, szóval ha gondoljátok… – tekintett a mondatot nyitva hagyva a
kanapéval szemben álló, elárvult polcrendszerre.

– Az szuper lenne, ugyanis az előző tévé elment az előző lakóval.

– Hogy gebedne meg! – dörmögte Dávid.

– Okay. – bólintott Zalán, igyekezve nem tudomásul venni Dávid halk kitörését. – Akkor az első
kérdésem: dilis főbérlő?

– Mi vagyunk a főbérlők.

– Ebbe beletrafáltam. Mi történt az előző lakóval?

– Megnősült, a szemét! – fakadt ki újból Dávid.

– És ez olyan nagy baj?

– Hát ha azt vesszük, hogy a menyasszonynak eredetileg Dávid csapta a szelet, majd minket
elfelejtett meghívni élete nagy napjára, akkor igen, kellően nagy baj.

– Értem. Az kellemetlen – bólogatott megértően Zalán. – Akkor dilis főbérlők kérdés nem aktuális,
de dilis szabályok?

– Ha esetleg dohányzol, akkor a gondnok parancsa, hogy a lakásban tilos rágyújtani, kivéve, ha az



ablakon kihajolva a fejed és az ablakkeret pontosan 45 fokos szöget zár be. Ja és a WC-ülőkét mindig
hajtsd  le.  Ennyi.  Neked  van  kérdésed?  –  kérdezte  izgatottan  Roland.  Forduló  pontjához  ért  a
beszélgetés, ma már több jelentkező vérzett el ennél a pillanatnál.

– Igen, lenne egy – rövid ismeretségük során Zalán most először láthatóan zavarba jött.  – A
lányok… Szóval… nektek van barátnőtök?

A kérdést pár másodpercnyi kínos csönd követte, majd Roland habozva válaszolt:

– Nekünk… most… jelenleg… nincsen.

– És – Zalán a torkát köszörülgette – szoktak ide feljárni lányok?

Újabb kínos csönd.

– Hozzánk nem igazán szoktak ők feljárni – válaszolt a térdét fixírozva Roland.

– Ó, engem nem zavarnak a melegek!

Hirtelen  mindkét  férfi  elvesztette  érdeklődését  a  saját  lába  iránt,  és  átváltottak  felbolydult
méhkasba.

– Hogy micsoda?

– Hogy azt hiszed, hogy mi?

– Hát miért olyan nehéz elhinni, hogy két heteroszexuális férfi nem hordoz fel naponta más-más
nőt az ágyába?

– Elnézést! Biztos magamból indultam ki! – kerekedett felül a hangzavaron Zalán. – Gondoltam itt
van két jóképű, intelligens fickó, akiknek minden ujjára akad egy-egy nő…

– Hát nem akad. – vágott közbe lesújtva Roland.

– De biztos akadhatna. Én is egy jóképű, intelligens fickó vagyok, és ha nem is minden nap, de
bizony gyakorta hódolok a futó románcoknak és egyéjszakás kalandoknak.

Tényleg jóképű volt. Majdnem 190 centis magasságához karcsú, izmos alkat párosult. Ovális arcát
világosbarna, tarkótájt kissé csigás, különben hullámos, rövidre nyírt haj keretezte. Egyenes vonalú
orra és szépen ívelt szemöldöke közül pedig szinte kivilágított tiszta színű, türkizkék, kutató szeme.

– Azt hittem, éjt-nappallá tévő, feltörekvő karrierista vagy – jegyzete meg a rá oly jellemző kaján
mosollyal Dávid.

– Munka után más babérokra török, és néha éjjé teszem a nappalt, vagy épp fordítva. – fejét
vállára hajtva, szenvedő arccal kérdezte: – Ezzel a kis bakimmal végleg elvágtam magam?

– Hát tény, hogy nem ez volt a legerősebb bevágódó duma – állapította meg savanyúan Roland. –
De nem végzetes a hiba. És hogy megválaszoljam a fel sem tett kérdést: nem, nem zavar minket, ha
feljárnak ide hozzád lányok.

– Ameddig persze normálisan viselkednek!

– Ezért kezeskedem! Nem normálisan viselkedő lánnyal szóba sem fogok állni, cserkész becsszó! –



mosolygott a megkönnyebbült Zalán. – Hányan érdeklődtek a szoba iránt?

– Elég sokan, és volt köztük jó pár ígéretes – jelentette ki olyan hiteles komolysággal Roland, hogy
még az sem rendítette meg, hogy az asztal alatt Dávid egy hatalmasat rúgott vékonyka lábába.

– Aha. – ez az aha semmi kétséget nem hagyott maga után, Zalán átlátott a szitán. – És mennyi idő
kell ahhoz, hogy döntsetek, ki lesz a befutó?

– Nos – nézett össze a két lakástulajdonos – igazából, ha megtennéd azt az apróságot, hogy
leszaladnál a boltba egy liter tejért és egy doboz cigiért, akkor addig mi gyorsan meg tudnánk
beszélni ezt-azt, és nem is kéne várnod a telefonhívásunkat – csúsztatott át némi pénzt Dávid a
vigyorgó Zalánnak.

Fél  pillanat  múlva  az  öltönyös  vidáman kisuhant  az  ajtón,  Dávid  pedig  dühösen nekirohant
lakótársának:

– Mi volt ez a hülyeség a sok ígéretes jelentkezővel?! Egy árva megfelelő sem volt őt leszámítva,
de ezzel akár el is veszíthettük volna!

– Hé, ha most a nyakába borulunk, még rögtön át is venné a kormányzást! Olyan srácnak tűnik,
aki könnyen el tudja bízni magát! Van így is elég egója a jóképű, intelligens mindenének! Különben is,
miből gondoltad, hogy nekem megfelelne? – ült le az ülőgarnitúra karfájára Roland.

– Onnan, hogy ma először jegyzeteltél a kihallgatás közben, és nem rajzolgattál. Különben mi
bajod  vele?  Fizetőképes,  normális,  nem  bűzlik  az  alkoholtól,  szerintem  fürdeni  is  napi
rendszerességgel szokott. Ezekkel már messze jobb, mint az összes mai érdeklődőnk! Hát mi a bajod
vele?

– Igazából semmi, csak nem akartam, hogy a megkérdezésem nélkül dönts – vigyorgott Roland,
egészen addig, míg Dávid hozzá nem vágott egy párnát. Aztán még egyet, biztos, ami biztos alapon.

– Akkor? Megtaláltuk az igazit?

– Jöjjön, aminek jönni kell!

És jött. Mármint Zalán, vissza a boltból, tejjel és cigivel feltöltekezve.

– Kenesei Zalán, üljön le, a bíróság meghozta ítéletét – karikírozta ki jogi múltját sztentori hangon
Roland. – Az Ön vallomása, valamint az esküdtszék egybecsengő véleménye alapján a bíróság Önt
határozatlan idejű beköltözésre ítélte. Ha bárki tud olyan okot, ami miatt ez a három ember nem
kötheti össze életét, az szóljon most, vagy hallgasson el mindörökre! A húgom rendezvényszervező,
meg ne tudd, hány esküvőn asszisztálhattam már! – vihogta immár saját hangján.

Zalán fülig érő szájjal, egyig lábáról a másikra állva halk köszönömöket rebegett, majd váratlanul
újdonsült lakótársai nyakába borult.

– Érzem, hogy mi nagyon, nagyon jóban leszünk!

 

A különben gyéren bútorozott nappali-konyhát most dobozok töltötték be. Két kartontorony között
Dávid igyekezett  összepasszintani  a  tévét  a  kábelekkel.  Munkája  sikerét  elégedett  csettintéssel
nyugtázta, majd egyedüllétében bízva még hozzátette:



– Legalább nem maradok le többet a Vészhelyzet ismétléséről.

– Hogyan mondod? – kérdezte a szobájából kilépő Zalán.

– Csak örvendeztem, hogy végre lesz hol néznem a BL-t! – füllentett a kérdezett.

– Basszus, tudtam, hogy sok cuccom van, na de hogy ennyi,  az még engem is meglepett! –
bosszankodott Zalán.  –  Ebben mik vannak? – lépett  a következő dobozhoz,  majd kisilabizálta a
feliratot. – Könyvek.

– Ha gondolod, felpakolom őket itt a nappaliban a polcokra. Persze, csak ha nem akarod bevinni
őket – ajánlkozott Roland. – Úgyis kicsit nehezen fértünk el ketten a szobádban a hatmillió doboz
mellett sürögve.

– Oké, köszi, akkor tiétek a közös helyiségbe való cuccok, enyém meg a privát. – azzal már be is
sietett egy újabb dobozzal a szobájába.

– Zalánnak egyedül van annyi holmija, mint nekünk kettőnknek összesen! – panaszkodott már
széken állva a népes könyvespolc alatt Roland.

– Nem sikerült még eldöntenem, ez vajon melyikünket is minősíti.  – válaszolta egy „Konyha”
feliratú dobozt felkapva Dávid.

– Annyi ruhája van, hogy be se fért a szekrényébe. Most az enyém is teli van zakókkal. Lehet, hogy
felszámítok némi tárolási díjat, olyan formában, hogy néha napján lenyúlok párat. Egyet már ki is
néztem magamnak.

– Valószínűleg varázslatosan festenél benne. Körülbelül olyan jól állna rajtad, mint tehénen a
kombiné. – mélázott el Dávid, majd még időben elhajolt a felé röppenő könyv elől. – Gondolod át
kéne lapoznom a Kámaszutrát? – forgatta a felbányászott könyvet.

– Zalán! – süvöltötte az újabb könyvekkel nyújtózkodó Roland. – A szexkönyved privátnak számít,
vagy közösséginek?

– Okuljatok belőle, fiacskáim! – jött a válasz a szomszéd szoba mélyéről.

Azonban Dávid már újból a doboz kipakolásával volt elfoglalva.

– Te Roland! – pisszegte.

– Mi van?

– Gyere ide, ezt nem fogod elhinni! – suttogta egyre rejtélyesebben.

Roland dühös arccal,  kecsesen lepattant a székről,  majd még kecsesebben vágódott  hasra a
kipakolt könyvekben megbotolva.

– Csendesebben!

A szőke ezek után lapos kúszásban közelítette meg barátját,  majd gyanakodva nézett bele a
dobozba. Pár másodpercnyi néma kutatás után értetlenül nézett Dávidra.

– Még gofrisütőnk is van! – rikkantotta az.



– Ezért kellett lemásznom? – puffogott Roland.

– Ugye sütsz majd nekem reggelente gofrit, sok-sok csokipudinggal, tejszínhabbal? – nyávogta
Dávid.

– Nem. Agyonverlek azzal a gofrisütővel. – nevetett megenyhült barátja. – Ne szórakozzál, mi
ajánlottuk fel, hogy segítünk a kipakolásban. – mászott vissza a magasra fúrt polcokhoz.

– Ez azért enyhe túlzás.  Te ígérted meg neki,  az én nevemben is.  Én speciel  egészen mást
terveztem mára.

– Úgymint?

– Ágyban döglést, majd egy idő után kihelyeztem volna ezt a cselekvést a kanapéra.

– Ám a munka nemesít! – hanyatlott le a bútordarabra a szobájából kiviharzó új lakó.

– Akar a halál nemes lenni, én boldog plebs vagyok. Főleg így, hogy újabb dobozt végeztem ki! –
kiáltott fel vidáman Dávid. – Roland, csak te tökölsz órákat egy-egy dobozzal.

– Nem járna ki véletlenül nekünk már egy well done-sör? – érdeklődött az egyre kényelmesebben
elterülő Zalán.

– Hát hogy well done-sörünk van-e, az erősen necces, de ha beéred egy doboz mezeivel… –
nyújtott át egy dobozzal Dávid, majd elhelyezkedve felbontott egyet magának is.

A könyvekkel végezve Roland is csatlakozott a társasághoz, majd szemrehányóan kérdezte:

– Nekem nem hoztál?

– Nem. Két kezem van. Mégsem vagyok szatyor. – válaszolgatta egy-egy korty között Dávid.

– Annak füle van. – jegyezte meg Zalán.

– Pláne.

Csend borult a szobára. A dobozok hada megfogyatkozott, már csak kettő várt a nappaliban a
kipakolásra. A három férfi kimerülten kortyolgatta sörét a kanapén. A csöndet végül Zalán törte meg:

– Mióta ismeritek egymást?

– Három-négy éves korunk óta. – mosolyogott lehunyt szemmel Dávid. – Én tanítottam meg a kis
nyomi  kiscsoportost  gyurmázni.  Átadtam volna  még  neki  bőven  a  tudásomból,  de  hát  fütyült
rendszeresen oviba járni.

–  Az  élet  hol  szét-,  hol  összesodort  minket.  –  vette  át  a  szót  Roland.  –  Én  rengeteget
utaztam-költöztem, ugyanis anyukám egy vándortársulat tagja volt, és mivel ő nevelt, vele mentem
én is. Az óvodát még nagyrészt Dáviddal együtt játszottam végig, de utána hosszú évekig nem is
hallottunk egymásról.

– Aztán középiskola alatt szobatársak lettünk a kollégiumban, pedig nem is ugyanabba a suliba
jártunk. A sors keze. – nevetett fel  Dávid. – Onnan datálódik elválaszthatatlan barátságunk. Az
érettségi ajándékunk volt  ez a lakás,  persze csak részben, úgyhogy az ár nagy részét azóta is
szorgalmasan törlesztjük vissza.



– Hány évesek is vagytok? – folytatta a faggatózást Zalán.

– Huszonnégy. – válaszolta Roland.

– Huszonöt leszek. – vágta rá ugyanakkor Dávid.

– Szóval huszonnégy ő is, csak felvág. – mormogta Roland.

– Ezzel is jelezve, hogy én vagyok a bölcs idősebb, bő fél évvel.

– Csak megbukott színezésből. – folytatta Roland a cukkolást. – És te hány éves is vagy?

– Huszonhat leszek a jövő hónapban. – húzta el a száját Zalán. – Azt tudom már, hogy neked van
egy esküvőszervező húgod, és egy vándortársulati édesanyád, de úgy bővebben: család?

– Ami engem illet, a családomról nem kell többet tudnod. – vágta rá hidegen Roland. – Max annyit
még, hogy anyám már nem él. – suhant a szemeteshez a kiürült sörös dobozokkal.

A szempillantás alatt fagypont alá süllyedő hangulat meglepte Zalánt, ugyanakkor mélyen be is
fészkelte magát a kisagyába a gondolat: egy titok, amire a jelek szerint nem kérdezhet rá, és ettől
csak még jobban izgatja. Szóval Rolandnak a család a gyengéje. Erre Dávid torka előtt elhúzott kezes
egyértelmű  jelzése  is  ráerősített.  A  még  a  szokásosnál  is  sápadtabb  szőke  fiú  a  benépesült
konyhapulton húzta meg magát. A kényelmetlen feszengést végül Dávid torokköszörülése törte meg.

– Nekem egy három évvel idősebb bátyám van. Évek óta nem láttam, de mikor már épp kezdenék
aggódni érte, felhív. New Yorkban él, very important businessman a foglalkozása, legalábbis szerinte.
A szüleim tanárok vidéken, egy kis faluban. Világéletükben ott éltek. Apám iskolaigazgató volt már
akkor is, mikor oda jártam. Meglepő módon mégsem utáltak ki az osztálytársaim, bár mondjuk a
kedvencük sem én voltam. Nem csípték a humoromat, nem értem, miért. Hál’ istennek, legalább
annyit sikerült megúsznom, hogy anyukám legyen az osztályfőnököm. Aztán gimibe már tipli fel a
fővárosba, egyre ritkább hazajárás, egyre kevesebb anya főztje. Ők se nagyon jönnek, túl nagy város
nekik Pest. De különben nagyon jó a viszonyom velük, rendszeresen telefonálunk, és ha anyának
beüt a hóbortja, levelet ír nekem. Szerintem ő tartja el ezzel a magyar postát. – kifulladva ért
mondandója végére. – Te következel, Zalán.

– Kösz. – vigyorgott. – Én egyke vagyok…

– Tudtam! – vágott közbe Dávid.

– Érdekes, ezt már az első találkozás után mindenki tudni véli – mosolygott Zalán. – Szóval,
tehetős család egyetlen gyermeke vagyok. A szüleim mindig is kényeztettek, de mikor tizennégy éves
koromban  elváltak,  akkor  ez  megsokszorozódott,  próbálták  túllicitálni  egymást.  Pedig  békében
váltak el, legjobb barátokként, de ha rólam volt szó, beindult a verseny köztük. Mégis, mindemellett
relatíve  megmaradtam  normálisnak.  Apukám  vállalkozó  Sopronban,  orvosi  eszközök  és  gépek
beszerzésére-javítására  specializálódott.  Anyukám  pedig  válóperes  ügyvéd,  de  emellett  kezdő
sportolók  mentorprogramjaival  foglalkozik.  Szóval  egyik  irányból  az  üzletet  láttam,  másikból  a
tehetséggondozást, így álmodtam meg igazából a mostani PR-karrieremet. Az egyetemet már én is
Pesten végeztem, ezzel  együtt kezdtem leszakadni a szüleimről.  Nagyon hálás vagyok nekik az
eddigi támogatásért, de úgy gondoltam, hogy már nagyfiú vagyok, ideje megállnom a saját lábamon.
Hát  ezért  nincs  a  nevemre  írva  egy  kacsalábon  forgó  palota  a  Rózsadombon,  helyette  lakom
mostantól veletek. – zárta le mosolyogva.

– Számunkra a megtiszteltetés! – kiáltotta Dávid. – Ünnepeljünk, hogy eltűntettük majdnem az



összes dobozt, kipakoltuk belőlük a kacsalábon forgó palota teljes berendezését! Koccintsunk az új,
közös életünkre!

Erre Roland hangos basszusozás közepette rohant be szobájába.

– Csak nem dolgozol? – pillantott az órájára Dávid.

– Tisztára kiment a fejemből, hogy ma még rumbát kell tanítanom! – zihálta a kabátját, cipőjét és
táskáját egyszerre magára kapkodó Roland. – Hazafelé veszek pezsgőt, ti addig szerezzetek valami
kaját, de várjatok meg az ünnepléssel, másfél-két óra, és itt vagyok. És Dávid! – vetett még az ajtóból
visszafordulva egy jelentőségteljes pillantást barátjára, majd el is tűnt.

–  Jól  értelmezem,  hogy  ez  az  utolsó  mondat  azt  jelentette,  hogy  „Ha  Zalán  netalántán
kíváncsiskodna a család témát illetően…

– …akkor mélységes kuss a válasz!” Pontosan. Úgyhogy kérlek, ne kérdezz. Bonyolult az ügy, és
nagyon fájó pont számára. Egyszer biztos elmondja majd, de nem most. – sóhajtott Dávid. – Ugye ez
a két doboz már így marad? Nem kell többet pakolnom, nyugtass meg!

– Hát, ami az illeti… – krákogott Zalán – még a szobámban is van pár. Jó pár. Azzal én elbánok, de
ha ezzel a kettővel segítenél…

 

– Lép-lép, lép-lép, közben lágyan ring a csípő. – instruált Roland, mutatva a rumba alaplépéseit.

Azonban  ma  lélekben  nem  nagyon  volt  jelen  a  táncórán.  Gondolatai  még  mindig  Zalán
családkérdése körül jártak. Nem is a fiúra haragudott. Mit tudhatott ő arról, hogy ezzel az ártatlan
kérdésével micsoda darázsfészekbe pacsált bele! Sokkal inkább saját magára volt mérges, hogy még
most is minden egyes alkalommal ennyire ki tud zökkeni, ha a családja kerül szóba. Pedig erre aztán
igazán felkészülhetett volna. Mi váratlan van abban, hogy egy új lakótárs a szüleiről kérdez?! És
különben is, miért ne mesélhetett volna Emmiről? Bár egymásnak sosem vallanák be, féltestvérével a
rajongásig szeretik egymást. És hát a csöpp karrierista csajról ódákat tudott volna most is zengeni!
Ehelyett ő felhúzta magát, majd leblokkolt, majd újra felhúzta magát. Ez még egy normális mértékű
kíváncsisággal megáldott emberben is gyanút ébresztene, na de Zalán még abba is beleütné az orrát,
amit vasbeton véd!

– Marika, lazább testtel! A rumba lényege, hogy a nő a testével, elsősorban a csípője mozgásával
csábítja el a férfit. Oldódjon fel, csípőből csavarja el Lajos fejét! – szólt oda a visszajáró, negyvenes
házaspárnak. Marika biztos most is összeszorított szájjal küzd, hogy elengedje magát, felszabadítsa a
testét, bár nem látta tisztán az arcvonásait. Tánc közben mindig levette a szemüvegét, viszont a
kontaktlencse viselésnek még a gondolatától is irtózott: képtelen lett volna a saját szemébe nyúlni.
Így táncosai mindig halvány homályba borultak előtte, de ez sosem okozott problémát.

Roland mindig örömmel gondolt rá, mennyire élvezi is a tánctanítást:  kikapcsolja, feltölti,  és
közben nyugodtan gondolkodhat a problémáin. Még az egyetem mellett kezdett el tanítani, akkor
még csak showtáncot, majd kis időre bejött a klasszikus balett is, és lassan három éve tölti minden
szerda és szombat estéjét társas tánccal. Ha táncolni kezdett, azonnal eltűnt a gátlásos, neurotikus
fiú,  átadva a helyét  a kecses mozgású,  boldogságtól  sugárzó,  magabiztos férfinak.  Még tanítás
közben is feloldódott, tanítványai azonnal a szívükbe zárták, akár tizenéves vihorászó csitrikről, akár
egymás mellett megőszült, ötvenes házasokról volt szó. Tavaly még egy szalagavatóra is felkészített
egy osztályt, és a cha-cha lépéseinek magyarázása közben találkozott először azzal a furcsa érzéssel,
hogy  ilyenkor  lehengerlően  szexinek  találják.  A  lányok  vonzalmát  viszont  nem volt  lehetősége



komolyan venni, akkoriban ugyanis minden szabad percében a szomszéd Brigivel élvezte-szenvedte
viharos se veled, se nélküled kapcsolatát. A románc végére csak bő fél év múlva került pont, mikor a
lány azzal az érvvel dobta, hogy Roland hátráltatja a karrierjét. Most London egyik gyorséttermében
kasszázik.  Végül  is,  az  is  karrier.  A  szakításkor  már  a  cha-chás  lányok  is  elvesztették  az
érdeklődésüket a színpadi tánc, és ezzel együtt Roland iránt is. Egyedül Lili tartott ki a társastánc
mellett, de ő már akkor is jegyben járt, és most épp férjével ringatózik az andalító dallamokra. Talán
tőle megkérdezhetné, mi van a régi osztálytársaival,  de már a gondolattól szánalmasnak érezte
magát. Akkor inkább barátnő nélkül marad.

Gyakran megfordult a fejében, hogy mi lenne, ha csak a tánccal foglalkozna. De a tánctanításban,
bármennyire is élvezi, még annyi pénz sincs, mint az unalmas adatfeldolgozásban. És ha esetleg nem
tanítaná, hanem művelné… De ezt az ötletet is mindig elvetette. Akkor már inkább zongorázna, azt
még a táncnál is jobban szereti. Az egyetem mellett kis ideig zongorázgatott is éjszakai bárokban,
ám a legtöbb helyen már a gépi zene vette át a stafétát, vagy szintetizátorokkal váltják ki a pianínót,
az pedig messze nem ugyanaz az érzés. Ahol pedig maradt az igazi, bárzongoristás hangulat, oda
csak kihalásos alapon lehet bejutni, és még akkor sem olyanoknak, mint a kis ismeretlen Soó Roland.
Szóval  a  zongora  is  kilőve,  marad  a  táncóra.  A  szíve  csücske  amúgy  is  a  rajzolás.  Minden
önbizalomhiánya ellenére azt még ő is tudta: kivételesen jól rajzol. A nappaliban a zongora mellé
állított rajztömb telis-teli van élethűbbnél élethűbb grafitrajzokkal. Ez viszont abszolút szerelem volt,
a  rajzolást  sosem terelné  pénzkeresési  síkra.  Pedig  valószínű,  hogy  Zalán  győzködni  fogja,  ha
megnézi a letakart rajzokat. Márpedig megnézi, ebben egy pillanatnyi kétsége sem volt.

– Nagyon jó, szépen mennek az alaplépések! Most vigyünk bele egy kis kézmozdulatot is. Nem
lesz nehéz, ha pontosan lépkedünk, a kezünk automatikusan leköveti a rumbát. Venga! – indított el
egy  újabb  szenvedélyes  számot,  majd  kecses  energikussággal  mozogni  kezdett  rá.  Csapata
több-kevesebb sikerrel kopírozta a mozdulatokat.

Roland  gondolatai  közben  visszatértek  Zalánhoz.  Mindig  is  szeretette  a  néma  megfigyelő
szerepébe burkolózva kiismerni a másikat, és mikor már kielégítően helyén tudta kezelni az illetőt,
akkor kezdett csak megnyílni előtte. Ebben tökéletes partnere volt Dávid, aki bármikor, bárkivel
beszélgetésbe tudott elegyedni. Ha kell, vidám, ha nem kell, akkor is vidám. Pár mosolyból, egy
finom kis szúrásból és pár megnyugtató szóból álló koktéljával azonnal le tudott venni mindenkit a
lábáról, és míg ő kedélyes bájcsevegett, Roland is szívhatta magába az információkat. Csak akkor
volt baj, mikor Dávid elővette különös, fárasztó humorát. Ha erre nem volt fogékony a közönség,
bukott a mutatvány. Zalán egyelőre állja a próbát, működik is rajta a bejáratott gyakorlat, bár jóval
kíváncsibb és őszintébb, mint azt Roland első körben megfelelőnek tartaná.

– Csak túlaggódod a dolgot. – nyugtatgatta magát. – Maximum ma este ünneplés közben leitatod.
Hátha kimutatja úgy a foga fehérjét.

– Remek munka volt, köszönöm mindenkinek! – mosolygott szélesen az elhallgató magnó mellett,
büszkén végignézve fáradt táncos tanoncain. – Szerdán tovább csiszoljunk a rumbát, és ötvözzük
némi boleróval.  Addig is jó pihenést,  ma pedig szórakozzatok egy jót!  Én is az fogom tenni.  –
kacsintott cinkosan.

 

– Oh, my god! – szakadt ki Zalánból, ahogy a méretes papírlapok közt lapozgatott.

A két méteres állványra rögzített A2-es rajztömb egy új világot tárt elé. Emberek, állatok, tájak,
érzések váltogatták egymást, ahogyan Roland rajzba álmodta őket. Zalán minden egyes képnél azt
hitte, a következő már nem okozhat meglepetést, majd minden alkalommal döbbenten konstatálta



tévedését. Ráadásul a lapok többségének a hátán is szorgoskodott Roland keze: hol csak egy kisebb
vázlat, hol idézetek, gondolatok, amelyekből az ihletet nyerte. És persze ott állt a képek címe is. Az
olyan találó címek, amelyek csak tovább fokozták a néző ámulatát.

Zalán most épp a Boldogság, hazajött című grafitrajzot csodálta, már percek óta. Két szereplő
mosolygott le rá. Az egyikben Dávidra ismert rá: általában elfésült haját itt éppen négy ujjával
gereblyézte, de karja nem takarta ki az arcát, amelyen olyan nagy és barátságos mosoly virított,
hogy ráncba szaladt tőle a szeme. Mellé egy nőalakot rajzolt Roland. A gyönyörű fiatal lány még a
szemével  is  mosolygott,  kivillantva  szabályos  kis  fogait.  Egyik  kezében mobiltelefont  tartott,  a
másikkal egy rakoncátlan hajtincset tűrt be a füle mögé. Titokzatos pillantása pedig éppen Zalánt
babonázta.

– Oh, my god! – lihegte újból.

– Ő Emmi. – szólt  az ajtóból Dávid. A kezében tartott nagy szatyorból ínycsiklandozó illatok
áradtak. – Vacsora beszerezve. Gondoltam, hogy nem bírod ki, hogy ne kíváncsiskodj bele a rajzaiba.
– a szúrás élét elvette egy cinkos mosollyal.

– Ezek a képek elképesztőek! Roland tényleg művész! Olyan istenadta tehetsége van a rajzoláshoz,
hogy vétek ezt nem kihasználni! – hadarta hévvel Zalán.

– Pedig nem hajlandó pénzzé tenni a rajzképességét. Ez már nem az első rajztömb, és biztos
vagyok benne, hogy nem is az utolsó. Vagy tíz-tizenöt telirajzolt sorakozhat az ágya alatt. Eszedbe ne
jusson hozzájuk  nyúlni!  –  figyelmeztette  a  felcsillanó  szemű Zalánt.  –  Ez  számára  csak  hobbi,
menekülés a munkából, az életből. Nem akar pénzt keresni belőle. Még kérésre sem rajzol. Talán
csak ha Emmi vagy én kérem, de nekünk is csak karácsony és szülinapok környékén. Nem is modell
alapján mintáz. Gondolatokból, emlékezetből alkot, ettől lesz minden képe valahogy nem is evilági,
miközben halál élethű az összes. A lényeg az, hogy elvei vannak. Fura elvei, de fogadd el őket.
Kérlek! – Dávid nem volt egészen biztos a száját húzó Zalán bólintásában.

– Szóval Emi. – tért vissza a képhez. – Szerelem?

– Kishúg. – helyesbített a Boldogság, hazajött-ön is látható mosolyával Dávid.

– Ergo nem kérdezhetek. Újabb elv. – jegyezte meg keserűen Zalán.

– Őszintén szólva, nem vagyok biztos benne. – vakargatta a fejét Dávid. – Emmi alapvetően a
titoktartási övezeten kívül esik, olyannyira, hogy róla Roland teljesen magától szokott beszélni, akár
hosszú-hosszú perceken keresztül is. De mivel te ilyen megrögzött szoknyabubus vagy, lehet, ezért
kell róla is hallgatnom. – zárta le újabb mosolygós szúrással.

Zalán csak egy nyelvnyújtással reagált, majd újra beletemetkezett a rajzokba.

– A legtöbb nőnek nincsen arca. – jelentette ki fennhangon.

–  Mert  ő  a  nagy  szerelem,  akit  még  elrejt  a  jövő  titokzatos  homálya.  –  zengte  túlzott
ünnepélyességgel Dávid, majd Zalán mellé lépett.

Nem először látta Roland képeit. Ő volt az egyetlen, aki bármikor belelapozhatott barátja rajzaiba,
és sokszor élt is a lehetőséggel. Mindig örömmel töltötte el a gondolat, hogy mennyire előkelő helyet
foglal el a fiú szívében, és sosem mulasztotta el érzékeltetni Rolanddal, hogy az érzés kölcsönös.
Elképesztette, hogy hallgatag, zárkózott barátja mennyire meg tud nyílni egy üres papírív előtt. De
ugyanígy kiszabadul saját maga által állított korlátai közül, ha letelepedik a zongora mögé, vagy



táncolni kezd. Roland ízig-vérig művész, ezt Dávid is tudta, csak az idejét pocsékolja a közgázzal. De
azt is tudta, hogy ezt akárhányan és akárhányszor mondják el neki, a konok szőke addig úgysem
fogja  elfogadni,  míg magától  nem döbben rá.  Így  hát  Dávid nem is  erőltette  a  professzionális
művészetet, inkább csak élvezte Roland alkotásait.

Zalán  eközben  egy  hatba  osztott  laphoz  ért.  A  hat  négyzet  közül  csak  kettőben  volt  némi
rajzkezdemény. Az első egy gyermekét magához ölelő, mosolygó nőt ábrázolt a hatalmas reflektorok
előtt, míg a másodikon egy összegömbölyödött, félő kisfiú gubbasztott, az előtte álló felnőtt csak
térdig  látszott.  A  hátlapon piciben ugyanúgy ott  állt  a  hat  négyzet,  benne latinul  felfirkantott
mondatok, míg a tetején a cím: Curriculum Vitae. A két férfi elszorult torokkal nézte a vázlatot.

– Ez lesz majd a nagy mű. – suttogta Dávid. – Még az A2-es is csak vázlat. Ha sikerül kitöltenie a
hat kockát, megrajzolja egy sokkal nagyobba.

Tovább nézték némán a szorongó kisfiút. A kínos csöndet végül Zalán törte meg.

– Csak grafittal dolgozik? Festeni nem szokott?

– Hogy festeni szokott-e? – derült fel egy szempillantás alatt Dávid arca. – A grafit ugyan a fő
profilja, de ha néhanapján ecset akad a kezébe, akkor aztán meg sem áll. – és azzal már be is nyitott
Roland szobájába, majd betessékelte Zalánt.

A férfi aznap nem először érezte úgy, hogy képtelen levegőt venni. Az apró kis szobát nem a nála
megszokott fehér falak vették körül: mindegyiküket egy-egy egész falat betöltő tájkép borította. Az
ágy mellett egy napsütötte kis erdei tisztást látott, fürdésre hívogató tóval a közepén, míg az ablakos
oldalra egy síparadicsom került, a hóval borított lejtő lekövette az ágy és az éjjeli szekrény vonalát. A
legnagyobb falat Budapest panorámaképe borította a Dunán átívelő hidakkal és a Parlamenttel az
élen, míg az ággyal szemközti falon homokos partú strand terpeszkedett, tengerkék vízen szántó
jet-skikkel, a szekrényajtókon kacéran koktélozó, bikinis lányokkal.

– Ötödik félév vége felé kiműtötték a vakbelét, ami persze perforált is, szóval jó hosszú pihenésre
volt ítélve. – kezdett bele Dávid. – Akkoriban futott volna neki harmadszor is a római jognak, már túl
volt több halasztásos-passziválásos mizérián az ÁJK-án. Mikor itthon voltam, akkor kint a kanapén
gyógyulgatott, mondván, hogy így közelebb van a konyhához, mosdóhoz, tévét is nézhet, és én is
bármikor  ápolhatom.  Aztán  kiderült,  hogy  amint  kitettem  a  lábam  a  lakásból,  elhagyta  a
betegnyoszolyát, és nekiállt kidekorálni a szobáját. Furcsa volt az állandó festékszag, de azt kamuzta,
hogy ez  a  gyógyszerek miatt  van.  Baromira  nem tud hazudni,  de  akkoriban épp azzal  voltam
elfoglalva, hogy meggyőzzem a konzulensemet, miért is nem arról írok szakdogát, amiről ő szeretné,
szóval nem vettem észre. Aztán egyszer valamiért betévedtem a szobájába. Ha az akkori állapotomra
vagy kíváncsi, akkor a te mostani döbbenetedet szorozd meg tízzel, és már a közelében jársz. Nem
tudtam eldönteni, hogy megfojtsam-e, vagy tapsikolva körbeugráljam. Amíg ocsúdoztam, bejelentette,
hogy a pingálás miatt egy árva mukkot sem tanult a vizsgájára, de nem is gond, mert abbahagyja a
jogot. Jó döntés volt. De hogy azt hogyan csinálta, fogalmam sincs. – mutatott a plafonra.

Az ötödik kép a fejük felett virított. A plafon nagy részét egy hatalmas, bronzvörös sárkány szelte
át, egy távoli torony felé szállva. A hátán ülő királylány arcát kitakarta szélkócolt haja, míg a mögötte
ülő lovag arcára széles karimájú kalapja vetett árnyékot. A két utas teljes magabiztosságot árasztva
ült a mesebeli szörnyeteg hátán, összekapaszkodva röpültek a csillagok között.

– Oh, my god! – szakadt ki immár harmadszor Zalánból.

– Létráról, szívem. Zsóka néni létrájáról – jött a hátuk mögül a rekedtes hangú válasz Dávid



kérdésére. Roland látszólag dühös ábrázattal, ám büszkeségtől csillogó szemmel mutatott körbe a
szobán. – Tárlatvezetést tartasz?

– Muszáj volt. – vonta meg a vállát Dávid. – Belekíváncsiskodott a rajzaidba. Aztán kételkedett
benne, hogy grafiton kívül képes vagy-e mással is alkotni, úgyhogy meg kellett neki mutassam, hogy
ipeg-ipeg, de tudsz. Menedzseltelek. – kacsintott széles mosollyal, majd hanyatt vágta magát Roland
ágyán.

– A kételkedést erős túlzásnak tartom. – nézett Dávidra szúrós szemekkel Zalán, majd Rolandhoz
fordulva folytatta  –  Egyszerűen elképesztő!  Ahogy látod a  dolgokat,  ahogy meglátod bennük a
lényeget, és hogy mindezt le is tudod rajzolni! Jesus!

– Köszi. – rebegte elpirulva a szőke. – Cigi?

Az ágyon terpeszkedő Dávid erre már felkapta a fejét.

– Basszus, az enyém kint van a kabátzsebemben, nem hoznád be?

– Vegyél egyet az enyémből. – nyújtotta oda kelletlenül a dobozt Roland, majd Zalán felé is.

– Köszi, nem dohányzom.

– Biztos nem? – kérdezte ablaknyitás közben Dávid. – Most használd ki az alkalmat, hogy Roland
megkínál, mert ez nem mindennapos eset nála. Rendszerint ő tarhál másoktól.

– Kikérem magamnak! – kiáltotta az öngyújtóval bűvészkedő vádlott.

– Igaz. Másoktól nem, csak tőlem. Meggyújtanád már végre?

Mikor a lakótárs-kereső interjún a fiúk említették az ablakból 45 fokos szögben való cigizést,
Zalán azt hitte, viccelnek. Most azonban be kellett látnia: halálosan komolyan gondolták. Az ágyon
térdelve, a párkányon hasalva fújták kifelé a füstöt, közben elemezve az utcán sétálgató embereket,
különösen a mélyen dekoltált felsőjű hölgycsapatot.

– Fentről nézve minden más. – dúdolta kaján mosollyal Roland.

– Apropó dekoltázs! – kiáltott fel Zalán. – Roland, mi van akkor, ha egyszer valamilyen okból meg
kell válnod a szekrénytől? Mi lesz a dekoratív hölgyekkel az ajtószárnyakon?

– Az összes kép tapétára van felfestve, a falakon és a szekrényajtón is, hogy vészhelyzet esetén le
tudjam őket applikálni onnan. – közben az éjjeliszekrényből elővarázsolt hamutartóban elnyomta
csikkét, és kényelembe helyezte magát az ágyán. – A szekrény mögötti falra meg ugyanez a kép van
felfestve. Pontosabban ennek a monokinis strandos változata. – hebegte fülig pirulva.

– Hogy Rolcsika mindenre gondol, megáll az ész! – visította bántóan magas hangon Dávid.

– Szóval Rolcsika félaktokat is fest. Nahát, nahát, ki gondolta volna róla! – gúnyolódott Zalán. – És
mégis hogyan veszi a mintát?

– Mondtam már: emlékezetből dolgozik! Jelen időből nem nagyon tudna! – vihogta Dávid, míg
Roland könyökkel oldalba nem vágta.

– Hülye! – summázta.



– Ugye nekem is kifested a szobámat? – affektált tovább Dávid. – A plafonra az univerzumot kérem,
oldalra meg dzsungelt, szavannát, sivatagot, jéghegyeket! Ugye megcsinálod?

– Tényleg nem adod fel? – sóhajtott Roland. – Ezerszer mondtam már, hogy nem, de legyen, a te
kedvedért, ezeregyedszerre is: nem. De könyörgöm, együnk már, mert éhen veszek!

– Azt hittem, anorexiás vagy. – szaladt ki Zalán száján. Azonnal megbánta, elvörösödött arccal
próbált láthatatlanná válni, de hiába, Roland halvány mosollyal fordult felé.

–  Semmi baj.  Nem te vagy az első,  akit  ki  kell,  ábrándítsak ebből a hitéből.  Csak szimplán
rendszertelenül  étkezek,  olyankor  is  keveset,  rengeteget  mozgok,  és  szenvedélyesen hódolok a
koffein- és nikotinfüggőségnek. De ezer éve nem álltam mérlegen, még sosem éreztem késztetést
arra,  hogy  mérőszalaggal  ellenőrizgessem  a  csípőm  kerületét,  és  a  kalóriaszámolgatás  sem
erősségem. – mesélte már a konyhában, a kínait tálakra porciózva.

Közben azon mélázott, vajon hányan is kérdezték már meg tőle, hogy milyen étkezési zavarban
szenved.  Tény,  hogy  csupacsont  soványsága  már-már  betegesbe  hajlott,  de  e  mögött  semmi
szándékosság nem rejlett. Ugyan gyerekként a színésztársulat mellett nem jutott minden nap meleg
étel az asztalra, majd anyja halála után egy időre visszaesett az étvágya a nullára, de valójában
Roland nem ismerte, milyen is lehet igazán éhezni. Ez az alkat csak egy adottság. Gondolataiból a
székre lezuttyanó Dávid rángatta vissza a földre.

– Képzelheted, hogy utáltam, mikor a koleszban az összes konyhás néni neki gügyögött, hogy „Jaj,
az én kis sovány madárkám, hát majd én jól megetetem!”, és mind megtoldotta az adagját egy plusz
kanállal! – panaszkodott tettetett fájdalommal.

– Most miért rinyálsz, rendre megosztottam veled, nem?

– Igaz. – bólogatott bűntudatosan Dávid. – A tökfőzeléke felét mindig átlapátolta hozzám.

– És a nyamvadt porcukros káposztástészta, az tán smafu?

Zalán mosolyogva nézte a két rutinosan civakodó fiút. Lerítt róluk az összeszokottság, olvastak
egymás gondolataiban, kiegészítették egymást. Irigyelte őket azért, mert rendelkeztek egy ilyen erős
kötelékkel, közben pedig már be merte vallani magának: mindenképpen szeretne ennek a csapatnak
a tagja lenni. Na persze, tíz évnyi leküzdhetetlen hátránnyal rendelkezik, sosem lehet annyira fontos
barátjuk, mint ők ketten egymásnak, de ha már csak ennek a kölcsönös szeretetáramlat negyedének
részese lehetne, már az is boldoggá tenné. Zalánnak igazából sosem voltak barátai. Gyerekként
angyali szépsége, majd felnőve kisportolt alakja és félisteni jóképűsége a korabeli fiúkban mindig
féltékenységet  szült,  míg a  lányok vagy szerelmes,  csöpögő érzéseikkel  rohamozták meg,  vagy
üresfejű  Adonisznak  tartva  kerülték  a  vele  való  kontaktust.  Karizmája  ösztönösen  mindig
középpontba tolta, és a már-már zavaróan törtető sikerorientáltsága sem tette túlzottan népszerűvé
osztálytársai, majd később kollégái körében. Ezekkel a fiúkkal viszont nem kell versenyezni, előttük
nem kell bizonyítania. Talán végre barátokra lel…

– Hahó, föld hívja Zalánt! – szólítgatta Dávid. – Kitörő lelkesedést vártam volna arra a hírre, hogy
még szerencsesütit is hoztam!

– Bocsi,  kicsit  elgondolkodtam. Szerencsesüti.  Lelkesedés.  Hurrá.  –  darálta  gépiesen,  amiért
Dávidtól egy nyelvnyújtást, Rolandtól pedig egy pacsit zsebelt be.

– Illatos csirkéből csak egy keveset vettem, mert első, második és sokadik blikkre is olyannak tűnt,
mintha már a rendszerváltást is onnan pult mögül nézte volna végig illatos formában – mutatott a



szikkadt hússzeletekre Dávid –, viszont annyi rahedli sok hagymás kacsánk van, hogy szerintem még
karácsonykor is ezt fogjuk enni. Az a kettő csípős, a sötétebbik gombás, a másik nem – vonultatta fel
a  további  tányérokat  –,  és  köretnek is  van kétféle  tészta meg rizs.  Atyaúristen,  hány emberre
vásároltam? Pedig  még a  „Tizenkét  szépség”  fantázianevű csodára  nemet  is  mondtam,  miután
elmesélte a kis kínai, mi van benne. Négyféle hús, négyféle zöldség és négyféle fűszer. És milyen
húsok, kérdeztem. Hát cirke, kaca, borjú, meg kuta. Kutya!, ordítottam, de hát azt nem szabad! Mire
a kínai: ja, akkor cirke!

– Ezért szoktam én vásárolni – hajolt suttogva Roland a fintorgó Zalánhoz –, akkor legalább nincs
utána hülye viccmesélés.

– Oké, nem ez volt életem vicce! De nem kell aggódni, lesz ez ma még jobb is! Jön még kutyára
ónos eső! – ígérte villájával kalimpálva Dávid.

Bármennyire is sok étel volt az asztalon, a fiúk végül percek alatt mindent betakarítottak. A
romok felett elégedetten hátradőlve pihegtek.

– Ma is jót főzött nektek anyátok, kincseim. – nyögte hasát dörzsölve Dávid. – Szétdurranok.

– És még pezsgő is van! – jegyezte meg Roland.

– Sőt, szerencsesüti is! – ujjongott látványosan Zalán. – Osszad őket, anyu!

Dávid a földre dobott szatyorból kihalászta a három pici zacskót, egy ideig méregette őket, majd
szétosztotta őket maguk között.

– Remélem valami szerencséset sikerült megtartanom. – motyogta fogai között a zacskó végével,
majd egy rántással kiszabadította az ostyát. A kettétört süteményből kieső papírlapra mohón csapott
le, majd fennhangon olvasta a rajta szereplő üzenetet. – „Senki nem tud neked kárt okozni, magadon
kívül.” Kösz, most aztán igazán boldoggá tettél. – dörmögte, majd szájába dobta az édességet.

– Az enyém se rossz – szólt Zalán –, „Jobb a földön járni, mint alatta feküdni.” És mennyire igaz!
Roland, neked is csupa fényt és csillogást ígér?

– Az majd kiderül. „Ha meg akarod ismerni a múltadat, vizsgáld meg a jelenlegi körülményeidet.
Ha tudni akarod a jövődet, figyeld meg a jelenlegi cselekedeteidet!” Oké. Most épp szerencsesütit
olvasok. Akkor milyen lesz a jövőm? – pislogta Roland.

– Prosperáló cukrászdát nyitsz, és sok könyvet olvasol. Ha jól értelmezem. – bólogatott Zalán.

– Zalán, ne felejts el a földön járni, mert még a végén aláfekszel! – viccelődött Dávid.

– Hát már sok mindennek, vagy inkább mindenkinek feküdtem alá, de föld még nem volt köztük.
Maximum csak olyan buta. De arra nem vagyok büszke. – húzta el a száját. – Na hol van az a pezsgő?
Ja és nekem van egy üveg tequilám, ráerősítendő az ünneplésre.

–  Hozzad,  fiam,  hozzad,  mi  addig  elpakolunk  meg  kerítünk  néhány  poharat.  –  pakolta  a
mosogatóba a piszkos tányérokat Dávid. Zalán elviharzott a szobájába, Roland viszont még mindig a
széken gubbasztott, a kezében tartott kínai mondásra meredve. – Roland! – ordított rá Dávid. A fiú
holdkórosként pattant fel és vonult be a szobájába, kezében a papírfecnivel. – Ezek szerint ma én
mosogatok. – jegyezte meg magának savanyúan Dávid.

Ám alighogy elkezdte engedni a vizet,  lakótársai  visszatértek a konyhába,  kezükben egy-egy



üveggel. Dávid kérdően nézett Rolandra.

–  Vettem egy  üveg  vodkát  is.  Gondoltam ne  csak  pezsgőzzünk.  –  vonogatta  a  vállát,  majd
nyújtózkodva nekiállt lepakolni a poharakat.

–  Szóval  van pezsgőnk, tequilánk,  vodkánk és sörünk. Kemény éjszakánk lesz,  úgy érzem! –
villantotta fel harminckettes mosolyát Zalán.

– Még akár koktélt is készíthetünk! – kiáltotta Dávid. – Képzeld, Roland, Zalánnak még shakere is
van! Kiélhetjük koktélkészítő tudományunkat!

– Miért, milyen koktélokat tudtok csinálni? – érdeklődött Zalán.

– Vodkanarancsot. – jelentette ki Roland. – Meg fröccsöt. Kicsit és nagyot is. Erre varrjál gombot!

– Leborulok a nemzet nagysága előtt! – nevetett Zalán. – Holnap ugye senkinek semmi dolga,
legalábbis olyan, ami tiszta fejet igényelne?

– Nyet. – törölgette meg kezeit a mosogatással végző Dávid. – Részegedés engedélyezve. – azzal
már bontotta is fel a behűtött pezsgőt. – Roland, akarsz beszédet mondani?

– Csak annyit, hogy köszöntünk újra, most már hivatalosan is köreinkben, Zalán – emelkedett fel
Roland –, és reméljük, hogy boldogok leszünk így együtt, mert mi már az első pár perc után tudtuk,
hogy téged szeretnénk lakótársunknak – lendítette a magasba kipirultan poharát.

– Én pedig nagyon erősen reméltem, hogy amíg engem boltba küldtetek tejért és cigiért, addig a
jobbik eszetek meggyőz titeket arról, hogy én kellek nektek! – nevetett Zalán. – Cheers!

– Mindennemű szószaporítás nélkül: egészségünkre! – koccintotta poharát Dávid a többiekéhez.

Az  első  korty  után  kicsit  megszeppenten  kezdtek  el  beszélgetni  komolyabb,  érdektelenebb
témákról, de ahogy ürült a pezsgősüveg, úgy nőtt a hangerő is. Szépen lassan átváltottak vidámabb,
személyesebb beszélgetésre, egyre nagyobb elánnal viccelődtek egymással.

– Dávid, szerintem még a vodka és a tequila felbontása előtt szívjunk el egy cigit az ablakból, mert
még pár pohár, és már le kell járnunk az utcára bagózni. – javasolta Roland. Zalánnak szemet szúrt,
hogy a szőke fiú óvatosan iszik, és még a rágyújtás előtt megivott egy nagy pohár vizet.

– Nem lesz könnyű dolgom, ha ma le akarom itatni. – morfondírozott magában. – Azt gondoltam,
ha részeg, biztos könnyebben megnyílik, és kiszedhetek belőle valamit a családjáról vagy a fura
nem-rajzolásáról,  de így meg kell  majd szenvednem vele.  Na de sebaj,  inni azt tudok, és majd
követem az ő módszereit! – azzal már fel is hajtott egy nagy pohár hideg vizet. A hűtőben talált pár
plöttyedt citromot, felkarikázta őket, majd a narancslével együtt kirakta az asztalra.

– Kinek mit tölthetek? – kérdezte a visszatérő bagózókat.

– Nyissunk egy tequilával, amondó vagyok. – vágta rá Dávid, Roland pedig azonnal rábólintott.
Zalán egymás mellé rakta a három kispoharat, az első kettőbe töltött egy-egy nagy kortynyit az
üvegből, míg a harmadik pohárba kicsit többet is juttatott.

– Hopsz, ez egy kicsit megborult! – tolta a nagyobb adagot Roland elé. A fiú szeme villanása
azonban egy pillanatnyi kételyt sem hagyott Zalánban: átlát a szitán. Mostantól óvatosabbnak kell
lennie.



– Jé, még citromunk is van? – csodálkozott Dávid.

– A hűtőben találtam, gondoltam tequilához jó lesz, még ha nem is csattannak ki a frissességtől.

– Mert valószínűleg még Márk, az előző lakó hagyta itt őket. A szemét. – zárta le mondandóját
Dávid, majd a többieket meg sem várva, bedobta a tequiláját. A fiúk követték a jó példát.

– Keverek mindenkinek vodkanarancsot. – pattant fel Roland, jelentőségteljes pillantást vetve új
lakótársára. Zalán rögtön megértette a nézést: ha harc, hát legyen harc. És nem is kellett csalódnia,
Roland vodkásüveget tartó keze pont akkor szaladt meg egy kicsit, mikor az ő poharához jutott. –
Egészségedre. – tolta elé gonoszkás félmosollyal a koktélt.

– Kösz. – nyalt bele az italba.

Hatalmas önuralomra volt szüksége, hogy ne rázza ki a hideg a rengeteg alkoholtól.  Roland
felvont szemöldökkel figyelte, hogyan reagál Zalán, majd kecsesen a mosogatóhoz lépve, felhajtott
még egy pohár vizet.

Az est hátralevő részében hamar kiürült a vodkás- és a tequilásüveg, és pár doboz sörnek is
búcsút mondhattak. Zalán és Roland görcsösen igyekezett leitatni a másikat, így nem győzték a sok
alkohol  mellé  titokban  inni  az  egyre  finomabbnak  érzett  csapvizet.  Hiába,  az  alkohol  így  is
valamennyire a fejükbe szállt. Dávid mit sem vett észre a két fiú párbajából, csak próbálta tartani
velük a lépést az ivásban, ezért az utolsó korty vodkanarancsnál már szinte rikácsolva, az asztallapra
dőlve beszélt és beszélt.

– Gyerekek, én asszem becsíptem. – jelentette ki végül.

– Gondolod? – kérdezte gonoszan a konyhapulton fekvő Roland.

– Asszem itt az ideje, hogy lefeküdjek. Ez holnap nagyon fog fájni. – motyogta összeakadó nyelvvel,
majd bizonytalan léptekkel megindult a szobája felé. Azonban pár lépés után a lábai is kibabráltak
vele. Zalán és Roland a hóna alá nyúlva bányászta fel a földről a gyanúsan dúdolgató férfit, majd
biztos, ami biztos alapon, egészen az ágyáig cipelték.

–  Ugyan  a  citrom  elfogyott,  de  maradt  még  két  korty  tequila.  –  nézett  Zalán  felhúzott
szemöldökkel az italozás romjait eltakarító Rolandra.

Roland megmerevedett pár pillanatra, majd a székre leülve válaszolt:

– Ám legyen. – finoman remegő kézzel töltött hajszálpontosan ugyanannyit a két pohárba, majd
intett  Zalánnak:  válasszon.  –  A beköltözésedre!  –  koccintotta kispoharát  Zalánéhoz,  majd a sót
lenyalva kézfejéről felhajtotta italát.

Zalán már meg sem próbálta leplezni, hogy rázza a hideg a torkán lecsorgó égető alkoholtól, már
csak azon igyekezett, hogy nehogy viszontlássa vacsoráját.

–  Zalán.  –  szólt  halkan  Roland.  Bár  olyan  erősen  kapaszkodott  az  asztalba,  hogy  kezén
kifehéredtek a bütykök, de tekintete és beszéde meglepően tiszta volt.  – Azt hiszem, a ma esti
produkciónkra kihirdethetünk egy döntetlent. Én csak arra voltam kíváncsi, hogy mennyi belőled a
színjáték, és mennyi az igazi Kenesei Zalán, de azt kell mondjam, hogy az alkoholos teszt is azt
mutatta ki, hogy remek az elosztás, leszámítva azt a nyamvadt kíváncsiságodat. Mert ugye emiatt
kell holnap másnaposnak lennem?



A fürkésző szürke szemekbe nézve Zalán kényszeredetten bólintott. Roland nagyot sóhajtott, majd
a férfi legnagyobb meglepetésére, tovább beszélt.

– A családom az egyik legfájdalmasabb pont az életemben. Az apám… és amit az anyám tett…
még mindig nem sikerült  túllépnem ezeken a dolgokon, pedig nem ma történtek.  Nagyon nem
szívesen beszélek erről, csak olyanoknak, akikben feltétlenül megbízok, és nekik is csak akkor, ha
nagyon muszáj. Egyszer talán neked is elmondom. De nem most. És kérlek, ne is faggass, ne kutass,
Dávidnál se próbálkozzál. Kérlek! Meg tudod ezt ígérni nekem?

Zalán újra bólintott, majd váratlanul rákérdezett: – És Emi?

Roland sápadt arcán meleg mosoly terült el.

– Na igen, Emmi. Ő a kivétel. Róla nyugodtan kérdezz, csak ne most. Most szerintem nekünk is
üdvösebb lenne lefeküdnünk. Holnap nekünk is fájdalmas lesz az ébredés. Bár messze nem annyira,
mint szerencsétlen Dávidnak. Jó éjt! – emelkedett fel nehézkesen.

– Nem csak ezért itattalak. – vágta rá gyorsan Zalán. Valamennyire mégis csak célt ér, ha nem is
teljesen, de megnyitotta Rolandot. Nem szabad vesznie hagyni ezt a pillanatot, addig kell mindent
kiszedni belőle, míg nem zárul be újra. – A rajzolás.

– Mi van vele? – kérdezte óvatosan.

– Miért?

– Hogy miért nem élek ebből?

Zalán hevesen bólogatni kezdett, majd szája elé kapva a kezét, megbánta az izgága mozdulatokat.

– Most válaszoljak, vagy előbb inkább intimebb kapcsolatot létesítenél a WC-csészével? – szúrt
oda fülig érő vigyorral Roland.

– Jól vagyok. Fenét, inkább csak vagyok. Most válaszolj.

Roland bizonytalanul  odament  Zalánhoz,  majd  lassan  letérdelt  elé.  Egy  ideig  lehajtott  fejjel
gubbasztott, majd végül belenézve a fiú szemébe, suttogva válaszolt:

– Mert még nem merem, nem akarom elhinni, hogy annyira jó lennék, hogy megtehetném. Mert
még nem bírnám elviselni, ha valakinek nem tetszenének, ha valaki kritizálná őket, még ha csak jó
szándékkal  is.  Még  nem  tudom  őket  elengedni.  Ők  mind  én  vagyok,  csak  két  dimenzióban,
rajzszöggel felfüggesztve. Nem bírnék kivágni magamból egy darabot. Nem. Még nem. – az utolsó
szavakat hang nélkül formázták az ajkai.

Kétségbeesett arcát látva Zalán rátéve a kezét Roland vállára olyan közel hajolt hozzá, hogy szinte
összeért a homlokuk.

– Köszönöm. – suttogott most Zalán. – Ezt így már értem. Megértem. És elfogadom. Lelövöm
magamban a PR-ost.  –  kacsintott,  majd összeborzolta  a  szőke loboncot.  –  Most  viszont  muszáj
azonnal vízszintesbe kerülnöm, mert az omlós csirke szeretne visszatérni a tányérra.

– Nem cirke volt az, hanem kuta! – kiáltotta még az ajtóból visszafordulva Roland.

 



Bár  rengeteg  dolga  lett  volna,  Zalán  mégis  már  percek  óta  az  üres  Google-val  szemezett.
Sajtótájékoztató, akkreditáció, megnyitó, regisztráció… Három ifjú titán minden kreativitást mellőző
Trió néven futó közös zenés kiállításán dolgozott most a csoportja, és lehetőleg a mai munkaidő
végére le kéne fixálnia mindent.

– Pár telefon, kisujjból kirázom, megleszek vele. – nyugtatgatta magát. – Ha meg nagyon beúsznék,
lepasszolom  valakinek.  Hogy  örülnének!  A  beképzelt  Keneseinek  végre  beletörött  valamibe  a
bicskája! Hadd örüljenek. Nem érdekelnek.

Roland viszont annál inkább. Nem a kihasználatlan tehetsége: azt teljes mértékben elfogadta.
Rengeteg művésszel dolgozott már együtt, és ugyan nagyon ritka az ilyen anti-exhibicionista alkat,
de találkozott már ilyennel is. Ezerszer szimpatikusabb volt számára az ilyen félszeg hozzáállás, mint
a  kényszeres  magamutogató,  harsány,  én-vagyok-a-meg-nem-értett-művész  attitűdök.  Pechjére
ebben a  mostani  trióban is  ilyen  a  csellista  lányzó,  és  akárhányszor  meglátta  Zalánt,  azonnal
beindította a flörtbombákat. Zalán huszonhat éve ellenére úgy érezte, már bőven kiégett, ha az ilyen
libák megdugásáról volt szó. De még mindig egyszerűbbnek, és hát élvezetesebbnek is tartotta
gerincre vágni őket, mint hogy a leépítésükkel küszködjön.

Elkalandozó gondolatait a képernyőkímélő felvillanása terelte vissza az eredeti mederbe. Már
lassan két napja vívja magával lelki tusáját, hogy kíváncsiságának engedve megszegje-e Rolandnak
adott szavát, vagy legyen jó kisgyerek, és várja ki, míg a fiú a bizalmába fogadja és beavatja a
családját övező titokba. De akárhányszor eszébe jutott a semmibe meredő, fájdalommal megtelt
szempár, a megfeszülő, sápadt arc, tudta, hogy úgysem lesz képes nyugton várakozni. Azt az ötletet
azonnal elvetette, hogy Dávidhoz forduljon: bármennyire is imád beszélni, ennél a pontnál biztosan
rögtön bezárulna, leszúrná, és még Rolandot is figyelmeztetné.

– A leitatást elszúrtam. – konstatálta szomorúan magában. – Valószínűleg mostantól egy életre
mögöttes szándékot tételeznek majd fel, ha ivásra bíztatom őket. Sebaj, vannak még kijátszatlan
kártyáim. – nézett újra a számítógépen megnyitott keresőoldalra.

Igen ám, de mit keressen? Elég szegényesek az adatai. Roland anyukája vándortársulati színésznő
volt, ő nevelte a fiút, és már nem él. A keresztnevét nem tudta, a vezetéknevét is csak feltételezte,
hogy Soó lehet. Valamiért kizártnak tartotta, hogy Roland az apja nevét viselje. Hogy miért érzett így,
nem tudta, nem volt rá logikus magyarázata, csak egyszerűen biztos volt benne: a Soó az anyai ágról
örökölt  vezetéknév.  Már  azt  is  tudta,  hogy  óvodába,  legalábbis  mikor  Dáviddal  együtt  járta  a
kisdedóvót, Németkérre járt. Ezt az ártatlan infót vasárnap a másnapos Dávid kottyantotta el, mikor
arról mesélt, hogy utoljára akkor érezte ilyen szarul magát, mikor életében először, tizenhárom
évesen valami kegyetlen koccintóstól berúgott a németkéri kocsmában. Tehát a gimnáziumig egy
helyben élő Dávid németkéri, ergo Rolandnak is kellett ott élnie valamikor, ergo az anyja is élt
Németkéren.

– Fussunk neki egy ilyen kombónak! – súgta magának, és szorgos ujjai már klimpíroztak is a
klaviatúrán.

A  Németkér-Soó  kettős  azonban nem hozott  kielégítő  eredményt.  A  Németkér-Soó-színésznő
próbálkozás egyenesen kudarc volt.

– Hülye Németkér! – püfölte az Entert megvadulva. – Akkor te repülsz. Legyen Soó-vándortársulat!

Megtalálta. A cirka nyolc éve felbomlott Petrovics Sándor Vándortársulat egyik kiemelt helyen
említett színésznője volt egy bizonyos Soó Kató. A nevet a keresőbe beírva rögtön a képekre ugrott.
Ő lesz az! Felismerni vélte a Curriculum Vitae-n látott vázlatos anyukát egy barna hajú, mosolygós,



kerek arcú, telt idomú nőről készült, megfakult fotóban. A leírás alapján épp Shakespeare Júliáját
adta.  Alkatára  nézve  Zalán  inkább  a  Dada  szerepét  találta  volna  testhezállónak.  El  is
bizonytalanodott: ez a sugárzóan boldog, erős felépítésű nő lenne az ő csontváz főbérlőjének az anyja?
Talált még pár képet, ezeket vette alaposan szemügyre. Igen, ő az. Ugyan ritkán látta igazán, szívből
mosolyogni Rolandot, de azt hamisítatlanul az anyjától örökölte. Akárcsak szürke szemét és annak
keskenyülő formáját. De hiába elemezgette tovább a néhai Soó Kató arcát, több hasonlóságot nem
vélt felfedezni. Kicsit félve nyomott rá a „Keresés” opcióra.

– Megtaláltam őt. Mit akarok még tudni? – kérdezte magától. Majd egy határozott belső hang
rávágta a feleletet: – Mindent.

Még az anyjáról sem sikerült kiderítenie, hogyan halt meg… és hogy mit tett, amivel ennyire
megsebezte a fiát. Az apjáról pedig még mindig nem tud egy jottányival sem többet, mint eddig.

A szombat este óta ezer meg ezer elméletet gyártott magában, mi is lehet az elhallgatott valóság
Roland szavai  mögött.  „Az apám… és amit  az anyám tett…”.  És ott  volt  a szívszorító,  torokba
gombócot idéző vázlatkép, a Curriculum Vitae is. Azt Zalán már a megnézés pillanatában tudni vélte,
hogy az első képen Roland édesanyja, a másodikon pedig az édesapja van, és lám, első sejtése
beigazolódott. A színésznő Soó Kató imádta a fiát, a rajzról is sugárzott a feltétel nélküli, biztonságot
nyújtó szeretet. Talán elhagyta volna őt, egy szebb, esetleg külföldi karrier reményében, vagy a
kisfiú  hátráltatta  a  munkájában,  esetleg  biztosabb,  nem  karavánszerű  életet  szeretett  volna
biztosítani számára? Vagy hozzáment egy férfihoz, akit Roland gyűlölt, az anyja elhanyagolta őt, a
férfi rettegésben tartotta? Akár egy mostohaapa is állhatott a második képen a megfélemlítetten
kucorgó kisfiú előtt. De akár Kató is lehet, nadrágban, ordítva a gyerekkel. Akárkié is az a két láb,
annyi bizonyos, hogy Rolandból félelmet váltott ki.

Nagy levegőt vett, és kattintott. Ha már eddig eljutott, akkor muszáj tovább rángatnia azt a fátylat.
Talált  vagy egy köteg színlapot,  amelyekről kiderült:  Kató volt a társulat egyes számú csillaga,
minden főszerepet ő játszott.

– Vagy nagyon tehetséges volt, vagy nagyon jól feküdt valakinek. – gondolta rosszmájúan, aztán
azonnal elszégyellte magát, ahogy eszébe jutott, hogy ez a nő Roland anyja, és nem mellesleg nem is
él már. – Biztos, hogy nagyon tehetséges volt. Akárcsak a fia.

Tovább kattintgatott a színlapok között, mikor hirtelen új névre lett figyelmes az első helyeken:
Terki Róza játszotta a Csókos asszony Pünkösdi Katóját és a Hamlet szép Ophéliáját is, míg Soó Kató
visszaszorult  Rica Maca és Gertrud szerepébe.  Szerencsére a szereposztások aljára felvésték a
bemutató dátumát is: mindkettő 1999-es darab volt.

– Szóval Kató kiöregedett, ez a Róza vette át a primadonna szerepkört. – rakta össze magában a
kirakóst Zalán. – Az pedig nem jó, nagyon nem jó. Veszélyes a színésznőknél.

Ezt Zalán tapasztalatból tudta. Munkája során is találkozott negyvenes éveikben járó, letűnő
színésznőkkel,  akiket megkeserített  az idő múlása,  de még élénkebben élt  benne anyja legjobb
barátnőjének képe: Lillus a soproni színház dívája volt, még Zalán születése környékén. A kisfiú nem
egyszer jött úgy haza az iskolából, hogy a nappaliban ott találta a zokogó Lillust, amint épp az őrült
rendezőkre panaszkodott az anyjának, akik pár ránc miatt megfeledkeznek az ő csillogó tehetségéről
a gyengécske, széparcú csitrik miatt. A kiöregedés végül annyira lesújtotta a színésznőt, hogy az
alkohol rabja lett. Zalán anyukájának éveibe tellett, míg segített barátnőjének összekaparnia magát,
és rádöbbenteni, hogy még rengeteg lehetőség áll előtte, a világot jelentő deszkákon is. Azóta Lillus
játssza az összes nagymamát, idős asszonyt, és a közönség rajong érte. Zalánnak is küld minden
karácsonyra két tiszteletjegyet valamelyik előadásra. Persze szigorúan csak olyan darabra, amiben ő



is színpadra lép.

A következő pillanatban az összes levegő kiszökött Zalánból. Egyre felületesebben olvasgatott
bele a Soó Kató nevéhez kötődő cikkekbe, így csak pár mondat után fogta fel, hogy nekrológot olvas.
De pár szó elég volt ahhoz, hogy minden idegszála újra a monitorra tapadjon: „… búcsúzunk a
káprázatos tehetségű színésznőtől, aki önnön kezével vetett véget gyönyörű életének… ”.

Zalán még mindig nem kapott levegőt. Félkábán pattant fel a gép elől, tett pár lépést az iroda
kijárata irányába, de szemeit még mindig a képernyőre szegezte.

– Kenesei, jól vagy? – szólt mögüle unottan egyik irigye-kollégája, Félix.

– Jól, csak ki kell mennem a… a mosdóba. – és már ki is rontott az ajtón.

Magára zárta az ajtót, leroskadt a lehajtott ülőkére, szétrobbanni készülő fejét pedig kezeibe
temette. Öngyilkos lett! Roland édesanyja öngyilkos lett! Megölte magát, mikor a fia még csak
tizenhárom éves lehetett! Ezt tette vele! Nem elhagyta, nem választott helyette mást, mint ahogy
Zalán gondolta, hanem öngyilkos lett. És… a felismerés villámcsapásként érte: Roland találta meg a
holttestét. Ez ugyanolyan megérzés volt, mint hogy a Soó az anyja vezetékneve volt: semmi nem
indokolta, hogy így gondolja, de tudta, hogy igaza van. És képes volt azon csodálkozni, hogy Roland
lefagy, ha a családjáról van szó, és harapófogóval sem lehet kihúzni belőle egy szót sem?!

– Újabb rövidzárlat: és én mit tettem? – ordította magában Zalán. – Megígértem neki, hogy nem
kérdezek, nem kutatok, majd ha befogadott a bizalmába, elmeséli. Erre mit tettem? Alig két nappal
az ígérettételem után végigböngészem a netet, hogy kiderítsem, hogy az anyja öngyilkos lett! Ha
egyszer elmesélné, hogyan tudnék úgy reagálni rá, hogy ne sejtse meg, hogy tudom?

– Nem. – szólalt meg az igazságérzete. – Nem tudnék hazudni neki. Ezt nem. Be kell valljam.

Tudta, hogy a fiú nagyon mérges lesz rá. Vagy inkább nagyon csalódott. Fél fejjel magasabb volt
Rolandnál, vagy jó húsz kilóval többet is nyomott, mégis félt tőle. Nem bírta volna látni újra az
elgyötört,  rettegésbe  torzuló  arcot.  Nem,  még  nem  mondhatja  el  neki.  Majd  ha  Roland
megajándékozza őt, a méltatlant a bizalmával, akkor elmondja. Bármennyire is megbántja ezzel a
fiút,  legalább attól  megkíméli,  hogy elmesélje  a  tragédiát.  Igen,  ez  lesz  a  helyes  megoldás.  A
WC-fülkét elhagyva percekig fürdette az arcát a jéghideg vízben, majd visszatért az irodába.

– Kenesei, biztos jól vagy? – kérdezte Félix, sápadt arcát látva némi izgatottsággal a hangjában.

– Biztos. Csak egy kis macskajaj. Elmúlik.

– Akkor húzzál bele a Trió munkába, mert a főnök szétrúgja azt a csinos kis segged, ha négyre
összesen csak egy kis másnapot tudsz felmutatni!

 

– Utálok korán kelni, utálok korán kelni, utálok korán kelni! – mantrázta szemeit dörgölve Dávid.

A reggeli rutin. Lágy ébresztő dallamok a mobilból. Kinyomás, átfordulás a másik oldalra. Egy
perc múlva közlekedési infók a rádióból. Leütés, takarót a fejre húzás. Még egy perc, és a Rolandtól
kapott  spéci  ébresztőóra  hol  légkalapácsot,  hol  vérfagyasztóan  sikoltozó  nőt,  hol  begerjedő
mikrofont imitálva igyekszik kikényszeríteni az ágyából. Ilyenkor már Dávid is feladja a harcot, és
kikászálódva a meleg takaró alól, elhadarja szokásos reggeli gyűlöletbeszédét a korán kelés ellen.



Kómásan  vánszorgott  a  fürdőszobaajtóhoz,  de  ahogy  benyitott,  velőtrázó  sikoly  fogadta.  A
becsapott ajtónak dőlve egy másodpercre azt hitte, álmodik, és ez még csak a harmadik ébresztő, de
ebben a pillanatban rontottak ki a fiúk saját szobájukból. Roland már felöltözve, kócosan, füstölgő
cigivel a szájában nézett kérdően Dávidra, míg Zalán egy szál alsónadrágban és zavarban álldogált a
küszöbön.

– Mi a fészkes fityfene volt ez? – érdeklődött barátságosan Roland.

– Fogalmam sincs. – vonta meg a vállát Dávid. – Sikított a zuhanyrózsa.

– Ööö, srácok – köszörülgette torkát Zalán – az egyik ügyfelem… izé… hazakísért…

– Zalán! Te hazahordod a munkádat? Egyem a sztahanovista zúzádat! – vihogott Roland.

– Ez olyan Dávid-szintű poén volt. – dörmögte a még mindig pipacspiros Zalán.

– Dávid még nincs olyan állapotban, hogy viccelődjön. Dávid be akar jutni a fürdőszobába. –
darálta durcás arccal Dávid.

Ebben a pillanatban kinyílt  a fürdőszoba ajtaja.  Egy inkább alacsony, mint közepes termetű,
formás lány állt a küszöbön, repülő csészealj-mintás törölközőbe burkolózva. A lány haja egyik oldalt
felnyírva platinaszőke színben virított, míg a másik oldal hosszan hagyva málnaszínben nőtt le a
derekáig, pár raszta tinccsel megtoldva. Egyik fülében hatalmas fültágító, míg a másikban minimum
hat fülbevaló csilingelt, de a szemöldöke, az orra és a szája is át volt lőve egy-egy piercinggel.

– Bocsi a sikonyálásért – szabadkozott meglepően mély hangon –, de egy pillanatra azt hittem,
otthon vagyok, és nem értettem, ki tör rám. Nincsen női tusfürdőtök, tudtok róla?

– Nem ér meglepetésként a hír. – válaszolta kelletlenül Zalán. – Az nem az én törölközőm.

–  Nem? Akkor  bocsi.  –  és  az  ajtóhoz  visszalépve  felakasztotta  a  törölközőt,  majd  anyaszült
meztelenül masírozott be Zalán szobájába.

A leesett állú, kővé vált trióból először Roland mozdult meg, a kávéfőzőt vette kezelésbe, de
közben még cinkos hunyorítással Zalán felé lesett:

– Zalán, Zalán, Zalán. – cöccögte.

– Tartalékolhatjuk a kifirkálást estére? Addigra talán Dávid is visszamászik az agyára, és kettős
erőkkel rohamozhattok.

– Csak gondoltam, essünk túl rajta inkább most, hátha az estédet megint a hölggyel töltenéd –
tréfálkozott továbbra is Roland.

– Nem töltöm.

– Ez is felkerül a nem-vagyok-büszke-rá listára? – cukkolta tovább a szőke.

Zalán igyekezett nem tudomást venni a gúnyáradattól, inkább a még mindig a fürdőszoba előtt
szobrozó Dávidhoz lépett:

– Mész, vagy mehetek?

– Lenyúlta a törölközőmet! – reagálta az.



– Jó, akkor megyek. – és már el is tűnt az ajtó mögött.

–  Cicc,  cicc,  Dávid.  Kávé!  –  csalogatta az  asztalhoz Roland.  –  És ha még egyszer le  mersz
művészezni, az UFO-s törölköződdel verlek agyon. – intett vihogva fejével Zalán szobája felé. – A
reggeli sokk ellenére azért igyekezz magadhoz térni, mert a végén még elkésel a munkából.

–  Ráérek.  Elment  az  életkedvem  a  fürdőszobától.  Ezzel  nyertem  öt  percet.  Lenyúlta  a
törölközőmet!

– Látom, elakadt a lemez. – epéskedett a fürdőszobából kilépő Zalán, de a mondat végére már el is
tűnt szobájában. Pár perc múlva már megszokott határozott, zakós énje lépett ki az ajtón, mögötte a
kinyúlt ruhákba öltözött művészlány. Már Roland is végzett a kávéjával, éppen kabátját kanyarította
a vállára, csak Dávid kókadozott még ugyanabban a pózban a széken.

– Roland, a te szekrényedben van a grafitszürke zakóm? A hétvégén szükségem lenne rá, de nem
tudom, hova tettem. – érdeklődte Zalán.

– Nálam van…

– A Trióra? Grafitszürke zakót? Hány éves vagy, hetven? – vágott Roland szavába a lány. – Mi tök
lazán fogunk öltözni, pedig mi vagyunk a performansz, minek kell ide a glanc? Különben is, neked
minden jól áll. – csípett bele Zalán fenekébe.

– Ti lehet, hogy lazán lesztek, de nekünk munkaköri kötelességünk az általad glancnak titulált,
alkalomhoz illő öltözék. – válaszolta kimérten a férfi. – Köszönj el, Jude, megyünk.

– Beviszel a képzőre?

–  Tekintve,  hogy nincs autóm, azt  hiszem, majd a  villamos visz  be téged a képzőművészeti
egyetemre, vagy ahova akarod. Nekem munkába kell mennem.

– Szex közben sokkal jobb fejnek tűntél. – szúrta oda megvetően, mielőtt kiviharzott volna az ajtón.

Roland már  épp egy  humoros  megjegyzést  tett  volna,  de  Zalán  arckifejezését  látva,  inkább
magában tartva azt, kiballagott a felsült PR-os után. Az ajtóból visszafordulva még beordított a
konyhába:

– Dávid! Munka!

Munka! Basszus! Máris késésben van emiatt a törölközős intermezzo miatt. A reggelek komoly
ellenségei voltak. Már gyerekként is anyukájának mindennap meg kellett szenvednie azzal, hogy
kirángassa kisebbik fiát az ágyból. Samu már rég végzett a szokásos nagy bögre kakaóval és a
vajas-mézes kaláccsal, mire Dávidot végre sikerült kikényszerítenie az ágyából. Mivel reggeli nélkül
nem engedte volna el a fiúkat, ezért Dávid kénytelen volt mindig egy szempillantás alatt behörpölni
az égetően forró kakaót, a kalácsot pedig az iskolába menet, út közben falta be. Felnőve a helyzet
mit sem változott, a kollégiumban Roland vette kezelésbe barátját, most pedig a három ébresztőóra.
De ha valami kizökkentette a begyakorolt reggeli rutinból, akkor biztos, hogy csak késve sikerült
beérnie a munkahelyére. És biztos, hogy pont ilyenkor toppan az íróasztala elé pontosan 8:00-kor a
főnöke…

Ha esetleg volt barátnője, hétköznap akkor is mindig itthon kellett aludnia, akár barátnőstől, akár
anélkül. Ezekre az esetekre külön megtévesztő, hatékony stratégiát eszeltek ki Rolanddal, amivel
elkerülhette a háromszoros ébresztő miatti lebőgést. De már hónapok óta nem volt erre szükség…



A villamoson zötykölődve döbbent rá: már lassan öt hónapja nincs senkije. Pedig jóképű fickó volt,
átható mélykék szemeivel és állandó mosolyával könnyen észrevetette magát a lányokkal. De azok
valahogy egy idő után kikoptak mellőle. Egyszerűen hiányzott ezekből a kapcsolatokból az érzelem.
Sosem volt nagy sírásos, tányércsapkodós szakítása, mindig békében, barátokként léptek tovább
ellaposodott  románcaikból.  Tartós  kapcsolata  sem  volt,  fél  évnél  tovább  sosem  bírta  mellette
egyetlen lány sem, igaz, ő sem akarta sohasem menteni a menthetőt. Igazából még szerelmes sem
volt. Jól érezte magát az aktuális barátnők mellett, de sosem őrjítette a hiányuk, nem járt mellettük a
fellegekben, és nem számolta veszetten a perceket, amelyek elválasztották a következő randevútól.
Sosem tapasztalta még saját bőrén ezt az érzést. Talán ha Eszterrel sikerült volna… de mielőtt
igazán belemélyedtek volna egymás imádásába, Márk, a volt lakótárs lecsapta a lányt a kezéről.

Rolandot nem egyszer látta belelelkesülni egy-egy kapcsolatába, bár a szerelem őt is csak egyszer
találta meg. Dávid sosem értette, mit evett barátja az ex-szomszéd Brigin, aki amellett, hogy nem
volt egy agysebész, még gyakran kínozta is szőke párját folyamatos hangulatváltásaival. Bár Roland
kézzel-lábbal igyekezett nem szerelembe esni a lánnyal, végül mégis hetekre volt szüksége, hogy
kiheverje  a  szakítást.  Dávid  eközben végig  mellette  volt,  és  igyekezett  megérteni,  mi  is  lehet
valójában az a szerelem.

– Na majd egyszer én is megtapasztalom. – döntötte el magában. – Csak én nem fogok ráfaragni
vele. Igen, én sikeres leszek a szerelemben. Agykontroll. Elintézve.

Nyolc perc késéssel, a rohanástól kipirulva zuhant be az asztalához.

–  Na végre!  –  kiáltotta  a  székében terpeszkedő férfi.  Garasi  Ede,  a  főnöke,  akinek különös
képessége  van  pont  olyankor  keresni  Dávidot,  ha  az  nagy  ritkán  elkésett.  –  Szentesi  Dávid
őméltósága is kegyeskedett megjelenni irodánkban. Hánykor is kezdődik a munkaideje, Szentesi?

– Nyolc óra nulla-nullakor. – dörmögte Dávid.

– És most hány óra van?

– Nyolc óra nulla nyolc.

– Mi következik ebből?

– Hogy nyolc percet késtem. – suttogta megalázottan Dávid.

– Matekból kitűnő. Igyekezzen pontosságból is azzá válni. – intette a feltápászkodó férfi.

Garasi Ede az ötvenes évei közepén járt. Vonalzó pontosságával elválasztott fekete haját egyre
több ősz szál tarkította, főleg halántéktájt, amit fekete csontkeretes szemüvege vastag szára sem
tudott  eltakarni.  Húsos,  meztelen  csigára  emlékeztető  ajkait  szinte  sosem  húzta  mosolyra,
beosztottjai mégis kedvelték, persze csak egy bizonyos távolságból.

Dávid  rengeteget  köszönhetett  Garasinak.  Még alapszakos  képzése  utolsó  félévében  töltötte
Garasi kezei alatt szakmai gyakorlatát, aki legnagyobb meglepetésére, pár hónap múlva felajánlott
neki egy részmunkaidős állást. A mesterdiploma megszerzése után pedig kiharcolta, hogy teljes
értékű alkalmazottá léptessék elő a jó képességű fiút. Bár Dávid álma a reklám volt, szinopszisokat
akart írni, kampányokat kidolgozni, de egyelőre jól érezte magát az értékesítési osztályon is. Pláne,
hogy Garasi néha-néha tréningezte a fiút az álommeló felé: hol lepasszolt neki egy-egy kreativitást
igénylő  feladatot,  hol  benyomta  egy  forgatásra,  persze  csak  azzal  a  kikötéssel,  ha  nem
„szentesiskedik”, azaz nem mond be pár rettenetes poént. Ritkán kellett megrovásban részesítenie
kis kegyeltjét, de ha mégis meg kellett tennie, azok rendre a pontosság hiánya miatt történtek meg.



Akárcsak most is.

– Szentesi, hány éve is van a cégnél? – kérdezte kifürkészhetetlen arccal a főnök.

– Augusztusban volt két éve. – nyelt egy nagyot Dávid. Nem rúghatják ki, ezért nem!

– És szeret itt nálunk? Megtalálta a számításait? – faggatta tovább rezzenéstelen arccal.

– Nagyon is! – bólogatott szenvedélyesen.

– Nem vágyik már át a reklámra?

– Hát, ami azt illeti – habozott –, oda mindig vágyom. De itt is nagyon jó! – tette hozzá sietve.

– Jól van. – bólintott atyailag Garasi. – Nem tartom fel tovább. Így is jelentős lemaradásban van,
ami a mai munkanapot illeti. Essen neki, és nyolc perccel tovább maradjon ma bent. Holnap pedig ne
késsen.  És  átküldtem magának egy  szinopszist.  –  nem kerülte  el  a  figyelmét  Dávid  szemének
felcsillanása. – Nem egy nagy was ist das, de valaki megfűzte a kreatívot, hogy nézzék meg így.
Vagyis nem pontosan így, mert az egész hemzseg a helyesírási hibáktól. Fel nem foghatom, hogy
adhat ki valaki ilyen trehány munkát a kezei közül. – dühösen legyintett. – Mindegy, nem az én
hatásköröm, hogy ki mit hogyan ír meg, más meg mit hogyan olvas. A lényeg az, hogy helyre kell
pofozni a dokumentumot. Nyelvtanilag, szigorúan csak nyelvtanilag, megértette? – nézett szúrós
szemekkel Dávidra.

– Igen. – hebegte. Tudta, mire céloz már megint Garasi: egyik ilyen szinopszis-rendberakásnál
Dávid kicsit tartalmilag is belenyúlt a szövegbe, gondolván, így ütősebb lesz. Oltári nagy balhé lett
belőle, Garasi azóta is rendre felemlegeti a fiaskót. – Megcsinálom. Ahogy kell.

– Helyes. Ráér holnap délelőttig vele. Ne ezzel foglalkozzon munkaidőben, van egy sor fontosabb
dolga. Jól mondom?

– Igen. El is kezdeném őket, a szinopszist meg kijavítom otthon. – válaszolta határozatlanul.

– Remek. És többet ne késsen! – kiáltotta még távoztában Garasi.

 

Még mielőtt belépett volna az ajtón, vett egy nagy levegőt. Ezek ketten szét fogják szedni a
reggeli incidens miatt. Dávid megvillantja minden második mondatban sajátos, most éppen rajta
élcelődő  humorát,  Rolandnak  pedig  olyan  csípős  a  nyelve,  hogy  biztos  kénytelen  lesz  megint
belepirulni pár szúrásba. Nagyot szusszanva, benyitott.

Dávid  feltett  lábakkal  terpeszkedett  a  kanapén,  összehúzott  szemöldökkel  meredt  az  ölében
heverő laptopra. Roland a festőállvány előtt állt. Fekete, testre simuló atlétája fölött több számmal
nagyobb, kantáros farmernadrágot és kibontott kockás inget viselt. Bal keze sebesen szántott a
hatalmas  papíron,  amin  a  reggeli  fürdőszoba  jelenet  kezdett  kirajzolódni.  Azonban  a  szemeit
meresztgető, döbbent Dávid mintha egy talapzatba olvadt volna bele, nyaktól lefele a teste tömör
gránitnak tűnt, míg a dühös fintorba torzult arcú Jude raszta tincsei kígyóként ágaskodtak a lány feje
körül, dühödten sziszegve.

– Nahát, Zalán! Egyedül? – vette észre Roland.

– Nagyon vicces. Ugye jól sejtem, hogy te ma még dolgozol?



– Jól sejted, de csak héttől. Addig még bőven van időm beszélgetni. Hm, miről is beszélgessünk?
Történt-e velünk mostanában valami izgalmas? – kajánkodott Roland. A rajzolást felfüggesztendő,
grafitját nadrágja zsebébe dugta, majd gonoszkás mosolyával lehuppant Dávid mellé.

– Egy totál pucér nő lejtett végig a nappalin, három kíváncsi szempár sugarától kísérve. Ez elég
izgalmas? – dünnyögte Dávid, még mindig a laptopba temetkezve.

– Az engem is meglepett. – vallotta be Zalán. – Megihletett a pillanat? – bökött az állvány felé.

– Aha! Medusa Posthistorica a címe. – vigyorgott Roland.

– Állati! – nevetett fel Zalán. – Hogy a fenébe ugranak be neked ilyen jó címek?

– Polihisztor vagyok, édesem. De ne is próbálkozz a témaváltással. – kuncogott Roland.

– Na jól van, jöjjenek a kövek. – zuttyant le Zalán a konyhából átcipelt székre.

– Mit is láttál meg benne? – pukkadt ki végleg a nevetés Rolandból.

– Jaj, Roland, te meg mit bunkózol? Kaptunk a csajból kábé öt percet, három mondatot, és már
leszűrted, hogy milyen ember is ő? – csattant fel váratlanul Dávid.

– És neked mi is a bajod? – kérdezte döbbenten Roland.

– Az, hogy ez egy hülye! – ordította az utolsó szavakat a képernyőnek, majd az összecsukott
laptopot a földre téve, lehunyt szemmel nagy levegőt vett. Pár másodperc múlva felvarázsolt egy
halovány mosolyt, és a meglepett Zalánra nézve kérdezte: – Szóval, mit láttál benne?

– Semmit – vallotta be kelletlenül. – A kiállításuk sajtóját szervezem. Rám mászott. Már hetek óta
fűz. Muszáj volt belemennem, pedig elhihetitek, nagyon nem fűlött hozzá a fogam!

– Akkor miért nem mondtad azt neki, hogy „Bocs, szivi, ez most nem játszik”? – értetlenkedett
Roland.

– Mert ezt sosem értik meg! Ha megpróbálom lekoptatni őket, akkor más taktikával nyomulnak!

– Ezek szerint nem ez volt az első ilyen eset? – szélesedett Dávid mosolya.

– Nem. – ismerte be. – Ez már bőven a sokadik. Komolyan, néha már imádkozom, hogy férfi legyen
a következő ügyfél. Bár már azok között is volt jó pár, aki ajánlatot tett nekem. – fintorodott el Zalán.

– A szépség átka. – gúnyolódott Roland. – Szegény, szegény Zalánka!

– Azt mondtátok az interjún, hogy nem zavar titeket, ha feljönnek… – motyogta Zalán.

– Nem is zavarnak…

– Amíg nem az én törölközőmet használják! – vágott közbe Dávid.

– Akadj már le erről a törölköző témáról! – szólt rá Roland. – És mi volt ez az előbbi kitörésed,
Dávid?

– Ennyi? – ugrott fel Zalán. – Végeztetek? Nem szívjátok tovább a vérem Jude miatt?



– Majd mikor épp nem számítasz rá. – húzta fel vékony vállát Roland. – Dávid, nyilatkozz!

– Szinopszist javítok. Már ha ezt a szart szinopszisnak lehet nevezni. – nyögte ki, laptopját újra
felcsapva. – Garasi lepasszolt nekem egyet nyelvtani javításra. Szigorúan nyelvtani javításra.

– És sok dolgod van vele? – érdeklődött a megkönnyebbült Zalán. Nem gondolta volna, hogy a
srácok ennyivel beérik a piszkálását illetően. Azt hitte, még órákig ő lesz a téma.

– Az nem kifejezés. Egy olyan alakkal, aki az ily módon-t kategorikusan hosszú í-vel és pontos
jé-vel írja, csak rengeteg dolgom lehet. De nem is ez a legnagyobb probléma. – sóhajtotta.

– Dávid! Ha Garasi azt mondta, hogy szigorúan csak nyelvtanilag, akkor nehogy belenyúlj. Ezt
már nem úsznád meg! – figyelmeztette Roland.

– De ha ez egy akkora nesze semmi, fogd meg jól! Persze, hogy felnyomja az agyamban a vizet,
hogy egy ilyen lufi bekerül a kreatívok kezébe, csak azért, mert a fickó valakinek a valakije, míg az
én legszuperebb ötleteim még mindig ott porosodnak a fiókban! – fakadt ki Dávid. – Az én pofámról
ég le a bőr, ha ezt holnap így kell leadnom Garasinak!

– Akkor is, Dávid!

– És ha csak egy nagyon picit írnám át? Amitől ugyanúgy épkézláb gondolattól szinte mentes
maradna az egész, de egy picivel mégis erősebb lenne? – dünnyögte szinte csak magának.

– Te tudod. – vonta meg a vállát Roland. – De én a helyedben nem tenném. Nem kockáztatnám
ezért a munkámat. Most mennem kell dolgozni, de talán Zalán jobb belátásra tud téríteni.

Dávid olyan reményteli pillantást vetett Zalánra, hogy a férfi képtelen volt nemet mondani. Roland
helyét átvéve a kanapén, beleolvasott a laptopon megnyitott fájlba, de pár mondat után feladta:
tényleg hemzsegett a helyesírási hibáktól.

– Bizseregnek az ujjaim. Rolandnak igaza volt, kockáztatnám az állásomat. – ingatta a fejét Dávid.

– Kirúgnának azért, mert egyszer kicsit belejavítasz egy ötlet kibontásába?

– Nem, ha egyszer javítanék bele. – jelentette ki összeszorított szájjal.

– Ó, szóval nem ez lenne az első eset?

– Nem. – rázta a fejét. – Könyörgöm, Zalán, fogjál le!

– És miért nem adsz le két fájlt? Az egyikben az eredetit átírva, a másikban pedig feldúsítva a
saját ötleteiddel, persze témánál maradva?

Zalán legnagyobb meglepetésére Dávid rávetette  magát,  és  két  cuppanós puszit  nyomott  az
arcára.

–  Zalán,  te  vagy  a  király!  Megmentettél!  –  kiáltotta  vidáman,  majd  laptopját  felkapva,
szökdécselve rohant be a szobájába.

– You’re welcome. – kiáltott utána a döbbenettől még mindig kifeküdt Zalán.

Feltápászkodva  a  festőállvány  elé  vonszolta  magát.  A  Medusa  Posthistorica  még  félkész
állapotban volt: hiányzott a tónus és a háttér, és még az egyik kígyó is kidolgozásra várt, de már így



is  sugárzott  a  képről  Roland  lenyűgöző  tehetsége.  Így  elkapni  azt  a  pillanatot,  ahogy  Dávid
döbbenten  rámeredt  a  törölközőjében  kilépő  Jude-ra!  Aztán  ezt  így  összepasszolni  a  görög
mitológiával! Újabb fejhajtás Roland zsenialitása és műveltsége előtt. Majd lopva körülnézett. Dávid
úgy tűnik, a kettős szinopszis ötletétől megittasultan ágyban fekve fejezi be a plusz munkát, Roland
pedig csak bő másfél óra múlva jön vissza. Mégis félve lapozott vissza párat a rajztömbben. A
Curriculum Vitae előtt állt meg. Most először volt rá lehetősége, hogy jobban megnézze úgy a képet,
hogy már tudja, kit is ábrázol. Elszorult torokkal percekig nézte a gyermekét magához szorító Soó
Katót, aki önnön kezével vetett véget gyönyörű életének.

 

– Lép, lép, zár, risza! – ismételte át a rumba bolero lépéseit Roland. Kecses mozdulatait a legjobb
tudásuk szerint utánozva lépegettek mögötte lelkes tanítványai.  – Nagyon szép, Lili!  Adjátok át
magatokat az érzésnek! Ha úgy egyszerűbb, nyugodtan csukjátok be a szemeteket! Érezzétek, hogy
visz a zene!

–  Ahhoz  előbb  be  kéne  kapcsolni  a  rádiót,  Rolandka!  –  nevetett  Lajos,  karjaival  ügyetlenül
kalimpálva.

– Az is mindjárt meglesz, Lajos bácsi, csak előbb bemelegedünk, belső zenére! Az igazi dallamokat
ki kell érdemelni! – kiáltott vissza mosolyogva a fiú.


