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Előszó
Mikor  kiderült,  hogy  Velencéről  nap,  mint  nap  „tömegközlekedve”  fogok  Budapestre  járni

dolgozni, kicsit megijedtem. Napi három-négy óra utazással töltött idő komoly próbatétel és olyan
szintű lemondás a tartalommal teli életről, amit cél nélkül nem lehet csak úgy veszni hagyni. Saját
magam megnyugtatására kikértem egy közeli barátom véleményét is, aki hosszú évek óta gyakorolta
mindazt, amire én még csak próbáltam ráhangolódni. Mikor elé tartam a részleteket, azt mondta:

„Nem hiszed el, de néha becsukom a szemem és befogom a fülem, hogy kitöröljem agyamból azt a
sok baromságot, amit a buszon hallok és látok. Ha írni tudnék, egy pár könyvet már én is

megtölthettem volna.”

A közel egy órás vonatút és a harminc perces BKV tényleg kiélezte az érzékszerveimet, még
azokat is, amiket az íráshoz nem feltétlenül szándékoztam használni.

Rögtön az első héten például Kelenföldhöz közeledve az előttem ülő hölgy felállt, hogy levegye a
csomagját. A nyújtózkodó ugra - bugra eredményeképpen a hátsó fertálya beleért az arcomba. Ez
önmagában még elviselhető lett volna, ha nem keveri fel a levegőt és csap agyon azzal a csiszolatlan
metánszagú gyémánttal, amit valószínűleg már jó ideje tartogathatott belei fertelmes mélységeiben.

Nem  láttam,  nem  hallottam  mégis  hosszú  oldalakat  tudnék  megtölteni  azokkal  a  trágár,
pocskondiázó gondolatokkal,  amik  -  az  orrom ingerlése  okán -  felháborodásommal  egyetemben
hirtelen  eszembe  jutottak.  Nincs  ezen  mit  szépíteni.  Reggel  hat  óra  negyvenhét  perckor
belefingottak  az  arcomba  és  én  ezt  annyira  zokon  vettem,  hogy  hirtelen  felindulásomban
belekezdtem e könyv megírásába. A látóköröm közben szélesedett, az érzékenységem nőttön-nőtt és
a könyv sorai  szépen lassan gyarapodtak.  Megértettem például,  hogy fiatalok miért  bambulják
meredten tömegközlekedve a  járművek padlózatát,  vagy  az  ablakon keresztül  a  monoton pesti
forgatagot, a metrón miért színlelik a nap bármely szakában a mélyalvás állapotát, vagy vesznek fel
a félhomályban napszemüveget, maguk elé pedig könyvet, újságot, táblagépet, telefont. A célállomás
közelében persze hirtelen felébrednek, egy mozdulattal behajítanak a táskába minden apróságot, és
lázasan forgatják a fejüket, hogy feltérképezzék a kijárat felé vezető legrövidebb vagy leggyorsabb
útvonalat.  Bosszantó,  de  nem  ők  a  reménytelenek.  Ők  legalább  tisztában  vannak  az
illemszabályokkal, még ha kényszeredetten küzdenek is a használatuk ellen. Létezik az utazóknak
azonban egy olyan rétege is, akik nem fektetnek különösebb energiákat a látszat fenntartására. Az ő
szemükben az idős ember szimplán szarul néz ki, a várandós jól el van hízva, a nő meg csak akkor
kap helyet, ha elég dögös, mély a dekoltázsa és ülő helyzetéből adódóan jobb rálátást biztosít az
intim testrészeire, mint állva. Most már megértem az idős emberek azon részét is, akik átgázolnak
mindenen és  mindenkin,  hogy az  ajtó  közelébe,  startpozícióba kerülhessenek.  Mikor  le  kellene
szállni, akkor viszont tétováznak, lelassulnak és ráérősen őrlik aprócska darabokra az igyekvő utazó
túlfeszített idegeit. A vonaton körbeveszik magukat kulikocsijuk tartalmával és büszkén emelik a
magasba a személyi igazolványukat, ami egyesek kezében varázspálcaként funkcionál és az ingyenes
utazáson túl akár további három hely foglalására vagy elfoglalására is használható.

Jó pár év - utazással töltött idő - távlatából ezek az apróságok persze már nem számítanak, de az
említésre érdemes, vagy valóban megdöbbentő jelenségek elengedhetetlen kellékei, olyan hátterek
és díszletek, amelyek nélkül a történet egészen egyszerűen nem kerek.

2014. november 22.

Devecseri Gábor



Hátraarc
Közeledvén a Déli  pályaudvarhoz,  a vonat első kocsijában közel  negyven perce állva vártam

érkezésünk.  A  keskeny  folyosóról  nyíló  fülkékben  úgy  szorongtak  az  utasok,  mint  heringek  a
konzerves dobozban. Mikor a levegő valami csoda folytán megmozdult, még a szagok is a doboz
tartalmát idézték.
Nyolc-tíz  méterrel  előttem  egy  főiskolai  évfolyamtársam  göndör  hajtincsei  emelkedtek  az
átlagmagasság fölé. Már Martonvásár magasságában intettünk egymásnak, de egyikünk sem tudott
lépéseket tenni a másik felé. A közénk ékelődő, dünnyögő, lökdösődő, zsörtölődő utasok minden
talpalatnyi helyre igényt tartottak és úgy zárták közre a rendelkezésre álló teret, mint körforgalom
előtt az autósok két sáv közül azt az egyet, ami sáv váltás nélkül torkollik a körforgalomba. Néha
egymásra néztünk és mosolyogtunk. Több mint tíz év telt el azóta, hogy nem láttuk egymást, de ő
nem sokat változott. Harminc perc alatt negyvenszer túrt a hajába, miközben kereste a mocskos
ablakon azt a parányi visszatükröződést, amin keresztül fény és árnyék láthatóvá tette arca vonalait.
A többi mozdulat is rokonként sorakozott az első mellé. A nadrág élének és az ing gallérjának
simogatása, a fogak - nyelvvel történő - kör-körös tisztogatása, a kimerevített kisujjal belülről kifelé a
szemöldök kihúzása és megannyi figyelemfelkeltő apró egocentrikus baromság, amivel bosszantani
lehet a másikat. Tamás - ugyanis így hívták kaszanovánkat - keze emelgetésekor arra kényszerítette
a mögötte álló korosabb hölgyet, hogy minduntalan kitérjen - indirekt, de - fenyegető mozdulatai elől.
A hölgy nemtetszése csak rosszalló fejcsóválásában nyilvánult meg, amúgy némán tűrte a reggeli
tornaórát.  Most,  hogy  belegondolok,  Tamással  a  főiskolai  évek  alatt  talán  néhány  alkalommal
beszéltünk öt percnél többet. Már abban is kételkedtem, hogy a nevemre emlékszik egyáltalán.
Mikor a vonat megállt, ő a kocsi elején szállt le, én a végén. Nem gondoltam, volna, hogy meg fog
várni, pedig így tett. A hömpölygő tömeggel szemben nyújtogatta gúnár nyakát, míg meg nem látott.
- Szevasz! - üdvözölt harsányan már távolról. Látszott, hogy egy pillanatra elgondolkodott, de csak
nem mondta  ki  a  nevem.  Elfelejtette...  Nem baj.  Leplezve  a  kínos  pillanatot  nagy  lendülettel
belekezdett a beszélgetésbe, tulajdonképpen meg sem várva azt, míg visszaköszönök.
Én azért tettem egy gyengécske próbálkozást, amibe jól halhatóan belecsempésztem a keresztnevét
is.
- De rég volt... Hány éve is? Tizenkettő, tizenhárom?
- Már majdnem tizennégy - válaszoltam.
- Hogy repül az idő... Merre jársz? Hova mész?
- Munka. És te?
- Én csak keresem a munkát.

Váltottunk néhány szót  a  családról,  rég  nem látott  cimborákról  és  címszavakban az  élet  nagy
kihívásairól. Mikor a metró lejáratához értünk, hirtelen megtorpant.
- Várj csak! Merre mész innét tovább?
- Deák. Ott átszállok a kettesre és megyek a Lehelig.
- Az max. fél óra. Igaz?
- Nagyjából - válaszoltam értetlenül.
- Van még egy pici időd?
-  Néhány perc  még akad -  de  miközben kimondtam e  szavakat  a  gondolataim egy  része  már
pénztárcám tartalmán járt. Csak kétezer forint volt nálam, amiből 600 ebédre, 300 reggelire kellett.
- Egy ezrest talán tudok adni neki - gondoltam - mert biztosra vettem, hogy ennek kéregetés lesz a
vége.
- Kis tétovázás után Tamás belefogott.
- Elmondanád nekem, hogy mikor a mozgólépcsőn mész lefele, akkor mit csinálsz?
Értetlenül néztem Tamásra, mert ilyen bénán még senki nem kunyerált tőlem. Gondoltam egy kicsit
segítek neki és nyúltam a pénztárcám felé. Tamásnak úgy vágott az esze, mint a borotva.



- Meghibbantál öreg? - háborodott fel. - Nem dolgozom. Ez igaz, de pénzem az van.
- Akkor mit akarsz? Túl sok időm nincs.
- Azt kérdezem, hogy amikor mész lefele, akkor mit csinálsz?
- Nem is tudom... - válaszoltam zavartan. - Bambulok, nézelődök.
- Mindenki ezt csinálja - vágott félbe határozottan. - Engem az érdekel, mit nézel.
Ránéztem Tamásra és ő láthatóan olvasott a gondolataimban, mert megalázkodva csendben kérte
újra.
- Komolyan! Kérlek!
- Oké - adtam meg magam és kis gondolkodás után válaszoltam.

- Az embereket nézem meg a reklámokat.
- Bingo! - nevette el magát boldogan, miközben a jobb lábát és kezét egyszerre emelte fel, majd
hirtelen ugyanolyan összehangoltan engedte le. – Te vagy az én emberem.
-  Figyelj!  Amikor  megyünk lefele  kicsit  másképp nézz  az  emberekre,  mint  máskor.  A lányokat
szereted?
- Hát persze - vágtam rá gyorsan. - Micsoda kérdés ez?
-  Ez  a  divat.  Fiúk  fiúkkal,  lányok lányokkal.  Beteg világban élünk öreg.  Én már  semmin sem
csodálkozom. Oké. Akkor szűkítsük a kört! Te csak a női nemet nézd! Rendben?

- Rendben – indultam meg türelmetlenül.
- Várj! – húzott vissza Tamás. – Még azt sem mondtam, hogy mit nézz.

- Jó – adtam meg magam. – Mit nézzek? - kérdeztem kissé feszülten.
- Számold össze, hogy az aljáig hányat basznál meg közülük!
Azt hittem rosszul hallok. Ott álltam vele szemben és teljesen lemerevedtem. Tamás azonban a
szemöldökének többszöri felhúzásával jelezte, hogy tényleg azt hallottam, amit mondott.

- Vágod, öreg? – kérdezte a biztonság kedvéért, és már vonszolt is maga után, úgy mentünk lefelé a
lépcsőn.

Még  soha  nem  éreztem  ennyire  hosszúnak  ezt  az  utat.  A  szemközti  lépcsősorok  mindegyike
zsúfolásig tele volt nőkkel. Fiatalok és idősek, kövérek és soványak, szépek és csúnyácskák. Feszes,
formás,  kicsi  és  nagy,  kibuggyanó és  petyhüdt,  lógó  mellek  himbálóztak,  rázkódtak  fel,  s  alá.
Érdeklődő, ajánlkozó, megfásult vagy meredt tekintetek követték egymást gyors egymásutánban.
Emberek mögött testek, arcok, hús és vér... Azt kérdeztem magamtól, hogy a kíváncsi vagy épp
homályos  szempárok  mögött  vajon  kinek  az  agyában  járhat  még  ugyanez  a  gondolat,  mint
Tamáséban? Az enyém ugyanis valahogy nem tudott ráhangolódni erre a váratlan feladatra.

Mikor leértünk Tamás félrehúzott és ugyanazt a szemöldökmozgást produkálta, mint fenn.
- Na? – nézett rám kérdőn. – Mennyi?
Szívem szerint hosszasan elbeszélgettem volna vele, mert úgy éreztem, hogy valami nagyon nem
stimmel nála, de sokkal nagyobb felelősséget éreztem a munkám iránt, mint iránta, ezért igyekeztem
átlagosnak vélt, gyors választ adni.
- Kettő – vágtam rá mosolyogva.

Tamás bizalmatlanul méregetett.

- Kettő? – kérdezett vissza megdöbbenve. - Az nem sok… - De kurva válogatós vagy öcsém! - Nekem
hét. Fogadjunk, hogy a melltartó nélküli XL-es szőke picsa az bejött.
Azt sem tudtam, hogy miről beszél, de serényen bólogattam.
- Ja ja, az bejött.



Ott álltunk szótlanul egymással szemben és úgy éreztem méreget. Hirtelen megint megragadta a
felkarom és próbált áthúzni a másik oldalra.
- Na, menjünk még egy kört! - mondta fellelkesülten.
Most azonban nem engedtem magam. Görcsösen ellenálltam, amin ő egy kicsit meglepődött.
- Na! Mi van?

- Bocs, Tomi – kezdtem el magyarázkodni -, de erre én most nem érek rá.
Tamás pár másodpercig még fogta a karom, majd szótlanul elengedte és mosolyogva elkezdett
hátrálni.

- Figyelj rám! Van egy jobb móka is. Ezen a szakaszon ötöt mindenféleképpen meg kell döntened. Ha
nem sikerül eleget választanod, akkor a maradékot az utoljával toldod meg. Nagyon állat - lelkesült
fel. - Főleg, ha valami vén szar marad a végére. Jót röhögünk, meglásd!
Már nem szóltam hozzá, csak dühösen ingattam a fejem, amit ő kénytelen-kelletlen megértett, mert
a következő pillanatban annyira eltávolodott tőlem, hogy onnét már biztosan nem jött volna vissza.
- Nincs harag, igaz? – kérdezte harsányan, majd folytatta. - Én még teszek egy kört. Tízig meg sem
állok.

Jobb kezét kissé megemelte, majd mutató és hüvelykujját összefogva a szájához emelte, mintha
megakarná azt  puszilni.  Mindezt  egy laza,  félköríves mozdulattal  úgy zárta,  hogy az elcsattant
csókkal megspékelt ujjai a végén felém mutattak. Ezt aztán végképp nem tudtam hova tenni... Persze
az is  lehet,  hogy félreértettem és  ez  is  valami  Martontól  pestig  hódító  divatos  hóbort,  amiből
érdeklődés hiányában ez idáig kimaradtam. Ezt követően még részese lehettem Tamás jóvoltából a
férfias integetés halovány kísérletének is, ami után aztán már tényleg megindult a mozgólépcső felé.
Szememmel addig követtem őt, míg a látókörömben tarthattam. Az emberek közben folyamatosan
jöttek lefelé. Furcsa módon elkezdtem nézni őket is, az arcukat és alakjukat, közben pedig azon
gondolkodtam, hogy Tamás vajon melyikre mondott igent.

Fogalmam sincs, hogy gyűjtött be hét potenciális áldozatot, miközben én egyet sem.

- Tényleg ennyire válogatós lennék? - gondoltam. - Mi lett volna akkor, ha én történetesen nem kettőt,
hanem tizet hazudok? Akkor most valószínűleg az ő fejében egy aberrált állat lennék, aki még olyan
nőket is maga alá gyűrne, akikre ő nemet mondott.
Miközben ezek a beteg gondolatok terhelték az agyam, nem mozdultam egy tapodtat sem a lejáró
mellől. Hirtelen egy ismerős hangra lettem figyelmes. Egy velencei barátom szólított meg, akivel a
Deákig szoktam együtt utazni.
- Hát te? - kérdezte. - Vársz valakit?
Egy pillanat alatt kijózanodtam és visszatértem a való világba.

-  Téged  -  válaszoltam,  majd  csináltam egy  szabályos  hátraarcot  és  elvegyültem vele  együtt  a
tömegben.

A következő percekben a közelmúlt történéseinek hatása alatt, a bajszom alatt mosolyogva, de azért
kellő komolysággal, adtam elő neki a nap sztoriját, amin ő látszólag egy cseppet sem botránkozott
meg. Nevetett egy jóízűt és a fülébe dugta az mp3-as lejátszó fülhallgatóját, ahogy ilyenkor szokta.
Nem szóltunk egymáshoz, csak beléptünk, dülöngéltünk, kiléptünk, majd felléptünk és leléptünk,
míg a kék metró felé vezető második mozgó lépcső felső kijáratához nem értünk. Ott a cimborám
kikapta a füléből a „madzagokat”, félrehúzódott, felém fordult és követett a tekintetével, mintha
azzal próbálna a közelében tartani.
- Szerinted?
Látszott, rajta, hogy valamit hallani szeretne, ezért azt mondtam, hogy nem tudom, de az értetlen



ábrázatom nem elégítette ki, folytatta tovább.
- Nekem három... Neked?
- Nekem? - kérdeztem, de ahogy elhagyta a szó a számat már értettem mit akart velem közölni.
- Hiába van kettő lépcső - folytatta, mintha magyarázkodnia kéne az alacsony szám miatt -, sokkal
rövidebbek a szakaszok. Szerintem a három az ok.
- Szerintem is - adtam meg magam nevetve és búcsút intettem neki.
Hihetetlennek tűnt számomra - hogy tudtomon kívül - hordozója, mi több terjesztője lettem egy beteg
világ, beteg gondolatának.
Ezen túl, mikor a metróban utazom és találkozom a szembejövő emberek fürkésző tekintetével, vajon
mit látok majd... hogy nézek rájuk? És ők rám?



Hamisítatlan magyar linzer
Valószínűleg hosszasan elidőznék fejem búbjának vakargatásával, ha hirtelen arra kéne választ

adnom, hogy miért is szeretem annyira a linzer tésztából készült süteményeket. A legnyilvánvalóbb
ok  nem szorul  magyarázatra,  hiszen  a  küllem,  az  ízek,  az  illatok  és  állagok  az  érzékszervek
ingerlésével, vagy örömteli érzéseket generálnak az agyban, vagy sem. A linzer nálam csúcsokat
döntöget. Szégyenszemre még arra is hajlamos és képes is vagyok egyben, hogy mindezt készen
vásároljam meg. A többség ezt a kijelentést valószínűleg nem tudja mire vélni, hiszen a nagy átlag
így jut süteményhez, azonban aki közelebbről ismer, az tudja, hogy ezeket a finomságokat én magam
is eltudom készíteni,  mi több...  ha muszáj még az erről szóló bizonyítványaim is előkotorászom
valamelyik szekrény mélyéből. Állítólag az első tanult szakmát nem könnyű kiverni az ember fejéből.
A család kérésére ennek tanúbizonyságát is teszem szinte minden héten. De miért is írom mindezt...

Karácsony hetét megelőzően két hölgy társaságában utaztam a vonaton a reggeli órákban. Az
ablak mellett ült egy idősebb néni, mellette pedig a húsz év körüli ismerőse. Kettejük között a
beszélgetés javarészt arról folyt, hogy melyikük mit süt, vagy főz az ünnepek alatt.

Ritkán jövök el reggeli nélkül otthonról, de most úgy alakult, hogy a fogmosásból visszamaradt
menta ízén kívül mást nem igazán éreztem a számban. A sokadik finomság receptje hallatán a
nyelvem alatt sunyin megbújó nyáltócsa mennyisége hirtelen triplájára duzzadt, ami pillanatokon
belül egy rapid nyelés sorozatra kényszerített. Ők ebből persze semmit nem vettek észre.

- Terike néni! A linzer karika receptje még elmaradt ám - figyelmeztette kedvesen a fiatalabb
hölgy az idősebbet úgy, hogy közben alig észrevehetően megcirógatta a táskára tapadt ráncos kezek
egyikét.

- Tudja! Azt megígérte múltkor.

A néni egy kissé megemelkedett és közben tekintetét a fülke végében lévő ajtóra szegezte, mintha
onnét várná a receptet. Aztán a pillanat tört része alatt visszatért a jelenbe és fiatal hölgy felé fordult.

- Igaz. Beuskám! Most pótoljuk! Gyorsan le is diktálom neked.

Beus lemondóan legyintett.

- Nem kell az most! Majd holnap eltetszik hozni. Ma este úgy sem érek rá elkészíteni.

Terike azonban nem hagyta annyiban.

- A fejemben van. Egyszerű, mint a bot. Neked sem kell leírnod. Megjegyzed úgy is.

Ami igaz, az igaz. Teri néni kijelentésében nincs hiba, mert a linzer karika receptje valóban
rendkívül  egyszerű.  Én  magam  is  megcsiklandoztam  gyorsan  a  nyolcvannégyben  rögzítésre
kényszerített neuronokat, és már mondtam is magamban.

- Egy rész a porcukor, kettő a margarin, három a liszt. A lisztet, cukrot egy szitán áteresztem, a
hideg margarint pedig reszelőn áttöröm, és mindezt összegyúrom. Ha valaki csak ennyit jegyezne
meg, akkor is gyorsan el tud készíteni egy linzer alaptésztát. Természetesen senki nem szokott az
alappal  megelégedni.  A  járulékos  anyagok  közül  egy  25  dkg-os  kockamargarinhoz  igazítva  az
evőkanál zsír, egy tojás, egy 10 grammos vaníliás cukor és sütőpor valamint fél citrom reszelt héja
sem maradhat  ki.  Ebben az  esetben viszont  még 15 dkg liszttel  kell  számolnunk pluszban.  A



négymilliméteresre  kinyújtott  tésztából  kiszúrom  a  karikákat,  majd  jöhet  a  százötven  fokos
előmelegített  sütő,  amiben  addig  tartom a  tésztát,  amíg  az  alja  színt  nem kap.  Kihűlés  után
baracklekvárral összeillesztem az alsó teli, és felső - középen kilyukasztott - darabokat. Végezetül
meghintem a tetejét porcukorral, és már fogyaszthatjuk is a friss linzer karikát.

Miközben átpörgettem az agyamban az elkészítés főbb mozzanatait, egy jó adag nyál termelődött
újra a számban, amit a nyelés előtt úgy küldtem tovább a gyomromba, hogy már-már érezni véltem a
foszladozó tésztát és a baracklekvár kellemesen savanykás-édes elegyét.

- Figyelj! - kezdte határozottan Teri néni. - Egy kocka rámát keverjél össze 12 dkg cukorral.

- Porral vagy kristállyal? - kérdezett vissza Beus.

- Az mindegy! - legyintett Teri néni. - Az a lényeg, hogy jól keverd el. Ne legyen darabos!

- Habosra keverjem?

- Úgy, úgy. Habosra - helyeselt Teri néni. - Aztán keverjél hozzá annyi lisztet, amennyit felvesz.

- Mennyit? Egy tíz dekát? - próbált tippelni Beus.

- Ááá! Dehogy! Tizenötöt, vagy még talán egy kicsit többet. Annyit, hogy gyúrható legyen.

- Jó - bólintott Beus. - Gondolom fakanállal kell elkeverni... Igaz?

- Persze - helyeselt Teri néni ismét. - Azzal is lehet... Vagy inkább a kezeddel. Az jobb.

Beus a kijelentés hallatán elmosolyodott. Talán maga elé képzelte a kemény tésztát és a fakanál
vékonyabbik végére tapadt, erőltetéstől dagadó kezeit.

- Amikor ez kész van - folytatta Teri néni -, lisztezett nyújtódeszkára teszed és kinyújtod.

Beus ismét megakadt valamin és kétkedve szakította félbe Teri nénit.

- Mitől fog ez feljönni?

- Hát az élesztőtől. Azt ki ne hagyd! - válaszolt Teri néni, mintha már korábban nyomatékosan
felhívta volna rá a figyelmet, hogy e nélkül nem tészta a tészta.

- Felfuttassam, vagy kelesszem? - jött a következő kérdés.

- Isten ments! Vegyél port és keverd a liszttel együtt a tésztába. Majd a sütőbe feljön.

Beus elmosolyogta magát és kereste jókedvének tükörképét Terike arcán is, de hiába. Ő nem
viccelt. Teljesen komolyan gondolta, amit mondott. Beus zavartan tekergette a fejét. Úgy tűnt, mint
ha keresett  volna valami féle  visszaigazolást  a  környezetétől  az élesztővel  kapcsolatos előzetes
ismereteinek igazolására. Még az én tekintetemmel is bepróbálkozott, de hiába... Kíváncsian vártam
a  folytatást,  ezért  eszem  ágában  sem  volt  meghazudtolni  Teri  néni  állítását  (noha  előzetes
ismereteim nekem sem támasztották alá az általa elmondottakat).

Beus láthatóan kissé elbizonytalanodott, amin egy cseppet sem csodálkoztam. Teri néni annyira
határozottan adta elő a tudományát, hogy bárkit meggyőzhetett volna, ezért Beus tovább faggatózott.

- Sütés előtt, vagy után kell betölteni a tésztát?



Teri néni egy kicsit elgondolkodott, de a kételkedésre most sem hagyott időt.

- Én mindig sütés előtt töltöm, de most, hogy mondod... Lehet ezt utána is. Szerintem mindegy...


