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2010. augusztus 28-át írtuk.

Pontosan egy évvel ezelőtt történt…

Drága barátaim úgy döntöttek, hogy mind az öten meglátogatnak engem az évforduló napján.

A Vadgesztenye utca hozott össze minket, amely Budapest egyik elit negyedében helyezkedett el.
Nem csoda, hogy kicsire tervezték és mindössze tíz téglaház állt benne. Gondolhatjátok, hogy egy
ilyen  szuper  gazdasági  helyzetben  lévő  országocskában,  ahol  a  béreket  a  legkulturáltabban  a
„rendkívüli” jelzővel lehetne illetni, nem igazán képződtek tolongó tömegek az itteni lakáskulcsokért.
Szerencsésnek mondhatom magam, hogy nekem ez megadatott. Ráadásul ezek között az emberek
között.

A jobb, páros oldal második építménye, azaz a 4-es számú ház biztosította a fedelet a fejem felett.

A történtek óta nem tette be ide a lábát senki.

Ott lépdelt négy farmernadrágos fiatalember a temetőben a sírom felé, illetve mögöttük jött egy
ötödik srác, teljes ünnepi gyászszerkóban, fekete nyakkendőben, mécsessel és liliommal a kezében.

–  Azért  egy  fekete  zakót  igazán  magatokra  vehettetek  volna  –  jegyezte  meg  Ádám  kissé
megbotránkozva a többieknek.

Rózsa Ádám barátom volt a közvetlen szomszédom a 6-os számú házban. Egy éve költözött be
hozzá  a  barátnője,  akivel  egyébként  előtte  már  két  esztendeje  élt  boldog,  harmonikus
párkapcsolatban. Irigyelték is sokan a leányzót! A csajok szemében Ádám volt a tökéletes férfi.
Mindig  tudta,  hogy  mivel  lehet  levenni  egy  hölgyet  a  lábáról.  Enikő  beköltözésekor  például
gyertyafényes  vacsorával,  illóolajos  habfürdővel  és  vörös  rózsaszirmokkal  behintett  illatos
ágyneművel  várta  kedvesét.  A  tűzpiros  virágdarabkák  afféle  útjelzőként  vezettek  a  fürdőszoba
küszöbétől  a  hálószoba  főtámaszpontjáig,  ahol  Ádám  a  nyakláncát  viselve,  hasonló  színű
alsóneműben,  fekve  várta  szerelmét  az  első  lakótársi  szeretkezésre.

– Isten hozott Rózsánál – fűzte hozzá.

Afféle  romantikus hősszerelmes alkat  volt,  aki  nagyon adott  magára.  Elegánsan öltözködött,
gesztenyebarna  hullámos  haját  rendszerint  tökéletesen  belőtte,  sötétbarna  bociszemének  igéző
pillantásával pedig sok kisasszonyt rabságba ejtett már. Udvarias volt, illemtudó és kivétel nélkül
minden egyes helyzetben felismerte,  hogy mi a helyes és mi nem. Ruházkodási  szokása főként
mestersége  befolyásának  volt  betudható,  ám  ettől  függetlenül  még  a  szabadidejében  is
szövetnadrágban és ingben mászkált. Sőt, zakóját és mellényét is ugyanúgy szerette magára venni.
Pénzügyi  tanácsadóként  dolgozott  a  diplomázása  óta  és  öt  évvel  ezelőtt  nevezték  ki  először
csoportvezetővé, majd nem is olyan régen területi igazgatóvá. Nem csoda, hogy megengedhetett
magának egy ilyen kéglit. Otthona természetesen mindközül a legízlésesebben volt berendezve az
utcában.  Ha egy szóval  kellene jellemeznem,  akkor  azt  használnám:  elegáns.  Csakúgy,  mint  a
gazdája.

Ahogy látjátok, Ádám valóban maga volt a tökély!

– Megemlékezni jöttünk, nem újratemetni – felelte neki András a ruharigolyára.



– Akkor is – fűzte hozzá Ádi –, vannak bizonyos íratlan erkölcsi szabályok!

– Például hogy ne keféld a szomszéd nőjét?

– Ne beszélj kefélésről a temetőben, légy szíves – csitította le diszkrét hangon.

– Se ne keverd bele a szomszéd nőjét – fűzte hozzá Patrik vigyorogva.

Németh András volt a 9-es számú leghátsó ház kandúrja, a csapat kegyetlen nőfalója.

Andris vendéglátói végzettséggel rendelkezett, mixerként dolgozott, két éve azonban már a saját
koktélbárját vezette és minden este más nőt hozott haza onnan. Mondanom sem kell, az volt a
törzshelyünk! Imádtunk ott ülni, persze ne higgyétek, hogy önző módon csupán a privát italakciók
miatt. Németh úr szintén nagyon jó barátunk volt. A csapat nagydumás macsója. Szórakozóhelye
pedig a legfelkapottabb klubok egyike volt a városban, tehát nála is dőlt a lé rendesen. Háza olyan
volt,  mint ő:  menő. A legmodernebb, legvagányabb, legszuperebb cuccok sorakoztak nála.  Még
medencét is ásatott magának a hátsó kertbe, pedig a Vadgesztenye utca egy takaros tó mentén
végződött, ahol nyáron jókat lehetett csónakázni és úszkálni, ráadásul az ő hátsó házából nyílt a
legszebb kilátás a tájra. De neki ez nem volt elég!

Kellett  egy  saját  úszómedence  is,  amely  a  tikkasztó  nyári  napokon,  fürdőrucis,  szabadtéri
házibulik tömkelegének biztosított helyszínt. Télen a beltéri buliktól zengett a ház és az utca vége,
így nem csoda, hogy oly sokszor került konfliktusba a 10-es számú házban vele szemben lakó Márta
nénivel.

–  Csendesedjenek  már  el  végre!  Éjszaka  van!  –  dörömbölt  Márta  néni  az  ajtón,  ki  tudja
hányadszor, este tíz óra magasságában, a buli kezdetének hajnalán –, ki fogom hívni a rendőrséget!

Mondanom sem kell,  arra tekintettel,  hogy Andris barátom már két órája ivott  és készült  a
partijára, enyhén italmámoros állapotában a szokásosnál is jobban felbátorodott, miközben az épp
aktuális macáját ölelgette a bejárati ajtóban, majd közel sem szerényen így szólt:

– Vallja csak be, hogy magának is a farkam kéne!

Márta néni aznap este kihívta a rendőrséget…

Andris laza, belevaló csávó volt. Nem csoda, hogy a csajok imádták. Rövid állszakállat növesztett,
sötétbarna, göndör haját pedig egészen a nyakáig, hogy a csajok szex közben még jobban bele
tudjanak  túrni  a  fürtjeibe.  Otthonának  gyakorlatilag  minden  pontját  felavatta  már.  Kedvenc
kufircolóhelyei  közé  tartozott  a  szobabicikli  negyvennel,  a  mosógép  hatvan  fokon,  meg  az
úszómedence szobahőmérsékleten.

Ádám egyszer úgy jellemezte a házát, hogy egy erkölcsi fertő. Ennek ellenére azonban mégis
bírta Andrist. Viszont egy időben nem tette be hozzá a lábát. Közölte, hogy olyan helyre nem ül le
nála,  ahol  ő  már  előzetesen  hempergett.  Aztán  rádöbbent,  hogy  gyakorlatilag  András  összes
bútordarabja fel volt már avatva, hát egy időre inkább nem vendégeskedett a Németh kéjlakban.
Nem fért bele a tökéletes imidzsébe, hogy helyet foglaljon valahol, ahol előzetesen már köztudottan
és rendszeresen kicsapódtak más személyek különböző testnedvei. Egy idő után azonban sikerült
szerencsére levetkőznie ezt a marhaságot, mindenesetre továbbra is erősen ragaszkodott az elveihez.
Nem hagyta  magát  arra  se  rábeszélni,  hogy  térjen  át  ő  is  a  hosszabb  séróra,  hiszen  neki  is
göndörödtek  a  fürtjei,  mint  Andrisnak.  Szerinte  azonban  egy  sikeres  üzletember  tökéletes
imidzséhez csakis a jól fésült, rövidre nyírt haj illik, és kifejtette mixerünknek, hogy nem érdeklik a
szexszel  kapcsolatos  győzködő  érvei.  Mondjuk  Andrást  és  Patrikot  se  volt  könnyű  meggyőzni



semmiről.  Patrik  esetében vitathatatlanul  a  kötelesség állt  a  leges legfontosabb helyen,  Andris
felfogásában pedig inkább ama tény, hogy Isten nem véletlenül teremtette a lompost és a cuncit.

Mindhárman elég erős egyéniségek voltak.

Szentes Patrik barátom lakott az utca legelején az 1-es számú házban. Ügyvédként dolgozott. Azt
hiszem,  máris  értitek,  hogy  miből  telt  neki  erre  a  környékre.  Melindával  élt  együtt,  a
menyasszonyával. Nagyon bírtam, jó ember volt, éppen ezért az ő beütései felett is szemet hunytam.
Patrik ugyanis olyan volt, mint egy gépember. Ha találkozót beszéltünk meg, tőle nem lehetett késni
egy másodpercet sem. Percre pontosan mindent bejegyzett a határidőnaplójába, és az bizony úgy is
történt! Ha valami esetleg változott, képes volt hibajavítóval utólag kikenni és visszamenőleg átírni
még egy teljesen jelentéktelen bolti bevásárlás időpontját is, csak hogy stimmeljen a valósággal. Ő
volt a precizitás mintaképe és a munkavégzés istenének megtestesítője. Nagyon szerette a munkáját
és mindig mindent korrekt módon elvégzett. Nem volt olyan, hogy bármit is félretett volna későbbre.

Egy alkalommal a menyasszonya vitt utána egy kis élelmet meg kávét az irodájába, mert inkább
benn ült hajnali 4 óráig, de az ügyét félbe nem szakította! Pedig tudta, hogy másnap nem lesz
semmilyen bokros teendője és igazán ráért volna vele reggelig. De nem! Nem nyugodott, míg nem
végzett!

– Nem tudná késleltetni egy kicsit az ügyet? – kérdezte egyszer egy ügyfele –, maguk ügyvédek
jók ebben!

– Nem tudná sürgősen megkeresni a kijáratot? – felelte.

Céltudatos ember volt. Tudta, hogy mit akar az élettől, és el is érte. Nem véletlenül ezzel a szóval
lehetett volna jellemezni az otthonát: elit.

Világosszőke, 6-8 centis tejfölös burája mellesleg messziről virított. Persze ha úgy képzelitek,
hogy ő volt  a szőke, kék szemű herceg, akkor rosszul képzelitek,  mivel zöldesbarna szemekkel
áldotta meg őt a Teremtő.

Igen, ahogy mondtam, mindhárman elég erős egyéniségek voltak.

A  szerelmi  mámorban  csapongó  Nándiról  és  a  kétbalkezes  Tibiről  ezt  már  kevésbé  tudom
elmondani.

Bognár Nándor barátunk élt a 8-as számú házban. A magas, cingár Nándi szintén egy igazi
szívtipró  hírében  ál lt .  Nem  csodálkoztam  rajta.  Jóképű,  intel l igens  srác  volt .
Rendezvényszervezőként dolgozott. Volt most egy barátnője, de bevallom nektek, én már nem tudom
nyomon követni, hogy mióta, mert viszonylag gyakran váltogatta őket. Pedig szeretett volna ő is
megállapodni végre így 30 éves korunkra és komoly párkapcsolatba kezdeni az igazival, de valahogy
mindig jött egy újabb lány, akiről azt hitte, hogy ő lesz az. Tegyük hozzá, ha az ember abból él, hogy
folyamatosan kisebb-nagyobb létszámú rendezvényeket hoz össze, akkor bizony jócskán bővül az
ismerősi köre, és ha valaki ilyen vonzó a csajok szemében, mint Nándi, akkor nem csoda, hogy
folyamatosan harcba szállnak a szívéért.

Adott a megjelenésére, divatosan öltözködött, így hát otthonát is ez a szó jellemezte: divatos.
Talán éppen ezért érintette érzékenyen egy ismerkedés alkalmával egy lányka kérdése, mikor is a
zselétől kissé fényesebb, rövid hullámos hajára nézve így szólt:

– Mondd, ez festett fekete?



Nándi gondolkodás nélkül azt felelte:

– Viszlát, szivi!

Büszke volt a hajszínére, és sértetten mesélte el nekünk a sztorit egy sör felett.

–  Még  hogy  festett!  Egyrészt  mutassatok  már  nekem  olyan  hajfestéket,  amely  képes
megközelíteni a természetes fekete színt, másrészt minek nézett ez a csaj engem?

Hát igen, hiú volt, az tény. De így fogadtuk őt el. Elvégre mindenkinek van valami stiklije, nemde?

Mindenesetre, ha ilyen könnyen tudta volna szelektálni a csajokat maga körül, avagy ha majdnem
mindegyik feltette volna neki ezt a kérdést, szerintem már régen kikötött volna az igazinál.

És  végül  az  ötödik,  Szalay  Tibor  barátunk  lakott  az  5-ös  számú házban.  Sportmasszőrként
dolgozott egy férfi focicsapatnál, egy női kézilabdacsapatnál, illetve saját szalont is nyitott, ahol a
privát vendégeit fogadta. Izmos mellkasán és erős kezén kívül azonban még egy dolog köztudott volt
Tibi barátunkról:

Ahova ő betette a lábát, ott általában kő kövön nem maradt…

Emlékszem,  amikor  egy  alkalommal  sietősen  hajtott  ki  a  garázsából,  felborítva  ezzel  a
szemétszállításra  váró  kukáját,  mely  így  a  szembe szomszédja,  vagyis  tökély  Ádám cimboránk
elegáns otthona elé repült. Gondolhatjátok, hogy Ádit az infarktus kerülgette.

Vagy amikor pulóvert viselve használta a pillanatragasztót otthon egy eltört váza reparálásánál és
az egyik hosszúujj a konyhapultjára ragadt.

Vagy amikor takarítás közben a baleseti osztályon kötött ki, mert belegabalyodott a zsinórba a
lépcsőszőnyeg porszívózása közben és a szerkezettel karöltve a földszintre zuhant.

Nem nevezném őt  kimondottan  jóképű  legénynek,  sármos  arca,  kékeszöld  szeme,  kellemes
hangszíne és jócskán kidolgozott teste azonban ellensúlyozta a csajok szemében a balgaságait, s bár
komoly  párkapcsolatot  épp  nem mondhatott  magáénak,  mégsem teltek  lánymentesen  a  napjai.
Általában  hétköznapiasan  öltözködött,  farmerben  és  pólóban  járt.  Takaros  kéglije  gyakorlatilag
ugyanezt tükrözte. Azt mondanám rá: egyszerű.

Külső tulajdonságai közül rövid, vörösesbarna hullámos haját és szeplőpettyes orrát említeném
még meg, belső értékei között pedig kiemelném a nagy szívét és a jóindulatát. Naivitásának kevésbé
örültem, ám pozitív hozzáállása a dolgokhoz, valamint mérhetetlen odafigyelése és segítőkészsége a
barátai felé, rendkívül jó fényben tüntette őt fel, és mi is vitathatatlanul mindent megtettünk volna
érte.

Csak egy dologtól gyökereztünk a földbe tőle: ha bármilyen okból kifolyólag a „figyelj” szócska
használatával intézett megszólalást irányunkba, mert tudtuk, hogy annak bizony nem lesz jó vége.

„Figyelj Patrik, esküszöm, hogy nem direkt ejtettem a mobilodat robotgépbe…”

„Figyelj Nándi, esküszöm, hogy nem direkt küldtem kék-halál vírust a laptopodra…”

„Figyelj Ádi, esküszöm, hogy nem direkt nyúltam be Enikőnek a masszázs alatt…”

Mindenesetre, ahogy mondtam, mind szerettük őt.



Amint látjátok, ők voltak az én barátaim.

– El tudjátok képzelni, hogy mindennek már egy éve? – szólt Nándi a sírkövemnél –, döbbenetes.

– És a háza azóta üresen áll – mondta Patrik –, mióta kipakoltuk a cuccait Roland bátyjával, nem
lépett be oda senki…

– Hiányzol, cimbora – simította meg Tibi a síromat.

– Én a mai napig állítom, hogy nem baleset volt – fűzte hozzá Andris.

– Ne előtte! – szólt közbe Ádi, miután meggyújtotta a mécsest.

– Miért, szerinted hallja?

Ha tudták volna a srácok, hogy igen, bizony, minden szót hallottam. Hiszen ott voltam velük.

Nem hittétek volna, igaz? Pedig így van! Akármilyen furcsa!

Ennek kapcsán azt is megjegyezném, hogy én többször is voltam azóta az egykori otthonomban!

Remélem, ettől azért most nem ráz ki titeket nagyon a hideg.

Visszakanyarodva az élők oldalára, mondanám is, hogy hirtelen András egyik felismerése tört utat
magának:

– Hm, temetőben még nem is keféltem!

Na, ezt nem biztos, hogy hallani szerettem volna…

Mindenesetre  mind a  négyen megrökönyödve fordították a  fejüket  Andris  barátom felé,  ám
legfőképpen Ádám.

– Mondd, hogy ezt most nem gondoltad komolyan – szólalt meg.

– Nem azt mondtam, hogy akarok, csupán rájöttem, hogy még nem!

– Pedig nálad ritka az olyan helyszín – nevette el magát Nándi.

– Ha tudnád, hogy mit csináltam az ágyadban a szülinapi bulidon…

– Na, állj! – rökönyödött meg a vonzó cingár –, te keféltél az ágyamban a saját szülinapomon?

– Srácok, tényleg erről kell itt beszélni? – förmedt rájuk Ádám.

– Most mit izélsz már? Nem azt várná tőlünk, hogy itt sírdogáljunk depresszióba zuhanva, hanem
hogy jó barátok módjára feldobjuk a kedvét! – majd a síromhoz fordult –, nem igaz, cimbi? Na, jó a
buli?

– András, kérlek!

Hozzáteszem, akármilyen furcsán is hangzik, de a srácok most tényleg feldobták a hangulatomat.
Sajnáltam is, hogy eddig nem jöttek el hozzám gyakrabban.

– Te keféltél az ágyamban? – folytatta Nándi döbbenten –, a születésnapomon?



– Bocsánat cimbora, ne hallgass rájuk! – fordult Ádi a sírom felé.

– Szerintem tutira élvezi! – felelte András vigyorogva.

– Bizonyára…

– Miért? Honnan tudod, hogy ha most itt lehetne, nem szórakoztatná?

– Ha itt lenne, akkor mi nem lennénk itt, és más helyszínen ez a beszélgetés talán kevésbé tűnne
morbidnak – jegyezte meg Ádám, enyhe ingerültséget hordozva a hangjában.

– De ha nem itt lennénk, te akkor is ki lennél nyalva. Mint a csajom egy kiadós menet után!

– Na én ezt nem hallgatom tovább…

– Van csajod? – kérdezte Patrik csodálkozva.

– Hát, mindig az épp aktuális!

– Így már világos!

– Ja, még nem is meséltem! Vettem egy szaunát! Ha itt végeztünk, megnézitek?

– András! Ez most nem rólad szól – szólalt fel Ádám ismét –, hanem róla! Miatta vagyunk most itt,
legalább itt ne akarj te a középpontban lenni!

– Bocs, igazad van – majd Andris a sírom felé fordult –, képzeld cimbi, vettem egy szaunát!

– Hát ez nem igaz…

– Na és mekkora? – kérdezte Tibi, mire Ádám keservesen felsóhajtott.

– Nem elég, hogy fel se öltöztök rendesen, tényleg még azt a tiszteletet se adjátok meg a halott
barátunknak, hogy megpróbáltok az ő emlékére koncentrálni? Én elhiszem, hogy nem akartok itt
sírni-ríni, és hogy tényleg nem azért vagyunk itt, de nem lehetne inkább ebben a néhány percben
róla beszélni és pár vele közös emlékünket feleleveníteni?

– Én azt hittem, az is jó lesz, ha ismertetjük vele a fejleményeket, hogy lássa, ugyanúgy közénk
tartozik!

– Például hogy keféltél Nándi ágyában? – vágta rá Patrik.

– Például! Ahogy ismertem, tuti érdekelné és jót vigyorogna rajta, akármilyen képet is vágsz,
Ádika! Mellesleg – fordult Andris ismét a sírom felé –, meg vagy hívva a szauna-avató bulimra!

Akár hiszitek, akár nem… akár furcsa, akár nem… képzeljétek, ott voltam a bulin! Bár máshol
jártam már, de továbbra is közéjük tartoztam, ahogy látjátok, nemde?

–  Jó,  akkor  most,  hogy  körbejártuk  az  új  szaunádat,  mindenki  meséljen  el  egy  szép  közös
történetet vele!

Egy pillanatra mind az öten gondolkodóba estek. Végül András szólalt meg először:

– Egyszer négyesben keféltünk! Nem volt semmi rossznak elrontója!



Kösz, haver…

– Megvárlak a kocsiban… – indult Ádám kifele, Tibi azonban visszafogta és maradásra késztette.

– Ezzel most mi bajod? Igenis nagyon szép közös emlékünk volt! A halála napjáig emlegettük! –
jegyezte meg Andris –, hálát adott az égnek, hogy nem hagyta ki és így legalább egy ilyennek is
részese lehetett, mielőtt elment közülünk!

Hát, most már ezt is tudjátok rólam…

– Jó. Valaki más? Olyan sztori, aminek nincs köze a közösüléshez? – kérdezte Ádi.

– Jaj, olyan sznob vagy, barátom!

– Nem vagyok sznob, csak tudom, hogy mit illik és mit nem!

– Igen, ezért meg se csókolód szegény barátnődet soha sehol, csak zárt falak között. Az ember
komolyan azt hinné, hogy csak legóztok a szobában…

– Már megbocsáss, de nem szokásom nyilvános közterületeken csókolózni!

– Hát én kefélni is szoktam…

– Igen, ezt mind tudjuk, de mi lenne, ha inkább visszakanyarodnánk ahhoz, aki miatt itt vagyunk?
Tudjátok mit? Tibi, mondj róla te valamit! Benned megbízom!

– Ő kovácsolt össze minket – mondta Tibi –, szerintem ez a legszebb emlék, amit köszönhetünk
neki.

Újra csend támadt.

Hát igen, Ádám barátom nem lőtt mellé. Jól tudta, hogy kinek kell bizalmat szavaznia és átadni a
szót. Kedves, elismerő mosoly jelent meg mindegyikük arcán. Bevallom, még én is mosolyogtam.

– Mi ez a bűz? – kérdezte aztán Patrik.

Tibi felelt, lesütött szemmel:

– Azt hiszem, kutyaszarba léptem.

Hát,  sikerült  is  nyomban szétvernie  ama hatást,  a  másodperc  törtrésze  alatt,  amit  ő  maga
teremtett meg.

– Így aztán be nem szállsz a kocsimba – közölte Patrik.

– Hát jó témáink vannak itt, srácok – fűzte hozzá Ádám mérgesen.

– Ugye hogy a dugásom mennyivel jobb volt?

***

A szauna-avató buli estéjére természetesen színültig megtelt a Németh kéjlak. A ház átváltozott
egy jól  felszerelt  itallerakattá.  Fürdőruhás pipik  és  srácok szaladgáltak sörrel  és  poharakkal  a
kezükben, többen meghódították az úszómedencét is, a zene pedig természetesen bezengte az egész



környéket.

– Jól van fiúk-lányok, sör és pia a hűtőben, a pincében és a medencénél! Ki mit talál övé, ez persze
csak az italra és az emberekre érvényes, a személyes tárgyaimhoz nem nyúlni! – közölte épp András
egy sörösüveggel a kezében, majd a mondat befejezése után Nándi felé fordult –, neked meg aztán
főleg!

Nándi csak vigyorgott egyet és belehúzott a saját sörébe.

– Az ajtót bezártam, a kulcsot eldugtam, ne próbálkozz!

– Talán lenyelted?

– Remélem, hogy az egyik szomszéd bige nyel majd le mindjárt valamit…

Ekkor érkezett  meg Ádám is  a  barátnőjével,  utolsónak az ötös fogatból,  a  többiek azonban
döbbenten néztek végig rajta. Szó szerint elegáns belépőt tett.

– Haver – lépett oda hozzá Andris –, ing és szövetnadrág? Ugyan már! Ez egy házibuli!

– Adok a megjelenésemre.

– A legtöbb ember fürdőruhában szaladgál, és szinte mindnek kivan a segge!

– Az az ő dolguk!

– Így hogy akarod kipróbálni a szaunát?

– Hoztunk Enikővel fürdőruhát, ha kedvet kapunk hozzá, majd átöltözünk. Ha nem, nem! És
tessék, egy kis alkohol, amivel hozzájárulok a bulihoz – majd átnyújtott Andrásnak egy teli kosár piát,
melyben különféle elit, minőségi szeszesitalok sorakoztak.

– Meg van bocsátva a hülyeséged! Jó szórakozást!

– Ja, és csak úgy közlöm, hogy amikor idefelé sétáltunk, Márta néni épp hangosan szentségelt és
valami azt súgja, hogy megint ránk fogja küldeni a rendőrséget!

– Hát ezt nem hiszem el! Már megint viszket a vén picsának?

– Egyszer már kérdeztem: mi tart vissza? – szólt közbe Patrik gúnyosan.

– Na kapd be a…!

– Jaj Patrik, hogy lehetsz ilyen hülye? – paskolta vállon Melinda a gúnyosan vigyorgó vőlegényét.

– Tudjátok mit? – csapta le Andris a kosarat az asztalra, Ádám arcára pedig enyhe riadalom ült ki
egy pillanatra az üvegek épségét féltően –, most megtöröm a jeget a vén banyánál!

– Mondd, hogy nem vetted komolyan, amit mondtam! – döbbent meg Patrik.

– Barom!

– Akkor mégis mit akarsz csinálni? Mondd, hogy nem mutatod meg neki a farkadat…



Néhány perccel később András mosolyogva kopogtatott Márta néni ajtaján. A többiek négyen
döbbenten asszisztáltak a háta mögött. Márta néni ajtót nyitott.

– Csókolom Márta néni!

– Már megint hangoskodik, maga perverz hippi?

– De még mennyire! Nincs kedve átjönni?

Márta néni leblokkolt. De a srácok is…

– Tessék?

– Lesz drog, mint az ön korában! – Márta néni szája tátva maradt –, na jó, csak vicceltem!
Komolyra fordítva a szót, még mielőtt infarktust kapna… Nézze, el tudom képzelni, hogy milyen
sanyarú  sorsa  lehet  itt  egyes  egyedül,  és  nem csoda,  hogy  unalmában rendszeresen kihívja  a
rendőrséget  a  szomszéd  szexistenre,  hogy  végre  történjen  valami  maga  körül  itt  a  nagy
féltékenységben.

– Na de édes fiam!!

– Hadd fejezzem be! Nos, talán éppen itt az ideje, hogy újra felpezsdítse kicsit az életét és
kirúgjon végre a hámból! Szóval, fel egy rucit, be a fogsort és irány a szomszéd! Várjuk szeretettel!
Nos, mit szól? – kérdezte András mosolyogva, miközben ugyanazt a sármos tekintetet vette elő
igézően barna szemével, amit a csajozáskor is be szokott vetni.

Néhány perccel később már Márta néni is a buliban piált…

Soha többé nem hívta ki Andrásra a rendőrséget és nem szólt a hangos zene miatt. Így az utca
csődöre  végre  mindenben  szabad  utat  kapott.  Útja  pedig  ezúttal  a  medencéje  mellett,  a  Tibi
barátunkkal beszélgető két új szomszéd bige felé vezetett.

Betti és Lilla a 7-es számú házat vették bérbe néhány héttel ezelőtt. Így tehát pont két tűz közé,
vagyis Tibi és András háza közé kerültek. Amint András a medencéje mellé ért, kezdetét vette a
háború a hölgyek kegyeiért. Tibi szíve inkább Lilla felé húzott, így enyhe megnyugvással fogadta
András oly mértékű korrektségét, hogy ezt megészlelvén nem csapta le Lillát rögtön a kezéről,
hanem Bettire  nyomult  rá.  Tibi  így  nyert  egy kis  időt,  hogy felkészülhessen András első  igazi
támadására, mikor is Bettit letudván már nem kap majd kegyelmet!

–  Örülj,  hogy sportszerű vagyok –  jegyezte meg András vigyorogva Tibinek,  míg a két  lány
gyorsan  lebonyolított  egy-egy  rövid  telefonbeszélgetést  –,  hagyom,  hogy  felkészülj  az  igazi
párviadalra! Csumi! – majd elvitte Bettit, hogy megmutassa neki a szaunát.

Nándi  mindez  alatt  észrevétlenül  fellopódzott  az  emeletre  András  hálószobájához.  Óvatosan
körülnézett, előemelt a farzsebéből egy drót- meg egy kapocsdarabot, és nekiállt matatni a zárban.

– Hát te meg mit csinálsz? – kérdezte egy srác csodálkozva, aki épp akkor jött ki az emeleti
mosdóból.

Nándi zavarba jött, majd végül válaszolt:

– A saját szülinapi bulimon kettyintett az ágyamban! Ha törik, ha szakad, én ezt ma visszafizetem
neki!



– Folytasd! – felelte a csávó egy röpke habozás után, majd továbbment.

András mindeközben kettesben besétált Bettivel a szaunájába.

– Bocs srácok, itt  most privát buli  lesz – jelentette ki  két szaunázni készülő csávónak, akik
csalódottan visszafordultak, ő pedig kitette a gondosan beszerzett „foglalt” tábláját és bement.

– Jó ez a ház! – mondta Betti, s közben helyet foglalt –, menő!

– Tudom – helyezte András üzembe a szaunát, majd a leányzó mellé ült –, ki szeretnéd próbálni?

– Attól függ, mit?

Néhány másodperccel később András nyelve már a kisasszony torokmanduláját nyaldosta.

Nándi  eközben egyre  idegesebb lett.  Csak  nem akart  kinyílni  az  a  zár.  Ráadásul  Patrik  is
rajtakapta.

– Haver, ez betörés!

– Igen, tisztelt ügyvéd úr? És azt hogy értékeled jogilag, amit ő művelt a születésnapomon? Mert
én úgy, hogy becsületsértés!

– Figyelj, nem a nődet dugta meg…

– Patrik – állt elé Nándi egy frissen főtt homár színéhez hasonlítható arcbőrárnyalattal –, vagy
segítesz nekem bejutni ebbe a szobába, vagy megesküszöm, hogy egy nap majd a te ágyadban
kefélek egy hatalmasat és nem választom meg, hogy ki lesz a partnerem!

Patrik egy pillanatig habozott.

– Rendben. És mivel viszonzod a szolgáltatásaimat?

– Azzal, hogy nem dugok majd a lakásodban!

– Jó – vette ki a kapcsot Nándi kezéből, és ő is nekiállt turkálni vele a zárban.

Betti mindeközben már újdonsült csődörét lovagolta, mindent szó szerint értve, a megaszalódás
határán, s mindketten szabályosan a fulladás és az infarktus közelébe kerültek.

– Hú, de felforrósodott itt minden – lihegte Betti levegő után kapkodva.

– Pedig esküszöm, hogy ennyire azért nem vagyok tüzes – felelte hasonló állapotban András.

– Rosszul vagyok! Hihetem, hogy mindjárt az ájulásba kefélsz?

– Bébi, egyrészt te lovagolsz engem, másrészt nem tehetek róla, harmadrészt én is mindjárt
elájulok!

– Hát ez valami isteni… – vett egy mély levegőt.

Tibi közben továbbra is Lillával beszélgetett, s bemutatta őt Ádámnak és Enikőnek.

– Örülök, hogy sikerült ilyen jó helyre költözni és ilyen jó fej szomszédok közé – jelentette ki Lilla



–, mind nagyon rendesek vagytok!

– Hát igen, mi már csak ilyen rendes srácok vagyunk – fűzte hozzá Tibi –, madarat tolláról,
embert barátjáról!

Ebben  a  pillanatban  hirtelen  kicsapódott  a  szauna  ajtaja  és  a  döbbent  sokaság  tagjai
megrökönyödve fordították fejüket a szabályosan kifelé menekülő pucér párocskára. Márta néninek
persze részben tetszett a látvány… András és Betti leizzadva, bevörösödve, lihegve kapkodtak levegő
után a falnak támaszkodva és mindkettőjüket a rosszullét kerülgette. Végül András hangos, izgatott
mondata törte meg a döbbent csendet:

– Soha ne kúrjatok szaunában!!

***

Nándi és Patrik továbbra is a zárral küzdöttek.

– Én ezt nem bírom tovább – közölte Patrik –, add fel!

– Te ezt nem értheted, de ha nem segítesz, megígértem, hogy garantáltan meg fogod érteni! –
felelte Nándi ingerülten.

Ezúttal már Patrik is kissé felpaprikázódott állapotban volt, így teljesen máshogy reagált most,
mint korábban:

– Ne fenyegess azzal, hogy szétkeféled magad a házamban!

– Fiúk, mit csináltok itt? Szívem, ezer éve téged kereslek – s a lány adott egy puszit Nándinak –,
hogy kerültél ide?

– Szívem, közlöm, hogy mi ma este ebben a szobában kefélni fogunk!

– Hogy mondod?

–  Emlékszel  a  szülinapomra?  A  meglepetés  bulira,  amit  titokban  oly  gondos  odafigyeléssel
szerveztél meg… arra a gyönyörű tortára, amit magad sütöttél… arra a marcipánfigurára, amit
hetekkel előtte megrendeltél… és arra a tökéletes szeretkezésre, amivel az egész estét tökéletesen
lezártuk?

A csaj csak rebegtette értetlenül a szemeit.

– Mennyit ittál, édes?

– Közlöm, hogy közvetlenül András és valamelyik hancúrmacája után feküdtünk mi be az én saját
tulajdonú ágyamba azon a tökéletes estén! Úgyhogy ha most közlöd, hogy nem vagy hajlandó ennek
hatására orbitálisan szexelni itt velem, akkor én bizony az ügyvéd füle hallatára kijelentem, hogy
megerőszakollak!

Patrik is rebegtette a szemét rendesen. Nándi barátnőjének arca pedig hirtelen ijesztően eltorzult.

– Félre az útból!!

– Szívem, jól vagy?



– Félre az útból! – ismételte meg kiabálva, így a srácok nem is mertek ellentmondani neki.

A törékeny kis hölgy András hálószobájának ajtaja elé állt, majd egy hirtelen, ám jól irányzott
mozdulattal kegyetlenül szétrúgta. A magas sarkúja is beletört, nem csak a zár, de nem érdekelte.

– Azonnal dugj ott meg! – utasította Nándit.

– Hát akkor én nem is zavarok! – fűzte hozzá Patrik zavarában, majd odébbállt.

Nándit a barátnője a szobába rántotta, heves smárolásba kezdtek és András ágyára huppantak.

Közben,  miután  sikerült  Andrásnak  és  Bettinek  is  rendbe  jönnie  a  szaunában  történt
megterheltség  után,  a  két  szomszéd  lány  úgy  döntött,  hogy  nekik  ennyi  bőven  elég  is  volt  a
bemutatkozó bulizásból. Főleg Lilla arcán mutatkozott sértettség.

– Hogy lehetsz ekkora ribanc – jegyezte meg dühösen a barátnőjének, miközben hazafelé sétáltak.

– Jaj, ne mondd már, hogy te nem tetted volna meg ugyanezt!

– Hát ennél azért több eszem van!

– Mindegy, tanultam belőle. Mindenesetre egyéjszakásnak jó lett volna, ha nem így végződik. Ezt
az András gyereket meg te is figyelted már egy ideje! Mióta csak idejöttünk! Szóval ne játszd itt
nekem a sértett álszentet, kedves barátném!

– Jó, beismerem! Mondjuk a másik se rossz…

– Na ugye! – majd eltűntek 7-es számú lakásuk bezáruló ajtaja mögött.

Tibi közben sértetten kifejtette Andrisnak, hogy ezt az egészet bizony jól elszúrta, és innentől
fogva egyiküknek sem lesz semmilyen esélye a szomszéd csajoknál.

– Azt te csak hiszed – fűzte hozzá András –, ez egy buli, holnapra kiheverik! Ha Bettinél nem is, de
Lillánál még mindig van esély, csupán minden bizonnyal óvatosabbra veszi majd a tempót és többet
kell gürizni érte. De így lesz csak a harc igazán érdekes! Úgyhogy ne búsulj, hanem inkább kösd fel a
gatyádat, mert ettől kezdve még keményebb küzdelemnek leszünk kitéve!

– Hülyeséget beszélsz!

– Nem Tibikém! Hidd el! András bácsi sohasem koppan! – majd pár perccel azután, hogy kibökte
ezt a közel sem szerény stílusban megejtett mondatot, felsétált a hálószobájába és kis híján újabb
ájuláshatáros rosszullét környékezte meg a látványtól, ami ott fogadta.

A betört ajtó mögött Nándi rakta épp ütemesen aktuális szerelmét a frissen húzott ágyneműben.

– Te geci!! – hagyta el a száját.

– Ne parázz, a javítást én állom – nyögte ki Nándi levegősen.

Hát ezt a bulit kár lett volna még nekem is kihagynom!

***

Másnap délután András bekopogott a szomszédba Bettihez és Lillához. Elnézést kért tőlük az esti



kellemetlenségek miatt. Stílusával, tekintetével és egy-egy szál vörös rózsájával pedig máris sikerült
újra megolvasztania a két kisasszonyt.

– Látod, mondtam én, hogy egy úriember – közölte Betti Lillával.

–  Úriember,  aki  olykor  bizony  szintén  hibázik,  mint  mindenki  más.  Többé  nem fordul  elő.
Hölgyeim…  –  majd  egy  utolsó,  igéző  mosollyal  elköszönve,  magára  hagyta  a  teljesen  elalélt
leányzókat.

– Én ezzel újra dugni akarok – jelentette ki Betti.

– A te időd lejárt, bocs, most én jövök – fűzte hozzá Lilla –, csak én nem leszek könnyűvérű!

– Az ilyen pasikkal csak dugni jó, járni nem – felelte Betti –, minden percben azon kellene agyalni,
hogy épp kivel csal meg. Persze, te tudod.

Lilla elengedte ezt a füle mellett. Rózsájába szagolt és András után nézett a konyhaablakból.

Tibi  eközben épp  a  postaládáját  ürítette,  s  meglátta,  hogy  András  a  csajok  házából  jön  ki
mosolyogva. Rögtön kiverte a víz és barátja után futott, hogy kifaggassa.

– Mondtam én neked, hogy semmi sincs veszve – közölte András.

– Akkor viszont kérlek, tekintve, hogy te már megcsináltad a műsorszámodat, add át nekem a
terepet!

– Bocs, barátság ide vagy oda, az erősebb kutya baszik!

– Neked tegnap már az is megvolt. Kis híján végleg ki is lehelte miattad a lelkét veled együtt…

– Tudod mit, cimbora? – karolta át Andris Tibit egy rövid gondolkodás után –, fogd fel úgy, mint
egy  házi  feladatot!  Én  leszek  a  mestered,  te  pedig  a  tanítványom!  Tanulj  tőlem  egy  kicsit!
Akadályozd meg, hogy megdugjam Lillát! Győzz le! Vidd el előlem az ágyba! Én kérem tőled! Hidd el,
ilyet se mondtam még senkinek! És hidd el azt is, hogy egy nap még hálás leszel nekem ezért,
barátom! Majd meglátod!

Tibit  meglepték a hallottak. Bevallom, engem is.  Andris valahogy mindig tudott meglepetést
okozni.

– Na, azt hiszem akkor mindent meg is beszéltünk! Hajrá, sok sikert! Ne csalódjak benned! –
megveregette Tibi vállát, majd besétált a házába.

***

Patrik  és  Ádám  aznap  este  vacsorázni  mentek  négyesben  a  párjaikkal.  Már  egy  hete
megbeszélték és az egyik legfelkapottabb étteremben foglaltattak maguknak asztalt estére. A fiúk
persze egész úton odafelé veszekedtek a kocsiban. Patrik ugyanis Ádám szemére vetette, hogy késve
szóltak  be  értük  az  induláshoz,  Ádám azonban  határozottan  állította,  hogy  az  ő  órája  szerint
tökéletesen pontos volt. Persze nem tudták egymást meggyőzni.

– Az én órám a pontos időhöz igazodik és kikérem magamnak, hogy nem készültünk el időben –
jelentette ki Ádám.

– Márpedig az én órám is jól megy és úgy ítéltem meg, hogy várnunk kellett rátok. Mindegy.



– Fiúk, most tényleg fél perc miatt veszekedtek? – rökönyödött meg Melinda.

– Tudod Melinda, nem a fél perc itt a lényeg, hanem maga a tény, amit a kedves vőlegényed a
szememre vet! Én tökéletesen pontos vagyok!

– Én is pontos vagyok!

–  Fiúk,  ha nem hagyjátok abba,  esküszöm, hogy hazamegyünk,  mi  főzünk majd magunknak
valamit Melindával, ti pedig nem kaptok vacsorát! – jelentette ki Enikő dühösen.

Patrik és Ádám rögvest elkussoltak…

Az estéjük viszonylag nyugisan telt, ám ugyanakkor egy kis feszültség is lógott a levegőben. A
következő cérnaszál akkor pattant el Ádámnál, amikor Patrik a 12.750 Ft-os számlára 14.000 Ft-ot
helyezett el a pincér bukszájában.

– Hékás! Nem adhatsz 12.750 Ft-ra 14.000 Ft-ot! 12.750 Ft 10%-a 1.275 Ft, ami a fizetendő
összeggel együtt összesen 14.025 Ft! Ez azt jelenti, hogy a borravaló 25 Ft-tal hibádzik!

– Legközelebb egy „köszi a meghívást” is elég lesz – fűzte hozzá Patrik gúnyosan.

–  Patrik!  Az  etikai  szabályok  megkövetelik,  hogy  legalább  10%  borravalóval  jutalmazd  a
kiszolgálást,  és  ha  te  csak  14.000  Ft-ot  hagysz  itt,  akkor  az  erkölcsi  norma  alatt  hagysz
mindnyájunkat!

– Szívem, ha legközelebb vacsorára akarnék jönnék velük, kérlek, üss le az ásónkkal…

– Haver, ez nem vicces! Nem szeretnék udvariatlannak feltűnni és szeretnék máskor is bejönni
ide vacsorázni!

– Aki késik, ne reklamáljon! Most gyerünk a kocsihoz! – azzal Patrik kifelé vette az irányt, a
lányok pedig követték.

Ádám magába fojtotta a feszültségét, s úgy ment kifele a többiek után, ám egy pillanatra aztán
mégis megtorpant.

– Egy perc és én is ott vagyok, szívem – adott egy puszit Enikőnek.

Megvárta, míg mindhárman kimennek, majd előkapta a pénztárcáját, kikotort az aprói közül két
darab 10 Ft-os és egy 5 Ft-os érmét, majd visszasietett a pincérhez.

– Uram, ez még a magáé! – szólt udvariasan, s a döbbent tekintetű felszolgáló tenyerébe helyezte
az aprót, tökéletesen elegáns mosollyal, majd sarkon fordult és kiment.

***

Patrik és Melinda lefekvéshez készültek. Nemrég értek csak haza. Patrik a tükör előtt szabadult
épp meg a nyakkendőjétől, s közben közölte Melindával, sajnálja, hogy nem úgy sikerült az este,
ahogy tervezték, s hogy Ádám többször is kellemetlenséget okozott.

– Legalább figyelmes – jegyezte meg Melinda, Patrik legnagyobb megdöbbenésére.

– Ezt most miért mondod?



– Már régóta figyelem őket és az ő kapcsolatuk olyan… tökéletes!

– Nagyon remélem, hogy ez nem célzás akar lenni!

Melinda nem szólt egy szót sem. Először.

– Megyek tusolni – szólalt meg aztán végül, majd a fürdőszobába ment.

Patrik kifújta magát, az ablakhoz sétált, s először Ádám házára, majd az enyémre pillantott.

– Hiányzol, cimbora…

Ezek után vette csak észre, hogy Enikő mindeközben az ő házukat figyeli.

– Mit nézel? – kérdezte Ádám Enikőtől.

– Semmit – felelte zavartan, majd eljött onnan.

Ádám lépdelt ekkor a helyére kíváncsian, ám Patrik addigra már nem állt az ablakuknál. Míg
Enikő beállt a zuhany alá, Ádám kivitte a szemetet. De nem akárhogy! Ingjét megigazította, papucs
helyett visszavette az ünnepi cipőjét, és így sétált ki a nyilvános közterületre a szemeteszsákkal.
Aztán egy keserves sóhaj kíséretében ő is a házamra pillantott. Közelebb sétált, megfogta egykori
kerítésemet, majd így szólt:

– Jó éjszakát, barátom!

Tibi mindeközben a konyhájában pakolt, s észrevette, hogy szembe szomszédja a kerítésemnél
támaszkodik.

– Nem csak neked hiányzik – dünnyögte együtt érzően a szeplőpettyes orra alatt.

Nándi ekkor lépett ki a teraszára, hogy elszívjon egy szál cigarettát, s ő is észrevette Ádámot.

– Hát igen… Van, amit csak vele lehetett megbeszélni…

Andris fordult be ekkor az autójával az utca elején. Letudta a napot a klubjában és mostanra
sikerült hazakeverednie. Meglátta Ádit, s megállt mellette. Egymás szemébe néztek, majd így szólt
hozzá:

– Rá fogunk jönni, hogy mi történt valójában! Megígérem!

Hát… tényleg ennyire fontos volt mindez a barátaimnak?

Hogy megtudják, mi történt velem, hogy miért veszítettek el?

Mindenesetre, megható érzés, az tény…



Napló #2. Megismertem őket…
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer öt jó barátom, mint ahogy azt már tudjátok.

Patrik, a lelkiismeretes ügyvéd. Nándi, a szívtipró rendezvényszervező. Tibi, a jólelkű masszőr.
Ádám, a tökéletes tanácsadó. És Andris, a nőfaló mixer.

Hogy melyiküket hogyan ismertem meg, és kivel hogyan váltunk barátokká? Ebben a mindössze
második naplóban most ezt mesélem el!

***

Andris 2004 augusztusában költözött be a Vadgesztenye utcába. Akkor figyeltem fel rá, amikor
épp Márta nénivel üvöltözött… Az idős asszony nehezményezte, hogy András házavató bulijának
éjszakáján az egyik részeg fiatal behányt a kerítésén…

– Ne kiabáljon velem, maga kurvapecér! Még magának áll feljebb?

– Hogy minek nevezett? Hát szeretné is nyaldosni ezt itt a lábam között, mi?

– Hogy merészeli? Mindjárt betömöm a száját azzal a loboncos hajával!

– Én meg a magáét a parókájával!

– Micsoda?!

– És csak hogy tudja, azért ekkora, mert épp növesztem, hogy a csajok jól bele tudjanak majd
túrni szex közben, amiről magának már nyilván csupán Mátyás király idejéből vannak emlékei!

– Óóóóóóóh!! – botránkozott meg Márta néni –, maga drogos hippi!

– Vén picsa!!

– Óóóóóóóh!!

Azt hittem, hogy Márta néni menten infarktust kap.

– Elnézést! – szóltam közbe gyorsan –, nem tudom, hogy kinek van igaza és mégis miből indult el
ez a vita, de lehetne, hogy ezt ne folytassák az utcán?

– Rendben, folytassuk odabent! – kiáltotta a srác ingerülten.

– Hát ez a neandervölgyi be nem jön hozzám, az biztos!

–  Még  maga  mondja  nekem,  hogy  neandervölgyi,  amikor  minden  bizonnyal  még  az  utolsó
dinoszauruszra is emlékszik a gyerekkorából?

– Óóóóóóóh!!

– Sétáljon be egy kriptába és szép álmokat!

– Óóóóóóóh!!



– Ha kérhetem, zárják le ezt a vitát, még mielőtt valaki agyvérzést kap!

– Lehányták a macskámat!

– Ha nem fejezi be, még rá is szarok a petúniájára!

– Óóóóóóóh!!

Ezen a ponton éreztem úgy, hogy határozottan kell fellépnem, mielőtt Márta néni nekiesik a
csávónak az ásójával, ő pedig akkorát lekever neki, hogy az öregasszony a tóig repül. Bekísértem a
fiatalembert a házába és mellette maradtam, amíg lenyugodott. Bemutatkoztunk egymásnak, ő pedig
lehúzott egy sört. Engem is megkínált, én persze nem akartam a nap kellős közepén piálni.

– Kutyaharapást szőrével?

– Persze – felelte –, kerüld a másnaposságot és maradj részeg!

– Jó érv – fűztem hozzá –, ezek szerint neked köszönhető az a tegnapi dínomdánom?

– Ugye nem akarsz te is belém kötni, haver?

– Dehogy! Eszem ágában sincs. Rajtam kívül egyetlen huszonéves sem lakik ebben az utcában,
végre itt a lehetőség, hogy összebarátkozzak valakivel. Szerinted? – fejtettem ki mosolyogva.

Végre ő is elmosolyodott.

– Szimpatikus vagy nekem, öreg!

– Kösz – nevettem el magam –, mikor költöztél be?

–  Nincs  még két  hete.  De  eddig  nem volt  idő  és  alkalom a  házavatóra.  Tudod,  be  kellett
rendezkedni, meg kellett szervezni…

– És mivel foglalkozol?

– Mixer vagyok. Összeüssek neked valamit?

– Délután négykor? Kösz, nem!

– Gyere át este, úgyis csak holnap dolgozom! Majd tartunk egy „rúgj be az új haverral” estét!

– Te tényleg nem akarsz másnapos lenni…

Ebben a pillanatban hirtelen az ablakhoz csapódott valami. Mindketten megrémültünk a váratlan
zajtól. Odamentünk, s Márta néni mogorva képére lettünk figyelmesek, amint vödörrel a kezében
visszaslattyogott a házához, bosszúállóan hümmögött egyet, majd bevágta maga után az ajtót.

– Hihetem, hogy ez a vén banya macskaszaros vizet öntött az ablakomra?

– Könyörgöm, ne menj át – szólaltam meg aggodalommal.

– Belebasszam a tóba?

– Iszom veled most, ha leteszel róla!! – jelentettem ki rémületemben.



Andris felcsillant sötét szemekkel rám nézett, és egy derűs mosoly ült ki arra a kaján képére.

Mondanom sem kell, este nyolcra úgy berúgtunk, mint a gerely. Nem hogy estére jöttem vissza…
haza se mentem! Csak hogy verje már ki a fejéből Márta nénit.

– Érted már, hogy miért imádom a munkámat?

– Értem, értem, viszont lehet, hogy kiteszem a munkád gyümölcsét…

– Mutassam hova? – tárta ki a bejárati ajtót.

– Felejtsd el! Nem hányok Márta néni virágaira és háziállataira!

– Esküszöm, egyszer lesz majd egy saját klubom és akkor aztán úgy dől majd a lé, hogy annak a
kertjébe szarok, akiébe csak akarok!! – üvöltötte az utcára lépve.

– Te, szerintem így nem fognak megszeretni a szomszédok…

– Szarok rájuk…

– Na most már beszéljünk másról!

– Te, én olyan menő kecót varázsolok ebből a viskóból, hogy csak na! Lesz majd saját medencém,
szaunám, bárpultom…

– Mellékesen, nem vagy te részeg?

– Nem hiszed el, hogy megcsinálom, he?

– Ezt nem mondtam!

Kiitta a poharát, egy laza mozdulattal a háta mögé hajította a betonra, hozzám tántorgott, enyhén
rémült szemembe nézett és azt mondta:

– Tudod mit, barátom? – tette mindkét kezét a vállamra, én pedig magamban azért imádkoztam,
nehogy egy hirtelen mozdulattal kitekerje a nyakam –, megcsinálom, hogy bizonyíthassak neked!

–  Nekem nem kell  bizonyítanod!  Csak  néhány  órája  ismerlek  és  annyit  tudok  rólad,  hogy
rácsinálnál a szomszédok pázsitjára! Éppen ezért figyelmeztetésül közlöm, hogy a 4-es számú házban
én lakom!

– Komolyan nem hiszed el, hogy megcsinálom?

– De elhiszem én, elhiszem, csak könyörgöm, ne pakolj ki semmit a füvemre!

–  Tudod  miért  jó,  hogy  ez  így  alakult?  Legalább  lesz  egy  tolóerő,  ami  arra  késztet,  hogy
megvalósítsam, amit akarok! Nyitok majd egy saját klubot, ezt a házat pedig olyan menővé teszem,
hogy mindenki ámulni-bámulni fogja majd!

– Ámulni-bámulni?

– Bezony, ámulni-bámulni! Te leszel az én mozgatórugóm!

Az ittas fej mögül valahol egy megható, őszinte mosoly ült ki az arcomra.



– Ha neked ez fontos haver, akkor bizony az leszek!

Férfiasan átöleltük egymást, majd közölte, hogy hugyoznia kell…

– Na, most figyeljen ide, Márta néni!

– András, könyörgöm, ne csináld!

Persze beszélhettem neki. Hujjogatva Márta néni háza elé rohant, letolta a gatyáját, elővette a
nagy fütykösét és ujjongva nekiállt virágokat öntözni. Épp ekkor érkezett haza az a házaspár, akik
ekkoriban még a 6-os számú házban laktak és döbbenten szálltak ki a kocsiból.

– Ne hívják a zsarukat! – közöltem –, csak az új szomszédunk!

Hát, így lett András az egyik legjobb barátom.

***

Ádám 2005 júniusában érkezett a Vadgesztenye utcába, miután lediplomázott. Épp a szállítókkal
kötekedett tökéletesen vasalt ingjében, amiért karcolást ejtettek az egyik elegáns bútordarabján.

– Nagyon sajnálom, uram – mentegetőzött a munkás.

– Én elhiszem, hogy sajnálja, de attól még a karcolás ott marad a tökéletes faragású mahagóni
asztalomon! Természetesen kártérítést fogok kérni!

– Szia, segíthetek valamiben? – mentem oda a kerítéshez.

– Nem, köszönöm szépen, megoldom magam is! Ezek szerint te vagy az új szomszédom.

– Ezt én is mondhatnám – feleltem mosolyogva.

Odajött hozzám és udvariasan bemutatkozott:

– Szervusz kérlek, én Rózsa Ádám vagyok, friss diplomás, Corvinus Egyetem, pénzügyi tanácsadó,
25 év, van egy bátyám és egy öcsém. Benned kit tisztelhetek?

Köpni-nyelni nem tudtam…

Ádám persze még aznap este átjött hozzám egy üveg kiváló minőségű fehérborral és megkért,
hogy segítsek neki egy kicsit eligazodni a környéken, mert idegen volt számára ez a városrész.
Elmondtam neki, hogy hol milyen üzletet talál, hova hogy jut el a leggyorsabban, ő pedig gondosan
feljegyzett mindent egy noteszba.

– Köszönöm! Még valami fontos?

–  Hát,  az  utca  végén  lakik  egy  idegesítő  banya,  illetve  vele  szemben  egy  barátom!  Majd
bemutatlak!

– Köszönöm, de azt hiszem, hogy az én feladatom bemutatkozni.

– Ahogy érzed – feleltem.

– Ne haragudj, eddig nem akartam beszélni róla, de mióta itt vagyok, nagyon zavarja valami a



szememet.

– Mondd, hogy nem a foltozás a nadrágomon, mert láttam, hogy néha odapillantottál…

– Az is, de nem erre gondoltam.

Csak rebegtettem a szememet szótlanul…

– Nem zavar téged, hogy ferde a lézerkép a falon?

Azt hittem, hogy rosszul hallok. Mindenesetre foga magát, odament és gondosan megigazította. A
szememnek se hittem.

– Látod? Sokkal jobb! – ebben a pillanatban a szeg meglazult és a kép becsapódott a járólapba…

Darabokra tört.

Csak lestem. Meg persze Ádám is, majd a tartásából véletlenül sem veszítve, mintha mi sem
történt volna, így szólt:

– Készpénzt is elfogadsz?

Nem fogadtam el a pénzét. Erre másnap este beállított egy 68.000 Ft-os lézerfestménnyel.

– Jézus Mária, Ádám – nem jutottam szóhoz –, ezt azért nem kellett volna!

– Szerettem volna valahogy jóvátenni a tegnap esti malőrt! Kissé rossz benyomást szereztem,
miközben te megpróbáltál segíteni nekem!

–  Hát,  tény  és  való,  hogy  nem  a  legjobb  pont  első  este  összetörni  az  új  szomszédunk
vagyontárgyát…

– A régi szomszédok milyenek voltak?

– Soha nem törték össze semmimet – jegyeztem meg mosolyogva.

– Parancsolj – nyújtotta hát újra felém a képet.

– Nem, erre tényleg semmi szükség!

– Nézd – szólalt meg egy nagy sóhaj után –, barátokra van szükségem. Úgy nőttem fel, hogy apám
folyamatosan azt sulykolta felém két berúgás között, hogy selejtes vagyok és még véletlenül se jó
semmi, amit csinálok. Hát jeles átlaggal végigcsináltam az egyetemet. És megmutatom a világnak,
hogy közel sem vagyok selejtes semmiben, sőt, a tökéletes ellentéte vagyok, legyen szó bármiről! A
csajok imádják, de barátom nem sok akad, mert sokan fura figurának tartanak emiatt.  Rosszul
indítottam, szeretném jóvátenni. És nem tudom, hogy miért mondtam most el mindezt neked egy nap
ismeretség után… nyilván azért, mert voltam olyan selejtes, hogy rekordidő alatt már össze is törtem
az új szomszédom lézerképét… de szeretnék egy új esélyt kérni! Ja, és apám persze már nem iszik,
hanem úriemberré lett! Csak mondom.

Erre csak azt tudtam lépni, hogy beinvitáltam, megbontottam azt az üveg bort, amit előző este
tőle kaptam ajándékba, s miközben megittuk, egy hajnalig tartó beszélgetésbe elegyedtünk, amit
életem egyik legjobb estéjeként könyveltem el. Több alkalommal nagyon jó beszélgetéseken estünk
aztán át estéről estére.



Hát, így lett Ádám az egyik legjobb barátom.

***

Tibi  2006  januárjában  vált  a  Vadgesztenye  utca  lakójává.  Egy  hideg,  hóviharos  téli  estén
csörtettem át hozzá a szurok sötétben, s egy kérdést intéztem hozzá udvariasan, amikor ajtót nyitott:

– Szia, te vagy az, aki leverte az utca áramellátását?

– Szia – köszönt vissza zavarodottan –, sajnos azt kell mondanom, igen. Egyébként Tibi vagyok!

Megnyugtattam, hogy már értesítettem a szolgáltatókat és a probléma hamarosan megoldódik, ő
pedig  hálából  beinvitált  egy  gyertyafényes  ismerkedésre.  Miközben  ott  kuporogtunk  plédekbe
burkolózva a fűtés nélküli sötétben, várva a fényt, kicsit megismertük egymást. Megtudtam, hogy
masszőrként dolgozik egy szabadidőközpontban, hamarosan azonban szeretne végre önállósulni és
több lábra állni. Közben pedig meséltem neki a szomszédokról is.

– Ádám barátom, a szomszédom ott szemben, nagyon jó fej. Nyilván most magában szentségel
otthon, tökéletes úriember lévén ugyanis sehova nem teszi be a lábát pontban reggel 9 óra előtt és
este 9 óra után.

– Még olyankor se, ha valaki kiveri az utca összes energiaforrását?

– Hát, látod – feleltem mosolyogva –, ez a hátránya annak, ha a fűtés és a bojler is villannyal megy.
Mindenesetre Andris barátomtól jobban féltelek most.

– Ő kicsoda?

Hirtelen ingerült kiabálásra lettünk figyelmesek odakintről:

– Melyik volt ilyen balfasz?! Épp tusoltam!!

– Ő – feleltem –, holnap bemutatlak neki.

– Alig várom – felelte zavartan –, azt hiszem, ki kell majd engesztelnem a szomszédokat. Kap majd
mindenki egy üveg bort! Kérlek, fogadj el tőlem is egyet!

– Erre igazán semmi szükség!

– De igen, ragaszkodom hozzá! Apám borász, a pincém tele van! Ha mindet én innám meg, nem
jönnék ki egyhamar a detoxikálóból!

A pince felé invitált.

– Te, nem kéne ezzel megvárni az áramot?

– Ki tudja, mikor készülnek végre el vele! Na gyere!

Aggodalommal követtem. Persze jogos volt a félelmem…

– Ne parázz, még sose estem leeeeeeeeeeeee – puffanás –, lépcsőn – hallatszott.

A negyedik fokig jutott, és egy krumpliszsákon landolt.



És újra lőn világosság…

Nem igazán fogadott szép látvány.

Bekísértem a balesetire. Aztán hazahoztam. A jobb karja rándult meg. Sínbe tették.

– Sajnálom haver,  hogy így mutatkoztam be az utcának – szólalt  meg elkeseredést hordozó
hangon az autóban –, de nem vagyok túl jó passzban mostanában.

– Nem mondod…?

– Tudod, most ért véget egy komoly kapcsolatom, elég nagy szerelem volt. Olyannyira, hogy ezen
a nyáron elvileg házasság lett volna belőle, és azóta eléggé szét vagyok esve.

Nyomban megsajnáltam a jólelkű srácot.

–  Tibi,  én  elhiszem,  hogy  nem egyszerű,  de  össze  kell  szedned  magad!  Kezdj  el  csajozni,
ismerkedni és lépj ki az önsajnálatból! Tudom, kívülállóként könnyű ezt mondani, de próbálj meg
tenni érte!

Elgondolkodott  a  mondanivalómon.  Alig tavaszodott  ki,  s  úgy éreztem, hogy egy másik Tibi
kopogtat az ajtómon, s nem az, akit egy hideg téli éjszakán megismertem:

– A mindenit, mekkorát dugtam az éjjel!

– Fáradj be – feleltem neki az első döbbenet után.

Elmesélte,  hogy  edzéssel  vezette  le  a  feszültségét  és  terelte  a  figyelmét  a  bánatáról,  ami
egyébként már látszott  is  a felsőtestén.  Megváltozott  a kisugárzása,  magabiztosabb és egyúttal
vonzóbb srác lett, az a jólelkű személy pedig továbbra is ott volt a felszín alatt.

– Te adtál nekem löketet és te segítettél hozzá, hogy kimásszak a gödörből! Nagyon köszönöm!
Nem felejtem el, amit értem tettél az elmúlt hónapokban.

– Erre valók a barátok, nem igaz?

Így hát tovább dolgozott izmos testének kialakításán, s bár göndörödő, rövid, vöröses fürtjei
sajnos  ritkulni  kezdtek  az  idő  múlásával,  izmai  azonban  egyre  inkább  növekedésnek  indultak,
mígnem elérték a mai méretüket. A srác hát mind külső, mind belső tekintetben megerősödött, hála
szavaimnak.

Hát, így lett Tibi az egyik legjobb barátom.

***

Patrik 2006 júliusában költözött a Vadgesztenye utcába. Ő kopogtatott be hozzám rögtön néhány
nappal az érkezése után.

– Szia, ne haragudj a zavarásért, Szentes Patrik vagyok, az új szomszéd onnan az 1-esből, és
egyben friss diplomás ügyvéd, nemrég kezdtem el praktizálni, és bevallom, a bemutatkozással együtt
szeretném is egyben kicsit  reklámozni magamat, ha nem veszed tolakodásnak – mosolyodott el
zavartan –, mindenesetre, ha egy névjegykártyát elfogadnál, azt megköszönném.

– Szia,  oltári  nagy szerencséd van!  Eddig bérlő voltam itt  és  most  jutottam el  odáig,  hogy



megvehessem a házat!  Épp ügyvédet  keresek pár napja,  hogy segítsen nekem átfutni  pár jogi
marhaságot, szóval, ha hajlandó vagy máris munkába állni, megkímélem magam attól, hogy tovább
keresgéljek! Nos?

Patrik csak lesett.

– Hát ez gyorsan ment – szólalt meg.

– Ebben az utcában minden gyorsan történik – feleltem viccesen –, a barátaimmal is egyik percről
a másikra össze fogsz haverkodni, majd meglátod!

Andris termett ekkor mellettünk a biciklijével és megszólított:

– Haver,  tudod milyen dögös vörös bigét láttam előbb az utca elején? Nem tudom, hogy ki
lehetett  az,  mert  még sose  láttam eddig  erre,  de  ha  még egyszer  találkozom vele,  tuti,  hogy
megbaszom!

Kissé megrökönyödtem. Patrik viszonylag kulturáltan reagált a hallottakra attól az embertől, akit
most látott életében először:

– A dögös vörös bige az új szomszédod, és egyben az én párom, úgyhogy ha esetleg nem basznád
meg, leköteleznél!

Andris lefagyott… én oldottam végül a feszült csenden zavaromban:

– Hát, ismerjétek meg egymást!

Másnap délután átmentem Patrikhoz néhány dokumentummal, hogy megbeszéljük a vásárlással
kapcsolatos jogi ügyeket.

– Igyekszem olyan gyorsan elősegíteni az adásvételt, amilyen gyorsan csak lehet – mondta –, én
nem  leszek  az  a  késleltetős  típus,  azt  megfogadtam!  Ha  valamire  majd  utasítást  kapok,  azt
igyekszem azonnal teljesíteni!

– Szívem, avasd fel velem a kanapét, kifogás nincs! – hallatszott egy felénk közeledő nő hangja,
aki aztán be is ért a nappaliba egy szexi, avagy másképp fogalmazva, cölöpállító fehérneműben.

Döbbent  csend támadt  mindhármunk részéről,  amikor  Melinda így  libbent  be  a  helyiségbe.
Mindenesetre megértettem, hogy Andris barátom miért akarta egyből megdugni… Na nem mintha ő
nem akart volna mindenkit megdugni, aki kivágott ruciban jár és persze rendelkezik cuncussal…

– Vendégünk van, szívem – szólalt meg végül Patrik.

Végignéztem rajtuk, majd így szóltam:

– Ugye arra azért adtok időt, hogy felálljak róla és kimeneküljek?

Az adásvétel végül hamar lezárult. Patrik barátommal büszkén álltunk a ház előtt, ami most már
ténylegesen hozzám tartozott, és amihez ő segített engem hozzá.

– Köszönöm. Nagyon hálás vagyok neked! Teljesítetted az álmomat!

– Hát azért te is jócskán kellettél hozzá, haver – felelte viccesen.



– Szeretném, ha tudnád, hogy cserébe mindig szívesen a segítségedre leszek, legyen szó bármiről!

– Viccelsz? Te voltál életem első hivatalos ügyfele! Szerintem egálban vagyunk.

Büszkén karoltuk át egymást és úgy kémleltük tovább az én saját tulajdonú házikómat.

Hát, így lett Patrik az egyik legjobb barátom.

***

Nándi 2007 márciusában érkezett a Vadgesztenye utcába. Andris mutatott be neki. Ők ketten
valahogy előbb találkoztak, s Nándi lement a bárba csajozni, ahol Andris dolgozott. Andris pedig
kimondhatatlanul sérelmezte, hogy az egyik csaj Nándival jött haza helyette. Egoizmusa nem bírta
feldolgozni ezt a vereséget. Igazság szerint a következő mondatra lettem figyelmes az ablakomnál:

– Abban a pinában nekem kellett volna járnom tegnap este!!

Nem tudtam elképzelni, hogy kivel veszekszik ezúttal. Biztosra vettem, hogy nem Márta nénivel.
Tibit  és  Ádámot  valahogy  kizártnak  tartottam.  Hát  bevallom,  rossz  öregasszony  módjára
kíváncsiskodva  kimentem.  Ekkor  mutatott  be  minket  egymásnak.

–  Most  mondd meg!  A csávó beköltözik,  én jó  fej  vagyok,  és  ő  máris  azt  képzeli,  hogy ez
feljogosítja a punci-orozásra!

Atya Isten – gondoltam először magamban –, még egy ilyen csávó költözött az utcába? Itt lakik
András és András 2.? Két dudás nem fér el egy csárdában! Mi lesz itt akkor? Armageddon?

Nándi persze másnap átjött hozzám, mert szeretett volna normális keretek között is bemutatkozni.
Így szólt közben mosolyogva:

– Csak szeretném tisztázni, hogy a srác kissé túlreagálta az ügyet!

– Három éve ismerem – feleltem –, tudom milyen. Bevallom, akármennyire is bírom őt, attól a
kérdéstől rettegek, hogy te esetleg ugyanilyen vagy-e. Nem szeretném, ha háborús övezetté válna ez
a  szép  utca.  Zajlik  itt  épp  elég  csata  anélkül  is,  hogy  ti  esetleg  rommá  lőjétek  a  nagy
bulaháborúban…

– Nem – nevetett –, megnyugtatlak, én azért kicsit másként állok a dolgokhoz.


