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Minden jog fenntartva!

Barkódy Évának, az Ötletért.

 

Baltazárt a Szerelő dobta ki az ablakon.

Yvett a szeme sarkából még látta, amint a palotáspincsi belemar kínzója arcába. A férfi pár
pillanattal  korábban a nyakánál  fogva a levegőbe emelte,  és megforgatta a kutyát.  Szerintetek
behugyozik  félelmében,  kérdezte  röhögve  a  szobába  rontó  két  embertől,  Szakállastól  és
Zsírosbödöntől.

Te, hé - a Zsírosbödön szaporán szedte a levegőt, a hátára szerelt, zárható fedelű szenes kosarat
egy mozdulattal a szoba padlójára dobta - Add csak ide.

Enyimé' – a Szerelő elfordult a vonyító kutyától. Baljában tartotta, megrázta - Nekem kutya.

Megy a közösbe - Zsírosbödön nem nézett Yvettre, láthatóan azzal volt elfoglalva, hogy ne kapjon
szívinfarktust a lépcsők megmászása után. NYUGI, ITT A VILÁGVÉGE, feliratú pólóján tenyérnyi
foltokban ütött át az izzadság. Büdös volt, ahogy a súlyosan elhízott emberek többsége a rekkenő
hőségben. Rothadás szagot árasztott, mint aki azzal töltötte az elmúlt óráját, hogy puszta kézzel
agyonverjen egy raklapnyi kiskutyát és szenes kosarába gyömöszölje élettelen testüket. - Kell a hús.

Nem, a kutya az enyém, és sajtos tésztának fogom hívni – a Szerelő idétlen vigyort varázsolt
arcára. Szerintem belefér a zsebembe is.

Baltazár ekkor marta meg, a jobb szeme alatt kapta el parányi körmeivel. A Szerelő felordított, és
azzal  a  lendülettel  elhajította  a  kutyát.  Yvett  ösztönből  ugrott  volna  utána,  de  egy  erős  kéz
megállította, a Szakállas a hajánál kapta el és rántotta a földre. A lány sikoltott, mire a Szakállas
hasba rúgta. Fehér fájdalomnyaláb száguldott végig a lány testén, kitörni készülő sikolya a torkán
akadt. Öklendezett.

Baltazár  a  falnak repült,  majd  a  földre  zuhant.  Zsírosbödön harákolva  nevetett  rajta,  ajkán
nyálbuborékok nőttek és pukkantak szét. A palotapincsi éles vakkantással talpra pattant és másfél
kilónyi bátorságával nekirontott a Szakállasnak. Amaz tettetett ijedséggel ugrált egyik lábáról a
másikra, míg a kutya őrjöngve rángatta munkásnadrágjának amúgy is foszladozott szárát.

Akkor itt most elég – a Szerelő pár lépéssel átszelte a szobát, Feltépett arcbőréből a szájára,
fogára csurgott vére, úgy festett, ahogy a lelke valójában: egy pszichopata vörös lenyomata. Odébb
lökte Szakállast, lehajolt, durván megragadta a kutya hátsó lábait, és ahogy a diszkoszvetők az ősi
időkben, a tengelye körül kétszer megfordulva, kihajította a kutyát az ablakon.

Betörted az üveget, te idióta - a Szakállas először szólalt meg, amióta a szobában volt. - öt perc
múlva mind megfövünk itt…



Yvett zokogásban tört ki.  A Szakállas leguggolt hozzá, újra megragadta a haját és a fejét a
padlóba verte.  A szilánkosra roppant  ablaküveg egy nagy darabkája kimozdult  a  helyéről  és  a
mélységbe zuhant, akár a lány tudata.


