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Szeretem nézni az arcát, mikor alszik. Ahogy a rendre jól fésült csokoládébarna tincsek

összekócolódva hullanak a homlokába. Ahogy a kezeivel önkéntelenül is védi hosszú orrát.

És mindenekelőtt azt, ahogy megállás nélkül mosolyog, míg álmodik. Na nem mintha ébren

nem mosolyogna állandóan, de ez a mosoly más. Ez valódi, éteri, lélekből fakadó. Hiába

nevezi mindenki Rolandot a szőke angyalnak, valójában ez a lélekmosolygó Szentesi az

angyal. Aki szerencsére ma is probléma nélkül végigaludta az éjszakát.

Az elmúlt fél évben ugyanis nem egyszer ébredtem éjnek évadján vérfagyasztó sikolyra.

Dávid ilyenkor még hosszú percekig ül  zihálva,  leizzadva,  üveges tekintettel  görcsösen

kapaszkodva  a  takaróba,  és  mikor  végre  felzokogva  magához  tér,  órákig  tart  a

megvigasztalása. Rendre azt álmodja, hogy egy fehér falú szobában vodkával marokra vágja

magába a nyugtatókat, és hiába pofozgatja Roland, az ő teste már kihűlt, megmerevedett.

Minden egyes éjszaka meghal. Hiába bizonygattam neki mindannyiszor, hogy ez csak egy

rossz álom, a valóságban Roland időben érkezett, és ő, Dávid él és kutya baja sincs, egész

testében remegve ragaszkodik hozzá, hogy meghalt. Nagy szerencsémre Roland toleránsan

és  abszolút  segítőkészen  kezelte,  mikor  kezdetben  felhívtam  hajnalok  hajnalán,  hogy

segítsen megnyugtatni Dávidot, de hamar beláttam, hogy nem támaszkodhatok Párizsban

élő  barátunkra,  hanem  egyedül  kell  megküzdenem  Dávid  démonjaival.  Több-kevesebb

sikerrel,  de  megyeget.  De  azért  hálát  adok  minden  reggel,  ha  egy  nyugodt  éjszakát

tudhatunk a hátunk mögött. Úgyhogy itt az ideje, hogy elrebegjek pár köszönömöt a plafon

felé lesve.

És ezzel kezdetét is vette a reggeli rutin. Gyors jéghideg zuhany, leheletnyi waxszal

belőtt  frizura,  közben enyhe lenézéssel  szemügyre vett  Darth Vaderes törölközőre való

grimaszolás.  Dávid becsípődésének hála az egész lakást elborítják a repülő csészealj,  a

földönkívüli és a birodalmi lépegető mintázatú holmik. A bögre fekete plusz egy szál cigi

összetételű  reggeli  elfogyasztása  után  jöhet  a  lustán  vánszorgó  macska  megetetése,

valamint a speciális Szentesi Dávid-reggeli összedobása, közben elmélkedés az életemről.

Amire ha rágondolok, elégedetten csettintek a nyelvemmel.

Harminc éves elmúltam már jó pár hónappal. Egy feltörekvő reklámcég még feltörekvőbb



harmadik  emberének  vagyok  az  asszisztense.  Lassan  két  és  fél  éve  élek  többségében

kiegyensúlyozott  kapcsolatban  a  világ  legkiismerhetetlenebb  és  legszeretetreméltóbb

Szentesi Dávidjával. Kisszámú, de igaz baráti társaságot tudhatok a magaménak, na meg

egy hűséges, kövér macskát, a Szaffi nevezetűt. Oké, a kövér most kevésbé helytálló, a tél

örömére a  makecs ledobott  egy adag súlyt  magáról.  Ja,  és  majd’  minden estémet esti

iskolában töltöm. Korombeli,  négygyerekes anyukákkal és javítóintézeteket és kiskorúak

börtönét többször megjárt srácokkal tanulni a szorzótáblát este kilenckor nem eperfagyi (by

Szentesi Dávid). Zalán egyszer tett egy erőtlen kísérletet arra, hogy kifejtse, mekkora hős

vagyok, amiért ennyi idősen és ennyi megélt tapasztalattal visszaülök az iskolapadba, de

leintettem. Túrót vagyok én hős. Én csak egy olyan valaki vagyok, aki egykor elcseszte az

életét,  most  meg próbálja  kijavítani  a  csorbákat.  Ha befoltoznám az ózonlyukat,  akkor

újratárgyalhatnánk ezt a „hiró-kérdéskört”, de addig jegeltük, és az én verzióm előtt hajtunk

fejet. Úgyhogy nincs más dolgom, mint veszettül kepesztenem három nyavalyás érettségiért.

Az idilli gyermekkor ugyanis cakumpakk kimaradt az életemből, köszönhetően annak,

hogy egy alkoholista férfi alkotásából fogantam. Mint később anyámtól megtudtam, apám

ekkor még a kedélyes részeg prototípusa volt, és ő naivan azt remélte, hogy egy gyerek még

vissza tudja téríteni őt a józan életre. Hát tévedett, apám annyira rágörcsölt arra, hogy

elszúrja  a  gyereknevelést,  hogy  egyszülött  fia  helyett  inkább  az  alkoholos  flaskákat

ölelgette.  Mikor  már  patakzott  lefele  a  tojáshéj  a  fenekemről,  akárhányszor  tehettem,

áthelyeztem a székhelyemet a családi  fészekből  a  nagyvilágba.  Ugyanis  anyámnak sem

sikerült pontosan belőnie a fókuszt: ahelyett, hogy teljes szívvel-lélekkel engem nevelt volna,

Teréz anyát játszott érdemtelen apám mellett, aki persze fittyet hányt (hányásban amúgy is

mester  volt  az  öreg)  mindenféle  segítő  szándékra,  és  vele  együtt  anyám  meg  én  is

rámentünk a piálására. Szóval engem inkább az utca nevelt, és mint köztudott, az nem

éppen elitképző. Érdekes módon, hiába undorodtam apám miatt az alkoholizmustól, később

én is ittam, mint a gödény. Na persze, sohasem vele! Aztán a még vonzóbb alternatívát

választottam:  fű,  LSD,  kokain.  Épp,  mi  volt,  nem  voltam  finnyás.  És  mielőtt  végleg

tönkretettem volna az életemet, huszonhárom évesen meglepő ötlettel és tiszta tudattal

álltam frissen megözvegyült anyám elé: jöjjön a rehab! Sokat tanultam a bent töltött idő

alatt: elsősorban azt, hogy egy állat vagyok, és nem érdemlem meg a boldogságot. Nem is

volt rá szükségem, megvoltam én nélküle korábban is. Valószínűleg sosem volt önbecslésem



utolsó morzsái is ott szivárogtak fel a nihilbe.

Természetesen utána csak még szarabb volt: mikor semmihez nem értve kikerültem újra

a világba, eldöntöttem, hogy új életet kezdek, önállóan, amiben nincsen helye alkoholnak,

drognak, embereknek, érzelmeknek. Egész jól el is voltam ezzel a határozattal, gépként

húztam az  igát  egy  gyorsétteremben,  mikor  besétált  az  ajtón  a  szerelem.  Szó  szerint.

Kisebb-nagyobb kilengéseket leszámítva mindig is tudtam, hogy a saját nemem érdekel, de

ilyet  még  sosem  éreztem  korábban:  mikor  a  széles  vállú,  őszülő  halántékú  öltönyös

odalépett a kasszám elé, hogy kérjen egy eszpresszót, megremegtek a térdeim, elállt  a

lélegzetem. Már aznap este az övé lettem, majd kismillió kérdéssel  és kétellyel  terhelt

másfél év múlva összecsomagolta a motyómat, és utat mutatott nekem. Ekkor már tudtam,

hogy képes vagyok tiszta maradni, ennyi akaraterő van bennem, de döbbenten tapasztaltam,

hogy bizony fájni is tudok még, de irtózatosan! Szóval ígéret-megerősítéshez folyamodtam.

Újfent. A tökéletesen betartott „soha többet nem kábszerezek” és az egy-két örömkoccintást

leszámított „nem iszok soha többet” önmagamnak tett eskük mellett a harmadik, a „soha

többet nem leszek szerelmes” szózatnál viszont csúfosan elbuktam. Szintén újfent. Mikor

végre  megtaláltam  a  tökéletes  albérletet.  Ami  történetesen  három  korombeli  srác

tőszomszédságában  volt  található.

A mai napig nem sikerült felfognom, hogyan is történhetett meg. Hogyan voltam képes

beleszeretni egy olyan fiúba, akiről én is csak sejtettem, hogy homoszexuális, miközben neki

még lövése sem volt erről, és akiről egyértelmű volt, hogy semmiképp sem ugrana bele

rögtön egy komoly kapcsolatba. Csak hát hiába olvastam általában könnyűszerrel Dávid

gondolataiban, mégsem ismertem őt még ekkor. Na persze, a beleszeretés és a viszonzás

közötti  út nem volt  éppen fáklyásmenet,  facsarodott is rendesen a szívem, amiért ez a

tökkelütött  képtelen  volt  észrevenni,  hogy  belezúgtam.  Mondjuk  én  sem  jeleskedtem

vallomástétel  terén,  ezt  elismerem.  De  végül  csak  egymásra  találtunk,  hála  Roland

éleslátásának. És azóta sem veszítettük el egymást. Hála múlhatatlan szerelmünknek. A

párkapcsolat emellett munkakapcsolati formát is öltött, miután Dávid felkarolt, és mindezt

úgy  tette,  hogy  csak  ritkán  érzem  megalázónak  a  helyzetet.  Ilyenkor  pedig  színes

foglalkozási  és  életfelfogási  skálát  felmutató  baráti  körünk  a  maguk  módszereikkel

helyrepofozzák kusza gondolataimat. Vagy ha ők nem, akkor kvázi-sógorom, a még sclerosis

multiplexében is csodálatos Samu és az ő csípős nyelve és szarkasztikus kifejezésmódja. Na,



így néz ki az életem, a reggeli meg elkészült.

Óvatosan  letettem  az  éjjeliszekrényre  a  kakaóval  felturbózott  kávét  és  az  alkarnyi

lekváros  kenyeret,  majd  bevált  módszereimmel  ébresztgetni  kezdtem  Dávidot.

Legszívesebben videóra venném, és unalmas perceimben nézegetném ezeket a pillanatokat:

Dávid minden reggel olyan, mint egy nagyra nőtt kisgyerek, aki mélykék szemeivel újra és

újra rácsodálkozik a világra.

– Gergő? – motyogta.

– Nem, a postás. Mégis kit vártál? – veszekedtem vidáman.

– A jótündér keresztanyát. Annak legalább van pár jó szava az emberhez.

Letapadó pillákkal, gyakran ásítva tömte magába a hatalmas szelet kenyeret, időnként

leöblítve a kávéval, miközben fokozatosan teltek meg a szemei éber csillogással.

– Ha hópihe lennél? – nyamnyogta két falat között.

–  Megállnék egy szempillán,  és ott  olvadnék el.  –  válaszoltam fülig érő mosollyal.  –

Lehetőleg egy mélykék szempárhoz tartozó szempillán.

Kölykösen pirulva pislantott rám, miközben a bögréjéért nyúlt. Ezek szerint tetszett neki

a válaszom. Jól bevált kis játékunk megkérdezni a másiktól, hogy mit tenne, ha fűnyíró,

madártoll, locsolókanna, fából vaskarika vagy más akármi lenne. Tudom, dedós. Vagy inkább

aranyos? Én mindenképp az utóbbira szavazok.

– Ma maratoni tárgyalást tartunk Garasiékkal. – morogta szívem választottja az utolsó

kortyot követően.

– Tudom. – bólintottam. – Az asztalodra kiraktam minden anyagot,  amire szükséged

lehet.

– Kösz, legalább lesz miből barikádot építenem. – húzta el a száját, amin még mindig ott

virított a lekvár nyoma. – Bezárkózunk hármasban az irodába, és órákon át elemezzük, hogy

ki  a  legnagyobb  hülye  hármunk  közül.  Végül  persze  négy-öt  órányi  asztalcsapkodós

üvöltözés után nagy meglepetésre engem fogunk kihozni győztesnek. Szuper programnak

ígérkezik. Te mit fogsz csinálni addig?

– Nem t’om. Majd billegetem az ujjaimat az irodádban.

– Vagy esetleg megírhatnád a házi feladatodat. – nézett rám szigorúan.

– Kösz, apu. – vicsorogtam. – És majd adsz rá macis nyomdát?

– De csak ha hibátlan! – kacsintott, majd hirtelen átölelte a nyakamat. – Gergő, tudom,



hogy ez neked most baromi nehéz és megalázó, de nagyon ügyes vagy, és én elképesztően

büszke vagyok rád, hogy bevállaltad ezt az esti sulit!

Nem nagyon hagytál  nekem más választást,  drága. Napjában legalább kétszer tettél

célzásokat  arra,  hogy ugyan bizony tanulhatnék is  esetleg,  netalántán.  Szóval,  ha nem

akartam megőrülni a folyamatos szajkózástól, akkor muszáj volt beiratkoznom. De ez persze

egy olyan gondolat, amit az ember nem mond ki hangosan, csak egy csúfondáros mosolyt

küld a nagy Ő felé. Márpedig a csúfondáros mosoly a szakterületem.

–  Azért  annyira  ne  maratonizáljátok  el  egymást  kifirkálását  a  Garasi-klánnal.  –

figyelmeztettem. – Hatra Keneseiékhez vagyunk hivatalosak, és Emmi fenyegetése alapján a

késés-lógás kasztrálás-miskárolás terhe mellett bejátszható.

– Zalán helyében egyszer jól kikötözném a csajt az ágyhoz, hogy végre tudja, ki az úr a

háznál. – csóválta a fejét Dávid.

– Zalán és Emmi is pontosan tudja, ki hordja náluk a nadrágot. Emmi. – vigyorogtam,

csöppnyi barátnőnkre és Adonisz férjurára gondolva.

– Úgy tűnik, nem Keneseiéké az egyetlen háztartás, ahol az asszony nem tudja, hol a

helye. – villantotta rám a szemét öltözködés közben Dávid, amivel újabb gúnyos mosolyt

váltott ki belőlem.

Mikor  megismertem  a  szeszélyes  kis  öngyilkossági  kísérletéből  éppen  csak  hogy

kikecmergő  Szentesi  Dávidot,  még  nyoma  sem  volt  benne  az  irányításvágynak.  Erre

valahogy az én oldalamon ébredt rá, és minden egyes alkalommal megpróbálja bizonyítani,

hogy ő a fej. Én pedig vagyok olyan rendes, hogy nem oszlatom el ezeket a naiv és irreális

ábrándjait.

– Gergő, jártál te már Amszterdamban? – reszelgette a torkát, mindenfele nézve, csak a

szemeimbe nem.

Dávidot  nem nehéz zavarba hozni,  pláne nem nekem,  de  most  tényleg nem tettem

semmit, amitől kényelmetlenül kéne éreznie magát. Gyanakodtam, csak fogalmam sem volt,

mire.

– Még soha. Miért?

– Gondoltam, elmehetnénk egyszer oda. – válaszolta a térdének.

– Akár. – vontam meg a vállam. – De akkor már inkább Párizsba menjünk, meglátogatni

Rolandot. Vagy tudod hova szeretnék még nagyon eljutni? Skóciába! Menjünk oda, ha már



mindenáron menni akarunk valahova.

– Amszterdamba. – szólt rá szigorúan a térdére.

– Jó, akkor Amszterdamba. – hagytam rá, tekintve, hogy oly’ mindegy, úgyse megyünk

soha sehova, tervezzünk bármit is. – De előre szólok, hogy kukkoldába nem megyek, és füves

sütit sem eszek! De mi a fenéért kattant be neked Amszterdam?

– Gondoltam, ott összeházasodhatnánk.

Messze nem vagyok tökéletes, de számos hibám közül az egyik legnagyobb, hogy ha

valami olyat hallok, ami nevetségesnek tűnik első blikkre, önkéntelenül elkezdek sakálmód

röhögni. Semmi önkontroll. Na, ez is egy ilyen helyzet volt.

– Mi van? – nyüsszögtem vihogva. – Most ugye csak viccelsz?

– Nem, teljesen komolyan gondoltam. – jelentette ki csalódott és egyben dühös arcot

vágva.

– Jézusom, Dávid! – lihegtem. – Ez most hogy jött? Soha nem beszéltünk házasságról! És

ez jól is van így. Én nem akarok megházasodni!

– De hát mi a bajod velem? – szakadt ki belőle a kétségbeesett kérdés.

– Veled az ég adta világon semmi! – húzódtam közelebb hozzá, óvatosan megfogva a

kezét. Jó jelnek vettem, hogy nem húzta el tőlem. – A házassággal van problémám. Illetve a

melegházassággal. Nem hiszem, hogy szükségünk lenne rá. Nem hiszek benne.

– Hogyhogy nem hiszel benne? – pattant fel villogó tekintettel. – És mi az, hogy csak a

melegházassággal? A hetero jöhet, de mi nem?

– Dávid, a házasság csak egy nagy buli, amiből az Emmi-fajta cégek jól profitálnak, plusz

egy papír, ami akkor válik jelentőssé, ha gyerek is van a családban. Esetünkben ez is kizárt.

Akkor meg minek?

– Akkor ennyi?

– Hogy érted, hogy ennyi? – ijedtem meg rettenetesen.

Talán el akar hagyni? Csak azért, mert nem szeretnék összeházasodni vele? Mikor lett

Dávidból  anti-Várhiday  Kitti?  Mikor  vált  szőke  pszichiáter  barátnénk ellentétévé,  aki  a

legtökéletesebb kapcsolatát rúgta fel, hogy elmeneküljön a leánykérés elől?

– Úgy értem, hogy akkor nekünk már nincs semmiféle továbblépés? Már örökké csak ez

lesz? – meresztgette rám ijedten a szemeit.

– Miért, neked nem jó az, ami most van? – kaptam a szívemhez.



– De, ez most nagyon jó. – enyhült meg. – De eddig nem tudtam, hogy ennél több sose

lesz.

– Korlátozottak a lehetőségeink. – bólintottam elszoruló torokkal. Fáj, fáj, nagyon fáj

minden szava!

– Főleg, ha te is akadályokat gördítesz elénk. – nézett mélyen a szemeimbe. – Menjünk,

mert elkések a tárgyalásról.

Szótlanul zötykölődtünk be az irodába, majd Dávid egy hideg biccentéssel hagyott ott a

recepción. Megnyugodva tapasztaltam, hogy drágalátos főnökasszonyom, ez-megint-nem-

jó-Andrea nem hagyott semmiféle szeretetcsomagot az asztalomon, amivel szenvedhetnék

egész nap. Sajnos ez idáig nem sikerült megkedvelnünk egymást. Az én szememet az csípi,

hogy huszonsokpár éves korára magára erőltetett egy kiszáradt vénkisasszony stílust, és

nap mint nap a munkában kompenzál az alárendelt hülyegyerek kontingensen (azaz a teljes

titkári sleppen) a kegyetlenül eseménytelen magánélete miatt. Az ő csőrét meg az bökdösi

erőteljes mozdulatokkal, hogy mindennemű végzettség nélkül is értem a munkámat. Ezért

nem győz megoldhatatlan feladatok elé állítani, hogy bizonyítsa igazát. Papírjaim hiányának

kibukása  oltári  nagy  balhét  vont  maga  után,  és  a  mai  napig  sem sikerült  kiszednem

Dávidból,  hogy  tudta  jobb  belátásra  bírni  a  vasszigor  Garasi  kettőst.  Andrea  a  saját

érdemének tartja, hogy a vita után az elfuserált titkárfiú (ez lennék én) be tudott iratkozni

egy esti suliba. Nem világosítottuk fel, hogy ekkor én már másfél hónapja szorgos kisdiák

voltam. Aki minden szabad pillanatát a házi feladatával tölti. De hiába nézek már percek óta

farkasszemet a 2x per gyök öttel, a motiváció jelenleg egyenlő a nullával.

Hála  a  tárgyalásnak,  ma  az  egész  délelőttöm  adott  arra,  hogy  elmerüljek  az

önsajnálatban. Szóval Dávidnak mindez „csak ennyi”?! Persze, teljesen másak a gyökereink.

Én egész életemben tudtam, hogy pár kalandot leszámítva csakis a férfiak érdekelnek, ergo

se gyerek, se házasság, és ebbe beletörődve, ezzel a tudattal voltam boldog. De Dávid csini

feleségről  és  szakajtónyi  gyerekről  álmodozva tengetetett  le  vagy huszonöt-hat  évet  az

életéből, és minden kiskaput kihasználva igyekszik ragaszkodni ezekhez a lehetőségekhez. A

kompromisszum viszont szinte elérhetetlen, miattam. Nem tudom megadni neki azt, amire

vágyik?

És ezzel vissza is tért örök dilemmám. Boldoggá tudom őt tenni? Egyáltalán: tudom,

mitől boldog? Nos, egészen biztosan nem attól,  ha a kvázi legénykérésére gondolkodás



nélkül rávágom a nemet, ráadásul valami tüdőbajos hiéna módjára röhögve. És ha számára

ez a kérdés a vízválasztó? Én egyszer már sarokba szorítottam, nem lenne úgy ildomos, hogy

ezúttal én hajtok fejet az ő akarata előtt? Igaz, akkor arról volt szó, felvállal-e végre a szülei

előtt, vagy félévnyi együttélés után is tovább titkol, most pedig az elveimről. Amikből nem

vagyok hajlandó engedni. Még akkor sem, ha Dávid a tét? Kínomban radikális lépéshez

folyamodtam: lefejeltem az asztal.

Istenem, Kocsis  Gergő,  hát te sosem tanulsz? Egyszer már ráment egy másfél  éves

kapcsolatom arra, hogy mindent túlgondolkodtam. Anyámtól, aki huszonöt évet lehúzott egy

alkoholista mellett, két életre szóló tanácsot kaptam szerelmi térre nézve: mindig mindent

beszéljek  meg  a  párommal,  és  az  alkoholt  a  legmagasabb  polcon  tartsam.  Bár  elsőre

csúnyán melléfogott, másodszorra már ezen aranyszabályok mentén kipecázta magának az

aranyhalat:  csudafitt  pasijával  már  lassan  tíz  éve  boldogítják  egymást  a  Távol-Kelet

izgalmasabbnál izgalmasabb országaiban. Olyan hangyányi apróságokon meg csak én rágom

néha a kefét, hogy a mostohaapám még csak a magzatvízben lubickolt, mikor én már jelet

választottam magamnak az oviban. Anyám boldog, végre, és ez a lényeg! Kijárt már neki!

Csak az a baj, hogy a tanácsai esetemben lepkefingot sem érnek: egyikünk sem iszik a

konyakos meggynél durvábbat, és Dáviddal nem lehet akármikor problémákat megbeszélni!

Én téphetem a számat órákig is, ha az ő kis belső raktárában a gáz még nem érte el a

kritikus szintet, akkor mélykék szemeivel sűrűn kamillázva teret enged litániámnak, majd ha

végeztem, megsimogatja a buksimat, és lezártnak tekinti az ügyet egészen addig, míg fel

nem gyűlik benne elég kiakadási alap. Halál megalázó az egész procedúra! Már csak a

jutalomfalatkát  hiányolom  a  végéről.  És  két  napja  ürült  nála  a  hisztitár,  egy  idióta

fogkrémtubusnak hála (nem tök mindegy, hol nyomom?!), ergo ma a pszichológus félórája

kibeszélés  esélytelen,  csak  a  morcos-csalódott  pillantások  maradnak.  Amiért  képtelen

vagyok megadni neki, amit akar. Már ha ezt akarja.

Jaj,  Szentesi  Dávid,  miért  vagy  ilyen  bonyolult?!  Mi  hozzád  képest  egy  másodfokú

egyenlet?

 

Vér. Akárhogy is nézem, ez bizony vér. Szóval már megint nem sikerült. Basszus!

Síri hangulatban mosakodtam, gyönyörű gyűrűmmel óvatlanul belekapva a szemembe.

Mint lassan fél éve minden nap. Hát ezt sosem fogom megszokni? Ha a többi újdonságra



gondolok, a fülemig szalad a szám: ennyi csodát képtelenség is csak úgy, egyik napról a

másikra  megszokni!  Mára  már  reflexből  képes  vagyok  elindulni  az  októbertől  belakott

lakásunkba a régi helyett, viszont fáradt pillanataimban hosszan kell gondolkodnom, hogy

mi is a pontos nevem. Kenesei-Kósa Emma, a világ legjobb pasijának piciny felesége. Akinek

a totális boldogságához már csak egy apróság hiányzik. Az apróság.

Lehangoltan csoszogtam ki a konyhába. Zalán a kávéfőzőnél tüsténkedett. Pizsamában,

tehát tervei ellenére mégse vitte rá a lélek, hogy futással nyissa a mai napot. Mint tette

ifjonti éveiben. Mielőtt elkényelmesedett volna. A lusta mindenit!

–  Ebben a  hónapban sem lettem terhes!  –  roskadtam le  síráskörnyéki  állapotban a

sarokba.

– No para, Amy! – karolt át megnyugtatóan Zalán. – Majd tovább próbálkozunk! Nem

olyan nagy áldozat még egy kis szex! – kacsintgatott álomszép türkizkék szemeivel, ám én

most nem voltam fogékony a bájaira.

– De miért nem sikerül? Hiszen milyen régóta próbálkozunk már, és még mindig semmi!

Elszomorodva  hajtottuk  le  a  fejünket.  Az  elmúlt  nyolc  hónapban  nem  először,  de

hónapról hónapra mélyebbre. Más párok úgy gondolkodnának, hogy az esküvő után még kell

egy  kis  idő,  amiben csak egymással  foglalkoznak,  és  csak utána jöjjön  a  baba,  de  mi

Zalánnal nem vagyunk más párok! Mi már most akarjuk! Igaz, valószínűleg más pároknál az

eljegyzés sem hirtelen felindulásból, egy hónapnyi titkolózós-bujkálós románcot követően

zajlik. De mi formabontóak vagyunk! Kisakkoztuk, mikortól szabad próbálkoznunk, hogy

nagyszabású esküvői terveinket ne írja felül egy bébi, de úgy tűnik, az illetékest elfelejtettük

értesíteni.

– Ne aggódj, Amy! – szorongatta meg kedvesen a kezemet Zalán. – Össze fog jönni.

Tudom!

– Imádom a magabiztosságodat. – dörmögtem, már amennyire a hangomtól kitellett.

–  Emlékszel,  hogy  egy  csomó  helyen  azt  olvastuk,  hogy  első  gyereknél  nem  kell

aggódni…

– … ha egy évig nem jön össze. – fejeztem be kórusban Zalánnal. – Emlékszem.

– Na látod! – tápászkodott fel, megítélésem szerint sokkal vidámabban, mint amennyire a

helyzet engedte. – Majd júniusban ráérünk megkongatni a vészharangot. De akkor meg már

nehezedre fog esni,  akkora pocakkal!  –  csókolt  bele a hajamba.  –  Na,  sipirc a kertbe,



mindjárt viszem utánad a forró kávét!

Szokásomtól  eltérően  engedelmesen  kicaplattam  a  kertbe,  és  egy  vastag  takaróval

bevackoltam magam egy öblös rattanfotel legmélyére. A kertünk valójában egy aprócska,

füvesített  terasz,  de én halálosan beleszerelmesedtem. Még a közösségi kert halványan

giccses, folyton csobogó szökőkútja sem ronthat az összképen. Sajnos októberben, mikor

beköltöztünk,  már  nem  tudtam  a  kis  birodalmunkat  telipakolni  virágokkal,  de  amint

beköszönt a tavasz, itt mindent növények fognak belepni. Addig meg hőstop függöny mögül

élvezzük a csípős téli reggeleken a napindító kávét.

– Ne rágd a körmöd!

Nyelvnyújtva kaptam a kávéért. Zalán néha szerepet téveszt: férjem helyett apámnak

képzeli magát, és ilyenkor különböző, nevelő szándékú intelmekkel ostoroz. Ha szóvá teszem

neki, hogy ez a szokása roppant aranyos, de ugyanakkor nagyon idegesítő is, csak finoman

és vihogva kioktat,  hogy a köztünk lévő majdnem négyévnyi korkülönbség révén ő már

átadhat nekem olyan bölcsességeket,  amelyekre magamtól csak évek múltán jönnék rá.

Ilyenkor újra nyelvet kell nyújtanom, amire persze mindig jön a replika:

– Ne nyújtogasd a nyelved! Nem illendő! – vigyorgott bele a szomszédos fotelon gőzölgő

kávéjába.

–  Tudod,  hogy  mennyire  hasonlítasz  anyósomra,  mikor  azt  mondod:  nem illendő?  –

cukkoltam, de nem reagált, csak mereven bámult a bögréjébe. – Hol jársz, Zalán?

– Mi? – kapta fel a fejét. – Ja, ne haragudj, csak már a munkában van az agyam. Ha ezt a

mai napot túléljük, akkor tényleg nincsenek lehetetlenek. – sóhajtott fáradtan.

Zalán  egy  elképesztően  tehetséges,  rámenős  PR-szakember.  A  cégük  korábban

kifejezetten amatőr művészekkel foglalkozott, ám az utóbbi években beemeltek még egy

területet:  étterem-PR-ban  is  nyomulnak.  Míg  Zalán  az  előbbiért  mindig  is  élt-halt,  az

utóbbiba kezd belefásulni, úgy érzi, elpazarolja az energiáját, tehetségét. Ami pedig még

inkább megnehezíti a mindennapjait, az a kollégája, Félix. Szintén a húszas évei végén járó

jóképű, ambiciózus, PR-ra termett fickó, éppen ezért ki nem állhatják egymást Zalánnal.

Hozzájuk képes a két dudás virágzó manufaktúrát indít a csárdában. És mivel messze ők a

legjobbak, kénytelenek folyton együtt dolgozni.

– Legyél nagyon türelmes! – intettem egyre mélyebben magába roskadó férjemet, bár

tudtam, hiába. – Félix minden második szavával megpróbál majd az agyadra menni, de ha



látja, hogy teljesen érzéketlen vagy a szúrásaira, behúzza a farkát, és elkullog a dolgára.

–  Ez  így,  ahogy  mondod,  tök  egyszerűnek  tűnik,  de  amikor  ott  van  előttem  az

ellenszenves  pofája,  már  csak a  gőz  marad a  fejemben!  –  mérgelődött,  majd kisfiúsan

megrázta a fejét. – És te mivel töltöd a szabadnapodat, esküvőszervezők gyöngye?

–  Sajnos nem pihenéssel.  –  húztam el  a  szám.  –  Körberohangászom a várost,  hogy

elintézzek minden elmaradást: csekkek befizetése, fényképek előhívása, külsős kifizetések,

bevásárlás, miegymás. És ez mind csak a délelőtt, mert délután mennem kell a kávézónkba!

– Összeül az ÖTYE? – csillantotta rám türkizkék szemeit Zalán.

Hiába veszekedtünk a fiúkkal minden egyes alkalommal, hogy se öregek nem vagyunk,

tyúkok aztán végképp nem (az egyesület maradhat), Lea élettársa, a fogorvos Milán és Zalán

továbbra is így címkézi csajos összejöveteleinket, amikre cirka két-három hetente szoktunk

sort keríteni egy hangulatos kis belvárosi cukrászdában. Az alapgárda a még mindig szingli

gyermekpszichiáter Várhiday Kittiből, a jazzénekesnőként egyre népszerűbb Lea Cortezből

és belőlem áll, de nagy ritkán sikerül elrángatnunk Kocsis Gergőt is. Ugyan mindig kikéri

magának, hogy ő nem lány, de ilyenkor elhúzzuk a mézesmadzagot: itt nem arról van szó,

hogy nők vagyunk, hanem arról, hogy párjaink, bár azt hiszik, ők a fejek, valójában szépen

mi irányítunk, de úgy, hogy ők azt higgyék, minden az ő ötletük.

– Mondanám, hogy nem vagyunk öreg tyúkok, de ezt úgyis elengednéd a füled mellett. –

tápászkodtam fel. – Különben is, ma csak az ifi-válogatott lesz. Lea betegeskedik, egész nap

ágyban marad, Gergő pedig egy ideig szünetelteti ezeket a találkozóinkat.

– Nem csodálom! – piszkálódott a félisten.

–  Ne szövegelj,  ettől  függetlenül  ma még te is  meg ő is  élvezheti  társaságunkat!  –

suhintottam felé a pokróccal. – Este hatkor ugyanis nálunk gyűlik össze a díszes kompánia.

Ugye nem felejtetted el, és sietni fogsz, hogy itt legyél időben? Még meglepetésem is van!

– Ne aggódj, igyekezni fogok. Félixszel édes kettesben viszünk egy projektet, ilyenkor

folyton menekülhetnékem van. Most még abban sem tudunk megegyezni, hogy mi a hely

pontos műfaji besorolása. Étterem, étkezde, kifőzde, bisztró, anyám tyúkja.

– Kajálda és pont. – villantottam fel a civakodós tüzet a szemeimben.

Ezt mindig is imádtam magunkban. Soha, de soha nem vagyunk hajlandóak egyetérteni

egymással. Két karakán emberke, a karakán véleményével. Még azon is képesek vagyunk

összekülönbözni,  hogy az ég kék-e.  Ha Zalán azt  mondja,  hogy az égbolt  a  színskálán



egészen pontosan az égkéknek felel meg, én visszakérdezek: na de melyik rétege? És még

mielőtt végzetesen egymás torkának ugranánk pengeélesre kifent fogakkal, szeretkezünk

egy  szenvedélyeset  az  ágyban.  Vagy  a  kádban,  konyhaasztalon,  erkélyen.  Szóval  úton,

útfélen. És ha még bírjuk szuflával, akkor útharmadon is.

Zalán valószínűleg olvasott a gondolataimban, mert egy pillanatig kacéran végigmért,

majd szomorúan megrázta a fejét:

– Amy, erre most sajnos nincs időm. De majd este, ha végre kidobtuk a vendégsereget!

Akkor aztán úgy teherbe ejtelek, hogy győzzed szusszal!

Erre  az  ígéretre  koncentrálva  sikerült  nagyjából  derűsen  átevickélnem a  délelőttön

minden csip-csup intéznivaló közepette, miközben órákig állhattam sorokba. Mikor azonban

délután  a  kávéházba  lépve  megláttam  Kittit  a  szokásos  asztalunknál,  már  az  esti

bombameglepetés körül forgott az agyam. Álomszép és hiperokos szőke barátnőmet már

csak pár lépés választja el a doktori cím elnyerésétől, addig is egy újbudai magánklinikán

gyakorlatozik egyik professzora kezei alatt, természetesen tökéletes eredménnyel. A kissé

távolságtartó, sznob nő, aki egykor volt, már csak nyomokban létezik, gyerekek körében

pedig olyan könnyedén feloldódik, hogy minden alkalommal csak lesünk serényen. Szóval a

gyermekpszichiáteri  pálya  sínen  van,  már  csak  a  magánéletinek  kéne  helyes  vágányt

találnia.

– Szia! – rontottam rá nagy elánnal. – Bocs, hogy késtem, de nem találtam parkolót. Csini

fülbevaló!

Kitti reflexből a kis gyémántragyogású mütyürhöz kap a fülében. El kell ismernem, van

ízlése! Ő is az a típus, akit mindig skatulyából húztak ki. Mint Zalán. Még edzés közben is a

megtestesült elegancia, miközben én olyan vagyok mellette, mint egy ziháló vörös pötty.

Ugyanis veszettül gyúrunk a bomba alakra, kalóriaszámlálós étkezés, heti kettő aerobic, és

feszes bőr! Még ha Zalán ki is nevet engem minden izomlázas felszisszenésemkor. Könnyen

viháncol, idejét sem tudom, mikor erőltette meg magát igazán utoljára.

– Az előbb kértem ki neked a kávét, még nem hűlt ki. – tolta elém az egyik csészét Kitti. –

Lea hívott, halálán van, valami hasgörcsös-hányingeres vírust nyalhatott be, úgyhogy nem

jön se most, se este hozzátok. Elvileg hívott téged is.

– Jé, tényleg. – kapartam elő a mobilom. – Komolyan mondom, nyugisabbak a napjaim,

mikor  dolgozok!  Ott  legalább tudom,  mire  számítsak:  egy idegbeteg menyasszony,  egy



tesztoszteronnal  túlfűtött  vőlegény,  egy  nyomulós  örömanya  vagy  egy  halál  meleg

sminkescsávó  –  ezekre  megvan  a  bevált  Kósa-napirend.  De  ez  az  ügyintézősdi  kikészít!

– Na és milyen az élet férjek gyöngyével? – mosolygott rám csészéje takarásából.

– Azt leszámítva, hogy vett nekem egy sámlit, hogy ne kelljen lehajolnia, ha meg akarna

csókolni, minden csodás.

– Csak nem elkényelmesedett? – pislogott rám Kitti gyönyörű kék szemeivel.

– Az nem kifejezés! Nem mintha panaszkodnék a rendszeres esti tévé előtt tunyulás-sze-

-alvás  kombóra,  de  régen  ez  nem  így  volt!  Még  akkor  is  kreatívabbak  voltunk

programkitalálás terén, mikor lépten-nyomon azon rettegtünk, hogy lebukunk Roland előtt,

ezért kábé csak a szobánkban kuksoltunk.

– Akkor miért nem csináltok valamit? – értetlenkedett Kitti.

– Zalán… – sóhajtottam.

–  Mondtad  neki,  hogy  szeretnél  kimozdulni?  –  vonta  össze  milliméterre  egyforma

szemöldökét.

– Ha tudnád, hányszor céloztam már rá!

– Emmi, ugye tudsz róla, hogy Zalán férfi? – csóválta a fejét. – Nekik nem elég célozgatni,

hanem mindent ki kell mondani egyenesen. Kereken.

– Köszönöm, doktornő, a konzílium sokat segített a betegen. – fintorogtam.

– Máskor is. – nevetett. – A gyógyszer rendszeres adagolása mellett minden tökéletes

lesz.

– Nem egészen. – jutott eszembe a reggeli elkeserítő felfedezés. – Még mindig nem

sikerült teherbe esnem.

Kitti támogatólag szorongatta a kezem, miközben közelebb hajolt hozzám.

–  Emmi,  nem szabad  elkeseredned!  –  nyugtatgatott.  –  Majd  összejön  következőleg.

Tudod, azt mondják, azoknál a nőknél, akik még nem szültek gyereket, akár egy évig is

eltarthat…

– … míg teherbe esnek, tudom! – fakadtam ki dühösen.

Mindenki ezzel vigasztal. Hogy csak egy évnyi sikertelen próbálkozás után parázzak, és

hogy majd legközelebb sikerül. Egyiktől magasabbra mászok a falon, mint a másiktól!

– Tudom, mindezt én is nagyon jól tudom! De ha ne adj’ isten elfelejteném, szerencsére

heti, sőt, napi rendszerességgel emlékeztettek rá! – veszekedtem, pedig tudtam, hogy csak



jót akart. De én csak belelovalltam magam a csalódottságból fakadó haragba. – De ez így

akkor  sem  igazságos!  Mi  már  mióta  próbálkozunk,  és  semmi,  miközben  másoknak

akaratlanul is sikerül! Hány Lea-féle megesett lány szaladgál a földön, akik nem is gondoltak

gyerekre, csak felelőtlenül szexeltek, és…

Holtra váltan hallgattam el, de már késő volt. Kitti falfehéren, totális fájdalmat sugározva

ült velem szemben.

Mikor Roland szeptemberben elköltözött Párizsba, nem csak egy törött szívet hagyott

maga után Kittiben. Mire Kitti nagyjából beletörődött volna szőke hercege elvesztésébe,

rájött:  gyereket  vár  tőle.  Ebbe  majdnem beleőrült,  percenként  ingadozva  a  helyes  és

helytelen megoldások között. Attól félt, hogyha bevallja Rolandnak, hogy a búcsúéjszakán

teherbe esett, magához láncolná a bátyámat, akit már kétszer is dobott, ostoba módon. Mire

végre dűlőre jutott, hogy a magzatot elvetetni bűn, és Rolandnak is tudnia kell róla, mi megy

végbe a testében és lelkében, a természet egy spontán vetéléssel közberöhögött barátnőm

nagy nehezen felépített terveibe. Rajtam kívül a mai napig nem tud senki az elhalt babáról.

És én most érzéketlenül a képbe vágom, hogy egy felelőtlen liba!

– Kitti, ne haragudj rám! – kaptam el reszkető kezét. – Eszembe sem jutott, hogy…

– Igazad van. – rebegte alig hallhatóan. – Felelőtlenek voltunk. Az élet pedig nem fair. –

majd halványan elmosolyodott. – Emmi, ne aggódj, nem haragszom rád! Semmi gond! –

mondta megnyugtatónak szánt mosollyal, de ismerve szíve féltett titkait, jól tudom, hogy

igenis  gond.  Gond,  ami  összetörte  a  kétségbeesett  reményt.  Én  pedig  páros  lábbal

beleugrok.

–  Észrevetted,  hogy  mióta  itt  ülünk,  csak  rólam  beszélünk?  Mikor  lettem  ennyire

énközpontú  hülye?  –  vihogtam  fájóan  magas  hangon,  de  Kitti  látva  kínlódásomat,

szándékosan  felült  a  suta  témaváltási  kísérletemnek.

– Hagytalak téged kipanaszkodni. Ez a jól bevált módszerem. – kuncogott gúnyosan.

– Akkor uccu, mesélj magadról! Milyen volt a randi hiperszexi ügyvédfenomén úrral?

Azonnal láttam, hogy nem ez volt az a kérdés, amit meg szeretett volna kapni, de most

már késő. Kitti  nemrég végre újra elkezdett randizni,  de egy találkánál eddig még egy

delikvens  sem húzta  tovább,  és  fintorát  látva  a  tegnapi  sem a  földi  szerelem elsöprő

képmása volt. Barátném esélyt sem ad Cupidónak, hogy óvatlanul szíven találja lőni. És

tudom is, miért.



– Jól értelmezem a grimaszt, miszerint nem akarsz többet találkozni vele? – kapirgáltam

tovább a témát.

– Jól. – morogta.

– De miért?

– Nem tágítasz?

– Te akartál mindenáron magadról beszélni!

– Akart a fene. – mérgelődött ízléstelenül,  feledve hajdani sznob mivoltát.  De tudta,

úgysem adom fel, így inkább dühösen kitört. – Hát jó! Egyszerűen nem volt bennünk semmi

közös!

–  Benned  meg  a  folytonosan  öltönyös,  munkáját  imádó,  művelt,  jól  szituált,  kissé

fennhéjázó ejj-de-jóképű fickóban? – vigyorogtam összes fogammal.

– Ahogy így mondod, úgy tűnhet, tökéletesen passzolunk egymáshoz. – mélázott Kitti. –

De valójában mégsem.

– Kitalálom! A szinte tökéletes pacák egy hajszálnyi hibára van a tökéletességtől. Ugye? –

hajoltam közelebb egyre mélyebbre hajtott fejű barátnőmhöz.

– Ugye. – motyogta.

– És ez az egy icike-picike hiba az, hogy…

– Hogy nem Soó Rolandnak hívják. – vágott közbe lesütött szemekkel.

Mosolyom csak még szélesebbre húzódott,  mikor  megláttam a végszóra a  kávézóba

belépő alakot. Majd ez a fültől fülig vigyor fagyott rá az arcomra.

Ez nem lehet ő! A szalmaszőke haj kócossága már a múlté, igaz, ez egy ügyes kezű

fodrász, és nem a természet érdeme: oldalt felnyírva, fent a hosszabban hagyott részt pedig

némi wax rendszabályozza. Az arca pedig! Még keskenyebb lett, a szürke szemek alatti

árkok is mélyültek, mégis valahogy több szín, több élet van az arcában, és valami nem

stimmel  rajta.  Leesett  állal  szemléltem  rég  látott,  rajongott  bátyámat,  ahogy  ott  állt

barátnőm háta mögött, majd huncut mosollyal kihúzta a még mindig gyanútlan Kitti melletti

széket, és végre felcsendült az imádott rekedt hang:

– Bonjour, mesdames.

Hetek óta képzeltem magam elé, mit fognak szólni a csapat tagjai, mikor megtudják,

milyen nagy meglepetésem van számukra: hazarángattam Rolandot Párizsból! Azt még nem

tudjuk, meddig marad, mert festőtanoncéknál most ugyan van egy hónapnyi tanítási szünet,



de a nyughatatlan lélek persze elkezdett kint dolgozni is, valami gyorsétteremben, diplomája

és képzettsége ellenére. Na de nem is ez a lényeg! Valahogy úgy sejdítettem, hogy Kitti

halkan felsikkant, aztán hófehér halként tátog. És láss csodát: tényleg!

– Gyönyörűek vagytok, lányok! – folytatta Roland mosolyogva, majd a döbbent Kitti felé

intve pillantott rám. – Ezek szerint nem árultad el, hogy jövök.

– Még Zalánnak sem! – ragyogtam a büszkeségtől. – Csak annyit tudnak, hogy van ma

estére számukra egy meglepetésem, de szerintem valami extravagáns sütire tippelnek. Arról

már mind leszoktunk, hogy a te látogatásodra várjunk. – zártam le morcosan, amitől Roland

is fel szokta ölteni a dacos arckifejezését, de most csak fejcsóválva vigyorgott tovább.

– Ti sem jeleskedtetek a Párizsba járásban. – jegyezte meg.

– Mi voltunk Zalánnal! – fakadtam ki.

–  Egyszer.  Szeptemberben.  Hű! Meg vagyok hatva! –  piszkálódott  tovább,  majd egy

legyintéssel  mindent lerendezett.  –  Hagyjuk ezt most,  Emmi, majd megvívjuk csoportos

háborúban.  Lesz  mindenkihez  intézett  panaszom,  és  gondolom,  velem szemben is  lesz

mindenkinek pár szava. Persze ezeket a szavakat annak arányában lehet felhasználni, hogy

ki mennyire tartotta velem a kapcsolatot. – hirtelen eltűnt a már odatetováltnak tűnt mosoly

az arcáról, bánatosan tekintett a balján feszengő Kittire. – Néma este vár rád.

– Nem szakítottam meg veled a kapcsolatot! – suttogta Kitti.

– Igaz. Írtál karácsonykor egy üdvözlőlapot. Szinte túlzásnak éreztem ennyi kegyet. –

Roland hangjában szinte tapintható volt a megbántottság. – Azt hittem, barátokként váltunk

el.

Kezdtem kicsit  kínosan érezni  magam. Sejtettem, hogy nem lesz sétagalopp az első

újratalálkozás Kitti  és Roland között,  de úgy gondoltam, két puszival hamar feloldják a

feszültséget. Na persze, azt sem tudtam, hogy Kitti ennyire kizárta az életéből Rolandot,

miközben valójában ő volt az éltető rugója. Valahogy mindig kínosan kerülte a témát, és

akárhányszor Rolanddal beszéltem, ő is csak pár szó erejéig említette Kittit, mintha vele is

napi kontaktban lenne.

– Barátok is vagyunk. – makogta Kitti, acélkék szemeit a kávéscsészére szegezve. – Csak

egyszerűen nem tudtam, mit írjak. Vagy inkább azt, hogy hogyan írjak neked. Nem tudom,

milyen az, mikor te meg én barátok vagyunk. Én nem szokok olyan könnyen hozzá az új

helyzetekhez, mint egyesek a kontaktlencséhez.



– Ez az! Nincs szemüveged! Tudtam, hogy valami hiányzik! – rikkantottam diadalmasan.

– Zseniális megfigyelő vagy, Emmi. – vigyorgott újra Roland. – Muszáj volt átállnom rá.

Van egy őrült tanárom, akinek fixa ideája, hogy egy festő vagy lásson, vagy ne adja nyomát a

szemproblémáinak,  ezért  likvidáltatta  a  szemüvegemet.  Radikálisan.  Ha  rajtam  volt,

ráfestett a lencsére. Vízfestékkel, hogy azért ne rongáljon, de tudatosítson. A harmadik

szuper poénja után úgy döntöttem, inkább a szemirritációval küzdök, mint ezzel a kreténnel.

Hát,  ennyi  kontaktlencsém története.  Lövök magamnak egy kávét,  és  aztán ti  jöttök a

mesélésben!

– Ne segítsek inkább, hadirokkant? – pattant fel nevetve Kitti, Roland bekötött bal keze

felé bökve.

Hogyan vesz ez észre minden apró változást a pasin? Valószínűleg kiülhetett a döbbenet

az arcomra, mert Roland tüntetően meglóbálta előttem a sínbe tett mancsot.

– Igen, Emmi, merevítő van a kezemen. – tagolta, mintha szellemileg fogyatékos lennék. –

Köszönöm a felajánlást, de megbirkózok vele.

– A kávéivási szokásaid is változtak, vagy itt még a régi a nyerő? – lépett a pult irányába

Kitti,  mintha  nem  hallotta  volna  Roland  szavait.  Bátyám  fel  is  adta,  meleg  mosollyal

válaszolt:

– Még a régi. Köszönöm.

Szuper! Előbb még egy jéghegy volt köztük, most meg agyonflörtölik magukat előttem!

Nem terepem a gyertyatartás! Roland felhúzott szemöldökkel mért végig.

–  Jól  áll  neked a házasság,  Emmi.  –  puszilt  végül  homlokon. –  A telefonban mindig

boldognak  tűntél,  de  most  nyugodtam  meg  igazán,  hogy  a  saját  szememmel  is

meggyőződhettem  róla,  hogy  minden  rendben.

– Minden a legnagyobb rendben! – bólogattam hevesen. A sikertelen bébiprojektről nem

kell tudnia, annyira nem kezel még felnőttként, hogy csak úgy simán megeméssze, hogy

azon vagyunk Zalánnal, hogy nagybácsi legyen. – Mi történt a kezeddel?

– Ah, ne is kérdezd. Béna voltam. – húzta el a száját. – Felmosás közben elzakóztam a

nedves kövön tegnap éjszaka az étteremben. Pont rá a rajzoló kezemre!

– Nem is te lennél! – vihogtam.

– A kávéja, monsieur! – penderült mellé Kitti egy hatalmas bögrével.

Bár a kezdeti  nehézségek hamar eltűntek Kitti  és Roland között,  és hál’  istennek a



flörtölést is minimálisra szorították, végig az volt az érzésem, hogy Roland akar valamit

mondani Kittinek. Ha épp mi beszéltünk, akkor olyan furcsán nézte a lányt. Talán megbánta,

hogy  szeptemberben  nem  vitte  magával?  De  nem  mertem  rákérdezni.  Roland  olyan

kiszámíthatatlan! Na meg Kitti is végig ott volt velünk.

Azt már az előszobából hallottuk, hogy Zalán és Dávidék is megérkeztek előttünk, ezért

pisszegve kint tartottuk Rolandot, csak hogy igazán nagyot durranhasson a meglepetés.

– Érdeklődnék a hölgyeknél, hogy kegyetek mikor tartják az este hat órát? – veszekedett

velem Zalán, mikor jól megérdemelt hitvesi csókomért járultam elé.

–  Bocsi,  annyira  belemerültünk  a  beszélgetésbe,  hogy  nem  is  figyeltük  az  időt!  –

szabadkozott mosolyogva Kitti.

– Megint az volt a téma, hogy melyik tampon kényelmesebb? – húzta el a száját Gergő.

Tényleg mély nyomokat hagyott benne az utolsó ÖTYE. Zseniális emberismerő lévén

rögtön láttam, hogy valami komoly zűr lehet közte és Dávid között.  Dávid sosem tudta

különösebben  leplezni  az  érzelmeit,  bedurcázásban  pedig  verhetetlen.  Na  jó,  egyes

vélemények szerint én vagyok a kategória-győztes, de ezeket a véleményeket sosem vagyok

hajlandó meghallani.  De ahogy most drága gyerekkori  barátom a fotel  karfájára dőlve,

tüntetőleg szinte háta fordítva Gergőnek,  felfújt  arccal  szórta a villámokat a szeméből,

szinte megállt bennem az ütő.

– De jó egyeseknek, hogy ilyen vidám csevejekkel üthetik el a napot! – morgolódott. –

Igazán  adhattatok  volna  kölcsön  témát  nekünk  is,  mert  Garasiék  feltűnően  sokszor

ismételték azt, hogy mi mindent végzek rosszul.

–  És gondolod,  ha ti  is  arról  csacsorásztatok volna,  hogy milyen drága Párizsban a

tömegközlekedés,  akkor  most  nem lennél  ennyire  hisztis  kislány?  –  érdeklődött  tőle  a

félhomályos előszoba ajtófélfájának dőlve a harminckettes mosolyú Roland.

Ahogy elképzeltem. Elsöprő döbbenet, majd nyomokban sem férfias sikolyok, és végül

egymásba  kapaszkodós,  körbe-körbeugrálós  nagy  ölelés.  Ezt  produkálták  az  összegyűlt

hímek. Aztán persze meghatódottságtól elszoruló torokkal, nagy sértetten összevesztünk

mind, amiért nem látogattuk meg Rolandot, és ő sem tolta haza a képét már fél éve.

– Mondom, hogy végül beírtak még karácsonyra is dolgozni! A szilvesztert meg eleve kint

terveztem, akkor meg azért nem jöttem. – magyarázta egyre fáradtabban Roland a még

mindig dühöngő Dávidnak távolmaradása okát.



– De olyan nincs, hogy csak úgy beírnak dolgozni karácsonyra is! – ismételte már vagy

tizedszerre Dávid.

– Kolléga, kérlek, magyarázza el neki. – borult Gergő vállára Roland.

–  Dávid,  kedves!  –  kapta  el  morcosan  fel-alá  masírozó  párja  kezét  a  valamikori

gyorséttermi dolgozó Gergő. – Ilyen van. Különben is, már megtörtént, annak örüljünk, hogy

Roland most végre itt van!

– Akkor sincs. – szűrte összeszorított fogai között Dávid. – Fel kellett volna mondanod!

– Párizs a romantikus hétvégék színhelye. Mégsem láttalak ott titeket. – kapott új erőre

Roland.

–  Mert  mi  a  lakásunkban  romantikázunk.  Mindig.  –  darálta  Gergő,  közben  felém

pislantva. Ja, fiam, egy cipőben járunk!

– Hagyjuk már ezt, hogy ki ment és ki nem! Tudom, senki nem ment! – vágta rá gyorsan

Zalán, látva a kitörni készülő feleket. – Gergőnek igaza van! Az a lényeg, hogy most Roland

itt van! Meddig maradsz?

– Ha nem jön közbe semmi, akkor egy teljes hónapig, míg el nem kezdődik a második

félév. Kirúgattam magam értetek. – az utolsó mondatot nyomatékosan Dávidnak intézte, aki

végre teljesen felengedve röpült újra csontsovány bátyám nyakába.

– Na és mesélj, hogy haladsz, Picasso? – Zalán is úgy zizgett, mintha sajtkukacból lenne.

–  So-so.  –  túrt  bele  belőtt  hajába  Roland.  –  Az  eleje  baromi  nehéz  volt,  mikor

megpróbálták a fejünkbe verni az összes stílust, vonalvezetési technikát, anyagkezelést. A

művészi szabadság teljes megkötöttségét nagyon nehezen bírtam, nem is nagyon haladtam

az órákon. Aztán rájöttem, hogy ketté kell  osztanom az alkotási  folyamatokat.  Van egy

képzési rész, ahol azt kell csinálnom, amit mondanak, bármennyire is fáj, hogy olajfestékkel

pöttyöket pacsmagolok, és van egy képzésen kívüli, mikor jegyzetfüzetbe grafittal kiélhetem

a fotórealizmust. – kikerekedett szemű bólogatásunkat látva Roland hozzátette. – Tudjátok,

mikor olyan élethű a kép, mintha fotó lenne! Bár sejtettem, hogy Párizs gyönyörű, de arra

nem számítottam, hogy ennyire! Szóval, amikor épp nem órán voltam, és ne adj’ isten nem is

dolgoztam, akkor röpültem ki a városba, és igyekeztem minden szegletét megörökíteni.

Küldtem is nektek pár képet, remélem megkaptátok, bár nem érdemeltétek meg. – húzta

meg Dávid egyik csokibarna tincsét.

– Akkor a nagy Budapest-rajzoló álmot Párizzsal helyettesítve valósítod meg? – kérdezte



az eddig halkan figyelő Kitti.

– Semmiképp sem. – rázta a fejét Roland. – Budapest az örök szerelem. Vissza fogok

jönni, itt fogok alkotni. Csak addig töltekezek Párizsból. És sajnos még így sem sikerült

messze annyit sem rajzolnom, mint szerettem volna, mert majdnem minden percem be volt

táblázva. Eladni pedig nem is adhattam el egyetlen képet sem. Nem olvastam el rendesen az

ösztöndíjprogram apró betűs részét. – húzta el újból a száját. – Na mindegy, a festéssel

ugyan lassan haladtam, viszont elég sok fotózást vállaltam el.

– Modellként? – vágott közbe döbbenten pislogva Dávid.

– Hülye! – nevetett fel Roland. – Fotósként. Én, mint modell?!

– Ugyan, Roland, még mindig kishitű vagy. – szólalt meg Zalán. – Szerintem bármelyik

éhezés vagy családon belüli erőszak áldozatai kampány örülne, ha téged tudhatna arcának!

Az általános nevetés végre tényleg az igazi, régi szép időket idézte, még így is, hogy Lea

nem lehetett  velünk.  Roland azután,  hogy Kittivel  másodszor is  szétmentek,  rákapott  a

fotózásra.  Tulajdonképpen  meg  sem  lepődtünk:  azt  már  a  rajzaiból  is  tudtuk,  hogy

elképesztő  látásmódja  van,  a  technikai  feltételeket  is  gyorsan  elsajátította,  aztán  már

felváltva kattintgatott és rajzolt. Arra viszont nem számítottunk, hogy ezt a tudását ilyen

könnyen és gyorsan pénzzé is teszi, pláne úgy, hogy előtte évekig elzárkózott attól, hogy

komolyabban  foglalkozzon  a  rajzolással-festéssel,  és  nem egy  könnyre-vérre  menő  vita

szegélyezte ennek a folyamatnak az útját.

– Manapság már mindenki fotózik, vagy ha nem, akkor fotóztat. Csak kihasználtam a

lehetőséget. Mióta így megváltoztattatok, könnyen megy. – vigyorgott rám a gondolataimban

olvasva. Hirtelen megszólalt a telefonja, ijedten kapott érte, majd szégyenlősen fellesett. –

Megbocsátanátok egy pillanatra? – és már el is indult kifelé.

– Van ám kertünk, oda is mehetsz! – kiabált utána Zalán, de Roland már elhagyta a

lakást. Férjem legyintett, majd kipirult arccal ölelt magához. – Annyira szeretlek!

– Csúcs vagy, Emmi! Imádunk! – rikoltozott Gergő és Dávid is.

– Ezek szerint tetszett nektek a meglepim! – ujjongtam.

– Mi az hogy! – bólogatott Dávid. – De elképesztő, hogy a kölyök még soványabb, mint

volt!

– Lehet, hogy soványabb, de sokkal kiegyensúlyozottabbnak is tűnik. – elmélkedett Zalán.

– Áh, már ilyen volt a Párizs előtti utolsó időkben is. – csóválta a fejét Dávid, majd



dühösen megvillant a szeme. – El ne hitesd vele, hogy ott kell maradnia! Jöjjön csak szépen

haza, ha már kiokosították ott!

– Megtalálta önmagát. – tette hozzá Gergő.

– Jó, ha megtalálta, hozza is haza. – zárta le a beszélgetést dühösen Dávid.

Ebben a  pillanatban  hallottuk,  hogy  nyílik  a  bejárati  ajtó.  És  tíz  másodperc  múlva

mindannyiunk álla a padlón landolt. Roland nem egyedül jött vissza.

–  Hát  igen,  valami  ilyesmi  reakcióra  számítottam.  –  motyogta  a  szokásosnál  is

rekedtebben, zavartan egyik lábáról a másikra dőlve. – Úgyhogy megvárom, míg adtok némi

életjelet, aztán kezdek csak bele.

Egy magas, nagyon vékony lány állt mögötte. Hullámos, zabolázatlan világosbarna haja

kibontva hullott  le a háta közepéig,  keskeny mandulavágású szemei sötétbarna színben

szikráztak,  és  szinte  lehetetlenül  széles  szája  ellenére  is  káprázatosan  szép  volt  szűk

farmerjében és egyszerű, feltűrt ujjú fekete ingében. Ha esetleg nem lett volna sejtésünk,

milyen minőségében is van itt a lány, Roland és az ő összekulcsolódó ujjai egyértelműen

jelezték: nem most találta a hölgyet a kapualjban. És ettől újra kihagyott a lélegzetem.

Úristen,  Kitti!  A  tükörből  szerencsére  pont  feltűnés  nélkül  szemügyre  vehettem,  és

meglepve konstatáltam: csak annyira van megdöbbenve, mint mi. Pedig még mindig őrülten

szerelmes a bátyámba. Honnan van benne ennyi önkontrol? Szépen lassan felocsúdoztunk,

Rolandék is tettek egy bizonytalan lépést befelé, mire Zalánban felébredt a házigazda.

– Üljetek le! – mutatott a fotelra, amin Dávid és Gergő úgy szétspricceltek két irányba,

hogy köztük kényelmesen elfért két ilyen csontrahízott emberke.

– Szuper. – krákogott Roland. – Na szóval, gyerekek, ő Virgin.

– De gondolom, gondoskodtál róla, hogy már ne legyen virgin! – kotyogott közbe Zalán,

mire Roland szúrós szemekkel folytatta:

– Hobbiból magyarul tanul…

– És te szíves-örömest adsz neki nyelvleckéket! – humorizált tovább hites uram, ám most

a lány szólalt meg, kellemes hangjából alig érződött ki az akcentus, csak egy kis raccsolás:

–  Pontosan.  Roland  nagyon  jó  tanár!  –  vigyorgott  hatalmas  szájával,  mire  Zalán

félrenyelt.

–  Ezt  csak azért  mondod,  mert  tettem róla,  hogy elfogult  legyél  velem szemben.  –

kacsintott rá Roland, miközben kezét végighúzta a lány hosszú combján.



Ebben a pillanatban Kitti halk „Elnézést!” rebegve kiviharzott a fürdőszobába.

 

A szégyentől és a megerőltetéstől kipirulva toltam el magam a WC-csészétől. Komolyan

felpattantam és kivágtáztam kiadni a gyomrom teljes tartalmát, csak mert Roland művészien

kecses, vékony, hosszú fehér ujjai egy nő combján simítottak végig érzékien? Komolyan.

Tenyerembe  hajtottam  hűvös  izzadtság  borította  homlokom,  miközben  kapkodó

lélegzetem próbáltam szabályozni. Nyugi, Kitti, egy hányás bőven elég volt, nem kell még

egy! És ez az ostoba bőgés is! Mégis mit gondoltam? Hogy Roland majd ellenáll minden

csábító lehetőségnek Párizsban, csak mert én itthon erről álmodok? Hiszen megmondta

akkor, azon az éjszakán, hogy keresni fogja azt a nőt, akivel egybevág a rendszerük, és egy

időben, nem úgy, mint velem, aki évekkel maradtam le az ő vágyaitól. Ez nem az a helyzet

volt, mint mikor én hagytam el, és ő csalódva az egész nőiségben, minden szempontból

elzárkózott Éva lányaitól. Édes istenem, hát miért nem voltam képes felkészülni arra, hogy

beleszeret valakibe? Mert ez a lány, ez a Virgin csak komoly barátnő lehet. Roland nem az a

típus, aki felszed egy üresfejű lánykát csak azért, hogy aztán a világ orra alá dörgölje. Nem,

neki  szíve van.  Szíve,  ami valamikor csak értem dobogott,  és amit én már többször is

összetörtem. Szíve, ami most már Virginnel van tele.

Óvatos  kopogtatást  hallottam,  de  mielőtt  összeszedtem  volna  a  lelkierőmet,  hogy

kitiltsam a vétlen betolakodót, már be is lépett. Szerencsére nem az, akitől rettegtem, csak a

kétségbeesett, kutató tekintetű húga.

–  Jól  vagy?  –  suttogta  Emmi,  majd  felmérve  könnyáztatta,  sápadt  arcomat,  anyaian

ringatni  kezdett.  –  Jaj,  Kitti,  nem szabad!  Ettől  még nem állt  meg a  világ!  Maximum

megbotlott picit! Hát hol van az ősi női büszkeség?

– Te tudtad? –  hüppögtem, mert  bármennyire is  igyekeztem visszafogni,  csak kitört

belőlem újra a sírás.

– Szerinted ha tudtam volna, kitettelek volna ekkora szenvedésnek, te kis buta? – húzta

meg a hajamat. – Én is ugyanúgy meglepődtem, mint te, vagy a többiek. Csak mi másképp

reagáltunk.

– Nem vette észre senki. – jelentettem ki határozottan, bár inkább magammal akartam

elhitetni, hogy valóban így is van.

– Hát persze, hogy nem. – csóválta a fejét Emmi, még mindig engem ölelve. – Emlékszel



még a szőke cingár pasira, akinek semmi nem kerüli el a figyelmét, és most történetesen ott

ül  az  ülőgarnitúrán?  Ő küldött  ki  utánad.  –  gyorsan visszanyomott  a  csempére,  mikor

eszemet vesztve fel akartam pattanni. – Nyugi, némán, szemmel. Azt tényleg nem látta

senki.

Legszívesebben sikítottam volna. Roland látta, tudja, mi játszódik le bennem így, hogy

nővel látom. De ezen miért lepődök meg? Ha már el is felejtettem volna (soha!) minden apró

testi-lelki porcikáját, akkor is kiolvashattam volna a szép-szomorú szürke szemekből, hogy

mit akarnak üzenni,  mióta leült  mellém a kávézónkban. Én ostoba, azt hittem, elfojtott

szerelmet, amit irántam érez! Pedig csak azt latolgatta, vajon hogyan fogok reagálni. Hát

veszek egy kalapot és megeszem, ha előre ráérzett a hányás-bőgés verzióra.

– Mi van itt,  fürdőszoba-buli? – rikkantott mögöttünk egy vidám hang. Zalán állt  az

ajtóban,  de  most  már  elkomorodva,  halkan  folytatta.  –  Csajok,  kezd  feltűnő  lenni  a

hiányotok. Lassan gyertek ki. – majd egy szánakozó pillantást felém lőve már ki is suhant, és

élénken kiabált a többieknek. – Láttatok már ilyet? Ezek ketten nekiálltak takarítani!

Emmi arca felragyogott,  vihogva ráncigált  fel  a  padlóról.  Vagyis csak a testemet,  a

hangulatom ottmaradt.

– Ez a pasi az isten! – kuncogta.

Míg gyorsan újra elfogadhatóvá varázsolta a frizurámat és a sminkemet, én addig a

lelkemet edzettem. Kint egy szerelmespár van, akik státuszuknál fogva gyakorta hozzáérnek

egymáshoz,  fogják  egymás  kezét,  esetleg  még  csókot  is  váltanak.  Ez  a  normális

viselkedésük, amire a kívülállók elfogadott reakciója az ignorálás,  mosolygás,  maximum

szemrebbenés és fejcsóválás.  Még akkor is,  ha a páros valamelyik tagja helyén sokkal

inkább magamat szeretném látni. És nem, nem Rolandén.

Mire kiléptünk a fürdőből, változtattak a felálláson. Roland keze a combján nyugodott,

Virgin  ujjai  pedig  felfelé  fordított  tenyerébe  rajzoltak.  Épp a  lány  mesélt  valamit  lágy

hangján a fiúknak, Roland viszont azzal a kétségbeesett-fürkész tekintettel pásztázta végig

az arcomat, amiről rögtön ki lehetett szúrni, hogy testvérek Emmivel.

– Úgyhogy így kezdődött. Onnantól kezdve minden reggel mentem az étterembe. Pedig

nem is szeretek a kávét! – mesélte vidáman Virgin.

– Nem szeretek, hanem szeretem. Tárgyas ragozás. – javította ki mosolyogva Roland.

– Ez a magyar ez olyan nehéz! – rázta nevetve a fejét Virgin, rengeteg haja körbe-körbe



röpködött.

– Miért kezdtél el magyarul tanulni?

Ha nem tudtam volna, hogy én tettem fel a kérdést, semmiképp sem ismertem volna rá a

hangomra. Mintha egy haldokló utolsó hörgése hagyta volna el a számat. Virginnek azonban

láthatóan nem szúrt szemet.

– A nagymamám disszidált. Ötvenhatban. Tőle. – mondta akadozva, minden egyes mondat

után Rolandra pillantva, hogy helyesen beszél-e.

Bár szemtelenség, hogy kérdezek, de nem figyelek a válaszra, egyszerűen nem tudtam

koncentrálni  Virgin  szavaira.  Csak  foszlányokat  kaptam el,  mint  a  „táncosnő  vagyok”,

„Budapestre jönnék”, na meg rengetegszer a lágyan elraccsolt „Roland” részletet, de közben

messze  jártak  a  gondolataim.  Illetve  dehogy  messze:  a  mellette  ülő  szőkével  voltak

elfoglalva. És azzal a viharos kapcsolattal, ami a miénk volt egykor.

Roland akkor jött  az  életembe,  amikor még teljesen felkészületlen voltam egy ilyen

elsöprő  szerelemre.  Svájcban  bebörtönzött  férjemmel  való  válásomat  intézve  a  hátam

közepére sem kívántam volna egy kapcsolatot, de az okmányirodában úgy megégetett egy

szürke szempár, hogy gondoltam, adok egy esélyt egy kis kalandnak. Kalandnak, semmi

többnek, mert akkor nincs szükség őszinteségre, nem kell elmondanom, hogy bolond bakfis

fejjel megszöktem az országból egy idegennel, akihez még azelőtt hozzámentem, mielőtt

megismertem  volna.  Persze  a  szürkeszeműs  kalandból  szerelem  lett,  de  én  végig

titkolóztam. Pedig Roland a világon a legmegértőbb ember – én mégis hazudtam neki, és

inkább megpróbáltam gyökerestül kitépni a szívemből, minthogy felfedjem sötét titkaimat.

Én kis naiv, azt hittem, elhagyhatom úgy, hogy soha többé ne vágyjak rá, ne lássam, ne

halljam, ne érintsem. Fél év múlva újra az övé voltam. Persze, ehhez meg kellett küzdenem

egy válóperrel, a teljes baráti társasággal, a saját démonjaimmal, és Roland racionalitásával.

De sajnos képtelen voltam megváltozni. Bár megígérte, hogy sosem kéri meg a kezemet,

ismerve már katasztrofális házasságom történetét, és az ebből fakadó averziómat, sejtettem,

hogy többre vágyik, mint amennyit én meg tudok adni neki. Emmi és Zalán ekkor már

nagyban  az  esküvőjüket  tervezték,  és  egyszer-kétszer  a  gyerek  szó  is  elhangzott  a

beszélgetéseikben, amitől Roland rendszerint sikítófrászt kapott. De csak Emmi esetében –

csak azt akarta, hogy a még mindig kislánynak tekintett húga ne vállaljon gyereket, ő már

belevágott volna az apaságba. Legalábbis ezt olvastam ki azokból a kifejező szemekből. Ettől



pedig  megijedtem.  Túlságosan.  Szeretnék  valamikor  én  is  gyereket,  de  féltem,  hogy

csalódást okozok Rolandnak. Nem sikerül teherbe esnem, megváltozik az alakom, amorffá

válok, nem leszek jó anya, leejtem a babát, folyton sírni fog – mind ostobaságnak tűnhet, de

akkor mind olyan félelem volt, ami megbénított. A gondolataimat fogva tartotta ez a béklyó,

hogy elrontom, mindent elrontok. El kellett hagynom, újból, hogy végre tényleg rájöjjek:

képtelen vagyok nélküle élni. Pechemre, annyira önző vagyok, hogy sosem próbáltam az ő

fejével  gondolkodni.  Ezért  mikor  a  második  megszökés  után  visszatértem  a  kis

legénylakjukba, eszembe se jutott, hogy esetleg Rolandnak már nem kellek. Hogy már nem

mer  megbízni  bennem.  A  három  szakítás  közül  talán  ebbe  az  utolsóba  haltam  bele

leginkább. Ezúttal én voltam az elszenvedő fél. Pedig tényleg azt hittem, megpróbáljuk újra,

és ezúttal biztos voltam benne, hogy már nem fogom elrontani. Elkéstem.


