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1. Bolhából elefántot
 

– Biztos, hogy meg akarod venni azokat? – kérdezte a srác rosszallóan a lánytól, aki izgatottan
válogatott a sikkes harisnyák között, amikből már vagy hármat szorongatott a kezében.

– Akciósak! – jött azonnal a leszerelő válasz, és a lány még elszántabban markolta a zsákmányt.

– Még így is túl drágák – próbálkozott némi rációval a fiú, és a lány felé nyújtotta a kezét. –
Tudod, hogy nem vagy képes vigyázni rájuk. Csak azért fölösleges ennyi pénzt kidobni, hogy egyszer
felvedd őket.

Egy röpke másodpercig mozdulatlanul álltak mindketten.

– Akkor visszarakod őket vagy nem? – vetette be a srác azt a lehengerlő pillantást, amiről tudta,
hogy bármire ráveheti vele a másikat.

Ismét néhány pillanatnyi csend következett. A lány tétován nézte a harisnyákat, azután a fiúra
emelte a tekintetét. És abban a tekintetben minden benne volt. Az, ahogy elképzelte magát abban a
csini szoknyában, amit még tavaly vett, de alig hordta néhányszor, és ami ezekkel a harisnyákkal irtó
dögös lenne. Az utálat, amiért a pasija ennyire anyagias, és nem érti meg, hogy mit jelent egy nőnek
egy  pár  szexi  harisnya.  És  benne  volt  a  csalódás  is,  amiért  meg  kell  válnia  azoktól  a  menő
daraboktól.

– Nem! – állt a sarkára váratlanul a lány. – Ha te megvehetted azt az idióta számítógépes játékot,
akkor ennyi nekem is igazán jár!

A heves érzelemkitöréstől a fiú lefagyott egy pillanatra, és vadul kutatott a memóriájában, hátha
talál megoldást a váratlan helyzetre.

– Tudod, hogy nem arról van szó, hogy nem jár, de... – hebegte végül határozatlanul, bár tudta,
hogy nem ez a jó válasz.

 

Egészen  eddig  a  kritikus  pillanatig  az  állvány  túlsó  felén  szemezgettem,  és  most  óvatosan
kukucskáltam ki a példás rendben felaggatott női fehérneműk mögül, hogy szemügyre vegyem a
civakodókat. „Na, igen – gondoltam magamban, majd csalódottan biggyesztettem le az ajkaimat,
mert teljes mértékben együtt éreztem a lánnyal. – A szokásos menetrend!”

Hisz mindig így kezdődik. Egy lényegtelennek tűnő aprósággal. Mondjuk a szeméttel. Vagy a
mosogatással. Vagy a szőnyegre szórt morzsával. És én pontosan tudtam, hogy a lány nagyjából tíz
másodperc múlva feldúltan viharzik majd ki az üzletből, és elhatározza, hogy soha többé nem áll
szóba azzal a lehetetlen, smucig alakkal, aki mellé a sors, nyilván merő kitolásból, sodorta; most
rögtön hazamegy, összepakol, és visszaköltözik az anyjához, még akkor is, ha a világ legidegesítőbb
alakja hozta őt a világra, mert bármi jobb, mint egy olyan pasi, akiben a megértés legkisebb szikrája
sem pislákol.

A srác egy darabig értetlenül áll majd, mert fogalma sem lesz róla, hogy mit rontott el – végül is ő
csak annyit mondott, hogy drágák a harisnyák. Kötelességtudatból, persze, a lány után indul, aki
hazáig duzzog, aztán otthon előkotorja a sokat látott utazóbőröndöt, amibe minden meggyőződés és



koncepció nélkül, ám annál több színpadiassággal, hajigálni kezdi a ruhákat. Közben hátra-hátra
sandít, és arra vár, hogy a fiú kiengesztelje őt, csakhogy a teremtés koronájának még mindig nincs
lövése róla, hogy hol szúrta el, ezért elterül a kanapén, és egy meccs ismétlését kezdi nézi a tévében,
jobb híján.

Válaszul a lány minden igyekezetével azon lesz, hogy felhívja magára a figyelmet – leginkább
dühös ajtócsapkodással, de a női kreativitás ezen a téren nem ismer határokat. És ha minden más
praktika hatástalan marad, és minden kötél szakad, akkor jön a régi, jól bevált fegyver. Nem, nem a
sírás. A bőgés! Minél hangosabb és minél kiadósabb, annál jobb. És a pasi ezen a ponton feladja.
Mert egy szerelmes férfi nem bírja elviselni, ha az imádott nő bömböl. Dráma vége. Már csak a
békülőszex van hátra, és néhány óra múlva a fiú és a lány ismét az üzletben áll majd, éppen ott, ahol
most, és megveszik azokat a nyavalyás harisnyákat.

Amikor idáig jutottam, elmosolyodtam. Reményeim szerint sejtelmesen, de több, mint valószínű,
hogy csak valami torz vigyor ült ki az arcomra. Na és, kit érdekel? Arra gondoltam, hogy hányszor
csináltuk  végig  ezt  az  értelmetlen  „társasjátékot”  Dáviddal,  és  tessék,  alig  két  hónap  múlva
összeházasodunk. Hát nem észbontó? Hát nem frenetikus? Hát nem...

– Tudod, mit? Már nem is kellenek ezek a vacakok! Remélem, most boldog vagy!

Egy  csapásra  visszazökkentem  a  valóságba,  mert  a  valóság  már  csak  olyan,  hogy  mindig
visszarántja az embert a földre. Vagyis ezúttal a lány rántott vissza, aki a mondandója végeztével
sarkon  fordult,  és  feldúltan  viharzott  ki  az  üzletből.  A  srác  egy  darabig  értetlenül  állt,  majd
tanácstalanul vállat vont, és kötelességtudóan követte a párját, éppen úgy, ahogy az a nagykönyvben
meg van írva.

 

Nosztalgiázva néztem utánuk, azután kiválasztottam egy fehér, csipkés harisnyát, és már éppen
készültem kifizetni, amikor a mobilom a nászindulót kezdte játszani. Mit is mondhatnék? Mindig volt
valami  különös fixációm Mendelssohn iránt,  kiváltképp akkor,  amikor férjhez készültem menni.
Elismerem,  hogy  velem  az  ilyesmi  sűrűbben  esett  meg,  mint  más,  rendes  emberekkel,  de
ünnepélyesen megfogadtam, hogy ha egyszer végre bekötik a fejem, akkor végérvényesen felhagyok
ezzel a tevékenységgel. Addig viszont marad a csengőhang!

– Szia, szivi! – búgtam a telefonba csábítóan, miután sikerült előkotornom a kütyüt a táskám
mélyéről.

Szexinek szántam a köszönést, pedig az anyám már milliószor megmondta, hogy ne erőltessem a
szexistennőséget, mert nem megy.

– Helló, honey! – vette a lapot azonnal Dávid. – Figyelj, édes, rossz hírem van! Le kell mondanom
a mait, mert közbejött egy tárgyalás. Ugye, nem haragszol?

– Dehogy! – vettem elő a legmegértőbb arcom. – Az üzlet az üzlet. Este várlak!

Azzal sietősre vettem a figurát, hogy legalább én ne késsem le a ruhapróbát.



2. Habos és babos
 

Pontosan nem tudtam megmondani, hogy miért, de imádtam a szalont, ahol a menyasszonyi
ruhámat igazították méretre. Azt a ruhát, amit még az anyám viselt az esküvőjén. Úgy értem, hogy
az első esküvőjén, a Kálmánnal kötött frigy ugyanis nem számított, és nem csak azért, mert két
hónap után bemondták az unalmast.

A ruhát kicsit átszabták, vagyis rám szabták, az ízlésemhez és a mai trendekhez igazították, bár
hogy ez pontosan mit is jelentett, az nekem kínaiul volt. Ami biztos, hogy beletoldottak imitt-amott,
levágtak belőle itt-ott, került rá némi gyöngy ide és egy kis tüll oda, a végeredmény pedig igazán
lélegzetelállító lett.

Ahogy beléptem a méretes, kétszárnyú ajtón, végtelen nyugalom szállt meg. Szentül hittem, hogy
pontosan ilyen lehet a mennyország: hófehér és habos-babos, az illata pedig... Áhítatosan lehunytam
a szemem, és nagyot szippantottam a levegőbe. Halványan éreztem az előző ara parfümjét, a szatén
és a selyem könnyű „bukéját”, és, semmi kétség, a boldogságot!

Mielőtt továbbindultam, elégedetten sóhajtottam egyet, hisz ehhez a boldogsághoz egy kicsit én
is hozzájárultam, majd megigazgattam a szoknyámat, és egyenesen a próbaterem felé vettem az
irányt. Ez a szoba volt mind közül a kedvencem: tágas volt és világos, a falakat és a mennyezetet
pedig tükrök borították. Igazán nem tehettem róla, de akárhányszor beléptem ide, mindig ugyanaz a
gondolat motoszkált a fejemben: vajon milyen lehet ennyi tükör között szexelni? Szó se róla, szívesen
beszöktem volna ide egyik éjszaka Dáviddal, hogy kipróbáljuk.

 

– Nórííí! – harsant föl váratlanul a csatakiáltás, amikor egy tetőtől talpig rózsaszínbe öltöztetett
apróság indított rohamot ellenem.

Rozi majd’ levert a lábamról, ahogy átölelte a derekamat, és viháncolva ugrabugrált körülöttem.

– Találd ki, hogy mi vagyok! – kérte izgatottan, és nevetgélve piruettezett előttem.

– Hm, lássuk csak! – mímeltem töprengést, és úgy ráncoltam a homlokom, mint akinek tényleg
sejtelme sincs. – Talán koszorúslány?

– Neeem, te buta! – kacagott csilingelő hangon a rossz válasz hallatán. – Hát nem látod? Tündér
vagyok!

A mulatságnak a rosszaság anyja vetett véget, mégpedig azzal a kedves határozottsággal, amire
csak egy szerető szülő képes.

¬– Rozi, elég legyen! Ne nyúzd Nórát! Sipirc öltözni! A nagyi majd segít.

– Hagyd! Tényleg tündér a kiscsaj! – próbálkoztam a békebíró szerepével.

Melinda hálásan nézett  rám,  de  a  következetesség híve  volt,  így  hát  kézen fogta  Rozit,  és
átvezette a szomszéd helyiségbe.

– Muszáj, különben a fejedre nőnek. De ezt nemsokára úgyis megtudod!



Azon nyomban fülig szaladt a szám, de nem maradt sok időm az álmodozásra, mert Anikó, a
szalon mindenre elszánt tulaja száguldott be a szobába, hogy kezelésbe vegyen.

– Néhány apróbb igazítás még maradt – magyarázta élénken, miközben gondosan rendezgette a
ruhán a redőket –, de azzal várnék az esküvőig. Nem is sejtitek, hogy egy-két plusz kiló mennyit
számít...

– Hidd el, sejtjük! – grimaszolt Melinda a tükörképének, és csalódottan vette szemügyre magát
oldalról. – Diéta ide, diéta oda, szörnyen kövér vagyok ebben a rózsaszínű hacukában. Pont, mint
legutóbb, az anyád esküvőjén...

– Ugyan, menj már! – löktem oldalba viccesen. – Csak húzd be a hasad!

– Ha még jobban behúzom, akkor a hátamon jön ki! Te viszont – nézett rám meghatottan –
gyönyörű vagy!

„Hiúság, asszony a neved!” – fordítottam ki az idézetet, és elégedetten illegettem magam a szoba
közepén álló, plüssel bevont dobogón, és hogy, hogy nem, megint a szex jutott az eszembe. Mielőtt
még túlságosan elragadott volna a képzeletem, gyorsan elhessegettem a gondolatot, és visszatértem
a jelenbe.  Hevenyészve beletúrtam a fejemen éktelenkedő szénaboglyába,  ami sokat  rontott  az
összképen, de a fátyollal még ez is elment.

– Ez a tökéletes ruha a tökéletes napra! – bólintott elismerően Anikó is, Rozi pedig sikongatva
tapsikolt, persze csak tisztes távolságból.

Ezúttal egy pezsgősdugó durranása rántott vissza a földre, a szívemet meg majd’ kiugrasztotta a
helyéről. A merényletet Dina követte el ellenem, aki ebben a pillanatban esett be a szalonba egy
palack jégbe hűtött, vidáman gyöngyöző habzóborral, és három míves metszésű kristálypohárral. Na,
jó, valójában műanyag bögrékkel, de könnyű belátni, hogy a plasztik nem igazán illett az emelkedett
szituhoz.  Arról  nem is beszélve,  hogy milyen snassz lenne így mesélni  a történetet a piacon a
zöldségesnek, a boltban a felvágottas pult mögött álló nőnek, a szomszédnak, amikor együtt várjuk a
liftet a lépcsőházban, és bárkinek, aki az utamba kerül.

– Ünnepeljünk, csajok! – rikkantotta el magát Dina idegtépő hangon, azzal színültig töltötte a
„kelyheket”.

Ez a túlspilázott köszöntő máskor idegesített volna, de most elengedtem a fülem mellett, és úgy
döntöttem, hogy ezúttal semmi nem lökhet le a rózsaszín felhőről, aminek a szélén immár hetek óta
ücsörögtem. Szóval, a magasba emeltük és egymáshoz ütöttük a poharainkat, de azok csak valami
tompa gluttyanást hallattak, olyat, ami visszakézből ad a hangulatnak egyet, és amitől az ember
kínos vihogásban tör ki. Próbáltam ugyan elképzelni az üveg csilingelését, mert anélkül nem igazi a
koccintás, de valahogy nem ment.

A röhögés viszont annál inkább.

 

Ünneplés?  Mi  tagadás,  volt  rá  okunk.  Vagy,  hogy  a  szállóigévé  vált  szlogent  idézzem,
megérdemeltük. A káoszt, ami három évvel ezelőtt az életünket jellemezte, magunk mögött hagytuk,
és  úgy tűnt,  révbe értünk végre.  Ki  így,  ki  úgy,  de  megtaláltuk az  életünk értelmét,  és  most
lubickoltunk a boldogságban.

Bevallom, nosztalgikus napjaimon sokat töprengtem a sorson. Az úton, amit bejártunk, hogy



eljussunk oda, ahol most vagyunk. Az úton, ami tele volt buktatókkal. A döntéseinken, amiket néha
megbántunk ugyan, de amik nélkül ma egészen más emberek lennénk. A véletleneken, amik annyira
talán nem is véletlenek. És a klasszikus „mi lett volna, ha...?” kérdésen, aminek értelme nem volt, de
néha olyan jólesett.



3. A nő háromszor
 

Az első pohár pezsgőt olyan mohón hajtottam föl, mintha napokig bolyongtam volna a sivatagban,
a kiszáradás határán, és egy hirtelen a semmiből felbukkanó oázisban kínáltak volna életmentő
itallal. A másodikkal már mértékletesebben bántam, és átengedtem magam a lassú élvezetnek.

– Hihetetlen, hogy itt vagyunk – szólalt meg Melinda, és szentimentálisan révedt a sietősen fölfelé
igyekvő aranysárga buborékokra.

– Tudom, mire gondolsz – csatlakozott Dina is az érzelgős hangulathoz. – Hogy a Zalán-Bálint
fiaskó után a bánat se gondolta, hogy Nóra valaha is bepasizik.

Még  hogy  érzelgés?  De  mire  is  számítottam,  amikor  egy  olyan  vérbeli  ünneprontóval
barátkoztam, mint Dina? Nem volt más választásom, mint hogy kikérjem magamnak a sértést.

– Ez így nem fair! Miért kell úgy beszélni rólam, mintha itt se lennék? És miért hitte azt mindenki,
hogy aggszűz maradok?

– Talán azért, mert ezzel a műsorszámmal hakniztad végig az egész várost. De hogy szűz? Ezt
inkább hagyjuk!

Most, hogy így szóba került, halványan derengett az a ciki este, amikor minden utamba kerülő
ismeretlenre rázúdítottam a nyavalyáimat a-tól z-ig. És hogy tényleg ne legyen kétséges, mekkora
világfájdalom gyötör,  ezt  egymás  után  többször  is  eljátszottam azidőtájt.  Gondolom,  mennyire
örültek nekem a csaposok,  amikor felbukkantam egy-egy trendi  helyen –  nem voltam a szívük
csücske,  erre  nagyobb  összeget  mernék  tenni.  De  szerencsére  pár  hét  után  lecsengett  az
ámokfutásom, és miután megnyugodtam, én is a keményen dolgozó nők széles táborát kezdtem
erősíteni.  Vagy  legalábbis  próbáltam,  mert  az  ügyvédkedés  korántsem  bizonyult  olyan
szórakoztatónak,  mint  ahogy  azt  például  az  Ally  McBeal  alapján  képzeltem.

–  Amúgy  baromi  váratlan  húzás  volt,  amikor  kiraktad  Zalánt  –  hozakodott  elő  Melinda  a
lerághatatlan csonttal.

És, igen, újra témánál voltunk!

Egyszerűen nem tudták megemészteni, hogy a nagy hűhó tényleg a semmiért volt. Hogy azért
estem letargiába hónapokra, azért törtem magam hetekig, és vetettem be egyik trükköt a másik
után, hogy a végén egy laza mozdulattal lepöccintsem életem szerelmét, mint egy darabka száraz
morzsát az asztal sarkáról.

– Ne kezdjük, könyörgöm! – próbáltam hatni a barátnőim racionális énjére, de újfent kiderült,
hogy nekik bizony nincs olyan.

– Jó, de ha nem értjük...

– Nem is kell. Mert ezen... ezen nincs mit érteni. Mert ez... bonyolult.

– Még hogy bonyolult! – méltatlankodott Melinda. – Mindig ezzel rázol le minket.

Erre mégis mit mondhattam volna? Hisz magam sem tudtam pontosan, hogy mi is történt azon az



ominózus reggelen. Csak azt éreztem, hogy nem így képzeltem az „újra együtt”-öt. Mert Zalánból
eltűnt valami. Valami, ami talán nem is volt meg benne soha. Amit csak én láttam bele, mert kellett
lennie valaminek a pasiban, ha egyszer totál megőrültem érte. Hogy Bálint volt-e a pálfodulásom
oka? Megeshet. De lehet, hogy én változtam túl sokat.

– Sajnálom, csajok, ez van! – tártam szét végül a karom, és reméltem, hogy nem nyaggatnak
tovább. – Majd megírom az emlékirataimban.

Melinda grimaszolt egyet, mintha így jelezte volna, hogy oké, elengedte a történetet. Persze a
szerelmi életem taglalása itt még nem ért véget – túl szép is lett volna! –, csak pasit váltottak a
barátnőim.

– De szerencsére jött Dávid, és ti annyira tökéletesek vagytok együtt!

Melindából megint előbújt a született romantikus, amivel, a körülmények ismeretében, engem
mindig meglepett. Ezzel nem azt mondom, hogy akiknek nincs krapekjuk, azok nem hihetnek a nagy,
a mindent elsöprő szerelemben, csak arra céloztam, hogy nekik talán kicsivel több erőfeszítésre van
szükségük a hithez.

És Melinda hitt, erősen és megingathatatlanul. Szép lassan kiheverte, hogy a férje lefalcolt; nem,
nem volt másik nő a dologban. Sőt, másik pasi sem! Balázs egyszerűen csak úgy érezte, nem neki
való, hogy gúzsba kötve élje az életét. Az apaszerepben viszont igazán remekelt – imádták egymást
Rozival, és szinte minden hétvégére jutott egy közös program. Melinda pedig hálát adott azért, hogy
ha a kapcsolatuk nem is működött, de legalább az apa-lánya viszony a helyén volt.

Új pasi? Egyelőre semmi a láthatáron, ám Melindát ez csöppet se lombozta le – úgy döntött, hogy
türelmesen kivárja, amíg lecsap rá az igaz szerelem. Végül is nem állhat össze akárkivel, hiszen már
nem csak magára kellett gondolnia, hanem Rozira is. Mi pedig tiszta szívből szorítottunk neki.

– Ez tény! – adtam a nagyképűt, már ami engem és Dávidot illetett. – Olyanok vagyunk, mint a
borsó…

– …amit falra hánytak – fejezte be Dina helyettem a mondatot, igaz, nagyon nem úgy, mint ahogy
én tettem volna.

– Nem értem, hogy mi bajod van már megint – fakadtam ki ingerülten. – Undok vagy!

–  Bajom? Nincs  nekem semmi  bajom!  Csak  vicceltem,  amit  te,  akinek  annyi  érzéke  van  a
humorhoz, mint herélt kandúrnak a hódításhoz, képtelen vagy értékelni.

Jobb  válaszom  nem  lévén,  kiöltöttem  a  nyelvem  Dinára,  és  megjátszott  sértődöttséggel
fordítottam neki hátat.

– Remek! – szállt ringbe Melinda is, aki utált kimaradni a dolgok sűrűjéből. – Lehetetlen alakok
vagytok mind a ketten. Komolyan mondom, nem hiszem el, hogy még a legtökéletesebb pillanatokat
is  képesek  vagytok  elrontani.  Pedig  ez  most  egy  olyan  páratlan  pillanat,  amire  nosztalgiázva
gondolhatnánk vissza, ha már vének és ráncosak leszünk.

– Ráncok? – sápadt el Dina egycsapásra. – Nagyon remélem, hogy mire odáig jutok, addig a
tudomány előáll valami tuti megoldással, mert én nem élem túl, ha úgy kell kinéznem, mint egy shar-
pei. Tudjátok, ez az a kutya, aminek olyan durván lóg a bőre...

 



Naivan azt  gondoltuk,  hogy ha Dinának végre lesz  egy rendes  kapcsolata,  akkor  felhagy a
cinizmussal, de olyan volt ő, mint a viccbeli skorpió – nem tudta levetkőzni a természetét.

Pedig Dina végre rendes kapcsolatban élt. Sehol egy nős férfi, sehol a lopott órák, a temérdek
hazugság és csalás. A pasi, aki elrabolta a barátnőnk szívét, túl volt két házasságon, egyúttal két
váláson, öt gyereken és megannyi futó kalandon. Egy kis kiadót igazgatott, így botlottak egymásba
Dinával.

Dina ugyanis úgy döntött, hogy blogot ír a netes ismerkedés aranyszabályairól, amiben megosztja
pasizni  vágyó  nőtársaival  a  nem túl  rózsás  helyzetet.  A  rögvalóságot,  ahogy  ő  nevezte.  Igen,
szerelemdoktor lett a drága – kíméletlen, de igazságos. Mit is mondhatnék? Ennyi tapasztalattal a
háta  mögött  ez  nem is  meglepő.  Soha  nem felejtem  el,  amikor  kiselőadást  tartott  nekünk  a
randioldalak  bemutatkozó  szövegeiben  fellelhető  kódokról,  ahol  szerinte  „ha  egy  pasi  azt  írja
magáról,  hogy  vicces,  az  azt  jelenti,  hogy  közeli  rokonságban  áll  Quasimodóval.  Vigyázat,
javíthatatlan álmodozók! Lehet, hogy a külső nem minden, de azért vannak igényeink. A mackós
olyan dagadt, hogy utoljára a csecsemőkori aktfotóin látta a saját szerszámát. A kisportolt soha nem
lesz a Mensa klub tagja. Szerencsére gőze sincs róla, mi az. Ha nem akarjuk zavarba hozni, jobb, ha
töröljük a tudományos tévéadókat a műsortárból. Azután ott van a fiatalos. Vele legyünk tapintatosak
– ne kritizáljuk a póthaját,  és  ne akarjuk már az első randin tudni,  íratott-e  föl  magának kék
gyémántot. Az, aki szeret az ágyban játszadozni, nincs túl jól eleresztve… Tudjátok, hol. A hosszú
előjátékkal csupán kompenzál.”

A blogból idővel könyv lett, hát így került a képbe Emil. Emil, aki első látásra Dinába bolondult,
és hónapokig ostromolta a nőt, mire zöld utat kapott. A nőt, aki a rengeteg kudarc és kiábrándító
randi után szüzességi fogadalmat tett. Ha azt mondom, hogy meg kellett szelídíteni, mint idomárnak
a pompás nagyragadozót, akkor csöppet se túlzok. Szerencsére Emil nem ismerte azt a szót, hogy
lehetetlen, és addig üldözte Dinát, amíg be nem adta a derekát, és azóta turbékolnak, már-már olyan
giccsesen, hogy attól felfordul az ember gyomra. Na, jó, ez túlzás, még tőlem is.

 

– Amennyit te ránctalanítókra költesz, az egy kisebb ország éves GDP-je – vette fel a kesztyűt
Melinda, aki egyáltalán nem volt olyan nyuszi, mint ahogy ezt sokan gondolták róla. – Szerintem már
úgy konzerváltad a bőröd azzal a sok vacakkal, hogy ha ezer év múlva kiásnak, te akkor is ugyanígy
nézel majd ki.

Most nekem kezdett elfogyni a türelmem. Ez a nap végül is rólam szólt, nem róluk, erre ők ketten
szép lassan ellopták tőlem a show-t.

Tőlem, Hajdu Nórától, a hivatásos menyasszonytól. Túlzó a titulus? Nos, akik ismertek, azok
cseppet sem tartották annak. Ők mind szentül hitték, hogy én csakis úgy érzem jól magam, ha egy
méretes  gyémánt  díszíti  a  gyűrűsujjam,  máskülönben  ledönt  a  lábamról  a  búskomorság.
Tapasztalatból  beszéltek,  én  mégis  kikértem  magamnak  a  gyanúsítgatást,  és  kézzel-lábbal
tiltakoztam a  nyilvánvaló  tény  ellen:  igenis,  imádok  jegyben  járni.  Persze  egy  ideig  elmegy  a
lötyögés, de ha a pasi nem kéri meg az ember kezét, akkor megette a fene az egészet!

Talán  nem  meglepő,  de  nem  lettem  ügyvéd.  Néhány  malőr  után,  amiket  a  legcsekélyebb
szándékosság nélkül követtem el – elcserélt  akták, röhögőgörcs a tárgyalóteremben –,  az iroda
tulajdonosa diszkréten... kirúgott. Az eseményt kiadós szexszel pecsételtük meg, ami elviselhetőbbé
tette  a  kudarcomat,  de  a  lényegen  nem  változtatott  –  csúfosan  leszerepeltem.  Egy  aprócska
adalékkal pedig még adós vagyok. A főnököm ugyanis nem más volt, mint Dávid. Szóval, ügyvéd
ugyan nem lettem, de annyi baj legyen! Hiszen kit érdekel egy vacak állás, ha egy olyan pasi hullik



az ölébe, mint nekem ő.

Milliószor hallottam a frázist, hogy ha egy ajtó bezárul, akkor valahol kinyílik egy másik. Vagy
egy ablak nyílik ki? Mindegy, valami kinyílik, és bár úgy hittem, hogy ez pusztán önámítás, hirtelen
ott találtam magam a nyitott ajtóban. Hogy a sors keze tárta-e ki, nem tudom, de ennél tökéletesebb
időzítést elképzelni sem lehetett.

Tulajdonképpen  Dinának  köszönhetek  mindent.  Vagyis  köszönhetünk,  Melinda  és  én.  A
barátnőnknek ugyanis annyira bejött az új szerep, hogy úgy döntött, túlad a kávézóján, mi pedig
menten lecsaptunk a lehetőségre, és megnyitottuk a saját kis sütibárunkat. Melinda mindig is isteni
desszerteket készített; évente kétszer még lakáséttermet is nyitott, igaz, hogy csak egy-egy napra,
de aki belekóstolt az édességeibe, az totálisan függő lett. Engem pedig csábított a gondolat, hogy a
magam ura lehetek – eszem ágában sem volt visszamenni az apámhoz, sem pedig máshoz elszegődni
rabszolgának.

Nem panaszkodhattunk, jól ment a bolt. A környéken gyorsan híre ment a Habcsóknak. Igen,
Habcsók, a Nyusz-mousse és az Édeskevés ugyanis nem arattak osztatlan sikert a barátaink körében.
Mondjuk  nekem  a  Nyusz-mousse  nagyon  bejött,  mert  szerintem  kellőképpen  tükrözte  az
infantilizmusunkat,  de  sajna  egyedül  maradtam  a  név  iránti  rajongásommal.

Jöttek hozzánk barátnők dumcsizni,  szerelmesek turbékolni,  tilosban járók elbújni,  de ami a
legfontosabb, a sütik csodájára járni, elvégre ezért csináltuk az egészet.

És így jutottunk el a mai napig.



4. Faképnél történő hagyás
 

Mielőtt kibújtam a ruhából – legnagyobb sajnálatomra, mellesleg, mert legszívesebben álló nap
ebben flangáltam volna –,  még utoljára ellejtettem az ablakig, mintha csak egy divatbemutatón
lennék, és nevetve pózoltam a képzeletbeli kifutó végén. Nem indultam azonnal vissza, mert olyan
sokáig akartam élvezni a pillanatot, ameddig csak lehet. Igaz, hogy a pillanat már közel egy órája
tartott, de ez a legkevésbé sem érdekelt. Szórakozottan néztem ki az ablakon, le az utcára, ahol
emberek siettek úticéljuk felé, felelősségük teljes tudatában. Emberek, akiknek sejtelmük sem volt
róla, hogy a fejük fölött valakit – történetesen engem – eltalált egy boldogságbomba, ami egyenesen
a fellegekbe repített. Normál körülmények között meglehetősen sziruposnak találtam volna ezt a
gondolatot ,  de  a  pezsgő  és  a  ruha  megtették  a  hatásukat ,  és  k iakasztották  a
szentimentalizmusmérőmet. Már épp azon voltam, hogy visszatérek a földre, amikor egy ismerős
autó állt meg odalent.

– Lehet, hogy kísértetet látok, de szerintem az ott Dávid kocsija – intettem a lányoknak, akik egy
szempillantás alatt mellettem termettek, és immár együtt bámultunk lefelé.

– És? – kérdezték kórusban.

– Semmi. Csak nekem azt mondta, hogy nem jön a próbára, mert üzleti ügye van.

– Hát, talán éppen errefelé akadt dolga – mondta ártatlanul Melinda. – Vagy meggondolta magát.
Ha úgy vesszük, nem sűrűn van az embernek esküvője.

Amikor idáig jutottunk a beszélgetésben, Dávid kiszállt az autóból, majd laza eleganciával átsétált
az utas felőli oldalra, és kinyitotta az ajtót.

– Nekem soha nem nyitja ki azt a vacakot! – méltatlankodtam teljes joggal, és közben idegesen
rágcsáltam a szám szélét.

Lélegzetvisszafojtva figyeltük odaföntről, hogy mi történik odalent, és úgy tapadtunk az üveghez,
mint a gyerekek a játékbolt kirakatához. Ekkor egy égőpiros tűsarkút viselő kecses láb jelent meg a
kockakövön, amit kisvártatva a párja is követett. Végezetül a virgácsokhoz tartozó nő is felbukkant,
és egyenesen Dávid karjaiba vetette magát, akinek a jelek szerint csöppet sem volt ellenére ez a
filmekbe illő, eltúlzott gesztus. A forró csók után a nő eltűnt a kapualjban, Dávid pedig elégedetten
vágta zsebre a kezét, és vigyorogva indult vissza az autóhoz.

– Akarod, hogy letöröljem azt az önelégült vigyort a képéről? – kérdezte Dina a tőle megszokott
amazon stílusban.

Bár értékeltem a gesztust, de ezt egyedül kellett megoldanom.

– Köszi, boldogulok vele!

Azzal a hónom alá kaptam a ruhámat, és olyan fergeteges sebességgel viharzottam le a lépcsőn,
amit még Hamupipőke is megirigyelt volna. Szegény lány se rohanhatott gyorsabban, hogy kereket
oldjon a bálról, mielőtt éjfélt üt az óra.

Melinda tátott szájjal bámult utánam. Még megpróbálkozott egy bátortalan figyelmeztetéssel,
miszerint nem jó ómen, ha a vőlegény az esküvő előtt  látja az arát,  de végül csak lemondóan



legyintett.

 

– Hé! – tört elő a fúria egy csapásra belőlem, amint leértem. – Ez mégis mi a franc? Ki volt ez a...?

Határozottan  álltam  meg  Dáviddal  szemben  az  utca  túlsó  oldalán  a  tökéletesen  hófehér
ruhámban, és összehúztam a szemem, mint a párbajhősök, mielőtt fegyvert rántanak.

– Csak azzal az ócska szöveggel ne gyere, hogy ez nem az, aminek látszik! – sziszegtem dühösen a
pasim felé. – Mert ez pontosan az, aminek látszik!

Dávid tétován lépett egyet, majd maga elé emelte a kezét, mintha ez elég lenne ahhoz, hogy
megnyugtasson.

– Hogy tehetted ezt velem? – folytattam, immár a sírás határán. – Így két hónappal az esküvőnk
előtt...

– Beszéljük ezt meg otthon, jó? Öltözz át, és hazaviszlek!

– Azt már nem! – léptem előre én is egyet harciasan. – Ebből most nem dumálod ki magad!
Ezúttal nem lesz elég a bűnbánó kutyanézés, és nem lesz elég a békülőszex, és...

– Hagyd ezt abba! Bohócot csinálsz magadból! – nézett körbe zavartan Dávid, és tett egy újabb
bátortalan lépést felém.

– Ha itt valaki bohócot csinál magából, az te vagy! Te...

Hirtelen elhallgattam, és csak álltam ott, tehetetlenül a dühtől. Minden igyekezetemmel azon
voltam, hogy valami igazán frappáns riposzttal rukkoljak elő, de az agyam üresjáratban kattogott.

– Fordulj föl! – vágtam oda végezetül, és hogy a szavaim ne csak üres fenyegetőzésnek tűnjenek,
lehúztam az eljegyzési gyűrűmet, és olyan messzire hajítottam, amennyire csak tudtam.

A csillogó karika egy ideig csilingelve pattogott a köveken. Egészen az útpadkáig gurult, ahol
eltűnt  egy  sötét  csatornanyílásban,  éppen  úgy,  ahogy  a  régóta  dédelgetett  álmaim  a  csodás
esküvőről.

 

Felemeltem a habos és babos, hófehér szoknyámat, és úgy döntöttem, hogy kiszaladok a világból.
Hiszen hová máshová is mehettem volna ekkora blama után? És ha legalább az első eset lett volna,
de neeem! Már a második pasi játszotta el velem ugyanazt, ami, be kellett látnom, mégiscsak jelent
valamit. Vagy azt, hogy mindig sikerül belenyúlnom, és a selejtes darabokat kihúznom a kalapból,
vagy... Nehezen ismeri be az ember, de talán velem van valami oltári nagy baj. Így kell lennie,
különben mi más magyarázat lenne arra, hogy rendre felsülök a vőlegényeimmel?

 

Első felindulásomban Irénhez akartam rohanni. Az zakatolt a fejemben, hogy majd ő megmondja,
mihez is kezdjek most. Bocsássak meg, vagy a szakítás az egyedüli üdvözítő megoldás ebben a
helyzetben? Aztán az eszembe jutott, hogy Irén bármelyik pillanatban szülhet – igen, kistesóm lesz,
amit még mindig emésztettem, és csak nehezen tudtam elfogadni a tényt, hogy az apám hamarosan
valaki más apja is lesz. Nem szép dolog a féltékenység, főleg, hogy az illető, aki iránt éreztem, még a



világra sem jött, és komolyan dolgoztam is az ügyön, de ez vagyok én, így hát nem volt mit tenni.
Annyit viszont még ebben az áldatlan állapotomban is felértem ésszel, hogy hiába csapnak össze a
fejem fölött a hullámok, akkor sem kellene most zavarnom Irént.


