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Pizza, szerelem, Mexikó

Becsuktam a fényképalbumot és letettem az asztalra. Ez a néhány fekete-fehér és színes kép volt az életem. Hordoztak engem,
tároltak. Ha más nem, ennyi mindenképpen marad rólam az utókornak, ha egyszer elmegyek Betti néni után és találkozom vele a
mennyországban. Természetesen az angyalok társaságát érdemelte ki, és én is, nem pedig a tüzes ördögökét. Ez nem is lehet kérdés.
Rendes emberként élte az életét, amíg tartott, nekem pedig megmutatta a Jót és felvilágosított a Rossz elkerülésének különböző
módozatairól. Ennek köszönhetően becsületesen, ám szürkén és egyhangúan röppentek el az évek fölöttem. Most pedig itt ülök,
üresnek érzem magam, és fájó űr tátong bennem. Nincs mit szépíteni rajta, egyedül maradtam, mint a kisujjam. Csupa emlék vesz
körül, mindenhonnan visszamosolyognak rám és vidáman idézik fel bennem a múltat.

Amíg a nevelőanyám élt, sok éjszakát átbeszélgettem vele a jövőről, és sok tanácsot adott az életem alakításához, vagyis egyszerűen
felnevelt, embert faragott belőlem. Aztán meghalt. Valami módon egybeesett ezzel a szakításom is Zsuzsával, és ekkor maradtam
teljesen  egyedül.  Persze  a  barátok  megmaradtak,  akik  laza,  kusza  bulik  és  végtelenül  ostoba  mulatozások  csábító  mámorával
próbáltak visszatéríteni a szerintük helyes útra. Ám minden igyekezetük hiábavalónak bizonyult. A kettős veszteség jól bevágta nálam
az ajtót, szinte tokostul szakadt ki, akárcsak az idegeim nagy része. Magam alá süllyedtem vagy nyolcemeletnyit, és olyan gondolatok
ficeregtek bennem, hogy nekem többé nem kell senki, cölibátust akarok meg kolostori magányt, meg még számtalan hülyeség járt
abban a süket fejemben. Naiv kis lelkem éppen hogy nem csúszott szét és nem porladt semmivé a sors kegyetlen játéka miatt. Én
voltam a csirkecomb a hentes csontozó bárdja alatt. Vagy ilyesmi.

Na, szóval, írom ezen sorokat, és töprengek a dolgok miértjén. Gyakran elkalandozom mostanság, szétszórt lettem. Agyam szétesését
megakadályozandó, valami szellemit kell alkotnom. Ezt tanácsolták, és ezt is teszem. Jófiúként cselekszem az elvártat. Egy köteg
papírral és két darab golyóstollal bezárkóztam Betti néni lakásába. Redőnyök leengedve, olvasólámpa, azaz most már írólámpává
átlényegült fénysugaras lakberendezési tárgy beüzemelve. Várok. Várom a múzsa homlokpusziját. Hát persze, hogy nem jön. Miért is
jönne. Nehogy már egy kis kezdetleges írói csökevény parancsolgasson neki és kommandírozza, ugye? Teljesen igaza van szegénynek,
amikor nem hagyja magát mindenféle jöttmentekkel ugráltatni. Türelmesen várja a megfelelő pillanatot. Viszont ahogy jelenleg kinéz,
vénséges vén öreglányként fog beleszáradni a karosszékébe. Jobb lenne, ha valami modern masszázsfotelt venne. Tudniillik, az izmok
rendszeres karbantartása csökkenti azok öregedését és segít fittnek maradni. A fittségről jut eszembe, enni kellene valamit, hogy
legyen energiám írni. A sok leendő, világrengető gondolathoz kell némi üzemanyag, nem?

Egy kézzel a mobilt nyomkodom, bepötyögöm a pizzéria számát, és miközben a másik kezemmel betűket vések a papírra, azon
tűnődöm, ezt meg most mi a fenének írom le? Sebaj, majd a végén szelektálok a mondatok közt. Na de mi lesz, ha annyira jót fogok
létrehozni, annyira frankó regény születik a kínai golyóstollak semmihez sem hasonlító kék tintájából, hogy egyszerűen… Á! Hagyjuk,
ne menjünk bele. Maradjunk a pizzánál.

A kedves olvasónak csak két sor volt, nekem tizenhét perc, míg kitaláltam és leírtam ezeket az igen magvas gondolatokat. Hú, mennyi
szóismétlés lehet már ezeken a csodás lapokon. Nem érdekel, majd a leendő szerkesztőm kipofozza, elvégre ez a dolga. Ééés már
csengetnek is! Ez a pizza lesz. Eszek, aztán folytatom az írást.

 

*

 

Helló, kedves Olvasó! Röpke két év telt el az első oldal megírása és eme éppen íródó sor elkészülte között. Azon a bizonyos napon,
amikor hallgatva a gyomor parancsoló szavára, ételt rendeltem az örökül rám hagyott bankkártya terhére, kissé megváltozott az
életem. Kissé? Ez a „kissé” egyszerűen hangzik. Valójában fenekestül felforgattam, amit csak lehetett, nem kíméltem sem magam, sem
pedig a környezetemet. Túlzás nélkül állíthatom, hogy történt pár érdekes, izgalmas és nem utolsósorban kalandos dolog velem.
Feleségem van, féléves kisfiam, és pár heg a testem bizonyos intimebb részein, hála annak a csökött agyamnak. Azaz hogy végül is
nem csökött, hiszen annak köszönhetem, hogy harmincévesen végre igazán révbe értem. Már ami a családot illeti. A munka még
egyelőre várat magára, de mivel úgyis híres író leszek, akinek szétkapkodják majd ezt a jelenleg éppen készülő könyvét, nem kell
aggódnom. Ezúton ragadnám meg az alkalmat és mondanék köszönetet Önnek, kedves Olvasómnak… mit Olvasómnak, Rajongómnak,
hogy a pénztárba befizetett pénzbeli adományának köszönhetően az eladási ár körülbelüli huszonöt százalékából befolyt összeg a
zsebemben köthetett ki, és segítségével a sarki zöldséges végre nem néz egy nincstelen senkiházinak. Mert ugyebár a számlák
kifizetése nagyban elősegíti  egy ember társadalmi rangjának megtartását,  a  saját  önbecsüléséről  már nem is  beszélve.  Szóval,
végtelen hálám üldözi Önt és stb, stb… Nem akarok túlzásokba esni, de mindenképpen fontosnak éreztem kiemelni az olvasó és az író
eme gazdasági alapokon nyugvó viszonyát, mely ez egyik félnek lelki ellazulást, a másik félnek pedig anyagi nyugalmat hoz. Mindenki
jól jár. Éljen!

De térjünk vissza rám, a történetemre. Ez a könyv, életem legzavarosabb és legvadabb időszakát fogja igazgyöngyként a mohó olvasó
elé vetni.  Csiszolatlan gyémántként ragyogó tehetségem papír  alapú termékén fog majd az ország lakosainak nagyobbik része
élvezkedni,  amikor  előrázom őket  a  nem csak gyümölcslét  tartalmazó agyamból,  és  leírom őket.  Gyors  egymásutánban fogom
elmesélni a történteket, ezért ne várjon senki egy Sexpír Vilmos- szerű fennkölt alkotást. Se lúdtollam, se pedig angolszász vérem
nincs,  és  a  retorikát  is  csak ugatom,  mint  kutya a  sajtos  kifli  alakú holdat.  Én csupán annyit  ígérhetek,  hogy összedobom a
memoáromat. Lesz, ami lesz.



Akkor kezdem a legelején. Innentől próbálok igazi íróként viselkedni, azaz írni és némi rendszert csempészni a sorok közé. Meg
ilyesmi.

Tehát vártam a pizzát, idegesen forgattam az örökségemet jelentő bankkártyát, és gondolatban már legalább ötször elköltöttem a
pénzt, amit Betti néni rám hagyott. Az én drága nevelőanyám, aki magához vett az árvaházból, és aki tisztességesen próbált felnevelni.
Most biztosan sír, mert valami tisztességes foglalkozás helyett éppen a számítógép billentyűit nyomogatom. Lehettem volna oktató, s
nem ily… izé… szóval József Attila örökkön élő sorait felemlegetve, valami rendes szakmát is a magamévá tehettem volna.

Ekkor kopogtak, és én feltéptem az ajtót, gladiátoros lendülettel csaptam le az ijedt kislány kezében szoronga… Hoppá! Ez nem is
kislány! Ez egy nő. És micsoda nő! Nem, természetesen nem Dzsúlia Roberc, csak valaki, aki egy pillanat… egy fél pillanat alatt
elsöpörte a további terveimet a kolostorral és a többi baromsággal együtt. Nem akartam többé a bezártságot és a cölibátust, csak őt
akartam! Egyetlen néma üvöltéssel szakadt fel bennem a romantikára éhes férfi fenevad égető vággyal teli… Szóval valami beindult,
és bociszemekkel nyújtottam át a bankkártyámat, hogy lehúzhassa a mobil terminálon. Vártam egy angyali kinyilatkoztatást, egy felém
küldött mennyei suttogást, egy apró jelet, mely némi reményt adhatna a folytatást illetően, melyben kéz a kézben belesétálunk a
lenyugvó napba a  tengerparton.  Már olvadtam is,  akár  egy gombóc vaníliafagyi  az  arab tevehajcsár  kezében,  valahol  a  forró
Szaharában. Ahogy az imént említett állatterelési és állattartási szakmenedzser a lassan lecsordogáló ragacsos édességpatakra, úgy
néztem én is az Istennőmre. Vágyakozva, csorgó nyállal. Hogy akkor éppen milyen csúnya gondolatok vetődtek fel bennem a társas
együttlét perceinek, sőt óráinak kellemes eltöltése okán, azt… nos inkább nem részletezném. A férfi olvasók úgy is tudják, mi zajlik
ilyenkor egy honfitársukban, a gyengéd és lágy lelkű női olvasók pedig hadd maradjanak meg abban a hitükben, hogy ha egy
röntgensugár erejű, mindent feltáró, bűvös pillantást kapnak tőlünk, akkor az csakis és kizárólag az elbűvölő bájuknak szól, nem pedig
az ezt körülölelő nyers húsnak. De mivel én egy dzsentlemanus vagyok, maradjunk annyiban, hogy majd elaléltam a látványtól, ahogy
a nőiesség lassan áradó, ám mindent elsöprő varázsa megbabonázott. Még nyelni is elfelejtettem, bizony! Aztán emiatt persze nem is
tudtam megszólalni, krákogtam és köhögési roham jött rám. Halleluja! Így kell ám tarolni, már ami az ismerkedést illeti! Rövid, ám
annál mélyebbről jövő bemutatkozásom után nem is várhattam mást, csak amit kiérdemeltem:

– Kétezer lesz – csapódtak nekem a szavak. De hát én nem ezt vártam. Anya, én nem ilyen lovat akartam! Egy világ… mit egy világ,
egy világmindenség omlott össze bennem.

A semmiből létrejött fekete lyuk mohón beszippantott és összepréselt egy jelentéktelen kis pondróvá. Halkan vinnyogó hangom
cimbalomszerű  cincogásával  egyszerűen  képtelen  voltam kifejezésre  juttatni  a  bennem tomboló  vágyat  és  szavakba  önteni  az
érzéseimet. Az iménti reményteljes pillanat pillanatok alatt a semmibe veszett, magával rántva félénk férfiasságom minden maradék
macsóságát, és ennyit tudtam csupán kinyögni:

– Kérhetsz bármit, mindenem a tiéd.

– Csak kétezer kell, pubi. Már mindenem megvan, ami kell.

Akkor még nem értettem a szavak mögött rejlő igazi mondanivalót, ám később igen gyorsan megvilágosodtam. Azonban ne vágjunk
ennyire elébe a történéseknek, haladjunk sorban! Tehát túl voltunk az első kontakton, már ami az ismerkedést illeti. Ne hördüljön fel
senki, hogy mi ez a nagyképű kijelentés tőlem, hiszen csupán egy pénzügyi tranzakcióról van szó, mely a pizzát prezentálja nekem és
az éhes gyomromnak; ám azt se feledjük, bármikor bárkivel megismerkedhetünk, és még akár házasság is lehet a vége! Úgy ám! Az
persze más kérdés, hogy az esélyek többnyire meg sem közelítik a számokban is kifejezhető ezreléket, ami sajnos eléggé kiábrándító,
viszont a jövő kiszámíthatatlan. Ahogy ez a bekezdés is a könyvben, mert még én sem tudom, mi lesz a befejezése. Valami frappáns, az
tuti, csak még ki kellene találnom. Vagy inkább átugranom. Akkor ugorjunk egyet, kérem szépen!

– De… de… én… – vágtam ki életem legfineszesebben összeállított, többszörösen összetett mondatát. Az Író, mint olyan, egyszerűen
kirobbant belőlem, és a szavak alkotta kábító elixír totálisan lehengerelte Őt. Majdnem… azaz semennyire sem. Meglepettségem okán,
mivel minimum egy elalélést vártam e kábító szóáradat végeztével, elkámpicsorodva vártam a folytatást. A kezdeményezést immáron
végleg  kiengedve  acélos  markom  kőkemény  szorításából,  nagyokat  pislogva,  elhomályosuló  szemekkel  adtam  át  magam  a
leírhatatlanul szépséges hölgyemény látványának. Ki tudja, meddig tartott volna a dolog, ha nem rántanak vissza a talajra néhány nem
igazán romantikus szó segítségével. Bár a szavak még hagyján, viszont maga a jelentésük… na az semmiképpen sem nevezhető olyan
pozitív  közlésnek,  ami  előrevetíthetne  egy  esetleges  továbblépést  az  ismerkedésünk  már  most  sem  akadálymentes  lépcsőjén.
Akadálymentesítésről nem is mertem álmodni, hiába teszi kötelezővé a törvény mindenhol. Bárcsak az emberekre is kivetnék ezt a
rendszert, hogy segíteni kell a bénán ismerkedőket, a megfelelő hozzáállással. De szép is lenne! Mennyi hozzám hasonló lúzer kapna
esélyt egy jobb életre.

– Akkor is kétezer, ha beteg vagyol, szellemi fogyatékos akcijó se nincsen e nálunk.

Nem mosolygott, nem volt igéző a tekintete, és ez fájt. Nagyon fájt. Aztán mintha megenyhült volna az elkámpicsorodott pofázmányom
láttán, mert az ég felé nézett, és nagy erőlködések árán kipréselt magából egy mosolyszerűséget. E reménykeltő másodpercek után,
azt gondolván, hogy talán mégiscsak lesz itt valami pozitív végkifejlet-szerűség, hanyagul nekidőltem az ajtófélfának. Aztán ezzel a
lendülettel mentem is tovább az előszobabútor felé, a tükörig meg sem állva, vagyis dőlve, mert a hideg üveglap állított meg. Ekkor
már tényleg sírhatnékom támadt, a porig-alázottság majd az eszemet vette. Ezek után már ő is látta a helyzet reménytelenségét, és
nevetve libbent el az ajtóból, elindulva lefelé a lépcsőn. Miután talpra evickéltem, diszkréten megszabadulva Betti néni méretes
szalmakalapjától, mely a fogas legtetejéről pont a fejemen landolt, a maga sárga-kék-zöld szalagos mivoltában, már csak a lány illata
maradt ott. Láttam, ahogy hosszú szőke haja lobogott a nyitott lépcsőházi ablakok keltette huzatban. Az üvegen megtörő napfény



ezernyi fényes szikraként borított be mindent. A piros póló sejtelmesen feszült hegyesen domborodó… Izé… A szűk farmerba bújtatott
lábak könnyed lépései, mint megannyi… Jól van! Visszatérek a földre. Nem akarok túlzottan romantikus, csöpögős regényt. Na, nem
mintha baj lenne ezekkel az érzelmeket a női olvasók agyába vadul belepumpáló irodalmi alkotásokkal, csupán ez itt most nem arról
szól. Vagyis a lelkem mélyén erről, de ezt jól palástolva fogom előadni egy kellemesen vicces írás formájában, mely a kalandok és a
hihetetlen helyzetek sokaságával átitatott élettörténetemet a kellően megkeményített, férfias hős képében jeleníti majd meg. Miután
így most szinte félistenné avanzsáltam magam, folytatódjon a sztori.

Lehet, hogy nem teljesen így nézett ki ez az angyali teremtmény, ahogyan az imént lefestettem. Lehetséges, hogy piros helyett kissé
fakó, bordó színű póló és fekete, bő vászonnadrág, némi lisztfoltokkal tarkítva alkotta a viselt ruházatot, de nem is ez a lényeg. Hanem
a… Mi? Mit mondasz? Ja, igen, a haja sem volt hosszú és szőke. Na, és akkor mi van? Ne kelljen hogy emlékeztesselek, ez az én
könyvem, az én történetem. Ne köss már mindenbe bele, inkább add át magad az olvasás mindent elsöprő gyönyörének. Az se
izgasson, hogy a korábbi magázódásról tegeződésre váltottam. Folytathatom?

Hol is tartottam? Igen, a külsőségek leírásánál. Tehát életem igazi és egyetlen Nője távozott sebesen, és én csak álltam ott letaglózva,
véremet folyatva, várva a hamarosan megjelenő vámpírsereget, akik tunkolásra készen kapják elő a hónuk alatt szorongatott teljes
kiőrlésű kenyeret. Igen, teljes kiőrlésűt, mert fő az egészség, ugyebár. Igazán nem venném a lelkemre, ha netán miattam érné baj a
halhatatlanokat. Ugyanakkor, ha halhatatlanok, akkor… Akkor meg mi a fenét aggódom én miattuk?! Főleg, amikor rendeznem kellene
a szerelmi életemet, és ez elég munkát biztosít nekem. A lassan elvékonyodó életem fonalán tűnődvén, nem tudtam, mit is kellene
csinálnom. Vagyis tudtam, csak nem mertem: utánamenni, lazán leszólítani, viccesen és rámenősen lehengerelni, izmos felsőtestemet
előtérbe helyezve pózolni. Igen, ez a dolog elméleti része. Gyakorlatilag azonban nem vagyok annyira vicces, lehengerlő és kidolgozott
felsőtesttel rendelkező alfa hím, ezért lógó orral indultam vissza a szobába, még a gombás-sajtos kajakorong izgató illata sem volt rám
hatással. Ledobtam az ágyra, és melléhuppantam én is. Az egóm romokban hevert, hiszen sikerült még magamat is alulmúlnom az
elmúlt  pár  percben.  A kapcsolatra,  társaságra,  szexre éhes,  ősemberként  vadászó férfiállat-énem azonban tett  még egy utolsó
próbálkozást, hogy kirántson búskomor önsajnálkozó tehetetlenségem iszapjából.

– Hívd fel a pizzériát, nyomozz utána, érdeklődj, kutass… – súgták a belső hangok. Őrülten lángoló szemekkel és sátáni kacajjal
felturbózva kezdtem társalogni ezen belső segítőimmel. Rögtön megtaláltuk a közös nevezőt, ami igen nagy örömmel töltött el és
reményt adott a folytatás megfelelő mederbe való terelésére. Ahogy az őrült tudós a laboratóriumában, úgy én is a szoba közepén állva
kezdtem  el  összedörzsölni  a  tenyeremet.  Maximális  fokozatra  kapcsolt  agyamban  végül  felsejlett  egy  lehetséges  megoldás  a
problémámra. Pulóveremet a vállamra hajítva levágtáztam a tűzpiros kocsimhoz, bepattantam, indítottam, közben benyomtam a cabrio
tetőlecsukó gombját,  és kéjes vigyorral  hallgattam a felhörrenő kétszáz lóerőt.  Igen,  igen… Egy sportkocsival  tényleg jó lenne
beállítani és aratni. A valóságban viszont elballagtam a legközelebbi buszmegállóhoz, és fél óra várakozás után felszálltam a helyi
járatra. Ennyit a nagymenő megjelenésről…

Az utazás természetesen nem ment zökkenőmentesen. Két jóvágású, egyenként legalább százkilós behemót úgy döntött, hogy nekik
pont az én helyem kell, a félig üres járaton. Mivel nem akartam botrányt és féltettem a többiek testi épségét, ezért udvariasan odébb
fáradtam. Magyarul megmondva, betojtam, mint az állat. Ezen újabb, önértékelési rátámat csökkentő szösszenet után, alig pihegve
kúsztam el a célhoz. Csak folytam az aszfalton, laza zseléként. Ámde sziklaszilárd elhatározásom, mely az ismerkedést, a hódítást
lengette előttem, akár répát a csacsi előtt, nem hagyta, hogy felszívódjak az úttest repedésein keresztül. Egyben maradva, új erőre
kapva, a fizikális lényem visszaalakulván a határozott, bátor és tetterős férfi Adonisszá, tovább bandukoltam előre.

A pizzázóhoz érve megnyugodva tapasztaltam, hogy kicsi, éttermi rész nélküli, pusztán kiszállítással foglalkozó üzletről van szó. Ez
nekem kedvezett, mert az ideúton kitaláltam, hogy miként szerzek információt. Besétálni és rákérdezni, hogy ki is ez a földre szállt égi
tünemény, biztosan felesleges,  mert a hozzám hasonló pasasok miatt nincsen adatszolgáltatás ilyenkor.  Sőt,  örülhetek, ha nem
darálnak bele  egy éppen készülő  kajába.  Mindenképpen el  akarván kerülni  ezen elhalálozási  formát,  a  vele  járó  mindennemű
trancsírozós és véres velejárójával, életbe léptettem a B tervet, és telefonos segítséget kértem a húszmilliós kérdés megoldásához,
felidézve egy nagyszerű tévés vetélkedőt.


