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I. rész
1. Én, az sms-terrorista

A következőket tettem eddig, hogy visszaszerezzem az exem:

Könyörögtem, hogy fogadjon vissza.

Naponta legalább egy tucat e-mailt írtam neki arról, mennyire hiányzik, és hogy nélküle az életem egy nagy rakás… Hogy nélküle
semmit nem ér az élet.

Sms-ekkel bombáztam, hogy megtudjam, mit csinál éppen, és ami a lényeg, kivel. Soha nem válaszolt, ezért újabb és újabb
üzenetekben hisztiztem egyetlen nyomorult szóért. Persze hiába.

Naponta végigjártam a kedvenc helyeit, hogy „véletlenül” összefussak vele. Nemes egyszerűséggel kémkedésnek is nevezhető a
tettem, de én inkább nem hívnám így, mert nem vet rám jó fényt.

Minden éjszaka fölhívtam, és kétségbeesett üzeneteket hagytam a rögzítőjén. Általában azzal kezdtem, mennyire boldogok voltunk
együtt, majd áttértem arra, hogy nekem ő az igazi, és azzal fejeztem be, mekkora szemét, amiért szakított velem.

Óránként csekkoltam a Facebookon, hogy tett-e föl új képet, van-e új ismerőse – különös tekintettel a nőneműekre –, és változott-e
a kapcsolati státusza.

Apró, kedves ajándékokat hagytam a lakása előtt, hogy egy pillanatra se feledkezzen meg rólam, és hogy lássa, még most is
mennyire törődöm vele. Legutóbb például szemeteszsákot, mert azt mindig elfelejtett venni. Ezúttal értse úgy, ahogy akarja.

És amikor egyik terv sem vált be, megfenyegettem, hogy kitálalok a barátainak. Elmondom nekik, hogy mennyire kétszínű, és
élvezettel sorolom föl az összes undorító jelzőt, amiket rájuk aggatott. Hah!

2. Chocolate mousse

A mai termés:

Sms: 12

E-mail: 3

Éjszakai hívás: 0 (Végre kibírtam!)

Facebook ellenőrzés: 2

Ajándék: 0

 

Kész őrület, tudom! De a legnagyobb őrület mégiscsak az, hogy fogalmam sincs, kibírok-e akár egyetlen percet is anélkül, hogy
tudassak vele valami halaszthatatlant, valami izgalmasat, valami igazán fontosat. Ma például az történt, hogy az anyám bejelentette,
újra férjhez megy, és úgy éreztem, az exemnek erről feltétlenül tudnia kell.

Az étterem teljesen kiürült, csak a sarokban édelgett egy párocska, amitől forogni kezdett a gyomrom. Az élet annyira igazságtalan!
Amikor az ember egyedül marad, hirtelen észreveszi, hogy körülötte minden a szerelemről szól. Ha bekapcsoltam a tévét, szerelmes
film ment benne, ha bekapcsoltam a rádiót, andalító szerelmes számot adtak éppen, és ha kinéztem az utcára, újdonsült szerelmesek
csókolóztak odalent szenvedélyesen. Mintha csak belőlem akart volna gúnyt űzni az egész világ. Amikor kinyitottam az első, kezem
ügyébe eső újságot, szerelmi horoszkópra bukkantam. Na, ez az, amit soha nem olvasok el.

Most pedig az enyelgő párocska odakint.

Mentem volna már haza,  de a  szabály  nálunk az,  hogy amíg vendég van,  addig senki  se  ki,  se  be.  Leginkább persze ki.
Befészkeltem hát magam a konyha legtávolabbi sarkába, elővettem a mobilom, szétcsúsztattam, és már éreztem is, ahogy bizseregni
kezdenek az ujjbegyeim. Beütöttem az első betűt, majd a másodikat, miközben arra gondoltam, hogy a fogadalmak végül is arra valók,
hogy az ember megszegje őket. Még akkor is, ha ezzel minden esélyét eljátszom annak, hogy ő valaha is szóba álljon velem.

Ám ekkor a szemem megakadt valamin. A valami hívogatóan nézett rám, ahogy ott árválkodott, meg nem értetten, elfelejtetten,
akárcsak én. Egy pohár csokihab kísértett meg, eperrel és tejszínnel a tetején.



Megbabonázva csuktam össze a telefont.

Pár másodperccel később, amikor hatalmasat kanalaztam az ínycsiklandó desszertből, már nem is akartam írni neki. Csak ketten
léteztünk – a chocolate mousse és én. „Ezekért a pillanatokért érdemes élni!” – futott át az agyamon, ahogy a lágy, selymes krém
szétolvadt a számban.

Az utolsó falat után elégedetten – és ismerjük be, némiképp kielégülten – dőltem hátra. A konyha addigra fölbolydult, és mindenki
idegesen rohangált fel és alá, pont úgy, mint amikor pár hete egy édi kis egér tett látogatást a makulátlan helyiségben.

Az egyik pincér gyanakodva mért végig, és inkább mondta, mint kérdezte:

– Nóra! Te voltál!?

Itt következett az a rész, amikor megpróbáltam eljátszani, fogalmam sincs, miről beszél, de az ábra az, hogy csapnivaló színész
vagyok.

– Mi voltam én?

Akkor már a személyzet valamennyi tagja körém gyűlt, és merőn néztek, mintha hipnotizálni próbálnának, hogy valljam meg végre
a bűnöm. Mindezek tetejébe a főnök is előkerült, ami csak tovább rontott az amúgy is szorult helyzetemen.

– Volt ott – mutatott az előbbi pincér határozottan a néhai csokihab irányába – egy pohár desszert.

Rövid hatásszünet után folytatta:

– Benne egy gyémántgyűrű.

Először falfehér lettem, azután éreztem, ahogy hirtelen kiszárad a szám. A torkom köszörültem, és nyeltem egy nagyot.

–  Amivel  az  a  fiatalember –  most  mindannyian kinéztek a konyhából  a  még mindig édelgő pár felé  –  meg akarta kérni  a
menyasszonya kezét. Szóval?

Megadóan emeltem föl a karom, miközben megbánást erőltettem magamra. Az igazság az, hogy csöppnyi lelkifurdalást sem
éreztem, mert az édesség mennyei volt.

– Mégis, honnan kellett volna tudnom, hogy az az isteni csoda tabu? Mindjárt zárunk, és én csak…

A főnök mindenkit leintett, mielőtt egymásnak estünk volna.

– Majd én elintézem. Ti menjetek haza! Kivéve téged – mutatott rám szigorúan, azzal megigazította a kötényét, széles mosolyt
varázsolt az arcára, és kiviharzott a konyhából.

A hősszerelmes tanácstalanul pislogott körbe-körbe odakint, és egyre csak nyúlt az arca, ahogy a főnököt hallgatta.

– Annyi a romantikának! – jegyezte meg valaki, amin mind idétlenül vihogni kezdtünk.

Bár próbáltam laza maradni, a tény, hogy olyasmit nyeltem le, amit nem kellett volna, meglehetősen izgatta a fantáziámat.
Különben ez volt az első eset, esküszöm!

– Most mi lesz? – nyögtem föl hisztérikusan.

– Semmi. Kijön az magától.

Erre megint röhögni kezdtünk.

 

Amikor a főnök visszajött,  igyekeztem bűnbánó képet vágni,  és reméltem, hogy a produkciómmal elnyerem a szánalmát.  A
rezzenéstelen arcról azonban semmit nem tudtam leolvasni.

– Apa, ne haragudj! – fogtam könyörgőre. – Nem szándékosan csináltam, hidd el! Annyira azért nem vagyok kétségbeesett. Tény,
hogy  a  pasim  dobott  az  esküvő  előtt,  de  emiatt  még  nem  akarok  direkt  ünneprontó  lenni.  Mit  bánom  én,  ha  azok  ketten
összeházasodnak!



Tényleg nem bántam, bár a szövegem eléggé sántított. Irigy voltam, megbántott, és totálisan kétségbeesett, de a saját érdekemben
erről inkább nem szóltam egy árva szót sem. Ismertem annyira az apámat, hogy tudjam, jobban sajnálna, mint amennyire én sajnáltam
magam. Pedig már az se volt semmi!

Az apámra nem hatott a fohászom. Rendíthetetlen maradt, és az enyhülésnek a legcsekélyebb jelét sem mutatta.

– A mérleg – nézett rám vádlón – két ingyen vacsora, a gyűrű kitisztíttatása, és a megaláztatás, ahogy ecsetelnem kellett a
pasasnak, pontosan hol is van most a vagyont érő ékszer.

– Na, és hogy fogadta? – harapdáltam idegesen a szám szélét.

– Az isten szerelmére, te hogy fogadnád, ha valaki azzal állna eléd, hogy a méregdrága gyűrűd épp most nyelte le valaki, és
visszakapod, amint átmegy az illető emésztőrendszerén?

Nem tehettem róla, de nevetnem kellett.

– Nem vicces! Egyébként pedig ideje lenne összeszedned magad. Tudom én, hogy ez most nehéz, hogyne tudnám…

Itt megállt egy pillanatra, és lemondóan legyintett:

– Á, a fenébe is! Nem értek én a lelkizéshez. Az anyádnak kellene ezzel foglalkoznia.

Ahogy szóba hozta az anyámat, hirtelen elhallgatott, és elgondolkodva nézett maga elé.

– Anya férjhez megy. Mondtam már? – csúszott ki a számon váratlanul.

Az apám nem díjazta az információt. Idegesen kutatni kezdett az edények között, majd a kezembe nyomott egy ipari méretű
tésztaszűrőt.

– Azzal meg mit akarsz?

– Azt hiszem, ez még jól jöhet. És nem kell visszahoznod – tette hozzá arra az esetre, ha magamtól nem lenne ennyi eszem. –
Hashajtód van?

Közönyösen bólintottam, és elvettem tőle a szűrőt.

– Talán… – kezdett bele a mondatba, de hirtelen félbehagyta.

Tétovázott, és ez azt jelentette, hogy olyasmire készül, amit normális körülmények között nem tenne meg.

– Talán – bökte ki végül – beszélhetnél Irénnel.

– Szóval szerinted is orvosi eset vagyok?

– Nem, dehogy! Csak… Ő nagyon ért az ilyesmihez. Még könyvet is írt róla.

– Miről? – kérdeztem gúnyosan. – Arról, hogyan kell nős férfiakat elcsábítani?

Az apám fájdalmas arccal nézett rám.

– Tudom, hogy nem könnyű ezt elfogadnod, de szeretem Irént. És nem miatta hagytam el az anyádat. Köztünk az már jóval előbb
véget ért…

Legszívesebben sikítottam volna. Nem miattuk, magam miatt. Rég nem érdekelt már a válásuk, csak olyan jólesett néha az apám
orra alá dörgölni a múltat.

– Azt hittem, Irén párterapeuta – váltottam témát, hogy oldjam a feszültséget.

Az apám megvonta a vállát.

– Attól még segíthet, nem?

Én is megvontam a vállam.



– Attól még igen.

– És holnap ne késs el! Te csinálod az őzgerincet – kacsintott rám biztatóan búcsúzóul.

Mégis, kit érdekel az őzgerinc, ha egy gyűrű van a gyomrában? Mert engem momentán nem igazán hozott lázba.

3. A mókus is csak patkány

Aktuális mérleg:

Sms: 10

E-mail: 5

Éjszakai hívás: 0 (A hashajtó megtette a hatását.)

Facebook ellenőrzés: 1

Ajándék: 0

 

Az első sms-t teljesen lazára vettem. Olyan „hé, haver, nálam minden oké, és nálad?” stílusúra. A másodikban megkérdeztem,
mikor szándékozik válaszolni az elsőre. A harmadikban azt tudakoltam, mi az a halaszthatatlan teendő, ami meggátolja az írásban. A
negyedikben közöltem, hogy részemről ennyi, befejeztem, és azt csinál, amit akar. Az ötödikben elküldtem… Valahová az Egyenlítő
környékére.

És mindezt egy röpke óra leforgása alatt.

Magam sem hittem, de végül mégis elmentem Irénhez. Tulajdonképpen nem volt semmi bajom a nővel – ha másként alakulnak a
dolgok, akár barátnők is lehettünk volna –, és az apámra se orroltam már, sőt, azt hiszem, soha nem is ítéltem el igazán. De néha-néha
belém bújt a kisördög, és olyankor eljátszottam, mennyire mellőzve érzem magam. Egy kis bűntudat senkinek sem árt! Főleg, ha az
illető ezt olyan nagylelkűen kompenzálja, mint ahogy azt az apám tette. Pénzen nem lehet szeretet venni, az igaz, de rövid időre
feledtetni lehet a hiányát.

Amíg vártam, idegesen tervezgettem, az életem mely sötét bugyraiba engedem belekukkantani Irént, és melyekbe nem. Az ember
csínján bánik a titkaival, különösen azokkal, amikből kiderülhet, milyen szerencsétlen és sebezhető, és az én tarsolyomból kicsordultak
az ilyen titkok. Jelenleg a legkézenfekvőbbnek az tűnt, ha a szakítás minden sarát Zalánra kenem. Nem is jártam messze az igazságtól,
hisz ő pattintott le, az én szerepem az egész folyamatban szinte elhanyagolható.

Jó ideje malmoztam már az előtérben, miközben nagyokat ásítottam – az éjszakám kész rémálom volt, de a tésztaszűrő nagy
segítségnek bizonyult –, amikor Irén végre kidugta a fejét a rendelő ajtaján, és bűntudatos képpel mentegetőzni kezdett:

– Bocs, maximum 10 perc! Telefonos lelki segély. Tudod, hogy megy az ilyesmi…

Nem, nem tudtam, de azért megértően bólogattam. Hogy elüssem az időt, a táskám mélyéről előhalásztam egy gyűrött, kávéfoltos
magazint, és a fejem búbjáig beletemetkeztem. Épp túljutottam az első mondaton – így kialvatlanul a legapróbb dolog is fenemód
megerőltető tud lenni –, amikor a velem együtt várakozó helyes pasi telefonálni kezdett.

Még mélyebbre temetkeztem az újságban, és úgy tettem, mintha rá se hederítenék, pedig hegyeztem a fülem, hogy egyetlen szóról
se maradjak le. Arra gondoltam, talán hasznomra válik, amit hallok.

– Megint én. Nem jöttél el a tanácsadásra, pedig megígérted, hogy itt leszel.

A nagy igyekezetben, hogy észrevétlen maradjak, majdnem lecsúsztam a székről.

– Maradt még fél óránk – pillantott az órájára. – Gyere, ha tudsz!

A helyes pasi csüggedten tette le a telefont. Óvatosan kikukucskáltam a magazin mögül, és egy biztató pillantást küldtem felé, ám
ekkor észbe kaptam, és szélsebesen gyűrtem vissza az újságot a táskámba. Rém ciki, hogy meglátta, mit olvasok. Rendes körülmények
között mindig hordok magammal egy Dosztojevszkijt, hogy megcsillantsam az intellektusom, de mostanság valahogy nem vagyok a
régi.

 



Irén irodája meglepően barátságosnak bizonyult. Otthonos volt és ízléses, eltekintve a festménytől, amin egy ráncos testű pár
közösült, és amit én meglehetősen obszcénnek találtam. Elhelyezkedtem a kanapén, épp a képpel szemben, és egyszerűen nem tudtam
levenni róla a szemem – úgy vonzotta a tekintetem az a förmedvény, mint macit a méz.

– Átülhetnék… – kezdtem bátortalanul, mire Irén a háta mögé nézett, és sokatmondóan bólintott.

– Talán zavar? – kérdezte őszinte érdeklődéssel.

– Nem, de…

– Ha nem, akkor gond egy szál se.

Fürkészőn nézett rám, azután valamit fölírt a jegyzetfüzetébe.

– Rólam írtál valamit? Rosszat?

– Szerinted csakis rosszat írhattam?

Már most ki nem állhattam a helyzetet, pedig épphogy csak kezelésbe vettek. Amíg ezen zsörtölődtem, kinyitottam a táskám, és
kivettem belőle egy plüssmókust, amit magam mellé ültettem a kanapéra.

– Azt miért hoztad? – nézett rám Irén kíváncsian.

– Ez párterápia, ugye? Zalán nem lehet itt, ezért ő helyettesíti.

– Egy plüssmókus?

– Igen, mert így becéztem az exem. Nem plüssmókusnak, csak simán mókusnak. Vagy mókucinak.

Reméltem, hogy nem hozakodik elő azzal a szakállas poénnal, miszerint a mókus is patkány, csak jobb a píárja, de a reményem hiú
maradt.

– Azt hallottad, hogy a mókus is patkány, csak jobb a píárja?

Harsány kacagásban törtem ki, és amikor lehiggadtunk, Irén a tárgyra tért:

– Tisztázzuk a dolgot! Én nem csak párokat vállalok. Kapcsolati tanácsadó vagyok, szóval semmi gond, ha valaki egyedül keres
meg. Nos, akkor kezdjük is el! Hogy vagy?

Pont, mint a sarki zöldséges. Csak róla eddig nem tudtam, hogy kapcsolati tanácsadó, vagy mi a bánat.

– Hát, vagyok.

– De nemrég szakítottatok, igaz? Mikor is? Egy hónapja?

– Harminchárom napja. Egyébként nem nagy ügy! Hétvégén lenne az esküvőnk, utána irány Vegas, de kit érdekel? Már túl vagyok
rajta.

Nem úgy festett, mintha Irén bevette volna ezt a maszlagot. Komolyan nézett rám, és felelőssége teljes tudatában magyarázni
kezdett:

– Van egy rossz hírem, édesem! Ezzel a hozzáállással sosem leszel túl rajta. Amíg nem zárod le magadban a dolgot, egyfolytában
azon rágódsz majd, hogy miért történt, ami történt, és mi lett volna, ha…

Ez az egész lélekbúvárkodás kezdett az agyamra menni.

– Szerinted mégis mit kellene tennem?

– Ahhoz, hogy továbbléphess, először meg kell tudnod, mi vezetett a szakításhoz. A nélkül sajnos nem megy.

– Akkor tudjuk meg! – javasoltam némi visszafogott lelkesedéssel.

Irén gondterhelten ráncolta a homlokát, mint aki nem tudja eldönteni, hogy is kezdjen hozzá.



– Milyen volt a szex? – vágott végül a közepébe.

Amint a szex szót meghallottam, olyan vörös lettem, mint a frissen főtt rák.

– Nekem mindent elmondhatsz – bátorított Irén. – Egyetlen szó sem hagyja el ezt a szobát.

Na, persze! Majd épp az apám barátnőjét traktálom a szexuális életemmel.

– Nem értem – fakadtam ki dühösen –, miért gondolja mindenki, hogy a szexszel lehetett baj?

– Miért, azzal volt baj?

Úgy tettem, mintha ezt a kérdést meg sem hallottam volna.

– Mi van, ha mondjuk rosszul főzök, és ezért hagyott el Zalán.

– Ezt nehéz lenne elhinni, tekintve, hogy szakács vagy.

– De lehetek pocsék szakács is!

Irén tekintete mindent elárult: reménytelen eset vagyok. Az órájára pillantott, és lemondóan rázta meg a fejét.

– Mára sajnos be kell fejeznünk. Épp csak beszorítottalak két páciens közé.

Mielőtt elhagytam az irodát, Irén még utánam szólt:

– Ajánlhatok némi szakirodalmat, ha akarod.

– Mit? A Káma szútrát? Esetleg az Anangarangát?

– Én a saját könyvemre gondoltam, de ez a kettő se rossz.

Irén rám kacsintott, én pedig megint elvörösödtem.

– Fölírom a címét. Találkoztam már olyannal, akinek segített. Persze nem kötelező megvenni…

Itt kis szünetet tartott, majd nevetni kezdett.

– Dehogynem kötelező! Ha jót akarsz nekem, megveszed.

Azzal átnyújtotta a cetlit, és a váróba kísért.

A helyes pasi még mindig odakint ült. Kitartóan, és Dosztojevszkijt olvasott. Amikor meghallotta, hogy nyílik az ajtó, fölnézett, és
szabadkozni kezdett:

– Késik. Mint mindig. De biztosan itt lesz. Megígérte.

Szegény ördög! Nehéz elhinni, de nyomorultabb volt, mint én.

– A Bűn és bűnhődés? – kérdeztem tőle kifelé menet, talán azért, hogy ne érezze magát olyan egyedül. – A kedvencem.

– És ki a gyilkos? – kérdezett vissza a pasi incselkedve.

Nem ez  volt  a  legjobb  poén,  amit  életemben  hallottam,  mégis  vihogtam,  mint  egy  csitri.  Ahogy  kiléptem az  ajtón,  még
visszaintettem neki, és arra gondoltam, milyen kár, hogy épp lelki nyomorék.

 

Az Irénnel folytatott beszélgetés után izgatni kezdett a szex téma. Vajon ha objektíven nézzük, milyen vagyok az ágyban? Lehet ezt
egyáltalán objektíven nézni? Régebben kitöltöttem egy tesztet a neten, hogy megtudjam, vadmacska vagyok-e, vagy netán inkább
nyuszi, de nem hiszem, hogy az ilyesmit egy kérdőívvel ki lehet deríteni. Két dolog tűnt biztosnak: aktívabb voltam, mint egy darab fa,
és soha nem mobiltelefonáltam aktus közben.

Panaszkodni  eddig  amúgy  senki  nem  panaszkodott,  bár  meglehetősen  nehéz  elképzelni  azt  a  faramuci  helyzetet,  amikor



szeretkezés után egy pasi azt mondja a nőnek: „Kisanyám, totál gáz voltál!”

 

Még nem kellett az étterembe mennem, ezért úgy döntöttem, beugrom a legközelebbi könyvesboltba. Nem láttam egyetlen
ismerőst sem, úgyhogy minden szégyenérzet nélkül vettem célba azokat a könyveket. Levettem a Káma szútrát, kinyitottam találomra,
és tanulmányozni kezdtem az egyik meglehetősen zavaros és kaotikus szemléltető ábrát.

„Képtelenség, hogy ezt a pozitúrát bárki is élvezze” – morfondíroztam magamban. Egészen kitekeredett a nyakam – ennyi erővel
akár a fejem tetejére is állhattam volna –, úgy próbáltam kisilabizálni, melyik láb kihez tartozik, amikor valaki megszólalt mellettem:

– Helló!

Ijedten kaptam föl a tekintetem. A helyes pasi állt előttem a rendelőből. Zavaromban villámgyorsan dugtam vissza a könyvet a
helyére, és találomra lekaptam egy másikat a hobbi részlegről.

– Helló! – mondtam feszengve, és fülig pirultam.

– Nyugi! Nekem hangoskönyvben van meg.

Nem esett le azonnal a poén.

– Hangoskönyvben. Érti?

Végre leesett, mire idétlenül vihogni kezdtem. Hangoskönyvben van meg az, ami mindenkit csak a képek miatt érdekel.

Egyébként rém kínos volt a helyzet.

– Én nem… – habogtam. – Én csak…

A pasi maga felé fordította az alibi könyvemet, és hangosan fölolvasta a címét:

– Hogyan tömd ki a hörcsögöd és egyéb izgalmas kísérletek amatőr tudósoknak.

Felhúzta a szemöldökét, és sejtelmesen mosolygott. Szép mosolya volt.

– Jól van, elismerem, lebuktam – tártam szét megadóan a kezem. – Tulajdonképpen Irén könyvét keresem. Olvasta?

A pasi nem válaszolt, én pedig nem erőltettem a dolgot.

– Hát, akkor én megyek. Biztosan megtalálom egyedül is – habogtam szabadkozva.

Csupán ennyire futotta tőlem, pedig volt a pasasban valami izgalmasan vonzó.

Mielőtt még a nyakamba vettem volna a boltot, újdonsült ismerősöm finoman karon ragadott, és magával húzott az egyik eladóhoz.

– Ezt soha nem hagyom ki – suttogta a fülembe, majd a könyveket rakosgató nőhöz fordult, és udvariasan megkérdezte:

– Elnézést! Radnótitól az Ikrek hava megvan?

Az asszony gondterhelt tekintettel nézett körül, mielőtt válaszolt volna.

– Az nincs, de van rengeteg más horoszkópos könyvünk. Arra hátul – intett magabiztosan a fejével.

Jólesett a nevetés. Még akkor is, ha valahol gonoszság volt, amit csináltunk. Olyanok voltunk, mint két rém rendetlen kölyök, akik
életük legnagyobb csínytevésén vannak túl.

Végül Irén könyvét is megvettem, elköszöntem a pasitól, és arra gondoltam, milyen kár, hogy épp lelki nyomorék vagyok.

 

Minden túlzás nélkül állíthatom, hogy az apám szemébe könnyek szöktek, amikor meglátta a főztöm.

– Az őzgerinc – mondta sírásra görbülő hangon. – Elrontottad.



Elrontottam. Pedig ez volt a specialitásom, mégis elszúrtam. Tényleg csak árnyéka voltam önmagamnak.

Apa komótosan levette a kötényét, menet közben az egyik pultra dobta, és megtörten csukta be maga mögött az iroda ajtaját.

Az étel különben egy eljegyzési vacsorára készült. Volna. A jelenlévők biztosan azt hitték, hogy direkt szabotáltam a bulit, pedig
csak egy kis alvásra lett volna szükségem.

Apa után mentem az apró, levegőtlen helyiségbe, leraktam elé az asztalra a gyémántgyűrűt, ami egy mozgalmas éjszaka után
akadt fönn a tésztaszűrőn, és alig hallhatóan csak ennyit mondtam:

– Sajnálom!

Majd szégyenkezve elhagytam a tett színhelyét.

4. Menyasszonypogácsa

A napi termés:

Sms: 18 (Nem tehetek róla. Csak azért történt, mert teljesen kiborított, ami az étteremben történt.)

E-mail: 3

Éjszakai hívás: 1 (Egy óra után szétkapcsolt a vonal, és utána már nem hívtam vissza.)

Facebook ellenőrzés: 4

Ajándék: 1 (Megvettem az Ikrek havát. Bár nem fogja érteni, miért, és talán oda sem adom neki.)

 

Azt hittem, ennél rosszabb már nem jöhet, de tévedtem. A fejemre húztam a szoba sarkát, és reméltem, hogy senki nem nyitja rám
az ajtót. Azon rágódtam, hogy ha egy kapcsolat döglődik, legalább van idő felkészülni a szakításra. Én viszont azt hittem, Zalán és
köztem minden rendben, és egyszer csak… bumm! Mintha telibe kapott volna egy kamion. Szemből.

Valaki mondja meg, kinél lehet reklamálni!?

 

Olyan  barátnő  mellett,  mint  Dina,  a  legcsekélyebb  esély  sem  mutatkozott  arra,  hogy  depressziózzak  egy  jót.  Mélyen  az
önsajnálatba merülve feküdtem a pihe-puha, vigaszt nyújtó ágyamban, amikor valaki berobbant a szobába, széthúzta a sötétítőt, amitől
egy pillanatra azt hittem, elvesztettem a szemem a világát, majd ledobta magát a hatalmas fotelbe.

– Hoztam sütit.

– Kösz, de már túl vagyok két doboz jégkrémen – fordultam nyűgösen a másik oldalamra. – És ugye megteszed, hogy behúzod a
függönyt?

– Csakhogy ez nem akármilyen sütemény – válaszolt anélkül, hogy a kérésemet akár egy szóra is méltatta volna.

– Talán te sütötted?

Dina megbotránkozva nézett rám. Bosszantotta még a feltételezés is.

– Mégis, minek nézel te engem? Amúgy házi.

– Jó, de honnan van?

A süti Józsikától volt.

 

Amikor Dina valamivel korábban belépett a lépcsőházba, azonnal megérezte a frissen sült sütemény mennyei illatát. Nagyot
szippantott a levegőbe, és elindult a szag után. A körfolyosó szemközti oldalán éppen ekkor nyílt egy ajtó, amin egy gömbölyded forma
gurult ki. A gömbölyded formát Józsikának hívták, nemrég töltötte be a tizenkettőt, és a vadászkürt órájára igyekezett éppen.



– Vigyázz a sütivel, kicsim! Várd meg, amíg kihűl, és csak azután edd meg! – figyelmeztette odabentről egy aggódó hang.

Dina azonnal akcióba lépett.

– Hé, fiú!

Józsika, aki úgy veselkedett neki a lépcsőfokoknak, mintha a Csomolungmát készülne megmászni, tétován fordult hátra.

– Igen, te. Állj csak meg!

Dina sietős léptekkel érte utol, és csípőre tett kézzel állt meg előtte.

– Mondd csak, hány kiló vagy?

– Én? Ha-hatvan – dadogta a fiú.

– Hatvan – hümmögött Dina. – Én ötven. Na és mondd csak, szeretnéd, ha lenne barátnőd? Nem most azonnal, persze. De
szeretnéd, ha valamikor lenne, ugye? Vagy barátod. Én nem ítélkezem.

Józsika nem felelt.

– Na, mi lesz? Válaszolj szépen! Szeretnéd vagy sem?

– Szeretném – bökte ki végre a fiú megszeppenve.

– Jól van. Akkor most add ide szépen azt a süteményt!

Józsika nem mozdult.

– Hát, ahogy akarod.

Dina úgy tett, mint aki feladja. Elindult fölfelé a lépcsőn, de hirtelen megállt, mintha eszébe jutott volna valami.

– Azt hiszem, nem érted a lényeget. Hadd meséljek valamit! Én is ismertem egy kövér srácot. Egyszer még moziba is elhívott. És
mit gondolsz, találkoztam vele?

Józsika vállat vont.

– Nem. A menő csajok nem randiznak a dagi sráccal. Ezt jól vésd az eszedbe!

Dina, aki mindig megszerezte magának, amit akart, végül megadta a kegyelemdöfést:

– Úgy tudom, a szerencsétlen flótás még mindig az anyjával lakik, és édességet zabál reggeltől estig. Már annyira hájas, hogy a
lakásból sem tud kijönni. Szomorú, nemde?

Józsika félszegen nyújtotta át a süteményt Dinának, majd hátraarcot csinált, és halálra vált képpel rohant el a tömzsi kis lábain.

 

– El se hiszem! Te képes voltál egy gyerektől lopni? – néztem Dinára elképedve.

– Nem loptam. Önként adta nekem.

– Persze, miután jól ráijesztettél.

–  Ha ez megnyugtat,  kapott  tőlem egy kis aprót almára.  Én mondom, egyszer még hálás lesz érte.  Különben is,  addig ne
felsőbbrendűsködj, amíg meg nem kóstoltad! Akkor majd rájössz, hogy te is ezt tetted volna a helyemben.

Dina nem túlzott. Isteni volt a süti! Még két doboz jégkrém után is.

– Na és most jön a legjobb. Tudod, mi a neve?

Ötletem sem volt, ezért őszinte kíváncsisággal vártam, hogy előrukkoljon a válasszal.


