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Friderika
Puzzle 1: A klubban – 1969. április

Akkoriban  a  belváros  egyik  legfrekventáltabb  szórakozóhelye,  főleg  az  igényesebb  fiatalok
körében, kétségkívül az Eötvös klub volt. Robi évek óta látogatta. A klub fiataljainak összetétele a
politikához kapcsolódó klikkektől a sporton át a komoly és könnyűzenei érdeklődésig terjedt. Főleg
egyetemisták, értelmiségi csemeték alkották, akiket egyszerűen taszított az Ifjúsági Park merev,
nyakkendős langyossága, mondjuk ki, kevert közönsége, mivel a zenészekhez tapadó könnyűvérű
lánykáktól a kurválkodni sem rest csajokig mindenki odalátogatott. Ott korsóval itták a sört, itt
pohárral, mondták a klubban. A New Musical Express heti listáját „Cintula mester” mutatta be. (Ő
volt a legfelkapottabb dj.) Volt egy kérése: a meglévő kompániát lehetőleg ne hígítsák. Társaságuk
többnyire a szemlélődés tétlenségét, a gondtalanságot, mulatságot, ivászatot, és persze a lányokat
választotta. Az életről, hol nevetgélve, hol komolyan, véleményeket formáltak. Ha a klub elé érkeztél,
belépéshez egy forgóajtón mindenképpen át kellett menned. Ez a még a múlt századból itt felejtett
szerkentyű egészen furcsa, tompa, vadul nyikorgó hangot hallatott, mely a gondozatlanságból eredt.
Valahányszor keresztülment valaki,  s  ha a zene nem volt  túl  hangos, legtöbben tétlenségükben
minden érkezőre ösztönösen odafigyeltek. Talán úgy, ahogy az utcán egy közeledő szirénázó autóra
is megfordulunk. A bejárat gyér megvilágítása a belépők azonnali szemrevételét nem tette lehetővé.
Azonosításukhoz meg kellett várni, hogy a megvilágított asztalokhoz érjenek. Ezért, amikor a két
lány  megjelent,  legfeljebb  a  magasságuk  volt  érzékelhető.  Egyikük  nyúlánkabb,  míg  az
alacsonyabbnak  a  feje  búbján  lófarokba  fogott  haja  leginkább egy  sűrű  csíkokra  bontott  érett
banánhéjra emlékeztette. A különös, dús aranybarna haj szuggesztív megjelenést garantált. Robi
fokozódó érdeklődéssel figyelte. A banánfrizurásnak egy vállpántos, valamilyen állati szőrrel díszített
táskája volt.  Első perctől  őt ítélte meg, mint neki tetszőt.  Alig várta,  hogy az asztalsor végére
telepedjenek, s a megismerés vágyától hajtva, megelőzve a későn ébredőket, már indult is. A lány
felpillantott.  Meleg-barna  szemei  egy  bizonytalan,  tétovázó  nem  és  a  talán  köztes  üzenetét
közvetítették. Ha Robinak megtetszett egy lány, nem egy közönséges szabad-dal kezdte. Volt egy
már bejáratott verziója, úgymint: „szeretnék veled megismerkedni s ahhoz a legcélravezetőbb mód,
ha táncolni hívlak.” A lány kedves mosollyal állt fel; maga elé engedte. Könnyed járása, divatos
szoknyája,  pulóvere;  mintha  ráöntötték  volna.  Bemutatkoztak.  Bizalmat  árasztó  hangja,  szép,
dallamos,  meglehetősen  hosszú  neve  (Sz.  Friderika)  csak  növelte  a  tetszését.  Amikor  táncolni
kezdtek, épp egy lassú, érzelgős dal ment. A partner közelsége, első érintése Robiban életre hívta a
meglátni  és  beleszeretni  fenséges  érzését.  Szokásához  híven  beszélni  kezdett.  Nagy  elánnal
ecsetelte  a  jól  ismert  számok  magyar  szövegét.  A  lány  megjegyezte,  milyen  jól  táncol,  mire
viszontdicsérte, hogy ezt ő is elmondhatja magáról. Kérdésére, mi módon került a klubba, a lány azt
válaszolta, hogy másodéves bölcsész barátnője hívására jött. Kimelegedtek. A zene néhány perces
szünetében Robi egy italra invitálta a lányt. Szomjuk oltása közben tovább beszélgettek. Kialakult
köztük egy kezdeti rokonszenv. Friderika mesélni kezdett magáról, hogy tavaly érettségizett, de
hiába is jelentkezett továbbtanulásra, nem vették fel, pedig jeles volt. Származására gondolva Robi
rákérdezett,  mire  a  lány  bólintásával  megerősítette,  hogy  eltalálta.  Metakommunikációjának
sokrétűsége elbűvölte. Igenléseit egyfajta kizárólagos, egyéniségéhez tartozó mimika kísérte, amit
különös, egyedi hajviseletének ide-oda mozgása csak még nyomatékosított.

– Így aztán egy színház és koncertjegyeket értékesítő irodába mentem ad-ministrálni – mondta
tréfásan. – Ott ismertem meg Évát is.

– Hasonlóképp jártam én is. A pedigrém ugyan nekem sem áll jól, de a valódi cél hajlandóságom
mérlegét mégis,  inkább a szabadidő gátlástalan kihasználása felé billentette – tette hozzá Robi
kedélyesen.



Barátnője partnerét, Évát, egy előadásra hívták. Visszamentek táncolni, de a lányt lekérték. Ez
megszokott volt a klubban, Robit mégis meglepte. Az illetőt látásból sem ismerte. Bosszankodva ült a
helyére. Az asztalra könyökölt. A lány mozgását, a zene ritmusának követését figyelte. Vékony bokák,
formás lábak, gömbölyded fenék, arányos mellek – állapította meg. Türelmetlenül várta a zeneszám
végét, mivel feltűnt neki az idegen tolakodó viselkedése, melyet a lány dühösen próbált hárítani.
Végül visszakérte.

– Néztelek, ahogy táncolsz. Te vagy itt a legcsinosabb.

– Most udvarolsz, vagy bókolsz?

– Lehetek telhetetlen? Mindkettő. Lenne egy kérésem. Ugyan isteni a frizurád, de megtennéd,
hogy kibontod a hajad?

A lány egy ideig ugyan szöszmötölt, végül sikerült kioldania. Lehajolt, megrázta a fejét. Az ápolt,
csaknem egyenes haj kissé a vállán túl ért. Robi megköszönte.

– Én meg köszönöm, hogy megszabadítottál – intett a fejével – a sráctól.

– Miért? – adta Robi a naivat.

– Szemtelen ajánlatot tett és a nyakamba akart csókolni. Kissé már be volt csípve – mondta
ingerülten.

Méltatlankodás közben jobbra-balra ingatta a fejét, mely hajával egyetemben, akár a torreádor
vörös capotéja,  lendületes  félköröket  írt  a  levegőben.  Ha le  is  kérték a  lányt,  egymást  kereső
tekintetünkben már jól felismerhetők voltak a másikhoz tartozás apró jelei. Némi bátorságot merítve
Robi megkérdezte, ha randevút kérne, nem fogja-e kikosarazni (de azért bízott magában és a lány
beleegyezésében), mire a lány azt válaszolta, hogy az csakis a viselkedésétől függ.

Egy ismeretség kezdeti alapozásához erősebb kötőanyagot aligha találtak még a humornál. A
napnál is világosabb: Robi imponálni akart. Kapcsolatuk jövőjéért indított ostromát egy akkor kreált
tréfás formában igyekezett előadni, amikor az ujjával magára mutatott:

– Ősidők óta ismerem a srácot. Százszázalékosan megbízható. Azért is merem vállalni érte a
felelősséget!

Amennyiben egy neked tetsző lány először hallott nevetésébe bele lehet szeretni, nos, ez volt az
az alkalom. Friderika őszinte, felszabadult kacagása Robit gyermekkora egyik kedves mesefilmjére
emlékeztette, amikor édesanyja az angyalfigurák jókedvű viháncolását gyöngykacagásnak hívta.

 

Puzzle 2: A Lány illata
A következő szám Peppino di Capri romantikus dala, a Roberta volt. Fejük egészen közel került

egymáshoz. Nagyon szerette volna legalább egy picit is a lány arcához érinteni az arcát, de ígérete
óvatosságra intette. Robit újra és újra magával ragadta egy addig megfejthetetlen valami. Aztán
rájött. Ez az izgatóan mámorító inger a nyaka felől érkezett. Hogy megbizonyosodjon, még közelebb
hajolt. Az intenzív mozgástól izzadó test kibocsát magából egy szagot, mely, jelen esetben, a lány
nyakából, pulóvergallérja alól áradt. Robi kifinomult szaglása sikertelenül próbálta beazonosítani a
semmihez nem hasonlító illatot. Nyakához közelítő mesterkélt mozdulattal azon fáradozott, hogy
táncpartnere  magával  ragadó  testillatát  –  melynek  fortissimójában  ott  sűrűsödött  emocionális



vonzerejének legnagyobb varázsa – magába gyűjtse. Finom női érzékével a lány persze megneszelte
a  változást.  Fejét  kissé  hátravonva,  szemöldökét  felhúzva  kérdőn nézett  rá.  Ezek  a  mimikával
összefüggő tekintetek, ez a fajta metakommunikáció Robi számára új volt. Tetszett neki. A némán
feltett kérdést máris olvasta:

– Ha nem nevetsz ki, elmondom.

A lány komoly, mégis kíváncsi arccal bólintott.

– Ugyan meglehetősen fura módját választom az udvarlásnak – mert ezt ugye annak nevezhetem
–,  de  a  nyakad  felől,  a  pulóvered  alól  valami  beazonosíthatatlan  illat  áramlik,  aminek  se  a
dezodorokhoz, de még ápoltságodhoz sincs semmi köze. Vonz. Nem tudok betelni vele.

– Hát tudod, mindenre gondoltam, csak erre nem. De kedves és szimpatikus, hogy megosztod
velem ezt az érzésedet.

Tovább táncoltak. Friderika a téma folytatása mellett döntött:

–  Soha nem figyelem,  mivel  nem vagyok egy  verítékező  típus.  Utoljára  a  matek  érettségin
izzadtam, mert izgultam. És hát, ha már az udvarlást említed, bevallom, egy kicsit most is drukkban
vagyok.

–  Ne  haragudj,  de  pillanatnyi,  kissé  abszurd  képzettársításom  annyira  kikívánkozik.
Elmondhatom? Szóval… gondolj arra: pokoli éhesen ballagsz egy számodra addig ismeretlen utcán
és akkor, egy még láthatatlan pékség felől megcsap egy erőteljes, semmihez nem hasonlítható friss
kenyérillat. Nos, valami ilyen izgalmas meglepetés vagy számomra.

A felszabadult kacagásnak létezik egy utánozhatatlan tónusa. Irigylendő képesség. A körülöttük
táncolók  nagy  része  mosolyogva  fordult  feléjük.  Jókedvük  felejthetetlen  nappá  nyilvánította  a
helyszínt, ahol ismeretséget kötöttek.

– Hazakísérhetlek? – tette fel Robi a már felesleges kérdést.

Friderika folytatta a rá jellemző válaszadást:

– 19 évesen kísértek már haza, igaz, titkolt hátsó szándékkal, egy jó kis tapizás reményében. –
Majd egészen közel hajolt: – Szívből remélem, hogy jól ismered ezt a srácot – ekkor mutatóujjával
tréfásan Robi mellére bökött –, akit kísérőmül ajánlottál. Otthon viszont első dolgom lesz kideríteni,
mi is lehet az a különös illat, ami ilyen mértékben volt képes felcsigázni az érdeklődésedet.

 

Távozáskor  Friderika  megkereste  a  barátnőjét,  aki  jelezte,  hogy  marad  még.  Éva  ugyanis
elkötelezte magát a politikával. „Valami összejövetelre készülnek” – mondta.

(Később, amikor a barátnőjét a lakásukról  vitte el  a rendőrség, a klubban szállingózó hírek
lényege mindössze annyi volt, hogy most valószínűleg az egyetemről is kirúgják. Együtt, már előre
sajnálták őt. A forradalom évfordulójára Évát el is tanácsolták.)

 

Egy utcai kandeláber alatt beszélték meg a másnapi randevút. Telefonszámot cseréltek. Friderika
a munkahelye számát adta meg, mondván, atyja nem szereti a körötte legyeskedőket. Búcsúzáskor



Robi azt mondta: ez a 19 éves lány megijesztette az elvárásaival,  s  így fél,  nehogy túlságosan
merésznek  tartsa,  ha  egy  puszit  szeretne  adni.  A  lány  erre  arcon  csókolta.  Robi  tréfásan
megjegyezte,  hogy  ennek  még  következménye  lesz.  Újfent  egy  szemöldökfelhúzás  következett,
melyet Robi már felismert, és folytatta a viccelődést, mondván, hogy az esti arcmosás elmarad. A
hatást elérte, hiszen barátnőjéből ismét kitört a nevetés.

Általában Robi beszélt, Friderika hallgatta. A lány tetszeni akart. Egyénisége, néma arcjátéka
udvarlóját elbűvölte. Frappáns, olykor egyszavas válaszai is a pozitívumok közt szerepeltek. Első
randevújuk egy moziban fejeződött be. Másnap ismét moziba mentek. A Puskin moziba. Robi hálás
volt a sorsnak, hogy egy ilyen bűbájos teremtést vetett az útjába. Remegett a vágytól, amikor a
páholy mélyén először csókolta meg.

(A csók a  szerelem időben nem mérhető félútja.  A két  szív  első jelzése és  a  majdani  testi
beteljesülés közti édes cselekvés fele útja.)

Mivel senki nem ült mögöttük, zavartalanok voltak. Filmnézés közben a lány Robi vállára hajtotta
a fejét. Az egyik jelenet hatására ösztönösen egymásra néztek. Robi a lány ajkát leste. Azzal az
óvatos  „mintha-érintéssel”  közelített  felé,  melyben  egy  esetleges  tiltakozás  időt  enged  a
visszavonulásra.  Azután…  találkozás  egy  forró,  még  kissé  óvatos,  de  már  engedékeny  nyelvvel.

Friderika hagyta magát vezetni. Bízott Robiban. Tudta, ha szenvedélye elszabadulna, nem lenne
olyan édes az első csók íze.

 

Puzzle 3: Minden nap egy kicsit közelebb ülsz… 1969. május
Fogassal a Svábhegyre, onnan kisvasúttal vissza, Hűvösvölgybe mentek. Séta közben kedvenc

könyveikről, írókról beszéltek. Friderika megkérdezte, hogy olvasta-e a Kisherceget? Robi igennel
válaszolt, és mindjárt idézett is belőle: „Jól csak a szívével lát az ember.”

Ez a Kisherceg és a Róka párbeszéd része, lelkesedett a lány.

– Figyelj csak! Az egyik nekem oly kedves részt szó szerint próbálom idézni. Egy kicsit talán a Mi
történetünk is lehetne: „Először leülsz tőlem tisztes távolságra. Én majd a szemem sarkából nézlek.
Te pedig nem szólsz semmit, de minden nap egy kicsit közelebb ülsz.”

A  lány  komoly  mondandóját  Robi  felszínes,  játékos  csókkal  illette.  Hazafelé,  már  az  56-os
villamoson Friderika folytatta idézeteit: „Ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen
leszel számomra a világon. És én is egyetlen leszek a Te számodra.”

Robi ekkor már komoly arccal ingatta a fejét, mint aki kételkedik a hallottak valóságában: –
Bocsáss meg, de még mindig nehéz hinnem a létezésedben. Hogy Én a Te számodra az egyetlen
lennék, nos, ennél merészebb kívánságom álmomban sem lehetne – mondta.

 

A Margitsziget Friderika kedvenc kirándulóhelyeinek egyike volt. Nagyon szerette a hatalmas fák
alatti  andalgást,  a csendet. Különösen azt kedvelte, ha a Nagyszállótól a Margit hídig sétáltak.
Köztes csókjaikkal életük képeskönyvébe írt emlékeiket gyarapították.

 



Egy este a belvárosban sétáltak. Beültek a „Kedves”-be, mely akkoriban egyetlen nappali bárként
működött. Ittak egy kávét. Ottani emlékeit Robi igyekezett megosztani a barátnőjével:

– Gyermekkoromban, ha apának üzleti tárgyalása volt, többnyire ide tértünk be a szüleimmel. A
zongora mellett egy csodálatos ember ült, és a lehető legkülönbözőbb számokat játszotta. Opera-
részlet, nóta, sláger vagy szalonzene, neki mindegy volt. Többnyire ismert dalokat improvizált. Akkor
szerettem bele a jazzbe. Később Franciaországba távozott, világhíres lett. Atyám a börtönben – mert
a szüleim ott is voltak – egy cellában ült Cziffra Györggyel. Egy másik alkalommal majd mesélek
erről.  Szóval  összebarátkoztak,  hiszen  igazából  ott  ismerték  meg  egymást.  Rabtársaival,
karácsonyra,  kenyérbélből  készítettek  Gyurikának  egy  miniatűr  gyurmazongorát.

– Megható lehetett – jegyezte meg Friderika. – Sajnálom, hogy nincs alkalmam zongorázni, mert
évekig tanultam, és elég jól is ment.

 

Néhány nappal később Robi legkedvesebb kirándulóhelyére vitte Friderikát. A lány még nem járt
Szentendrén.  A  jól  ismert  helyeket  széltében-hosszában  bebarangolták.  A  zegzugos  lépcsőkön
felsétálva  a  Templom  dombról  gyönyörködtek  a  panorámában.  Az  idő  mintha  egy  tartós
zománcréteggel vonta volna be a kis ékszervárost, melynek rendkívüli kisugárzása és intimitása
mindkettőjüket  a  hatalmába kerítette.  Megtekintették  a  műemlékekben gazdag festői  település
nevezetességeit: a városi képtárat, majd a Czóbel múzeumot. Egymást átölelve rótták a hangulatos,
keskeny, girbegurba lépcsősorokat, míg csak le nem értek a Főtérre. Megéheztek. Betértek egy kis
vendéglőbe. Talán öt-hat asztal, ha volt a helyiségben és ugyanannyi hátul a kertben. Oda ültek.
Csak ők.  Ketten.  És a csend. Megebédeltek.  Robi beszélt,  Friderika hallgatta.  Kedvelte barátja
humorát, a vicceit, de egyelőre sikertelenül próbálta megfejteni a titkát. (A lányok többségét ugyanis
ellenállhatatlan erő vonzza A Titok után. Ebben Friderika sem volt kivétel.) Ahogy befejezték a kései
ebédet, a pincér leszedte az asztalt. Csak poharak és az a színes mezei csokor maradt előttük, melyet
Friderika a Duna partján, még a töltésoldalban szedett, s melyet a felszolgáló egy üvegvázába tett.
Robi ezt az alkalmat találta a legmegfelelőbbnek, hogy egy tréfás jelenet keretében végre megossza
kedvesével a titkát:

– Nyújtsd ki a kezed – kérte Robi.

A lány mindkét kezét az asztalra tette.

– Tenyérrel felfelé.

Friderika imádta az efféle spontán huncutságokat. Arcán rögvest felcsillant egy pajkos, hamiskás
mosoly. Robi húzta az időt. Reggel óta a zakója zsebében lapult egy lapos, fekete, úgynevezett
kacsázó kavicsdarab, melyet egy lakatossal  kifúratott,  s  melyet órákon át addig polírozott,  míg
tükörfényes nem lett. Nehezen beszerezhető arany festékkel egy kulcsot, alá egy szót pingált rá,
majd  az  egészet  lelakkozta.  Még egy vékony,  hosszú bőrszíjat  is  vásárolt  hozzá.  Az  ajándékot
teátrális, gyors mozdulattal szinte belevarázsolta a lány tenyerébe, majd marokra zárta az ujjait.
Érezhette a testmeleg kavics simaságát. Nem nyitotta ki a tenyerét. Lehunyt szemmel, érzékelni
próbálta a tárgyat. Morzsoló mozdulatokat tett, megrázta, végül a füléhez emelte. Majd kifúrja az
oldalát a kíváncsiság:

– Ugye megnézhetem?

Robi bólintására a marok kinyílt. Az ajándék a tenyerében feküdt. Pillantása elárulta, mennyire
tetszik neki. A fekete kavicson egy aranyszínű kulcs, alatta egy szó – maga felé fordította: Titok – volt



olvasható. Robi közben elővett egy bőrszíjat, átfűzte a lyukon. A két végét összecsomózta. A lány
mögé lépett és a nyakába akasztotta.

– Köszönöm szépen. Elárulnád, milyen alkalomból is kaptam?

– A mai napot ezennel kivételesnek nyilvánítom – mondta Robi. Begörbített mutatóujjával az
asztallap alsó peremén kopogást imitált, mintegy morzézva a kívánságát: Három hosszú, két rövid,
három hosszú, két rövid. Friderika legörbülő ajakkal, tündéri grimaszt vágva, elkeseredetten ingatta
a fejét:

– Bocsi, de gőzöm nincs, mi lehet az.

Robi szembefordult vele:

– Olvass a számról: Sze-ret-nék ve-led ket-tes-ben len-ni.

Kedvese magában mormolta a szájáról leolvasott szöveget:

– Sze-ret-nék ve-led ket-tes-ben len-ni.

Reakciója arcának szokásos mimikával fűszerezett pantomimje: Asztal felett tartott két tenyerét
kissé  felfelé  fordítva,  két  vállát  a  fülei  magasságába  emelve  egyértelművé  tette  a  válaszát,
kihangsúlyozván a hol-t. Tekintetéből tisztán olvasható volt az igen. Robi elégedetten ült vissza a
helyére. Iménti, kéréssel kapcsolatos javaslatát sugárzó arccal várta a lány. Érezte, kívánságát a
barátja nem véletlenül hozta a tudtára, sőt, fogadni merne, hogy Robi tarsolyában már ott lapul a
lehetséges megoldás is.

– Édes! Valamit be kell neked vallanom – mondta Robi. – Eddig ugyan elhallgattam előtted, mégis
úgy gondolom, szemrehányást nem fogok érte kapni.

A lány felcsigázott érdeklődéssel figyelt. Alig várta, hogy végre birtokolhassa a titkot:

– Igaz, csak két hónapja, de van egy lakásom a városban.

Az idő érvényét vesztette. A kis étterem apró kerthelyiségének néma falai egyszerre teltek meg
és  verték  vissza  a  csodálkozó  lány  szájából  elszabadult  nahát-ot.  Őszinte  meglepetésének
jutalmaként felpattant, Robi ölébe ugrott, és nyakát átölelve összevissza csókolta.

– És még nem akartál odavinni?

Kezük összekulcsolódott. Hol egymást, hol a velük szemközti omladozó tűzfalat nézték, melyre a
felkúszó  vadszőlőlevélzet  az  élénksárgától  a  bíborvörös  valamennyi  árnyalatát  odavarázsolva
biztosította a verebek mindenkori rejtekét. A barátságos kerthelyiség megnyugtató csendjében közös
gyermekük született: A Bizalom.

 

A szigeten sétáltak. Robi arról faggatta a lányt, volt-e komoly kapcsolata. Friderika válaszából
egyértelművé válik a nem:

– Két udvarló, ha annak nevezhetem, de egyik sem volt komoly. Mindketten azt akarták… és
gyorsan. Jelentéktelenek voltak. De ha már Rómeóimról kérdeztél, volna egy érdekes, mondhatnám
kalandos történetem arról, hogy találkozásunk mennyire a véletlenen is múlt. Ugyanis ha a sors
üzemeltette kaleidoszkóp lencséje csak egy icipicit is tovább mozdul, mindörökre megváltozik az



életed.

– Beszélnél róla?

– Képzeld, megismerkedésünket megelőző nap Bécsben voltam.

– Nocsak… neked van kék útleveled?

– Dehogy! De apám a ferihegyi repülőtér irányítótornyában dolgozik. A Malév azon a hétvégén
tartotta az éves bálját. Atyám rég titkolt vágya volt felkelteni az érdeklődésemet a légiközlekedés
iránt, így már hetekkel előtte említést tett a bálról. Tetszett a program, mert szeretek táncolni,
ismerkedni. A terminál tele volt egyenruhás stewardessek, pilóták csoportjaival. Apám néhányuknak
bemutatott,  majd  magamra hagyott.  Egy másodpilóta  azonnal  fűzni  kezdett.  Addig  duruzsolt  a
fülembe,  mígnem sikerült  rábeszélnie,  hogy ha én is  beleegyezek,  idősebb kollégájával  rögvest
elkérnek  a  szüleimtől,  és  másnap,  vasárnap,  félhivatalosan  a  gép  fedélzetére  csempésznek  és
magukkal visznek Bécsbe meg vissza. Tetszett az ötlet. Atyám hozzájárulásával tehát egy a Malévnél
hivatalos stewardess kosztűmbe öltöztem. Be kell  neked vallanom, amikor megláttam magam a
tükörben, soha úgy még nem tetszettem magamnak, mint akkor. Rövidesen egy óriás IL 18-ason
találtam magam. A még üres gépen a pilótafülkébe kísértek és leültettek. „Ne félj és bízz bennünk”,
kiáltott hátra a másodpilóta, aki majd felfalt a szemével. Végigizgultam a felszállást. Leszállás után
persze próbálkozott. Míg egy taxira vártunk, barátságosan átölelt, kollégája előre, mi hátra ültünk.
Megfogta a kezem, és azt mondta: na, te lány, most pedig figyelj, mert egy másik világot fogsz látni.
Visszaútig volt hat óránk. Csak tátottam a számat. Egy ismeretlen, új élet, a jólét képe tárult elém.
Mindenhol  mosolygó  emberek,  árubőség.  Egy  cukrászdában  kávét  ittunk,  néztem  az  árát,  45
schilling egy fekete. Ötszáz forint, te jó ég! Késéssel indultunk vissza. Leszállás után Karesz kért,
hogy várjam meg, mert haza kell kísérnie. Amikor vissza akartam öltözni, szólt, maradjak csak a
kosztűmben.  (Azóta  is  őrzöm.)  Egészen  a  lakásajtóig  kísért.  Ugyan  későre  járt,  de  a  szüleim
barátságosan betessékelték, leültették. A buli, a bécsi kirándulás, apám hihetetlen engedékenysége,
mindez, együtt olyan szervezettnek tűnt. Hódolóm, ott, a szüleim előtt, másnapra egy komolyzenei
koncertre invitált a Zeneakadémiára. Már biztos voltam apám machinációjában. Kikísértem a srácot.
Számítottam rá, hogy le akar smárolni, mert rögtön a kezemet nyújtottam, így be kellett érnie egy
hosszabb kézcsókkal. Nem igazán rajongok a komolyzenéért. Sem Händel, sem Haydn, de még a
csábító cselló muzsika sem hoz lázba, így, amikor másnap, hétfőn Éva felhívott, hogy nincs-e kedvem
táncolni  egyet,  az  egész  Concerto  Grosso,  pilótástól  befuccsolt.  Felhívtam  Romeót.  Egy  ideig
szabadkoztam, s bár, nem tagadom, tetszett a srác, végül megmondtam az őszintét: „A repülést
nagyon élveztem, de járok valakivel, és más programom akadt – hazudtam.”

–  Feltételezem,  atyád  egy  nekik  is  megfelelő  partnert  keresett.  Mondd,  ha  a  fickó  nem
hangversenyre, hanem, mondjuk moziba hív?

– Igen. Akkor vele megyek.

–  Ha  belegondolok,  az  alkalomszerűen  adódó  esetek,  helyzetek,  események  valóban  csak  a
véletlenek alakulásától függnek, hiszen engem is a vaksors vitt rá, hogy aznap a klubba menjek.
Emlékszem, hagyatékügyben egy Népköztársaság úti bérházban voltam. Nézem: rendezett, csodás
gyűjtemény. Tudod, aki  szereti  a könyveket,  azt az ilyen látvány lenyűgözi.  Passuth Eurázsiája,
Rachmanova Szerelem, cseka, halála, egy dedikált Radnóti. Szorított az idő, mert a közeli Vörös
Csillagban az Egy asszony meg a lányát vetítették Sophia Lorennel. Mielőtt a pénztárnál rám került
volna a sor, mellém szegődött egy lány. Kérdezte, vennék-e neki is jegyet. Fűzni kezdtem. Közben
kiszólt a pénztáros, hogy már csak néhány jegy maradt, az sem egymás mellett, erre kiálltam a
sorból. Mondtam, ha kedve tartja, jöjjön velem, az Elte klubba megyek táncolni. Gyalog indultunk a
Blaháig.  Ott  egy  7-esre  szálltunk,  ahol  összefutott  a  barátnőjével.  Kérdezte,  hogy  ő  is  jöhet?



Mondtam, hogy sajnos csak az egyiküket tudom bevinni, mire elbúcsúztunk.

– Ha netán a következő buszra szálltok, akkor lehet, hogy most vele lennél? – kérdezte Friderika,
mire Robi bólintott.

 

Hazafelé már a következő randevú terveit szövögették. Robi imádta nézni Friderikát, tekintete
szinte áthatolt a ruházatán. A lány tudta, olyankor gyönyörködik benne. Tetszett neki, hogy tetszik.
Magához vonta a fejét és a fülébe súgta, hogy érzi pillantása simogatását. Robi homlokon csókolta,
majd megemlítette, hogy a már idős és beteg Renoir érezhette ezt, amikor beleszerelmesedett utolsó
modelljébe. – Catherine Hesslingbe, egészítette ki Robi megjegyzését elmés kedvese.

 

A lakás bemutatását  Robi  a hét  végére halasztotta.  A függönyök,  néhány berendezési  tárgy
hiányát még pótolni  akarta.  Első együttlétük várható egyediségétől  nem szívesen tért  volna el.
Barátnője ugyan kétszer is felajánlotta a segítségét, de Robi azzal hárította, hogy már csaknem
mindennel elkészült.

 

Robi egyik vevője egy ritka könyv beszerzésének kapcsán egy kétszemélyes hajóutat ajándékozott
nekik: Friderika már előző nap elkéredzkedett a munkahelyéről. Meglepetésre készült. Felvette a
stewardess egyenruhát, a feje búbjába nyomta a Malév sapkát, de a biztonság kedvéért azért egy
pulóvert  is  vitt  magával.  Amikor  Robi  meglátta,  nem győzte  dicsérni.  A  hajó  orrához  mentek.
Kedvese mögé állva beszélgettek. Egyre több közöset fedeztek fel egymásban. Visegrádon szerettek
volna egy sétát tenni, de tervük meghiúsult, mivel a kapitány kerek perec kijelentette: ilyen kevés
utassal a hajó nem köt ki. Megfordultak, és a szentendrei szigetet megkerülve a másik ágban indult
is  vissza.  Hétköznap volt,  s  ráadásul az időjárás is  kedvezőtlenül alakult.  Szitált.  A hajó fedett
részébe menekültek. Egy fiatal pártól Eltekintve egyedül voltak. A másikról való ismereteiket tovább
gyűjtötték: Mik a kedvenc szórakozásaik? Sport, könyv, színjátszás, művészet, zene. És, persze az
írás. Friderika megemlítette, ha lenne rá ideje és lehetősége, sokat festene, majd hozzátette: Ha
egyszer megéri az öregkort, mennyire szép emlékek is lesznek ezek az együtt töltött órák, hisz van
már múltjuk. Alkonyodott. Egymást átkarolva, a hajóablakon kibámulva a gödi part többnyire polgári
villáit nézték. Némelyikben már a világítást is felkapcsolták.

– Mire gondolsz? – kérdezte Friderika.

– És te?

– Kíváncsi vagy rá? Nos, én momentán arra, hogy ott fent, valamelyik szép villában élünk. Például
– az ujjával mutatja – például ott… látod azt a fatornyos emeletes villát… azt, amelyik előtt avart
égetnek.  Szóval…  Épp  akkor  érkeztünk  a  szigetről,  ahová  olykor  átúszunk.  Már  alkonyodik.
Lezuhanyozunk és az öreg diófa alá ülünk, ahhoz a kőasztalhoz, melyet még a nagyapád készített.
Ott  teázunk,  amikor  édesanyád  megérkezik  a  gyerekekkel.  Megölelgetjük.  Megkérdezi,  mit
szeretnénk vacsorára. A házból kellemes muzsika hallatszik. A gyerekek a fűben játszanak. A kerítés
előtt meggyújtod a száraz leveleket, melyeket az enyhe légmozgás fel-fellobbant. Isteni avarszag
terjeng. A kisebbik hozzád totyog, segít  az ágak gyűjtésében. Kürt hangja szól.  Felkapod őt,  a
nyakadba ülteted, a kerítéshez mentek. – Nézd csak: hajó – mondod. A nagyobbik gyerekkel utánad
sietünk. Szabad karoddal átölelsz. Együtt a család. Négyen nézzük a méltóságteljesen úszó hajót.

A vágyaikkal  némán, összeölelkezve álltak.  Friderika egy pajzán mosollyal  kísért  vérbeli  női



kérdést tett fel Robinak: Elárulná-e, hogy tulajdonképpen mit is szeret rajta? Persze az illatán kívül…

Rövid hezitálás után Robi viszontkérdezett, hogy hol is kezdje?

– Micsoda kérdés! – csapott le rá a lány, látva, hogy barátja kapható a játékra. És örömében egy
akaratos kisgyerek hisztijét kezdte utánozni: Dacosan, lábujjhegyre állva le-fel szökdelt, arra várva,
hogy mielőbb kezdjen hozzá. Robi felsorolta, mennyire elnyerte a tetszését a kozmetikai szerek
mellőzése, majd a homlokától a szemein át, a haját, benne megbúvó füleit, szájának csókraktárát,
ölelő karjait és őzikenyakát dicsérte, végül a melleire mutatva egy álljt kiáltott! Friderika füléhez
hajolva azt súgta, hogy csak idő kérdése, mert hamarosan indul egy felfedező expedíció.

 

A hajó 180 fokos fordulatot tett és kikötött a már majdnem elkészült Hotel Intercontinental előtt.
A 2-es villamoshoz futottak, majd a Boráros térnél még elkapták az épp induló buszt.

– Kérlek, ne gyere közelebb, apám hátha les az ablakból. Látod, a másodikon az a kettő az enyém
– még – tette hozzá halkan, bízva abban, Robi ennyiből is érti, mit akar vele sugalmazni.

– Remélem, megúszom egy szimpla leszúrással – búcsúzott.

– Sebaj, előbb utóbb úgyis elloplak – szólt utána Robi.

A lány visszafordult.

– Mondd még egyszer.

– Előbb vagy utóbb úgyis elloplak – ismételt Robi.

Friderikának a hallottak szárnyakat adtak. Még egy utolsót intve kedvese felé, mint egy kisdiák, a
házukig szaladt. – Szerelmes vagyok! – kiáltotta csak úgy, magának. A lépcsőházban, kettesével véve
a lépcsőket, tovább lelkesedett: – Ugye ez már az? – Szinte vallatta magát, és alig várta, hogy
másnap beavathassa barátnőjét mérhetetlen boldogságának titkába. Elégedett volt mindennel, még
az otthoniakkal is. Elővette a naplóját és már ömlöttek is a betűk: – Csodálatos az élet! Kívánom,
hogy együtt lehessünk, hogy együtt éljünk, kettesben. S gondolata legmélyén, félőn, tán, hogy saját
maga se hallhassa tisztán: Vagy hármasban… egy picivel, egy nagy, azaz nem is kell a nagy, elég
lenne egy kicsi ház is.

 

(A Nő, nemének legtermészetesebb és legcsodásabb ösztönétől vezérelve első ízben szólalt meg a
lányban. Tudta, először feleségnek kell lennie, ami egy nő számára a könnyebbik feladat. Anyának
lenni a nehezebb, de az sokkalta szebb, s ez volt vágyainak végcélja. Megmutatni, ő mennyivel
másképp fogja majd nevelni a gyermekét!)

Puzzle 4: Az elvarázsolt… – 1969. június
A Nyugatinál találkoztak. Ha nem állt szándékunkban egy bőrig ázás, iparkodniuk kellett. Kézen

fogva rohantak a mellékutcákon. Az egyik saroknál Friderika egy tócsába lépett. Bosszús nevetés
közepette  vette  tudomásul  barátja  buzdítását:  hogy  mindjárt  odaérnek.  A  kapu  alól  Robi
széttekintett. A lány fázósan kérdezte, hogy mit néz.

– Hátha találok egy lesi fotóst, aki készíthetne rólad egy olyan… olyan „bőrig ázott ürgelány”



fényképet.

– Hát, hozod a formádat, jegyezte meg fogvacogva, esőkabátjába burkolózva a lány.

Kettesével vették a lépcsőket. Az emeletre érve Robi kibolházta a megfelelő kulcsot: – Nincs
negyedéve,  hogy  itt  lakom –  mondta.  (Válása  óta  Friderika  volt  az  egyetlen  lány,  aki  mellett
megállapodott volna. Fájdalmas veresége, hogy megcsalták, akkor vált véglegessé. Szegény Zsuzsin
morfondírozott,  aki  még a felesége előtti  kapcsolata volt,  de ő,  épp leendő neje miatt  csúnyán
cserbenhagyta. És… két hónapja? igen, az azt megelőző hétvége volt, hogy Friderikát megismerte.
Már  bezárta  az  üzletet,  amikor  egy  fékező taxiból  Zsuzsi  szállt  ki.  Összevissza  puszilta.  Teste
emlékezni  kezdett.  Visszamentek  az  üzletbe.  Elmondta,  hogy  nemrég  értesült  a  válásáról.
Felajánlotta: elválna, sőt, a családját is elhagyná, ha… Milyen nehezére is esett visszautasítani!
Sokáig  vigasztalta.  Végül,  bármilyen furcsa  is,  Zsuzsa  már-már  öngyilkos  szerelme adta  vissza
megtépázott önbizalmát. Örült, hogy, ha utólag is, de megbocsátotta neki csúf viselkedését. Nem azt,
hogy elhagyta, hanem: ahogy elhagyta. Remek lány volt.)

A lakásba lépés pillanata megismételhetetlen. A többé-kevésbé sötét előszobában megilletődve
állt  a  lány.  Az ehhez hasonló udvari  lakásokban a félhomályé a főszerep.  Robi  felkattintotta a
világítást.  Lesegítette vizes esőköpenyét.  Friderika kibújt lucskos cipőjéből.  Barátja kézen fogva
vezette  a  szobába.  Szólni  akart,  de  a  lány  esőtől  még  nedves  tenyerét  a  szájára  tapasztva,
nemlegesen  rázta  a  fejét.  Vizes,  összetapadt  hajához  Robi  hozta  a  szárítót.  A  masinával  való
bíbelődés közben hátával és az egyik talpával a kandallónak támaszkodott. Figyelme megoszlott
titkolt  gondolatai  és  haja  ápolása  között.  Amikor  elkészült,  megilletődötten  tekintett  szét.  Két
lefüggönyözött ablak, közte egy asztal, oldalán két nagy fotellal. Az egyikhez sétált, beleült. Robi
megkérdezte, kér-e egy feketét. Az igenlő bólintásra kiment, feltett egy kávét, közben bekapcsolta a
magnót. Tanácstalan volt. Elfogytak az ötletei. Az elkészült kávéval megállt az ajtóban. Friderika az
óriásfotelban – melyben kétszer is elférne – keresztbetett lábakkal ült. Az asztalra tette a feketét.
Míg a sajátját kortyolta, nézte a lányt, aki, talán zavarában, fel-feltekintve rá, a ridikülében kezdett
keresgélni. Végül megkérdezte, hogy min mosolyog. Robi a táskájára mutatva megjegyezte, hogy egy
ridikül mindig sok titkot rejt magában! Gyöngykacagás. A csend, a feszélyezettség véget ért. A
degeszre tömött válltáska tartalmát a lány az asztal üveglapjára öntötte. A táska bőséges gyomra
csilingelve, zizegve, kopogva gurult szét. Elengedve ridikülét, két tenyérrel próbálta visszatartani a
megbokrosodott,  életre  kelt  mindenséget.  Minden,  ami  egy  ilyen  kis  helyen  elfér,  benne  volt.
Felszabadultan sorolta, mi, micsoda, honnan van, és mire kell. A nők ez irányú sztereotípiájáról
Robinak volt már némi fogalma. Egy táska tartalma minden körülmények között beletartozott. Csak
terméskő nem volt benne. A lány semmit ki nem selejtezve visszapakolt, majd kezébe vette a kávéját.
Míg  kavargatta,  szemügyre  vette  a  szobát.  Jobbra,  a  fal  mentén  egy  hosszában  szétnyitott
franciaágy.  Balra,  a  szoba másik oldalán kisszekrény,  tele  könyvekkel,  mellette a  tévé,  majd a
kisszekrény párja, talán fehérnemű céljára. Robi a csöppnyi kezet figyelte. A piciny ujjak közül négy
érintette a csésze szélét, szemben hüvelykujjával. Ami addig fel sem tűnt neki: körmei nem voltak
kilakkozva. A lány apró kortyokban, élvezettel itta a feketéjét. Ez a kávé minden addig elfogyasztott
kávétól különbözött, hisz kedvese főzte és nála fogyasztja. Ujjaival a zene ritmusát dobolta a térdén.
Kérdezte, kaphatna-e egy zoknit, mivel fázik a lába. Robi elővett egy párat. A lány egyik lábát a
térdének támasztotta, a másikat két tenyere közé fogta, lehajolt, rálehelt, dörzsölni kezdte:

– Szép a lábfejed – dicsérte.

– Jézusom, mindjárt lángra kapok!

– Mint egy óriáscsecsemő lába, melyek, ha nem látom, hogy tudnak rohanni, azt hihetném, nem is
a járásodat  szolgálják –  mondta Robi,  majd egy hirtelen mozdulattal  a  lábainak dőlve átölelte.
Barátnője  közben  a  felcsúszott  szoknyájával  bajlódott.  Zavarát  oldva  Robi  megfogta  a  kezét,



felsegítette. A lány a két csészével a konyhába ment. – Hol a kapcsoló? – kérdezte, de mielőtt válasz
érkezne, máris érkezett a megvan. Visszatért. Megállt az ajtóban. Robi már az ágyon várta. Mellé ült.
Are you lonesome tonight… énekelte Elvis. Nézte a lány hajjal körbeterített, esőszagot árasztó arcát.
Áttetsző,  érzéki  ajakcsillogása  a  végletekig  fokozta  a  vágyát.  Míg  csókolta,  bóklászó  keze
gerincoszlopának egy konkrét pontjához ért, ahol megállapodott. Egymásra tekintettek. Robi egy
enyhe nyomással érzékeltette a melltartó hiányát. Néma jelrendszerük sikerén jót derültek.

(Robi  tudta,  ő a rutinosabb és tapasztaltabb.  Döntött:  nem szabad elvesztenie a fejét.  Csak
szeretni, ölelni, örömet szerezni… megértetni a lánnyal, mit is jelent a számára.)

Hanyatt dőlve húzná maga után a lányt, aki meglepetésére felállt.

– Egy pillanat…

Éles cipzárzizegés, és a vászonszoknya nyíló lepkeszárnyként terült szét. Ahogy Robi a kedvese
mellé feküdt, az alig-fényben felfedett combtorkolat egy elhalványult ködfehér vitorla szél feszítette
domborulatát sejtette. A bokájáig siklatta a kezét. Nagyujját a sarkának támasztva, a négy másikat
szétterpesztve, az alig fedett testen, hernyó módjára, lassú mozdulatokkal araszolt, fel, egészen a
feje búbjáig. Kedvese izgalmát oldandón szólt:

–  Megállapítom,  hogy  az  itt  látható  elbűvölő  édenlény,  a  valaha  látott  legtüneményesebb
Friderotikus sapiens, talpától a feje búbjáig 160 centiméter. Ez egy még beláthatatlan gyönyöröket
rejtő izgalmas territórium, tele felderítetlen szépséggel.

A lány pajkos korrigálással jelezte részvételét a játékban:

– 159

– Emlékszel? A hajón azt kérdezted, mit is szeretek rajtad. Ami a felsorolásomból akkor kimaradt,
oda most egy expedíció indul.

– Várom a kutatókat… – súgta lehunyt szemmel.

Pulóverrel takart egy szál bikinis testét csókzápor veri.

– Varázslatos érzés… – susmogott a lány.

– Nagyon kívánlak, de még nem akarom. Hamarosan megérted.

 

Kapcsolatuk abba a szakaszába érkezett, ahol a beleegyezéshez már nincs szükség szavakra.
Egymás mellett fekszenek. Robi tudta, hogy Friderika feláldozná azt a bizonyságot, melyet csak egy
ártatlan lány adhat, de azt is tudta, hogy az nem fog bekövetkezni.

 

[A  szerző  első  ízben  idéz  Friderika  naplójából:  Először  vagyok  a  lakásán.  Meztelenség,
szerelmeskedés. szenvedély… Hozzám ér… Megkérdezi: ismerem-e a hét puszi próbáját. Emlékszem,
legutóbbi  vakációmon Klári  barátnőm a naplójában valami  előjátékról,  no  meg vőlegénye,  Lóri
ötletességéről, nyelves kényeztetéséről beszélt, amiről addig azt gondoltam, a csók egy fajtája.]

 



Friderika  lehunyt  szemmel,  gondolatban követte  a  nyakától  távolodó ajakérintés  összevissza
irányát,  mely  vékony  pulóverén,  verítéktől  harmatos  hasának  bababőrén  keresztül,  egy  vágya
kínálatát hordozó száj megtestesítőjeként, térde belső oldalához siklott.

– Egy…

Feszülten figyelt. Kezei a csípőinél. A finom, erotikus érintés, lángra lobbantva a parázsló testet,
néhány centivel feljebb kúszott.

– Kettő… – incselkedett Robi.

Fokozódó  izgalmában  egy  nagyot  nyelt.  Ujjai  feszült,  izgatott,  verítékkel  borított  testén
mámorfakasztó gondolaként, ösztönösen Robi feje irányába indultak.

– Három…

Az utolsó szám, amire még emlékezett. Öntudatlan nyílt meg. Ujjai bátorítólag túrtak a szomját
oltó kedves hajába. A szenvedély forrpontja és a célhoz érés pillanata, a hetedik pont… A mindent
elsöprő viharos vágy a vitorlába harap és kicsordítja a forrást. Az emocionális egymásrautaltság
legcsodásabb kitörése… heves,  mohó csóközön. Fehérneműje selymének bodzavirágnyi felszínén
folyó  frenetikus  szerelemjáték.  Gyönyörkönnyek  te-illata.  Lebegés.  Majd  egy  semmihez  nem
hasonlítható, felszabadult remegéssel járó halk, elégedett sóhaj. Nincs az a szerelmes férfi, ki képes
lenne visszatartani magát. Két szövetséget kötött test. Zárt szemek, néma kábultság, kielégültség.
Lányujjak reflexmozdulatai a hajban. Ájultan fekszenek.

 

Robi a füléhez hajolt:

– Egy picurkát maradj így.

A lány mosolyogva leste a sötétben, amint a neki hátat fordító társ lecserélte a szükségest, majd
visszafeküdt mellé.

– Milyen csodás lenne, ha most nálad alhatnék…

– Gondolod, hogy hagynálak aludni?

Robi visszatartaná, de a lány könnyed mozdulattal felkelt:

– Megtennél egy szívességet?

– Bármit – válaszolt.

– Kaphatnék egy valamilyen… szóval alsót?

Először értetlen arcot vágott, de aztán felállt és keresett egyet:

– Csak abban az esetben, ha cserével adom.

Friderika  szemérmesen  elfordult.  Kilépett  a  bugyijából,  nyújtotta  a  kezét,  Robi  beletette  a
cserealsót, a lány belebújt, felé fordult. A nem éppen bugyi méretű szerelés láttán elkuncogta magát.
Kedvese  csábos  mosollyal  tette  a  kezébe  többszörösen  hitelesített  fehérneműjét.  Robi  derűsen
kiáltott: – Micsoda zsákmány!



– Egy édes gyerek vagy, ugye tudod?

 

Mielőtt kiléptek az ajtón, a lány egy kézmozdulattal megállította: Átölelte, és a fülébe súgta:

– Köszönöm, hogy… de Robi a tenyerével elnémította a száját:

– Szeretlek – mondta, és elvette a kezét.

– Szeretlek – mondta a lány.

 

A  Kőrútra  értek.  Minden átváltozott.  A  villamosok  sárgábbak,  a  fények  élesebbé  lettek.  Az
emberek többsége mosolygott. Igyekeztek, hogy a lány időben hazaérjen. Egy üres hatosra szálltak.
Friderika Robi füléhez hajolt:

– Azt az illatot most is érezted?

Robi heves bólogatás kíséretében mondta, hogy most igazán.

– Szerencsés alkat lehetek, mivel,  ahogy kivettem a szavaidból,  ha meg is izzadok, abból is
profitálok. Volna azonban egy ötletem. Át kellene gondolnod, nem lennének-e sikereid valamelyik
szimatolással kapcsolatos divatos szakmában.

 

Naponta találkoztak. A lány elmesélte, odahaza ismét tombolt a szülői vonal. Apja kisajátítottként
szeretné kezelni őt. Főleg az időbeosztásával elégedetlen: „Otthon is többet kellene segítened” –
korholta. Robinak volt egy olyan érzése, sokáig ez már nem tartható. A kézenfekvő megoldáson
azonban nem törte a  fejét.  Igaz,  egy alkalommal felvetette,  hogy egy csokor virággal  szívesen
felmegy hozzájuk. Még azt is hozzátette, hogy a kockázatot vállalja – de a lány leintette, hogy ha egy
csepp esélye lenne, már bemutatta volna. Robi hitt neki. És így kényelmesebb is volt, hiszen tudta,
viszonyukat a tiltás csak még izgalmasabbá teszi. Hetente jártak szerelmeskedni a lakására, ahogy
ezeket az alkalmakat Friderika nevezte.

 

Egy alkalommal Robi édesanyja, aki hozta-vitte az ágyneműt, a lakásban találta őket. Szerencsére
még az előtt érkezett, hogy… – Már megyek is – mondta az asszony. Persze nem engedték el. – Épp
most akartam egy kávét főzni… tessék szíves lenni helyet foglalni… mindjárt hozom is – lódított
Friderika, csak, hogy ott tartsa. És már indult is a konyhába. Robi az anyjával a szobában maradt. Az
asszony ritkán volt  szívélyes fia  partnereivel,  de a kávéra várva megjegyezte:  –  Látod,  ezzel  a
kislánnyal csak most találkoztam először. Ez egy komoly lány. Azonnal megtetszett. A lány, közben
egy ezüsttálcán, alátét kistányérral, szalvétával, cukortartóval, kiöntőben hozta a feketét. – Hány
cukorral tetszik? És tejszínt?

Tetszeni  akart.  Főleg a neki  kedvesnek.  Amint  elfogyasztották a kávét,  Robi  édesanyja már
búcsúzott is,  de azt még látta, amint a lány a konyhába viszi az edényeket. A kapuig kísérték,
megölelték. – Most aztán megtetszettél az anyámnak – mondta Robi visszatértükben. A lány félre
nem érthető mosollyal azt válaszolta, hogy szeretne is tetszeni neki.



 

(Szerelmükben  volt  valami,  amit  nehezebb  megfejteni,  mint  elmondani.  Ha  kirándultak,
vacsorázni és táncolni mentek, filmet néztek, avagy csupán egy padon ülve beszélgettek is: ezek a
találkozások – mivel Vele  történtek – Robinak olyan többletet adtak, mely teljes érzelmi világát
lefedte.)

 

Robi számon tartja: Június 25, Friderika 19. szülinapja. Kérte a lányt, estére úgy készüljön, hogy
vacsorázni mennek. Barátnője kívánsága: ha hasonló programot szervez, előre szóljon, mivel szeret
az  alkalomhoz  illő  ruhában megjelenni.  A  margitszigeti  Nagyszálló  teraszán  ülnek.  Hétköznap.
Vendég sehol. A zenekar unottan játszik.

Kedvese felé nyújtja a kezét.

– Már azt hittem, soha nem kérsz fel – szellemeskedik a lány, aki megszokta és nem zavarja, ha
csak ők ketten táncolnak. A zenekar felélénkült. Amikor előttük lejtettek, az együttes vezetője –
bizonyára neki is tetszik a csinos hölgy – megkérdezte, hogy a fiatalasszonynak mi a kedvenc száma?
La vie en rose –  mondja Friderika.  És következett  a  megrendelt  dal.  A lány halkan dúdolta a
romantikus számot: Álmaimban látlak én… Egy pillanatra megálltak. Robi elővette az ajándékát, egy
ezüst nyakláncot, végén egy apró rákkal, és a nyakába akasztotta. Friderika számon tartja zodiákus
jelét. Az ezüstöt favorizálja. Összeölelkeztek. Boldog születésnapot – mondta. A zenekar tapsolt.
Mialatt a lány a mosdóba ment, Robi egy százast csúsztatott a zenekarvezető zsebébe. Már túl voltak
a vacsorán. Az asztal felett átnyúlva megfogta barátnője kezét.

–  Édes!  Valamit  el  kell  mondanom. Azt  hiszem jobb,  ha tudsz  róla.  Megismerkedésünk óta
erősödik bennem az érzés, hogy egy ez ideig jónak tartott tulajdonságomat fokozatosan elvesztem.

Mintegy folytatásra ösztönözve, Friderika közelebb könyökölt:

–  Édesem, nem tudom hová akarsz kilyukadni.  Ha bővebben kifejtenéd,  talán segíthetnék –
mondta kellő komolysággal.

A szokásosnál hosszabb bevezetés Robinak kezdett nehezére esni. Már nevetne, de összeszorított
fogakkal azért tovább játszott.

–  Nem akarlak vádolni  –  mondta – de ennek a… hogy a fenébe is nevezzem, hogy meg ne
bántsalak: pszichikai vedlésem hátterében tulajdonképpen te állsz, ugyanis te vagy az okozója.

A lány megdöbbent. Hogy a szünetet tartó zenekar tagjai ne hallják, diszkréten Robira támadt,
miért épp erre a napra tartogatta gyanúsítgatását, és fejtse ki érthetőbben, mivel is vádolja. Robi egy
másik oldaláról ismerkedik harcias barátnőjével, aki a támadásra igen hevesen reagált. Addig, ha
használt is, nemtetszését mindig illedelmes indulatszavakban fejezte ki.

– Hallgasd hát vallomásomat! Régebben – még ha partnerem társaságában is voltam – egy csinos
lány, egy szép láb, netán a remek mellek láttán, önkéntelenül is megfordultam. Nos (itt már egyikük
sem bírja ki mosoly nélkül), e tulajdonságom teljes ellehetetlenítését igazán zseniálisan oldottad
meg, mivel mára ilyen látványokon felületesen átsiklom, melletted ezek okafogyottá…

Friderika  durcássága hangos  kacagássá  változott.  Robi  ezért  az  ellenállhatatlan  vonzerőt  is
magában rejtő nevetéséért heccelődött,  komédiázott.  Ez okból is  vállalta az örökös tréfamester
szerepét.



– Mondd, szívem – törölgette a könnyeit –, ezt a fajta… hogy is mondjam… tökélyre fejlesztett,
egyébként rendkívül szórakoztató udvarlási módszeredet te valakitől, netán valahol tanultad? Vagy
esetleg most rögtönözted?

– Tudod, van egy titkom. Hónapok óta egy magam választotta tréningre járok. Edzőm, egy 19
éves, szép és okos lány. Naponta találkozunk. Alkalmanként ő inspirál ezekre a bohókás ötletekre.
De félre a tréfával. Bevallom a bűnöm. Ültem veled szemben. Ahogy fogyasztottad a halat, néha fel-
felpillantottam. Figyeltelek, mert tudod, szeretlek nézni… az ujjaidat, ahogy citromot facsarsz a
halra, ahogy türelmesen szeded ki a szádból a szálkákat… Aztán a szünetben, amikor a mosdóba
mentél, megállapítottam, hogy ismét milyen csinos is az én párom. Ahogy lépsz, a mozdulataid, s
ezek  mind  itt  vannak  együtt,  nálad,  rajtad,  benned…  velem.  Nos,  akkorra  állt  össze,  hogy
megtréfállak,  de  hát  nem  bírom  ki  nevetés  nélkül.  Az  ugratás  remek  alkalmat  kínált:
megismerhettem  harcias  oldalad,  haragos  reakciód,  mely  egyébként  teljesen  jogos  volt.

 

Puzzle 5: Egy idillikus nap – 1969. július
Friderika imádja a természetet. Szeretett volna festeni. Miután mindketten friss impulzusokra

vágytak, azzal a kéréssel állt elő, hogy kiránduljanak valahová a közelbe. Robi is szeret bóklászni, és
azzal is tisztába volt, hogy az olvasás mellett kedveli az írást. Megállapodtak, hogy a következő
vasárnapi cél: a Hármashatár hegy.

A lány egyik kezében egy sporttáska, melybe néhány szendvics, sárga és őszibarack kíséretében
az ecseteit, ceruzákat, vázlatkönyveit rakta, míg a másikban egy ügyesen összegöngyölt, bőrszíjjal
átfogott plédet cipelt. A Nyugatinál találkoztak. A Kolosy térig a 6-ossal, majd onnan a 29-es busszal
mentek. Robinál az innivalók, egy könyv, toll és géppapírok. A végállomástól az egyik zegzugos
ösvényen, egy megfelelő tisztás után kutatva csendben sétáltak. Friderika azzal törte meg a csendet,
hogy ha érdekli Robit, a gyermekkorából mesélne egy érdekes dolgot, aki persze azonnal bólogatott.

– Akkoriban szenvedélyesen gyűjtöttem a… sosem találnád ki: a színeket. Tudod, nagyanyámnál
volt egy befűzős fényképalbumom, amibe beragasztottam őket. A színek bárhonnan származhattak,
de többségük mégis csak a természetből. Volt köztük a kertből, mezőről eredő színes levél, préselt
virágszirom.  De  megfelelt  egy  tégla,  vagy  cserépdarabról  őrölt  por,  melyet  egyforma  méretű
cellofántasakokba  töltöttem.  Találtál  bennük  szövetmintát,  színes  újságdarabokat.  A  kamrából
elcsent liszt, só, porcukor a fehér árnyalatait tették változatosabbá. Persze a zöldségeskertben termő
sárgarépát, lila káposztát, paradicsom és dinnyehéjat először megszárítottam. Nem is sorolom, még
mi  mindent.  El  nem találnád,  hányféle  sárga,  lila,  piros,  kék  színárnyalatot  voltam képes  így
összegyűjteni. Csak a zöld meghaladta a 140 tasakot. Akkortájt kezdtem rajzolni, és amikor egy
régóta vágyott vízfestékkészletet kaptam ajándékba, hát festegetni.

– Most hol van ez a gyűjteményed?

– Kolozsváron, a ház eladásakor sajnos elkallódott. Nagyapa halála után nagyanyám a belvárosba
költözött. De akkorra már ő is nagyon beteg lett. Egyszer majd hosszabban mesélek róla.

Közben egy régebbi fairtás jóvoltából rátaláltak az optimális helyre. A tisztás közepén egy nagy,
magányba temetkezett  száraz,  valószínűleg villámsújtotta fatörzs szálkái  meredeztek a csaknem
tengerkék égbolt felé. A közelébe telepedtek. Szétrakták a magukkal hozott holmikat és egymással
szemben hasra feküdtek. Friderika egy ideig ugyan nézelődött, de aztán hozzáfogott a festéshez.
Színeket kevert és a vázlatlapon kezdtek megjelenni az első nyomok. Robi is próbálkozott a festéssel
– eredménytelenül. Egyre melegebb lett. Levetkőztek. Mindketten a ruhájuk alá vett fürdőruhában



folytatták, amit elkezdtek. Robit meglepte a lány átszellemültsége. Jóformán tudomást sem vett róla.
Alkotói lendülettől mámorosan, gyorsan és rutinosan vitte fel a vízfestéket a rajzlapra. Életre kelt a
táj.  Az  engedelmes  ecset  kéz  által  formált,  fantázia  sugallta  színei  és  vonalai  harmonikusan
alakították ki az előtte fekvő, megörökítendő tájat. Belefeledkezve munkájába egy jól ismert dalt
dúdolt. Robi a füléhez hajolt: – Imádom a hangodat – mondta.

Ezen  a  romantikus  délutánon  hangulatuk  egy  idillikus,  meghitt,  rendhagyó  ünnepet
eredményezett. A tisztáson, némi túlzással ugyan, de egyszerre vonult fel az esztétikai élvezet három
művészeti ága: az ecsetvonás, a dallam és az írás. Az utóbbi lehetőségtől Robi fura mód, valósággal
pánikba esett. A hiányzó gondolatok előhívására tett kínos erőfeszítések, az ihlet számára oly fontos
kezdeti benyomások elmaradása miatt már-már szenvedett. A nevetséges közhelyeken túl semmit
sem sikerült magából előhívnia. Kedvesét lesve végül bekattant az első gondolat. A szeme. Aztán
elcsente utánozhatatlan mosolyát. Gyűltek az átlagos, rövidke, szürke mondatok, majd újabb szavak
kerültek a sorok közé és fölé. Ismét a lányra nézett. Olyan szívesen megcsókolta volna, de érezte,
azzal  csak  megtörné  szenvedélye  varázsát.  Arra  vágyott,  hogy  ő  is  képes  legyen  hasonló
elhivatottsággal írni. Egy jól ismert Thomas Mann-i idézet járt az eszébe, ahol az író arról beszél,
hogy „figyelme irányításánál egy kellemetlen csomó kibogozása tekintetében, miután tisztába jött
magával, szorongása átbillent abba a jóleső szorongásba, mely olyankor vesz erőt az emberen, ha
képességeit valamely nagy, sőt, esetleg túl nagy feladattal készül összemérni.”

A  sikertelen  próbálkozás  lassan  a  kedvét  szegte.  Összegyűrte  a  lapokat.  Kedvese  látása,
közelsége  azonban  olyan  örömhormonokat  sugárzott  felé,  melytől  tudatalattijából  mégiscsak
előtörtek az addig rejtve maradt lírikus gondolatok. Vágyott kifejezni azt a boldogságot, örömöt,
hízelgést, melyet eddig csupán szenvedélyétől hajtva, főleg fizikálisan volt képes átadni a lánynak. A
kettőjük uralta fenséges helyszín furamód csak apránként hatott rá. Mégis átformálta. A leírt szavak
összevisszaságból igyekezett összerakosgatni, mondattá gyúrni azokat a már letisztult gondolatokat,
melyből  majd  kialakítja  barátnője  iránti  tisztelete,  szeretete  egyvelegét.  Elolvasta.  Alig  talált
használható lejegyzést. Azt a keveset, amit jónak tartott, egy tiszta lapra másolta. Aztán még egy
mondat sikerült. Kezdte átlépni személyisége korlátait. Görcsösen akart, és ennek a görcsösségnek
már érződött az enyhülése. Egyre biztosabban írt. Túljutott a krízisen. Halványan ugyan, de már
észlelte azt  a  magabiztosságot,  mely addig elkerülte.  Átolvasta.  És tetszett.  Egy kedvese előtti
vizsgán érezte magát.  Szerelmes volt.  És tudta,  viszontszeretik.  Az alkotóláznak és megszállott
eltökéltségnek  abba  az  állapotába  került,  mely  alkalomszerűen,  hirtelen  keríti  hatalmába  a
dilettánsokat. Nagy csomó gyűrött papírlap halmozódott mellette. Amit büszkén Friderika kezébe
merne adni, majdnem készen volt. Már örömnek érezte a munkát. Megdolgozott érte. Ajándékát
méltónak ítélte. Tudta, csak ha tökéletes lesz, akkor kaphatja meg. De azt is tudta, hogy képes rá.
Izgatottan,  s  ezúttal  már  könnyedén  vetett  oda  még néhány  mondatot,  majd  ismét  beletörölt.
Magabiztos lett. Még utoljára átolvasta az írást. Észrevette, hamarosan Friderika is visszatér abból a
transzból, melyben akvarelljével egybeforrva, kecses ujjaival az ecsetet mozgatva dolgozott. Mint a
fodrász az elkészült frizurával, még egy kis, alig észrevehető javítás, amit csak a mester vesz észre.
Végül, nagyot sóhajtva a vizespohárba ejtette az ecsetét.

– Hahó! Itt vagyok!

Robi összerezzent. Épp egy tiszta lapra másolta az írást. Az addig önmagával elégedetlen ember,
legyőzve magában a vesztest, győztesként fordult kedvese felé: Sokáig vizsgálta az akvarellt. A lány
megjegyezte, most az egyszer legalább elégedettek lesznek a szülei.

–  Tehetséges vagy.  Bár sem szakértő,  sem kritikus nem vagyok,  a  benned lakozó képesség
felfedezése egyenesen ámulatba ejt. Örülök, hogy van önbizalmad, hogy elégedett vagy magaddal.
Boldoggá tesz, hogy van egy ilyen remek szórakozásod.



Hanyatt feküdtek. Robi lehunyt szemmel kereste a lány kezét. Az ajkához emelte, megcsókolta.
Friderika is  hasonló mozdulatot  tett:  kedvese kezét  viszont  csókolta.  Hogy kíváncsiságát  végre
kielégítse, megkérdezte, hogy elolvashatja-e az írást. Robi a papírost a kezébe adta. A lány felállt és
a tisztáson található villámsújtotta fához ment. Hátát a fatörzsnek támasztva, oda vonult az írással.
Felhúzott lábait a kezeivel átkulcsolta és a naplementében, térdeire eresztett állal olvasni kezdett.
Az  aránylag  rövid  szöveget  többször  is  elolvasta.  Majd  visszatért.  Robi  hanyatt  fekve  az  eget
bámulta. Mellé feküdt.

– Tudod, ha valakinek ilyen szépet írnak, illene megfelelő szavakat keresnem. De nem találok.
Mert nem tudok. Meghatottál. Ugye megtarthatom? – kérdezte és olvasni kezdte:

„Szépséged megfertőzött. Szemeid csillagként ragyognak felém. Mosolyod minden csábításnál
erősebbé tesz, kisugárzásod az örökké-szeretés képességét ruházta rám. Most már tudom: mikor
még nem ismertelek, akkor is Rólad álmodtam. Ha nem vagy a közelemben, ha nem nézhetlek, ha
nem érinthetlek, ha nem melegítesz, hiánya ürességet, szorongást okoz. Eltűnik az a szivárvány,
melyet akkor sugárzol, amikor látlak, hallak, érezlek, érintelek. Érzem, hogy élek, mert a társad
vagyok. Egész lényemben érzem és tudom: az egyetlen vagy, aki akaratának – a józanész határain
belül – gondolkodás nélkül alávetném magam.”

 

Robi egyik régi ismerőse, amúgy az antikvárium törzsvásárlója, két protokolljegyet ajándékozott a
szabadtéri egyik előadására. Jelezte Friderikának, aki az újabb programot boldogan vette tudomásul.
Robi öltönyben várta. A lány nagyon szerette, ha elegáns a barátja. Ő egy bordó szoknyában, fehér
blézerben,  alatta  világos  blúzzal,  lábain  bordó,  középmagas  cipőben érkezett.  Őzikenyakát  egy
gyöngysor díszítette. Kibontott, arcához simuló haja a válláig ért. – „Te leszel a legszebb lány a
színházban” – udvarolt Robi, aki már-már Istennőként tekintett kedvesére. Friderika hálásan karolt
bele. Több ismerőssel is találkoztak. Az egyik bemutatkozásnál – fiatal pár – fordult meg Robi fejében
először az eljegyzés gondolata. Egy gyűrű. Majd beszélünk róla, hessegette későbbre az ötletét.

Az előadás után egy italra a Berlin étterembe mentek. Robi egy üveg sört, a lány limonádét kért.
Friderika, Latinovits rajongóként, a látott színdarabról nyilatkozott, majd az előző napi szenzációról,
az amcsik holdra szállásáról folytattak diskurzust, amikor Robi régebbi osztálytársa és barátja, aki az
étterem vezetője volt, csatlakozott hozzájuk. Tamás, szokásához híven kezet csókolt a lánynak, majd
tréfásan  azt  kérdezte  barátjától,  hogy  árulja  el,  egy  ilyen  csodálatos  teremtéssel  hol  is  lehet
megismerkedni? Friderika először furcsállta a megjegyzést,  de Robi megnyugtatta,  hogy Tamás
minden csinos lánynak udvarol. Már indulni készültek, amikor visszatért, és meghívta őket a hét
végén náluk tartandó éves bulira. Robi kérdőn nézett Friderikára, aki rábólintott: – Jövünk – mondták
kórusban.

Taxival tervezte hazavinni a lányt, aki azt kérte, nyugodtan maradjon, kivételesen egyedül megy.
Tudta, hogy barátjának másnap – két polgári hagyaték – nehéz napja lesz. Robi pénzt akart adni a
taxira, de a lány elhárította: – Úgy gondolod, nem tudom kifizetni?

 

 

 

Puzzle 6: A buli –



Szombat. Friderika már a Nyugati előtt várakozott. Pontos volt – mint mindig. És csinos – mint
mindig. Először vette fel legújabb kosztümjét. A testéhez tökéletesen idomuló komplé alatt, annak
színével harmonizáló azúrkék selyemblúzt viselt, melyet készítője sok cseresznyemag méretű, az
anyaggal  azonos  bevonatú  gombokkal  díszített.  Öltözködése  mindenkori  igényességével  Robi
tisztában volt, egy alkalommal ugyanis kikotyogta, hogy spórolt pénze nagy részét a varrónőjéhez
hordja.

Meglepetésszerűen, a háta mögül, a vállát érintve üdvözölte:

– Árulja el kedves, az új szerkóban kinek is akar tetszeni?

Megölelték egymást.

– Gyönyörű vagy! Vadítóan áll a fenekeden! És ez az új cipő…

Villamosra  szálltak.  Friderika  egyre  izgatottabb lett:  –  Mondd,  egy  ilyen nagyszabású bulin
hányan  szoktak  lenni...  és  nem kellett  volna  inkább  egy  estélyit  felvennem?  –  faggatta.  Robi
nyugtatta:  Néhány  perc,  és  meggyőződhet  a  Tamás  bulijain  előforduló  szokásokról,  majd  egy
„édesem,  nekem így  tökéletesen  megfelelsz”  szlogennel  próbálta  mérsékelni  feleslegesnek  vélt
aggályait.

A sarki ábécében egy üveg pezsgőt vásároltak.

Már  a  lépcsőházban  is  hallatszott  a  zsibongás.  Végigsétáltak  a  hosszú  körfolyosón.
Csengetésükre  Tamás  nyitott  ajtót.  Nagy  és  tágas  előszoba,  kézcsók,  „hú  de  csinik  vagytok”,
ölelkezés. A benti sokaság vegyes zsivaja a zenét is túlharsogta. Beléptek. Táncoló párok, parfüm és
dohányillat, hajköltemények, divatőrület, fiatalok és nemrég még fiatalok színes egyvelege.

– Valóban, ez egy igazi házibuli, mondta a lány.

Tamásnál egy buli többnyire valami másról is szólt. Aki járt már nála hasonlón, ismerhette a
házigazda azon törekvését, hogy a vendégül látottak közt feltétlen legyenek új, első meghívottak,
akik frissítik a már szokványos társaság magját. Tamás bulijának hangulata ezért is volt mindig
különleges, kizárólagos, mondhatni exkluzív. A három nagy, egymásba nyíló szobában lehettek úgy
negyvenen, ötvenen. Egy német és egy francia házaspárral is találkoztak, sőt, a művészvilágot egy
kevésbé ismert színész és egy népszerű zeneszerző is képviselte. A férfiak egyformaságát: sötét
öltöny, fehér ing, nyakkendő, a nők gazdag tarkasága, többségében hivalkodó, olykor csiricsáré
ruhakölteményei  busásan  ellensúlyozták.  Friderika  szerényebb,  de  igényesen  elegáns  viselete
valójában jól megfért a csillogó ruhaköltemények között.

– Feszélyez, hogy ilyen egyszerűen vagyok öltözve – süllyedt saját önsajnálatába a lány. Robi
csitította: – Csak nem az a három-négy középkorú nő zavar, akit estélyiben látsz? Nézd a többieket…
és egyébként is, te leszel itt a number one. Nekem elhiheted.

 

Friderika remek táncos volt. Táncpartnerei sűrűn cserélődtek. Szinte valamennyi férfi felkérte.
Növekvő önbizalma felszabadulttá tette. Persze voltak visszatérők. Különösen az egyik. A férfiak
érdeklődése Robi előzetes véleményét igazolta: a néhány csinos és elegáns lány és nő között ő
mindenképpen dobogós volt. Csakis egy másik fiatal lány vehette fel vele a versenyt, aki a táncoló
párok közt úgy virított kihívóan dekoltált ruhájában, hogy ha másért nem is, csak annak színe miatt,
a férfiak tekintete önkéntelenül is rátévedt.



– Úgy örülök, hogy jól érzed magad – mondta tánc közben Robi. A lány magához vonta a kezét, és
ritka,  egyedi  szokásainak  egyikével,  mely  eleinte  kedvesét  is  meglepte,  csuklója  belső  feléhez
érintette az ajkát. Máris lekérték. Robi nézelődött. Rég kiszúrta a neki is tetsző másik lányt, akinek
gyönyörű, vállig érő, apró fürtökben göndörödő vörös haja volt és egy elől-hátul mélyen dekoltált
élénkpiros ruhát viselt. És hát azok a mellek… Lekérte. Bemutatkoztak, beszélgetni kezdenek. A
piros ruhás lány Robi füléhez hajolt és mondott valamit, de a hangos zenétől a felét sem hallotta. A
lány nevetett, vett egy mély levegőt és nekifogott, hogy megismételje a mondottakat, de már le is
kérték. Robi kissé eltávolodott, majd bosszúsan fordult vissza. Tekintete még elcsípte a piros ruhás
félre nem érthető, utána küldött mosolyát, miközben iménti táncpartnerét csaknem megfosztotta
attól a kevés öltözékétől is, ami takarta a testét: „Vonzó, bájos arc, tökéletes alak” – konstatálta.
Kedvese után kutatva kievickélt a táncolók közül, aki egyszer csak ott termett:

– Keresel valakit? – kérdezte, és belekarolt.

Átsétáltak a másik szobába. Az egyik sarokban, egy asztalnál kártyacsata folyt. Közelebb mentek.
Póker. Míg nézték, Friderika a piros ruhás lányon tűnődött. Igaz, hogy a sűrű forgatagban csupán
szempillantásnyit,  ha látott,  de az is elég volt arra, hogy ráébressze: nyilván ki akar kezdeni a
párjával. Robi közben megkérdezte, ismeri-e a póker szabályait. Barátnője összerezzent: – Tessék? A
szabályokat? Persze. Igen. Tudod, a gimiben, főleg a srácokkal, sokat játszottuk. Ott tanultam. Az
volt a véleményük, illik hozzám a póker. Nyilván az arckifejezésemmel hozták összefüggésbe, mivel
én voltam az osztályban az egyetlen, akiről játék közben soha nem tudták, mit is forgat a fejében.

 

A nyitott ablakok ellenére is meglehetősen meleg volt. A lány kibújt a kosztümkabátjából. Robi is
ingre vetkőzött; kéthajtásnyit feltűrt a karján. Visszatértek a táncterembe. Végre sikerült egy teljes
számot végigtáncolniuk. Robi elégedetten szívta magába kedvese frillatát, melyet ezer lány közül is
képes lenne kiválasztani. Tamást látták, amint átverekedve magát a párokon, feléjük tart.

– Ha felkér, ne tarts tőle. Közvetlen lesz, talán még udvarolni is fog. Nála ez bevett szokás.
Többnyire udvariasságból teszi. Légy vele nyitott. Bátran használd a humorodat – mondta Robi.

Tamás valóban lekérte a lányt.

– A büfében leszek – szólt oda, és a svédasztalok felé araszolt.

– Úgy örülök, hogy az éves bulink egy ilyen gyönyörű lánnyal gazdagodott – kezdte Tamás a tőle
megszokott széptevést.

– Kösz a bókot. Nagyon jól érzem magam nálatok. Igazán elismerésre méltó a köreidhez tartozó
társaság.

–  Nagyrészük ismertsége a munkámhoz kapcsolható.  Sok havert,  még több cimborát  onnan
ismerek. De néhányan, így a párod is,  kivételek. Mondta, hogy az általánosban egymás mellett
ültünk?

– Tamás, az a magas srác, látod, ott – a szemével int – aki azzal a szemüveges, kontyos lánnyal
táncol… látod?

– Igen.

– Több alkalommal is felkért. Az is a barátod?



– Persze. Ha csak rövid ideig is, de a középiskolában ugyancsak padtársak voltunk. Frank. Így
hívtuk, mivel remekül utánozta Sinatrát. És nem árt, ha tudod, eszméletlen jól rajzol. Később ugyan
átkerült egy másik osztályba, de azért haverok maradtunk. Mindig is állatorvosnak készült. Rendes
srác. Emlékszem, érettségi után elvette Dénes Verát, az iskola legszebb és legokosabb lányát, aki
egyben az osztálytársa is volt. Bevallom, sokáig én is próbálkoztam nála. Tavaly, egy szörnyű közúti
balesetnél Vera meghalt. Egy gyermekük született. Mellesleg elárulnád, miért is kérdezel felőle?

– Nem titok. Szeretek informálódni azokról a táncosaimról, akik udvarolni próbálnak. Egyébként
nem lehet  panaszom,  rokonszenves  ember.  Míg  mással  táncoltam,  láttam,  amint  a  fal  mellett
szorgalmasan skiccelt – szerintem rólam készített egy vázlatot. Tetszem neki, ami persze nem bűn,
sőt, hízelgő. Látom, megint ide tart. Le fog kérni.

– Zavar? Szóljak neki?

– Jaj, dehogy.

 

Robi az italokat nézegette. Az egyik különleges márkájú üveget kiemelte a sok közül. Miközben
töltött magának, szórakozottan nézelődött. A narancsszínű itallal a másik szoba egyik fotelébe ült.
Onnan jól láthatta a táncosokat. Friderikát épp akkor kérték le Tomitól. Ugyanaz a férfi, aki kétszer,
de  az  is  lehet,  hogy  már  harmadszor  táncolt  vele.  Robi  nézte  a  választottját,  amint  kedvesen
mosolyogva társalog a fickóval. Lehet, hogy ismerik egymást? Már azon volt, hogy visszakéri, de
szembetűnő volt,  milyen jól  szórakozik,  olykor felszabadultan nevet,  sőt,  gesztikulál,  mimikázik.
Amikor Robi felfedezte, hogy már megint – vagy még mindig – ugyanazzal a sráccal táncol, felállt és
az ajtó mögül, félig már takarásban igyekezett őket szemmel tartani. Egyszer csak megálltak. A férfi
a lány füléhez hajolt. Azon studírozott, mit is csinálhattak, mert kedvese éppen háttal volt, no meg az
egyik táncoló pár pont akkor takarta őket. A férfi közben a belső zsebébe nyúlt, Friderika valamiért
felemelte  a  kezét… Amikor  ismét  a  látókörébe kerültek,  már  újra  táncoltak.  Szorosabban is  a
kelleténél.  Őrültség! Csak nem lesz féltékeny? –  korholta magát,  amikor csend lett.  A magnón
lejárhatott  a  szalag,  mert  kedvese  rögvest  otthagyta  a  táncosát.  A  büféül  szolgáló  asztaloknál
találkoztak.

– Bocs, nagyon kimelegedtem, meg pisilnem is kell,  mindjárt jövök. Szerinted merre lehet a
mosdó?

Valaki,  valószínűleg  Tamás,  szalagot  cserélt.  Többségében olasz  dalok  –  di  Capri,  Morandi,
Celentano, Pavone – váltották egymást. Quarda come dondolo – Vianello vérpezsdítő dalára a párok
egymást lökdösve, olykor taposva forogtak. Robi félreállt. Egyébként is élénk képzelete beindult:
Vajon tánc közben mi okból állhattak meg? Mit is mondhatott neki a srác? Egyáltalán, meg fogja
említeni?  Így  meditált,  amikor  valaki  a  vállára  tette  a  kezét.  Odafordult.  A  piros  ruhás  lány
mosolygott rá:

– Jössz táncolni?

– Csábító mosolyod ellenállhatatlan.

– Akkor gyere!

Megfogta a kezét és a táncolók sűrűjébe húzta. Még át sem ölelte, a piros ruhás bizalmasan és
meglehetősen szorosan hozzá bújt:

– Ezt a csábító, ellenállhatatlan mosoly szöveget azért bírtam – mondta. – Az imént sajnos hamar



lekértek – folytatta a csevegést. – Bevallom, kíváncsivá tettél. Kellemes az illatosítód – csacsogott
tovább, és ha lehet, még jobban Robihoz simult. – Együtt jöttetek a kék blúzossal? – búgta a fülébe,
kétségkívül a barátnőre célozva, majd kisvártatva tovább érdeklődött: – Régóta ismered? – Mielőtt
még a következő kérdés elhangozhatna, a piros ruhás válla felett egy magas srác odaszólt: Zsu,
kártyázni mentem, de válaszra se méltatta. Robi néhányszor megpörgette, aztán egy lassú szám
következett. Akkor a piros ruhás egy félre nem érthető mozdulattal merészen kettőjük közé emelte a
kezét. Robit heves vágy ragadta magával. A szép érintésének a vágya. Miért van az – filózott – hogy a
férfi, ha nem is éhes, mégis enni akar? A piros ruhás lány magára hagyva a kezét, másik karjával is
átölelte, némi takarást és szabad teret adva kézfejének, tegyen kedve szerint. Ha lassan is, de Robi,
önmaga csapdájába esve, a kihívóan merész dekoltázs nyílásához csúsztatta a kézfejét.  Úristen,
gondolta, ha ezt Friderika most látná… Érezte a bőr hamvasságát, érezte az enyhén verítékező mell
lüktetését,  sőt,  egyik  kotnyeles  ujja  már  bimbózó  izgalmát  is  elérte,  és…  és  érezte  erősödő
erekcióját. Ez az őszinte érzések elleni egyik legalantasabb férfiösztön – próbálta egyre növekvő
izgalmát bűntudata óva inteni –, melyet már újdonsült, hozzá simuló partnernője is észlelt. Egy
pillantást vetettek egymásra. A piros ruhás lehunyt szemmel a vállának dőlt, és egy mélyet sóhajtva,
szinte felkínálta magát. Robi nem értette. Most szándékosan vétkezem? – kérdezte magától. Mielőtt
még tovább szőhetné a gondolatait, „szabad?” és lekérték. Ágaskodó izgalmát takarva, zsebre dugott
kézzel az ablakhoz oldalgott, a párkánynak dőlt. Zavara felkavarta. Míg azon silabizált, mi lett volna,
ha nem kérik le, ketten ugyancsak odaálltak. Rágyújtottak. Továbbállt. Nem telt el két perc, a piros
ruhás lány, otthagyva táncosát célirányosan felé tartott:

– Csinálsz nekem egy limonádét?

Bizalmasan  belekarolt.  Az  italok  a  hidegtálakkal  teli  asztalon  túl  egy  másikon  voltak.  Robi
kettévágott  egy  citromot,  kifacsarta,  és  fele-fele  arányban  két  pohárba  mérte.  Egy-egy  kanál
porcukrot hintett a citromlére, a jeges vödörből szódát engedett rájuk.

– Gint?

– Nem, köszi. Sosem fogyasztok alkoholt.

– A gin-mentes poharat a piros ruhás lány kezébe adta. Közben a kedvese után kutatott, aki ezek
szerint még mindig a mosdóban tartózkodott. A piros ruhás bizalmasan a kézfejére tette a magáét:

– Nincs kedved randizni velem?

– Tudod, ha nem lennék egy kellemes kapcsolat részese, ezt a kérdést már rég feltettem volna
neked. Most ne haragudj, de a partneremet várom. Elég rég a mosdóba ment.

Udvariasan rázta volna le magáról a kívánatos lányt, de az épp akkor visszatérő Friderika –
valószínűleg az élénkpiros szín miatt – már felfedezte őket. Feltehetően nem talált tiszta törülközőt,
mert a még vizes kezeit rázva, mosolyogva lépett hozzájuk:

– Mit isztok? Kaphatok én is?

Robi, kedvese derekát átkarolva egy puszit nyomott az arcára, majd egy másik citromot bontott.
Barátnőjének is adott egy poharat, citromot préselt bele.

– Cukrot?

– Cukrot? – nézett kérdőn Robira. – Tudod, hogy nem szeretem édesen… édesem.

(Egyetlen szójátékot, pláne, ha csípős, ki nem hagyott volna.)


