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Lajtos	Nóra

Áftershév

Emília	a	fősulitól	tíz	percnyi	sétára	lakott.	Még	nyáron	lefoglalózta	az	albérletet,	
mert	 így	szokás,	akit	nem	vesznek	 föl	a	koliba.	Emíliát	nem	vették	 föl,	de	nem	
is	óhajtotta	volna.	Az	ember	megszokja,	ha	tizennyolc	évig	mindig	hazavárja	a	
család.	Egy	idős,	hetvenes	házaspár	volt	a	főbérlője.	Irmuska	néni	igen	pedáns	asz-
szony, ugyanakkor volt benne valami furcsa, ahogyan a szemüvegét mindig igaz-
gatta	az	orrán	és	állandóan	szipogott.	Emília	vitte	hazulról	a	tojást,	a	csirkehúst,	
a	karajt,	a	combot,	és	ő	mindig	valami	nyírségi	finomsággal	várta	ebédre.	Tóni	
bácsi, a férje kisebb volt fél fejjel Irmuska néninél, Emília meg átlátott a félkopasz 
fejen	keresztül,	pláne,	ha	a	barna,	csatos	magas	sarkú	cipőjét	vette	föl.	Szerette	
azt	a	cipőjét,	nőiesebbé	tette	a	mozgását,	lendületet	adott	a	lépteinek.	Tóni	bácsi	
is	kedvelte	Emíliának	ezt	a	cipőjét,	nézni,	ahogyan	guggolva	becsatolja,	pláne,	ha	
mini	szoknyában	volt.	Tóni	bácsi	szerette	az	italt.	Nem	vészesen,	de	azért	minden	
nap	eldőlt	tőle	az	ágyba	délutánonként.
	 Volt	egy	fiuk,	Robi,	aki	félig	még	otthon	lakott	a	mutteréknál,	ahogyan	hívta	az	
anyját,	amit	a	faterja	nem	nézett	jó	szemmel.	Azért	lakott	csak	félig	otthon,	mert	
a másik felét, magánéletének reggeljeit mindig más ágyában érte meg. Volt egy 
menyasszonya,	Andrea,	aki	gyakran	feljött	a	lakásba,	és	a	szülők	is	csak	falaztak	
a	fiuknak,	hogy	mindjárt	hazajön	Robika,	csak	a	cégnek	kellett	valamit	még	elin-
téznie.	Sajnálta	Andreát,	cinkostársnak	érezte	magát,	bűntársnak,	amiért	hallgat.	
Nyálkás	testű	levelibékának.	Viszolygott	magától	és	viszolygott	Robitól	is,	amikor	
az	hazajövet,	 ledobva	a	 slusszkulcsot,	 lesmárolja	 a	mutterjét,	barackot	nyom	a	
faterja kopasz fejére, és felajzott bikaként beront Andreájához, mintha mi sem 
történt	volna	vele	az	elmúlt	fél	órában.
	 Egy	nap	Irmuska	néni	bejelentette,	hogy	tíz	napra	elutazik	Hévízre,	szanatóri-
umba,	és	hogy	le	lesznek	fagyasztva	a	kaják,	figyeljen	oda	a	férfiakra,	hogy	egye-
nek rendesen. Már ekkor megfordult Emíliával a világ, mint a szobája kulcslyuká-
ban	gyakran	a	kulcs,	mert	amikor	Irmuska	néni	kitette	a	lábát	otthonról,	szeretett	
bezárkózni	a	kis	egérlyukába,	és	feljegyzéseket	készíteni:	magyarán	naplót	 írni.	
Aztán,	 arról	 is	 leszokott.	Átszokott	 a	 versírásra.	Az	apám!	 című	 is	ott	 született:	
„Szerettem	volna	gyakrabban	odabújni,/	selyemfonalas	hónaljad	árnyékába	fúrni	/	
gyermekded	fürtjeimet,	hogy	ujjaidra	csavarhasd	/	kicsinyed	gyöngyház-álmait…”	
De	most	épp	prózát	készül	írni.	Azaz	hogy	már	derékig	benne	is	van.	Mert	minden	
itt	kezdődött.	Azzal,	hogy	Irmuska	néni	otthagyta	őt	rájuk tíz napra.
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	 Az	egyik	este	arra	érkezett	haza	Emília	a	fősulis	alagsori	önképző	körből,	hogy	
Tóni	 bácsi	 cigarettázik	 az	 erkélyen,	 és	 amint	meghallotta	 az	 ajtócsapást,	 betá-
molygott	a	konyhába.	Emília	benézett	a	mosogatótálcába,	de	nem	látott	ott	mosat-
lan	tányért.	Kérdezte,	miért	nem	vacsorázott,	de	csak	annyit	mondott	Tóni	bácsi,	
hogy	megvárta.	Gyanútlanul	nyúlt	be	Emília	a	hűtőbe	és	vette	elő	a	rizses	húsos	
ebédmaradékot,	amikor	hátulról	a	dereka	tájékán	érezte	Tóni	bácsi	kezeit,	majd	
egy gyors mozdulattal, amint belecsíp a fenekébe. Majdnem kiejtette a jénait a 
kezéből,	ahogyan	megfordult.	Tóni	bácsi	borvörös	arcára	kiült	egy	kaján	vigyor,	
amit	amíg	él,	nem	felejti	el.	Három	hokedli	volt	az	étkezőasztal	alá	tolva,	amely-
ből	egyet	fél	lábbal	kirántott,	és	rálökte	Tóni	bácsit,	aki	úgyis	alig	állt	már	a	lábán.	
Megmikrózta	 a	 rizses	 húst,	melynek	 rizsszemei	mind	őt	 bámulták,	 Emília	meg	
kifelé	nézett	közben,	és	elborult	aggyal	húzta	be	a	nyikorgó	reluxát,	amikor	haza-
érkezett	Robi.	Épp	csakhogy	beköszönt,	de	azért	annyit	megjegyzett,	hogy	fater	
hová	dugdosod	 a	 nyelvedet,	 utalva	 a	 piaszagra.	Majd	bement	 a	 fürdőszobába.	
Emília	hallotta,	amint	a	vizet	szétpaskolja	a	kádból,	végre	nincs	itthon	a	mutter,	
lehet	meleg	vizet	pocsékolni.	Tudta,	hogy	nőnél	volt,	és	most	lemossa	magáról	a	
szennyet,	majd	erős	arcszesz-illattal	elillan	Andreájához,	és	otthagyja	a	faterjával	
kettesben.
	 A	Szerencsekerék	ment	a	tévében,	amit	minden	este	szertartásszerűen	nézett	
még	 rajtuk	kívül	úgy	kábé	kétmillió	néző	az	országban.	Amint	 jól	 lakatta	Tóni	
bácsit,	már	csöngött	is	az	esti	telefon,	mindig	fél	hét	előtt	tíz	perccel,	hogy	a	Sze-
rencsekerék kezdésére befejezhessék a beszélgetést. Irmuska nénit Emília minden 
este	megnyugtatta	Tóni	bácsi	egészsége	és	jól	tápláltsága	felől,	és	hogy	Robival	is	
minden	rendben.	Persze	Tóni	bácsinak	is	odaadta	néha	a	telefont,	de	aznap	este	
azt	hazudta,	hogy	épp	a	mosdóban	van,	nem	tudja	adni,	ugyanis	Tóni	bácsi	aligha	
tudott	 volna	két	értelmes	mondatot	mondani	magáról.	A	mosdós	 szöveg	bejött	
Irmuska	néninek,	nem	puhatolózott	tovább,	Tóni	bácsi	meg	mire	odaért	a	szobá-
ba,	a	telefont	gyors	villámköszönés	után	lecsapta,	és	mondta,	hogy	puszilja	Tóni	
bácsit Irmuska néni, már csak három nap, és harmadnapon hazaérkezik, azt már 
fél	lábbal	ki	lehet	bírni.	Nem	mintha	Tóni	bácsi	gyakran	állt	volna	két	lábon.
	 Tóni	bácsi	a	nappali	asztalának	székére	ült,	és	fél	kézzel	a	fejét	tartotta.	Emília	
is	elfoglalta	a	 szokásos	helyét	az	 Irmuska	néni	heverőjének	 szélén.	Aztán	Tóni	
bácsi	egyszer	csak	felpattant,	és	a	heverő	lábában	megbotolva	Emíliára	esett.	Hó-
fehér selyemblúza alá csúsztatta a bal kezét, a jobbal a bal felkarját fogta le, s 
közben	Emília	száját	kutatta,	de	mivel	az	elfordította	a	fejét,	így	a	nyakába	lehelte	
a	piaszagot,	ami	émelyítően	keveredett	az	olcsó,	bazáros	ukrán	arcszesszel.	Érezte	
a	combján,	amint	valami	keményedik	Tóni	bácsi	nadrágja	alatt,	akkor	már	a	mell-
tartóját	babrálta,	és	akkor	minden	erejét	összeszedve	megrúgta	az	ágyékát,	mire	
az	lefordult	a	heverőről	vele	együtt,	csak	most	ő	volt	felül.	Emília	lemászott	Tóni	
bácsiról,	és	heves	szívveréssel	beszaladt	a	szobájába,	amit	gyorsan	magára	zárt.	
Még hallotta a krákogását, és a reklám szignálját is a tévében, aztán elmaradtak a 
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krahácsolások,	és	akkor	kifordította	a	zárban	a	kulcsot.	Tóni	bácsi	valahogy	feltá-
molyoghatott,	mert	már	a	heverőn	találta	Emília,	nagyokat	horkantva.	Kikapcsolta	
a	tévét,	és	bement	a	fürdőszobába.	Egy	óra	is	eltelt	már	az	eset	óta,	de	alig	bírt	
megállni	a	zuhanyrózsa	alatt	a	kádban,	úgy	remegett	a	lába,	és	zihált	benne	min-
den, ami csak zihálhat. 
	 Amint	a	tusolócsövet	letette,	és	elzárta	a	félmeleg	vizet,	újabb	ajtócsapást	hal-
lott.	Robi	jött	haza.	Robit	soha	nem	látta	Emília	spiccesen,	állandóan	autóval	járt	
mindenhová,	bizonyára	azért	nem.	Magára	tekerte	a	törülközőjét	és	fogvacogtatva	
reszketett	alatta.	Fázott	is	és	félt.	Tudta,	hogy	Robi	már	tudja	az	apja	horkolásából,	
hogy	nem	a	fater	van	a	fürdőben,	hanem	ő.	Kopogtatás	nélkül	nyomta	le	a	kilin-
cset. Mondta neki, hogy foglalt, mire Robi nagyot nevetett, hogy gondolta. Mond-
ta,	hogy	nyugodtan	kijöhet,	ő	úgyis	tovább	megy,	csak	átöltözik.	Hallotta,	amint	
nyikorgott	a	ruhásszekrény	ajtaja	a	Robi	szobájában,	ekkor	ő	leheletfinoman	ki-
fordította	a	zárban	a	kulcsot,	és	kiosont	a	közlekedő	folyosóról	nyíló	szobájába.	
Arra	viszont	már	nem	volt	 ideje,	hogy	magára	zárja	az	ajtót.	Robi	benyitott,	és	
Emília	ott	állt	előtte	egy	törülközővel	körbeölelve.	Odalépett	hozzá,	és	félhosszú,	
ázott hajtincseit kezdte babrálni az ujjaival. Aztán hátrébb lépett, és csak nézte. A 
folyosóról	beszivárgó	fények	csak	fokozták	az	intim	szituációt,	amikor	a	bejárati	
ajtóban	fordult	volna	a	kulcs,	de	Robi	kulcsa	miatt	nem	nyílott	az	ajtó.	Robi	azon-
nal	tudta,	hogy	csakis	Andrea	lehet,	de	mit	keres	az	ilyen	későn	náluk.	Rácsukta	
az	ajtót,	és	idegesen,	főtt	rák	piros	fejjel	sietve	nyitott	ajtót	Andreának,	aki	a	nála	
hagyott jogsit és a személyit hozta sietve Robi után. Robi tudta, hogy az aznap 
éjszakára	tervezett	légyottnak	lőttek,	Andrea	nem	fog	hazamenni,	itt	alszik	nála.
	 Emília	aznap	éjjel	nem	tudott	elaludni.	Éberen	álmodott.	Hogy	letépik	róla	a	
törülközőt,	és	elkezdik	simogatni,	az	arcnál	kezdve,	majd	a	vizes	hajcsomó	alatt	
megbújó	 tarkóját	 szagolva,	 le	a	válla	 ívén,	a	 szegycsontját,	a	kicsi,	keményedő	
mell-labdáit	 formázva	az	ujjak	között,	 le	a	köldökéig,	majd	a	csípője	vonalától	
ismét	 fölfelé	haladva,	ezúttal	 forró	nyelvvel	csiklandozva	a	hónalja	hajlatától	 a	
nyaki	ütőér	vonaláig,	a	nyakszirtjén	át	a	füle	cimpájáig,	míg	az	ajkára	nem	talál	a	
heves lángnyelv.  
	 Egy	hangos	csörömpölésre	ébredt.	Hajnalodott.	Aztán	a	bejárati	ajtó	biztonsági	
zárja	kattant.	Kiment	a	folyosóra.	Tóni	bácsi	még	mélyen	aludt.	A	zaj	a	fürdőből	
jött:	a	mosdókagylóban	egy	fekete	kupakot	talált.	Megfogta,	és	visszahelyezte	az	
arcszesz	tetejére.	Andrea	megállt	az	ajtóban:	„–	Szerinted	megcsal?”	–	kérdezte.	
És	mint	aki	nem	érti	a	nyelvet,	csak	annyit	mondott,	kezében	az	arcszesszel,	hogy:	
„–	Áftershév”,	és	elhagyta	a	fürdőszobát.	Visszagomolyogott	az	egérlyukába,	ahol	
az arcszeszes ujjait szagolgatta reggelig. 


