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KRUSOVSZKY DÉNES

Akik már nem leszünk sosem

Végérvényesen ránk szakadt az éjszaka; a sötétség már elôbb megérkezett, de ele-
inte csak mint egy könnyen felfogható hiány, a fényé, szinte súlytalanul, aztán el -
kezdett összesûrûsödni benne a nehézkedés is, és elég volt egy kicsit félrenézni,
mázsás súlyával azonnal a nyakunkba ült. Miután Juli belém csípett, a bárszéken
fe szengve elnéztem a feje fölött az asztalok felé, és ahogy a töltött káposztás tá -
nyérokra hajoló embereket figyeltem, megint eszembe jutott az a festmény, a Pa -
raszt lakodalom. Minden külön magyarázat nélkül ki is fakadtam neki, hogy pont
úgy zabálnak az emberek most is, mint a középkorban, de ô csak röhögött rajtam,
pe dig én tényleg kétségbe estem, hogy micsoda szemfényvesztés az idô. 
– Nem kell ez már neked – mondta kacagva, és kivette a kezembôl a whiskys

po harat. Egy húzásra kiitta, pedig sok volt még benne, nemrég nyomta a kezembe
Vik tor. Láttam Julin, hogy már be van csípve, de két részeg ember ritkán tudja egy-
másról pontosan megállapítani, mennyire van berúgva a másik. És az is hozzátar-
tozik, ahogy a többiekre néztem, mindenki más is részegnek tûnt; dülöngélve, rö -
högve ölelgették egymást az emberek körülöttem, a fiúk üvöltöztek, a lányok hát-
ravetett fejjel nevetgéltek és a hajukat dobálták. Éppen Zoli mesélt; százféle válto-
zatban, ezerszer hallottam már ezt a sztorit. Négy évig Tiszavasváriból járt be, ami
azt jelentette, hogy délután, ha lekéste a buszt, egy órát kellett várnia a követke-
zôre. Elég szorgalmas gyerek volt, szóval ilyenkor általában beült valamelyik te -
rembe tanulni. Épp ott tartott a történetben, hogy egyik nap a biológia szertár mel-
letti terembe húzódott be, és az Ady istenes verseirôl szóló részt olvasta a mo há -
csyból, amikor valami furcsa zajt hallott. Eleinte nem is foglalkozott vele, biztos
pa kolásznak odabent, gondolta, de aztán csak nem akart szûnni a hang, sôt, egyre
erô södött. Óvatosan odalopakodott a szertár ajtajához, és amilyen lassan csak tud -
ta, lenyomta a kilincset, majd résnyire nyitotta, és fél szemmel belesett rajta. Elsôre
nem is értette mit lát pontosan, két, kitömött állatokkal dugig pakolt régi tároló kö -
zött az asztalon furcsán összegyûrôdô ruharétegek mocorogtak egymáson. A szí-
nes vásznak redôibôl elôre-hátra lendülô, egészen váratlan irányokban álló végta-
gok meredtek elô. Aztán ahogy hunyorogva tovább nézte, rájött, hogy mi az; fiatal
biológiatanárunk, Molnár döngette az asztalon az új tornatanárnôt. Azt mondta,
alig bírta levenni róla a szemét, de aztán összeszedte magát, visszaosont a te rem -
be, felkapta a cuccait, és aznap inkább a parkban várta be a buszt.
– Végül is ez egy tök tisztességes dolog volt – tette hozzá Viktor –, a rákövetke -

zô nyáron össze is házasodtak.
Valamiért mindenki rendkívül mulatságosnak találta a történetet, gurgulázva rö -

hög tek rajta, még Juli is, aki a nagy kacarászás közben a combomon támaszkodott
meg. Összerezzentem az érintésétôl, pedig jólesett; ô talán észre sem vette az egé-
szet, legalábbis nem nézett rám, és semmi más jelét sem adta, hogy ennek a moz-
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dulatnak jelentôsége lenne, mindenesetre hosszú ideig rajtam pihentette a tenye-
rét. Közben visszatért az ifjú pár is, Dorka mélyvörös, egyrészes ruhában, Roland
ga lambkék nyári zakóban, Dorka ruhájával megegyezô színû díszzsebkendôvel; el
kel lett ismernem, hogy kifejezetten jól néznek ki. Ahogy odaléptek hozzánk, az
álldogálók köre kinyílt, és mint egy Pacman-fej, valósággal bekapta ôket a tömeg.
A pincérek azonnal pezsgôt bontottak, a nagy koccintgatás közben pedig megszó-
lalt a zene is a színpad felôl. Az eddigi szalonpopot és szintetizátoros mulatószenét
mé lyebb fekvésû elektromos ütemek váltották fel, azok pedig, akik megitták a
pezs gôjüket, azonnal táncolni kezdtek. A színpad elôtti tér hamar összevissza
vonagló boldog testekkel telt meg, hirtelen színes villódzás terítette be az alako-
kat; észre sem vettem addig, de kiderült, hogy a színpad fölött diszkólámpák sora-
koznak. És úgy tûnt, végre megszûnt a koreográfia is, innentôl nem irányított sen -
ki, a vôfélyt elnyelte a föld, az öregek hátrébb húzódtak, és az addig fegyelmezet-
ten használt tereket kiszámíthatatlan mozdulatok kebelezték be.
Én még mindig a bárszéken ültem, lábfejemet mozgatva visszafogottan enged-

tem csak át magam a dühösen pulzáló basszus csábításának. Rágyújtottam, és rit-
musra fújtam ki a füstöt; most már olyan zene szólt, amiben nem volt többé szü-
net, súlyos hömpölygéssel terítette be az egész csárdát, mint egy megáradt, za va -
ros vizû folyó, és nem hagyott üres helyeket, minden zugot, minden üreget és nyí-
lást kitöltött. Beszélgetni már nem is lehetett volna, legfeljebb egymás fülébe üvöl-
tözni, de nem állt mellettem senki, odabent táncolt már Zoli és Viktor, Dorka és
Ro land, Tuba és Juli is. Néha eltûntek a szemem elôl, néha elôvillantak egy pilla-
natra; mintha egy régi, pörgetôs képnézegetô résén keresztül figyeltem volna,
hogy megelevenednek a mozdulataik. Aztán egyszer csak Juli alakja vált ki az ép -
pen sárgán és vörösen villódzó tömegbôl, egyenesen rám nézett, felém tartott mo -
so lyogva, és amikor elém ért, szó nélkül megfogta mindkét kezem, és behúzott
ma gával a táncba. A többiek ujjongva fogadták, hogy én is megérkeztem végre, és
bólogatva biztattak, hogy adjak bele apait-anyait, ahogy ôk. Nem esett nehezemre
rán gatózni egy kicsit, és szerencsém volt, hogy a körülöttem mozgolódók szemé-
ben ez is táncnak számított. Izzadtan, vigyorogva ugráltuk körbe Rolandot és Dor -
kát, néha egészen szabályos kört alkottunk körülöttük, néha párokra válva, egy-
mással szembefordulva ráztuk magunkat. Az addig féken tartott arcok hirtelen vad
gri maszokba húzódtak, meglazultak a nyakkendôk, kicsúsztak az ingek, elkenô-
dött a rúzs és a szemfesték, kibomlottak a frizurák. Az egyik pillanatban még Julit
ka roltam át, a következôben már Tuba ölelgetett, aztán Viktor kezdett az arcom
elôtt csá polni. Vadállati énünk hangos üvöltései szálltak felfelé a lampionok között,
észrevétlen megbújva a gépekkel felerôsített elektromos dübörgés felszíne alatt. 
Egy idô után úgy éreztem, muszáj egy kis friss levegôhöz jutnom, mutattam Ju -

linak, hogy kicsit kimegyek, amire ô vidáman bólintott egyet, és megsimogatta a
vál lam. Visszamentem a bárpultnak ahhoz a részéhez, ahol korábban ültem, a szé-
kemet ugyan már elvitte valaki, de azért még így is viszonylag kényelmesen meg
tudtam támaszkodni egy terméskô oszlop és a lakkozott fapult beszögellésében.
Szu szogva dôltem elôre, egy határozott fejcsóválással hárítottam el a pincér kérdé-
sét, nem volt szükségem újabb italra, magától is épp eléggé remegett a lábam. A
vad ugrálás a tánctéren valamit fellazíthatott bennem; az egész este sûrû szövedé-
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ke, ami úgy gyûrôdött össze odabent, mint egy mosógépbe tömködött gyanús fol-
toktól tarka ágynemû, átfordult lassan, és szennyes levet eresztve magából, tisztul-
ni kezdett. Oldalra néztem, a pultnál sorakozó arcok között Tubát vettem észre, és
hir telen eszembe jutott, ahogy az este elején megpróbált valami láthatóan jelentô-
ségteljes dolgot elmondani nekem, amire akkor nem voltam kíváncsi. De most,
mintha magától mozdult volna a testem, megindultam felé, és rögtön, ahogy sike-
rült melléfurakodnom, átöleltem szorosan.
– Ne haragudj – motyogtam a fülébe –, ne haragudj, de ezt most muszáj…
Visszaölelt ô is, és végigsimított a hátamon; az átnedvesedett ing egészen ráta-

padt a bôrömre, úgy siklott a tenyere föl-le rajtam, mint egy ablaktörlôlapát, és va -
ló ban, egy pillanatra mintha tisztábban láttam volna. Egy kissé hátrahajoltam, hogy
a szemébe nézhessek; vizenyôs tekintete zavart meghatottsággal fürkészte, hogy
mit akarhatok vajon. Azt hiszem akkorra jutottam el oda, hogy megpróbáljam tisz-
tázni vele a dolgokat, komoly, elcsukló hangon szólaltam meg ismét. – Én tényleg
nem akartalak megbántani négy éve… Ha tudtam volna, ha valahogy szólsz. Ha bár -
ki szól, hogy a Zsuga Évi… Hogy ô neked ilyen fontos… A közelébe sem me gyek.
Tuba nem mondott semmit, csak mereven nézett, már arra gondoltam, a nagy

zaj ban nem hallotta jól, hogy mit dadogok, de a tekintetében, láttam, megváltozott
va lami. Nem értettem, mi történik, de valahogy úgy nézett rám, mint aki egy köz-
lekedési balesetet lát; egy ideig reménykedve figyelte, hátha mégsem lesz baj, az -
tán elakadt lélegzettel összehúzta a szemét, ahogy egymásba gyûrôdtek nagy csat-
tanással a motorháztetôk.
– Bálint, baszd meg – szólalt meg végül, de csak a szája moccant, az arca to -

vábbra is feszülten függött elôttem, akár egy agyag maszk –, komolyan irigyellek,
hogy becsukott szemmel is tudsz élni.
Aztán elröhögte magát, de olyan különös, kattogó nevetéssel, amilyet nem hal-

lottam még tôle. A felest, amit kitettek elé, idegesen lehúzta, és amikor megpróbál -
tam még valamit mondani, könnyes szemmel, de mosolyogva megpaskolta az ar -
co mat és szó nélkül otthagyott. Egy darabig követtem a tekintetemmel, nem ment
vissza a tánctérre, merev lépésekkel átvágott a tömeg szélén, és eltûnt a színes
lám pák villogásában a túloldalon. Valami nincs rendben, gondoltam, mégsem men -
tem utána; majd visszatérünk még erre, ha kijózanodtunk, biztattam magam, de le -
het, hogy egyszerûen csak lusta voltam megmozdulni érte.  
És különben is, hirtelen megjelent mellettem Juli és Dorka, kacarászva fogtak

közre, csipkelôdô megjegyzésekkel, amiért elszöktem elôlük a tánctérrôl. Nyilván
koccintanom kellett velük, aztán Dorkának dicsértem kicsit a bulit, illetve Roland
mozgáskultúráját méltattam vigyorogva, aki épp a szemünk elôtt lejtett el valami
meg magyarázhatatlan, a twist és a pogó közti táncféleséggel. Lassan ismét sikerült
visszahelyezkednem az esküvô ritmusába, és megint csak az tûnt jó döntésnek, ha
minél kevesebb ellenmozgással hagyom sodortatni magam a hajnal felé. Ha a lá -
nyok újabb rövidet kértek, velük tartottam, ha bevittek táncolni, nem álltam ellen,
ha Roland a nyakamba borulva üvöltözött, vigyorogva üvöltöztem vele én is. És
en gedelmesen elfogadtam a spanglit, amit Viktor nyújtott felém az egyik pihenô
so  rán. Hülyeség persze berúgva szívni, ezzel abban a pillanatban is tisztában vol-
tam, amikor a számhoz emeltem a cigit, de hát elhatároztam, hogy nem fogom má -
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sok jókedvét megzavarni a húzódozásommal; hosszan bent tartottam a hasis nehéz
füst jét. Aztán megint táncolni kezdtünk, összekoccanó vállal és csípôvel vettük fel
egy más ritmusát, verejtékes testek csaptak össze egy puha ütközetben, amiben
egy darabig mind gyôztesnek érezhettük magunkat. Valahonnan egy stroboszkóp
is felvillant, szögletesre aprítva pengeéles fényével a gömbölyû testek hullámzását. 
De az is lehet, hogy csak az én szemem káprázott már annyira, hogy az addig

ba rátságosan pislogó diszkólámpák fényét is kíméletlen vibrálásnak éreztem. És
las san azt vettem észre, hogy miközben a többiek továbbra is ott ugrálnak körü -
löttem, a figyelmem egyre szûkül, egyre kevesebb dolog tud átcsusszanni ideg-
rendszerem zsilipjein, és végül senki más jelenlétét nem érzékeltem már valósá-
gosnak, csak a Juliét. Az ô alakja töltötte ki egészen a látóteremet, ahogy csukott
szemmel, mosolyogva, feje fölé emelt karokkal ringatta a csípôjét az elektromos
ze ne dübörgésénél erôsebb belsô ütemet követve. Közelebb araszoltam hozzá, és
igye keztem átvenni mozdulatai ritmusát; nem utánozni akartam, hanem a saját
moccanásaimmal kiegészíteni az övéit, valahogy párbeszédbe lépni a testével. Egy
na gyon finom rebbenést éreztem benne, amikor elôször hozzáértem, nem ijedt
meg tôlem, csak mintha kiterjedése, ami addig egyre tágult, egy pillanatra visszább
hú zódott volna. Felpattant a szemhéja, és világoskék szemét egészen összeszûkült
pu pillákkal szegezte rám. Mégsem utasított el, és az arcát lassan visszahódító mo -
soly mintha azt jelezte volna, ez még belefér, érjek csak hozzá nyugodtan. Te nye -
re met végigcsúsztattam meztelen karján, és úgy húzódtam hozzá közelebb, mintha
nem is az én akaratom diktálná ezt, hanem az egymás körül keringô testeink gra-
vitációs vonzása. Összesúrlódott a combunk, aztán a mellkasunk is egymásnak fe -
szült, szegycsontomon éreztem a ruhája alatt puhán ellapuló melleit, ô pedig, ahe-
lyett, hogy hátrébb lépett volna, átnyúlt a karom alatt, és tenyerét a lapockám alá
tol va még erôsebben magához vont. Én is átkaroltam, és kikerestem derekának
leg homorúbb pontját; ebben a beszögellésben, mint egy ûzött vadállat egy szikla-
mélyedésben, rövid idôre megpihent a tenyerem, aztán lejjebb ereszkedett kissé,
át bukott a csípôcsont vonalán, és végül a ruha alatt izgô-mozgó fenéken állt meg.
Ak korra már azt hiszem, elég komoly merevedésem volt, bal kezemmel igyekez-
tem az öltönynadrág zsebébe nyúlva, észrevétlenül megigazítani a farkam, vala-
hogy beszorítani az öv és a slicc metszéspontja alá, hogy ne domborodjon olyan
kí nosan elôre. Nem tudom, hogy tánc közben, a szigorú lámpavillogás alatt meny-
nyire maradt rejtve az erekcióm Juli elôtt, de ha észrevette is, nem zavartatta ma -
gát, sôt, egy váratlan mozdulattal hátat fordított, és fenekét az ölemhez dörzsölte.
Er re még erôsebben magamhoz húztam, jobb kezemet a hasára csúsztattam, és
kis sé széttártam az ujjaimat. Hiába mozogtunk vadul, hiába rázkódott bele a csont-
vázunk is a basszus mély ütéseibe, Juli ruhájának anyagán keresztül pontosan
éreztem, amikor ujjbegyeim átdöccentek bugyijának szegélyén. Nem akartam a lá -
ba közé nyúlni, elég volt egyelôre, hogy ezt a vonalat átléptem, és szemérem-
dombjának finom emelkedôjét simogatva megállapodtam. Juli kissé elôredôlt, és
megfeszült a válla, de nem lépett el tôlem, kemény ívbe húzódott a háta, mint egy
nyúj tózkodó macskáé, és közben bal kezével hátrakapott, mintha belém karmol-
na, harcias ujjait végighúzta a combomon. Itt még meg lehetett volna állni, azt hi -
szem, de ahogy visszafordult felém, és csípôjét szembôl is hozzám dörzsölte, majd
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egy hirtelen mozdulattal a lábam közé nyúlt, megéreztem, hogy immár szabad-
esésben vagyok. Rászorította tenyerét a slicc vonala mögött duzzadtan rejtôzködô
far kamra, én pedig jobbommal erôteljesen belemarkoltam és kissé megemeltem a
fe nekét. Már azt is kitapogattam, hogy egy egész vékony tanga bugyi van rajta, és
ez még jobban felizgatott; amint egy pillanatra hátravetette a fejét, azonnal meg-
csókoltam. Nem finomkodtunk, amennyire csak tudtam, beletoltam nyelvemet a
szá jába, ô pedig olyan finoman harapdálta a fogai közé került idegen, nedves hús-
csonkot, mintha az maga is már egy nemiszerv volna. Egy pillanatra, de egyetlen
rö vid pillanatra csak beugrott az a régi este, amikor Zsuga Évivel kavarodtunk
össze, aztán a felmentô gondolat, hogy most nem hibázhatok, Tuba biztos, hogy
Ju liba még titokban sem volt szerelmes soha. A csókolózás következô iszamós hul -
 láma aztán ki is sodorta ezt a villanást idegrendszerem vadul rezgô pókfonalai kö -
zül. Az alkohol, a hasis, a fáradtság, a düh, a szorongás, és most, az utolsóként fel -
bukkanó útitárs, a szexuális vágy, ez a hirtelen mindent elsöprô erôvel felfortyanó
baszdüh sorfalat álltak agyamban, és több felesleges gondolatot nem engedtek
már be.
– Ne itt – súgta a fülembe Juli, miután egy pillanatra abbahagytuk a csókoló-

zást, azzal hátranyúlt és lefejtette fenekérôl a még mindig karvalykaromként mar-
koló kezemet, de nem azért, hogy szabaduljon tôlem. Tenyerét a tenyerembe
csúsz tatta, és elindult kifelé a tánctérrôl. Mentem utána, szótlanul lihegve, és ha
va laki szembe jött velünk, ismerôs vagy ismeretlen, öreg vagy fiatal, pincér vagy
ven dég, mindig azonnal lesütöttem a szemem. Rohantunk szinte, menekültünk ki -
felé, meg-megbotlottam a murván, nekiütôdtem egy-egy széknek, asztalsaroknak,
egy üres poharakkal megrakott tálcával egyensúlyozó pincért is majdnem fellök-
tem, de végül csak kijutottam épségben a csárdából. Ahogy kiléptünk, újra csóko-
lózni kezdtünk, vadul haraptam a száját, hörögve szívtam a nyálát és nyaltam az
ínyét, fogait. Odakint már nem érdekelt az sem, hogy lát-e valaki; ugyanazon a he -
lyen álltunk, mint néhány órával korábban, a gyenge ledek fényében, az Új Széche -
nyi Terves molinó elôtt, és én finoman lecsúsztattam a tenyeremet a combján,
majd vissza, de akkor már a ruha alatt. Csak egy pillanatra néztem föl, alig résnyi-
re nyitva a szemem, de nem volt a közelünkben senki. Távolabb néhány fehér in -
ges alak ténfergett, és a csárda bejáratán belül is állt egy társaság, de ôk se voltak
elég közel ahhoz, hogy láthassák, ahogy hátulról bedugtam az ujjaimat Juli bugyi-
jába, és elkezdtem a pináját dörzsölni. Jólesô szisszenés hagyta el a száját, és még
ha tározottabban rámarkolt a farkamra a nadrágon át, fel-le csúsztatva rajta dühö-
sen a kezét. Elképesztôen nedves volt már, a középsô ujjam szinte azonnal bele-
csúszott, és aztán a gyûrûs is; néhány pillanatig ott, egy helyben állva ujjaztam, az -
tán beleharaptam a nyakába, és a csuklójánál megragadva elindultam vele a csó-
nakázótó felé.
Elmentünk a fehér ingesek mellett; korábban láttam ôket a tánctéren, Roland

egyetemi barátai lehettek, most nyakkendô nélkül, izzadtan adogattak körbe egy
oda bentrôl kimentett pálinkásüveget, és éppen annyira röhögtek valamin, hogy
ügyet sem vetettek ránk. Szaladtunk tovább, egyre távolabbról szólt a hátunk mö -
gött a zene, egyre tompábbak voltak a kiáltások, kacajok, sikítások is. Nem tudtam
pon tosan, hogy hová vonszolom Julit, egyszerûen csak messzebb akartam kerülni
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az egész lármától, mindentôl és mindenkitôl, kijutni az üres térbe, és végre kettes-
ben szembenézni azzal, amire készültünk. Elhagytuk a vízibiciklis stéget, aztán a
fa hidat is, de nem sokkal utána, balra, az egyik tört kaviccsal felszórt utcácska ele-
jén egy elhanyagolt kis liget tárult föl elôttünk, és én rögtön arrafelé vettem az
irányt. Egy kezdetleges kis parkocska volt, talán játszótérnek indult valaha, de erre
már nem sok minden emlékeztetett egy töredezett beton pingpongasztalt leszámít -
va. A pingpongasztal túloldalán, egy fa takarásában, a sötétben áthatolhatatlanul
sû rû nek tûnô bokros rész elôtt magányos betonpad állt, arra vetettük le magunkat,
és azonnal egymásnak estünk. 
Tenyeremmel elôbb a mellét gyúrtam egy kicsit a ruhán keresztül, de mivel

nem fértem hozzá rendesen, tovább csúsztattam a kezem, és készségesen szétnyí-
ló lábai közé szorítottam. Juli az övemmel bajlódott, és miután sikerült végre kiol-
dania, türelmetlenül gombolta ki a nadrágomat, és szinte lerántotta a sliccem. Köz -
ben megállás nélkül csókolóztunk; olyan érzés volt kissé, mintha a fejünk és a ke -
ze ink külön program szerint dolgoznának, habár a céljuk nyilvánvalóan azonos
volt. Az ujjaim újra könnyen utat találtak Juli szeméremajkai közé, és ki-be jártak
ezen a forró, lucskos résen, magabiztosan gyorsuló mozgással, finom, csattogó
han got hallatva. Juli mélyeket sóhajtott a számba, én pedig boldogan faltam me -
leg, alkoholszagú leheletét. Aztán egyszer csak abbahagyta a csókolózást, hátrébb
húzta a fejét, majd anélkül, hogy rám nézett volna, elôrehajolt, és bekapta a farka-
mat. Kiszakadt belôlem egy erôsebb nyögés, ahogy elôbb még csak a makkom
csú csát, majd az egészet a szájába vette, aztán még mélyebbre hajolt, és szinte tö -
vig becsúsztatta a farkamat az ajkai közé. Hátraejtettem kissé a fejem, és tenyere-
met megfontoltan fel-le mozgó tarkójára helyeztem. Különös, de csak ebben a
pózban, lehunyt szemmel tûnt föl, hogy a csónakázótó békái egészen elnémultak,
és helyettük a gazosban meglapuló tücskök hangja töltötte be a környéket. Hir te -
len egészen idegennek tûnt ez a vibráló ciripelés, mintha nem is élôlények hangja
lett volna, hanem a levegôben keringô megszámlálhatatlan rádióhullám és elektro-
mos rezgés összeadódó, kihangosított szimfóniája. Az ember által kitalált világ em -
ber nélküli vallomása, a gazdájától megszabaduló technika örömódája. De mégis-
csak tücskök ezek, nyugtáztam keserûen, ahogy ismét kinyitottam a szemem, és
va lami bizonytalan idegesség járt át, hogy egy pillanatra így elkalandoztam. Hir -
telen megfogtam Juli vállát, és egy óvatos szorítással jeleztem, várjon; zavartan fel-
nézett rám, de én addigra már visszanyertem a magabiztosságom, rámosolyogtam,
és egy mozdulattal lecsúsztam elé a fûbe. Egy pillanatra mintha megpróbált volna
el lenkezni, de elég erélytelenül, úgyhogy hamar be tudtam fúrni az arcom a comb-
jai közé, és az apró bugyit félrehúzva azonnal vadul nyalni kezdtem a csiklóját.
Ve rejték és vanília íze keveredett a számban, fülledt, üvegházi virágillattal telt meg
az orrom; Juli nagyokat nyögött felettem, és a hajamat fésülte elôre-hátra görcsbe
fe szülô ujjaival. Egyre csak nyaltam és haraptam és a borostás arcomat dörzsöltem
hoz zá, aztán feltoltam az egyik ujjamat is, és finoman járattam benne, majd óvato-
san egy másik ujjammal a segglyukát is megérintettem. Összerezzent, de csak úgy,
mint akin kellemes borzongás fut végig, nem rándult görcsbe, nem változott meg
a teste állaga. Nem dugtam bele az ujjamat, lassan körözve masszíroztam csak a
zá róizom gyûrûjét, miközben továbbra is elsôsorban a nyelvemmel dolgoztam. Az -
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tán egy taszítást éreztem a vállamon, felnéztem, Juli tolt elôre, nyomott le a fûbe,
egész testsúlyát ebbe a mozdulatba szorítva. Az arcát nem láttam tisztán, ahhoz
nem volt elég világos, de úgy képzeltem, hogy biztosan egy szégyellôs, apró mo -
soly bujkál a vonásai közt. Engedelmesen hátradôltem, és hagytam, hogy rám
ereszkedjen; egyetlen hullámívû mozdulatsor következett, miközben elôre haladt,
kis sé megemelkedett, majd erôs süllyedésbe kezdett, egészen a végpontig. Rajtam
ült, benne voltam mélyen a testében, nem elôször, viszont talán most utoljára. De
ugyanaz a test ez még egyáltalán, jutott eszembe, és arra gondoltam, hogy néhány
évente állítólag lecserélôdnek az ember sejtjei, igaz, az nem ugrott be, hogy pon-
tosan mennyi idô is kell hozzá. Mindenesetre kicsit valószerûtlennek tûnt, ahogy
raj tam lovagolt; apró, heves mozdulatokkal, és akkora koncentrációval, hogy attól
szin te már magányosnak éreztem magam. Alatta feküdtem, a farkam ki-be csúsz-
kált belôle, feneke feszült ritmussal csattogott a csípômön, és közben nagyon távol
volt. Az is csak most tûnt föl, hogy milyen régóta nem szóltunk már egymáshoz;
mondani is akartam rögtön valamit, de nem ment, csak a nyögéseim lettek kissé
hangosabbak, és a szorításom erôsebb, amivel két oldalról a farpofáit markoltam.
Ami kor éreztem, hogy lassulni kezd, a csípôjére tettem a kezem, és megállítottam,
aztán a pad felé biccentettem, és úgy tûnt, rögtön érti, mit akarok. Föl tá pász kod -
tunk a földrôl, Juli hátat fordított, megragadta a pad korhadt fatámláját, majd kissé
be homorított háttal kitolta felém a fenekét. És akkor valahogy, mielôtt még újra
be léhatoltam volna, mégis csak kicsúszott belôlem egy kérdés, tétován és elcsuk-
ló hangon, de kikerülhetetlenül.
– Nem kéne védekeznünk?
– Nem – vágta rá Juli szárazon.
– Biztos?
– Még szoptatok, ilyenkor nem kell – mondta, és felém fordította a fejét, de hiá -

ba meresztettem ki a szemem, egyszerûen nem láttam semmit az arcából. 
– Jó – ennyit sikerült még kipréselnem, aztán mögé léptem, felhajtottam a háta

kö zepéig a ruhát, és egy rántással lehúztam a térdéig a bugyit, majd a hüvelyébe
il lesztettem a farkamat, és a csípôjébe kapaszkodva elkezdtem hátulról dugni.
Nem ment olyan jól, mint amire számítottam; tömködtem egyre, két oldalról mar-
kolva igyekeztem minél mélyebbre rántani magam, minél határozottabb ritmusra
tolni, csakhogy az egész valahogy sokkal tompábbnak tûnt, mint addig. Mintha va -
lami alattomos, zsibbasztó kétség szivárgott volna le csapongó gondolataim közül
egy ismeretlen féregjáraton át a tagjaimba. De nem adtam fel, fáradhatatlanul dol-
goztam rajta, mint egy favágó, és biztatásképpen idônként tenyeremmel finoman
rá húztam egy csattanósat sötéten rezgô fenekére. Csakhogy minél vadabbul rán-
gattam, minél hangosabban cuppogott összetapadó nyirkos bôrünk, annál kevés-
bé éreztem elszántnak magam; talán a szoptatás említése zavart meg, illetve ahogy
ar ról eszembe jutott az esti beszélgetésünk. És egy pillanatra kívülrôl láttam ma -
gun kat; ô nyöszörögve, bepucsítva tûri, ahogy én bokáig letolt gatyában mögötte
ál lva egyre dacosabban döfködöm. Már nem csak ôt éreztem idegennek, de maga-
mat is, ezt a homályos figurát, aki hörögve próbál itt valamit bizonyítani vagy kom -
penzálni talán, ki tudja, mit miért tesz, mindenesetre gyöngyözô homlokkal töm -
ködi kissé már sajgó farkát ennek a szép, néma anyának a farpofái közé. Nem az
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én gyerekem anyja, ez jutott eszembe aztán, de képtelen voltam eldönteni, hogy
ez felmentés vagy vád akar lenni inkább.
Juli talán megérezte zavarodottságomat, vagy az is lehet, hogy csak megelégel-

te a monoton csattogást, és elôzékenyen segíteni akart, hogy túllendüljek a holt-
ponton, egy mozdulattal levált rólam, aztán gyorsan elém térdelt a gazba, és eltö-
kélten szopni kezdett. Hagytam egy darabig, hátha vissza tud még hozni, de az ô
moz dulatain is éreztem már valami szögletességet; úgy mozgatta elôre-hátra fejét a
far kam tengelyén, mint aki egy feladatot akart teljesíteni elszántan és kissé kétség-
beesve. És ahogy lenéztem rá, megértettem, hogy ebben én már nem segíthetek
ne ki. Finoman végigsimítottam az arcát, és ez a gyengédség láthatóan kizökken-
tette végül ôt is a ritmusból.
– Elég – suttogtam, és a hóna alá nyúlva felsegítettem a padra. Továbbra sem

mondott semmit, de most, hogy a testünk is elnémult már, még komorabbnak tûnt
a szótlansága. Remegô térddel lehajoltam, felhúztam a gatyámat, aztán a nadrágot,
és gondosan betömködtem az ingemet, mintha azonnal el akarnám tüntetni még a
nyo mát is annak, hogy mi történt itt az elôbb. A nyakkendômet viszont nem talál-
tam sehol, arra emlékeztem, hogy még a padon ülve Juli kioldotta és levette ró -
lam, de hogy hová dobhatta, fogalmam sem volt. Elôhúztam a mobilomat, hogy
kör bevilágítsak, de ez sem segített, gondoltam, talán ô emlékszik, és hogy meg-
kérdezzem, felé fordítottam a telefon lámpáját. Kifejezéstelen, könnyes arccal
nézett a fénybe, még csak nem is hunyorgott, egyáltalán, meg sem rezzent, csak
bá mult maga elé, elmosódott sminkjétôl egészen kísérteties arccal. Elkaptam róla a
fényt, mintha udvariatlanság lett volna rávilágítani, pedig inkább arról volt szó,
hogy nem bírtam tovább így látni ôt. Körbetopogva adtam még egy esélyt a nyak-
kendônek, de nyilván ez is inkább csak pótcselekvés volt már. Bizonyos szem-
pontból értettem, hogy miért sír, pontosabban el tudtam képzelni olyan okot, ami-
ért érdemes lehetett volna sírni, de azt nem tudhattam biztosan, ô éppen miért tesz
így. Mindenesetre abban a különös, keserû pillanatban valahogy rendben lévônek
tûn tek a könnyek az arcán, és az a nyugtalanító gondolat is csak valamivel késôbb
ug rott be, hogy mi van, ha végig sírt, ha nem most kezdte, hanem már amikor le -
döntött a fûbe, vagy amikor az én kérésemre felállt és belekapaszkodott a padba.
– Juli, jól vagy? – kérdeztem elé guggolva, de a szipogásán kívül más válasz

nem érkezett. Bizonytalanul kinyújtottam felé a kezem, hogy megsimogassam a
kar ját, de ahogy hozzáértem, összerándult, majd hirtelen kissé elôrébb hajolt, és
fel pofozott. Olyan erôvel csattant a tenyere az államon, hogy rögtön hátraestem,
és magatehetetlenül végigdôltem a fûben. Amire fel bírtam könyökölni, már csak
azt láttam, hogy az arcába csapódó ágak között behúzott nyakkal elrohan az utca
irá nyába. – Juli! – kiáltottam – Juli! –, de nem állt meg, nagy, riadt léptekkel mene-
kült a fény felé.
Visszadôltem a fûbe, szétvetettem a tagjaimat, és szuszogva, szédelegve néztem

a fejem fölött himbálózó ágakat. Egy pillanat erejéig teljes némaság vett körül, csak
a tücskök dörzsölgették tovább katatón révületben a szárnyaikat, én meg szinte
irigykedtem rájuk, hiszen otthonosan üres életüknek semmi más értelmet nem kell
ezen túl keresniük. Aztán mintha egy száraz ág reccsent volna, felkaptam a fejem,
a bozótos felôl jött a hang, egészen közelrôl.
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– Ki az? – kiáltottam riadtan. Semmi válasz, de egy pillanat múlva újabb reccse-
nés ütötte meg a fülem. – Ki van ott? – üvöltöttem, aztán felugrottam, és hunyorog -
va néztem körül. A sûrûben valami megmoccant, és hangos csörtetéssel távolodva
utat tört magának a bokrok között. Mintha egy világos villanást láttam volna, egy
ing lehetett talán, vagy egy fehér szôrû kutya? Elindultam utána, de a pad mögött
összezáródó tüskés ágak feltartóztattak, száz különbözô irányba tépték a nadrágo-
mat, ingemet, képtelenség volt ott átkelni, visszaléptem egyet és megpróbáltam
óva tosan kiszabadítani magam, nehogy szétszakadjon a ruhám. Azután az utca felé
in dultam el, kiugrottam a ledes lámpák alá és körbenéztem, de ott nem láttam sen-
kit. Visszarohantam a kis ligetecskébe, és a sûrû bozótost megkerülve a keresztut-
ca sarkáig loholtam; ide már nem jutott a közvilágításból, csak az utca távolabbi
vé gén álló magánkemping recepciójáról szûrôdött ki némi fény. Hunyorogva, elô -
renyújtott nyakkal figyeltem, akár egy vadászkutya, és a túlsó sarkon meg is láttam
a rohanó alakot. – Hé! – ordítottam – Hééé! – Az alak majdnem felbukott ijedté-
ben, de aztán csak sikerült neki továbbfutnia. – Állj meg, te seggfej! – Esélyem sem
lett volna utolérni, ilyen távolból viszont képtelenség volt megállapítani, hogy ki
le hetett az. Mackós, döcögô mozdulatai ismerôsnek tûntek, de hát minden máso-
dik férfi ilyen darabosan fut, ez még nem kell, hogy bármit jelentsen. Tehetetlen
düh vel fújtatva néztem utána, összegyûlt a számban a nyál, köptem egy nagyot,
aztán felkavarodott gyomromra szorított tenyérrel igyekeztem megállni okádás
nél kül. Az alak már rég eltûnt, de én még mindig ott toporogtam idétlenül, ahogy
bú csúzkodók szoktak a peronon, miközben már rég kifutott a vonat. 
Amikor ismét átvágtam a kis ligeten, hogy visszatérjek a csárdába, madárcsi-

csergés ütötte meg a fülem. Ezek szerint hajnalodik, gondoltam, elég is volt már
eb bôl az éjszakából, ebbôl az egész utazásból, elegem van, ki akarok jutni végre.
A csárda udvarán még tartott a buli, vagy már elkezdôdött az after, ezt nehéz volt
el dönteni; a DJ, nyilván valami partidrog segítségével, ugyanazzal a monoton elô -
re-hátra dülöngéléssel hallgatta a saját maga keverte zenét, mint a buli kezdetén,
legfeljebb csak az állkapcsa járt most még idegesebben fel-alá. A tánctéren kissé
meg ritkult a tömeg, de azért voltak még elegen, az asztaloknál viszont már csak a
legkitartóbb öregek szunyókáltak oldalra billent fejjel. Körülnéztem, hátha meglá-
tok valakit a társaságunkból, és talán Julinak is jó lett volna még mondanom vala-
mit, de sehol senkit nem találtam. Egy kis keresgélés után viszont rábukkantam
ko rábbi asztalunkra, felkaptam a székrôl a zakómat, és elindultam, hogy körbejár-
jam a helyet. A bárpultot azok a srácok foglalták el, akik mellett elmentünk Julival;
egyiküket, aki kevésbé volt tajt részeg, megszólítottam, és sikerült is némi útbaiga -
zí tást kapnom tôle legalább a vôlegény holléte felôl. A hullafehér arcú Roland va -
lóban ott búcsúzkodott az épület túloldalán, épp az esküvôi torta néhány mûa -
nyag dobozba rakott szeletét igyekezett rábeszélni egy középkorú párra. Amint
vég zett, odaléptem hozzá, ô meg úgy nézett fel rám, mintha kísértetet látna. 
– Te hogyhogy itt vagy még? – kérdezte.
– Hogy érted?
– Azt hittem, Tubánál alszol.
– Ott is alszom, miért?
– Egy fél órája kábé elhúzott már.
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– Mi van?
– Egyszer csak megjelent teljesen kifordulva magából, izzadtan, mint aki nem

tu dom honnan rohant, aztán hiába próbáltuk lebeszélni, beült a kocsijába és elhaj-
tott… – Roland közben fû és sárfoltokkal tarkított nadrágomra és a bokor tüskéitôl
meg tépázott ingemre nézett. – Hát te hol jártál?
– Sehol – dadogtam –, csak itt kint. Hátul.
– Aha. Amúgy nem tudom, mi van itt, Dorka meg épp Julit ápolja, az is valami -

tôl sírógörcsöt kapott.
Idegesen körbenéztem, ha most Juli kifakad Dorkának, akkor nagyon hamar

én leszek itt a közellenség, azt meg semmi kedvem nem volt megvárni.
– Zoli, Viktor? – kérdeztem.
– Viktor teljesen kidôlt, intéztünk neki egy fuvart. De Zoli talán még itt van, öt

per ce legalábbis még kocsira várt. 
Nem szerettem volna elsírni magam Roland elôtt, de éreztem, hogy valami híg

anyag járja be koponyám üregeit, és még mielôtt kitörhetett volna, gyorsan a nya-
kába borultam. Láttam rajta, hogy meghökken ettôl a hirtelen, teátrális gesztustól,
pont tôlem azt hiszem nem számított ilyesmire, pedig én ezúttal ôszintének érez-
tem magam, talán elôször az egész esküvô alatt. Megkapaszkodtam hátul a zakójá -
ban, fejemet pedig a nyakába hajtva súgtam oda neki: – Vigyázzatok egymásra, jó?
És Dorkának is mondd meg, hogy ölelem. – Aztán elengedtem, és rögtön elindul-
tam a kapu felé, hátra se néztem.
Zoli valóban ott üldögélt egykedvûen egy beton virágtartó szélén a kis bekötô-

utca torkolatában, a parkoló kocsik között. Úgy láttam, megörül nekem, rögtön ar -
rébb is húzódott kicsit, hogy elférjek mellette.
– Elég volt? – nézett rám fanyar vigyorral. Nem is feleltem semmit, csak magam

elé meredve bólintottam néhányat. – Állítólag nemsoká elindul egy kocsi, ha gon-
dolod, mindketten beférünk. 
– Kösz – mondtam, aztán hozzátettem halkan: – Tuba hazament.
– Remélem haza is ért.
– Láttad?
– Aha. Eléggé meg volt csúszva.
Az útszélen álló kocsik közül távolabb beindították az egyiket, Zoli rögtön fel

is tápászkodott, hogy a lassan közelítô reflektor fényébe állva jelezze, itt vagyunk.
Az a házaspár ült benne, akikre a tortaszeleteket tukmálta Roland. A nô vezetett, a
fér fi meg rögtön az indulás után el is bóbiskolt az anyósülésen. Útközben már nem
be szélgettünk többet Zolival, fáradtan bambultunk kifelé a saját ablakunkon. Én azt hi -
szem, valami lassú búcsúzásba kezdtem; a horizonton még mindig inkább csak távoli
ígé retnek tûnô napfelkelte elsô, gyenge fénynyalábjaitól megvilágított épü leteket néz-
tem, a volt nevelôotthont, a szellôzôüzem csarnokait, a városszéli koc kaházak sorát,
va lahol mintha már tudtam volna, hogy most azonnal el kell kö szönnöm tôlük.
Zoli a nagynénjééknél aludt a vasútállomástól nem messze, az övé volt az elsô

meg álló, aztán kiderült, hogy a házaspár Tubáék környéke felé megy tovább, úgy-
hogy engem is egészen a bejáratig elvittek. Megvártam, hogy elhajtsanak, csak
azu tán próbáltam ki, hogy nyitva van-e egyáltalán a kertkapu. Sikerült bejutnom,
óvatosan húztam be magam mögött, igyekeztem minél kevesebb zajjal mozogni.
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Már a kocsiban ülve elhatároztam, hogy nem alszom itt; bemegyek a cucco-
mért, és ha nem ébred föl senki, ki is osonok a házból azonnal. A vasútállomásig
mond juk se kedvem, se erôm nem lett volna elsétálni, de innen nem messze volt
egy távolsági buszmegálló, és kis szerencsével, gondoltam, valamelyik hajnali já -
rattal bezötyöghetek Debrecenbe. A garázs elôtti kocsibeállón ott pihent Tuba pick -
upja, fél kerékkel a virágágyásban, és olyan közel a falhoz, hogy nem is értettem,
eb bôl vajon hogyan kászálódott ki. A valódi meglepetés azonban az ajtó elôtt várt;
Tu bának régebben is megvolt már az a képessége, hogy precízen ki tudta követ-
keztetni egy-egy helyzetbôl, én hogyan szeretném azt kezelni, és úgy látszik, ez az
ösz töne továbbra is jól mûködött. Visszafelé ez már sokkal kevésbé volt igaz, úgy-
hogy a részemrôl legfeljebb a hála maradt meg ellenszolgáltatásként, ahogy ezút-
tal is. A bejárati ajtó mellett megláttam a sporttáskámat, nem odalökve, hanem
gon dosan elhelyezve a lábazat padszerûen kiszélesedô tetején. Elhúztam rajta a
cipzárt, és óvatosan átforgattam benne a holmikat. Balázs mindig is gondos pako-
ló volt, az osztálykirándulások végén nem egyszer megkértem, hogy rendezze már
el a cuccaimat a bôröndömben, mert én nem boldogulok; mindig készségesen el -
vál lalta, és mindig meg is oldotta a feladatot. Ezúttal sem hibázott, hiába volt ré -
szeg; ott volt minden holmim hiánytalanul. A vállamra akasztottam a táskát, és ki -
lép tem a kapun; távolodóban visszanéztem még, de se felvillanó fényt, se rebbe-
nô függönyt nem láttam. Úgy tûnt, tökéletes nyugalom ül a házon.  

HALÁSZ RITA

Magdolna gyapja

Fél éve ülök a kádban, fél éve mentél el. Lábamat a csapra teszem, gyûrûs kezem-
mel lesimítom a hosszú, fekete szôrszálaimat. Anyád szerint olyan vagyok, mint
Csí ta a Tarzanból, ne csodálkozzak, ha nem jössz vissza hozzám. Közelebb hajol
a tükörhöz és kiszed négy szôrszálat az állából. Egy órája készülôdik, várom, hogy
vég  re elmenjen. Fejem alatt törülközô, a szappantartóban borotva. Amióta öregszem,
egyre rosszabb a helyzet, mondja. A hajam ritkul, én meg csak szô rösebb va gyok.
Még most is szép tetszik lenni, mondom neki. Legyint, mintha nem érdekelné, de el -
mo solyodik. A kék kimenôs ruha van rajta, ami galléros és mell ben egy kissé szûk.
Szombatonként kóstoló és kirakatnézegetô túrára megy a Wes tendbe. Lábán térd ha -
risnya, edzôcipô. Megfésülködik, felveszi a piros ballonkabátját és elindul.
Tizenegy éves voltam, amikor anyámnak szóltam, zavar a szôrös lábam. Ideges

lett, neki erre nincs ideje, fáradt, hagyjam békén. Hetekig nyaggattam, mielôtt el -
vitt a kozmetikushoz, aki a forró, barna gyantát jégkrémpálcikához hasonló fa spa -
tulával kente fel, és egy rántással lehúzta. A fekete szálak beleragadtak a gyantába,
mint legyek a légypapírba. Anyám két napig nem szólt hozzám. Többé nem kér-
tem, hogy segítsen.


