
Tar Károly 
 

PánikPánikPánikPánik    
(Regényrészlet) 

 
II. 

 
 

A következő hétvégén hazalátogatott. Pogácsás nevelőapja utolsó próbál-
kozásainak idejét élte, izzadva kínlódott, hogy a hiányzó fehér- és rozslisztet má-
léliszttel helyettesítve valamiféle eladható pogácsát készítsen.  

Jenő megmarkolta a gyúrópad keményfából faragott kardjának fogantyúját, 
óvatosan felemelte, majd hirtelen lesújtott vele. A fakard vége a gyúrólaphoz 
erősített tengelyen csak le és fel mozoghatott, a pad végén kiképzett ülőkén lova-
goló mester orra előtt, aki két kézzel, hol jobbról, hol balról pofozta a jókora po-
cak nagyságú tésztát a vágószerszám alá. A mézes tészta kemény volt, Jenő felug-
rott, majd egész súlyával hasmánt a fakardra dőlt. Amikor a kemény tésztapocak 
kétfelé vált, újból nekirugaszkodott. Sokszor izzadásig ugrabugrált a gyúrópad fe-
lett, amíg a mester a puhára gyúrt tésztára paskolt, jelezve, hogy elég, a 
„brékhelésből”.  Jöhet a nyújtás, amit a tenyérnyi vastag, három méter hosszú 
keményfa asztalon, a „táblán”, többnyire maga végzett a mester, mert a „segéd” 
piszmogását ki nem állhatta, mellé érve, egyetlen jól irányzott csípőmozdulattal 
félrelökve, lendületből könnyedén s egyformán, ujjnyi vastagra nyújtotta az oly-
kor összeugrásra is hajlamos mézes tésztát. 

 

A déli ebéd melegítése az ő dolga volt. Gyújtóst lökött a konyhai zománcos 
tűzhelybe, petróleumot öntött rá. Amíg a gyufát kereste, a hamu alatt rejtőző pa-
rázs gázzá forrósította a petróleumot. Leguggolva vetette a gyufát a tűzhelybe. 
Robbant a gáz, és a kicsapódó láng kíméletlenül leégette arcáról a bőrt, szemöl-
dökét, szempilláját.  

Hétfőn, az iskolaorvos vazelin-arcpakolása mögé rejtőzve, felismerhetetlen 
volt. Osztálytársai sem ismertek rá. Amál, az orvosi rendelőbe bejáratos osztály-
társa, az a nagy darab zsidó lány, Ida barátnője sem ismerte fel. Naponta több-
ször is kötözésre járt, hogy akaratlanul reá pillantó tanárai és társai hányhatnékját 
távollétével mérsékelje.  

A jóságos Amál, miközben óvatosan rakta a fiú arcára és pecsenye pirosra sült 
nyakára a vazelint, blúzából kitüremkedő cipómelleivel simogatta. Ez állatian jól-
esett sebesült testének és titokzatos lelkének, amit többnyire mélyen magában 
hordott, és arctalan, hangtalanul beszélő, örökösen vitatkozó, durcás alaknak 
képzelt, olyan kistestvérnek, akit gyámolítania kell, hogy szókimondásával józan 
belátásra késztesse, indulatait kordában tartsa     

Lehet, hogy ez a szerelem? Ha ez a szerelem, akkor helyben vagyok!, gondolta.  
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És azután szerelemre vágyva, egyre csak a nagyobb mellű nőket kereste és bá-
multa őket sóvárogva.  A benne élő kistestvér vihogva, egyre csak biztatta. 

  

De a bécsi döntés után az anyaországhoz tartozó város nagy pompával épí-
tett, de a háború után készakarva elhanyagolt egykori hadtestparancsnoksági 
épületből alakított zord iskolában valahogyan nem fogadta, állítólagosan forró 
karjaiba az első, az igazi szerelem.  

Évekkel később hallotta, hogy Ida egy távoli kisváros gépgyárából érdeklődött 
utána.  

Nem ment ki a fejéből, miként történhetett meg vele, hogy amikor tehette, 
még pillantásnyi ideig sem figyelt Ida mocorgó nőiességétől még kovásztalan, 
szűzi melleire. 

 

Megdöbbentő, hogy a Katherina mellei mennyire hasonlítanak valakinek ruganyos bögyeire, akit 
valamiért el kellett felejtenem. Mostanában annyi, de annyi a jó mellű nő. Valami mégis azt súgja, 
hogy láttam már valahol ezeket a körtemelleket. De milyen körték, milyen dundik, milyen ruganyo-
sak! Jó volna erről közelebbről is megbizonyosodni, súgja maradék férfias ösztönöm.  

Majd eljön ennek is az ideje, futott át agyamon, amikor Katherina kilép majd a fürdőből.  
Jó negyedórát kellett várnom. Nyílt a fürdő ajtaja. Tátva maradt a szám. Valószínűleg 

olyan szerencsétlen képet vágtam, mint a sietős utazó, aki valamely vidéki állomás peronján 
állva, az orra előtt kifutó utolsó vonat után bámul tehetetlenül. Riadtan nézegettem 
Katherinát. Teljes felszerelésben állt előttem. Arca babapíros, szájszögletében apró gödröcske. 
És mosolyog. Angyalian, mint aki nem tehet arról, hogy él. 

Zavaromban, mesterségem megszokott mozdulatával, Rolleiflex-gépem után nyúltam. De 
félúton meggondoltam magam. Nem akartam elriasztani azzal, hogy rögtön lencsevégre ka-
pom. Fényképezőgépem, mint mindig, most is kezem ügyében volt. Ez nálam már olyan szak-
mai beidegződés, több mint fél évszázada művelem ezt a mesterséget, szemem, akár a blende, 
mindegyre igazodik a külső fényhez, amikor ráállok a témára. Hallani vélem a fényrekesz 
mámorító zümmögését, amint hirtelen összezáródik, és foglyul ejti zsákmányom. Ez az élvezet 
felér, mit beszélek, túltesz mindenféle nemi érintkezés örömén. Még azokon a pillanatokon is, 
amikor élvezetemben, oroszlánként zihálva-hörögve felordítok a csúcson: Megvagy! Most vagy 
igazán az enyém!  

Álltam egy percig, bambán, és arra gondoltam, ez a nő azért nem olyan hülye, hogy rögtön 
lefeküdjön egy öregemberrel.  

Katherina haja kikandikált a nyakát körülölelő nedves törülköző alól, hajtincsének su-
gárzó fénye felajzott. Hanyagul, csapzottan lógott a derekáig. Ösztönös vágy hajtott, hogy be-
lekontárkodjam ebbe a rendezetlenségbe. 

 Megszárítjuk?, kérdeztem mohón, és már léptem a fürdőszoba szekrénye felé, ahol a haj-
szárítót tartom. 

Nem szoktam, intette le buzgóságomat Katherina, és mindent köszönve indult a kijárat felé.  
Leforrázva álltam, és döbbenten néztem, amint őzikém szép szökelléssel eliramlik nehezen 

palástolt lesállásom előtt.  
Katherina szemében pajkost villant az örök nőiesség. 
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Mindjárt visszajövök, suttogta vagy sóhajtotta, rebegte vagy trillázta ígéretét, nem tudom már.  
Bezsongtam természetes nőiességétől.  
Megkövülten bámultan a nyitva maradt ajtót. Jó percbe tellett, amíg észbe kaptam.  
Gyorsan előszedtem titkolt pálinkásüvegemet, amelyben az otthoni eperfahordómban érlelt 

szilvóriumot őrzöm. A megkezdetlen üveg büszkeségem konyakszínben pompázott, ha jól 
számolom, éppen hatéves. Ebből négy esztendőt eperfahordómban, kettőt konyhai szekrényem 
rejtett zugában várakozott, talán éppen az ilyen nagy eseményre, amilyennek a Katherinával 
való esti együttlétet képzeltem.  

Előkaptam két zöldbarna, körte formájú avocadót, gyorsan kettévágtam, kiszedtem szép 
gömbölyű, minden bizonnyal dél-afrikai titkokat rejtegető magját, és helyébe kiskanálnyi ap-
róra vágott vöröshagymát helyeztem, rányomtam kanálnyi citromos majonézt, tetejébe bőven 
púpozva kaviárt raktam. Hogy ne csak a szájnak, hanem a szemnek is mutasson a csemege, 
tubusból édes paprikakrém pöttyöt nyomtam az antracitragyogású fekete ikrákra. A világos-
zöld avocadó közepén virító sárga majonéz, s a belőle kikandikáló vöröshagyma aprólék szí-
nes terítőjén trónoló viza-ikra-korona, az édes paprikakrém vörös ékkövével pompázatos lát-
ványt nyújtott. Az italhoz illő ilyen költeményekkel már sikerült néhány nőt levennem a lábá-
ról. Hogy ne tűnjön dicsekvésnek, most utólag úgy rémlik, hogy többségük amúgy is, jó adag 
hajlamosságot mutatott a szeretkezésre. És az is gyakran megtörtént, hogy mohón, előbb nem 
a feltálalt ínyenc falatokhoz, hanem az akkoriban még kiválóan férfias tulajdonságú lényegem-
hez nyúltak… 

 

Mi ez a bűz?! Ó én vén hülye! Miközben nyálamat csorgatva, élvezettel pötyögtetem nap-
lómba szépített emlékezésem, már megint elfelejtkeztem a konyháról.  

Mindig főznöm kell valamit? 
 

Ha csakugyan van idő, és mindenütt, mindenben jelen van, ha megfoghatatlan 
is, akkor minden valószínűség szerint kaméleonszerű.  

A múlt tanít. A jövő éltet. A jelen pedig, mint valamiféle lassan ható méreg: öl.   
Mit nem adott volna azért, hogy fiatalemberként, legalább egyszer, hasonló 

gondolatokat terelgethessen terméketlen agytekervényeiben. 
Tévelygünk, szívesen bolyongunk, önfeledten téblábolunk a megtörténtek és 

az elkövetkezendők világában. A jelenünket gyilkoló események sűrűségében 
megfeledkezünk az időről úgy általában, a sajátunkról pedig kiváltképpen. Mint-
ha örök életre születtünk volna… Pedig tudva tudjuk, hogy az idő folyása ellen 
mindössze annyit tehetünk, hogy megpróbáljuk kitágítani minden pillanatunk. 
Merthogy kitágítható. A világegyetemhez hasonló tágulásban időnk feloldódik a 
végtelen körforgásban, a nagy egészben, amelynek részeként kénytelenül hisszük, 
hogy pont olyan porrá leszünk, amilyenből vétettünk. 

 Az efféle okoskodások végén hajlott arra, hogy higgyen a feltámadásban, az 
örök életben vagy a reinkarnációban. Benső hangja mindannyiszor kijózanította.  

Add vissza az iskolapénzt, és vedd be a Cavingtont. Tudod, azt a fehér vagy 
csaknem fehér, kerek, lapos felületű, metszett élű, egyik oldalán felezővonallal, 
másik oldalán 10 mg jelzéssel ellátott tablettát.  Emlékezz! Figyelj!  
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Igen, persze, hogy Csokonai:  
Égiekkel játszó földi tünemény, istenségnek látszó csalfa, vak remény!  
Na, most gondold végig… 
Számtalanszor közel járt a megvilágosodáshoz, de folytonosan az élet apró-

cseprő dolgaiba botlott, amelyek elterelték a figyelmét, az álmodozás helyett 
kénytelen volt az életet választani, s ez igazán kedvére való volt, mert a körülötte 
forgolódó nők szépek voltak, akár a füvek, tudták, hogy mikor legyenek harma-
tosak, és mikor kell felkínálniuk magukat, hogy a rajtuk és bennük hempergő fér-
fiakat kedvükre csiklandozhassák.  

 

Elképzelte, hogy ott az iskola márványos előcsarnokában, érdemeinek megfe-
lelően, nagyobb fontosságot tulajdonít az Ida melleinek. És úgy bánik velük, 
mint minden szépséggel, amely a semmiből született és oda tér vissza. Ha alapo-
sabban szemügyre veszi őket, ha csak simogató pillantásával is növelhette volna 
körvonalukat és felbecsülhetetlen értéküket, akkor talán közelebb juthatott volna 
a szerelem mindig két élőlényben serkenő és lohadó érzéséhez.  

De még sokáig abban a tévhitben ringatta magát, hogy az igazi szerelmi érzés 
messze elkerüli a testiség különös illatokat gerjesztő világát. Merthogy az igazi 
szerelem valószínűleg csakis a szellem világában lüktető és mindinkább szoro-
sabban egymásba tekeredő kettős spirál, amelyben örökké fájóan hiányzó másik 
énünkkel/felünkkel egyesülhetünk. Merthogy a bölcsességig élt addigi életében 
éppen elégszer próbálta már ama másik, a testiség élvezetes útján bekövetkezett 
együttlétek alkalmával létrejött egyesülés felől férkőzni a legszentebb emberi ér-
zéshez. Be kellett látnia, hogy a megélt gyönyörök ellenére, mindannyiszor ku-
darcot vallott, mert a belőle kéjjel távozó magok helyén, az ernyedtség percei 
után, csupáncsak szívszorítóan elhatalmaskodó és meggondolkoztatóan kongó 
ürességet érzett. 

 

Szüzességét elvesztegette.  
Szerelmi csalódása miatt történt, egy tengerparti kisvárosban, amikor még ka-

tonáskodása előtt, másfél esztendőig távol került a szülői háztól.  
Hirtelen felindulásból lefeküdt egy kisvendéglő kiszolgálónőjével.  
Az ilyen dolgok természetesen és megmagyarázhatatlanul egyszerűen bekö-

vetkeznek, mert ezeknek előre megírt forgatókönyve van az ember génjeiben.  
A rendező… Na, igen… Ha van?! Szóval, ha fenntartás nélkül hisszük, hogy 

lennie kell.  
Akkor is, ha hitünket másféle alapokra építjük, akkor sem jutunk a dolog vé-

gére. Pedig tök egyszerű a dolgunk: megkeressük kezdetünket és akkor már vilá-
gos lesz, hogy merre találjuk a végét. Amíg ezt nem tisztázzuk, abban a hitben 
kell élnünk, hogy ha nem is személyünkben, de tömegünkben, mint emberiség, 
vagy mint naprendszer végtelenek vagyunk.   

Nahát, ez se szép!? 
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Az iskola elvégzése után, két osztálytársával együtt, minisztériumi kihelyezés-
sel került a csatornaépítő vállalathoz. Jelentkeztek az igazgatóságon, ahol a káde-
res hümmögve forgatta fémipari technikusi képesítésüket bizonyító papírjaikat.  

Legyenek exkavátoristák, javasolta ellentmondást nem tűrő hangon, és ki-
küldte őket arra a munkatelepre, ahova három villamos lépegető exkavátort vár-
tak a Szovjetunióból. 

Maguk fiatalok, tanultak és majd könnyen elbánnak ezekkel az új gépekkel, 
biztatta őket a káderes. 

Tél volt. A városból kivezető úton délutánra hirtelen tükörré fagyott a megol-
vadt hó. Túljutottak a városközeli falun, amikor leküzdhetetlen akadályba ütköz-
tek. A könnyű terepjáró tapasztalt sofőrje erősen szorította kormányt, nem mert 
a fékre taposni, amikor feltűnt előttük a libasor.  A libák is óvatosan haladtak, 
ferde sorban vágtak át az úton. A kocsi huppant egyet, amikor bal kereke átgá-
zolt a sor végén haladó libán. Lassított filmhez hasonlított a jelenet. A második 
liba a kocsi alá került, a harmadik nyakán a jobb kerék ment át. A sofőr károm-
kodott.  

Mi vagyunk az elsők, akik ma kijutottunk a városból, mondta büszkén a gép-
kocsivezető, és izzadt homlokán fennebb tolta báránybőr kucsmáját. Nem ér-
tette, miért olyan sürgős az igazgatóságnak, hogy utasai a munkatelepre jussanak. 
Megszokta, hogy akár a szelíd igáslovak, teljesítse gazdái parancsát. Arra is ráér-
zett, hogy nem holmi tekintélyes főnököket fuvarozott, és mert egymás között 
valami törökös nyelven beszéltek, nem készségeskedett, nem jópofáskodott, 
mint máskor, hanem figyelt. 

Másfél kilométerrel odébb a kocsi megmagyarázhatatlanul lassan, az út bal ol-
dalán árokba csúszott, és felborult. A könnyű, ponyvás tetejű terepjáró hátsó 
ülésén két fiú között egy nő ült, akiről mindent elárult az, hogy száján kihívóan 
vastagon állt a lila rúzs. A véletlennek köszönhetően ő is a három P városából 
való volt, munkát keresett és kapott a munkatelep kantinjában, sűrűn felkínált 
bájainak köszönhetően került a három fiatal technikussal egy kocsiba.  

Amikor felborult a kocsi, a teltkarcsú Lina melle, a meggondolatlan véletlen 
akaratából, Gágá arcára borult, Pati alteste pedig pontosan a Lina aránylag még 
gömbölyű hátsójára. Röhögve kászolódtak ki a kocsiból.  

Jenőnk is megúszta a koccanást, amelynek rövid időre való emlékeztetőjéül, 
kis kakas nőtt a fején. 

 Közös erővel könnyedén talpára fordították a kocsit. Egy darabig az út mel-
letti behavazott mezőn haladtak, aztán másfél órányit a pusztaságba vezető mel-
lékúton.  

Sűrű havazás indult. Tengerről fújt a szél, a hókavargásában tapogatózva, óva-
tosan haladtak az alig kivehető úton.  

Aztán leállt a motor. A sofőr kotorászott egy darabig a motorházban, majd ki-
rendelte az utasokat a kocsi hátuljához. Nekirugaszkodtak, tolták a második vi-
lágháborút megjárt, kivénhedt terepjárót, de mindhiába. A gépkocsivezető fel-
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tűrte nyakán báránybőrgalléros pufajkáját és azzal, hogy segítségért megy, ott-
hagyta őket az esteledő, hóviharos pusztaságban.  

Jenő körbejárta a kocsit, ütemesen csapkodta a hidegtől zsibbadó két karját. 
Időnként, amikor bepillantott a kocsiba, látta, hogy Pati a nő bugyijában vájkál, 
az meg kéjes vigyorral a Gágá nadrágjának sliccén babrál. Rájuk förmedt, hogy 
mozogjanak, hiszen egyre fagyosabban süvített a pusztai szél. Nem kapott vá-
laszt, de a kocsi ütemes mozgásából látta, hogy megfogadták a tanácsát.  

Később felvette őket egy teherautó, így jutottak a munkatelepre, ahol pufajkát 
és bakancsot kaptak. Szállásuk az egyik, emeletes ágyakkal berendezett barakk-
ban volt. Némi pénzt is kaptak előlegül, amiből a lovagias Pati és Gágá rögtön 
kifizették a „fuvart” Linának. Biztatták Jenőt, hogy megéri, de ő nem kért 
Linából, mert a rúzsos nőktől csömör kerülgette. 

A lépegető exkavátorok érkezéséig motoros földmarkolókon gyakoroltak, de 
Gágának a gépkezeléshez annyi érzéke sem volt, mint amennyi a nyilvános há-
zakba szokásos viselkedéshez kellett. Ismételten késve kapcsolt, és az üresen is 
súlyos merítő kupa nagy döndülésekkel csapódott a kabin mellé, a gépházra. A 
kiképző sűrű káromkodásaiban ismételten a nemzés kötelességét emlegette, 
harmadnap lezavarta a gépről az impotensnek bélyegzett Gágát.  

Patinak pedig az volt a bánata, hogy ellopták a hálóból bőrspencerét.  
Mindketten panaszkodtak, hogy Linával nem lehet bírni, fuvardíját duplára 

emelte, és előre követelte a pénzt, s hiába próbálták ócska humorukkal, művelt-
ségüket fitogtatva, operacímekkel jobb belátásra bírni, a nő nem engedett. 

Kellene egy kis Bohémélet, Lina. Állóhely is megteszi, ha olcsón adod!, kérlelte 
Pati. 

Fausztot! A marmaládé is drágult… 
Aida ravasznak tetszik lenni. Pedig, ha nem lesz Pu(n)ccini, akkor Verdi lesz, 

Linácska!, mondta megnyerőnek gondolt széles mosolyával Gágá.  
És a Parasztbecsület hol marad, fiúk!, méltatlankodott Lina, és harsány-

kodásban otthonos cigánynéktől ellesett indulatos mozdulattal lába közé mu-
tatva, beintett nekik. 

A próbahónap leteltével, alapos okokra hivatkozva, Jenő két társa búcsút 
mondott a munkatelepnek.  

A lépegető exkavátorokról megfeledkezett a szállító. A hirtelen beköszöntő 
tavaszt utánozva, a káderes rügyezést támogatva intézkedett, műszaki rajzolói 
munkát ajánlott Jenőnek a központban. Szívesen vállalta. Barátok nélkül, Lina 
sürgető felajánlkozásait egyre nehezebben hárítva, amúgy is mehetnékje támadt.  

A csatornaépítő vállalat igazgatósági irodái a tengerparti város központjában, 
az egykori legtekintélyesebb szálloda államosított épületében kaptak helyet. A 
rajzolóknak a legfelső emeleti szobák jutottak. Többnyire gépalkatrészek rész-
letrajzát kellett pauszpapíron tussal kihúznia és sokszorosítania. Kedvére volt az 
aprólékos, nagy türelmet igényelő munka.  
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A sokszorosításhoz nagyméretű fényérzékeny ozalid papírt használtak. Meg-
történt, hogy nem működött a fénycsöves megvilágító berendezés, ilyenkor fel-
vitte a keretezett üveglapot az irodaépület lapos tetejére, ahol ebédszünetben na-
poztak a fiatalabb alkalmazottak.  A fényérzékeny papírra rásimította a tusrajzot, 
a nap felé fordította a keretet, és számolt. Néhány próbálkozás után, az előhívó-
ból egyenletesen megvilágított, kitűnően olvasható másolatokat kapott. A ter-
vező technikus, akinek a keze alá dolgozott, azt állította, hogy ez újítás. Segített 
dokumentálni, és beadták a szükséges papírokat az újítási bizottságnak. Néhány 
hét múlva újításukat elfogadták, pénzjutalmat is kaptak.  

Így ismerkedett meg az igazgatósági adminisztráció titkárnőjével, aki a papír-
formák rendezése miatt többször is magához hívatta, kikérdezte, kicsoda, mi-
csoda, honnan jött, hol lakik, mit csinál szabadidejében.  

Vicusnak hívták a titkárnőt, kicsi, harminchoz közeledő, formás, babaarcú nő 
volt. Többször is együtt ebédeltek az igazgatósági épület földszintjén berendezett 
kantinban.  

Vicus anyásan bánt vele.  
Forró hullámokban gyötörte a pirulás, amikor Vicus közelébe jutott. De köz-

ben úgy sóvárgott utána, úgy kellett neki ez a felfokozott izgalom, mint Gágának 
a dohányzás, aki ha kevés volt a pénze, képes volt lemondani jegyre kiváltható 
350 grammos kenyéradagjáról is, hogy napi hat cigarettából álló adagját meg-
vásárolhassa.  

 

Életének olyan időszaka következett, amikor nehezen megszerzett függetlensé-
gét is feláldozta volna Vicusért. Az egyik nap, késő délután, amikor már mindenki 
hazament, Vicus irodájába hívta. Ültek egymással szemben az íróasztal két oldalán. 
Csuklott izgalmában. Pattanásai világítottak napbarnított arcán.  

Vicus hivatali hangján mondta, hogy szereti.  
Nem értette. Úgy rémlett, benső hangját hallja. Valami azt súgta, hogy a saját 

vallomását hallja. Olyan volt ez a vallomás, mint amikor a nők valamely régen 
áhított ruhadarabra lelnek és szólnak, hogy készek megvásárolni.  

Vicus hétköznapira alakított komoly hangon érzéseiről beszélt, mert látta, 
hogy nyugtatnia kell a szimpatikusan félénk fiút.  

Hány éves vagy?, kérdezte Vicus mosolyogva. 
Nem fontos, felelte, hogy kissé húzza az időt. Húsz leszek, toldotta meg hirte-

len, mert a Vicus arckifejezéséből arra következtetett, hogy a lány a határozott 
választ szereti.  

Irataidból tudom, hogy még a tizennyolcat sem töltötted be, mondta szigo-
rúan Vicus. 

Hát…, hápogott, és zavarában az ajkát rágta. Vicus megsajnálta a fiút. 
Hagyjuk, szólt szerelmes hangon.  
Csókolózzunk inkább! Felállt az íróasztal mellől, kéjes ringatózással átlépett 

az íróasztal másik felére, kimért, színpadiasan mozdulattal ráomlott.  
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Csókolóztak.   
Eleinte ügyetlenül, de ösztönüknek engedve egyre vadabbul.  
Szeretlek Vicus!, ordította hangtalanul. Remegett az izgalomtól.  
Nem akarom, hogy szenvedj, mondta Vicus, és elmagyarázta, hogy bizonyta-

lan időre felfüggeszti a csókolózást, különben, még mielőtt nagyon jó történne, 
együttlétüknek rossz vége lesz.  

Kirángatta Jenőt az irodából, kézen fogva sétáltak a Tenger varázsa tengerparti 
sétányon át, egy csendes kis utcába, ahol Vicus lakott.  

És ez így ment néhány hétig.  
Esténként kosárlabdázók szökellését utánozva tért vissza a vállalati közös há-

lóba, pehelysúlyának megfelelően elszállni kész pehelynek érezte magát, úgy 
érezte, hogy minden lépéskor annyit maradhat a levegőben, amennyit csak akar, s 
egy-egy rugaszkodással a házak második emeletéig is könnyűszerrel felemelked-
het. A labda, amit maga fölé képzelt, Vicus formájú volt, könnyű, selymes teher, 
jó volt utána nyúlkálni, újra és újra nagyokat rugaszkodni utána. Eddig álomtalan 
éjszakáiban is felvillant a Vicus képe, hajnalban egyre gyakrabban, a hasán és 
combján szétfolyó hideg nedvességre ébredt. Ágyszomszédja röhögve jegyezte 
meg a reggeli ágyvetéskor, hogy Jenő megint térképet rajzolt a lepedőre. 

Vicus április végén, két hétre, rokonaihoz utazott. A szerelem ismeretlen érzé-
sétől letaglózott Jenő beteg szamárként kóválygott néhány napig, s csak úgy sza-
badult nyomott hangulatától, hogy hajnalonként félórányit szaladgált a homokos 
tengerparton, és néhány helyi gyerek példáját követve, bátorságát összeszedve, 
megmártózott a tengerben.  

Rúzsosan látta viszont a lányt. Vicus sápadtságára panaszkodva indokolta a 
kozmetikát, és gyengélkedésére hivatkozva lemondta a vasárnap délelőttre terve-
zett sétájukat.  

Az irodai folyosó tengerpartra néző ablaka előtt álltak. Vicus enyhén kormo-
zott szempilláival jelezte, hogy fontos mondanivalója van. 

Tudod, mondta megfontoltan, az a baj, hogy még annyira, de annyira fiatal 
vagy. Hidd el, nagyon tetszel. Istenem, milyen szép volna… Veled… De látod, a 
nővéred lehetnék, és ideje férjhez mennem. Nem tehetek mást, el kell, hogy 
hagyjalak. Most kell, mert ha még inkább összegabalyodunk, még inkább fájni 
fog. Remélem, megérted. És ne haragudj… 

 Magára maradt az ablak előtt.  
Jelentkezhetem az árva gyerekek ingyen vacsoráján, gondolta, és hülyéskedés-

sel próbálta elütni fájdalmát. 
 

(Folytatjuk) 


