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Reggeli tea

Már a második teafilter landolt a cipője előtt, a betonon. Felkapta a fe-
jét, mint az előző két alkalommal, de késő. Sehol senki. Az erké-
lyek üresnek tűnnek. Ennyi teát ember nem iszik meg kora reg-

gel, morogta halkan, majd a valaha zöld, most rozsdától barna, nyikorgó kézikocsiból 
előhúzta a másik, az újabb cirokseprűt. Megigazította a nyakánál a rikító, neonzöld mel-
lényt. Ma kisebbet kapott a szokásosnál. Elfogyott a méret, nincs mit tenni. Úgy látszik, 
az összes közmunkás ilyen jó testű, mint te, mondta Mari, és megsimogatta a kezét. Néz-
te a nő frissen manikűrözött, rózsaszín körmét. Az a gyűrűsujj hibás, ott fekete a festés, és 
mintha bele is ragadt volna valami, mutatta a nőnek, de ő csak nevetett, kilátszottak a fo-
gai, annyira kacagott. Hol élsz te, kis hülye, kérdezte Mari, s letörölt egy a szeme sarkába 
kiült könnycseppet. Felfelé nézett a mozdulat közben, el ne kenődjön véletlenül a gon-
dosan felvitt, erős smink. Nem láthatta a férfi arcára kiülő keserűséget. Tibor a szobájára 
gondolt, túl a panelek tízemeletes nyüzsgésén, a három számjegyes kertes házak fazonra 
nyírt udvarán, a hegy lábánál kezdődő apró, düledező házakra, amikben a nyirkosságtól 
folyton büdösek a takarók. A szürke reggelekre gondolt, a zárhatatlan ajtókon kitámoly-
gó, sápadt alakokra. A hosszúkás, fehérre meszelt, öreg házban az övé volt az utolsó szoba. 
Valaha disznókat tartottak benne, mesélte a tulajdonos, de persze gondosan kitakarították, 
festve is van, ne aggódjon, és hát ennyi pénzért ajándék, tette még hozzá, és Tibor kiérezte 
a hangjából, hogy valójában nem érdekli, hogy mi lesz, marad-e vagy megy. Ki akart for-
dulni az ajtón, ki az apró, bűzös lyukból, beleöklözni a fickó töppedt orrába, hogy elönt-
se a vér a tokától kerek, holdsárga képét, ütni, amíg mozog, mert mégis csak pofátlanság 
ezekért a lakásnak nem mondható lyukakért pénzt kérni. A torkát marta a felháborodás, 
megkaparta a bőrt az ádámcsutka alatt, de nem lett jobb, a feltoluló dühtől savat böfögött, 
kapkodni kezdte a levegőt. Jól vagy, haversrác, kérdezte a tulajdonos, és a vállára tette a ke-
zét. Izzadt volt a tenyere és forró. Tibort kirázta a hideg. Meg kell nyugodnia. Becsukta 
a szemét, elképzelte az anyja májfoltos, remegő kezét, idős apját a tornácon, ahogyan egy-
re jobban elködösülő tekintetével a határban gőzölgő földeket bámulja. A kútnál sorban 
álló családok jutottak eszébe, a szegénységtől kiélesedő arcvonások, az éhségtől csökevé-
nyes mosolyok. A férfi kerek képébe bámult, rámosolygott. Bólintás, kézfogás, rongyosra 
kuporgatott papírpénz, számla nincs. Mari ujja köröket rajzolt a kézfejére, hallotta a há-
ta mögött az ajtónyílást, indulnom kell, mondta a nőnek. Elkapta a húsos, puha kézfejet, 
puszit nyomott az illatos bőrre. Tudta, hogy a nő megához öleli a csókolt kezet, így tett 
minden alkalommal, és Tibor néha elhitte, hogy ez szerelem. Tudta, hogy egyetlen szavá-
ba kerülne és hátul, az egyik nyikorgó ajtós raktárhelyiségben, talán pont a fényvisszave-
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rős, rikító mellények tetején, magáévá tehetné a nőt, belemélyedhetne ebbe a gazdag, ígé-
retes hústömegbe, pár percre elfelejtve, milyen nyomorult, milyen szánalmas is ez az egész. 
Eljátszott ma is a gondolattal, aztán a csillogó karikagyűrűre nézett és felhúzta a munkás-
kesztyűt. Kifelé indult, már várta a csapat. Szerette a hajnali, budai utcák csendjét. Ilyen-
kor még nem rajzottak ki az autók az utcákból, a szendergők lustán fordultak egyet az 
ágyban miután lenyomták a telefonon beállított ébresztést, csak néha jött szembe egy-egy 
elhivatott, őrült kocogó, fülében fülhallgatóval, szemük kényelmi vaksága meg sem lát-
ta az út szélén dolgozó munkást. Ha néha mégis találkozott a pillantás, kiestek a ritmus-
ból, a kéz és a láb szinte összekeveredett, chaplini botladozásuk egyszerre volt komikus és 
zavarbaejtő, űzött, rebbenő pillantásukkal a hídláb magasba nyúló szürkeségét bámulták 
elmélyülten, míg biztos távolságba nem értek. Tibor ilyenkor nevetve állt meg, rátámasz-
kodott a seprű nyelére, tekintete végig a futó alakján maradt, elkísérte a lépcsősorig, ami 
felvezetett a hídra. A lefutott útvonal szélén vékony, kócos ráncokkal ébren álmodó utca-
seprők, szemétszedők hajoltak a föld felé, mindet megismerte már a körvonaláról. Az ap-
ja jutott eszébe, még gyerekkorában, ahogyan a tanácsháza melletti virágágyásban, kézi 
kapával dolgozott az árvácskákon, megkérte guggoljon mellé, mert megmutatja, milyen 
mélyre kell ásni egy virágot, hogy életben maradjon. Engem vajon milyen mélyre kellett 
volna ásni édesapám, hogy megtartsanak a gyökerek, tette fel magának a kérdést, de egy-
ből bele is nyilallt a fájdalom, nem lehet ilyen igazságtalan. Miközben felpakolta az avar-
ral teli zsákokat a kézikocsira az álmaira gondolt, a szakadt személyvonaton leutazott két-
száz kilométerre, a cégeknél leadott önéletrajzokra, az elbeszélgetésekre, a szinte láthatat-
lan fintorral őt mustráló bizottságra, mintha a programozói tudás azon múlna, milyen ci-
pőben és ruhában jár az ember. Haladnak végig az utcán, táncolnak a cirokseprűk az asz-
falton, kupacba gyűlik a csikk, levél és kutyaszar, az emeletes házak ablakszemei itt-ott 
kinyílnak, tompán szüremlik ki a réseken a zene az utcára. Halkan dudorászik magában, 
most múlik, bizony, elmúlik az egész élete. Az egyik járda szélén álló trafón egy félig leté-
pett fejű ember plakátja mellett letéphető cetlis hirdetés. Kezdő programozót keres, most 
induló IT-vállalkozás. Mikor küldött el utoljára önéletrajzot. Próbálja belőni a dátumot, 
de nem emlékszik pontosan, túl régen volt. Nézi a bérezés mellé nyomtatott sok-sok nul-
lát, a szűkös kis összegre gondol, amit hazaküldött, a tárcájában maradt egyetlen papír-
bankóra. Ha holnap nem vesz kávét, és csak egyetlen kiflit eszik, akkor megoldható pár 
fénymásolat. Ma elő kell ásnia a matrac alól a mindenhová beszivárgó nedvességtől mű-



51

Blokk

M inerva zihálva vette a levegőt. A bagoly formájú fehérarany medál gyémántsze-
me minden lélegzetvételnél felragyogott. A földre dobott aktatáskából kibo-
rultak a mappák és papírok, egymáson elcsúszva szánkáztak végig a hajópad-

lón. A natúr fa ismerős erezetét figyelte, ideje volna már felcsiszolni. Az apja jutott eszébe, 
erős keze, ahogyan precízen egymásba illesztette a borovi fenyő deszkákat. Akkor kapta 
a lakását, amikor felvették az egyetemre. Tele lett a terepjáró csomagtartója a bőröndjei-
vel, könyvekkel, dobozokkal, kisebb, szállítható bútorokkal. Mielőtt beszállt az autóba, 
még egyszer átsimogatta tekintetével a végtelennek tűnő kék eget, a dunyhaszerű, szinte 
tapintható felhőket a fenyők csúcsán, a háztól az erdőig kanyarodó tyúkösvényt. Gyerek-
ként, a testvéreivel indiánüvöltésekkel vesztek bele a vad rengetegbe, hogy este lemállt bő-
rű térddel és vérző karmolásokkal tarkítva lépjenek be az ajtón, lehajtott, bűnbánó fejjel, 
egyenesen anyjuk mosolygó karjaiba. Saját térképet rajzoltak, ágakból és levelekből épí-
tett kunyhóban aludtak, izgalomtól kirepedt szájjal habzsolták fel az erdőben talált szamó-
cát és, ha megszomjaztak, legidősebb bátyja, az apjuk katonai kulacsából osztotta ki a la-
pulevelekből hajtogatott poharakba a vizet. Néha az apjuk értük jött a rengetegbe. Jól is-
merte a nyomokat és a gyerekek által félrehajtott ágak, árulkodva mutatták meg neki az 
újabb és újabb, belakott területeket. Néha velük maradt. Olyankor a magasba emelte Mi-
nervát, hosszú karjai, mintha az égig értek volna, s néha, nagyon ritkán, amikor szakálla 
alatt mosoly is derengett, a nyakába ültette. Ilyenkor merev derékkal guggolva magyará-
zott a fiúknak a növényekről, pata- és tappancsnyomokról, a lombok között beeső fény 
csalfa játékáról. Az utolsó, közös nyáron, levette csuklójáról az órát, amit még a nagyap-
jától örökölt. Megállt, sokáig figyelte a lombokat, majd a kismutatót a nap irányába for-
dította, és azt mondta, hogy most, az óra számlapjára nyomtatott É-betű a tényleges észa-
ki irányt mutatja meg nekik, és hogy ezt hívják napórának, amit már a vikingek is hasz-

anyag tasakba rejtett bizonyítványokat, aztán az egyik cigiszünetben, talán még kora reg-
gel, az üzletház földszintjén, a buszmegálló melletti papír-írószer üzletben lefénymásoltat-
ni azzal a kedves, idős fickóval, aki mindig megköszöni, hogy eltakarítja a rengeteg italos 
üveget és cigarettacsikket a boltja elől, és kell még boríték, bélyeg. Az is bele fog kerülni 
pár száz forintba. Szinte kiizzad a gondolatra, hogy újra meghallgatásra kell mennie, érzi, 
ahogyan a fülében dobolni kezd a vér. Talán valami zakót is szereznie kellene, fut át rajta 
a gondolat, de honnan. Félrehajtott fejjel nézi a hajnalkákon ülő páracseppeket, a lila és 
rózsaszín virágok tölcséréről Mari jut eszébe, pontosabban: Mari férje, aki hasonló testal-
kat volt, mint ő, széles vállú, erős és izmos, mesélte neki vágyakozva az asszony, és Tibor 
már tudja, hogy mit kell tennie. Felnéz a felkelő naptól sárgán tükröződő ablaküvegek-
re, valami forró izgalmat érez a mellkasában, szédül, mintha részeg volna, meglátja az er-
kélyen a hirtelen felbukkanó, vékony, szürke arcú, idős férfit és a felé tartó, hullámzó pa-
pírral kígyózó teafiltert egyetlen, jól irányzott mozdulattal beüti az útszélen parkoló au-
tók kerekei közé.   
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náltak. Persze Kálmán, mivel ő már felnőttnek tekintette magát, egyből megjegyezte, hogy 
a vikingek korában még nem volt karóra, de az apja ezt a szemtelenséget, szokása szerint 
elengedte a füle mellett. Kálmánt, a nyári kalandozás után, az anyjuk kísérte el a főisko-
lára. Az asszony ragaszkodott ehhez a megoldáshoz, látni akarta a régi campust, ahol még 
az apja tanított, a Hortobágyra való kitelepítés előtt, a boldog időkben. Mosolyogva sétál-
tak le mindannyian a távolsági buszhoz, a faluba, hangos volt tőlük az út, megtelt a leve-
gő jóízű, édes kacagással, zsizsegő beszélgetéssel. Az anyján hófehér madeira ing volt, hosz-
szú japán ujjal, vékony derekán tengerészkék szoknya hullámzott. Mindig aprókat lépett. 
Nagymama állítólag szalaggal kötötte össze a lábait gyerekkorában, hogy megtanulja, ho-
gyan sétál egy úrinő. Sokáig búcsúzkodtak aznap. Kálmán vékony volt és magas, sötét bő-
re viaszos ragyogású, mint a fenyőfák, amik között felnőttek. Az anyja éles hangon sürget-
te őt, ölelje már meg a bátyját, ne legyen ilyen szerencsétlen, de neki ez nagyon nehéz volt. 
Jól tudta, megtanulta az évek alatt, a bátyja nem szereti az ilyesfajta gesztusokat, idegen-
kedik minden érintéstől, csak az anyai kar oldja fel egy pillanatra azt a kemény, vad csil-
logást a szénszínű szempárban. Még a temetésen sem, ahol az ő kemény apjuk térdre hull-
va, meggörbült háttal zokogott anyjuk koporsója mellett, még ott sem léptek oda a fiúk 
az összetört férfihez, nem tették a vállára a kezüket, csak álltak ott, fagyott tekintettel, ko-
nok és mély hallgatásban. Csengettek. Minerva felállt a kanapéról, hangtalan, óvatos lép-
tekkel ment az ajtóhoz. A kukucskálón át idős asszonyt pillantott meg, fekete fejkendő-
jén élénk színű virágokkal. Jól ismerte. Két emelettel lakott alatta, az ötödiken. Egy uga-
tós, rendkívül vad yorkshire terrier gazdája. A kutya, pár hónapja, megharapta az egyik la-
kót, aki őt kérte fel ügyvédnek, de végül, mivel nem tudtak megegyezni, beperelték az asz-
szonyt. Jó formában van ez a nő, két emelet, lift nélkül, lépcsőn felfelé. Visszasétált 
a szobába, leült a barokk oroszlánlábakon álló, öreg fésülködőasztalhoz. Ez is ott volt, az 
autó hátuljában, amikor kanyarogtak le a hegyről a szerpentinen. Egyetlen kanyar, mint-
ha ennyi lenne az élet, már nem is látszik az otthon, az előtte, könnyek közt integető új 
nő sziluettje. Nem tudta elfogadni az asszonyt, hiába látta, hogy édesapja visszakap vala-
mit a majdnem elfelejtett, öblös kacagásból, hogy élni kezd, újra fát gyalul, bútort készít, 
s a ház környéke megtelik a faforgács ismerős, édes illatával. Szégyellte ezt a konokságot, 
ezt a legyűrhetetlen, kínzó utálatot a fiatal nő felé. A fiúk akkor már rég nem jártak haza, 
a harc egyedül Minervára hárult, aki eleinte zavartan, majd a tehetetlenségtől és lelkiisme-
ret-furdalástól egyre durvábban és kegyetlenebbül szerelte le a nő kedves próbálkozásait. 
Mind a kettőjüknek megváltás volt, amikor kiderült, hogy felvették az egyetemre. Még 
azon a napon leültek a konyhában, hárman, s szótlanul hallgatták, ahogyan az apja szé-
pen levezeti, miért nem lakhat kollégiumban, s hogy az anyjától örökölt pénzből vesznek 
egy saját lakást. Egy hónap alatt berendezzük, csapott az asztalra a férfi, eldöntetett hát, 
vitának helye nincs. Nem volt sok idő a pakolásra. A napok gyorsan teltek, s Minerva azt 
vette észre, hogy a határ, amit a közösen töltött évek alatt kijelölt maguknak, most hirte-
len elmosódik. A nő ott volt, ha hajtogatni kellett, ha nem tudott bezárni egy bőröndöt, 
mosolygós némasággal válogatta össze a fél pár zoknikat, kereste elő az elveszett fülbeva-
lót. Hiába volt szemtelen, tett gúnyos megjegyzéseket, nem számított. Utolsó este, amíg 
apja és az asszony felpakolt az autóra, ő bejárta a házat, nehogy valami fontos kimaradjon. 
Kálmán és Kornél szobája az emeleten, érintetlenül várakozott a nagy visszatérésre. Csak 
résnyire nyitotta ki az ajtót, éppen annyira, hogy az alkonyi, derengő fényben még egy-
szer lássa a fiúkhoz kötődő tárgyak vonalait. Nem tudta pontosan meghatározni mit érez, 
és e miatt a kusza, felkavaró bizonytalanság miatt, úgy vélte, legyőzték. Az apja boldogan 
tervezgette számára az új otthont a városban. A padló lerakása után a konyhának esett ne-
ki, majd ágyat próbálgatott a nagy áruházakban, míg Minerva úgy tett, mintha ott sem 
lenne, mintha köze sem volna a hatalmas matracokon ide-oda guruló, fenekén boldogan 
rugózó, őszülő szakállú férfihoz. Nagyon hamar eltelt a hónap. A lakás készen volt, s az 
apja elégedetten ölelte őt magához. Ez volt a búcsú ideje. A kikanyarodó autót figyelte, 
apja integető bal kezét. Sírni kezdett. Hány évig él egy könnycsepp? Eleinte minden nap 
beszéltek. Ércesen, mélyen zengett bele a férfi a telefonba, hangja tele volt remegő szere-
tettel és aggodalommal. A tanulmányokról kérdezte, barátokról, a testvéreiről, arról, mi-
kor látogat végre haza. Ahogyan beindult az egyetemen a saját élete, a hívások egyre rit-
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kultak, a beszélgetések rövidültek, apja hangja elkopott, s amikor Minerva végül arra sem 
ért rá, hogy összefussanak a városban, végleg elmaradtak. Egyedül csinálta végig az egye-
temet, eleinte mindenféle alkalmi munkákat vállalt, majd utolsó évben, az egyik profesz-
szora beajánlotta egy ügyvédi irodához. Nem volt ott senki, amikor átvette a summa cum 
laude diplomát, amikor letette a jogosítványt, és úgy érezte, ez így teljesen normális. Csak 
néha jutott eszébe a ház, a tyúkösvény, apja mindig szomorú tekintete, olyankor megint 
érezte azt a kényelmetlen, szorító feszességet, amit a fiúk szobájába bekukucskálva érzett, 
valamikor a távoli múltban. Minerva felállt a székről, a jobb oldali fiókból ezüstszínű, ci-
zellált angyalokkal díszített antik hajkefét húzott elő. Egy kézzel kezdte bontani a kontyot, 
a hosszú, aranybarna haj laza hullámokban szabadult a tarkójára. A kontytűket egy do-
bozba tette, a tükör elé, s miközben fésülködött, az ablakhoz sétált. Odakint már estele-
dett. Az ősz árnyalatonként szívta el a zöldet a növényekből, az autók felkapcsolt reflekto-
rokkal suhantak, néha megálltak, amikor a lámpa úgy parancsolta. Platós, piros terepjá-
rót keresett a tekintete, mint minden alkalommal, de messze voltak a járművek, neki pe-
dig nem volt kedve előkeresni a távcsövet. A szemben álló, hatalmas tölgyfán már kiürül-
tek a fészkek, a konyhában ott várt a csavaros üvegbe zárt fekete napraforgómag, az 
előkészített madáretető. Fehérre festette, ahogyan a fésülködőasztalt. Bútorfestés Krétafes-
tékkel Kezdőknek. Így talált rá a csoportra a Facebookon. Nehezen indult el az első fog-
lalkozásra. Álltak ott, a hatalmas térben, egy tucat, teljesen ismeretlen ember, kerülve egy-
más tekintetét, míg meg nem érkezett a tanár. A férfi egyetlen, humorosnak szánt meg-
jegyzéssel oldotta fel a feszült hangulatot. Minerván kívül mindenki nevetett. Nem akar-
ta elhinni, hogy egy ilyen férfit Bélának hívnak. Magas, karcsú alakja, fekete, enyhén hul-
lámos haja, izzó tekintete a bátyjaira emlékeztette. A tanfolyam alatt hamar egyértelművé 
vált, tehetsége van a bútorok felújításához. Örömét lelte a csiszolásban, a felvitt festékek 
rétegeivel játszott, koptatott és antikolt, ha úgy hozta a kedve, végül lakkozott. Béla sok 
trükköt megmutatott, könyveket kapott kölcsön, kávézókban beszélgettek a bolhapiacok-
ról és régiségkereskedőkről. Minerva végül felhívta magához, megmutatni a fésülködőasz-
talt, amivel akkor már, régen elkészült. A férfi mindent megdicsért. A padlót, a konyhát, 
a vintage stílusban felújított tükrös bútort, Minerva feszes, barna testének meztelenségét. 
Nem volt idő gondolkodni, szereti-e Bélát. A férfi szenvedélye az ő józanságát is elsöpör-
te. Részegítő volt a gondolat, hogy valaki ennyire akarhatja őt, ilyen zabolátlanul, minden 
határt és gátlást hátrahagyva. Egyszer, a tanfolyam közben, elhívta a raktárba, hogy ott 
a falhoz tapassza, s forró tenyerét a szoknyája alá dugva eljátszadozzon kicsit. Hangosan 
hörgött, a hangja betöltötte az apró teret. Minerva undorodva szorította össze a száját. Bé-
lának nem tetszett, amikor ellökte a kezét. Sértett némasággal hagyta ott a poros dobozok 
és enyvszagú kesztyűk társaságában, lehúzott bugyival. Minerva akkor este, hazafelé sétál-
va jött rá, hogy a férfi valójában nem rá vágyott, hogy valószínűleg soha, semmilyen test 
nem fogja csillapítani a maró hiányt a férfiban, mert a magány, az űr, amit Béla anyja ha-
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gyott maga után, gyógyíthatatlan. Sajnálni kezdte a férfit, akit egzotikus Peter Pannek lá-
tott ezután, egy soha fel nem nővő gyereknek, aki szüntelenül a saját árnyékát keresi, mert 
csak az bizonyíthatja, hogy joga van a létezéshez a földön. Könnyedén, higgadtan szakí-
tott vele. Béla nem volt szomorú. Mesélt kicsit az új csoportban egy lányról, aki éhes ró-
kaszemekkel vágyakozott görögös arcéle után, majd kezet fogtak. Minerva tudta, többet 
nem fognak találkozni. A régóta várt előléptetéssel hihetetlen mennyiségű ügy árasztotta 
el az íróasztalát. Jöttek az éjszakai túlórák, a munkatársakkal elfogyasztott zacskós levesek 
utáni gyomorégés, az álmatlanság. Fáradt volt, szinte mindig, a lábai megdagadtak 
a magassarkúban. Egymás után nyerte az ügyeket, keresett, népszerű szakembernek szá-
mított. Dr. Borsodi Bálint. Így hívták a megharapott férfit, aki a házmestertől tudta meg, 
hogy a hetediken lakik egy ügyvéd. A kutyatámadás után, a saját lábán jött fel Minervá-
hoz, hogy panaszt tegyen, majd végül a kanapéján kókadozott, amíg megérkezett a men-
tő. Mint leendő ügyfelet, elkísérte a kórházba, mellette maradt, amíg felvették a látleletet. 
A férfi élénk gesztikulációval vázolta fel az esetet, mutogatta a démoni kutya méretét, de 
míg ő, rutinosan, nem foglalkozott az ügyeletes orvos kaján vigyorával, a háttérben han-
gosan kuncogó nővérekkel, addig Borsodi Bálint úgy tűnt, egyre ingerültebb lesz. A fer-
tőtlenítés, tetanusz és sebkötözés közben, már gyanúsan csendben ült a férfi, majd fülig 
pirulva, hangosan dadogva kérte ki magának a bánásmódot, míg fél lábon, enyhén előre 
dőlve, kiugrált az előtérbe, nyomában Minervával, akinek a gyomrában ott bugyborékolt 
a visszafojtott kacagás. Bálint minden héten, többször felment hozzá. Eleinte csak az ügy-
gyel foglalkoztak, később, a megbeszélések után filmet néztek. A munkával közös szóra-
kozás hónapjai alatt, Minerva sokat nevetett Bálint történetein. Önmagát is meglepve, 
részletekbe menő, nyílt őszinteséggel mesélt magáról és az életéről a férfinak. Egy szerdai 
napon, váratlanul, telefonhívást kapott. A fejkendős asszony százötven kilós férje, egy át-
mulatott, pálinkagőzös éjszaka után ráült a szerencsétlen terrierre, s Bálint, kegyeleti okok-
ra hivatkozta, nem akarta folytatni a pereskedést. Minerva, miközben hivatalból intézke-
dett, a papírokat lapozgatva, úgy érezte, hánynia kell. A mosdóba sietett, kicsapta az ajtót, 
letérdelt a hideg járólapra, bámulta a hófehérre suvickolt fajanszot. A fertőtlenítő szaga 
egyre jobban kaparta a torkát. Dühöt érzett, és azt a furcsa, tehetetlen nyomást odabent. 
Felállt, megmosta a kezét, a tükörnél megigazította a haját. Az autóban kikapcsolta a rá-
diót. Tudta, hogy minden megváltozott, de nem tudta pontosan mikor. Az apjára gondolt, 
hogy kedvelni fogja-e Bálintot, a bátyjaira, az eltelt évekre, a beléjük ragadt szavakra, egy-
re mérgesebben, hogy miért számít most mindez. Nem akarta megkeresni a kulcsát. A ka-
putelefonon feltárcsázta a férfi lakásának számát. Minden egyes búgással erősebb lett a szo-
rítás a gyomrában, izzadt a tenyere, a pánik ott osont a haj vonalában, a homlok fölött. 
Recsegve, Bálint hangján szólalt meg az öreg készülék, szinte csak suttogta, én vagyok. 
Nem várta meg a liftet. Rugalmas, gyors mozdulatokkal vette a lépcsőket, nem lassított 
akkor sem, amikor szúrni kezdett az oldala, nem törődött a fülében zakatoló vér dobogá-
sával, az egyre nehezebben leszívott levegővel. Bálint farmernadrágban és fehér, v nyakú 
pólóban állt az ajtóban, jobb kezén piros alapon fehér pöttyös sütőkesztyű, arcán csodál-
kozás. Szótlanul elviharzott mellette, lerúgta a körömcipőt az előszobában, a nappaliban 
a lába mellé ejtette a táskát. A földre hulló aktatáskából kiborultak a mappák és papírok, 
egymáson elcsúszva szánkáztak végig a hajópadlón. A süppedős kanapéra ült. Zihálva vet-
te a levegőt, a bagoly formájú fehérarany medál gyémántszeme minden lélegzetvételnél 
felragyogott. Bálint az ajtófélfának dőlve, mosolyogva figyelte. Minerva visszamosolygott.

Apádnál kezdünk – mondta Bálint, és megigazítva kezén az elcsúszott sütőkesztyűt, ki-
sétált a konyhába.   
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