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Annyira nem Csabi esete.
 Kimennék egy cigire, ha nem gond. Csabi görnyedten ül. Dobol az egyik lábá-
val. Izzad a tenyere. Morajlik a tér.

Nem, annyira nem Csabi esete. Valami tüllszoknya. A kelleténél szűkebb műszálas Adidas 
dekoltázsig cipzárazva. Összepréselt mellek. Csabi kimenne egy cigire, akkor is, ha gond, 
mert lehet, hogy egyáltalán nem is az esete ez a csaj, de mégsem biztos benne, és ezt jó vol-
na tisztázni. Egy cigi alatt ezt szépen végig lehetne gondolni. És Csabi amúgy is kimenne 
egy cigire. Csabinak most már pont ki kéne mennie egy cigire.

Gyújtsunk rá, várjál, megcsinálom!
Szőrös, leopárdmintás szütyő. Tövig vágott, türkizkék körmök. Matatás, rámolás. Papír, 

dohány, filter. Apró törmelékek hullanak ki a szütyőből. Kicsit túl nagy a melle, és folyton 
az asztalra pakolja. Rádől az asztalra, és odahalmozza a mellét.

Á, én is tekerni szoktam. Csabi heherészik. Ebben is hasonlítunk. Csabi hallja magát, 
ahogy heherészik. Hülyén heherészik. Csabi hallja magát, ahogy azt mondja, ebben is ha-
sonlítanak. Morajlik a tér. Jobb, mint a gyári, nem? Csabi a nadrágzsebébe túr. Maga sem 
érti, miért mond ilyeneket, hogy ebben is hasonlítanak. Olyan csajoknak szokott ilyene-
ket mondani, akik bejönnek neki. Persze azokkal sem hasonlítanak egymásra semmiben, 
pont azért jönnek be neki.

Babett felpillant. Te hosszú papírt használsz?
Csabi makog valamit. Gyors mozdulattal félbetépi a papírt.
Hát nem tudom. Babett megborzolja rózsaszín haját, megtapogatja benne a türkizkék 

virágot. Sima cigibe annyira lassan ég, elalszik, meg minden. Vágod. Jelentőségteljesen 
Csabira vigyorog. Csabi pislog, nem mond semmit. Jobb szeretem ezt a fehéret, famentes, 
nem, mint a rajzlap, a rizspapír a félfamentes, a fehér a famentes, nem? Full olyan. Lassan 
végignyalja a cigi oldalát, közben Csabit nézi.

Aha. Csabi maga elé bólogat. Pont olyan. Görnyedten, gondterhelt arccal ül. Az egyik lá-
bával dobol. Le akarja rakni a félbetépett papírt az asztalra, de hozzáragadt az ujjához. Izzad 
a tenyere, izzad minden egyes ujja külön-külön. Egészen közelről látni lehet, ahogy lassan, 
kitartóan szivárog a nedű a pórusaiból. Lefejti a papírt a másik kezével, a papír beszakad. 
Csabi apró galacsinná gyűri, és önkéntelen mozdulattal elpöcköli. Babett gondosan leütö-
geti az elkészült cigijét. Félrebillentett fejjel, kíváncsi mosollyal, várakozón méregeti Csabit.
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Ó, koppint a homlokára Csabi. Felpattan, letérdel, a galacsint keresi a földön. Elnézést, 
furakszik be egy asztal alá négykézláb. Megvan, mutatja fel a galacsint féltérdről.

Babett nevet. Te biztos ilyen rendes gyerek vagy, nem? Minden héten takarítasz otthon, mi?
Csabi leporolja a térdét. Hát igen. Úgy is mondhatjuk. Minden héten.
Jaj, ez annyira cuki!
Micsoda? Csabi vet egy pillantást a válla fölött a háta mögé.
Ha egy pasi ilyen takarítós. Az tök cuki. Babett Csabit bámulja mosolyogva.
Ja. Csabi nem néz vissza. Izzad, és az előbb mintha érezte volna a saját szagát. Lehelet-

nyit oldalvást fordítja a fejét. A válla irányába fordítja a fejét, és szippant egyet-kettőt. Re-
méli, nem lehet észrevenni a szippantásokat, és tényleg leheletnyit fordította oldalra a fejét. 
Legalább egy másodperce történt. Egy másodperc alatt széttágulnak a dolgok, lehet, hogy 
a vállát is megemelte, megemelte a vállát, és aládugta a fejét, teli pofával ráslukkolt a hón-
aljára. Lehet, hogy ez történt, bár nem valószínű. Eldönthetetlen. Az sem segít, hogy esz-
nek valami hagymásat két asztallal arrébb, meg az orra is rossz, eleve szétvan már az orra, 
eldönthetetlen, hogy mi van. Jó lett volna egy cigi egyedül.

Babett megigazítja maga előtt a saját cigijét, hogy párhuzamos legyen a terítő mintájával.
Csabi Babett cigijére sandít. Felsóhajt, újabb papírt vesz a kezébe. Nem tépi félbe. He-

zitál. A tekintete Babett filtereszacskójára vándorol. Kérhetek esetleg? Otthon hagytam a… 
De ha gáz, kiugrok szívesen dohányba, egy fél…

Nincs kedved betépni?
Babett és Csabi a szórakozóhelytől pár méterre állnak. Csabi jobbra-balra forgatja a sze-

mét a fejére húzott kapucni alól. Babett valamiért nem vett kabátot. A kelleténél szűkebb 
műszálas Adidas cipzárját sem húzta feljebb. Azt mondja, nem fázós. Azt mondja, pár perc, 
elszívják itt, a szórakozóhely előtt, nem érdemes elmászni a legközelebbi parkig. Nem ér-
dekel senkit. Más is ezt csinálja. Mindenki ezt csinálja. Csabi ne parázzon. Csabi próbál 
úgy tenni, mint aki nem parázik. Próbálja nem jobbra-balra forgatni a szemét, és főleg 
nem Babett cipzárral összepréselt mellét bámulni, ahogy kurva feltűnően hadonászik előt-
te a spanglival, mert lehet, hogy egyáltalán nem is az esete ez a csaj, de mégsem biztos ben-
ne, és ezt jó volna tisztázni. Csabi hülyén érzi magát.

Csabi élete nagyobb részében hülyén érzi magát. Randikon különösen hülyén érzi magát. 
Nehéz eldönteni, hogy azért, mert már a randi előtt betép, vagy azért, mert mire odaér, kezd 
múlni a hatás. Megfogadja, mindig megfogadja, hogy egyszer kipróbálja. Kipróbálja, hogy 
nem tép be randi előtt. Csak az a baj, hogy randik általában délután vagy estefelé vannak. 
Csabi lefekvés előtt megfogadja, hogy nem tép be a másnapi randi előtt. Betép, megfogad-
ja, hogy másnap nem tép be. Fogat mos, a biztonság kedvéért még egyszer betép, kiöblíti 
a száját. Aztán fekszik az ágyban, és a másnapi randira próbál gondolni. Löködi a gondo-
latait a másnapi randi felé, de helyette a konyhaasztalnál ül, és a biztonság kedvéért még 
egyszer betép. Felriad, rájön, hogy fekszik az ágyban, és nem a konyhaasztalnál ül. Felkel, 
a biztonság kedvéért még egyszer 
betép a konyhaasztalnál, kiöblíti 
a száját. Aztán fekszik az ágyban, 
és próbál a másnapi randira gon-
dolni. Hogy az most majd hátha 
más lesz, ezért nem kéne betép-
ni előtte. És akkor felkel másnap, 
benyomja a gépet, és amíg tölt, az 
ujjai szórakozottan sodornak egy 
spanglit. Ekkor agyának egyik fe-
le közbeszól randiügyben. Agyá-
nak másik fele azzal érvel, hogy 
a  randi majdnem tíz óra múl-
va lesz. Vagy nyolc, mikor hogy. 
Még hét óra is rengeteg. Igazából 
öt óra is sok. Rengeteg óra van egy 
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napban. Csabi beleszív az első reggeli 
spangliba, és valamilyen oknál fogva 
azt hiszi, hogy ez ennyi, ez a spangli 
ennyit jelent, önmagát. Csabi vala-
milyen oknál fogva azt gondolja reg-
gel, hogy egy spangli nem spangli.

A  randi előtt másfél órával Csa-
bi felocsúdik, hogy másfél óra múl-
va randi. Még oda is kell jutni, az fél 
óra, el is kell készülni, az is fél óra, 
marad még egy fél óra, ami alatt egy-
általán össze kéne vakarnia magát. 
Csabi betépve görnyed a gép előtt. 
Öt után már nem igazán dolgozik, 

van, hogy négy, fél öt vagy négy. Néha három. Ez a jó a home office-ban, hogy kettőkör 
is lehet végezni. Csabi betépve görnyed a gép előtt, és rájön, hogy másfél óra múlva ran-
di. Másfél óra alatt ki lehet józanodni. Csabi kinéz az ablakon, és elképzeli, hogy egy óra 
múlva ott fog állni lenn, ott az utcán, aztán villamoson fog utazni, aztán egy szórakozó-
helyen fog ücsörögni, mindenhol emberek, és akkor Csabi pórusai olyanformára kere-
kednek, mint az apokalipszis harsonái, és Csabi verejtéke mennydörgő robajlással zúdul 
ki rajtuk. Csabi huszonöt perc alatt lejátssza az összes lehetőséget magában, hogyan kelle-
ne lemondani a randit úgy, hogy ne sértődjön meg a csaj, és lehessen még vele találkozni 
egy olyan napon, amikor nincs ennyire betépve. Míg mindezeket igyekszik higgadtan vé-
giggondolni, az ujjai szórakozottan sodornak egy spanglit. Még mindig van idő, a találko-
zásig több mint egy óra. Csabi elszívja ezt a spanglit, és azalatt kitalálja, hogy legyen. El-
szívja ezt a spanglit, egy kicsit belazul, és kitalálja az egész lemondószöveget. Csabi elszív-
ja a spanglit, kezébe veszi a telefonját, hogy akkor most felhívja a csajt, meglátja az órát, és 
pánikszerűen készülődni kezd. Sikerül időben elindulnia, sőt ha sodor egy egészen gyen-
ge spanglit még indulás előtt, az is belefér. Azt állva elslukkolja a konyhában, az még bő-
ven belefér. De Csabi nem számol vele, hogy egyrészt az izgalomtól gyakran rájön a szarás, 
éppen az utolsó utáni spangli közben, másrészt hogy a folyosón fog eszébe jutni, hogy le-
kapcsolta-e a fürdőszobában a villanyt.

Ha Csabira nem jön rá a szarás az utolsó utáni spangli közben, Csabi akkor is vissza-
megy a folyosóról a lakásba, hogy lekapcsolta-e a fürdőszobában a villanyt. Igen, lekapcsol-
ta, ő is látja, lekapcsolta, de azért néhányszor fel-le kapcsolja, maga sem tudná megmon-
dani, miért. Páratlan számú fel-le kapcsolás szükséges, hogy végül lekapcsolva maradjon, 
de Csabi szeret bizonyos páros számokat, különösen a nyolcas szorzótábla számait, maga 
sem tudná megmondani, miért. Ezért Csabit zavarja, ha például pont hétnél hagyja abba 
a kapcsolgatást. Akkor már el kell jutnia nyolcig, vagyis, hogy a villany végül lekapcsolva 
maradjon, kilencig. Csabinak ekkor eszébe jut, hogy ha már úgyis visszajött a lakásba a vil-
lany miatt, a lekapcsolás sikerességére való tekintettel gyorsan sodorhatna még egy spanglit. 
Nem, nem sodorhat még egy spanglit, már így is késésben van. A tenyere izzad, valamit 
csinálnia kell a kezével. Gyorsan fel-le kapcsolgatja még egy kicsit a villanyt, eljut tizenhé-
tig vagy huszonötig vagy még tovább. Csabi késésben van, iszkol ki a lakásból. Már a fo-
lyosó végéig jutott, amikor egyszerre valami szörnyű balsejtelem keríti hatalmába. Valami 
szörnyű balsejtelem, hogy amíg ő odabenn a spanglisodrás gondolatával foglalatoskodott, 
elfelejtette lekapcsolni a villanyt. Nem, nem felejtette el, ő is tudja, hogy nem felejtette el, 
lekapcsolta kilencszer vagy tizenhétszer vagy huszonötször vagy nyolcszor n plusz egyszer. 
Csabi megtorpan a folyosó végén. Ő is tudja, hogy lekapcsolta a villanyt, de csak a fel-le 
kapcsolgatásra emlékszik, és képtelen kiverni a fejéből a szörnyű balsejtelmet, hogy még-
is inkább nyolcszor vagy tizenhatszor vagy huszonnégyszer vagy nyolcszor n-szer kapcsol-
ta le. Csabi toporog a folyosó végén, izzad. Lekapcsolta a villanyt. Tudja, hogy lekapcsol-
ta. De és ha nem kapcsolta le, akkor is mi van? Akkor felkapcsolva maradt a villany. Majd 
lekapcsolja, ha hazaért a randi után. Jól keres, ennyi plusz a villanyszámlán belefér, taka-
rékos izzó, ennyi belefér.
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Csabi toporog a folyosó végén. Izzad.
Csabi visszamegy a folyosóról a lakásba, hogy lekapcsolta-e a fürdőszobában a villanyt. 

Igen, lekapcsolta, ő is látja, lekapcsolta, és ha már ilyen szépen le van kapcsolva, nem is ké-
ne hozzányúlni a kapcsolóhoz, maradjon is így ez az állapot. Csabi a kapcsolót nézi, és el-
lenállhatatlan vágyat érez, hogy sodorjon egy spanglit. Csabi fel-le kapcsolgatja a villanyt, 
nyolcszor n plusz egyszer.

Csabi késésben van, most már tényleg késésben van, iszkol ki a lakásból. Az ajtóból még 
visszafordul, vissza a konyhába, kihúzza a konyhaszekrény egyik fiókját. Ott a spangli. Ott 
a spangli, hátratolva az evőeszközök mögé, hátratolva egy légmentesen záródó dobozban, 
hogy még véletlenül se találja meg senki. Nem mintha bárki bármikor idelátogatna. Vagy 
ha mégis idelátogat, azt hosszas egyeztetés előzi meg. Kivéve, ha a fiatalabbik bátyja látogat 
ide, vele képtelenség bármiről is egyeztetni. Olykor elméletileg lehetséges, de a gyakorlat 
azt igazolja, hogy teljesen fölösleges. Alapesetben nem látogat ide senki. Pedig akár ide is 
látogathatna. Csabi lakása szokatlanul rendes, kicsit talán sterilnek is mondható, ami per-
sze ízlés dolga. Van, aki szerint ez modern, például Csabi szerint, ha épp jó passzban van. 
Más eddig nem nagyon mondott véleményt Csabi lakásáról, mivel nem sokan látogatnak 
ide, igazából senki, a fiatalabbik bátyját leszámítva, és Csabi nem biztos benne, hogy mo-
dernnek számít-e, vagy csak simán steril. Csabi minden egyes spangli után szépen visz-
szateszi a  füvet egy kis dobozba, szépen összepakolja a  tekerőkészletet, szépen visszarak-
ja őket a légmentesen záródó nagyobb dobozba, és szépen hátratolja az egészet az evőesz-
közök mögé, hogy még véletlenül se találja meg senki. És nem is jó, ha folyton szem előtt 
van. Nem jó, mert Csabi akkor odanéz, minduntalan odanéz, és eszébe jut, hogy sodorjon 
egy spanglit. Csabi igyekszik elkerülni, hogy túl sokat szívjon. Így is épp elég sokat szív, ő 
is tudja, de ha még ennél is többet, az már túl sok lenne. Van ez a bűvös határ elég sok és 
túl sok közt, ott van valahol Csabi, ott billeg valahol, és ha széthagyná mindenhol a füvet, 
akkor biztos, hogy átbillenne.

Csabi, immár tényleg késésben, kiveszi a légmentesen záródó dobozt, kiveszi belőle a ki-
sebb dobozt, kiveszi belőle a spanglit, lecsíp egy nagyobb rögöt, megfelezi, egy friss pakett-
be csúsztatja az egyik felét. Hezitál. Megfelezi a másik felét, és a pakettbe csúsztatja a má-
sik fél felét is. A többit visszateszi a kisebb dobozba, amit visszatesz a légmentesen záró-
dó nagyobb dobozba, amit szépen hátratol az evőeszközök mögé. Összepakolja a tekerő-
készletet. Ez egy csapda, tudja jól, és a villanykapcsolgatás miatt sétál bele. Ha most csak 
egyszerűen elhagyta volna a lakást, már rég tarthatna a randi helyszíne felé, anélkül hogy 
lenne nála spangli. Végül is minek egy randira spangli. Vagy sodor egy utolsó utáni utáni 
spanglit, ami egyenlő a biztos késéssel, vagy magával viszi a randira a spanglit, ha már egy-
szer visszajött. Ha már visszajött, valamelyiket csinálnia kell.

Csabi lóhalálában rohan a villamoshoz, zsebében a tekerőkészlet. Párszor leveri a víz, 
nem tudja kitapintani a zsebében lapuló tekerőkészletben lapuló pakettet. Semmi gond, le-
het, hogy otthon maradt. Nem gond amúgy tényleg, minek egy randira spangli. Ha mégis 
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nála van, akkor sem kell szívni belőle. 
Vagy legföljebb a randiról hazafelé, ha 
van olyan nyugisabb, elhagyatott rész. 
Majd meglátja, de egyáltalán nem mu-
száj szívni belőle. Esetleg szív belőle, ha 
jól sikerült a randi. Most a randi a lé-
nyeg. Majd elszív egy spanglit, ha ha-
zaért a randi után. Talán ha van olyan 
nyugisabb, elhagyatott rész hazafelé.

Csabi ül a randin. Általában kávé-
zóban vagy teázóban, ilyesmiben szok-
tak megállapodni. Csabi nem iszik, tart 
a piásoktól. Nem kedveli azt sem, ha 
egy nő iszik. Pohár vörösbor legföljebb, 
kis kipirulás, kis kacarászás, ennyi be-
lefér. Csabi teázik vagy gyümölcslevet 
kér. Ki van száradva a szája, elég csere-
pes is. Aprókat kortyol az italából, hogy 

fel ne tapadjon az ajka a fogaira, ha elmosolyodna. Csabi ül a randin, hülyén érzi magát. 
Valahonnan távolról morajlik a tér, Csabi körül légüresség. Próbál figyelni a lányra, akivel 
randizik, de annyira lefoglalja önmaga árgus szemmel tartása, hogy vajon helyénvalón re-
agál-e, vagy hülyeségeket szövegel, hogy újra és újra lemarad róla, miről beszél a lány. Pe-
dig amúgy érdekelné, nem arról van szó, szeretne odafigyelni. Állandóan erőfeszítést tesz, 
hogy visszarugdalja a figyelmét a lányra. Közben az arca lemerevedik az erőfeszítéstől, az-
zal is kéne foglalkozni, a hülye pofák vágdozásával. Mindez együtt nagyon fárasztó. Csabi 
amúgy is fáradt. Sokat dolgozik mostanában, érthető, ha fáradt.

Kimennék egy cigire, ha nem gond, szólal meg a randi egy pontján Csabi. Nem gond. 
A lány szerencsére nem dohányzik. A lány rendes, szép, nem iszik, nem dohányzik. Csabi 
optimális esetben talál egy olyan, a helyhez közel eső zugot, ahol el lehet szívni a vécében 
megtekert spanglit. Egy egészen gyenge spanglit. Nincs benne sok élvezet, Csabi jobbra-
balra kapkodja a fejét, gyorsakat slukkol, a spangli félreég, pazarlás az egész. Csak akkor 
csapja meg igazán, amikor belép a kávézó vagy teázó ajtaján. Belép a tér morajlásába, ösz-
szezárul mögötte a morajlás, és akkor csapja meg. Annyira megcsapja, hogy alig mer visz-
szakullogni az asztalhoz.

Csabi kullog vissza az asztalhoz, ott ül a lány. Néz rá a lány, még mosolyog is, ennek örül-
ni kéne. Csabi szája ki van száradva, eszébe jut, hogy kellett volna hozni Visine-t. Mindig 
elfelejt hozni Visine-t, mert azt hiszi, úgysem fog betépni, mivel el sem hozza a spanglit, 
hiszen nem rohan vissza villanyt kapcsolgatni, így el tud indulni időben, ugyanis nincs 
egész nap betépve, tekintve, hogy előző este megfogadta, hogy randi előtt nem fog betép-
ni. Csabi kullog vissza az asztalhoz. Csak egy gyenge spangli volt, ennyitől otthon be sem 
tudna tépni, de idegen környezetben más, morajlik a tér, és ott ül a lány, talán egy egészen 
helyes lány, talán még tetszik is Csabinak. A lányok azért többnyire tetszenek Csabinak. 
De most már mindegy. Lassan Csabira ereszkedik a légüresség búrája. Ott ül a lány a mo-
rajlásban, és látszik az arcán, hogy fogalma sincs, miben van Csabi. Persze nagyszerű, hogy 
fogalma sincs. Csabit el-elöntik a paranoia hullámai, hogy mégis van, a lány nem hülye, 
tudja, hogy be van tépve, és soha többet nem lesz hajlandó szóba állni vele. Lehet, hogy 
Csabi megkönnyebbülne, ha a lány közölné, hogy soha többet nem hajlandó szóba állni 
vele, de a lánynak fogalma sincs, hogy Csabi egy búra alatt ül. Csabi kortyol az italából, 
hogy fel ne tapadjon az ajka a fogaira, ha megszólal. Azt kérdezi, hol is tartottak. A lány el-
mondja, hol. Csabi hagyja, hogy beszéljen. Tulajdonképpen érdekes, amiket mond, pláne 
most, hogy ennyire betépett. Eltelik egy kis idő, Csabi hallgatja a lányt, és kezd megnyu-
godni. Arra gondol, hogy mégiscsak jó ötlet volt betépni. Ha betép, jobban tud figyelni. 
Jó, hogy hozott spanglit, végül is jó ötlet volt. Mindenki jól jár vele. Nem kell annyira túl-
gondolni a villanykapcsolgatást sem. Jó most itt betépve ülni, és figyelni a lányt. A búrán 
kívüli morajlás kellemes duruzsolássá olvad.
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Csabi figyel, figyel, figyel, és egyszer csak ásít egyet. Kicsit összerázkódik. Észreveszi, 
hogy fogalma sincs, miről beszél a lány. Próbál fókuszálni, de el sem tudja képzelni, hogy 
jutottak el eddig a témáig, és hányszor lehetett közben témaváltás. Pedig amúgy érdekel-
né, nem arról van szó, szeretne odafigyelni. Állandóan erőfeszítést tesz, hogy visszarugdal-
ja a figyelmét a lányra. Közben az arca lemerevedik az erőfeszítéstől, azzal is kéne foglal-
kozni, a hülye pofák vágdozásával. Mindez együtt nagyon fárasztó. Ezért Csabi egy pon-
ton azt mondja, szavad ne feledd, kimennék mosdóba, és akkor már lehet, hogy elszívnék 
egy cigit is. Ha nem gond.

Egy sikeresebb, hosszabbra nyúló randi során három-négy spangli is elmegy. Egy sike-
resebb randi után azt mondja a lányoknak, majd beszélünk, majd kereslek, ilyesmit. A lá-
nyok mosolyognak, ezek szerint nincs ellenükre a folytatás. Csabi hazamegy, betép, ábrán-
dozik. Felkel másnap, eszébe jut a lány, arra gondol, hogy ráír, mizu, mikor találkozunk 
legközelebb, ilyesmit. Benyomja a gépet, és amíg tölt, az ujjai szórakozottan sodornak egy 
spanglit. Elszívja ezt a spanglit, és ráír a lányra. De miközben szívja a spanglit, elbizony-
talanodik. Egy kicsit túl udvariasan mosolygott a lány. Lehet, hogy csak nem akarta meg-
bántani őt. Csak megsajnálta. Csabi betépve nézegeti a lány képeit a Facebookon. A lány 
túl szép. Csabinak újabb és újabb emlékek ugranak be. A lány elnéző mosolyai, amikor 
Csabi poénkodik. A lány értetlen hallgatásai, amikor Csabi kifejti nézeteit. A lány törté-
netei a családjáról. A lánynak totál normális családja van. A lány totál normális. Csabi so-
dor egy második spanglit.

 
Babett és Csabi a szórakozóhelytől pár méterre állnak. Csabi próbál úgy tenni, mint aki 
nem parázik. Babett rágyújt a spanglira. Tömzsi ez a csaj, bokája még oké, combja vaskos, 
csípője széles, dereka semmi. Valami zavarja ebben a csajban. Valamiért zavarban van et-
től a csajtól. Pedig annyira nem az esete. Csabi próbálja elképzelni, hogy álmai nőjével tép. 
Nem megy. Próbálja elképzelni álmai nőjét. Nem megy.

Déjà vu, hadonászik Babett a spanglival, még mindig, még mindig, még mindig tart! 
Csabinak nyújtja a spanglit, de mozdulat közben meggondolja magát, gyorsan beleszip-
káz pár aprót, csak aztán adja át. Összeér a kezük. Csabi sietve veszi át a spanglit, jobbra-
balra forgatja a szemét a fejére húzott kapucni alól.

Babett ráérősen eregeti a füstöt. Annyira imádom az ilyeneket, te nem?
Csabi rövid, mohó, kapkodó slukkokkal szívja a mutató- és hüvelykujja közé csippentett 

spanglit. Kézfejével ernyőt formál fölé. Milyeneket, kérdezi a füst kifújásától megbicsakló 
hangon. Babett horkanó röhögést hallat. Csabi is pukkadozik egyet-kettőt. A bennrekedt 
füsttől görnyedten kahácsolni kezd. Babett fejhangon vinnyog, a combját csapkodja, test-
tartásával mintha Csabiét parodizálná.

Babett a kelleténél egy kicsit hangosabban karattyol, a spanglival hadonászik, néha be-
leszív. Csabi a spanglit nézi, ahogy Babett dekoltázsa előtt táncol. Babett mellbimbói át-
ütnek az Adidas felső műszálas anyagán. Csabi nyel egyet. Benn hagyta a teáját. Kezd el-
fogyni a nyála. Kezd betépni. Babett egy pingvinről magyaráz, amiről kiderült, hogy fogas. 
Csabi szívja a spanglit, a slukkjai elnyúlnak, meglassulnak. Van egyetlen darab csillámpor-
szem Babett dekoltázsában, azt jó lenne kihalászni. Megnyálazni a mutatóujját, és benyúl-
ni Babett két összepréselt melle közé.

Néha neked ez nem keveredik össze?
Micsoda, riad fel Csabi. Próbálja kikanalazni elkocsonyásodott tekintetét Babett de-

koltázsából.
Csóri, hogy bedurrant a fejed, de cuki vagy!
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Csabi félig eresztett szemhéjjal, bugyután elvigyorodik. Hirtelen gyomron csiklandozza 
valami érzés. Valami kellemes érzés. Talán az az érzés, hogy kezdi jól érezni magát. Minde-
nek ellenére kezdi jól érezni magát. Kezdi elfelejteni, mik azok a mindenek, amelyek elle-
nére. Mélyeket slukkol a spangli végéből. Rég tépett be ennyire, azt mondja. Nem szokott 
túl gyakran. Egy időben sokat, de mostanában visszafogja magát. Megtapogatja a nadrág-
zsebében a tekerőkészletet.

Ja, én is csak időszakosan, mondja Babett. El ne dobd a püspökfalatját! Nem kérsz a li-
monádémból? Látom, cuppogatsz. Kicsit undi, ahogy összerágom a szívószálat, kivegyem 
belőle? Mindjárt bemehetünk, csak még eltolom ezt a mentest. Babett kihalássza a füle 
mögül a cigijét.

Csabi Babettet nézi. Babett mellbimbói szinte keresztüldöfik az Adidas felső műszálas 
anyagát. Csabi vet egy pillantást a szívószálra, a szívószálon az apró rovátkákra, amelyeket 
Babett rágcsált bele. Nem undorító. Félretolja a szívószálat, beleiszik a pohárba. Hirtelen 
olyan érzése támad, mintha a szívószál szájba vétele azok után, hogy Babett külön felhívta 
a figyelmét az összerágottságra, olyan gesztus volna, mint lesmárolni Babettet. Elsőre nem 
annyira Csabi esete, de lehet, hogy le tudná smárolni, ha volna nyála.

Nem fázol, kérdezi Csabi a limonádét szorongatva. Nem kéred a kabátomat?
Jaj, cunci vagy nagyon, mondja Babett, de jól vagyok így. Félrebillentett csípővel, ki-

düllesztett mellel áll, felfelé fújja a füstöt. Kurva jó rágyújtani spangli után. A legjobb. Így 
ledugózza a hatást.

Mit csinál?
Ledugózza. Egy haveromtól hallottam. Én is ezt kérdeztem, hogy mi van, erre azt mond-

ja, hogy hát ledugózza, erre nincs jobb szó. És bazmeg, tényleg. Nem próbálod ki?
Ledugózza, ismétli Csabi idétlenül kuncogva. Ledugózza.
Elszívhatjuk felesbe.
Adogatják egymásnak a cigit, a kezük össze-összeér.
Hú, ez most még rárak egy lapáttal, csóválja a fejét heherészve Csabi. Tényleg ledugózza.
Kahácsolás, vihorászás. Babett mond még valamit. Csabi nem érti, de így is vicces. Csil-

logó, hunyorgó szemmel kommandóznak vissza a helyükre. Csillog a szemük, bent naran-
csosan csillognak az asztalok, a lámpák, meleg fények csillognak a műszálas Adidason, Ba-
bett rózsaszín frufruján, a fekete patkón az orrában.

Babett bensőséges pillantást vet Csabira. Neked nincs néha olyan érzésed, hogy ami épp 
történik, az mindig is történt?

De, vágja rá Csabi csodálkozva. Pont ezen gondolkodtam kint. Eszembe jutott a reggel. 
Mintha nem is velem történt volna. Most meg így… Mintha…

Az kemény, csap az asztalra Babett, nekem is a reggel jutott eszembe. Közelebb hajol. 
Csak neked bevallom, hogy nem bírtam ki, betéptem reggel. De csak mert tegnap este 
vettem a csumpit, tudod, megvettem, betéptem, de már kavics voltam, kidőltem. Reggel 
meg így gondoltam, hogy hát nem kéne betépni, mert akkor egész nap be leszek furcsulva, 
és még megyek emberek közé, este találkozom veled, ilyen tök konszolidált, normális srác, 
nem kéne. Mert tudod, ha betépek reggel, akkor az nem egy cigi lesz. Csak közben eszem-
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be jutott egy festménynek az ötlete, egy triptichon, de úgy, hogy ilyen csirkecombok, meg-
mutassam? Telón megvan, még nincs kész, csak az alapok, várjál, nézd!

Csabi nézi. Nem érti, amit lát, de az az érzése, hogy nem is kell értenie. Hogy amit most 
lát, az az értelmen felül áll. Elfogódott áhítatot érez. Inkább Babettet nézi lopva.

Hát annyira nem látszik sok belőle. Babett igazít egyet a melltartóján. Ma főleg az egész-
nek a gondolatiságával foglalkoztam. Van egy ilyen elméletem a szakrálisról meg a húsról, 
még húszévesen begombázva volt egy látomásom Jézus testéről, vágod, és megvilágosod-
tam. Na mindegy, majd kifejtem, ha érdekel. Szünetet tart. Csabi nem mond semmit. Sze-
rintem amúgy kurva jó elmélet, írtam róla egy esszét, amiben összevetettem a Vénusz- és 
a Pietá-ábrázolásokat, átdobjam?

Persze, nagyon érdekel, bólogat Csabi megszeppenve.
Zsír. Na mindegy, szóval éreztem, hogy ha most betépek, akkor lesz egy nagy rájövé-

sem, úgyhogy betéptem, és hát lett is. És, és, és… Mit akartam… Hogy is jutottunk ide?
Csirkecombok… Reggeli cigi… Hogy mintha mindig is itt lettünk volna…
Ja. Babett Csabira vigyorog. Mintha lement volna reggel óta három világkorszak. Mint-

ha azok már történelmi idők lennének. Mintha ezer éve ismernélek. Látszik, hogy te is 
ilyen full érzékeny lélek vagy.

Csabi hálás tekintettel nézi Babettet. Reméli, hogy Babett elfelejti azt a húsos-jézusos 
témát.

Na jó, én is bevallok valamit. Csabi nekifohászkodik. Bevallom, én is betéptem reg-
gel. De csak…

Sejtettem. Babett elégedett pofával hátradől, összefonja a karját.
Ennyire látszott?
Á, nem, ne gondold túl. Vannak dolgok, amiket megérzek. Akire így rá vagyok vájbolódva. 

Nem kell túlgondolni. Mindent túlgondolsz te is, mi?
Ja, hagyja helyben Csabi kissé elszontyolodva. Szóval betéptem reggel. Hát még egy pár 

cigi elment aztán. Csak azért nem akartam mondani, mert nem vagyok amúgy…
Vágom. Én sem.
Én is pont tegnap vettem. Sokat dolgoztam mostanában. Elfáradtam mostanában. Sok 

volt a munka. Felkeltem, és azt gondoltam, néha ez jár. Csináltam a dolgaimat, csak még 
egy pár cigi elment, tudod. De nem vagyok…

Vágom. Te is tudsz meló mellett spang liz ni, mi?
Persze, nem okoz gondot, bár néha…
Na, ebben is hasonlítunk, örvendezik Babett. Mit is mondtál, mit csinálsz, rendszer-

gazda vagy?
Honlapokat tervezek. Nem egy…
Az végül is alkotómunka, nem? Te is ilyen kreatív elme vagy!
Hát lehet, mondja bizonytalanul Csabi. Még sosem gondolt magára kreatív elmeként.
Narancsosan csillognak az asztalok, a  lámpák, meleg fények csillognak a  műszálas 

Adidason, Babett rózsaszín frufruján, a fekete patkón az orrában.
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Te, hallod. Babett rádől az asztalra. Babett mellei ráomlanak az asztalra. Hallod, nincs 
kedved lelépni, és sétálni egyet? Elböknénk még egy cigit, de így főleg a sétálás, én nem bí-
rok sokáig egy helyben ülni, te igen?

Nem, nem, én sem! Csabi átéléssel rázza a fejét. Pont erre gondoltam én is, egy kis sé-
tálás, az jó lenne, pont ezt akartam én is mondani!

Csabi fickándozó gyomorral rendezi a számlát a pultnál. Egy kicsit rájön a szarás, mert 
induláskor, az utolsó utáni spangli után, világkorszakokkal ezelőtt sajnos nem jött rá. Le-
het, hogy nem is kéne többet spanglizni. A lényeg a séta. Csabinak amúgy is rossz érzése 
van, mert most már nem mondhatja el Babettnek, hogy nála is van spangli. Az most már 
hogy nézne ki. Majd legközelebb hoz ő. Ezt mondani kéne. Majd megmondja Babettnek, 
hogy legközelebb hoz ő. Csabi fickándozó gyomorral azon kapja magát, hogy a legköze-
lebbre gondol, pedig még a most sem ért véget. Csabi kártyával fizet, a gyomra fickándo-
zik. Nem kéne Babett melleire gondolnia, erre gondol, köztük a farkával, nem kéne ar-
ra gondolnia, hogy Babettel tépnek az ágyban. Hogy tép az ágyban, Babett meg a farká-
val a mellei közt, a farkával a szájában, de mégis erre gondol. Csabi vizel egy utolsót indu-
lás előtt. Nem kellemes.

Mennek az utcán. Babett azt mondja, hogy tud egy jó parkot, de előtte ugorjanak be 
boltba, vegyenek valami üccsit. De vehetnének amúgy egy bort is, ha már így. Csabi szólni 
akar, hogy ő nem iszik, mégsem szól semmit. Beugranak egy boltba, Babett a borokat mu-
togatja, melyik legyen. Csabinak mindegy. Csabi vesz egy ásványvizet is. Mennek az utcán, 
egymás mellett mennek, mégis mintha Babett menne elöl, nem tudni, hogyan csinálja. Ba-
bett vonul, valami kavarog körülötte, az utcai lámpák fénye csillog a kapucni alól kilógó ró-
zsaszín frufruján. Olyan, mintha nagy történések zajlanának, pedig csak mennek az utcán.

Babett törökülésben foglal helyet egy pingpongasztalon, ütemesen bólogat, mintha ze-
ne ritmusát hallaná, széles, rapperes kézmozdulattal nyújtja Csabinak a  spanglit. Kajak 
rám került az ilyen nyolckeres suttyó fless! Vihog. Szíjad, tesa. Csabi vele szemben áll, za-
vartan heherészik.

Cimbimmel, a Kockával, majd megismered, geci nagy forma, itt raktunk tüzet egy-
szer. Ezen az asztalon, ott még látszik a nyoma. Nem akarsz felülni? Tüzet raktunk, baszat-
tuk a goát, és táncoltunk az asztal körül. Kurva nagy volt. Babett meghúzza a borosüveget.

Nem jöttek ki a rendőrök, kérdezi aggodalmasan Csabi.
Ebbe a parkba? Itt perzselték a cigányok a disznót, szerinted? Azoknál a padoknál. Tangó-

harmonikázott a tag, meg minden, ott perzselték. Nem kérsz? Babett Csabinak nyújtja a bort.
Hát… Jó, de. De, kérek. Csabi iszik, maga sem tudja, miért. Csabi nem nagyon tud-

ja, mi miért történik ezen az estén. Csabi iszik. Csabi szív. Csabi heherészik. Csabi jól ér-
zi magát. Csabi megretten, hogy jól érzi magát. Csabi szarul érzi magát. Csabi megretten, 
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hogy szarul érzi magát, és még ezt is el fogja baszni. Csabi iszik. Csabi szív. Csabi heheré-
szik. Csabi mindenféléket érez, maga sem tudja, hogy miket. Néha nem lehet tudni, hogy 
az ember jól vagy szarul érzi magát.

Mesélj már magadról te is, full ilyen titokteljes lény vagy, adja át Csabinak Babett a spanglit.
Csabi törökülésben foglal helyet a pingpongasztalon. Egy kissé elzsibbadtak a lábai. Nem 

nagyon érzi őket. Arra gondol, hogy ha egyszer valamikor, a távoli jövőben fel kell majd áll-
nia, össze fog csuklani. Meg kellene mozdulnia, de mintha elhalt volna az egész alteste. Lehet, 
hogy ez egyfajta csendes trombózis. Beleslukkol párat a spangliba. Nem kéne többet inni.

Hát nem tudom. Nekem nincs annyira érdekes életem, mint neked.
Á, csak menőzök a faszságaimmal, legyint Babett. Úgysem az az érdekes, hogy miket csi-

nálsz, hanem hogy mik mennek az agyadban, nem?
Csabi elmosolyodik. Nem tudom. Félek, hogy nincsenek annyira érdekes gondolataim. 

Próbálja megmozdítani a lábát. Feladja.
Babett elgondolkodva szívja a spanglit. Igazából én is ettől félek. Hogy nem vagyok elég 

érdekes. Hogy ha nincs állandóan valami eksön, érted, valami kurva nagy történés, akkor 
eltűnök. Csak így felszívódok, vágod?

Csabi fénylő szemmel nézi Babettet. Nem kéne többet inni. Ki van száradva. Iszik.
Nem gondoltam volna, hogy te ilyeneket érzel. Csabi meg van hatva, nem világos egé-

szen, hogy Babettől vagy saját magától. Makog még valamiket. Azt a szót használja, hogy 
jelenség. Azt is, hogy művész. Babett mosolyog. Hallgatnak, szívják a spanglit.

Tök szép a szemed, szólal meg Babett.
Neked is. Csabi arra gondol, kicsit kásásan arra gondol, hogy ezt most elbaszta. Meg kel-

lett volna előznie Babettet, neki kellett volna azt mondania, hogy szép a szeme. Gondolt 
is rá, már akarta is mondani amúgy. Erről eszébe jut a spangli a nadrágzsebében, megtapo-
gatja, eszébe jut, hogy azt is kellett volna már rég mondania, hogy majd legközelebb hoz 
ő. Most akkor legalább ezt nem kéne elbasznia, ezt mondani kéne, ha már a Babett szemét 
nem sikerült. És mondja is. Azt mondja, hogy majd legközelebb, idáig jut, hogy majd leg-
közelebb, aztán valahogy már smárolnak. Csabi érzi, hogy kimozdul a törökülésből, érzi 
az altestét, a lábai vannak valahol, összevissza, Babett lábai között, mindenhol, mindenhol 
lábak, karok, Babett melle a tenyerében, a szájában.

Annyira nem Csabi esete, de nem csak a külső számít.   
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