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Az ifjú pár

Ha a feleségem nem volna, egész biztos, hogy meghalnék. Pontosabban : 
éhen halnék. Tudom, kissé túlzok, hisz az évek során bármikor megta-
nulhattam volna főzni, de szerencsére, máshogy alakult a sorsom. A szü-

letésem óta anyám főzött rám, aztán őt követte Kati, miután ide költöztem a lakásába. 
Ebbe az összkomfortos, hetedik emeleti panellakásba, mely, ahogy Katival hívjuk, „a mi 
kis hetedik mennyországunk”. Egyszóval olyan szerencsés voltam, hogy a páromnak há-
la még lakásra se kellett gyűjtenem. Ráadásul Kati még jóeszű is, tanárnőként dolgozik 
egy általános iskolában. És ennek tetejébe még remekül is főz ! Talán még jobban, mint az 
anyám ! Most reggel is, ahogy lehunyt szemmel eszem ezt a príma omlettet, és a számban…

– Kenyeret is egyél hozzá ! – szól Kati, mire kinyitom a szemem, és látom, ahogy az asz-
tal végéből nyújtja felém a kosarat. Kék szeme anyaian néz, hullámos, fekete haja szétte-
rül a vállán.

– El is felejtettem – mondom, mire elveszek egy szeletet, és beleharapok.
– Megint szórakozott vagy – mondja mosolyogva –, pedig tudod, hogy ma észnél kell 

lenned.
– Tudom, tudom – mentegetőzöm –, az első munkanap. Már ezerszer átbeszéltük.
Kati látványosan elhúzza a száját, és megrázza a fejét.
– Figyelj, András – szólal meg –, jól tudod, hogy imádlak, és nem akarlak kioktatni, de…
– …de már féléve nincs munkám – mondom –, és a te tanári állásodból…
– Így van – szól Kati. – Ezért ma mutasd meg a többieknek, mire vagy képes.
– Úgy lesz ! Remek szerkesztő leszek – mondom. – Pláne, hogy valami fiatal csajt ka-

pok gyakornoknak.
– Egy kiscsajt ? – villan meg Kati szeme. – Hány éves ?
– Asszem talán húsz… Huszonegy.
– A legrosszabb – mondja Kati. – Szerintem vigyázz vele.
– Várj egy kicsit – szólok, és a mobilomon keresni kezdem a lány profilját. A kijelzőn 

egy pár millisre nyírt hajú lány néz rám flegma, világoszöld szemekkel. Szűk bőrdzsekit vi-
sel, alatta szürke pulcsi, nyakában ezüstlánc. Bár nem csúnya, de nem is az esetem. A mo-
bilt Katinak nyújtom, mire kikapja a kezemből.

– Jó rövid a haja – mondja, miközben hüvelykujjával görgeti a kijelzőt. – Amúgy nem 
vészes. De aztán óvatosan, rád ne másszon !
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– Dehogy, Kati ! – csattanok fel. – Majd inkább én rá ! Sőt, tudod mit ? Be se ér az iro-
dába, leteperem !

Kati mosolyogva csóválja a fejét, mire én felnevetek. Ekkor ő megtörli a száját, feláll az 
asztaltól, majd mellém lépve az ölembe huppan. A formás popsija szétterül a combomon, 
a karom átfonja vékony derekát.

– Bolond vagy – szólal meg, majd helyezkedik még, és a fejét a vállamra hajtja. Így ülünk 
mozdulatlanul egy darabig. Aztán Kati végigsimít a hasamon, és elmosolyodik.

– Tudom, Kati – mondom. – Majd ha a munka mellett lesz időm, leadom.
– Nem kell – szól Kati. – Amúgy meg ehetsz még.
– Még egyek ? – nézek értetlenül. – De hisz már tele vagyok.
– Tudom, de… – mosolyog Kati. – Három főre sütöttem.
Hirtelen úgy érzem magam, mint akit lekapcsoltak.
– Három… Főre… – ejtem ki a szavakat.
– Úgy bizony – mondja Kati, majd megpaskolja a vállam, felugrik, és a konyhába in-

dul. Csak bámulok magam elé, mikor újra hallom a hangját :
– A zöld helyett inkább a sötétkék nyakkendőt vedd fel !
– Úgy lesz ! – kiáltom a falon át, azzal én is felállok, és mint egy robot, aki szó nélkül 

teljesíti gazdája parancsát, egyenesen a nappaliba sétálok. A ruhásszekrényt kinyitva pár 
pillanat alatt lekapom a zöld nyakkendőm, és veszem is fel a… – Három főre sütöttem 
– visszhangzik bennem a mondat, és kezemben a nyakkendőkkel megállok. Szóval Kati 
már megint arra céloz, hogy csináljunk gyereket. És milyen ravaszul, észrevétlenül, szinte 
a semmiből hozta elő a kérését. Le merem fogadni, hogy előre kitervelte, ez amúgy is jel-
lemző rá. A zöld nyakkendőt beakasztom a szekrénybe, majd a sötétkékkel a nyakamban 
kilépek az előszobába, ahol a falitükörbe nézek. Mondjuk, ha jobban meggondolom, ta-
lán igaza van Katinak, épp ideje lenne gyereket csinálni. Elvégre nem vagyunk már fiata-
lok. Még pár év, és itt a negyven.

A szerkesztőség egy bérház lakásában van, a kollégákkal a meetinget a nappaliban tart-
juk. Bár egy kerekasztalnál ülünk szűkösen, de legalább családias a légkör. A megbeszélésen 
minden úgy zajlik, ahogy azt korábban elképzeltem : először a kollégák ismertetik a napi 
feladatukat, majd a főszerkesztő megkér, hogy mutatkozzam be. Röviden taglalom, hogy 
irodalom szakon végeztem – mire többen bólogatnak, és magukra mutogatnak, hogy ők 
is –, majd kitérek arra, hogy dolgoztam két lapnál – sajnálatos módon mindkettő meg-
szűnt –, végül én is elmondom a mai feladatom. Mikor leülök, az egyik kolléga fennhan-
gon kijelenti, hogy remeknek tartja egy évekkel korábbi cikkem, melyet egy bűnrossz ame-
rikai filmről írtam. Én bólintok, és megköszönöm a bókot, de rögtön eszembe jut, hogy 
azt a szöveget leadás előtt egy órával dobtam össze, és az akkori főnököm vagy húsz per-
cen át ordibált velem.

Miután végzünk, ki-ki megy a maga szobájába, az enyém a folyosó végén, a kávéauto-
matával szemben van, egy alig tíz négyzetméteres lyuk. Mikor benyitok, csupán egy üres 
íróasztal, egy fekete bőr gurulósszék fogad, melyet oldalról megvilágít az ablakból besü-
tő nap. Óvatosan becsukom az ajtót, majd a székben elhelyezkedve a táskámból előhú-
zom a notebookom, és lazítok a nyakkendőn. Tény, hogy a helyiség kicsiny, de csakis az 
enyém. Az én kis saját birodalmam ! És a legnagyobb vicc az egészben, hogy ezt az állást 
is Katinak köszönhetem. Még két hete egy barátnője fecsegte el neki, hogy a laptól lelé-
pett egy ismerőse, a volt kultúra-rovat szerkesztő, így megüresedett a hely, engem meg 
beajánlottak. Tehát még ezért is hálás vagyok Katinak ! Ha rajtam múlt volna, félévig tu-
ti munka nélkül maradok !

Két órába is beletelik, mire rászánom magam az írásra, aztán végül határozok, és ha 
kelletlenül is, de megnyitom a szövegszerkesztőt. Pechemre ugyanebben a pillanatban ko-
pogtatnak, és az ajtón egy millis hajú, feketébe öltözött lány lép be. Martens bakancsot 
és szűk bőrdzsekit visel, rajta hátizsák, nyakában ezüstlánc. Ő a gyakornok, ez nem vitás.

– Üdvözlet ! Sára vagyok – mondja fiús hangon, és kezet nyújt.
– Szia, Sára – rázok vele finoman kezet. Csak most látom, hogy a körmét is feketére festet-

te. – Amúgy nyugodtan nevezz Andrásnak. És kérlek, tegeződjünk, nem vagyok olyan idős.
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– Ahogy gondolod – bólint a lány, azzal leül egy fal melletti műanyag székre, és a háti-
zsákját az ölébe veszi. – Az este azt olvastam, nagy név vagy a szakmában.

– Hát… Van benne igazság – mondom, és közben arra gondolok, hogy egy kurva cik-
kemet se tudnám felidézni.

– Akkor mondhatom a feladatom ?
– Milyen feladatot ? – ámulok. – Még semmit se beszéltünk meg.
– Tudom, semmit, de az előző szerkesztő rám bízta ezt a… – mondja, és kotorászni kezd 

a macskafüles hátizsákjában (na, ebből is látszik, hogy alig múlt húsz éves), majd előhúz 
egy vaskos könyvet, és a levegőbe tartja. Ránézésre lehet vagy ötszáz oldal.

– Ez lenne az – mondja. – Egy gejl romantikus ponyva. Valami cseh szerző írta.
– Érdekesen hangzik – mondom, miközben két felugró hirdetést kattintok ki. – De 

kérlek, folytasd.
– Tehát egy cseh szerző írta, és a történet egy ifjú párról szól, elvégre a könyv címe is Az 

ifjú pár. Persze, a cím ironikus, mivel a férj és a feleség egyáltalán nem fiatal, sőt már kö-
zelítenek a negyvenhez.

– Értem – mondom, és a kijelzőmre bámulok. – Hogy még egyszer, hány évesek ?
– Azt nem részletezi a szerző. Csak annyit ír, hogy közelítenek a negyvenhez.
– Érdekes – mondom. – Ezek a cseh szerzők nagyon ironikusak.
– Az biztos – mondja a lány mosolyogva –, de most figyelj ! A regény közepénél a fele-

ség már gyereket szeretne, és nyaggatja is a férjét, de az folyamatosan kihátrál. Azt mond-
ja – ekkor a lány felnevet –, hogy még időre van szüksége.

– Sára – csattanok fel –, mi ezen olyan vicces ?
– Semmi, csak érti… – mosolyodik el.
– Sára, kérlek...
– Na, tehát – folytatja – a nő gyereket szeretne, és ezt mindenféle utalásokkal hozza 

a férfi tudtára.
– Három főre sütöttem – szólal meg a hang.
A tarkóm hirtelen égni kezd. Egy pillanatra lehunyom a szemem.
– Bocsi, minden rendben ? – kérdezi Sára.
– Persze – mondom. – Csak kissé elbambultam. Új-

ságírókkal megesik. Na, és mit reagál a férj ?
– A férj ? – kérdez vissza Sára. – Hát, ő 

elég nevetséges. Összevissza beszél, és 
hogy is írja a szerző ? Ja, megvan ! Úgy 
viselkedik, mint egy gyerek.

– Értem – mondom. – Biztos vicces 
figura. És amúgy mi a sztori vége ?

– Azt sajnos nem tudom – mondja –, még 
hátravan nyolcvan oldal.

– Nyolcvan oldal… Értem, Sára – mondom. – Akkor hát 
maradjunk annyiban, hogy elolvasod a könyvet, és megírod a re-
cenziót.

– Oké, András – vágja rá.
– Most pedig kezdjünk el dolgozni, mert telik az idő. Egy újságíró pe-

dig legyen gyors ! – jelentem ki, és közben eszembe jut, hogy életem első cik-
két öt napig írtam.

Mikor hazaérek, kellemes illat csapja meg az orrom. A papucsomat felhúz-
va egyből a konyhába indulok, ahol Kati épp a tányérokat pakolja ki. Úgy sürög, 
akár egy mesterszakács.

– Szia, kedves ! – köszönök. – Nos, mi finom készül ?
– Hát kérlek, gombás-borsós rizottó.
– Csodálom, hogy volt időd főzni – bókolok, és egy puszit nyomok az arcára.
– Valakinek muszáj – mondja. – Ülj le, és mindjárt kiviszem.
Öt perc múlva már az asztalnál eszünk.
– Aztán… – szólal meg Kati – Milyen volt az első nap ?
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– Egész tűrhető. Bemutatkoztam a kollégáknak, és…
– A gyakornok csaj milyen ?
 – Semmilyen. A ruhái alapján még a lázadó korszakban van. 

Majd kinövi.
– Aham – mondja Kati. – És tetszik neked ?
– Dehogy tetszik ! – vágom rá. – Teljesen összezavarsz. In-

kább mondok valami érdekeset. A lánynak egy regényt kell 
elolvasnia, ami egy negyvenhez közeli párról szól, akik gye-

reket akarnak. Pontosabban : csak a feleség.
– Nem mondod ? – mered rám Kati. – Akkor ezt 
a könyvet rólunk írták.

– Mondhatni.
– És mi a vége ? Beadja a kulcsot a férj ?
– Azt nem tudom – válaszolom. – A csaj azt 

mondja, még hátravan nyolcvan oldal.
– Akkor lassan vége – mondja Kati.
Csendben eszünk tovább, kezdek egyre job-

ban eltelni.
– És amúgy – szólal meg Kati –, az én férjem 

mikor határoz ?
– Kati – sóhajtok egyet –, mindennek el-

jön az…
– …ideje – fejezi be, azzal feláll, és a tányé-

rokkal elindul a konyhába, de hirtelen megfordul :
– András, tudod, mit gondolok rólad ? – kérdezi. 

– Azt gondolom, azért nem kell neked gyerek, mert 
még magad is gyerek vagy.
Úgy ledöbbenek, hogy a számat is eltátom.

– Most meg mit nézel úgy ? – kérdezi Kati. – Igen, András, egy gyerek vagy.
– Kati – szólalok meg –, a regényben is ugyanezt mondja a feleség.
– Micsoda ? – kérdezi. – Te komolyan nem vagy százas.
Negyedóra múlva a nappaliban ülök a kanapén, és a könyvespolc aljába helyezett sík-

képernyős tévét bámulom. Épp egy természetfilm megy, a képernyőn egy homokos ten-
gerpartot látni, melyen egy sötétszürke, hosszúkás hüllő halad lassú léptekkel. Mellettem 
nyílik az ajtó, Kati lép be kedvenc rózsaszín pizsamájában, majd lehuppan mellém. Szo-
kásomhoz híven a karom a dereka köré fonom, de Kati félrehajtja a kezemet. Erre én kér-
dőn ránézek, de ő durcás tekintettel mered a tévére. A műsorban megszólal a narrátor :

– A komodói varánusz a pikkelyes hüllők, és azon belül a gyíkok rendjébe tartozik. Egy 
átlagos példány testhossza két és fél méter, testtömege nyolcvan kilogramm. A varánusz 
koponyája hosszúkás, a kisméretű lábai miatt nem képes a gyors futásra. Figyeljék meg, 
most is milyen lassan, milyen lomhán halad. Bár a komodói varánusz csoportban is va-
dászik, nem nagyon vágyik társaságra. Ő inkább szeret egyedül lenni. Sőt, akár napokig 
is elvan magával.

– Mintha csak te lennél – szólal meg Kati.
– Kösz – mondom. – Igazán kedves tőled.
– …a varánusz ráadásul mohó állat – folytatja a narrátor. – Mindent magának akar, és 

nem törődik senkivel. Kijelenthetjük tehát, hogy a varánusz egy igazán önző lény.
– Mondom, hogy ez te vagy ! – mutat Kati a tévére.
– Na, itt fejezzük be.
Kati elhallgat, csendben nézzük tovább a műsort. A varánusz most egy füves terepen 

lépked, aztán egyszer csak megáll, mintha valami szagot érezne.
– Figyeljék azokat a karmokat – szól a narrátor. – Ezek a karmok bármilyen állatot ké-

pesek leteríteni. Nézzék ! Most épp egy kiscsirke felé közelít. Látják szegény kiscsirkét, mi-
lyen riadtan figyeli a varánusz lépteit ? Mozdulni sem mer. Most a varánusz megáll, szin-
te szuggerálja áldozatát. Villás nyelve ki-bejár. Már biztosan éhes.
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– Kapcsold el ezt a baromságot ! – mondja Kati.
– Most mi bajod ? – szólok neki. – Jó, figyi, Kati. Akkor én vagyok a varánusz, az a kis-

csirke meg a… gyakornok – nevetek fel.
– De undorító vagy.
Ekkor a tévében a varánusz megindul, nyelve megböki a csirkét, aki ettől a levegőbe 

röppen. Erre a hüllő nekiiramodik, és egyetlen harapással elfogja áldozatát. Aztán nagyo-
kat nyel, miközben a csirke egyre beljebb kerül a szájában.

– Hallják a csipogást ? – kérdezi a narrátor. – Az utolsó jajszavak !
– Most fejeztem be – szól Kati és felugrik a kanapéról. – Undorítóan viselkedsz, és né-

zed ezt a szart !
– Ne csináld, Kati – mondom. – Ne csináld, mert jön a varánusz ! – azzal a pizsamájá-

ba kapok, de ő elrántja magát.
– Fejezd be ! – kiáltja. – Gusztustalan vagy ! És ma este külön alszunk.
Azzal kilép a szobából, és becsapja az ajtót. Egy ideig csak bámulom a képernyőt, az-

tán a kanapéba ütök. A tévében a csirke teljesen eltűnik a varánusz szájában. A hüllő üve-
ges tekintettel mered előre.

– Hallják ? – szól a narrátor. – Még mindig csipog !
Reggel tiszta kóma vagyok, mikor kinyomom a telefonom ébresztőjét. A nappali kana-

péján fekszem kinyúlva, és rögtön feltűnik, hogy nincs mellettem Kati. Akkor tehát igaz, 
az éjszaka tényleg külön aludtunk. Felkelek a kanapéról, a papucsomba bújok, és mint 
egy holdkóros, kibotorkálok az ebédlőbe. A lakásban síri csend, egy moccanást se halla-
ni. A hálószoba felé fordulok, ajtaja résnyire nyitva. Közelebb lépek, az ajtót beljebb to-
lom, és látom, hogy az ágy teljesen üres. Mikor megfordulok, az ebédlő asztalán meglá-
tok egy sárga cetlit, rajta tollal felirat : „Hamarabb elindultam. Csinálj magadnak reggelit. 
Kati”. Milyen ravasz, tehát ez a büntetésem a tegnap estéért. Fogom a papír mellett fek-
vő golyóstollat, és aláírom : „Úgy lesz.”

A szerkesztőségi ülésen a kollégák egy külföldi politikus botrányáról beszélnek, de én 
a fáradtságtól és az egyre növekvő éhségtől alig bírok figyelni, pláne, 
hogy a reggeli sietségben csak egy szelet kenyeret ettem. Egyszer 
csak elhangzik egy poén, mire felnevet mindenki, így gyor-
san én is jókedvet mímelek, de csak egy gyatra vigyorra 
futja. A megbeszélés utolsó negyedórájában már úgy eről-
ködöm, hogy a fejem ne zuhanjon az asztallapra.

Miután felállunk az asztaltól, nyomban a kávéautoma-
tához igyekszem, és veszek magamnak egy eszpresszót. A szo-
bámba lépve a szürke, műanyag pohárkát az asztalomra helyezem, 
magamra csukom az ajtót, és fáradtan a székembe ereszkedem. 
Most miért ilyen durcás Kati ? És miért kell kínoznia ? Próbálok 
választ keresni, de ebben a pillanatban nyílik az ajtó, és Sára lép 
be szokásos viseletében.

– Üdvöz… Vagyis hello – mondja.
– Miért jöttél ilyen kor… – kezdeném, de ekkor egy loccsanást 

hallok.
A földre nézek, és látom, hogy kávéban ázik a fal, az asztal és a nad-

rágom szára. Tehát sikerült a karommal levernem a poharat.
– Aj, de kínos – mondja Sára, és a táskájában matatva előhúz egy kö-

teg zsebkendőt, melyet mérgemben kikapok a kezéből. Mindketten letér-
delünk, és elkezdjük felitatni a kávét a földről.

– Amúgy – kezdi Sára – nagyon durva a könyv. Mondjuk, még nem fejeztem 
be, de a legutóbbi részben a férj és a feleség a nappaliban ültek, és a tévét…

– Mi ment a tévében ? – kapom fel a fejem.
– Valami természetfilm egy ilyen… nagy hüllőről…
– Csak nem egy varánuszról ?
– De, az volt ! Egy varánusz ! – bólogat Sára. – Már te is olvasod a regényt ?
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– Sára – veszek nagy le-
vegőt. – Tudom, ez 

most fura lesz, 
de a  továb-

biakban 

nem kívánok veled együttdolgozni.
– Ezt most nem értem – képed el. – Miért mondja ezt ?

– Sára, én úgy érzem, te kémkedsz utánam.
A lány tátott szájjal néz rám.
– Hogy mondhatsz ilyet ? – kérdezi. – Én kémked-

ni ? Megőrültél ?
– Sára lehet, hogy megőrültem, lehet, hogy nem, de 

keress magadnak egy másik helyet.
– Fogok is – mondja –, mert itt hótbiztos, hogy nem maradok – azzal fel-

áll, és a kávétól ázó zsebkendőt a kukába ejti. Mielőtt kilépne az ajtón, még visz-
szaszól : – Paranoiás.

Este hullafáradtan érek haza, ismét síri csend fogad. Miután átveszem a papucsom, rög-
tön az ebédlőbe megyek, de meglepetésemre minden változatlan, az asztalon fekvő cetli is 
ugyanott fekszik, ahol reggel hagytam. Hol járhat Kati ? Már este hét múlt, ilyenkor rég 
itthon szokott lenni, persze lehet, hogy az iskolában maradt és dolgozatokat javít. Vagy 
az egyik gyerek valami rosszat művelt, és most az anyjával beszél. Vagy esetleg Kati ha-
zaköltözött a szüleihez, és náluk marad napokig. Erre mondjuk csak egyszer volt példa, 
még a kapcsolatunk elején. De mi van, ha… Nem, azt sose tenné meg… Ha elválnánk, 
az maga lenne a vég.

Negyedóra múlva az ebédlőben ülök, és egy egész grillcsirkét eszem magában, melyet 
hazafelé vettem egy árusnál. Épp az egyik combról rágom le a húst, mikor… Kati most 
tényleg ennyire pikkel rám ? Tegnap este is elég volt egy rossz szót szólnom, és rögtön be-
gurult. A kezemmel a csirke másik combját is letöröm, és a számmal letépem róla a húst. 
Pedig milyen humoros volt az a tegnap esti műsor. Most elképzelem, hogy én is ragado-
zó vagyok, és az áldozatomat fogyasztom. Mivel senki se lát, a poén kedvéért mindkét 
kezemmel megmarkolom az asztal szélét, és megpróbálom csak a számmal enni a csirkét. 
Eleinte nehezen megy, amikor felemelem a fejem, a szaft végigfolyik az államon. De ek-
kor kulcszörgést hallok, és a nyíló ajtót.

– Megjöttem ! – hallani Kati hangját.
– Na, végre ! – mondom megkönnyebbülten. – Már azt hittem, sose jössz ! Merre voltál ?
– Csak vásároltunk egy barátnőmmel, meg beugrottam a postára – mondja, és hallom, 

ahogy leteszi a szatyrokat. – Megijedtél, hogy nem jövök, mi ?
– Én megijedni ? – kérdezem, majd a számmal beleharapok a csirkébe, és érzem, hogy 

a zsír újra lefolyik az államon. – Nem félek én semmitől.
Hallom, ahogy Kati felveszi a papucsát, és közeledik a folyosón. Mikor belép az ebéd-

lőbe, hirtelen elkerekedik a szeme, és kezét a szájához kapja.
– Mi az, Kati ? – kérdezem – Rémet látsz ?
Kati nagyot sikolt, és kirohan. Ekkor felugrok a székről, de elesem, majd ahelyett, hogy 

a földről feltápászkodnék, kúszva mászom ki a folyosóra. Kati már az ajtónál áll, és a kul-
csával zörög, de mikor újra meglát, sikoltva kilép, és az ajtót becsapja. Én ekkor tovább 
kúszok, majd a szűkös előszobába érve a falitükör felé fordulok, melyből egy varánusz néz 
rám ! A meglepetéstől eltátom a szám, mire a tükörkép szája is kinyílik.
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– Kati, segíts ! – kiáltom, de válasz nem érkezik. A segélykérést még párszor megismét-
lem, aztán megadóan a nappaliba mászok, ahol az ajtó felé fordulva, a könyvespolc előtti 
szőnyegen lepihenek. Így fekszem vagy tíz percig, mikor hallom, hogy a bejárati ajtó ki-
nyílik. Hirtelen felkapom a fejem, és látom, ahogy Kati fél arccal bekukkant a nappaliba.

– Kati – nézek rá kérlelőn –, én vagyok az, András !
– Csak nyugalom, nyugalom – mondja magának. – Ez most biztos egy álom. Egy na-

gyon furcsa álom.
– Kati, én vagyok az ! Én vagyok a férjed ! – kiáltom, és mérgemben rúgózni kezdek a lá-

bammal. Erre Kati elmosolyodik, a szájához emeli a kezét, és megcsóválja a fejét.
– Hát, ide figyelj – szólal meg –, ha tényleg te vagy András, akkor vissza kell változtat-

nunk. Azt még nem tudom hogyan, de le merem fogadni, hogy okkal lettél varánusz. Em-
lékezz vissza, csináltál ma valami rosszat ? Valamit, amit megbántál ?

– Hát… – hajtom le a fejem, és a szőnyeget nézem – …ma délelőtt kirúgtam a Sárát.
– Micsoda ? – kiált fel Kati. – Te kirúgtad azt a csajt ?
– Igen, de okkal, mert…
– Csönd legyen – mondja Kati, azzal kimegy az előszobába. – Hol a mobilod ? – kérdezi.
– A kabátomban ! – kiáltom.
Kati a telefonomat nyomkodva belép a nappaliba, majd letérdel mellém, és a fejemhez 

tartja a kijelzőt. Hallom, hogy kicsöng.
– Igen, mit akarsz ? – szólal meg a telefonban Sára. – Halló ? Hallasz ?
– Sára – kezdem, de rögtön elhalkulok, és kérdőn nézek Katira. Ő bosszús tekintettel 

mered rám, és int a szemével.
– Figyelj, Sára – kezdem újra –, ami délelőtt történt, azért… Szóval bocsánatot kérek, 

és… Továbbra is szeretnék veled együtt dolgozni.
– Ez most komoly ? – kérdezi.
– Igen Sára, ez komoly – mondom. – És kérlek, írd meg a recenziót.
– Te fura ember vagy – szólal meg, és hallom, ahogy sóhajt egyet. – De még szeren-

cse, hogy én bírom fura embereket. Amúgy a könyv vége… Elmondjam, hogy mi a vége ?
– Nem kell Sára – mondom. – Már tudom, hogy végződik.
Egy ideig hallgatunk.
– Akkor szia – mondom.
– Hello, András – köszön el.
Kati kinyomja a mobilt, és a könyvespolc aljára helyezi. Eközben én a hosszúkás karmom, 

és a pikkelyes lábam vizsgálom. Aztán felemelem a fejem, és Katival újra egymásra nézünk.
– Kati, figyelj – szólalok meg. – Miért nem változtam vissza ?

Válasz nem érkezik, Kati szótlanul néz rám. Kék sze-
mével úgy figyel, hogy le se veszi rólam a tekintetét. 

Aztán egyszer csak elhúzódik a szája, és köny-
nyek futnak végig az arcán. Én ekkor köze-

lebb lépek, és vigasztalásképp a fejem átdu-
gom a karja alatt. Aztán egy nagyot sóhaj-
tok, felemelem a fejem, és megszólalok :

– Kati – mondom –, most már én is 
akarom.

Kati ekkor egész testével felém ha-
jol, és átkarolja a nyakam, mire én 

a fejemet a kezére hajtom. Így ma-
radunk mozdulatlanul.   
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