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LÖVÉS

Anyával a fürdőkádba bújtunk, mondja Ildikó és a szájába veszi a farkamat. Hátam-
mal a falvédőnek támaszkodom, farmerom térdig leengedve. Ildikó úgy helyezke-
dik, ha benyitnának, takarásban legyek. Megáll, a fejét felemeli. Belőttek az ab-

lakon, mondja, már nem emlékszem, melyiken, a nagyszoba vagy a konyha ablakán. Pe-
dig öt év se telt el azóta. Nem hallottuk a csörömpölést, mondja, a vastag függöny felfogta 
a törött üveget. Még nem vagyok teljesen kemény. A szobatársait a tévészobába küldte. Mi 
mehet most, gondolom. Izaura vagy pornó. Visszanyomom a fejét. Tizenegy óra. Ilyenkor 
már pornó. A szájába élvezek.

Bukóra nyitottuk az ablakot, a függöny rés nélkül behúzva. Hűvös, tavaszi levegő áram-
lik a szobába. Csendes az utca, a folyosóról papucs csoszogást hallok. Az ajtót nem lehet 
kulcsra zárni, törölközőt akasztottunk a kilincsre, egyezményes jel a kollégiumban, ne za-
varjanak. A pasid nem fog benyitni, kérdezem. Kicsoda, Botond? Nem kell aggódj, ilyen-
kor már alszik, feleli.

Felül az ágyon, megtörli a száját, a fiókból cigarettát vesz elő. Az ölébe fekszem. Simo-
gatja a hajamat, a fürtökkel játszik. Adj egy slukkot, mondom. A kinyújtott kezemre csap. 
Rossz kisfiú, nem szabad, mondja. A dohányzás káros az egészségre! Aztán odaadja mégis. 
Beleszívok, a piros rúzsfoltot bámulom. A farkamon is ilyen rúzsgyűrű lehet? Benyálazza 
az ujjait, a combom közé nyúl, masszírozni kezd.

Arra jól emlékszem, mondja, hogy beleléptem az üvegszilánkba. Vérzett a talpam, elég 
erősen, bekötöztük. Átitatta a vér a zoknit. Hüvelykujjával a makkomat dörzsöli. Voltál 
már Temesváron, kérdezi. Nemet intek. El kell gyere egyszer, mondja, nagyon szép a köz-
pont. A Piata Libertatii sarkán van a blokkunk, a lakás a második emeleten. Apa lent volt 
a tömegben. Azt mondta később, a katonák parancsba kapták, hogy csak lábra célozhatnak.

Meddig maradhatok itt, kérdezem. Ameddig csak akarsz, feleli. Megszorítom a mellét, 
felszisszen. És a szobatársaid, kérdezem. Talán már álmosak, jönnének aludni.

Tudod, ki a szart érdekel. Én kint maradnék hajnalig is, ha megkérnek.
Biztos nagyon para volt, mondom. Mármint ott, a fürdőkádban. Kifújja a füstöt. Igen, 

féltünk, azt hiszem, mondja. Felhúzza a térdét, talpát a matrac széléhez támasztja. Oldalra 
fordulok, tenyeremet végigcsúsztatom a combja belső oldalán, a bugyijába nyúlok. Ned-
ves, ragacsos.

Hallottuk a lövéseket, a robbantásokat, mondja. A kiabálást, néha kórusban, máskor 
elszórtan, magányosan. A vezényszavakat. A csizmák koppanását a köveken. Rendőrcsiz-
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mák, mondta anya, azok csattognak így. Rázkódott az egész emelet. Féltünk, igen, anya 
az ölébe szorította a fejemet. Mint most én a tiédet. De apát féltettük jobban. Dugd be 
az ujjad, mondja.

Mozdítja a csípőjét, a tenyeremhez nyomja. Apád miért nem maradt otthon veletek, kér-
dezem. Nem válaszol. A szemközti falon ember-nagyságú Duran Duran poszter. Négy barna, 
egy vöröshajú fiú. Engem néznek. Nem bírt otthon maradni, mondja. Hangosan veszi a le-
vegőt. Apának mindig ott kellett lenni, ahol történik valami. Valami érdekes, nagyszabású. 
Ahol nyüzsögni lehet. Vacsora közben csengett a telefon, váltott pár szót valakivel. Befejez-
te az evést, kabátját leakasztotta a fogasról, azt mondta, csak leugrik a térre, mindjárt jön.

Betolom a középső ujjam, lassan mozgatom, ki-be. A vöröshajú fiú, ha az ajkát letaka-
rom, hasonlít Ildikóra. Egyenes vonalú orr, vastag szemöldök. Lecsukom a bal szemem, így 
épp az orrától felfelé látszik. Meddig kuporogtatok ott, kérdezem.

A fürdőkádban? Talán másfél- vagy két órát, feleli. Szótagról szótagra, lassan ejti ki a han-
gokat. Akcentussal, mintha nem a magyar lenne az anyanyelve. Hallottam már máskor is 
így beszélni, Botonddal. Román szavakat kevernek a magyar szavak közé.

Nem bírtunk tovább a kádban ülni, mondja. Elzsibbadtunk. És odakint is ritkultak 
a lövések.

Nyikordul az ajtó, rövidre nyírt hajú, kerekarcú lány dugja be a fejét. Felrántom a tér-
demet, a farmert magamra húzom. Bocsánat, hebegi a lány, kezét a szeme elé tartja. Nem 
akarlak zavarni benneteket, de meddig, izé, tart még, ö, meddig lesztek elfoglalva?

Ildikó felegyenesedik. Még nem tudjuk, mondja szigorú hangon. Szólok, ha végeztünk, 
így beszéltük meg, nem? Kimennél, légy szíves?

Elnézést, mondja a lány, a plédért beugorhatok? Lábujjhegyen jön, lekapja ágyáról a koc-
kás takarót, kisiet. Nem nézett rám, gondolom. Fekete, halálfejes tetoválás van a bal vállán. 
Ildikó cigarettát vesz elő. Szerencsétlen, mondja. Övé a poszter, kérdezem. Ki másé lenne. 
Pattan az öngyújtó, a dohány serceg, terjed a kékesszürke füst.

De azért hazajött, kérdezem. Nem esett baja? Apának, néz rám Ildikó. Zavarodottságot 
látok a tekintetében. Haza, igen, persze, mondja. Kiveszem a cigit a kezéből, hüvelykuj-
ján vérzik a felkapart bőr, a körme szélén. Szájába veszi az ujját, fogával letépi a bőrdara-
bot, hosszan bent tartja, hogy elálljon a vérzés.

Hanyatt fekszem, a plafont bámulom. Pókháló, penészfolt, festékgöbök.
Hazajött, mondja, de csak másnap délelőtt. Egyetlen karcolás nélkül.

77



78

Nagy Gerzson 1975-ben született. Budapesten él. Könyvet vizsgál, ír. A Délután apámmal című első 
könyve 2020 tavaszán jelent meg a Kalligramnál. Publikált többek között az ÉS-ben, az Alföld és a Hévíz 
folyóiratokban, ez a szöveg Ablak az Ontario-tóra című készülő új regényének része.

Apró, fekete bogár vergődik a hálóban, a pókot nem látom sehol.
Ráhajol a számra, épp mielőtt kifújnám a füstöt. Sokáig csókolózunk. Kiveszi a farka-

mat, a bugyiját félrehúzza, beilleszti. Nem mozdul, csak a nyelvét nyomja teljes erőből a fo-
gamhoz. Kibomlik a copfja, szőke haja az arcomra borul.

Könnyes a szeme, letörli. Anya másnap nem szólt hozzá, mondja. Rám parancsolt, hogy 
én se szóljak. Lassan mozog, olyan, mintha az összes redőt, izmot érezném odabent. De 
nem törődtem vele, mondja. Imádtam apát, nem tudtam haragudni rá, ha ideges vagy tü-
relmetlen volt velem, akkor sem. Vagy ha napokig nem jött haza. Akkor se haragudtam 
volna, ha megver. Nem vert meg soha. Elcsuklik a hangja, nem tudom, az emlékektől, vagy 
azért, mert elélvezett.

Megfeszül a csípője, teljes súlyával rám nehezedik. A póló a bőréhez tapad, átüt a mell-
bimbója. Beleélvezek. Lelassít, megáll, de hagyja, hogy bent maradjak. A köldökömet pisz-
kálja, körme közé csípi a szőrt. Persze, anya is megbocsátott neki, már a következő reggelen, 
mondja. Két napot se bírt ki, két kibaszott napot se. Lezuhan mellém az ágyba.

Az órámra nézek, elmúlt éjfél. A radiátor ontja a meleget. Most már mehetsz, súgja a fü-
lembe. Rágyújtok, kiveszi a cigit a számból. Túl sokat szívsz, babám, mondja. Ez már a régi, 
megszokott hangja. És te, kérdezem. Te nem szívsz túl sokat? Nekem szabad, feleli. Nem 
látom az arcát, nem tudom eldönteni, komolyan beszél-e. A feje búbját vizsgálom, a vá-
lasztékot, a festék alatt kibukkanó sötét hajat.

Szeretnéd, hogy maradjak, kérdezem. A hasára csúsztatom a kezemet. Felém fordul, ke-
serű a lehelete, mosolyog. Nem bírsz te már több menetet ma éjjel, feleli. Nincs erőm til-
takozni, nem is lenne értelme. Felállok, bizsereg a talpam, megszédülök. A falipolcba ka-
paszkodom. Csak most érzem, milyen fáradt vagyok. Bebújok a  cipőmbe, nyújtózom, 
a csontjaimat ropogtatom.

Beköszönsz a lányokhoz, kérdezi. Sokáig tart, mire megértem. Bólintok. Elindulok az 
ajtó felé. Két hét múlva elment megint, szól utánam. Ki ment el, akarom kérdezni. Visz-
szafordulok. Apa, mondja. Akkor kezdtem el menstruálni.   


