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Amikor Erzsi már éppen elélvezett volna, Tibor a másik kezét is 
szorosan a nyaka köré fonta, és gyorsított. A nő úgy érezte, beszakad a gégéje. 
Krahácsolását elnyomta a bőrük csattogása. Vörösödő fejjel intett Tibornak, hogy 

álljon le, de a férfi nem látott ki a kéjből. Erzsi rácsapott Tibor mindkét karjára, és amikor 
látta, hogy ez sem használ, a férfi húsába vájta a körmét. A világ egyre sötétebb lett előt-
te. Mintha egy csövön keresztül nézte volna Tibor vörösödő arcát. A csattogás akárha egy 
üvegbúra mögül jött volna. Aztán Tibor fújtatott, és hosszan felnyögött. Az izzadsága Er-
zsi mellére csöpögött.

Végre elengedte a nő nyakát, és a kezével Erzsi feje mellett támaszkodott meg.
– Bazmeg – lihegte Erzsi könnyes szemmel. – Majdnem megfojtottál!
– Mih?
Erzsi lekevert egyet Tibornak, majd zokogni kezdett. A kezével úgy takarta el az arcát, 

mint egy bölcsődés, aki el akar bújni.
– Azt hittem, tetszik – felelte Tibor, de még mindig nem tért egészen magához az élvezés-

től. Úgy érezte, az alhasát teljesen átjárja a bizsergés. – Még karmolásztál is – intett a fejével 
az egyik vállán lévő apró pontok felé; bár a bőre elvörösödött, de vér nem serkent belőle.

– Mert nem vetted észre, hogy nem kapok levegőt, te fasz!
– Jól van, na, ne haragudj!
Tibor végigcirógatta Erzsi hasát, oldalát és nyakát. A nő ettől egy kicsit megenyhült, de 

még mindig szipogott. Az állatszőrös, szűk műtőasztalon Tibor a nő mellé feküdt. Igaz, 
hogy csak oldalt fordulva fértek el, és kissé úgy is lelógtak, de a férfi tudta, hogy a kiflipóz 
megnyugtatja Erzsit. Ahogy fészkelődtek, lelöktek egy gumikesztyűkkel teli papírdobozt, 
egy fertőtlenítő sprayt és néhány tekercs gézt.

A nő összerezzent, de rögtön le is nézett a padlóra, közben hátranyúlt Tibor kezéért.
– Telefonod nem esett le? – kérdezte a férfitól.
Tibor elmosolyodott. Úgy gondolta, ha a nő az ő telefonja épségéért aggódik, akkor már 

nem is haragszik. Lecsúsztatta Erzsi hasára a kezét.
– Nem, az a pulton van.
Még lentebb siklott a keze. Az ujjai ügyesen nyújtóztak egész a csiklóig.
Erzsi hasa összerándult. Hátrakapott Tibor fenekéhez, és erősen belemarkolt. Becsukta 

a száját, és halkan szuszogott. Elnevette magát, aztán csiklandósan ficánkolni kezdett, de nem 
állította le a férfit. Inkább az ölébe fúrta a fenekét, és körkörösen járatni kezdte a csípőjét.
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Odakint csattant valami, majd beszédhang szűrődött be. Valaki ütközésig lenyomta a ki-
lincset, és ha Erzsi nem zárta volna magukra az ajtót, be is lépett volna. Tibor és Erzsi egy 
pillanatra ledermedt, aztán a lehető leghalkabban lemásztak a műtőasztalról, és felkapkod-
ták a ruháikat. Erzsin már volt fehérnemű, és éppen a nadrágot húzta fel, amikor Tibor 
elkészült. A férfi a lehúzott, becsomózott óvszert egy zsebkendőbe csavarta, és a zsebébe 
tömte. Intett a nőnek, hogy kimászik az ablakon, és majd körbe jön vissza. Erzsi csak bó-
lintott, majd belebújt az ingébe is.

Odakint rémesen hideg volt. Tibor ellépett az ablak elől, felhúzta a cipzárt a kabátján, 
és a karját összekulcsolta a mellén. Az épület mellett sétált a bejárat felé. Az jutott eszé-
be, amikor a feleségével a nászútról visszaérve wellnessezni mentek. A kinti medence kö-
rül finom ételek illata szállt. Gyerekek futkároztak nevetve, páran labdát dobáltak egymás-
nak, mások csak süttették magukat. Az úszómedence viszont tele volt. Tibornak nem is 
volt kedve bemenni a vízbe. Inkább a fűben fekve olvasott. A fejezet vége felé haladva egy-
re többször bóbiskolt el néhány másodpercre, de akkor sem hagyta abba az olvasást. Az ol-
dal végére érve lapozott, és megkönnyebbülve látta, hogy már csak két bekezdés van hátra. 
Sóhajtott egyet, és nagyokat pislogva elküzdötte magát a végéig, majd becsukta a könyvet, 
betette a törölköző alá, és felállt. Nyújtózkodott. Késztetést érzett, hogy bemenjen a ter-
málvízbe, ahol csak pár öregember ücsörgött. Elsétált a nagymedencéig, figyelte, hol lehet 
Anna, és amikor megtalálta, odakiáltott. Anna!, a nő körbenézett, de nem látta meg rög-
tön, honnan szólították, ezért Tibor megint elkiáltotta magát, Anna, nem jössz?, aztán jött 
a baleset. Tibor biztos volt benne, hogy Anna meghalt.

A bejárathoz ért. Akkor eszmélt fel, amikor parányi sötét foltokat vett észre a hóban. Ké-
ső volt már. Arra gondolt, hogy már régen otthon kellene lennie. Anna biztosan kérdezős-
ködni fog. Közelebb lépett a foltokhoz. Vércseppek voltak. Elvezettek az ajtóig. Tibor kö-
vette őket. Odabent folytatódtak a nyomok.

– Ez most kicsit fájni fog neki – hallotta bentről Erzsi hangját.
A férfi mögött lefékezett, majd egy halk koccanással becsukódott az ajtó.
– Tibor! – kiáltott ki Erzsi. – Te vagy?
Erzsi egy fekete macskának adott be injekciót. Az állat több sebből vérzett. Az ajtó mel-

lett egy középkorú, kócos férfi állt, mellette egy nő, aki rögtön Tiborhoz fordult.
– Bocsánat, hogy ilyen későn jöttünk, de egy állatorvos sem vette fel. A macskánk…
– A lányunk macskája – vágott közbe a férfi, és a hajába túrt.
A nő bólintott.
– A lányunk macs… doktor úr, véletlen volt. Kifutott a kocsi elé. A lányunk azóta sír. Ő 

is a kocsiban ült. – Az asztal felé fordult, aztán vissza Tiborhoz, és széttárta a karját. – Túléli?
Tibor végignézett az állaton. Sok vért vesztett. Sokkos állapotban volt. Nyávogni sem 

nyávogott. Láthatóan nem sok esélye volt arra, hogy megérje a holnapot. Tibor felvette 
a földről a gumikesztyűs dobozt, hogy aztán felhúzzon egy párat.

– Megteszünk minden tőlünk telhetőt – felelte, de közben egyetlen szó járt a fejében: alibi.

Tibor másnap sokáig aludt. Mikor felébredt, kimászott az ágyból, és elment vé-
cére. Felhajtotta az ülőkét, és vizelt. Amikor végzett, öblített, majd átsétált a fürdőszobába, 
ahol jéghideg vízzel előbb kezet, majd arcot mosott. Megtörölközött, és szétnézett a ház-
ban, de Annát nem találta sehol, ezért kicsoszogott a garázsba, ahol a mosógépet is tárol-
ták. Tibor este az udvaron hagyta a kocsit a nagy hideg ellenére – nem akarta a zörgéssel 
felébreszteni Annát. Most felfordulás fogadta. Egy kerekes polc a helyiség közepén állt, né-
hány kacat a földön hevert, Anna pedig éppen két, a falnak támasztott matraccal babrált. 
Az egyiken végre fogást talált, és befektette a tér közepére, a polc mellé, majd visszalépett 
a másikhoz, és rámarkolt.

– Mit csinálsz?
A nő Tibor felé fordult, és elengedte a matracot.
– Te tudtál erről az ajtóról? – kérdezte a férfitól még mindig meglepetten.
Tibor felhúzott szemöldökkel nézett a feleségére. Anna elemelte a másik matracot is az 

ajtó elől, és rápróbált a kilincsre.
– Hm?
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Tibor a száját rágva bólintott.
– Jól el volt barikádozva. Véletlenül vettem észre a kilincset, amikor a díszeket kerestem. 

A két matrac közül kukucskált ki. Azt hittem, csak egy kilincs ajtó nélkül. Bár annak nem 
sok értelme lenne. Amikor megpróbáltam kivenni onnan, akkor jöttem rá, hogy egy aj-
tó is tartozik hozzá. – Anna csípőre tette a kezét. Az ajtót nézte, majd Tiborhoz fordult. – 
Tudod, mi jutott eszembe? Hogy most több ajtó lett-e a házban. Mármint… érted. Tu-
dom, hogy hülyeség, mert nem lett több ajtó, de… Tudod, ez olyan, mint hogy sötétben 
van-e a tárgyaknak színe.

Tibor felnevetett. Ha Anna a férjére néz, észrevette volna rajta a feszültséget, de a nőt 
sokkal jobban érdekelte a felfedezése.

– Mi van mögötte? – végre Tiborra nézett. – Kincs? Egy aranyhallal barkochbázó ko-
bold? Ha kiszabadítom őket, tuti kívánhatok hármat.

Anna Tiborhoz lépett, aki szemlesütve mosolygott.
– Mit tartasz ott? – a nő Tibor nyakába tette a karját, és várakozón nézett rá.
Tibor végre felemelte a tekintetét. A nő szemébe nézett.
– Csak egy emlékhely. Semmi érdekes.
– Ugyan már! Ha így el van dugva, csak valami nagy dolog lehet ott.
Anna szájon puszilta Tibort. A férfi sóhajtott egyet. Néhány másodpercig csak nézték 

egymást, mire Tibor belátta, hogy nem térhet ki a válasz elől.
– Ennyi maradt apámból. Miután meghalt, enyém lett a ház.
– Benézhetek?
– Nem.
Anna elkomolyodott.
– Tudod, hogy régen féltem tőled?
– Hogy mi? – Tiborból nevetségesen magas hangon tört fel a kérdés.
– Bizony. Amikor először randizni hívtál, nem is akartam elmenni. De csak rávettem 

magam, mert tetszettél. Te meg a hülye szövegeid.
– Már nem tetszem? – kedveskedett a férfi, de Anna lerázta magáról.
– Tudod, hogy értem. Lassan megszoktam, hogy ilyen vagy. Mint aki dinamitmellényt 

hord, és éppen a másodperceket számolja a robbantásig. Jó, tudom, hogy a légynek sem 
tudnál ártani – egy kis szünetet tartott, közben átfogta Tibor derekát. – Figyelj, nem aka-
rok turkálni, csak véletlenül találtam meg, és meglepődtem.

A férfi tudta, hogy valamit muszáj mondania, hogy csillapítsa Anna kíváncsiságát.
– Nagyon régen nem voltam bent. Már én is elfelejtettem, hogy létezik. És most így egy-

szerre sok, hogy megtaláltad. Majd később megmutatom. Már ha megtalálom a kulcsot – 
Tibor a távolba nézett, és sóhajtott. – Ez volt apám kuckója. Egy szűk kis szobácska, aho-
va elvonulhatott gondolkozni. Csak egy pár képre emlékszem.

– De hát annyi hely van bent a házban, miért nem alakították át az egyik szobát dolgozóvá?
– A ház régen nem így nézett ki. Amikor megszülettem, sokáig még velük voltam egy 

szobában. Eléggé motiváltak voltak, hogy pénzt keressenek a bővítéshez. Amikor óvodá-
ba mentem, végre elkezdődött az építkezés. Egyébként minden elismerésem. Egyszer sem 
kaptam rajta őket kamatyoláson. Már amennyire emlékszem.

Anna felnevetett.
– És hány évesen kaptad vissza a házat?
– Jogilag tizennyolc.
– Jogilag? És gyakorlatilag?
– Amikor nagybátyám meghalt. Akkor már huszonöt voltam.
– Róla soha nem mesélsz.
– Nem is fogok. Jobb, ha a nevét sem tudod.
– Jól van, majd ha készen állsz, beszélsz róla.
Anna megölelte a férjét, aki elmosolyodott.
– Tudod, mit találtam még? Ezt – Anna egy babaruhát húzott elő a farzsebéből, és a fér-

fi elé emelte. – Egy egész dobozzal van belőlük. Csak arra várnak, hogy valaki végre hord-
ja őket. Mit gondolsz?

– Szerintem már nem jönnének rám – felelte Tibor, és mindketten felnevettek.

IO
W

A
IO

W
A

IO
W

A
IO

W
A



48

A nagybátyja, Csaba letette a telefont, és azt mondta, aludjon, vagy mit bán-
ja ő, aztán egyszerűen elment. A kisfiú nem tudta, mihez kezdjen. Aznap még nem mond-
ták el neki, mi történt.

Másnap este jött vissza érte a férfi. Egészen addig egyedül volt otthon. Tévézett. Aludt. 
Tévézett. Amikor megéhezett, odatolt egy széket a konyhapulthoz, felmászott rá, és vett pá-
rat a szeletelt kenyérből. Aztán kivette a hűtőből a lekvárt, és csinált magának lekváros ke-
nyeret. Amikor elkészült, visszament a tévéhez. Mindent összemorzsázott, a kapcsoló pe-
dig csupa ragacs lett.

Időről időre az órára pillantott. Ha zajt hallott, ösztönösen felugrott, és az ablakhoz rohant. 
Várta, mikor jönnek meg a szülei. Aztán besötétedett. Tibor minden villanyt felkapcsolt.

Éppen a vécén volt, amikor meghallotta a kocsiajtó csapódását kintről. Rögtön könny-
be lábadt a szeme. Kézmosás helyett az ajtóhoz rohant, kitárta, és már az anyja nyakába 
ugrott volna, amikor meglátta, hogy csak a nagybátyja az. Borostásan, mint mindig, de ez-
úttal nem bűzlött az italtól. Tibor megtorpant. Tátott szájjal nézett a férfira. Az komoran 
visszatessékelte a házba. Pakold össze a cuccod, mondta, megyünk hozzánk.

Tibor elrakta néhány ruháját és a kedvenc piros T-rexét. Amikor egy kalózos legókészletet 
pakolt vissza egy hatalmas dobozba, a nagybátyja azt mondta, hogy azt nem hozhatja, si-
etnek, van más dolga is. Csaba még elcsomagolta neki a fogkeféjét, aztán lekapcsolt min-
den villanyt, bezárta az ajtókat, és kocsiba ültek.

Kiürült a ház. Tibor a fekete ablakokat nézte. Még soha nem aludt a nagybátyjánál. Ar-
ra sem emlékezett, hogy lett volna náluk egyáltalán. A férfihoz fordult. Hol van az anyu? 
A nagybátyja nem válaszolt azonnal. Beindította a motort, és sebességbe tette a kocsit. Mi-
előtt kitolatott volna a felhajtóról, megszólalt. Az anyu már nem jön vissza. Sajnálom. Mos-
tantól mi gondoskodunk rólad. Gázt adott, és elhajtott. Hónapokig nem mentek vissza.

Anna!, kiáltotta Tibor.
A nő a vízben lubickolt. Valamivel arrébb lányok dobáltak egymásnak egy citromsárga gu-
milabdát. A nagymedence körül két kisfiú futkározott nevetve. Amelyik elöl szaladt, né-
ha hátrafordult. Mögötte nyújtott karral rohant a másik. Próbálta elkapni a barátját, de az 
mindig rágyorsított, ha túl közel kerültek egymáshoz. Anna éppen akkor fordult a férje fe-
lé, amikor az megint a nevét kiabálta.

Anna, nem jössz?, mutatott Tibor a termálvíz felé.
A medence sarkánál, ahol Anna is úszott, az első fiú lelassított, nehogy elcsússzon. A má-

sik majdnem beérte, de mielőtt elkaphatta volna, az első fiú vihogva a vízbe ugrott.
Anna fején hangosan koppant a fiú térde. A nő eszméletlenül merült a víz alá. Tibor né-

hány másodpercre ledermedt, majd lépett egyet, és még egyet, végül futásnak eredt. Mire 
a medencébe ugrott, Anna fölött már halványpiros volt a víz. Kihúzta a nőt a partra. A kis-
fiú rémülten kiabált mellettük:

Bocsánat! Nem akartam! Bocsánat! Bocsánat!
Anna még mindig nem volt eszméleténél. Tibor ellenőrizte, hogy lélegzik-e. Nem úgy 

tűnt. A férfi igyekezett higgadt maradni, de a keze remegett. A megfelelő szögbe állította 
Anna fejét, és párszor belefújt a szájába. Utána a nő mellkasára tette a kezét, és hangosan 
számolva nekikezdett a szívmasszázsnak.

Halványan mintha azt az illatot érezte volna, amit aznap este, amikor először találko-
zott Annával. Villámgyorsan pörögtek az emlékek. A nő egyedül ült egy bokszban a Kele-
ti pályaudvar mellett egy kocsmában. Mint később megtudta, előtte a barátnőjét vigasztal-
ta valami férfiügy miatt, aztán amikor az elköszönt tőle, ő még ott maradt meginni a sörét. 
Tibor akkor már jó ideje bolyongott a városban, hogy kitisztuljon a feje, aztán egyik pilla-
natról a másikra azon kapta magát, hogy rettenetesen kell vizelnie. Bement a legközeleb-
bi kocsmába, kikért egy pohár sört, fizetett, és az italt a pulton hagyva elment a mosdóba. 
Mikor visszaért, jóval könnyebbnek érezte magát. Nagyot kortyolt az italból, majd körbe-
nézett a helyen, és meglátta Annát.

Öt-hat-hét…
Odasétált, de nem tudta, mit mondjon. Csak állt, és nézte őt. Amikor végre megszólalt 

volna, megérezte a parfümje édeskés illatát, és csak állt tovább, némán. Igen?, kérdezte An-IO
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na kissé mogorván. Kicsit meg is rémisztette a férfi. Bocs, csak, láttam, hogy egyedül vagy. 
Oké, felelte Anna, és? Tibor vállat vont, és kérdés nélkül leült. Ha valaki azt mondja, hogy 
nem pszichopata, elhiszed neki?, szólalt meg végre Tibor. Anna a homlokát ráncolta. Hogy 
mi van?, kérdezett vissza. Semmi, csak az emberi viselkedésen gondolkodtam séta közben. Na 
jó, mennem kell, állt fel Anna, és az ajtó felé sietett. Tibor utánarohant. Az utcán érte utol. 
Ha agyonkínozzák, sem tudta volna megmondani, miért ment utána. Kérsz rágót?, nyúj-
totta oda a csomagot, miután vett magának egy szemet. A nő nemet intett, és közben sé-
tált tovább. Mit csináltál odabent egyedül? Anna hirtelen dühös lett. Megállt, és a férfihoz 
fordult. Te valami perverz vagy?, fakadt ki. Tibor nyugodtan csócsálta a rágóját. Nem, az 
a vakcinológiaoktatóm volt. Anna kinyitotta a száját, hogy valami csípőset válaszoljon, az-
tán elnevette magát.

Tizenhárom-tizennégy-tizenöt. Tibor Anna szájához hajolt, és háromszor hosszan bele-
fújt, aztán folytatta a szívmasszázst. Egy-kettő-három… Az emberek köré gyűltek. A két-
ségbeesett kisgyerek mellett már ott állt a barátja is, de benne inkább a kíváncsiság dolgo-
zott. Távolabb valaki azt kiáltotta, hogy hívják az úszómestert.

Az első csókra Tibornak egy hónapig kellett várnia. Annával egy szűk utca sarkára be-
széltek meg találkozót a belváros peremén. Tibor késett. Amikor végre megérkezett, An-
na egy férfival beszélt. Rémültnek tűnt, a férfi pedig jobbra-balra kapkodta a fejét. Tibor 
lekushadt egy kocsi mögé. Várt egy kicsit, és kilesett. Anna a táskájában turkált. A férfi az 
egyik kezét a zsebében tartotta. Tibor csöndesen megindult feléjük, és minél közelebb ért, 
annál inkább gyorsított. Anna meglátta, hogy közeledik. A rabló abban a pillanatban for-
dult meg, amikor Tibor nekicsapódott, és felkente a falra. Nagyot nyekkenve ért földet. 
Tibor kétszer arcon rúgta, mire az elernyedt, majd karon ragadta Annát. Néhány sarokkal 
arrébb megálltak. Tibor megfogta Anna vállát, és a szemébe nézett. Jól vagy? Anna tátott 
szájjal bólogatott. Egyszerre ámult és félt. Tibor félreértette a dolgot. Azt hitte, lenyűgöz-
te a nőt. Megsimogatta az arcát, és közelebb lépett. Megcsókolta.

Tizennégy-tizenöt… Az úszómester még mindig nem ért oda. Valaki összetekert töröl-
közőt akart Anna feje alá tenni, de Tibor nem engedte. Artikulálatlanul ordított egyet, mi-
re a törölközős alak hátrébb lépett. Már kisebb tömeg volt körülöttük. Egy tinédzser azt 
kérdezte valakitől, hogy mi történt, de nem kapott választ. Tibor megint befújt hármat 
Anna szájába, majd tovább számolt.

Rengeteget gyakorolta Youtube-videókat nézegetve, hogyan kell végigvinni azt a trükköt, 
amikor érmét húzunk elő a másik ember füle mögül. Csak ő gyűrűvel próbálgatta. Néhány 
héttel később felmutatta Annának az érmét. Éppen vacsora után voltak egy hatodik kerü-
leti étteremben. Anna kérdőn nézett az érmére. Tibor játszadozni kezdett a kezével. Úgy 
tűnt, az apró eltűnt, aztán Anna füle mögé nyúlt, és előhúzott onnan valamit. Rettenete-
sen izgult. Izzadt a tenyere. Mielőtt Anna megnézhette volna, mit tart a férfi az ujjai kö-
zött, a gyűrű beleesett a rizsmaradékos tányérba, majd onnan az asztalra pattant, és legurult 
a földre. Tibor utánaugrott, és rácsapta a kezét, hogy a nő ne láthassa, mi az, de már késő 
volt. Te vettél nekem egy gyűrűt?, kérdezte Anna, és felnevetett. Tibor arca lángolt. Ahogy 
felkelt a földről, a nő átölelte. Még mindig nevetett. Igen. Igen, igen.

Anna vizet köhögött fel. Tibor abbahagyta a szívmasszázst. A távolban egy férfi azt kiáltozta, 
félre!, de a tömeg mozdulatlanul bámulta a párt. Az úszómester közelebb verekedte magát.

Minden rendben?
Hol a faszban volt?, dörrent rá Tibor.
Az úszómester feltartott kézzel hátrált egy lépést.
Hé, bent úszásóra van a kicsiknek. Rájuk is figyelnem kell.
Gyere, Anna! Fel tudsz kelni?
A nő reszketett, folytak a könnyei, de bólintott. A fejéből vékony csíkban szivárgott a vér, 

pár bordája forrón lüktetett. Felálltak, és amerre mentek, szétnyílt a tömeg. Az úszómester 
néhány másodpercig még nézte a távolodó párt, aztán belefújt a sípjába.

Na, jól van, emberek, nem történt semmi!, aztán, amikor a strandolók széledni kezdtek, 
még Tiborék után kiáltott. Azért nem árt, ha egy orvos is megnézi a hölgyet!

Tibor a magasba emelte a középső ujját.
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Már egy napja ott állt a nappaliban a fenyőfa. Tibor azt mondta Annának, 
hogy inkább befaragja már most a talpba, mert ki tudja, hogy szentestéig lesz-e még rá ide-
je. A garázsban elszöszmötölt vele egy órát. Anna közben bent főzött. Aztán kinyílt a ga-
rázsba vezető ajtó, és a fenyőfacsúcs bekukucskált a nappaliba. Annyira abszurd volt a lát-
vány, hogy Anna felnevetett. Arra gondolt, már csak az hiányzik, hogy megszólaljon a les-
kelődő fa, hogy pszt, gyere már ide egy kicsit! Mondd csak, nem kell pár toboz?

A fa megrázkódott, Tibor káromkodott, aztán a fenyő fordulni és dőlni kezdett, és ara-
szolva bemasírozott a nappaliba.

A fa körül díszekkel teli dobozok álltak kis tornyokban. Az egész úgy festett, mint egy 
lakóteleppel körbeölelt felhőkarcoló.

Anna elcsomagolta másnapra az utolsó adag hidegtálat is, aztán átsétált a dobozokhoz. 
Felkapcsolta a villanyt, és ebben a pillanatban hiányérzete támadt. A fények, gondolta, és 
lehajolt a díszek közé.

– Hol az égősor? – Az járt a fejében, hogy ki kell próbálnia, mert ha nem működik, talán 
holnap még tudnak újat venni. Átnézte a dobozokat, de sehol sem találta. Felállt, és kisétált 
a garázsba. Ott is villanyt gyújtott. A matracok, a limlomok még mindig összevissza hever-
tek a neonfényben. Az ajtó hívatlan vendégként ácsorgott. A nő körbesétált, és a kacatok 
között turkálva hamar megtalálta, amit keresett. Csak legyen jó!, gondolta, holnap lustálkod-
ni akarok. Ágyban reggelizni, kávézni, sorozatot nézni, aztán tizenegy körül felkelni, és meg-
csinálni az ebédhez, amit még kell, meg a vacsorának nekilátni, hogy az frissen legyen tálalva.

Visszament az égősoros dobozzal a  nappaliba vezető ajtóig, amikor meglátta, hogy 
a szennyeskosárban van még néhány ruha. Egy nadrág, alsóneműk, póló. Felnyitotta a mo-
sógép tetejét, és bedobálta a kisebb darabokat. Aztán benyúlt a nadrág zsebébe. Tibor elő-
szeretettel felejtett a szennyes ruháiban a zsebkendőit. Miután pár alkalommal apró fehér 
papírcafatok voltak minden kimosott ruhadarabon, Anna megtanulta, hogy minden zse-
bes ruhadarabot át kell nézni mosás előtt. A jobb zsebben most egy zsebkendőgalacsin volt, 
a közepén valami ruganyos anyaggal. Kibontotta a golyót, és megtalálta a spermával teli óv-
szert. Érezte, hogy akkorákat ver a szíve, mintha kalapáccsal csapkodnák belülről a mellka-
sát. Az arca elé emelte a gumit, és mintha suttogott volna hozzá, mozgott az ajka, de sem-
mit nem mondott. Hirtelen a padlóra ejtette, és öklendezni kezdett. Beviharzott a ház-
ba, felkapcsolta a fürdőszobavillanyt is, és hosszan dörzsölte a kezét szappannal a forró víz 
alatt. Felnézett a tükörbe. Sírt. Elzárta a csapot, és még mindig vizes kézzel leült a kád mel-
lé. Szorosan átkulcsolta a térdét. Újra és újra lejátszotta a fejében a képsort, ahogy megta-
lálja az óvszert. Aztán elképzelte, ahogy Tibor valaki mással van. Biztos volt benne, hogy 
a kolléganőjével, Erzsivel. De az a kurva most költözik külföldre, akkor most mi van, Tibor 
is vele megy? Látta maga előtt, ahogy letépik egymásról a ruhát, és vadul csókolózva Erzsi 
a férfi farkát húzogatja. Minél részletesebben képzelte el a jelenetet, annál dühösebb lett. 
A végén már a fogait csikorgatta. Megtörölte szemét-orrát, felállt, és visszament a garázsba.

– Apád szobája, mi? – tapogatta át az ajtó szemöldökfájának peremét, hátha megtalálja 
a kulcsot, de hiába. – A nagy lófaszt, azt!

Addig keresgélt, amíg meg nem találta a pajszert.
– Faszfej! – kiáltotta, és feszegetni kezdte az ajtót. Teljes testével, újra és újra nekifeszült. 

Az ajtó reccsent párat, majd kiszakadt belőle egy darab. Anna belátta, hogy ezzel nem megy 
semmire. Ám amikor észrevette, hogy a letört darab miatt láthatóvá vált a zárnyelv, új öt-
lete támadt. Előkereste a férje köszörűjét, és azzal próbálkozott tovább. A fej először csak 
a fát reszelte le, aztán belekapott a zárba, és szikrákat hányt, végül a fém megadta magát. 
A köszörűfej beszaladt az ajtó és az ajtófélfa közé. Anna kirángatta a résből, és a földre ha-
jította a gépet. Egészen kimelegedett, pedig hideg volt a garázsban. Letörölte a verejtéket 
a homlokáról, és kinyitotta az ajtót.

Teljes sötétség volt odabent. Anna kitapogatta a villanykapcsolót, és megnyomta.

Három hónappal a szülők halála után Tibor elszökött Csabáéktól.
Egyik este takarodó után kiosont a bejárati ajtóhoz. A hátán bepakolt táska lógott. Felhúz-
ta a cipőjét, leakasztotta a szülei házának kulcscsomóját onnan, ahova Csaba három hó-
nappal azelőtt tette. Halkan kinyitotta a bejárati ajtót, majd ugyanolyan csendesen vissza-
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csukta. A kerten már gyorsabb léptekkel vágott át, noha a sötétben alig látott. A kapu bel-
ső felén egy apró kampón lógott a kapukulcs. Kinyitotta a kaput, az utcára lépve visszazár-
ta, a kulcsot pedig behajította a kertbe.

Az első sarokig olyan gyorsan futott, ahogy csak bírt. Könnyek gyűltek a szemébe. Nem 
akarta elhinni, hogy sikerült. Azt kívánta, bárcsak visszacsinálhatna mindent ezzel a szökéssel.

Két utcával arrébb kifulladva állt meg. A lába remegett, majdnem térdre rogyott. Csa-
lódott volt. Minél közelebb ért az utcájukhoz, annál lassabban ment, és amikor végre oda-
ért, és már látta a távolból, ahogy az egyik utcalámpa megvilágítja a kerítést, megállt. Az 
jutott eszébe, hogy az utóbbi időben csupa szörnyűség történt vele, de nem tudta, miért. 
Aztán eltűntek a zavaros gondolatok, és már csak a szüleit látta.

De hát én nem is csináltam semmi rosszat, motyogás közben révetegen nézte a kaput, és 
megindult. Ez nem ér! Én jó voltam!, fakadt ki megint, és mire odaért, már csak elmosó-
dott foltokat látott. Elővette a kulcscsomót, és némi ügyetlenkedés után belépett az udvar-
ba, majd visszacsukta a kaput. Nem zárta be.

Tátott szájjal nézett körbe. A körvonalak alapján semmi nem változott. Minden ugyan-
olyan volt, csak elhagyatottabb. A garázsajtó sötétbe veszett, de a közelebbi ajtóhoz még 
elért némi fény az utcáról. Tibor ez utóbbihoz ment, és kinyitotta.

Az apja mindig tartott egy elemlámpát a bejárati ajtó mellett. A nagylámpát nem akar-
ta felkapcsolni, nehogy kintről túl feltűnő legyen. Amikor megtalálta a zseblámpát, meg-
nyomta a rajta lévő kis gombot, de nem működött. Rácsapott kettőt, mire két villanás után 
már rendesen világított. A fénycsóva végigsuhant a tévén, a bútorokon, majd az egyik szé-
ken állt meg. Ott készítette az apja a farsangi jelmezhez a sisakot. Sárga kartont használt. 
A fejtetőnél kicsit ügyetlenül, gyűrötten sikerült, de körbe az ellenző tökéletes volt. Még 
egy kis gumiszalag is került rá, nehogy leessen Tibor fejéről. Na, felpróbálod?, kérdezte az 
apja. Az anyja az asztal másik végén ült a varrógép mögött. Fekete tűzoltóruhára varrt sár-
ga csíkokat, amiket egy láthatósági mellényből vágtak le. Nézd csak!, mondta az anyja, így 
már visszaveri a fényt! Pont, mint az igazi!

A fénycsóva átsiklott az ablakon. Odakint megmozdult valami. Tibor riadtan kapcsolta 
ki az elemlámpát. Csaba a tenyerével ernyőt tartva a szeméhez benézett az ablakon.

Tibi! Gyere ki!, üvöltötte magából kikelve a nagybátyja.
A kisfiú lihegve, négykézláb mászott a garázsba vezető ajtóig.
Tibor, lá… látlak! Azonnal gyere ki!
A garázs üresen állt. Tibor bekapcsolta a zseblámpát, és az apja kis szobája felé sietett. 

Az ajtó nem volt kulcsra bezárva. Bement, és becsukta az ajtót, majd a belső sarokban ál-
ló dolgozóasztal alá bújt, és maga elé húzta a széket. Beletelt pár percbe, amíg kissé lenyu-
godott. A könyökét egyre jobban nyomta a zsebében lévő kulcs. Aztán végigfutott a hátán 
a hideg: nem hagyta a zárban! Márpedig ha Csaba bácsinál van tartalék kulcs, akkor be tud 
jönni. Úgy érezte, átverték, pedig csakis az ő hibája volt.

Csaba a garázsajtón át csoszogott be. Tibike, mondta, és hirtelen hideg fény szűrődött 
be a kis szoba ajtaja alatt. Tibor, ha megtalalá… ha megtalállak, elverem a seggedet!

Valami csörrent.
Az ajtó kinyílt. Egyre több fény világította be a szobát, de valahogy még mindig sötét 

volt. Aztán Csaba felkapcsolta a belső villanyt.
Bújócskázni akarsz?, megint csörrent valami, és Tibor már azt is tudta, mi az. Csaba öve. 

A férfi az asztalhoz akart ugrani, de elesett. Éppen a kisfiú elé zuhant. Találkozott a tekin-
tetük. Csaba véreres szemmel, vicsorogva nézett rá.

Megvagy! Tibor felsikoltott. Megpróbált kirontani az asztal alól, de a nagybátyja elkap-
ta. Csabának bokáig lecsúszott a nadrágja. Az ölébe húzta a fiút, és az övvel rávert néhá-
nyat a fenekére. A fiú mozdulni sem tudott a rémülettől: a nagybátyjának merevedése volt.

Látod, mire kényszerítesz? Tudod, hogy megijehk…, csuklott egyet, megijedtünk, amikor 
észrevettük, hogy eltűntél? Még egyet rácsapott Tiborra, aztán lerángatta róla a nadrágot az 
alsójával együtt, és úgy ütötte tovább. A fiú segítségért akart kiáltani, de nem jött ki hang 
a torkán.

Ez a hely jobban tetszik?, szörcsögte a fogai közül Csaba. Hát akkor majd máskor is átjö-
vünk játszani.
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Tibor az általános iskola első néhány évében nem sűrűn beszélt. Ha meg 
is szólalt, azt hosszas unszolás után tette, és akkor is csak suttogott. A tanárok emiatt nem 
feleltették. Csaba azt mondta nekik, hogy a szülők halála miatt lehet. Otthon is ilyen ku-
ka, tette hozzá.

Az első év végén Tibort elhívták az egyik osztálytárs születésnapi bulijára. Még pónit is 
szereztek valahonnan. Amikor Tibor megérkezett a nevelőszüleivel, az ünnepelt éppen az 
állaton ült. A szülei és a testvére nevetve állták körül. A póni megmakacsolta magát, nem 
akart elindulni. A kisfiú azt kiáltozta, hogy adjanak neki a tortából, hogy megtudja, mi-
lyen finom, aztán kössenek egy botra egy szeletet, és ha azt lógatja a póni elé, biztosan el 
fog indulni, mert epertorta van, és az a legfinomabb torta a világon.

Tibor csöndben nézte a családot.
Este megpróbálta lerajzolni őket, de nem sikerült jól. Nem számít, gondolta, azt úgyis 

csak bemelegítésnek szánta. Valójában magát akarta lerajzolni a szüleivel. Újrakezdte. Le-
rajzolta magát, ahogy ott ül a lovon, és a háttérben a szülei szélesen mosolyogva nézik őt. 
Amikor a nagynénje, Juci néni elsétált mellette, Tibor eltakarta a rajzot. Később hallotta, 
hogy Juci néni azt mondja Csaba bácsinak, hogy lerajzolta hármukat, és hogy ennek Juci 
néni nagyon-nagyon örül. Csaba bácsi azt mondta, nem gondolta, hogy szereti a lovakat.

Másnap Csaba elvitte egy lovardába a gyereket, és attól kezdve minden hónapban egy-
szer eljártak oda.

Juci néni elvitte Tibort a szülői házhoz a tizennyolcadik születésnapján. Csa-
ba a garázsajtóban cigarettázott, jobbjában egy sörrel. Néha megemelte, és belekortyolt. Az-
tán meglátta a fiút, és intett, hogy menjen közelebb.

Csaba bement a garázsba, és amikor a fiú követte, a helyiség közepén egy vadonatúj ro-
bogót talált. Az oldalán az állt, IOWA.

Tibor elképedve nézte a kismotort. A nagybátyja megveregette az ülést. Na? Tetszik? Ti-
bor nem felelt. Csaba elnyomta a cipője talpán a csikket. Na mi van, megkukultál? A fiú 
nem értette, mi történik. Csabáék annyira erőltették a lovaglást, hogy azt hitte, most kap 
egy saját csődört. Az állatorvosira is csak miattuk jelentkezett. Újra és újra elolvasta a jár-
mű oldalán a négy betűt. Csaba is odafordult, és bólogatott.

Iowa, mondta gyér kiejtéssel, magyarul lova. Tibi lova. Érted?
Ez egy robogó, nyögte ki végül Tibor.
Hát persze, miért, mit gondoltál, hogy kapsz egy pónit?
Tibor elvörösödött. Remélte, hogy Csaba nem veszi észre, de a biztonság kedvéért, a fal-

hoz húzódott, ahova még kevesebb fény jutott.
Talán, csúszott ki a száját, mert túl soká’ hallgatott, és semmi egyéb nem jutott eszébe.
Hát, téged sem fognak az eszedért ellopni, nevetett fel Csaba, és magára hagyta.
Pár év múlva Tibor megörökölte Csabáék kocsiját, a robogó pedig a garázs mellé került. 

Még a kulcs is az indítóban maradt. Éppen csak egy ponyva és néhány ruhadarab került 
rá, hogy valami védje az esőtől.

A diplomaátadó előtti nap Tibor végre egyedül maradt a szüleitől megörökölt 
házban. Elővette azt az öltönyt, ami az apjáé volt, és amit már érettségihez is viselt. Aztán 
eszébe jutott, hogy a diplomaosztón mindenki nyakkendőben lesz. Márpedig Tibor nem 
tudott nyakkendőt kötni. A nagybátyja többször is megmutatta neki, hogyan is kell csi-
nálni, de soha nem gyakorolta. Emlékezetből megpróbálta megkötni párszor, de minden 
alkalommal egy bumszli csomó lett a végeredmény.

Mintha megérezte volna, hogy Tibor rá gondol, Csaba kinyitotta a bejárati ajtót. A há-
lószobában is hallani lehetett, ahogy tessék-lássék megtörli a lábát, de nem veszi le a cipőt. 
Az öltönyt akarták tisztítóba vinni, bár semmi szükség nem volt rá.

Na? Mi van már, kész vagy?
Tibor kilépett a szobából. Mindjárt, csak még van egy kis dolgom.
Csaba végigmérte őt, aztán vigyorra húzta a száját. Nem tudod megkötni, mi? Hiába mu-
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Ritkán nézett a nagybátyja szemébe, de ez alkalommal megtette, méghozzá olyan hosszan, 
amilyen hosszan még soha azelőtt. Csaba elkomolyodott. Szigorú lett a tekintete. Intett. 
Tibor odament. A nagybátyja kivette a kezéből a nyakkendőt. Közben krahácsolt. A kan-
nás bor szaga… Tibor elfintorodott, de nem szólt.

Na, figyelsz, ugye?, Csaba a nyakába vette a nyakkendőt, és elkezdte megkötni. Átdugod, 
aztán megint, megigazítod, és kész. Amikor végzett, kicsomózta, és átadta Tibornak, aki még 
mindig a férfi szemébe nézett. Mit állsz, mint egy fasz? Kösd meg, ahogy mutattam!

Tibor megpróbálta, de ugyanolyan torz lett az eredmény, mint mindig. Oh, bazmeg, add 
ide! Hogy a francba végezted el az egyetemet, ha még ezt a szart sem tudod megkötni, ha? Csa-
ba a nyakába dobta a nyakkendőt, és újrakötötte.

Tibor a nagybátyja mögé lépett. Csaba térdhajlatába taposott. A férfi elcsukló hangon 
rogyott a földre, de mielőtt bármit mondhatott volna, Tibor elkapta a nyakkendő szára-
it, és húzni kezdte maga felé. A csomó kibomlott. Hrakh, Csaba eltátotta a száját, de több 
hang nem jött fel a torkából. A nyelve mintha egész a mellkasáig lógott volna.

Tibor az egyik talpát megvetette a nagybátyja hátán, és ránehezedett a férfira, nehogy 
az felálljon. Közben ragacsos melegséget érzett a mellében, ami megindult a hasa felé. Sza-
badnak érezte magát. Előbb csak vigyorgott, aztán önfeledten felnevetett, és nem is tudta 
abbahagyni, egészen addig, amíg észre nem vette, hogy merevedése van.

Csaba pár perce már halott volt, mikor Tibor elengedte a holt súlyt. A test puffanva te-
rült el a padlón. A férfi lihegve nézett domborodó nadrágjára. Megérintette, és úgy érezte, 
mintha viszketne. Megdörzsölte a végét. Képtelen volt levenni róla a kezét. Addig folytat-
ta, ameddig el nem élvezett. A feje lángolt, az arca zsibbadt, az alhasa pedig bizsergett. Le-
ült a földre, és próbálta lassítani a lélegzetét. Mikor végre lehiggadt, ráeszmélt, hogy volta-
képpen egy férfitól élvezett el, és szörnyen elszégyellte magát.

Percekig bámult az ernyedt testre. Az utcáról beszűrődő zajok idegenek voltak. Mi van, 
ha becsönget valaki?, futott át az agyán. Végre felfogta, mit tett. Hidegvérrel meggyilkolt va-
lakit. A nagybátyjához kúszott, és megrázta a testet, de az nem reagált. Csaba?, szólalt meg 
nagy sokára, de erre sem érkezett válasz. A férfi véreres szeme felakadt, szájából nyál csor-
gott a padlóra. Bassza meg!, suttogta Tibor.

Elrejtem. Bezárom valahova. Aztán ha lenyugodtam, körbekérdezek, mintha nem tudnám, 
hol van. És utána… utána bejelentem. Igen, ez így jó lesz.

A szedett-vedett tervet mantrázta akkor is, amikor kioldalazott a garázsba. Kinyitotta apja 
dolgozószobáját, és mintha ezzel elő lenne készítve a terep, visszament nagybátyja holttes-
téért. Egy darabig csak meredt rá, aztán összeszorított állkapoccsal Csabához lépett, meg-
ragadta a ruháját, és kivonszolta. A szobába érve felrángatta az íróasztal előtti székre, átta-
pogatta a férfi zsebeit, és elvette a telefonját. A készülék lemerülőben volt, ezért úgy dön-
tött, nem bajlódik vele. Visszacsúsztatta a nadrágzsebbe, kisétált a szobából, és a küszöbön 
állva még egyszer megnézte magának a holttestet.

A következő órákban szétszórtan járkált a lakásban fel-alá. Végül megtalálta a szoba kul-
csát, bezárta az ajtót, majd összeélvezett alsónadrágját a mosógépbe dobta, és tisztát húzott 
fel. A hálószobákból kicipelte a régi matracokat a garázsba, és a dolgozószoba ajtaja elé ál-
lította őket, végül a sarokból odagurított egy kerekes polcot.

Amikor visszament a nappaliba, már egy üveg hideg sör volt a kezében. Leült a kanapé-
ra. Úgy érezte, elpárolgott belőle minden harag, és lassan követi majd a félelem is.

Pontosan ott ült, ahol Csaba azon az éjszakán, amikor Tibor szülei meghaltak. Olyan 
volt, mintha ez az egész meg sem történt volna. Mintha még mindig gyerek lenne, és a szü-
leit várná haza. A szeme lassacskán lecsukódott.

Másnap reggel ébredt. A sört ugyanúgy tartotta a lába mellett, mint amikor leült. Egyet-
len korty hiányzott belőle.

Megnézte, hány óra. Bassza meg!, ugrott fel a kanapéról. Felöltözött, közben evett pár 
falatot, fogat mosott, felhúzta a cipőjét, és rohant a diplomaosztóra.

Nyakkendőt nem kötött.
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A rendezvény után hamar elköszönt mindenkitől.
Hazament, átöltözött, és bement a városba. Azokat a kocsmákat kereste fel, ahova Csaba 
járt. Megkérdezte a pultosokat és pár vendéget, hogy nem látták-e a nagybátyját. Minden-
hol azt mondták, hogy aznap nem.

Te vagy a fia, nem?, érdeklődött az egyik csapos vigyorogva.
Tibor a kocsma bejárata felé nézett. A nagy faszt vagyok a fia!, gondolta. Nevelt fia, mond-

ta. Egy darabig bámulta a padlót, aztán elköszönt.
Pár óra múlva hazament, és felhívta a rendőrséget. Bejelentést tett, hogy a nagybátyja 

előző este elment valahova, és azóta nincs hír felőle. A diszpécser nyugtatta egy darabig, és 
azt mondta, meg kell várni az első huszonnégy órát, amíg bejelentést tehet. Addig gondol-
ja át, hova mehetett, és szóljon oda, hogy nem látták-e. Tibor azt mondta a nőnek, hogy 
ezen már túl van.

Nem tehetnének mégis valamit?, faggatta, és maga is meglepődött, mennyire ügyesen játssza 
a szerepét. A hangja egészen nyugtalannak tűnt, és hiába ismételgette a nő, hogy egyelőre 
nem tehet semmit, csak nem tette le a telefont. Sajnos egyelőre várnunk kell. Ha nem kerülne 
elő, az eltűnéstől számított huszonnégy óra elteltével telefonáljon be ismét, és kiadjuk a körözést.

Körözést? De hát nem csinált semmit!
Persze! Ez csak annyit jelent, hogy eltűntnek nyilvánítjuk, és megkezdjük a keresését. Jobb len-

ne, ha személyesen menne majd be a helyi rendőrségre. Vigyen magával pár fotót az eltűnt sze-
mélyről, illetve készítsen róla egy leírást: életkor, magasság, testsúly, milyen ruhában látta utoljára.

Tibor egy darabig hallgatott. A nő már éppen beleszólt a kagylóba, amikor válaszolt.
Rendben, azért köszönöm. Pár óra múlva bemegyek, és bejelentem… Visszhall!
Rendben, nevetett a diszpécser. Érezhető volt a hangján, hogy megkönnyebbült, mert 

végre megszabadulhat Tibortól. Viszonthallásra!
Tibor tovább rótta a köröket a városban. Ki akarta szellőztetni a fejét.
Azon az estén ismerkedett meg Annával.

A szobából nehéz szag ömlött a garázsba, Anna mégsem hátrált ki. Hosszú 
percekig képtelen volt megmozdulni. Levegő után kapkodva bámult a mumifikálódott holt-
testre. Aztán megmozdult az egyik lába, csosszanva tett egy lépést hátra, majd még egyet, 
és amikor rálépett a pajszerre, felsikoltott, és hanyatt esett. A következő pillanatban már 
újra talpon volt. Lekapcsolta a helyiségben a villanyt, és behajtotta az ajtót. Attól kezdve, 
hogy eltűnt a szeme elől a holttest, minden felgyorsult. Kapkodva visszadobálta a szerszá-
mokat a helyükre, majd söprűt és lapátot hozott. Amilyen gyorsan csak tudott, feltakarí-
tott, és visszatámasztotta az ajtó elé a két matracot.

Fel akarta hívni a rendőrséget, amikor az utcáról motorzúgást hallott.
A kapu!, villant az agyába a gondolat. Ha nincs áram, kézzel kell kinyitnia.
Anna kiszaladt az udvarra. A jeges betonon majdnem elcsúszott, de valamilyen csoda 

folytán sikerült megtartania az egyensúlyát. A faborítású szekrényhez sietett, és lekapcsol-
ta a biztosítékot. A kerítés takarásában visszasietett a házba. Közben hallotta, hogy a fel-
hajtóra érkező jármű motorja leáll. Anna berontott a nappaliba, átfutott a konyhába, és 
a fiókból előrántott egy kést. Ezután visszaszaladt a nappaliba, és bekushadt az egyik fotel 
mögé. Odakint nyikordult a kapu.

Munkaidő után Tibor bezárta az állatkórház bejárati ajtaját, majd a kulcs-
csomóval átsétált a műtőhöz. Erzsi egyedül volt odabent. Mikor otthon végzett a pakolás-
sal, még egyeztetett a szállítócéggel, hogy az utolsó bútorokat mikor viszik el. A házkulcsa 
egy másolatát a szomszédjának adta, hogy engedje be napközben a rakodókat. Köszönet-
képpen átnyújtott egy üveg vörösbort és egy csomag szemes kávét, aztán visszament a ren-
delőbe, hogy előkészítsen Tibornak mindent az ünnepek közötti kiszállásokhoz. Az új kol-
léganő csak januárban kezd, és tudta, hogy az első pár napban még inkább kolonc lesz, 
mint segítség. Az ügyletet sem tudták megoldani arra az estére, ezért a tegnap műtött feke-
te macskát elkábították, hogy reggelig ne kelljen foglalkozni vele. Miközben pakolászott, 
fejhallgatóval hallgatott zenét a telefonjáról.
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Tibor a nő háta mögül, az ajtóban állva figyelt, kabátját halkan a földre ejtette, és a fe-
jét elöntötte a fekete, búgó űr.

Erzsi mögé sétált. A műtőasztalon fekvő állatot észre sem vette. A nőhöz érve felemelte 
széttárt ujjú kezét, de mielőtt megfogta volna Erzsi derekát, lélegzet-visszafojtva a nyaká-
hoz hajolt, és finoman beleharapott.

Erzsi felsikított, és megpördült a levegőben. A lendület kitépte a fejhallgatót a füléből.
– Bazmeg! Ezt meg mi a francnak… – kezdte, de Tibor a mutatóujját a nő ajkai elé tette. 

Aztán meggondolta magát. A tenyerével tapasztotta be a száját. A másik keze végigszánká-
zott Erzsi belső combján, majd ahelyett, hogy a nőt érintette volna meg, a makkját kezdte 
masszírozni ruhán keresztül. Erzsi szólni akart, de az ujjak egyre szorosabban feszültek rá 
az arcára. Aztán Tibor keze engedett, megcirógatta a nő nyakát, mellét, majd ismét a nya-
kát, és elidőzött ott. Jobbjával továbbra is magát izgatta, ám a bal keze Erzsi nyakára fonó-
dott. Először éppen csak érintette a nő bőrét, majd egyre szorosabban markolta.

– Ezt ne! – tartotta fel Erzsi a mutatóujját figyelmeztetően. Tibor megenyhült. Megcsó-
kolta a nőt, közben lerángatta a nadrágját a bugyijával együtt, végül a saját sliccét is, és be-
lecsusszant a nőbe. A keze visszatalált a nyakára. Mozdulatai egyre gyorsabbak lettek, a teste 
egyre merevebbé vált. Csak a gépies mozdulatok voltak, és egy rég beteljesített bosszú emléke.

A férfi teljes erejéből szorította Erzsi nyakát. A nő úgy érezte, a fejébe tódult vér szétrob-
bantja a szemgolyóját. Az arcán könnyek folytak végig. Biztos volt benne, hogy az utolsó 
kép, amit életében látni fog, egy elmebeteg férfi acsargó arca lesz, aki a dugás közben észre 
sem veszi, hogy ő meghal. Megpróbált Tibor könyökhajlatába ütni, csakhogy az ütés köny-
nyedén lepattant róla. Erzsi erre még jobban kapálózott, de minden mozdulata egy kicsi-
vel gyengébb és lassabb lett. Már csak a férfi zihálását hallotta. A csattogást, lobogó papír 
hangját, aztán az élvezettel teli nyögést. A macska halkan nyervogott. Közben Erzsi egyre 
nyugodtabbnak és könnyebbnek érezte magát. Úgy tűnt, lassan emelkedni kezd.

Tibornak annyira felgyorsult a szívverése, hogy azt hitte, a masszív izom-
tömb egyszerűen szétrobban a mellkasában. Jobbjában összeélvezett papír zsebkendőket 
tartott, míg a másik kezével a testét támasztotta. Egy pillanatra úgy tűnt, még így is el fog 
ájulni, aztán vett egy nagy levegőt. Az oxigén felszaladt az agyába, és rögtön tisztulni kez-
dett a férfi előtt a kép.

Erzsi felakadt szemmel feküdt alatta. Karja a mellén hevert. Száját ostobán eltátotta. 
Enyhe szarszag volt a levegőben.

– Erzsi? Erzsi! – Megragadta a nőt, és a vállánál fogva rángatta. A bűz egyre erősödött. 
Tibor kirohant a vécébe, a zsebkendőket a csészébe hajította, majd térdre rogyott, és hányt.

Erzsi hörögve levegőt vett, közben vadul kapálózott. Felkönyökölt. Piszkosul fájt 
a gégéje, úgy érezte, képtelen nyelni. A pultnak támaszkodva az egyik fiókhoz tántorgott. 
Kihúzta, és csörömpölve előkotort egy szikét. Ekkor hallotta meg az öblítést, majd a lép-
teket. Villámgyorsan megfordult. Tibor állt az ajtóban. Elkerekedett szemmel néztek egy-
másra. Erzsi lába annyira remegett, hogy inkább lehuppant a földre, de amint megérezte 
a fenekén szétkenődő meleg fekáliát, elborzadt. Egész testében rázkódott. Tibor közelebb 
lépett Erzsihez, aki rögtön a sarok felé húzta magát a földön.

– Nehgye… nere… özeleb! – Az ajkát lebiggyesztette, mintha csak duzzogna, és közben 
feltört belőle a zokogás. – Szeh-méht állat!

Tibor feltartotta a kezét. A feje teljesen kiürült. Fogalma sem volt, mit mondjon.
– Mi-é-é-ért??? – bömbölte a nő, és az orrából lassan szivárogni kezdett a takony. Meg-

próbált parancsolni magának. Aprókat kortyolt a levegőből, hogy visszanyerje az önuralmát.
Tibor közelebb lépett, mire a nő összerándult, és még merevebben tartotta felé a szikét. 

Tibor tanácstalanul nézett körbe a helyiségben. Az járt a fejében, hogy ezt elszúrta. Nem 
akarta ártani a nőnek, mégis megtette. De ez nem az ő hibája. A tekintete a falra szerelt 
poroltóra tévedt. Odasietett, és leemelte a falról. Erzsi sejtette, hogy mire készül. Kérle-
lőn nézett a férfira.

– Tibor, neked segítség kell! Én segíthetek… – Felállt a földről, a szikét elejtette, és két 
karját Tibor felé nyújtotta. A hangja meg-megbicsaklott. – Kérlek! Kérlek! Segítek…
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Segítek, visszhangzott Tibor fejében. Az anyját látta maga előtt, ahogy az apja nyakken-
dőjét igazítja. A résnyire nyitva hagyott szobaajtón keresztül leste őket. Az anyja megsi-
mogatta az apja vállát. Mielőtt az ajtó felé fordultak volna, Tibor elszaladt. A szülők kocsi-
ba ültek, és soha többé nem jöttek vissza. Tiborra a nagybátyja vigyázott. Kivett egy sört 
a hűtőből. Mázlista egy bátyám van, dünnyögte inkább magának, mint Tibornak. Becsuk-
ta a hűtőajtót, kibontotta a sört, és egy húzásra kiitta. Az üveget a pultra tette, aztán visz-
szament a hűtőhöz, és kivett még egy üveggel. Nektek aztán megvan mindenetek, mi, öcsi? 
Tibor nem válaszolt, csak nézte a nagybátyját, Csabát. A férfi ledöntötte a sör felét, aztán 
a nappaliba ment. Bekapcsolta a tévét, és jó ideig nem szólt a gyerekhez. Néhány órával ké-
sőbb csörgött a telefon. Csaba már részeg volt, a hatodik sörét itta. Felvette. Halló helyett 
csak böfögött egyet, és kitört belőle a röhögés. Tibor a szobájában volt, csak akkor jött elő, 
amikor meghallotta a telefont. Éjfél múlt. Hogy mi?, kérdezte Csaba, és végre letette az üve-
get. És akkor most mi a fasz lesz? Nem úgy értem! A gyerekkel mi a fasz lesz?

Segítek, ismételgette magában Tibor. Az autó kettészakadt. Tibor csak ennyit tudott kide-
ríteni, meg még azt, hogy az apja fejét harminc méterrel a testétől találták meg. A kiszakadt 
szélvédő vágta le. Önkéntes tűzoltó. Még fogalma sem volt, mit jelent önkéntes tűzoltónak 
lenni, amikor már tudta, hogy az apja az, és ezért ő is az akart lenni. Tűzoltó lesz, ha felnő.

Tibor arcára kiült a döbbenet. Amikor észrevette, hogy a nő kezében már nincs ott a szi-
ke, letette a poroltót. Megadóan feltartotta a kezét. Erzsi megkönnyebbült. Már elhitte, 
hogy túléli ezt az egészet. Elengedte magát, és hagyta, hogy elvakítsák a könnyei. A térdé-
nek nyomta az arcát. Hallotta, ahogy a férfi pakolászik, de képtelen volt abbahagyni a sí-
rást. Amikor legalább a fejét felemelte végre, a férfi éppen felé sétált. Erzsi arcához szorí-
tott egy szúrós szagú kendőt. A kloroform azonnal elbódította. Erzsi megpróbálta ellökni 
magától a férfit, de nem sikerült, ezért inkább magát próbálta elrúgni Tibortól, de a férfi 
erősen tartotta. Úgy érezte, mintha egy gombot nyomtak volna meg az elméjében. Először 
a karjából szaladt ki az erő, majd a hallása tompult el, végül sötétség ereszkedett a szemére.

Tibor felhúzott egy gumikesztyűt, majd felöltötte a kabátját. Mielőbb el akar-
ta tüntetni a holttestet. És akkor holnap tiszta lappal indulhat. Csak ki kell mennie az er-
dőbe, ha addig nem kapják rajta, onnantól már sima ügy. Csabát sem keresték sokáig. Ha 
Anna felébred, majd kitalál valami mesét.

Az első szemeteszsákot Erzsi fejére húzta. Leért egészen a combjáig. A derekát körbekö-
tötte egy vastag spárgával, hogy ne csússzon el a zsák, aztán amilyen szorosan csak tudta, 
körbetekerte a nő nyakát is. Ezután egy másik zsákot a lába felől húzott rá, és azt is körbe-
tekerte. Gyorsan kinyitotta az ablakot, hogy kiszellőzzön a helyiség, és amíg várta, hogy fel-
frissüljön a levegő odabent, beadott még egy injekciót a műtőpulton ébredező macskának. 
Utána aprólékosan letörölgetett mindent, ami nem hozzá tartozott. Kivette az akkumlátort 
Erzsi telefonjából, és a részeket zsebre tette. A nő táskájából előkotorta a pénztárcát, végül 
a slusszkulcsot is eltette.

Kisétált az udvarra, és szétnézett, hogy valaki beláthat-e az utcáról. A köd gyorsan lepte 
el a várost. Tibor hallgatózott pár percig, és amikor megnyugodott, hogy senki sincs a kö-
zelben, Erzsi autójával beállt az udvar végében lévő garázsba. Az ajtót bezárta, és kétszer 
is ellenőrizte. Végül a saját kocsijával állt be a rendelő bejárata elé. Felnyitotta a csomag-
tartót, bement az épületbe, keresztülsétált a sötét előtéren, onnan a műtőbe, menet köz-
ben megsimogatta az alvó állatot, majd felkapta a holttestet, és kivitte a kocsiba. Még egy-
szer visszament az épületbe. Az ablakokat becsukta, a poroltót visszatette a helyére, és le-
kapcsolta a lámpát.

Tibor kisebb utcákon, kerülőúton vezetett hazáig.
Ha otthon égett volna a villany, amikor megérkezik, talán lassítás nélkül továbbhajtott 

volna. Csakhogy minden ablak sötét szemmel bámulta a ködbe burkolózó utcákat. Tibor 
megnyomta a távkapcsoló gombját, és a felhajtóra tolatott. Már majdnem a kapunak üt-
között, amikor észrevette, hogy az nem nyílt ki. Megállt, elmormogott egy basszameget, és 
kiszállt a kocsiból. Kinyitotta a kaput, és betolatott az udvarba. A kaput visszacsukta, majd 
megkönnyebbülve szállt vissza az autóba. Anna biztos elment valahova, gondolta, és a ga-
rázsig gurult. Ott újra kiszállt, kitárta az ajtót, és belépett. Megnyomta a villanykapcsolót, IO
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de nem történt semmi. Le-fel kapcsolgatta, de még mindig sötét volt. Az utcáról nevetést 
és kiáltozást hallott. Egy pillanattal később karácsonyi énekeket.

Tibor a hátsó lámpák gyér, vörös fényében is jól látta, hogy a matracok visszakerültek 
az ajtó elé. Úgy döntött beáll a garázsba, amíg elmegy a társaság, és előszedi a gondosan 
elrejtett cigarettáját. Inkább dohányzáson kapja rajta a felesége. Megkereste a kacatok kö-
zé rejtett papírdobozt, kihúzta belőle az öngyújtót és egy szál cigit, majd rágyújtott. A két 
matracot egymásnak támasztotta, de az egyik rögtön a kocsinak billent. Tibor nem törő-
dött vele, inkább megnézte az ajtót. A zár szét volt vágva. Tibor szájából majdnem kifor-
dult a cigaretta. Beejtette a V alakban álló matracok közé a csikket, amennyire tudta, ki-
nyitotta az ajtót, benyúlt a kis helyiségbe, és megfeledkezve arról, hogy nincs áram, a kap-
csoló után tapogatózott.

Annának tompa nyomás terült szét a koponyájában. Amikor Tibor ki-
nyitotta a garázsajtót, Anna összerezzent, és a földön heverő kés után nyúlt. Fogalma sem 
volt, mit tegyen. A garázsba vezető ajtóhoz osont, és hallgatózott.

Lenyomta a kilincset, és kilesett.
Tibor vörös fényben állt a résnyire nyitott ajtónál. Anna felsikoltott.
A férfi felkapta a fejét, ragadozó módjára tépte ki magát résből, és futásnak eredt. A nő 

megfordult, visszarohant a házba, és meg sem állt a bejárati ajtóig. Ott sem fékezett, egy-
szerűen nekicsapódott. Mielőtt feltéphette volna az ajtót, meghallotta a háta mögött a csat-
togó, villámgyors lépteket. Nem gondolkodott, csak szorosan behunyta a szemét, megfor-
dult és döfött. Tibor felordított. Megragadta a nő vállát, és megpróbálta földre vinni. Anna 
kitépte a pengét a férjéből, és mielőtt elterült volna a padlón, megint szúrt, ezúttal a férfi 
feje felé. A kés most nem állt bele olyan mélyen és stabilan, mint az előbb, ezért hadonász-
ni kezdett vele. A következő pillanatban a padlóra zuhant. A bal könyökét pont az idegnél 
ütötte be. Egészen a tenyeréig elzsibbadt a karja. Ijedten felkiáltott, de a férfi rávetette ma-
gát, és befogta a száját. Ekkora kapta az újabb döfést, ezúttal a torkába.

Tibor vért gurgulázva kirántotta a nyakából a kést, és a falnak támaszkodva leült. Kö-
hintett egyet, aztán még egyet, majd rohamszerűen egyre többet. Megpróbálta elszorítani 
a sebet, hátha eláll a vérzés. Mozdulatai egyre lassultak, végül elernyedt.

Anna az ajtóban ült, felhúzta és átkulcsolta a térdét. Mindene véres volt. Tibor már per-
cek óta nem mozdult, amikor a nő megérezte a füstszagot. A szemközti falhoz simulva úgy 
oldalazott a garázs felé, mintha kötélen táncolna.

A garázsban a matracok, a polcokon felhalmozott limlomok már lángoltak.
Anna visszafordult, és ismét a falhoz simulva eloldalazott az ajtóig, elfordította a kulcsot 

a zárban, és kinyitotta az ajtót. Berohant az épület mögé, ahol Tibor az érintetlen robogó-
ját tartotta. Egy elhasznált ponyva, és néhány ócska ruha volt rajta. Ledobált róla mindent. 
Csak az egyik szakadt köntösön akadt meg a szeme. Lehajolt érte, és beleburkolózott. Ki-
tapogatta a robogó kormányát. A kulcs a helyén volt. Felült a járműre, és megpróbálta be-
indítani. Azonnal lefulladt. Anna teljes erejével rászorított az indítókarra, és ismét elfordí-
totta a kulcsot. A motor hosszan köhögött, aztán megadta magát.   

Ádám Gergő (1988) Kiskőrösön nevelkedett, Szegeden járt egyetemre, jelenleg Budapesten él.
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