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– Nem akarok többé a Franciamamáéknál dolgozni! – mondta Béla, és szórt 
még egy kis porcukrot a mézes-lekváros tésztájára – Jól sikerült az ebéd – 
dicsérte Ani szakácsművészetét. Szerette az édességeket, bár jólesett volna 

előtte csirkepörkölt nokedlivel, de nem lehet mindent. Szegény asszony már így is három 
végén égeti a gyertyát a sok munkája végett, és Béla inkább a bonyolult ételekről mondott 
le, mint arról, hogy az ő gyertyája végét Ani gyújtogassa.

– Miért? Nem akarnak fizetni? – tudakolta Ani, aki mézes mandulát kanalazott kávés-
bögréből, és brióst harapott hozzá, amit vastagon megkent vajjal.

– Nem az. Hanem mindig hallgatom, ahogy szidják a Pálinkás nénit.
– Az melyik?
– Tudja, a Jókai utcában az az öregasszony, akinek a kutyája mindennap várja a postást. 

Kidugja a fejét a kapurácson, és mozdulatlanná dermed, amíg a kihordó meg nem simogatja.
– Ja, tudom melyik kutya az! Mackó. Amikor az utcában laktam, gyakran betört a kert-

be, és megfürdött a tóban. Az én kutyáim hörögve ugatták, a szomszédban meg a nyaralók, 
tudja, valami pestiek, acsarkodtak a kerítésnél, hogy nem tudnak a kutyaugatástól aludni.

– De a Mackó sosem mozdul ki otthonról, amíg a postás oda nem ér dél körül! – cso-
dálkozott rá Béla.

– Délben is lehet olyan, hogy nem tud aludni az ember.
– Ja. Aztán maga mit csinált ilyenkor?
– Félrehúztam a kerítésen a drótot a babérmeggy rejtekében, a Mackó átment a szom-

szédba, akkor a kutyáim elcsitultak. Viszont kijött a szegény megboldogult férjem, aki épp 
homeoffice-ban sziesztázott az ebédszünetben, és átkiabált a szomszédba, hogy „Mi ez a si-
kítozás már megint, nem igaz, hogy az ember a saját párnáján nem szenderülhet álomra, 
örökké a veszekedéseket kell hallgatnia!”. Mert a fürdőablakot mindig nyitva tartottuk, és 
azon át bejött a perpatvar.

– Hát miért nem csukta be az ablakot? Hogy tudjon az a jó ember pihenni, Isten nyu-
gosztalja.

– Mert a szennyvízvezeték el lett rontva, és feljött a bűz időnként. A szomszéd Krisztináék 
még rosszabbul jártak, mert többször arra jöttek le nyaralni, hogy bokamagasságban áll 
a szar a fürdőszobában.

– Ez a baj a Franciamamáéknál is. Meg a Pálinkás néninek sem dolgozom többé.
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– Nála is bokáig ér a szennyvíz?
– Nem. Hanem ezek szomszédok, és a két öreglány nem állhatja egymást. Ha az egyik-

hez megyek, az a másikat szidja, ha a másikhoz megyek, az meg az egyiket szidja. Elvárják, 
hogy én is szidalmazzak velük, de nekem semmi bajom sem az egyikkel, sem a másikkal, 
hacsak az nem, hogy szidják egymást.

– De mi bajuk?
– A Franciamama világos házat akart, a hosszúházat végigrakatta ablakokkal, aztán nem 

állta meg, hogy állandóan a Pálinkás néni kertjébe leskelődjön. Tavaly nyáron jövök, aztán 
behív a házba a Franciamama, pedig csak térkövezni készültem. Nem ijedtem meg, mert 
helytállok én az ilyen idősebb korosztálynál is, és a Franciamamának szép, telt, erős alkata 
van. De amikor láttam, hogy a Franciapapa is otthon van, már megszorult bennem a lé-
legzet. Végigmentünk az egész hosszúházon, a végébe volt a hálószoba. Ki kellett néznem 
mind a tizenkét ablakon, aztán a Franciamama a végén azt mondta, tudja, olyan franci-
ás akcentussal, hogy: „Nézd meg, Bélukám! Végigrakta faszokkal az ablakomat az öregasz-
szony, ezt kell néznem egész nap!” Én meg sajnálkozva bólogattam. Mert mit is csinálhat-
tam volna? Való igaz, hogy akárhányszor kinéztem, hatalmas hímtag látványa fogadott.

– Hogyan? Tizenkét vibrátort belógatott?
– Ááá. Nincsen neki ilyenre pénze! Előbben, ahogy a Franciamama elpanaszolta, csak 

valami kakasheréket aggatott föl, azokat beköpte a légy, úgyhogy leállt velük. Aztán papí-
rokra rajzolta a hímtagokat piros filccel, és felragasztotta az ablakokra, ábrával befelé, a pa-
pírokat. De azokat a Franciapapa könnyen lekapkodta. Akkor az unokáját hívta segítségül. 
Tudja, segédem is volt a kis Pityu, szóval tizenkét oszlopot jól bebetonozott a telekhatárra, 
szépen az ablakok elé. A Pálinkás néni fekete táblákat szerzett, és arra felfestette a hímta-
gokat fehér fényvisszaverő festékkel. Sötétben is jól látni.

– Egyformák?
– Nem. Különböző állapotúak. A hálószoba felé haladva nőnek, tizenkét stációban. Hát 

ez van, kicsi babám, és azóta már kölcsönösen utálják egymást.
– Pedig a Pálinkás néni olyan szelídnek tűnt. Egyszer segítettem neki a kutyatápos zsá-

kot hazatolni a biciklijén. Megmutatta, milyen szép kakasa van.
– Vad boszorkány az, egyébként. Pedig legjobb barátnők lehetnének a Franciamamával.
– Sokan haragszanak a Franciamamára, mert ételmaradékot dobál ki az utcára, macska-

etetés ürügyén. A kutyája meg megharapta a kutyakozmetikust.
– A Pálinkás nénit is. Itt kezdődött a viszály, pedig közös gyászuk lehetne. Egy évben 

halt meg mindkettőnek a fia. A Franciamama elmesélte, halálra fagyott a fia az Alpokban.
– Hegymászó volt?
– Nem. Ment haza autóval, hóviharba került, eltévedt. Meg kellett állnia, aztán járatta 

a motort, hogy meg ne fagyjon. Nem találták meg, kifogyott a benzin, megfagyott.
– Miért nem hívott segítséget?
– Olyan nagy az az Alpok, mit tudom én!
– És a Pálinkás néni fia?
– Ő csak egyszerűen meghalt, rákban.
– Aha – nyugtázta Ani, és eszegette tovább a mézes mandulát, meg a brióst – Nem értem.
– Én sem. Bolondok ezek, mondom, és én nem akarok velük együtt megbolondulni.
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