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A rozmár

Máté, én nem szedek tablettát. Késő. Máté derékból megemeli a testét, mint egy roz-
már, és elélvez. Pont mire a mondatom végére érek. Egyből érti, milyen tablettáról 
beszélek, és csodálkozva néz rám: fogamzásgátlót? te szedtél már fogamzásgátlót?

Máté teste egyébként elég szép, és mivel csak barátok vagyunk, eddig sose néztem meg 
rendesen. Lopva bepótlom. El vagyok foglalva a derekával, nincsen rajta háj, olyan mint 
egy vézna kamasz. A mellkasa alatti barázdált izmok, feszes a bőre. Arra gondolok, meny-
nyiszer futottunk össze úgy, hogy ő a kondiból jött.

Amikor bedugta, már egyértelmű volt, hogy nem fogok elélvezni vele. Pedig egy orgaz-
mussal most nyernék még két percet az űrutazásból, ami fényévekre röpítette tőlünk a ba-
rátságunkat. Éles landolás, lemerültem, és Máté töltőjébe dugom a telóm, hogy írjak né-
hány barátomnak, mit csináljak most. Közben hallom a saját hangom, ahogy arról győz-
ködöm magam, nem vagyok terhes.

Ági válaszol, meg akar nyugtatni. Neki viszont van egy gyereke. Nem valószínű, és egy 
gyerekhez lelki társaknak kéne lennünk a partneremmel, azt mondja, akkor sikerülne el-
sőre. Ránézek Mátéra, aki ölébe vette a laptopját. Ági a lelki társ témát részletezi, pedig az 
eredeti kérdésem arra vonatkozott, hogy elmenjek-e esemény utáni tablettáért az orvos-
hoz azonnal, vagy ráér holnap is. Ez már a második alkalom ebben az évszakban. Felnőtt 
nő létemre lehet, tényleg nem tudom, hogy kell baszni. Ilyesmivel alázzák a kamaszlányo-
kat a nőgyógyászaton. Középiskolásnak saccolnának engem is.

Az utolsó képkocka az, hogy ráhúzok Máté farkára egy gumit. A probléma fokozato-
san hátrál. Nagyjából úgy térek magamhoz, hogy bármelyik pillanatban elbőghetem ma-
gam. A terhesség miatti bűntudattól, és mert amikor felébredek, rájövök, hogy szeretnék 
lefeküdni valakivel. A  szobatársam nincs itthon, most mindkettőt csinálhatnám hango-
san. A bőgést és a dugást is. Hajnali öt van, még sötét. Tegnap este havazott, piros az ég. 
Szombat reggel nincs nagy forgalom. Furcsa, hogy január közepén csiripelnek a madarak.

Legördül rólam a teher. Csak álmodtam. Nem baj, hogy nem húztam fel Máté farkára 
a gumit. Majdnem megírom neki az egészet. Hogy nincs semmi baj, nem kell aggódnia. 
Ha álomfejtő lennék, azt gondolnám, hogy valami hiányzik az életemből. Szex, fogamzás-
gátlás, lelki társ. Lehet tippelni.

Máté nem a lelki társam, és annak ellenére, hogy később valóban lefekszem vele, nem le-
szünk közelebb egymáshoz, mint amikor álmomban rozmárpózban gumi nélkül belém él-
vezett. A valóságban felhúzza. Olyan rutinnal, mintha csak kiverné, mielőtt elindul egy ta-
lálkozóra. Mondjuk velem. Az albérletéhez közeli sörözőben találkozunk, amit akkor még 
nem tudok. Amikor a kocsma bezárt, felmentünk hozzá egy pohár borra. Ez még nem je-
lenti azt, hogy le akarok feküdni vele. Mégis erre alapozott. Pálinkával is megkínált. Ma-
gának furcsán sokat töltött belőle. Ki is fröccsent, mintha víz lett volna. Amint hozzám ért, 
Máté megszűnt. Nem azt akartam, ami történt.
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Jól megnéztem meztelenül. A férfiak teste ugyanúgy különböző, mint a nőké. A ked-
venc gyerekkori fotómon egy kölyöktigrist simogatok. A derekát fogtam, ahol álmomban 
nem volt háj. A valóságban testes. Mint a férfiak általában. A fővárosi állatkertben lehetett 
megsimogatni. Ritkán párosodnak az állatkertben. Ezen kívül csak szamarakkal, kecskék-
kel és pónikkal volt dolgom. Az egzotikus állatok simogatását Budapestnél egzotikusabb 
helyszínre tudom csak elképzelni. Kék tenger, pálmafák, delfinek. Ahogy az olcsó anyagból 
készült drága törölközőkön. Talán az élénk színük miatt. A Szépművészeti Múzeum hátsó 
ablakaiból be lehet látni az állatkert területére, de a lomboktól nem látni semmit, télen meg 
a házban van a legtöbb állat. A 18. századi állatcsendéleteket szeretem, nagy részüket a rak-
tárban őrzik. Van, amin halott állatok hevernek az asztalon, ételekkel teli edények, zöldsé-
gek, gyümölcsök között, és van olyan is, amin élő kisállatok vannak, tengerimalacok, ege-
rek. Kiskamaszként egy osztálykiránduláson megfogtam egy egeret a várfal tövében. Pró-
bált elszaladni a lábunk között. Mindenki el akarta kapni, de egyedül nekem sikerült. Na-
gyon büszke voltam erre, zavarba is jöttem. Az arcom kipirult, a látásom beszűkült. Érez-
tem, hogy a markomban van, de csak a kilógó farkát lehetett látni.

Majd megfulladtam, annyira kellett nevetnem. Olyan volt, mintha egy pöcsöt fognék 
a kezemben. Alig bírtam magamban tartani, mégsem tudtam kinek mesélhetném el az or-
dító hasonlóságot. És ha valaki rávágná, hogy nem is igaz? Az lenne csak égő. Máté fog-
ja a farkát, ráhúzza az óvszert. A kezeitől nem látok belőle semmit. Nem is érdekel, becsu-
kom a szemem. Jólesett volna, ha nem húzza fel egyből. Hozzám sem nyúlt. Az egész olyan 
nehézkes és unalmas. Legalább nem tart sokáig. Olyan hamar elélvezett, mintha bűnt kö-
vetnénk el. Öltözködés közben az íróasztalára pillantok, és megkérdezem, min dolgozik. 
Megint olyan az arca, mint amikor a konyhában ültünk, és pálinkával kínált. Már értem, 
miért volt olyan elkeseredett. Ő már akkor a szexre gondolt. Most is gyászosan néz. No-
vellákat ír. Azt is mondja, úgyse lesz belőle semmi.

Hülyeség, de legalább kimondta, amire gondol. Amikor pár évvel később megjelenik az 
első kötete, nem nevetek. Az íróasztalára gondolok, és hogy milyen keserűen beszélt az írás-
ról. Amikor összefutunk a könyvvásáron, úgy köszön rám, mintha régi osztálytársak lennénk.

   

Pumás

Egyedül a férfiak tudnak óvatlanul rálépni a jégre. Így gondoltam, egészen addig, amíg 
egy nyári este én is keményen vágtam a lábam a földbe. A járda ahelyett, hogy elnyelt 
volna, visszalökött az utcára. A következő lépések egyre rövidebbek lettek, a löké-

sek egyre erősebben robbantak a fejemben. Futottam tovább, pedig nem mozgattam a lá-
baimat. Mintha vasrúddal akarnám széttörni a jeget, és a vasrúd túl rövid lenne. A hétvé-
gét vidéken töltöttem, a Duna-parton. Első este az éjszaka közepén meggondoltam ma-
gam. Öreg, tépőzáras vendégpapucs volt rajtam, a talpa szivacsból készült. A várost nem 
ismertem, ezért nem lehettem biztos benne, hogy jó irányba szaladok. A tépőzár kikezdi 
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a puha pántot. Még tartott, de futás közben bármikor szétnyílhatott, ezért lábujjaimmal 
szorítottam a talpat, és éreztem, hogy nem haladok előre. Egyre lassabb vagyok, és be fog 
alattam szakadni a jég.

Nyár vége volt, a belvárosban az utolsó szabadtéri fesztivál. Több ember volt az utcán, 
mint amennyi vidéken éjfél után pár órával megszokott. A vasútállomást kerestem. Cso-
magom nem volt. A meleg miatt akkor sem fáztam volna, ha nem futok. Talán van egy 
utolsó vonat, ami ilyenkor Pestre visz. Gyanítottam, hogy reggelig kell majd várnom. El-
ment már az utolsó pesti vonat, kérdeztem azért az idős házaspártól, akik a parkolóban 
megmutatták az utat a pályaudvar felé, amikor eltévedtem. Visszagondolva az is gyanús, 
hogy mit kerestek ott ilyenkor. A csomagtartójuk nyitva volt, tele étellel. Nem kellett vol-
na szóba állnom velük. Pont, mint amikor ugyanazon a nyáron, szintén Pest felé utazva át 
kellett szállni az utolsó vonatról egy másikra. Néhányan abba a kocsiba szálltunk, ahová 
a jegyünk szólt, pedig nem működött a világítás, a kijelzőn sem volt menetrend, a MÁV-
logó sem világított rajta. Amikor megtalált bennünket egy mávos, ordítozva kapcsolta fel 
az áramot – a villany, mint egy légy a lámpabúrában, vibrálva és kattogva működni kez-
dett –, hogy mit művelünk itt. A vonatra vártam, amikor megláttam a rendőröket, és tud-
tam, hogy a jég elolvadt.

Az idős házaspár láthatta rajtam, hogy menekülök. Én nem tudtam magamról. Láb-
ujjaimmal még mindig a papucsot szorítottam. A körmöm, ha erős lenne, mint amilyen 
a nagymamámé volt, apró lapos félhold alakú nyomokat hagyott volna rajta. Inkább nem 
néztem az elfehéredett lábujjaimra. A rendőrök sem, pedig éreztem, hogy a lábamon vé-
gigömlött nedvesség a papucs alól szivárog a betonra, és körbevesz. Egyenesen rám néztek, 
amikor nekik rohantam.

Amikor felriadtam, hirtelen kikeltem az ágyból, mint aki maga alá csinált egy vidéki állo-
máson, és szaladni kezd a vécé irányába, végig a peronon. Úgy folyt végig a lábamon, mint 
az iskolai anyák napja műsor közben. Félkörben álltunk, mellettem az osztály legmenőbb 
fiúja. Tejfelszínű haja volt, így mondták, és több fejjel magasabb volt nálam. Nem tudtam 
annyira kicsavarni a nyakam, hogy feltűnés nélkül nézzek rá, amikor megkérdezte tőlem, 
mit csinálok. Azelőtt sose beszéltünk egymással. Kiengedem, válaszoltam neki. Félkörben 
álltunk egymás mellett, mindenki látott. Arra gondoltam, hogy a tejfehér nejlonharisnya 
miatt úgyse tűnik fel. Lassan szivárgott lefelé a testszínű folt. Mintha átlátszó harisnya lenne 
rajtam. Erre gondoltam. De a vászoncipőm orrán keresztül a parkettára is ment. És a Tej-
fel Robi akkor szólt oda, te mit csinálsz? Felkelek, iszok egy pohár vizet, a biztonság ked-
véért pisilek, mielőtt visszafekszem. Az ablakból látom, hogy a pesti oldalon már nem ég-
nek az utcai lámpák. Nemsokára megszólal az ébresztőm, a reggeli vonattal utazom. Visz-
szafekszem az ágyba, ami teljesen kihűlt az alatt a néhány perc alatt, amit a fürdőben töl-
töttem. Az ablakpárkányon kopog egy kőlábú madár, mintha próbálna megkapaszkodni, 
erre gondolok, pedig a parkoló autók körül törik fel lapáttal a jeget.   

Simon Bettina 1990-ben született Misklocon, Pécsett nőtt fel, Budapesten él. Az ELTE művészet-
történet szakán diplomázott. Első, Strand című verseskötete a JAK-füzetek sorozatban jelent meg 
(JAK–Magvető, 2018).


