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B Ö R Ö C Z K I  C S A B A k i s p r ó z á k

Az együgyű

Kész a ház, gondolta Oszkár, amikor eligazgatta az utolsó díszfüggönyt is. Hátralé-
pett, kinézett a drapériás ablakon. A legjobb helyre építette. Rálátott az erdőre, és 

a városközpontba öt perc alatt beérhetett kocsival.
Nagy levegőt vett, magába szívta az új illatokat. Itt fogok majd lakni legalább húsz vagy 

huszonöt évig, jó lesz, meglásd, de hogy utána mi lesz, ki tudja, mert hogy is van ez, hadd 
számoljam csak, huszonöt év múlva, igen, épp hetvennyolc éves leszek, és már most is van-
nak ősz hajszálaim, amiket nem szeretek, ugyanakkor elfedni sem lenne férfias, ha egyszer 
teljesen megőszülök, jó lesz, meglásd.

Ahogy ezen gondolkodott, belépett Daniella. Szép lett, mondta, és mosolygott. Az asz-
szony jövedelme fedezte a házépítést. Oszkár fuvarozói keresetéből csak szerény albérlet-
re telt volna. A férfi mégis szerette munkáját, és világoskék kisteherautóval járt a fatelep és 
a feldolgozóüzem között. Egész nap vezethetett, és ezt úgy hívta, szabadság. Daniella biz-
tosította ezt a szabadságot azzal, hogy olcsó ponyvákat írt GL Turner néven. Az utolsó, Az 
orosz cár szeretője három hete jött ki a nyomdából. Oszkár nem olvasta Daniella regénye-
it, csak a fülszöveget futotta át, és gratulált. Daniella nem sérelmezte, hogy férje nem sze-
ret olvasni. Ő ilyen, így kell elfogadni, mondta barátnőinek.

Egy nap, miután Oszkár hazaért a munkából, úgy döntött, lemossa a kocsit. Elővet-
te a vödröt, az autósampont meg a szivacsot. Gumikesztyűt húzott, bekeverte a sampont 
a vízbe, a motorháztetőn végighúzta a habos szivacsot. Nem, ez így nem jó, nem habzik 
eléggé, a kefével jó lesz, meglásd, hol az a kefe?

Daniella, hová tetted a kefét, kiabálta.
Válasz nem érkezett. A nő a ház első emeletén nem is hallhatta, ahogy férje az alagsori 

garázsból szólítja. Oszkár levette a gumikesztyűt, nadrágjába törölte kezét, és felment a lép-
csőn. A kamrában kis keresgélés után megtalálta a kefét a létra mögötti piros műanyagkád-
ban. Csak tudnám, hogy került ide.

A garázs lejáratához indult, amikor a lépcsősor melletti asztalon meglátta Daniella egyik 
könyvét. Rózsaszín borítós, régi darab, lapjai felpöndörödtek. Oszkár megállt, elgondolko-
dott, hogy miért is megy a garázsba. A kötet után nyúlt. Bűnös vágyak. Ahogy kézbe vet-
te, a könyv szinte magától szétnyílt.

A férfi szárnyakat adott neki, hogy repülhessen. Mikor Oszkár a karjában tartotta, a nő úgy 
érezte, álmai beteljesülnek.

Mi a fene? Továbblapozott.
A szív nem tud mit kezdeni ezekkel a dolgokkal. A szív csak szeret. Nekünk pedig sikerült 

szert tennünk egy kis szeretetre ebben a rohanó világban. Nem szabad feladnod az álmaidat – 
mondta Oszkár, és szeméből valami féltő gyöngédség sugárzott.

A kurva életbe!
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Oszkár felrohant az emeletre. Daniella, szuszogta, te beleírtál engem a regényedbe? A nő 
alig láthatóan összerezzent. Remélte, hogy nem látszik rajta a meglepettség. Halkan, szenv-
telenül válaszolt.

Én nem beleírtalak, hanem én írtalak.
Oszkár körbenézett. Akkor ez azt jelenti, hogy?
Pontosan azt.
Oszkár a sárga csíkos tapétát nézte. Egy helyen feljött, majd holnap megcsinálom. Sze-

me sarkából Daniella elmosódott alaknak tűnt.
Visszament a garázsba, lepucolta a szélvédőt, a motorháztetőt, a sárhányót is megsikál-

ta. Kimosta a kefét az elfeketedett vízben. Nem hittem, hogy ilyen koszos, de most majd 
jól megcsutakolom, jó lesz, meglásd.

Végighúzta a kefét a tükrökön, az ajtókon. Egy rongyért hajolt le, hogy szárazra törölje 
az autót, amikor belépett a felesége.

Kicsit sem csodálkozol, kérdezte felháborodva.
Min kellene csodálkoznom?
Együgyűnek írtalak, de talán nem ennyire.
Oszkár ránézett a válla fölött. A nő bézsszínű ruhájával, magassarkú cipőjével nem il-

lett a garázsba.
Egy kicsit sem érdekel?
Semmi válasz.
És az sem tűnt fel, hogy fél éve még nagykövet voltál Oroszországban?
Az orosz cár szeretőjében?
Igen. Abban mellékszereplő voltál, de megtetszett a karakter, így átírtalak. Előtte még 

rengeteg könyvemben szerepeltél. A szerelem ajándékában pszichológus voltál, a Szerető 
szemekben egyetemi tanár. Még most is emlékszem arra a pár sorra, amit ott mondtál, az 
utolsó fejezetben: „Csak az elsuttogott szavaink vannak, a pillanat ígérete. Ehhez kell tar-
tanunk magunkat.”

Buzisan hangzik, felelte Oszkár.
A nő dacosan felszegte állát, megfordult, és felment az emeletre.
Mi van, ha fordítva van ez az egész a könyvekkel, meg a könyvekben lévő univerzu-

mokkal, mert ugye, mi van, ha Daniella az, aki csak az én fejemben létezik, egy másik sí-
kon, egy másik világban, egy másik fasz-tudja-miben, és különben is, hogyan lehet az éle-
tet ennyire szarul megírni? Ha én írom majd a saját történetemet, az sokkal valódibb lesz, 
és egy hét alatt megírom, amit ő egy év alatt, jó lesz, meglásd.

Átment az autó másik oldalára, és a ronggyal a bal ajtót is tisztára törölte.
Miért is ne lehetne jobb az élet a megírtnál, ami kurva szar, bár még így is jó, viszont 

Daniella nélkül még jobb lenne, meglásd.
Letette a rongyot, és felment a könyvért. Talált egy bekezdést a nő nevével. Kitépte az 

oldalt és összegyűrte. Fülelt, de nem hallott semmit. Kitépett még egy oldalt. A konyhaol-
lóval szabályos csíkokra vágta a lapokat, végül az egészet a kukába szórta.

Az emeletre rohant. Daniella az asztalnál ült és kérdőn nézett rá.
Valami baj van?
Oszkár megvakarta a fejét. Nem, baj az éppenséggel nincs.
Pedig a fecnik ott voltak a szemetes alján, gondolta, ahogy visszament a földszintre. Ért-

hetetlen.
Levett egy másik könyvet a polcról. A sors szerelmesei.
– Az életben a legtöbb dolog bonyolult – kezdte a nő halk hangon. – Néha úgy tűnik, sem-

mi sem megy könnyen. A múltat nem lehetett megváltoztatni.
Másnap a  szomszédos szoba csendjét csak az ősrégi írógép éneklése verte fel, s a  sarokban, 

ahol Daniella dolgozott, sűrűn megült a remény. Oszkár odament hozzá, és bűnbánó arccal 
így szólt: – Sajnálom, hogy tönkretettem a könyvedet.   

(A kurzívval szedett részek Danielle Steel különböző regényeiből származnak.)
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Lenke néni, 175. fejezet

Zöld damasztterítős asztálnál ülnek a 175-ik fejezetben, Lenke néni otthonkát visel 
a panellakásban, vizespohárból isznak vizet. Lenke örökké savanyú. Most is, ami-

kor Taki azt mondja, lassan munkába áll, mert abból nem élnek meg, hogy ő itten lóg, kell 
a mozgás, na meg a pénz.

Pénz, megnyomja a szót, értse ez a Lenke, anélkül nincs semmi. Az asszony rosszallóan 
csóválja fejét, kezét ökölbe szorítva válaszol, mintha úgy hatásosabb lenne, ha beleadja tes-
ti erejét is a mondatba, azt remélve, megrémíti férjét, a taxisofőrt, akinek reggel majdnem 
ellopták a kocsiját, de Kutya úr meg a Sümeghy a házból elkapták a tolvajt, az a balfasz 
meg ahelyett, hogy kitépte volna magát a két öreg kezéből, ott állt, és talán tényleg bevár-
ta a rendőröket. De ha ez ilyen hülye, akkor hogy törte fel a kocsit? Taki meg lejött, nem 
akarta megverni a tolvajt, helyette a reggelinél Lenke indulatoskodik, hogy azzal engedték 
haza a kórházból, hogy pihenés, és semmi hajsza. Annak már két hete, ezt mondja Taki, 
de azt gondolja, hát hülye vagy te, miféle hajsza. Azóta voltam kontrollon, azt mondták, 
semmi bajom, mozogjak, és próbáljak egy normális, emberi életet élni.

Normális emberi élet, Lenke horkantásszerű hangot ad ki, még a fejét is csóválja, de ő 
mindig a fejét csóválja, beidegződött mozdulat, talán csak akkor nem csóválja, ha akciós 
a tej. Na ja, az attól függ, másfeles-e. Honnan tudnád, hogy az milyen, mikor még sose 
próbáltad? Taki idegesen néz a damasztterítő fölött, homlokán ráncok. Nem árt, ha kicsit 
nyugton maradsz, elidőzünk itt szépen. A férfi felemeli mutatóujját, úgy dorgálja felesé-
gét, gyanús vagy te nekem, nagyon gyanús. Persze ez csak játék, nem komoly, el is moso-
lyodik hozzá, lássa az asszony, távol áll tőle a pofozkodás, ő békés ember. A nő feláll, tette-
tett sértettséggel szedi le az asztalt, magában morog, csak az asztalnak, nem Takinak, mi-
ket beszélsz te, miért lennék én gyanús. Attól félsz, hogy unatkozni fogsz, mikor én dol-
gozni megyek. Tányérral a kezében fordul vissza, a szavakat nem is mondja, köpi. Azt hi-
szed, te olyan szórakoztató vagy?

Hát ez nem nagy, mondja Lenke Takinak, és körülnéz, más is látja-e, hogy nem nagy. 
Az áruház, ahol nem kellene kilométereket gyalogolni. Lassan sétál férje mellett, imbolyog 
a műprémkabátban, meleg kucsmában, kint tizenöt, bent huszonnégy fok, imbolyog, mint 
akinek fáj a lába. Ez egy szükségbolt, nem rendes közért, ahol az eladó köszön, névről is-
meri a törzsvásárlókat, tudja, ki mit vesz, jönnek-e vendégek, mert most alkohol is került 
a kosárba. Taki szerint ez átmeneti állapot, sőt „csuda”.

Madaras Bandi majdnem nekiütközik az idős párnak, ekkor Lenke úgy csinál, mint aki 
mosolyog, utánozza, mímeli, látta már másoktól, hogyan kell, Madaras „de örül”, Takács 
úr állapota felől érdeklődik. Szép lassan rendbe jöttem, maholnap megkezdem a munkát. 
Inkább holnap, jó?

De jó, akkor holnap Lenke néni már beállhat. Hogy én? Lenke maga mögött hagyja 
Takit, Madaras mellett biceg, szabadkozik, én nem is tudom, lefelé néz, a padlóra, épp csak 
bele nem pirul, erre már nem is számítottam, és egyszeriben a szükségbolt csendes kiskö-
zértté alakul a szemében, ahol ő lesz majd a kiszolgálószemélyzet, aki névről ismeri a vásár-
lót meg ilyenek. Még kéreti magát, nehéz lenne megtanulni az új módit, úgy csinál, mint-
ha nem neki való hely lenne, nem kedves, nem barátságos, nem, nem és nem. Miért, amit 
Lenke néni már régen tud, azt kell itt megtanulni mindenkinek: áruismeret, gyorsaság, mo-
soly, és Madaras megmutatja, mire gondolt.

A zöldségesstandhoz érve, segíthetek?, a vevő három paradicsomot kér. Madaras letép egy 
zacskót, bele a három paradicsomot, azt hiszem, ez jó lesz, a zacskót mérlegre teszi, meg-
nyomja a megfelelő gombot, így működik egy modern bolt, akarja mondani. Nem mond-
ja, csak gondolja. Lenke bólogat, beletanul, persze hogy. Közértes vér nem válik.
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Vizespohárból isszák a vizet. Lenke néni csak nekem néni, Takinak Lenke, Almának na-
gyi, a lánya meghalt Németországban, baleset volt, nagyon szomorú, még az endékás Né-
metországban. Most, az év végén kicsit elkeseredett, műtét, állástalanság, semmi jót nem 
ígért a jövő, de most már lehet egy kicsit reménykedni.   

Mézzel vagy cukorral?

23:10, és a szöveg még nincs kész. A képernyőn megnyitva a Telegraph és az Al Jazeera 
angol nyelvű cikke. Forrás, azt írja majd oda. Valójában hevenyészett fordítás lesz, 

a két precíz írás kivonatos keveréke. Még van húsz perc a leadásig, eddig fél oldalt se írt. Az 
események objektív szemlélőjének lenni. Ez kell az újságíráshoz. Ötvennyolc ember meghalt. 
Legalább – a jó újságíró ezt hozzáteszi, azt sugalmazva, hogy még találhatnak holttesteket. 
Bár ebben a pillanatban inkább úgy hangzik neki, hogy ez az ötvennyolc legalább meghalt.

Leveszi szemüvegét, bal keze hüvelyk- és mutatóujjával masszírozni kezdi az orrnyergét. 
Nem volt kedve a szokásos szófordulatokhoz, amelyekkel a hasonló cikkeket máskor megtölti. 
Robbanóanyaggal megpakolt autó, több sebesült állapota súlyos. A lényeg, hogy az átlagember 
szörnyülködjön, majd rögtön utána megnyugodjon, hogy ez nem itt, és nem vele történik.

Visszateszi a szemüvegét, gépelni kezd. Irak lakossága körülbelül 60 százalékban siíta, 
akiket a Baasz párti Szaddam-rezsim… mielőtt befejezné a mondatot, kihúzza. Tizennégy 
éve, amikor felvették a laphoz, megmondták neki, az egyetlen elvárás a Közel-Keletről szó-
ló szövegeknél a felületesség.

Ránéz Andrásra. Öt éve ülnek egy asztalnál. Hosszú szőrszál lóg ki az orrából.
Hogy állsz?, kérdezi. A szőrszál remeg, ahogy beszél. Én már javítom. Egy perc és kész.
Az jó, gondolja, a napi katasztrófa-igényt ki kell elégíteni. Megtetszik neki a szó. Ka-

tasztrófa-igény.
Ismét átfutja az Al Jazeera cikket. Kísértést érez, hogy pontosan megfogalmazza, miért 

történhetett a robbantás. Ír egy sort, kitörli. Ír még egyet, kitörli. Nagyot sóhajt, arra gon-
dol, hogy mindössze negyed óra van a leadásig, és még át is kell néznie. Egy pillanatra az 
is eszébe jut, hogy átírja egy régebbi cikkét. Sőt, még átírni se kell nagyon, elég megvál-
toztatni a helységnevet meg a számokat, az olvasó úgyse fog utánanézni. Szórakozottan rá-
keres régebbi írásaira. Görget az egérrel, megáll egynél, jónak tűnik. Lényegében ugyanaz 
a forgatókönyv, mint most. Legalább harmincegy halott, négy sebesült. Kijelöli a három 
bekezdésnyi hírt, válla rázkódik az elfojtott nevetéstől.

Mi van?, kérdezi András.
Ja, semmi, csak egy hülye mém.
Küldd már át.
Gyorsan felmegy a 9gag-re, lement egy képet. András elmosolyodik, amikor megnyitja 

Messengerében. Igen, ezt már láttam, mondja, kezét szája elé teszi, míg megköszörüli torkát. 
Szó nélkül dolgozik tovább. Ő meg felnéz a plafonra, mintha onnan várná az ihletet. A régi 
cikke már a vágólapon, kevesebb, mint öt perc alatt végezhet az egésszel és mehet haza. Be-
illeszti a három bekezdést egy üres dokumentumba, átírja a neveket, a számokat, jó lesz így.
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Hirtelen lelkifurdalása támad, hogy valaki felfedezi a két cikk közti hasonlóságot, és ki-
rúgják. Idegességében ujjperceit ropogtatja. Azt játssza, ha a bal kezén össze tud hozni öt 
roppanást, akkor nem veszik észre. Három roppanásnál nem megy több. Megtornáztat-
ja ujjait, köröz a csuklójával, de csak nem hallatszik a negyedik, akárhogy gyűri a kezét.

Kész! Szinte megijed András kiáltásától, annyira belemerült a jóslásba. András becsukja 
a laptopot, magára veszi kabátját. Akkor holnap találkozunk, szia. Szia.

Már csak hárman vannak a szerkesztőségben. Körülnéz, a képernyőre mered.
Végülis kit érdekel? Csatolja az átírt cikket, és elküldi a szerkesztőnek.
Másnap elképzeli, hogy szólnak neki, menjen be a főnökhöz. Ő meg nem tehet mást, 

kopog az iroda ajtaján, és miután a főszerkesztő elküldi a kurva anyjába, még egyszer rá-
ripakodik azon a röhejes kappanhangján, hogy most azonnal írja meg a helyreigazítást.

De senki nem szól neki. Egy közel-keleti robbantásról szóló rövidke írás már fel se tű-
nik. Mégis, ki olvasgat ilyeneket?

Átnézi a nemzetközi sajtót, Allgemeine Zeitung, El País, Al Jazeera, mindenből az angol 
verziót. Román korrupció, vagy izraeli rakétatámadás? Az utóbbit választja. Stipistop a Ha-
masz, írja a Messenger csoportos beszélgetésébe, négy flekk. Átfutja a témával foglalkozó 
külföldi híradásokat, majd megírja a betanult sémák szerint egy óra alatt. Átküldi a szer-
kesztőnek. Az órájára néz. Még pár cikk belefér. Ír egy összefoglalót a Barcelona–Real Mad-
rid meccsről meg a kulturális rovatba egy pár soros lemezajánlót. Ekkor a főszerkesztő ki-
jön az irodájából, és elköszön. Színházjegye van, így előbb el kell indulnia.

Azt hiszem, én is végeztem mára, mondja András, és feláll a helyéről.
Eszébe jut a  tegnapi cikk. Elmosolyodik. Legszívesebben az irodában maradna, csak 

hogy ne kelljen a feleségével beszélgetnie. Inkább azzal a riporter csajjal kellene összejön-
nöm. Hogy is hívják? Ekkor eszébe jut valami.

Nem tudod, Kitti bent van még?
Gondolom igen, ha nincs Főni. Csak kedden átköltözött a másodikra.
Kikeresi Kitti telefonszámát a mobilján, de nem akarja addig hívni, amíg András ott van. 

Felkel, hogy teát vegyen az automatából. Mézzel vagy cukorral? Cukorral. A vékony mű-
anyagpohár égeti ujjait. Belekóstol. Mégis csak mézzel kellett volna.

Mikor András elmegy, tárcsázza a számot. Figyu, ment már tördelésre a hamaszos cik-
kem? Nézem. A csendben hallatszik, ahogy Kitti gépel. Nem, még nem ment el.

De jó, valamit ki kell javítanom benne.
Bontja a vonalat, visszaül a gépéhez.
A már kész cikkben rákeres a rakétatípus névre, ami romba döntötte a lakóházat, és át-

írja Hófehérkére. Vigyorogva küldi el Kittinek, majd újra hívja.
Pontosítottam benne egy adatot, mondja, miközben arra figyel, hogy hangja természe-

tesnek tűnjön. Nyugodtan mentsd rá az előzőre.
Következő reggel csalódottan ébred. Arra számított, a főnöke már reggel hatkor ráte-

lefonál, köszönés nélkül elkezd rikácsolni, és annyira felidegesíti magát, hogy a végén át-
vált a kappanhangra.

Szinte megsértődik, hogy nem lett semmi az ügyből. Pedig jó lett volna egyet röhögni 
a Főnin. Unottan megy a szerkesztőségbe. Ír egy tömörítést fél óra alatt a Telegraph vezér-
cikkéből. Ide elég lesz ennyi is. Bágyadtan néz maga elé. Minek kellett ma uborkát venni 
a Tescóban, amikor utálja az uborkát? A felesége beszélte rá erre is.

Passziánszozni kezd. A második kör után elővesz az archívumból egy néhány évvel ez-
előtti hírt. Nyolc halott Afganisztánban. Az Afganisztánt Pakisztánra javítja, és kész, küldi 
a szerkesztőnek. Napi adag letudva.

Miközben az ital-automatánál várja, hogy lejöjjön a teája, megpróbálja felidézni, miket 
írt pályafutása alatt. Néhány vezércikk, többségében oldalkitöltő rémisztgetés. Vajon fel-
tűnik valakinek ez a mostani? A tea lejött. Most akkor mézzel vagy cukorral?   
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