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180 mg

H irtelen csend, a terem sötétbe borul. Réka remegő karral ölel át, és én is őt. Egy 
pillanatra a tömeg is hallgat, majd néhányan fütyülni, huhogni kezdenek. Vala-
ki beordít, hogy „come on”. Egy kattogó hang hallatszik, mire a körülöttünk lé-

vők morajlása egyre hangosabb lesz. Még mindig sötét van, Réka mintha belém süllyedne. 
És ekkor megszólal a basszus. Erősebben, mint az este folyamán bármikor, és vele együtt 
egy magas hang is bekúszik, pont akkor, mikor a stroboszkóp is rákezd. Ránézek Réka ar-
cára, mintha lassított felvételen látnám. A fényekkel és hangokkal együtt a körülöttünk lé-
vők is megmozdulnak. Izzadt, fáradt, mégis lendületben lévő testek érnek hozzánk, és né-
ha meg is löknek, de mi csak állunk, egymást ölelve.

– Szia, bocsi a zavarásért, meg tudod mondani, hol vannak a törlőkendők? Korábban 
mintha itt lettek volna valahol, de…

Elkalandoztam. Ha nem figyelek oda, akár egy ritmikus hangtól is újra ott találom ma-
gam, az állkapcsom beindul, rágok, a lábammal dobogok, szinte táncolok. Még jó, hogy 
egészen pontosan tudom, hol vannak a törlőkendők.

– Menj át a következő sorra, a végén lesz – mutatok balra.
Megköszöni, lelép. Az út előtt a tisztálkodási részlegen dolgoztam, és pont mellette vol-

tak a zsebkendők, vécépapírok, és igen, a törlőkendők is. Ma viszont az édességekhez va-
gyok beosztva. Odafigyelek, hogy a csokoládék, cukorkák és kekszek mindig megfelelő 
rendben sorakozzanak. Ha egy vásárló megbontja a kompozíciót, néhány perc múlva ott 
vagyok. Ha nem ér el vagy leejt valamit, megoldom. Ha kérdése van, segítek. Valaki betol 
néha egy raklapnyi terméket. Ekkor megjelenik Robi a szörpöktől és üdítőktől, majd He-
ni a zöldségektől és gyümölcsöktől. Felpakolunk, akármelyikünk soraira is érkezett az áru. 
Most épp a gluténmentes cuccoknál vagyok. Nem sietem el a pakolást, minden egyes rizs-, 
kukorica- és hajdinalisztes süteményt olyan precízen teszek a helyére, mintha egy művé-
szi kompozíciót alkotnék meg. Pedig csak nincs kedvem dolgozni. Fáradt vagyok. Ráadá-
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180 milligramm fölött
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sul a fősorról is látszom, ha épp megpihennék, nincs hol megbújni. Minél központibb he-
lyen dolgozom, a pólóm annál inkább olyan, mint egy láthatósági mellény. Minden má-
sodik-harmadik vásárló leszólít, „kisfiam, merre vannak a halkonzervek?”. És én többnyi-
re nem tudom. Honnan is tudnám, hisz ezelőtt összesen egy hetet dolgoztam itt. Már mi-
kor jelentkeztem, mondtam, hogy június elején nem érek rá. Annyira nem volt emberük, 
hogy még így is felvettek besegíteni, azzal a feltétellel, ha most egy hónapig végigtolom 
a heti ötször nyolcat. És én végigtolom, probléma nélkül. Amúgy sem árt a munkatapasz-
talat, és már most tudom, hogy megéri. Eddigi életem legjobb hetéért bevállalok ennyi ál-
dozatot, hát még a tudatért, hogy egészen biztos vagyok benne: ez volt eddigi életem leg-
jobb hete. De hiába érte meg, ára van.

Életem eddigi legjobb hetének mellékhatásai: az állkapcsom fáj, az őrlőfogaim meglazultak 
a sok csikorgatástól, a nyelvem és az ínyem pedig olyan, mintha elrágtam volna egy pengét. 
A vádlimban még mindig erős az izomláz, a talpamon a bőr mintha a felére kopott volna. 
A fejemben tompa, néha egyre erősödő fejfájást érzek, és folyamatosan ki vagyok száradva. 
Még jó, hogy Réka adott reggel szemcseppet, különben úgy néznék ki, mintha még be is 
lennék szívva. És ezek csak a fizikai tünetek.

Tegnap, a repülőn ülve hiába voltunk még fáradtabbak az alig két-három órás alvás után, 
ott voltunk egymásnak, és ez fejben rendben tartott. Engem is, és Rékát is. De most, a hi-
permarket LED-izzói alatt, a hangszóróból szóló mainstream örökzöldekkel és a negyed-
óránként beolvasott áruházi akciókkal, na meg a fárasztó vásárlói kérdésekkel nyakon öntve 
érzem csak igazán, mennyire megviseli ez az embert. El tudnám sírni magam, olyan lehan-
golt vagyok, pedig semmi okom nincs rá, sőt, folyamatosan beugranak a múlt hét szebbnél 
szebb pillanatai. A hosszú autóúton való nevetéseink, az egész napos mászkálás egy idegen 
ország fővárosában, a fű előszöri kipróbálása egy kávézóban, a fesztivál legjobb szettjei, az 
amszterdami klub fény- és hangtechnikája, annak a megtapasztalása, hogy a zene képes át-
venni a tested és az elméd feletti hatalmat… ráadásul mindez azzal a lánnyal, akivel min-
dent szeretnék megosztani. Nyilván egy pillanatát sem bántam meg, még csak ki sem tu-
dok szakadni belőle, de belül mélyen szorongást érzek, amit nem tudok megmagyarázni. 
Bár Réka erre is figyelmeztetett. Nem baj, néhány nap és jobban leszek, a múlthét emlékei 
viszont életem végéig velem lesznek. Legalábbis remélem.

Már a szervezés is szép munka volt. Fater megemlítette, hogy egy héttel előbb megy ki a nő-
véremért Amszterdamba, valami hivatalos elintéznivaló miatt. Korábban mondta, hogy 
menjek ki vele én is, maradjunk egy-két napot, legalább világot látok, a kocsiban van hely, 
de végül nem kapott elég szabadságot. Egyet aludt csak ott, majd reggel bepakolták Laura 
repülővel hazahozhatatlan cuccait, és jöttek is, félúton egy pihenővel. Ennek így részemről 
nem lett volna sok értelme, úgyhogy egyből ráírtam a nővéremre, hogy mi a helyzet az al-
bérlettel. Ahogy gondoltam, ki volt fizetve a vizsgaidőszak végéig, ráadásul nem csak ő, de 
a lakótársai is korábban léptek le. Eddig a pillanatig amúgy elég lehangolt voltam. Réká-
val, előző évben, miután összejöttünk, hamar észrevettük, hogy a születésnapjaink ponto-
san két hétre vannak egymástól. Házibulit tartottunk a köztes héten náluk, majd hajnal-
ban megígértük egymásnak, hogy a következő, és az azt követő születésnapjainkat is együtt 
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tartjuk. Később, év elején, mikor rájöttünk, hogy a mostani szülinapok hétvégékre esnek, 
elhatároztuk, hogy mindketten valami naggyal lepjük meg a másikat, de nem tárggyal, ha-
nem élménnyel, olyannal, amire örökké emlékezni fogunk. Így akartuk megünnepelni azt, 
hogy bő egy éve együtt vagyunk, és valami filmben mondták is, hogy a közös kalandok, 
emlékek és sztorik azok, amik összekötnek egy párt, és mi nagyon szerettük volna, ha még 
szorosabb lenne köztünk a kapcsolat. Korábban semmi ötletem nem volt, de szerencsé-
re a nővérem bírja Rékát, így hamar belement a dologba, faternál pedig még mindig volt 
hely, és már nem is volt baj, hogy hamar le kellett lépniük. Persze azért még akadt problé-
ma: eltöltöttem néhány órát az érkezésünket követő időszak Amszterdam-Budapest jára-
tai között való kutatással, de nem volt szerencsém. Drágák voltak a jegyek, ráadásul pénte-
kig volt szállásunk, ekkor a legmagasabb az ár. Busszal vagy vonattal sem volt jobb a hely-
zet. Nem sokkal később körbenéztem, más városokból hogyan lehetne hazajutni, és volt is 
egy akciós ajánlat Eindhovenből – kettőnk jegye kijött háromnapnyi árufeltöltői munká-
ból. Pillanatok alatt számtalan telekocsis lehetőséget találtam Amszterdam és Eindhoven 
között, néhány eurókért vállaltak minket a jómódú sofőrök, akik inkább a társaság, mint-
sem a benzinköltség miatt szállítottak extra utasokat. Meglepően sok időt töltöttem azzal, 
hogy a programlehetőségek között nézelődjek, összeszedtem a  legjobb bulikat és esemé-
nyeket, majd észrevettem, hogy lesz egy elektronikus zenei fesztivál is, pont azon a héten, 
meglepően közel a nővérem külvárosi albérletéhez. Bár a belépő drága lett volna, a feszti-
vál honlapján nézelődve észrevettem, hogy önkénteseket keresnek, és írtam is nekik. Né-
hány órán belül válaszoltak, hogy mehetünk, de már csak szemétszedős meló volt. Úgy vol-
tam vele, hogy miért ne. Néhány órán keresztül mindennap egy csipeszes pálcával mász-
káltunk a fesztivál területén, és szelektív hulladékot kerestünk. Senki sem hajtott minket, 
és ha lehetett, Réka helyett is dolgoztam. A lényeg az volt, hogy délutánig kábé kétzsák-
nyi műanyag összejöjjön. Eleinte untuk, de aztán szórakoztatóvá vált a munka, mert a hul-
ladékban folyamatosan találtunk pénzt, gondosan csomagolt drogokat, de akár telefono-
kat vagy pénztárcákat is. Ezeket leadtuk a megfelelő helyen, a pénzt elköltöttük, a drogo-
kat meg vagy elosztogattuk, vagy, ha biztonságosnak tűnt, hát, elfogyasztottuk. Általában 
nem a fesztivál területén, hanem a városban söröztünk és kajáltunk, jóval olcsóbban, és 
annyi pénzt legalább összeszedtünk szemétszedés közben, mint amennyit így elköltöttünk. 
A budapesti járatra vasárnap volt a legolcsóbb a jegy, és a városból is látni akartunk vala-
mit, szállást kellett tehát találnom Amszterdamban még két éjszakára, ami szintén elég le-
húzós tud lenni, de a nővérem egyik haverjánál volt egy üres szoba, ahol ellehettünk. Az 
utolsó napokban csak mászkáltunk, és szombat este még egy külvárosi techno klubba is el-
néztünk, elvégre nem jöhetünk el úgy Amszterdamból, hogy ne látogattunk volna el egy-
be. Legalábbis Réka szerint, aki megőrül az elektronikus zenéért, és ha ő megőrül valami-
ért, azért én is megőrülök, ahogy érte is. A barátnőm évek óta hallgatja azokat a fellépőket, 
akik a fesztiválon voltak, így folyamatosan rohangáltunk a stage-ek között, alig aludtunk, 
és habár annyi drog volt mindenütt, ahová néztünk, mint valami pszichedelikus filmben, 
nem erről szólt az egész. Inkább csak kipróbáltunk ezt-azt, sokat csak az utolsó este tol-
tunk, kristályt, azaz tiszta MDMA-t, életemben elő-
ször, a klubban, ahol kicsit szét is csúsztunk, de így 
volt kerek a történet.

Mikor bejelentettem Rékának a  tervet, annyira örült, 
hogy elkezdett sikoltozni, ami azért fura, mert 
filmekben sokszor látni ilyet, de a való-
ságban elég ritkán, és erre mindig csak 
akkor jövünk rá, mikor va-
laki tényleg elkezd sikol-
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tozni előttünk. Néhány perccel később már foglaltuk is a jegyeket. Tökéletes befektetés 
volt, mindent olcsón hoztam össze, bár még így is ráment az összes félretett pénzem. Nem 
lett volna a terv tökéletes, ha ne lett volna erre is megoldásom. Egy régi haverom, Norbi, 
az elmúlt egy évet itt, a hipermarketben húzta le. A raktárban van, és mikor az egyetem-
ről panaszkodom neki, mindig mondja, hogy keresnek átmeneti jelleggel is arcokat, „szar 
a fizetés, de nem kell megerőltetni magad”. Bevállaltam két hónapot, egyet most tolok le, 
egyet nyár végén, így a kettő között lesz egy kis időm, Rékával még talán el is utazhatunk 
valahova, mindenesetre hiába kezdem úgy a nyarat, hogy üres a tárcám, hamar visszadol-
gozom a veszteséget. Hogy nyár után mi lesz, majd kiderül.

Néhány nap után tényleg jobban érzem magam. A mélyről jövő, rossz érzés és a fejfájás 
nyomtalanul tűnik el keddre, szerdára elmúlik az izomláz, az állkapcsom már rendben, sőt, 
csütörtökre a szétkaristolt szám is meggyógyul. Szinte már partizhatnékom van. A hiper-
marketben egyre inkább kiismerem magam, egyre nehezebb meglepni olyan kérdésekkel, 
minthogy „merre vannak a laktózmentes termékek”, vagy, hogy „van-e vöröslencse”. Ugyan-
akkor egyre nyomasztóbb is a napi nyolc óra monotonitás, a termékek rendezgetése, a ne-
onos fény, az idegesítő zene és persze az üzletvezető, aki annyira fárasztó, hogy szándéko-
san nem ejtek róla egy szóval sem többet. Esténként Rékával vagyok, többnyire nálunk al-
szunk, de néha náluk, mindegy, csak együtt legyünk. Minden este hullák vagyunk. Ő egy 
kajáldában talált alkalmi munkát, üdítőket szolgál fel és egész áldott nap melegszendvicseket 
készít. Biztos vagyok benne, hogy ő is valami komoly meglepetést talált ki nekem, amúgy 
nem vállalna be ebből másfél hónapot.

A hipermarketben a péntek telik leggyorsabban. Önmagában a tudat, hogy két nap pihe-
nés vár rám, feltölt energiával. Egyedül az hoz le az életről, hogy Rékát szombatra is beosz-
tották, ahogy engem jövő héten, szóval legközelebb két hét múlva lehetünk együtt nyugi-
ban. Megpróbálok a júliusra koncentrálni, akkor többnyire szabadok leszünk, és már a tár-
cám sem lesz üres. Elutazhatnánk megint valamerre, de közben az sem ártana, ha megpró-
bálnék félretenni, mert lassan szeretnék elköltözni otthonról. Szombaton, hogy ne legyen 
bűntudatom azért, amiért egész nap csak döglök, napközben elmegyek futni, majd délután 
kitakarítom a szobám. Este jön Réka, filmezünk, és a vasárnapot is együtt tudjuk tölteni. 
Ez a terv legalábbis. Este nyolcra várnám, de még melóból felhív, hogy nem bírja, meg-
őrül. Visszakérdezek, miért, mire elmeséli, hogy hétköznap nyugis a hely, többnyire turis-
ták járnak oda, megesznek egy szendvicset, megisznak egy kólát és lépnek, de most órák 
óta csak részegek jönnek be hozzá, beszólogatnak, inzultálják. Akkor benézek, mondom, 
majd elindulok, és félórán belül ott is vagyok. A pultnál ülök le, kapok néhány szendvi-
cset, és onnantól kezdve nyugi van. Nem vagyok egy nagydarab figura, és nem is nézek ki 
ijesztően, de elbeszélgetünk Rékával, szóval látszik, hogy ismerjük egymást. A nőket mo-
lesztáló faszfejek biztosra mennek, csak akkor mutatják meg az igazi énjüket, mikor az ál-
dozat tejesen védtelen. És Réka nem az.

Ahogy hazafelé metrózunk, átölelem a barátnőm, és 
a hajában a melegszendvicsek szagát érzem. Mintha 

a gondolataimban olvasna.
– Le kell zuhanyoznom, hajat kell mosnom, aztán csi-

náljunk valamit.
– Ne filmezzünk?

– Nem tudom, nincs kedvem. Ne-
ked?

Így, hogy rákérdezett, 
valóban: nekem 

sincs kedvem fil-
mezni.
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– Mire gondoltál? – kérdem.
Válasz helyett csak rám mosolyog. Nem azt mondom, amit szeretnék, hanem azt, amit 

a józan ész parancsol.
– De nem kéne előre elcseszni a pénzt, amit megkeresünk a héten, mert akkor július kö-

zepére megint üresben leszünk.
– És ha azt mondanám, hogy a bátyám felirat minket a guest listre?
Nincs szükség több érvre. Réka tesója sok mindennel foglalkozik, ezekben az egyetlen 

közös az, hogy mind a techno körül forognak. Bulikat fotóz, kisebb partikat szervez és bo-
nyolít le, blogoknak készít ajánlókat és pár havonta van egy-egy szettje is. Néha felírja Ré-
kát a listára, de korábban nem szerette, hogy a barátnőivel jár el, féltette, és úgy érezte, fi-
gyelnie kell rá, de velem szívesen engedi be. Ha nem is kedvel különösebben, azt tudja, 
hogy mellettem biztonságban lesz a húga. Paul – így hívatja magát a srác, németesen, és 
nem angolosan ejtve, tehát kimondva az A-t és az U-t is (persze Pál a normális neve) –, szi-
gorúan kordában tartja Réka bulizásait: csak akkor írja fel, ha nincs vizsgaidőszak, és a ze-
ne is minőségi. A mai este a klub szezonzárója lesz, nyakunkon a fesztiválidőszak, Rékának 
pedig jól sikerültek a vizsgái, ráadásul egy angol techno Dj páros is fellép, akik nagy ked-
venceink, úgyhogy a terv a logikát sem mellőzi.

– Meggyőztél.

Hozzánk megyünk. Míg Réka a zuhanyzóban van, én válaszolok néhány üzenetre. Miután 
végez, meztelenül jön be a szobába. Egyből leteszem a telefont. Leül velem szemben az ágy-
ra, és a szemembe néz. Ő a legszebb dolog a világon. Furán hangozhat, hogy azt mondom 
rá, „dolog”, de ez azért van, mert ha azt mondanám, hogy ő a legszebb lány, vagy ember 
a világon, az azt jelenthetné, hogy láttam bármi mást – tárgyat, tájat vagy ilyesmit –, ami 
szebb lehet nála. Pedig nem. Így sosem tudom, mit mondjak neki, és ezt mindig csak fej-
ben jegyzem meg, magamnak. Ő a legszebb. Lenyúl az ágy mellé, a táskájába. Nem a ke-
zét figyelem, hanem a testét. Ahogy hajol, a melle és a csípője más formát vesz föl, a sötét, 
vizes haja a hátára omlik. Nagyon megkívánom, de egyelőre nem érek hozzá.

– Hoztam valamit – szólal meg.
A kezében egy kis tégelyt tart, kinyitja. Három tabletta van benne, az egyik félbetörve. 

Megnézem közelebbről is: vöröses-narancsos a színe, Apple logó formájú ecstasy.
– Szóval készültél erre az estére – mondom.
– Rosszabb.
– Hogy érted?
– Emlékszel, mikor az utolsó nap önkénteskedtünk, és megtaláltuk azt a zacskót vagy tíz 

gramm fűvel, meg egy csomó másik cuccal?
– Aha.
– Ez is abban volt. Amikor odaadtuk az angoloknak a többit, néhányat eltettem a tár-

cámba, mert utánanéztem, és ezek elvileg nagyon tiszta tabik, 180 milligramm fölött. A po-
rokról nem tudtunk semmit, de ezt sikerült lecsekkolni azzal az alkalmazással, és ha vala-
hol, hát akkor Amszterdamban eredeti cuccot árulnak. Csempészni meg senki nem csem-
pészik be rossz minőségű ekit Hollandiába, mekkora hülyeség lenne már, szóval ez tuti jó.

Miközben végigmondja, leesik.
– Te hazarepítettél három ekit Eindhovenből?
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Nem vá-
laszol, furán 

grimaszol, majd 
olyan aranyosan néz, 

ahogy mindig szokott, mi-
kor valami hülyeséget csinál. Úgy te-

szek, mintha nem hatna meg. Mivel 
nem mondok semmit, kénytelen válaszolni.
– De nem direkt. Teljesen elfelejtettem más-

napra. Be voltunk fáradva, egész este szívogattunk, és 
szombaton, mikor kristályoztunk, eszembe kellett vol-
na jusson, hogy vannak nálam még tabik is, mert ez 
is MDMA, de…
Így tudom meg, hogy véletlenül kábítószercsempészek 

lettünk. Még jó, hogy nem voltak drogkereső kutyák a reptéren, simán kiszagolták volna 
az ekit pénztárcából. Réka amúgy nem kamuzik: ha tudja, hogy nála vannak a tabletták, 
úgy parázott volna, hogy már azért kiemeltek volna minket a tömegből. Biztos látszott vol-
na rajta, nem egy színészalkat. Ha már így alakult, beveszünk egy-egy felet, majd én is le-
vetkőzöm, és szeretkeztünk egyet. Amúgy tényleg erős, mármint a tabletta. Hiába vacso-
ráztam nemrég, már szex után érezni kezdem. A végtagjaim bizseregnek, a tenyerem izzad, 
a fejem zsong, mindent szebbnek látok, rengeteg gondolat cikázik az agyamban, és per-
sze folyton ölelgetjük egymást. Mire odaérünk a buliba, már rendesen be is mar. Remegő 
karral, nedves tarkóval és hatalmas pupillával nézzük a lézereket, majd egyből bemegyünk 
táncolni. Csak órák múlva megyünk ki pihenni egy keveset, és akkor rá is jövünk, hogy 
be kéne tolni a maradékot, mert egyfelől mindjárt jönnek a főfellépők, másfelől a szettjük 
hajnal háromig tart, és végig is akarjuk nézni, de ezután már nem jó bevenni semmit, leg-
alábbis ha el akarunk aludni délelőtt tíz-tizenegy előtt.

A 4/4-es ritmus tompa gyorsasága, a nagyjából 140 BPM finom kontrasztjai és az MDMA 
pezsgése neonszínekben vibráló horizontként repít ki minket a valóságból, hogy megment-
sen a tér és az idő fogságától. A dopamint szabályozó kapcsolatok megnyitják az utat, az ad-
renalin végigfolyik a testemben, a vérem mintha szénsavassá válna. Olyan feszültség-leve-
zetés ez, amilyen a korunk: gyorsabb, szintetikusabb. Ha egyre kevesebb szabadidőnk van, 
azt egyre intenzívebben szeretnénk kihasználni, egy-egy parti alatt egy egész hét, vagy egy 
egész hónap örömét éljük át, előrecsomagolva, instant. Kapszulákba fekszünk, elképzelünk 
valamit, érzéseket adunk hozzá, és átengedjük magunkat annak a mesének, amibe belerin-
gattuk magunkat. Mindössze ennyiről szól a bulizás, egy időre elfelejtjük saját magunkat. 
A test néha mégis közbeszól. Réka kábé húszpercenként megkínál vízzel, majd mikor ér-
zem, hogy megint megy az állkapcsom, kérek tőle egy rágót, hogy ne a fogaim csikorgassam.

– Ne, azt ne! A cukorka vagy a nyalóka jobb, mert azokat csak szopogatod. A rágótól 
úgy maradsz, és mint múlthéten, még három nappal később is fájni fog az állkapcsod – or-
dítja a fülembe, majd elővesz egy csomag mentolos cukorkát, és megkínál. Miközben be-
veszem a számba, körbenézek. Egy pillanatra visszatérek a valóságba. Nagyon leizzadtam. 
Előveszek egy zsebkendőt, gyorsan megtörlöm a homlokom és a tarkóm. Tényleg jó ez az 
eki, de valahogy mégsem ugyanazt érzem, mint múlthéten a kristálytól. Mintha gyengébb 
volna a hatása. Talán a tolerancia miatt. De azért persze még így is bőven feldob. Kicsit le-
lassul a zene, jólesik a pihenés. A szett amúgy nagyon bejön. Acidos, de kissé karcos tech-
nót játszanak. Lendületes, kísérletező, mégsem öncélú. Hallom, hogy kiállás következik. 
A magas hangok felgyorsulnak, a mély egy darabig követi, de aztán abbamarad, mire a ma-
gas lüktetése egy kürthanggá olvad össze, a tömeg pedig készül az őrületre. A leghíresebb 
számuk jön. Gyorsan iszom még egy korty vizet, majd miközben beindul a zúzás, vissza-
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tekerem a flakonra a kupakot. Ekkor valami furcsára leszek figyelmes: két lány áll mellet-
tem, az egyikük, egy szőke, közelebb. Teljes odaadással táncol, csukott szemmel, kócosan. 
A másik lány, egy barna, a barátnője lehet. Hasonlóan öltözködnek, és talán láttam is őket 
beszélni korábban. Rajtuk kívül többnyire férfiak vannak a közelben, és ezzel a másik lány-
nyal, a barnával is táncol egy félmeztelen figura. Láttam már meredek meneteléseket az eh-
hez hasonló bulikon, de ez valahogy más. A srác nagyon erősen öleli át a lányt, szinte már 
rádől, a kezét a csípőjén tartja, míg a barna olyan erőteljesen ugrál, mintha vergődne. Egy-
szer a srác karjaiba markol bele, egyszer a levegőbe. Réka észreveszi, hogy megálltam, ő is 
elkezd arra nézni, amerre én. Ahogy átölel, mintha egy hatalmas kézfej markolna rám. Va-
lamit a fülembe akar ordítani, de ekkor a zene hirtelen elhalkul, mire a közönség huhog-
ni kezd, így nem értem. Miközben néhány fény felkapcsolódik, az egyik Dj leugrik a szín-
padról, és mintha egyenesen felénk tartana. Réka most azt kérdezi, mi történik, látok-e 
valamit. A tömeg értetlenkedni kezd, de az elöl lévők közül persze mindenki a Dj-re fi-
gyel. Áthajol a kordonon, megragadja a félmeztelen figura vállát, mire az hátrál egy keveset.

– Do you know this guy? Is he your boyfriend? – kérdi a Dj határozottan, de mégis ked-
vesen a barna hajú lányt. A félmeztelen figura erre valamit magyarázni kezd, de a Dj először 
csak nem figyel oda, majd int a kezével, hogy csönd. A lány a Dj-hez hajol, mond valamit. 
Odasúgok Rékának, de már ő is érti, mi történik. Úgy érzem, mintha az agyamban falak 
lettek volna, amiken eddig csak dörömböltek a hormonjaim, de most megnyíltak a kapuk. 
Remegnek a lábaim, kicsit megmozgatom őket. A Dj srác felemeli az egyik kezét, ordít-
ja, hogy „security”, míg a másik kezével finoman átöleli a lány vállát, és próbálja elhúzni 
a félmeztelen sráctól. Gyorsan körbenézek – egy biztonsági már elindult a színpad mögül. 
A lányba közben a szőke barátnője is belecsimpaszkodik, és miután odébb mennek néhány 
lépést, a félmeztelen figura már közvetlen előttem áll. A szemébe nézek, ő viszonozza. Ré-
szeg. A tömeg eddigre megértette, mi történt, egyöntetűen fújolnak és huhognak. A srác 
nevetni kezd, értetlenkedik, körbenéz, a haverjait keresi. A környéken állók egyre távolod-
nak tőle, néhány férfi még a kelleténél is jobban széthúzza a tömeget, körbeállják a félmez-
telent, egymás kezét fogják, lassan hátrálnak. A színpad felől érkező biztonsági átmászik 
a kordonon, mire egy másik szekus is megjelenik a hátunk mögül. Erősen ölelem Rékát, és 
kicsit odébb is megyünk, hogy ne legyünk útban. Az egyik bizti hátracsavarja a srác karját, 
a másik megfogja a vállát, majd a tömeg úgy nyílik szét, mint Mózesnek a Vörös-tenger. 
Távoznak. A partizók ünnepelni, tapsolni kezdenek. A Dj srác még beszél a lánnyal, valaki 
hoz neki vizet, minden rendben. Előrébb kerültünk. Két kézzel szorítom a kordont, a kar-
jaim közt Réka. Belesúg a fülembe, hogy ő most nagyon érzi, és fura is, mire szólok neki, 
hogy ha szeretné, kimehetünk, de hallani sem akar róla. Mikor a Dj visszaugrik a színpad-
ra, a tömeg őrjöngeni kezd. Ugyanott folytatják a szettet, ahol abbahagyták.

Belehallgatunk a következő fellépőbe is, majd kimegyünk levegőzni, pihenünk egy kicsit. 
Elképesztően kimerültnek érezzük magunkat, ez a balhé mintha egyszerre csavarta volna ki 
belőlünk azt az érzelmi töltetet, amit a tabletta hosszabb távon nyújtani tudott volna. Ré-
ka sokáig csak ölel, és azt ismételgeti, hogy szeret, és hálás érte, hogy biztonságban érezheti 
magát mellettem – klasszikus ekis szentimentalitás, de azért jólesik. Én ekkor már inkább 
fáradt vagyok, mint bármi más. Kissé hűvös van, és nagyon le vagyunk izzadva, úgyhogy 
nem okos sokat kint lennünk, de mikor visszamegyünk táncolni, valahogy már az első pil-
lanattól kezdve tudjuk, hogy ez már nem lesz ugyanaz. A lábaim elnehezültek, a gyomrom-
ban pedig megmagyarázhatatlan szorongást érzek, mintha valami rosszat csináltam volna, 

97



98

és bűntudatom kéne legyen, pedig nem. Néha sikerül erről elterelnem a figyelmem, de 
csak lépegetünk a zenére, és Rékán is látom, hogy kicsit már unja.

– Nincs kedved bemenni a backstage-be? – kérdi nem sokkal később.
– Bemehetünk?
– Persze.
Jó ötletnek tartom. Kicsit lepihenhetünk, aztán hazaindulunk. Beszélgetni még van erőm, 

a zene már sok. Ilyenkor kéne bevenni a következő adagot, de jó érzés, hogy ez a megva-
lósítás szintjén fel sem merül bennem, és Rékán is látom, hogy egy-két órán belül ő is in-
kább már ágyban lenne. A folyosóról felhívjuk Pault, mire beenged minket a backstage-be. 
Hatalmas, füstös szoba, kényelmes kanapékkal, néhány asztallal, a szervezőkkel, a haverja-
ikkal és persze a Dj-kkel. A helyiség, mintha úgy lenne megtervezve, hogy az angol srácok 
köré legyen kiépítve: ők ülnek középen, mindenki rájuk figyel. Míg Réka és a bátyja beszél-
getnek, elmegyek a mosdóba, és mire visszaérek, Réka már az egyik angol Dj-vel kontaktol.

– Hé! – Szól hozzám Paul, és megböki a vállam. Mikor ránézek, felém hajol, belenéz 
a szemembe, majd elneveti magát.

– Hogy látszik már rajtad is!
Nem válaszolok. A kezembe nyom egy bontatlan, hűtött ásványvizet. Megköszönöm.
– Nem keveritek, ugye? – kérdi komolyan.
– Még inni sem ittunk.
– Jó, figy, nem akarok pöcs lenni, már húszéves, felnőtt nő, de tudod milyenek apá-

mék, oda kell figyelnem rá. – Ahogy mondja, egész normálisnak tűnik. Nem kioktatni 
akar, tényleg csak arról dumál, hogy a húgával minden okés legyen. – Ha máskor is buliz-
ni akartok, szóljatok, inkább felírlak titeket a sajátjainkra, minthogy random helyeken le-
gyetek és még fizessetek is.

Ezt is megköszönöm. Rendes tag.
– Az ekivel meg okosan! Egy-egy alkalom között legyen legalább másfél hónapnyi pihe-

nő, de ha igazán jót akarsz menni, akkor három hónapos kihagyás kell. És ne toljátok túl! 
Réka meg pláne ne, mert megviselné.

– Vigyázni fogok rá – mondom, majd a szemébe nézek. Mindketten tudjuk, hogy a szü-
leik válására utalt, de most erről nyilván nem kezdünk el társalogni.

– A saját testsúlyod, plusz 50, milligrammban. Ennyi a max.
Ezt alsó hangon is megdupláztuk.
– Jó – válaszolom, majd elnevetem magam, mert ekkor esik le, hogy Paul is be van állva, és 

ő sem tartotta be a saját szabályát. Ő is nevetni kezd, bár nem tudom, ugyanazon-e, mint én.

Mikor hazafelé sétálunk, már napfelkelte van. Nem sietünk, jólesik a friss levegő. Átölelem 
Réka vállát, és megkérdem, jól érezte-e magát. Természetesen igen.

– És képzeld, mikor Vincenttel beszéltem, meséltem neki Amszterdamról, és azt mond-
ta, ha egyszer Londonba mennénk bulizni, csak írjunk rá, szívesen vendégül lát minket 
néhány napra.

– Igen? – kérdezek vissza meglepetten. Menő lenne 
egy ismert Dj-nél megszállni, ráadásul a srác család-
apa, szóval ez valszeg nem valami homályos csajozós 

szöveg volt.
– Nyáron akár mehetnénk oda is.

– Igen, mehetnénk – mondom, majd fejben 
nekiállok matekozni.

Hallgatunk. Néhány perc múlva 
Réka szólal meg.

– Én ezzel szeretnék fog-
lalkozni.

– Hogy érted?
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– A bulizással. Ennél nincs jobb érzés. Mármint, ami elérhető.
– De ez nem természetes.
– Hogy érted?
– Azért ilyen jó, mert a többi dolgot így egészíti ki. Ha csak ezt csinálod, ez válik majd 

átlagossá, és akkor nem lesz olyan jó.
– De én nem akarok valami irodában ülni.
– Én sem.
– Más meg nem ugrik be.
– Nekem sem.
Egy darabig hallgatunk. Mindketten olyan egyetemre járunk, ami után az emberek ál-

talában irodákban ülnek, egészen a nyugdíjazásig. Én töröm meg a csöndet:
– Tudod, nekem azért van valami, ami van olyan jó, mint partizni.
Réka elgondolkodik, majd kérdez.
– Mi?
– Te. Amikor veled vagyok, szoktam ilyesmit érezni.
Megállunk, a szemembe néz.
– Ne legyél már hülye, nyilván én is – mondja, majd megölel.
– Persze az más – folytatom. – De amikor például szexelünk, az nekem van olyan jó, 

mint amikor bulizunk.
Egy darabig csak ölel, majd megjegyzi, hogy úgy érti, a tesójával szeretne dolgozni, és 

ő is bulikat akar szervezni.
– Dj akarok lenni – mondja ki végül. – Egyetem mellett, mint egy hobbit kitanulom, 

aztán meglátjuk. Addig meg beépülök a szakmába.
Megfogom a kezét, sétálunk tovább.
– Ez jól hangzik – mondom.
– Igen.
– Én meg otthagyom az egyetemet.
– Miért? – kérdi meglepetten.
– Apám rám erőltette ezt a mérnöki kart, pedig nem illik hozzám. És nem is élvezem. 

Alig van teljesített tárgyam.
Magam is meglepődöm, hogy ezt így kimondtam. Bár már régóta tervezgetem, eddig 

üres elhatározás volt csak.
– De akkor mi lesz?
– Majd dolgozom valamit, jövőre meg jelentkezem máshova.
Nem válaszol, csak rám néz, de az arckifejezése azt üzeni, velem van. Aztán témát vált.
– Képzeld, Paulnak olyan jól sikerült ez a szezon, hogy még az augusztusi bérlődömping 

előtt váltana egy nagyobb lakásra. Azt mondta, ha beköltöznék a mostani helyére, egy da-
rabig segítene a pénzzel.

– Ez is jól hangzik.
Hallgatunk, majd ő folytatja:
– De ha ketten laknánk ott, mármint, például te meg én, akkor fele akkora lenne a költség.
– Igaz – mondom, majd rámosolygok.
– Szeretnéd? – kérdi.
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Mikor hazaérünk, lábujjhegyen mászkálunk a lakásban, majd a konyhában gyorsan meg-
eszünk egy-egy joghurtot. Bár nem vagyunk éhesek, tudjuk, ha magunkba tolunk vala-
mit, holnap kevésbé lesz megviselt a szervezetünk. Iszunk egy kis vizet, beveszünk néhány 
C-vitamint, majd ágyba bújunk, és egészen addig tervezgetjük a közös életünket, míg Ré-
ka el nem alszik. Hozzábújok, és azon gondolkodom, hogy talán nem a legjobb, ha húsz-
évesen azt tapasztalja meg, hogy beekizve veretni a lehető legjobb érzés, amit átélhet. Én 
is élvezem, de korábban eszembe sem jutott, hogy ennél ne lenne jobb érzés, számomra ez 
inkább csak különlegesség. Az MDMA-nak köszönhetem például azt, hogy tömegben fel 
tudok oldódni – táncolok, gátlások nélkül, pedig ez korábban elképzelhetetlen lett volna 
számomra. Eddig, még ha sakálrészegre is ittam magam, csak feszengtem a legjobb kon-
certeken is. Ezért hálás vagyok, de kábé ennyi. Amit Réka iránt érzek, az sokkal fontosabb, 
de például, mikor tizenkét-tizenhat éves srácként még bokszoltam, sokszor akkor is ha-
sonlót éltem át. Egy-egy meccsen, ahogy az adrenalin elszabadult bennem, pontosan azok 
a folyamatok játszódtak le az agyamban, mint ma este, csak persze más céllal. Furcsa eze-
ket a dolgokat összehasonlítani, de úgy érzem, van köztük kapcsolat. A baj talán az, hogy 
Réka korábban nem élt át olyat, ami ennyire mélyről jövő volna, anélkül, hogy ne kellett 
volna rosszul éreznie magát miatta. Elhatározom, hogy a közeljövőben kicsit eltávolodunk 
a bulizástól, keresünk valami új, közös hobbit, és ha meg is hallgatunk majd egy-egy szet-
tet élőben, előtte inkább megiszunk ezt-azt, vagy netán elszívunk egy cigit, bár nekem az 
annyira nem esett jól Hollandiában sem, inkább csak vicces volt. Elképesztően fáradt és 
éhes voltam utána, de amúgy semmi extra.

Egy héttel később, a műszakom végén odajön hozzám az üzletvezető, és szól, hogy holnap 
mégsem kell dolgoznom. Megkérdem, miért, mire közli, hogy a barátnőm intézte el, majd 
elneveti magát. Robi a szörpöktől és üdítőktől helyettesít, cserébe jövő hét vasárnap bent 
kell legyek. Mivel nem nagyon tudom, mit válaszoljak, a főnököm még megjegyzi, hogy 
nem semmi csaj a barátnőm, de a hangsúlyából érzem, hogy nem úgy érti, milyen jó csaj, 
hanem úgy, hogy milyen simán el tudta ezt intézni, szóval megköszönöm. Mikor hazaérek, 
anyáék tortával várnak, ott van Laura és Réka is. A szüleimtől pénzt kapok, a nővéremtől 
egy egész jó Adidas melegítőpulcsit, Rékától pedig egy borítékot. Mikor kinyitom, előve-
szi az asztal alól a sporttáskám.

– Már be is pakoltam neked, két óra múlva megy a vonatunk.
Réka nem csak azért sikoltozott úgy, mikor megtudta, hogy amszterdami utazást szer-

veztem neki a szülinapjára, mert ennyire örült neki, de azért is, mert tudta, hogy még he-
tekig nem mondhatja el, hogy ő is egy tripet tervezett nekem, egy laza városnézéssel össze-
kötött bulizást. A borítékban vonatjegyek, egy szobafoglalás dokumentumai és bulibelépők 
voltak. A zágrábi Boogaloo szezonzárója, Jeff Mills klubszett, amilyen itthon nem is tu-
dom, volt-e valaha, de ebben az évtizedben biztosan nem. Az underground techno talán 
legnagyobb neve bár nálunk is megfordult párszor, de vagy filharmonikusokkal, vagy fesz-
tiválon, vagy valami kísérleti felállásban – én viszont a klubszettjeiért rajongok. Ez egy iga-
zi ritkaság, valószínűleg már hónapokkal ezelőtt le kellett foglalni a jegyeket, és vasárnap 
délutánra itthon is leszünk.

– Szép. Wow. Jó – csak ennyit tudok mondani.
Rendben. Ezen a bulin még odatesszük magunkat, de aztán tényleg leállunk, egy ideig 

legalábbis biztosan.   

Bódi Péter (1991, Miskolc) író, képzőművész, a CTRL+V egyesület elnökségi tagja. A közösség rend-
szeresen szervez nemzetközi projekteket és művésztelepeket a kortárs képzőművészet és a társadalmi 
aktivizmus témaköreiben. Idén jelenik meg a harmadik regénye a Kalligram Kiadó gondozásában.


