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Barbara
Az irodában büdös volt. Nem por vagy dohszag, nem az izzadság szaga, hanem valami más, 
alattomos szerves bűz, amiről Barbarának a bélgázok és a fogak közötti résekben rothadó 
ételmaradékok jutottak eszébe. Bucsainak volt egy külön tárgyalója, a vendégeket általá-
ban ott fogadta, ide, az irodába csak a tanároknak és a diákoknak volt bejárása. Előttük az 
igazgató nem zavartatta magát, vagy talán nem is volt tisztában a szaggal, ami mostanában 
egyre gyakrabban ólálkodott körülötte. Máskülönben magabiztos férfi volt, magas és köny-
nyed mozgású, mint egy kosaras. Barbarának egyedül a mosolyával volt baja, talán a kes-
keny arca, vagy a közel ülő szemei tehettek róla, hogy amikor mosolygott, sakálra emlé-
keztetett. Ezért is rázta le annak idején három randi után.

Amikor Barbara belépett, Bucsai éppen telefonált, és csak intett az íróasztallal szemben 
álló szék felé. Barbara leült, megigazította az inget a derekán. Az igazgató válla fölött a fák 
lombján átzuhanó fényt figyelte, ilyen zöld volt aznap is, amikor Juli meghalt, még mindig 
ugyanaz a nap volt, azóta nem történt semmi sem. Jó lett volna sírni, üvölteni, ököllel verni 
a fejét, mint akkor, de elmúlt a kétségbeesés, sőt már a harag is, és a helyüket nem töltöt-
te be más. Nem akart itt ülni Bucsaival a büdös szobában, hallgatni, ahogy a férfi próbálja 
lerázni a telefonáló kérdéseit. Valamelyik napilaptól hívhatták, azt hajtogatta, perelni fog, 
ha a cikkben leírják a nevét, vagy akár egyetlen mondattal rossz hírét keltik az iskolának.

– Hiénák – mondta Bucsai, és az asztalán tornyosuló iratkötegre dobta a telefont. – Per-
sze, értem én, hogy tájékoztatni kell az embereket, de könyörgöm, mi újat tudok mon-
dani? Azt kérdezgetik, hogy milyen ember volt a Bagó. Mondd meg nekem, Barbara, mi-
lyen ember volt? Mit tudtunk mi róla? Te talán tudtad, hogy izé… hogy fogdossa a fiúkat?

– Nem tudtam, Imre.
– Látod, pedig a te fiadat tanította!
– Majd pont tőle… – Barbara felvonta a vállát. Az anyák általában beszélgettek a fiaikkal, 

persze ettől még nem tudnak róluk semmit, mert arra a kérdésre, hogy mi volt ma az isko-
lában, egy gyerek sem tud értelmesen válaszolni. Viszont ő lassan öt éve egy biccentést vagy 
fejrázást sem tud kicsikarni Attilából. Igaz, az utóbbi időben nem is nagyon próbálkozott.

– Jaj, tényleg, bocsánat. – Bucsai elvörösödött. – Ne haragudj, mindig elfelejtem.
– Semmi baj – mondta Barbara. – Én is szeretném elfelejteni.
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– Attila remek fiú! – próbált szépíteni Bucsai. – Persze, a kémia a vérében van, de az ösz-
szes többi szaktanár is odavan érte. Csapatmunkában és kooperációban nem olyan erős, 
viszont fantasztikus a kognitív teljesítménye, és Íliás Tibi szerint elképesztő a szókincse és 
kifejezőképessége is. Meglátod, kinövi ezt a dolgot, és úgy fog beszélni, mint egy szóvivő. 
De nem húzom az idődet. Azért hívtalak, mert tanácsot akarok kérni.

Bucsai megdörzsölte a szemét. Rosszul alhatott az éjszaka, arca gyűrött volt és zöldesfehér. 
Mint aki össze akarja szedni az erejét, nagy levegőt vett, és egy sóhajjal kifújta. Barbarának 
erőt kellett vennie magán, hogy hátra ne hőköljön, amikor elért hozzá a bűz. Előkapott 
egy zsebkendőt, és hosszan dörgölte az orrát.

– Pont tőlem? – kérdezte, amikor újra levegőt mert venni.
– Te vagy itt legrégebben, pontosan tudod, hogyan működik ez a cirkusz. Másnak nem is 

merném elmondani, mekkora szarban vagyunk, Sugár meg Réti Janó már tizenötször hív-
tak ma, ne tudd meg, volt itt minden kedélyes érdeklődéstől számonkérésen át a testi sér-
téssel való fenyegetésig. Be vannak tojva, hogy a szülők tömegesen elviszik majd a gyere-
keket, és akkor nem térül meg a pénzük, amit tavaly beleöltek az építkezésbe. Barbara, én 
már ott tartok, hogy bánom az egész kisház-sztorit, ha tudom, hogy mi van Bagóval, biz-
tos nem építtetek új épületszárnyat, de hát honnan tudtam volna, engem nem taperolt so-
ha. Szerinted mit csináljak?

– Mivel kapcsolatban? Bagó pedofíliájával vagy az agyonverésével van baja a befektetők-
nek? – Bucsai olyan elveszetten nézett rá, hogy Barbara önkéntelenül is összekapta ma-
gát. Tulajdonképpen még örült is, hogy pár percig valami mással foglalkozhat, mint amin 
egész délelőtt rágta magát.

– Hát, tulajdonképpen mindkettővel – fintorodott el Bucsai –, de most inkább a ma-
tatásról van szó.

– Nevezd nevén – szólt közbe Barbara. – Nem matatás, hanem zaklatás, pedofília, sze-
xuális visszaélés.

– Számít ez? – hökkent meg Bucsai.
– Elég baj az, hogy eddig nem tudtunk róla, legalább most beszéljünk egyenesen.
– Jó, akkor legyen zaklatás, mit bánom. – Bucsai hátrébb tolta a székét, és idegességé-

ben körbe-körbe hajtotta magát, mint egy kisfiú. Barbara szédülni kezdett, inkább a lom-
bokat figyelte az igazgató helyett. – Azért attól én is tartok, hogy a szülők nem veszik túl 
jó néven az ilyesmit. De hogy van az, hogy soha egyetlen gyereknek sem jutott eszébe leg-
alább anyunak, otthon elpanaszolni? Arra vártak, hogy valaki agyoncsapja azt a nyomorul-
tat? Miért csak akkor állnak elő a sztorival, amikor a rendőrök már megtalálták a fotókat? 
Akkor is csak ketten! Érted, azt sem tudjuk, hányat… zaklathatott. Kettőt? Ötöt? Az ösz-
szes fiút? Tíz éve tanított itt, csak számold ki, az mit jelenthet. És mit lehetett volna tenni 
ez ellen? Becsukta a terem ajtaját, amikor órát tartott, valóban, de ki szeretné, ha a kezdő 
furulyatanítványok próbálkozásaitól zengene a folyosó? Komolyan, Barbara, egy másod-
percet sem aludtam az éjjel, ezen pörögtem végig, hogy mit basztam el.

– Nyugi – mondta Barbara. Furcsán összeszedettnek érezte magát, mint régen, még a be-
tegség és a nyugtatók előtt, csak azt nem tudta, hogy a morfiumtól van így, vagy attól, hogy 
ez a probléma bár súlyos, de nem az övé. – Az önváddal ráérsz. Most azt találjuk ki, ho-
gyan tudnád menteni a helyzetet.

– Gondoltam egy levélre a szülőknek. De mit írjak bele?
– A sajnálkozáson kívül konkrét terveket. Érezzék, hogy értéket kapnak a pénzükért cserébe.
Egy percig mindketten gondolkoztak, majd Bucsai koppintott az asztalon.
– Az iskolapszichológus elbeszélget az összes tanítvánnyal.
– Tudunk jobbat. Meghívott előadókra gondolok, minden évfolyamban fiúknak és lá-

nyoknak külön.
– Nem rossz – bólogatott Bucsai. – Megteszed, hogy keresel ilyet?
– Nem vagyok a titkárnőd – vágta rá Barbara. – De megpróbálom, ha lesz időm a követ-

kező óra előtt. Lehetne egy projekthetet is csinálni, Az én testem címmel.
– Nagyon jó, a projektheteket imádják a szülők. Ezt szervezze meg a biológia munka-

közösség.
– Nem pakolhatod az egészet az én nyakamba! – csattant fel Barbara.
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– Ott van Emő is – mondta Bucsai. Most, hogy lassan körvonalazódott a megoldás, 
megint bele tudta élni magát a főnöki szerepbe. – Rajtatok kívül ehhez senki sem ért. Le-
gyenek rendkívüli szülőik?

– Semmiképpen! Azzal azt üzennénk, hogy nagy a baj. Egyszeri és befejezett dologról 
van szó, amivel kapcsolatban a tanulók biztonságos, asszertív közegben speciális utógon-
dozást kapnak, és ezzel azt is megalapozzunk, hogy ilyesmi ne fordulhasson elő a jövőben.

– Ez marha jól hangzik. Nem akarod te megírni a szülői körlevelet? – kérdezte Bucsai.
– Kapd be – vágta rá Barbara, és felállt. – Megyek, megnézem, milyen felvilágosító órá-

kat ajánlanak, aztán majd elküldöm a linkeket.
– Te egy kincs vagy, remélem, tudod – mondta Bucsai, és ekkor már mosolygott, széle-

sen, kivillantott fogakkal. – De várj még! Mit tudsz a nyomozásról? Emő valami olyasmit 
mondott, hogy Attilát kikérdezték tegnap este. Ez igaz?

Barbara megtorpant az ajtóban. Visszafordult, és tett egy lépést az íróasztal felé. Emő? 
Mikor beszélt Emő Bucsaival? És mit mondott Attiláról? Keze ismét remegni kezdett, de 
most egészen finoman, mintha csak emlékeztetni akarná a reggeli rohamokra. Nem eshet 
szét Bucsai előtt. Válaszolnia kell, méghozzá könnyedén. Attila nem csinált semmit.

– Elég sokat lóg Szűcs Tomival és Csanggal, úgyhogy a rendőrök meg akarták hallgat-
ni, hátha tud vagy látott valamit. Persze Attila hozta a formáját, és ott sem reagált semmi-
re. Végül hazaküldték.

– Mi van Szűcs Tomival meg a kis Csanggal? – értetlenkedett Bucsai.
– Nem tudod? – döbbent meg Barbara. – Azt hittem, mindenki tudja.
– Mit tud mindenki?
– Neked nem szóltak? Te, ha ez még nem nyilvános, akkor lehet, hogy el se szabadna 

mondanom.
– Barbara! – szólt rá fenyegetően Bucsai. – Mit?
– A két srácot látta valaki aznap. Ott bóklásztak, ahol később Bagó testét megtalálták.
– Ezt nem hiszem el! – Bucsai úgy pattant fel, hogy kis híján felborította a gurulós fotelt.
– A szüleik beszélgettek tegnap este a váróban, én ott hallottam. Meg persze az Attilá-

nak feltett kérdésekből is kitaláltunk ezt-azt.
– Bóklásztak? Azt mondod, bóklásztak?
– Attila nem volt velük, ő a szertárt rendezte Emővel – tette hozzá gyorsan Barbara.
– Még jó, hogy! De komolyan azt gondolják, hogy a saját tanulóink verték agyon azt 

a szerencsétlent, és én vagyok az utolsó, aki erről tudomást szerez?
– Semmi sem biztos. Csak egy bejelentés volt, és a rendőrségnek utána kellett járni.
– Atyaég! Ma megint jött két nyomozó, mondták, hogy be akarnak menni egy-két osz-

tályba, el akarnak beszélgetni a  tanulókkal, de azt hittem, Bagó dolgai után kutatnak. 
Eszembe nem jutott, hogy a gyerekek között keresik azt, aki agyonverte a nyomorultat. 
Basszameg, gyilkosság? Itt? Ehhez képest a matatás semmi! Ha ez igaz, akkor tényleg be-
csukhatjuk a cirkuszt!

Barbara a szék támlájához nyomta a tenyerét. Bucsai őrjöng, de neki ehhez semmi kö-
ze. Tomi és Csang nem számítanak, és Attila ott se volt.

– Két gyerek a négyszázból – mondta.
– De hogy a Csang? – szörnyülködött Bucsai. – Annak az apja, te tudod, hogy az kicso-

da? Atyaég. De miért csinált ilyet, őt is tanította Bagó?
– Imre, nekem mennem kell – mondta Barbara. – Szerintem most koncentráljunk a zak-

latási ügyre, az biztosan volt, és arról mondanunk kell valamit a szülőknek. A másikkal 
majd akkor foglalkozz, ha odáig jut az dolog.

– Igazad van! – Az igazgató még mindig hitetlenkedve rázta a fejét, de próbált uralkod-
ni magán. – Köszönöm. Nem is tudom, mihez kezdenék nélküled.

Barbara biccentett, elindult az ajtó felé. A küszöbön megállt, és másodszor is visszafordult.
– Szerezzek neked egy időpontot Simonnál?
– Mi? – kérdezett vissza Bucsai. – Minek?
– Persze fogorvoshoz is el kéne menned – folytatta Barbara –, mert szerintem vagy a szád-

ban, vagy az arcüregedben lehet a gyulladási góc.
– Miről beszélsz?
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– Te nem érzed, mi? Borzalmas a  leheleted. Azt gondoltam, ha már úgyis tanácsokat 
adok neked, elmondom ezt is.

– Te tényleg pszichopata vagy!
Barbara erre már nem válaszolt, kilépett a folyosóra, vett egy mély lélegzetet, és elindult 

a lépcsőn felfelé. Már a második emeleten járt, amikor eszébe jutott, hogy vajon miért tet-
te oda Bucsai azt a „tényleg”-et.

Simon
Nem szabadna látogatókat engedni a műtét előtt állókhoz, bosszankodott Simon. Főleg 
nem gyerekeket. Ha nem bírnak magukkal, legalább este jöjjenek, amikor az orvosok már 
nincsenek itt. Ő még az arcát sem szeretné a szükségesnél jobban megnézni ennek a nőnek, 
nem akar emlékezni a puha bőrre, a nyak fáradt vonalára, a kék szemet keretező szarkaláb-
ra. Majd, ha már túl vannak a műtéten, akkor esetleg, de addig semmiképpen, addig ez 
a nő számára maradjon baloldali nyelvszél, nyálmirigy és nyirokcsomó. A gyerekek annyi 
idősek lehettek, mint Juli és Attila volt akkor, két lány, puha, szőkésbarna hajuk egyforma 
copfban, még az anyjuk fonhatta be reggel, mielőtt befeküdt. Nem kellett volna észreven-
ni a copfokat, a félelmet a fáradtkék lányszemekben. Simon jelezte, hogy visszajön később, 
de az apa felállt, nem zavarnak, mondta, kimennek a kórterem elé.

Megtörténtek a szükséges vizsgálatok, megtervezték a műtétet, az aneszteziológus is lát-
ta a nőt, már csak a papírokat kell vele aláíratni. Simon nem akarta megúszni a kocká-
zatok ismertetését, nem is bagatellizálta el a súlyosságukat, a beavatkozás szükségességét 
hangsúlyozta inkább. A nő bólogatott, az élet fontosabb, mint egy működőképes arcizom.

– Hozasson be a férjével füzetet és ceruzát – tanácsolta Simon. – A műtét utáni napok-
ban csak írásban tud majd kommunikálni.

– És utána? – kérdezte a nő.
Simon az aláírt papírokat rendezgette, aztán lesimította a köpenye szegélyét.
– Meglátjuk. Mi mindent megteszünk – mondta végül. Nem nézett fel, szégyellte, hogy 

elbújt a többesszám mögé.
A folyosón odalépett hozzá a fiatalabbik lány.
– Neked rajzoltam – mondta, és Simon kezébe nyomott egy gyűrött papírlapot.
Nem szabadna beengedni őket, gondolta Simon, miközben leguggolt, hogy a szeme egy 

vonalban legyen a gyerekével. Kisimította a lapot. Egész ügyes ceruzarajz volt, egy sárga ha-
jú, pocakos alakot ábrázolt, aki kivont karddal állt a kutyaformájú lova hátán.

– Ez te vagy – mondta a kislány.
– Nagyon szép rajz. Köszönöm. – Simon felállt, megsimogatta a gyerek fejét, és komo-

lyan biccentett az apa felé. – Most már visszamehetnek a szobába.
Gondosan összehajtotta a lapot, és betette a farzsebébe. Ahogy elindult az orvosi szoba 

felé, gumitalpú cipője alatt felnyávogott a linóleum.
Barbara betegségét egy ideig titokban tartották a gyerekek előtt. Simon végül a műté-

tet megelőző napon ült le velük a kanapéra, akkor már nem halogathatta tovább, el kellett 
nekik magyarázni, miért nem megy haza aznap este az anyjuk. Van egy kis baj a hasában, 
és meg kell műteni, csak ennyit mondott, és hogy ha minden jól megy, egy hét múlva már 
újra velük lehet. Juli már ennyitől kiborult, nem tudta abbahagyni a sírást, anyát akarom, 
anyát akarom, ezt kiabálta, lefeküdt a földre, ott hányta-vetette a fejét és a lábait. Simon-
nak le kellett fognia, hogy össze ne törje magát a márványpadló és a bútorok között. Atti-
la nem sírt, mozdulatlanul ült, egy tűzpiros játékautót szorongatott a kezében, és úgy bá-
mult maga elé a levegőbe, mint egy kis vénember. Simon azt gondolta, talán nem is értet-
te, amit mondott nekik. Csak amikor Juli megnyugodott, és Simon az ölébe vehette Atti-
lát, akkor érezte, hogy a fiú remeg, és az egész teste jéghideg.

Szerencsésnek is mondhatták volna magukat. Barbara műtétei jól sikerültek, és ugyan 
végül a méhét is ki kellett venni, az utókezelést megúszta egy viszonylag kíméletes kemo-
terápiás programmal, és azóta nem találtak benne újabb daganatot. Persze a műtétek után 
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közvetlenül még nem tudhatták, hogy jól alakulnak majd a dolgok. Akkoriban csak az ap-
ró részeredményeknek lehetett volna örülni, és erre egyikük sem volt képes. Mire megér-
kezett az első biztató lelet, Barbara már rég a nyugtatóké volt. Remélted, hogy megsza-
badulhatsz tőlem, ugye, kérdezte Simontól aznap este, miután elaludtak a gyerekek. A le-
let örömére Simon megnyitott egy üveg Zenitet, és bár tudta, hogy Barbara bevette a dél-
utáni Xanaxot, azért töltött neki is. Barbara az első korty után mondta ezt, aztán letette 
a poharat, mintha attól félt volna, hogy ha többet iszik, akkor még keményebben fog be-
szélni. Magafeledten állt a tálalószekrénynek támaszkodva, nem akart hatni Simonra, ta-
lán nem is tudta magáról, hogy még mindig szédítően szép. Máshogy volt figyelemremél-
tó, mint korábban, nyoma sem maradt a buja, göndör hajnak és a játékos mosolynak. Bor-
dó selyempongyolájában szinte eltűnt a teste, a hátracsúszott selyemkendő alól kivillant 
a csupasz fejbőr. A csontok és a hosszú nyak eleganciája viszont megmaradt, ahogy az arc 
lágy vonalai is, a domború homlok, az íves szem, a száj melletti puha ráncok. Volt benne 
valami más is, valami kegyetlen és engesztelhetetlen. Az új Barbara egyszerre volt esendő 
és iszonyú, mint egy elfelejtett isten. A Zenitet túl savasnak érezte aznap. Simon is letette 
a poharat, és közelebb lépett Barbarához. Aznap este szeretkeztek utoljára.

Barbarának lehetett oka haragra. Simon nem akart megszabadulni tőle, sőt el sem tud-
ta képzelni nélküle az életét, ám ha más nőkkel találkozott, nem fogta vissza magát. Az 
egyetem óta együtt élt Barbarával, akiben szinte mindent megtalált, amire szüksége lehe-
tett, ezért soha nem kereste a lehetőséget, de túl korrektnek vagy udvariatlannak sem akart 
látszani. A test az csak a test, végül is a szex nem több, mint egy jó vacsora vagy egy mun-
ka után lejátszott teniszmeccs. Úgy gondolta, nem vesz el semmit Barbarától és a gyere-
kektől, sőt, épp jót tesz a családnak azzal, ha felszabadultabban megy haza. Hogy Barba-
ra mit gondolt, azt nem tudta, mert ezekről a futó viszonyokról soha nem beszéltek. Ha 
akarta, sejthette, hogy Simon nem hűséges hozzá. Észre kellett vennie a nők pillantása-
it a közös társaságban, és könnyen lehet, hogy elkapott néhány óvatlan üzenet Simon te-
lefonján. Mégsem hozta szóba egyszer sem. Nem is duzzogott. Egyszerűen úgy tett, mint-
ha nem tudna semmiről.

Egy komoly hátránya viszont volt a szeretőknek: Simon nem tudott elég figyelmet for-
dítani arra, ami otthon történt. Nem tűnt fel neki, hogy Barbara esténként nem ül mel-
lé a kanapéra, és egyre több hétvégén szervez külön programot. Aztán már a nyári szünet-
ben is több időt töltöttek külön, mint közösen, Barbara a gyerekekkel leköltözött Bada-
csonyba, vagy elutaztak valahová a barátnőivel, Simonnak viszont dolgoznia kellett, így ő 
otthon maradt Hidegkúton. Akkor kezdett nőket vinni a házba. Őket a vendégszobában 
dugta, nem a hálóban, erre az egyre vigyázott. Szőkék vagy barnák, kollégák és páciensek, 
jöttek-mentek, elszórakoztatták, de valójában egyedül Barbara számított. Lehetetlen, hogy 
ezt pont ő ne tudta volna.

Aznap este, amikor a jó leleteket ünnepelték Barbarával, a nehéz diófa asztalon szexeltek 
először, később az emeleten folytatták, a fürdőben és a hálószobában is, úgy kapaszkodtak 
egymásba, mint két fuldokló, újra és újra a mélybe húzták a másikat. Kérj tőlem bármit, 
mondta hajnalban Simon. Mindent megteszek. Barbara nem válaszolt, talán azt gondol-
ta, hogy hitegeti. Aztán másnap lett, Simon elment dolgozni, és mire a gyerekekkel együtt 
hazaért, Barbara újra bezárkózott önmagába. Csak a teste volt jelen. Megsimogatta Atti-
lát, és az ölébe vette Julit, gyógypuszit adott, sőt mesét is olvasott, de a tekintete úgy ug-
rált a szobában, mintha nem rájuk nézne, hanem messze mögöttük látna valami sokkal ér-
dekesebbet. A gyerekek körbeugrálták az anyjukat, aztán leültek enni, Linda főzött aznap 
is, vagy valahonnan hozattak, erre Simon már nem emlékezett, csak a Barbara arcán buj-
káló halvány mosolyra és a reményre, hogy apránként kikerülnek az örvényből, és vissza-
térhetnek a megszokott életükhöz.

És talán így is történt volna. Ha két héttel később, azon a május eleji napon nem viszi 
el kirándulni a gyerekeket, ha nem hagyja, hogy Juli és Attila egész úton marakodjon, ha 
nem egy lelkes és csinos rezidenssel csetel a padon ülve ahelyett, hogy felment volna a ki-
látóba a gyerekekkel, akkor talán együtt lennének ma is.

– Minden oké? – kérdezte Csilla aznap már másodszor. A lány, nyakában a státuszszim-
bólumként viselt sztetoszkóppal eltorlaszolta Simon előtt az orvosi szoba bejáratát.
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– Le kéne szoknod erről – mondta Simon, aztán rögtön meg is bánta, amikor meglátta 
a lány arcára kiülő megütközést. – Ez egy kórház, itt beteg emberekkel foglalkozunk – ma-
gyarázta, hogy enyhítsen a rendreutasítás élén. – Itt semmi sem oké, és ez így van rendben.

Csilla komolyan bólintott. A sztetoszkópját babrálta, szőke frufruja eltakarta a szemét, 
de Simon így is látta, hogy legszívesebben elsüllyedne szégyenében. Finoman arrébb tolta 
az útból, és a kezét a szükségesnél két másodperccel tovább hagyta a lány vállán. Ha ma es-
te későn végez Hidegkúton, akkor Anett-tel csak holnap tud beszélni. Holnapután péntek.

– Ez a hét nagyon zűrös, viszont pénteken ráérek – mondta. Csilla felnézett, közelről 
látszott, hogy kék íriszében zöldes pöttyök úsznak. – Aznap nem mentek sörözni az évfo-
lyamtársaiddal? – A lány elkapta a tekintetét, de Simon már nem a szemét, hanem a felé 
forduló testét figyelte, a frufrut igazító kezét és az elakadó lélegzetet. – Az se nagy baj, ha 
ők nem érnek rá.

Csilla ismét felnézett. Már nem volt félszeg a mosolya, és a korábbi kihívásnak sem lát-
szott rajta nyoma, inkább mintha megilletődött volna.

– Péntek jó – mondta egyszerűen, azzal megfordult, és elsietett a vizsgáló felé.
Simon nem nézett utána. Magára zárta az ajtót, levette a köpenyét, és elővette a szek-

rényből az utcai ruháit. Remélem, nem fog belém szeretni, futott át az agyán, amíg öltözött.



Gundermann, ne hozzon nekem virágot!
Ha elég sokáig maradok mozdulatlan, velem szemben a fal hullámozni kezd, a józan ész 
azt sugallja, hogy ilyenkor elfeledkezik rólam, és úgy viselkedik, mint amikor egyedül van, 
megremeg, óvatos hullámot indít az egyik sarkától a másikig, aztán egy másodikat és egy 
harmadikat is, új közeg határához érve a hullámok részben visszaverődnek, részben beha-
tolnak az új közegbe, az induló és az érkező hullámok a fal síkján innen keltenek tündök-
lő interferenciákat, de talán nemcsak hullámozni, hanem lebegni is tud, sőt gomolyogni, 
csak én, az ember akadályozhatom meg ebben, figyelmem dárdái böködik mozdulatlan, 
lapos közhellyé, amit három unott betűvel leírhatok, a latin ábécé hatodik, első és tizen-
kettedik betűje közé feszítem ki, se gomolyogni, se hullámozni ne tudjon, két fehér súly 
figyeli egymást, két hófehér és vaksötét súly, nézze, a dárdahegyek nyomán vér fakad, las-
san megtölti a szobát, mindig sejtettem, hogy a figyelem nem más, mint a tapintat hiá-
nya, egyetlen célja, hogy a tárgyát megfossza a szabadságtól és a szabadság reményétől is, 
mégsem nézhetek félre, mert a fal már hullámzik előttem, ha megmozdítom a szemgo-
lyóm, ráébred, hogy itt vagyok, kifigyeltem a titkát, és szégyenében rám borul, segítsen 
hát, énekeljen nekem, tegye könnyűvé a perceket, énekeljen hullámról, gomolygó ködről 
és irizáló interferenciáról, én meg közben csak ülök itt, ideszögez az odafordulás, a mes-
terkélt alázat, nem moccanok, levegőt se veszek, két fehér súly figyeli egymást, ezt azt hi-
szem, nem én írtam, de írhattam volna én is, akárki írta, biztosan ült már hófehér fallal 
szemben órákon át, egészen addig, amíg a fal megmozdult, hullámozni és gomolyogni 
kezdett, sőt talán még annál is tovább.   

Molnár T. Eszter (1976) író, biológus. Legutóbbi regénye: Teréz, vagy a test emlékezete (Prae, 2019).


