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ABLAK
Ablak az Ontario-tóra

N A G Y  G E R Z S O N r e g é n y r é s z l e t

( dühöngő )

A Pesti Színházban a Dühöngő ifjúságot játsszák. Eszenyi Enikő, Kaszás Attila. Folyamato-
san telt házas, de Ildikó szerzett két jegyet, nem árulja el, honnan. Késésben vagyunk, ülök 
a kollégium előtti lépcső korlátján, fehér ingben, apám szürke zakójában. Az ujja rövid, 
a hasamon lötyög. Rita, Ildikó szobatársa az ablakban könyököl. Intek, visszaint. Bal vál-
láról lecsúszott a póló, kilátszik a fekete lófej. Kislányos az arca, vonásai finomak. Mindjárt 
kész, szól le bocsánatkérő mosollyal. Mintha ő tehetne arról, hogy Ildikó késik. Az órámra 
nézek. Háromnegyed. Kényelmes sétát terveztem a Ráday és a Váci utcán. Most már biz-
tos, hogy rohanni kell, és nem érünk oda időben.

Ildikó tíz perccel hét előtt jelenik meg a kollégium kapujában, tűsarkú cipőjében jobb-
ra-balra imbolyog. Tűsarkúban nem lehet rohanni. Testhez simuló kosztüm, fekete haris-
nya. Nagyon csinos, ilyenre számítottam, megdöbbenek mégis. Ildikó előtt nem volt ko-
molyabb csajom. Bulikon, osztálykiránduláson összejött néha valami, de rendszerint elbé-
náztam. Felnéz az ablakra, most már bemehetsz, mondja a lánynak. Megcsókol, rúzs ta-
pad a számra. Fogunk egy taxit, ne izgulj már annyira.

Look Back in Anger a színdarab eredeti címe, utánanéztem a könyvtárban. Ottlik fordí-
totta Dühöngő ifjúságnak.

A medvék meg a mókusok csudálatosak, mondja Ildikó három órával később a Vörös-
marty téren. A házfalhoz szorítom, benyúlok a szoknyája alá. Csudálatosak és gyönyörűek, 
folytatom. Ildikó éles hangon visít, Eszenyit próbálja utánozni. Ez meg micsoda, kérde-
zem. Ez a boldog mókusok tánca. Ezt táncolják a mókusok, ha boldogok. És miből gon-
dolod, hogy boldog vagy? Nem tudom. Hirtelen minden olyan szépnek tűnt. Elkomoro-
dik. Metróval menjünk, szorítja a cipő a lábamat.

A kocsiban a szemben ülő, jól öltözött középkorú férfi Ildikót bámulja. Zavar, ha nem 
nézek oda, akkor is. Ildikó nem vesz róla tudomást. Segíthetek, kérdezem. Remeg a han-
gom. A férfi nem válaszol. Ildikó megszorítja a kezemet. Elnézést, uram, tudok valami-
ben segíteni? A férfi felpattan, megáll előttünk. Jobb kézzel a kapaszkodót markolja. Teste 
meghajlik a kanyarban, csípője kis híján az arcomhoz ér. Visszaül, gúnyosan elmosolyodik. 
Ezek miatt van minden, mondja váratlanul. Ezek miatt. Szégyen. Gyalázat. A föld férgei 
ezek. Színpadiasan rám mutat. Minden bűn az ő kezükhöz tapad. Pusztulnának el, tűnné-
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nek el a föld színéről. Nincs erőm mozdulni. Hátamat a műbőr üléshez nyomom, szorí-
tom Ildikó kezét. Már nem is hallom, amit a férfi mond, csak az ajkát látom mozogni a sze-
mem sarkából. Féregnyúlvány, pária, ennyit értek, tisztítótűz, pusztulás, zsidók. Megszó-
lal a hangosbeszélő, Kálvin tér, nyílnak az ajtók, Ildikó felránt, kimenekülünk a kocsiból. 
A szerelvény elindul, a férfi hadonászva magyaráz, mintha még ott ülnénk vele szemben.

A Ráday utca kihalt, messziről visszhangzik a cipősarkak kopogása. Szét kellett volna 
verni a pofáját, mondom a Berliner előtt. Gyomorszájon rúgni, kitolni a szemét. Rohadna 
meg a mocskos állat! Ildikó nem felel, lehajtott fejjel megy előre. Miért nem vágtam a ké-
pébe? Hagyd abba, kiált rám. Megállok. Örülj, hogy nem csináltál semmit. De hát miket 
mondott? Ezt nem szabad eltűrni! Nem is vagyok zsidó! Velem így nem beszélhet senki! 
Szétrúgom a fejét! Ildikó meglöki a karomat. Mozgást látok a kapualjban. Közelebb érünk, 
két tizenéves cigány fiú, sötét arcúak, kopaszok. Minket figyelnek. Az alacsonyabb pisz-
tolyt tart a kezében, forgatja a tárat. Gyorsítanék, de Ildikó visszaránt. Megfordul. Mi tet-
szik, kérdezi. A pisztolyos kilép az árnyékból. Kigyúrt a karja, nyakán feszülnek az izmok. 
Jók a virgácsaid, mondja. Hallgatózom, talán jár erre valaki. Üres az utca, az ablakok sö-
tétek. Kicsi vagy te ahhoz, feleli Ildikó. Fel se éred a pinámat. A fiú röhög, visszahúzódik 
a kapualjba. Elindulunk, remeg a térdem.

Máskülönben, kérdezi Ildikó a Kinizsi utca sarkán, biztos vagy benne? Fogalmam sincs, 
miről beszél. Még mindig a cigány fiú kezét látom magam előtt, ujjai rásimulnak a pisz-
toly markolatára, tenyerével a tárat forgatja. Játékpisztoly is lehetett. Nagyon valóságosnak 
tűnt, de nincs kizárva, hogy játékpisztoly volt. Ildikóra nézek. Tessék? Miben vagyok biz-
tos? Megállunk. Sötét van, nem látom jól a szemét. Félig el is fordul. Hát abban, hogy zsi-
dó vagy-e. Megdöbbenek. Már hogy a francba ne lennék biztos, mit akarsz ezzel mondani? 
Ildikó hátralép, a falhoz támaszkodik. Akkor miért vetted magadra? Miből gondoltad, hogy 
hozzád beszél? Végre megértem. Ki máshoz beszélt volna? Engem bámult, rám mutogatott. 
Próbálom felidézni a jelenetet. A férfi arcát. Fröcskölt a nyál a szájából. Ildikó mutatóujjá-
val az orromhoz ér. Andriska, te nem vagy zsidó, és nem is látszol annak. Hiába szeretnéd, 
nem rád volt begerjedve. Hát akkor kire, kérdezem. Vajon kire? Nehéz kitalálni. A Kinizsi 
utca kijáratát figyelem, látom-e a Dunát. Nem látom, a fákat látom a Nehru part szegélyén.

Géza bácsi van a portán. Ősz hajú, sovány, nagyon inas, fél fejjel magasabb nálam. Nya-
ka kissé előregörnyed. Jó estét, kisasszony, jó estét, fiatalúr! Hogy tetszett a színház? Fiatal-
úrnak vagy pajtikámnak hív minket, attól függően, milyen a kedve. Csodás volt, feleli Il-
dikó. Szokott színházba járni? Ezt a darabot vétek volna kihagyni. Géza bácsi legyint. Ré-
gen, nagyon régen jártam. A Básti Lajos, az tudott játszani. Vagy a Latinovits. Elindulunk 
felfelé. Álmodjanak szépet, szól utánunk. Ildikó kettesével szedi a lépcsőfokokat. A harma-
dikon érem utol, lihegve átölelem. Hadd aludjak ma veled, súgom a fülébe. De a szobatár-
saim, feleli. Nem akarok semmit, csak hozzád bújni, esküszöm. Nem lehet. Sajnálom, ma 
este nem. Megcsókol, és óvatosan kinyitja az ajtót.
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( niagara )

Mit csinálsz a hétvégén, kérdezi Kim.
A Tim Hortonsban ülnek ebéd után, jégkásás dupla ca pu cci nót rendelt, lassan szívogatja, 
érzékeny a foga a hidegre. A szokásos, feleli. Leugrom Las Vegasba.

Kim legyint. Persze, Las Vegasba. Mit csinálnál te azon a szomorú helyen? Halálra un-
nád magad a hájas amerikai nyanyák közt. It’s my birthday. Jimmy kibérelt egy faházat 
a Niagaránál.

A Niagaránál? Most jut eszébe, hogy nem látta még a vízesést.
Niagara on the Lake, mondja Kim, a vízesés Niagara Fallsban van.
Olvasol a gondolataimban?
Nem nehéz. És különben is, boszorkány vagyok, nem tudtad? Na, eljössz? Szombaton 

négykor felveszünk a ház előtt.
Mosolyog, felszívja a jégkását, fogába belehasít a fájdalom.
Péntek délután korán végez, nincs kedve semmihez, a bőrkanapén fekszik, nyomkod-

ja a távirányítót. Milyen ajándékot vegyen? Nincs érzéke az ajándékokhoz. Meg kellene 
kérdezni valakit. Kit lehetne megkérdezni? Nem jut eszébe senki. Kimet, őt meg lehetne. 
Vagy Ildikót. Ildikónak sálat vett a huszadik születésnapjára, nem adta oda, Botond miatt. 
Később odaadta? Nem emlékszik, ennek tíz éve. Nem adhatta oda, Ildikó akkor ment el. 
Eszébe jut, hogy a saját huszonkettedik születésnapján basht játszottak a kollégiumi szobá-
ban. Folyton veszített, mindenki arra játszott, hogy veszítsen. Miért játszottak volna arra. 
Bosszantani akarták? Büntetni. Elegük lett a nyűgösségéből, a depressziójából. A vesztes-
nek innia kell. Rengeteg pálinkát megivott, felkapott egy üvegpoharat, az ablak felé dobta, 
a függöny tompította az ütést, csak a belső ablaktábla tört be, szabályos kör alakban, a külső 
sértetlen maradt. A pohárból a bor Rita hajára ömlött, Rita felpattant, kiabált, hadonászott 
az arca előtt. A szavakra nem emlékszik. Ketten fogták le, Rita a mellére térdelt, fejére ön-
tött egy üveg kadarkát. Szekszárd, Porkolábvölgy, ajándékba kapta, Rita kirohant, bevágta 
az ajtót. Nem beszéltek fél évig, aztán szép lassan kibékültek. Bocsánatot kért, Rita elfo-
gadta, de valahogy hidegen, tartózkodással. Az üvegszilánkot felszedték a földről, a nagyja 
bennmaradt a két ablaktábla közötti résben. A lyuk még három évvel később is ott volt az 
ablak közepén, amikor Ádám és Pepe kiköltöztek a kollégiumból.

Mit keresnék én egy születésnapi partin, gondolja, Kanadában, az Ontario-tó partján. 
Két hónapja sincs, hogy ismeri ezeket az embereket. Begépeli az e-mailt, ne haragudj, köz-
bejött, mi jött volna közbe, kitörli, nem érzem jól magam, sajnálom, kitörli, baszd meg, 
miért kellett meghívnod, ezt magyarul írja, kitörli. Átmegy az Eaton Centerbe, az első üz-
letben türkizkék, finom anyagú sálat vásárol, tapogatja, talán selyem. Huszonöt dollár, nem 
olcsó, de nem is túlzottan drága. A feleségének lesz, érdeklődik a vékony arcú, szőke eladó. 
Meglepődik, bólogat. Kitűnő választás, mondja a szőke. Lengyeles az akcentusa. A sálat te-
nyérnyi méretű elegáns papírdobozba csomagolja.

Szombaton négykor kint áll a ház előtt, süt a nap, a Bay Streeten gyér a forgalom. 
Jimmynek Toyota Camryja van, erre emlékszik, de a színére nem, szürke vagy sötétzöld. Ne-
gyedóráig az autókat figyeli, elfárad, a sporttáskára ül, felugrik, kihúzza a cipzárt, a dobozt 
szerencsére a táska végébe dugta, a törölköző alá, nem nyomódott össze. Fél öt, Jimmyék 
sehol. Ellenőrzi a telefonját, nincs üzenet. Hátha elfelejtették. Kim elfelejtette, hogy meg-
hívta, már úton vannak a Niagara felé, ha eszébe is jut, nem fordulnak vissza. De nem, az 
lehetetlen, Kim nem felejthette el. Háromnegyed öt. Máshová beszélték meg? A nap eltű-
nik a felhőkarcolók mögött, egyre hűvösebb a levegő. Dudálást hall az Eaton Center felől, 
ott a Camry, félkerékkel a járdán. Sötétzöld.

Ne haragudj, cimbora, mondja Jimmy a letekert ablakon át, dobd be a cuccod a cso-
magtartóba, ülj ide mögém. Becsatolja magát, Vanessa finoman arrébb húzódik Alex irá-
nyába. Lekezelnek, Kim épp csak hátrapillant, hi, how are you, Jimmy a gázra tapos, meg-
ugrik az autó. Vanessa parfümje erős, fűszeres. Nem beszélgetnek, a rádióból Metallica szól. 
Alig bírja nyitva tartani a szemét, de aludni sem tud, sosem tudott kocsiban aludni. Mi új-
ság, fordul Vanessa felé, a lány a másik irányba bámul. Gyorsan kiérnek a városból. Jobb-
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ra Mississaugua raktárai, gyárépületei. Burlingtont elhagyva az autó-
pálya átvág a tavon, Jimmy lehajtja a napellenzőt, a híd végén az út 
visszakanyarodik kelet felé, Kim hátranéz, mutogat, itt, itt, a töb-
bit nem érti, üvölt a zene, automatikusan bólogat, Tim Horton, ki-
áltja Kim, vedd már halkabbra a rádiót, szól oda Jimmynek, Tim 
Hortonnak itt, ennél a lehajtónál sodródott ki a kocsija.

Nagy, szürke ház előtt parkolnak le, fehér Buick terepjáró áll a csu-
pasz platánok alatt. David és a felesége a bejárati lépcsőn ülnek. Csak 
ketten? Jöhetett volna velük, akkor nem kell másfél órán át Vanessa 
parfümjét szagolnia. Kim nem szervezett lányokat, úgy látszik, most 
nem akarja összehozni senkivel.

Siessünk, mondja David, öltözzetek át, hétre foglaltam asztalt.
Öltözzünk át, csodálkozik. Miért? Valami elegáns helyre megyünk?
Ne aggódj, jó leszel így is.
Kim nevet, belekarol, az emeletre vezeti, benyit a folyosó végén 

az utolsó ajtón. Hajópadló, fehérre mázolt lambéria, hosszúkás ab-
lakok. Odakint teljesen sötét van, a tó egy halvány árnyalattal vilá-
gosabb, mint a part, a bokrok mögött csónakot vesz észre. Előhúz-
za az egyetlen inget, amit bepakolt, kék és sárga kockás, gombolni 
kezdi, Kim még mindig az ajtóban ácsorog, ne haragudj, mondja, 
kezét a kilincsre teszi, nem mozdul.

Miért nem mondtad, hogy étterembe megyünk, kérdezi ingerül-
ten. Kim elfordul, hallja a lépteit a folyosón.

Vacsora után a társalgó szőnyegén ülnek, kissé becsípve, Jimmy 
hozza a tortát, a happy birthdayt éneklik, Kim elsőre elfújja a gyer-
tyákat. Jimmy ajándéka egy gyémántberakásos karóra, felcsatolja 
Kim csuklójára, a magasba emeli. Kimnek szomorú a tekintete, fo-
gyott, ez biztos, arca hosszúkás, vékony, mint a lengyel eladónőnek, 
a sálnak örül, de nem hagyja a nyakán, visszacsomagolja a dobozba.

Pörgetik az üveget, truth or dare. Nem érti, a kanadaiak miért 
imádják ezt a gyerekes játékot. Nem érti a kanadaiak szokásait. Meg 
fogja érteni valaha? Szerencséje van, körülbelül a huszadik pörgetés-
nél kerül először sorra. Dare, mondja. Röfögj, kiáltja Jimmy. Röfög, 
nevetnek. Pörget, megint ő. Nyeríts, utasítja Kim. Nyerít. Vanessa 
visszanyerít. Pörget, Alex, aztán David, észreveszi, hogy Kim néha 
rápillant, de mire odanéz, Kim elkapja a tekintetét. Nemsokára éj-
fél, fáj a dereka, oldalra dől, a könyökére támaszkodik, Kim felé for-
dul az üveg szája.

Truth or dare, kérdezi Jimmy vihogva, az indokoltnál jóval han-
gosabban.

Kérlek, ne, suttogja Kim.
Truth or dare, ismétli határozottan Jimmy.
Truth.
Rendben, lássuk, mi is legyen, az igazat mondd, csókolóztál már 

lánnyal?
Kim lecsukja a szemét, bólint.
Tessék, kiáltja Jimmy, nem hallottam.
Igen, csókolóztam.
Pörög az üveg, Famous Grouse, eddig nem is törődött vele, mi-

lyen, kanadai whiskey, a vodkánál jobb, megint Kim.
Truth or dare, kérdezi Jimmy.
Légy szíves, ne csináld ezt, mondja Kim.
Nem csinálok semmit. Hiszen csak játszunk, Jimmy körbenéz, ez 

egy játék, nem igaz? Nem szólal meg senki. Na mi lesz?
Truth.
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Jimmy kiegyenesíti a derekát. Zavaros a tekintete, orrnyergén felgyűrődik a bőr. Lefe-
küdtél vele, kérdezi.

David megmozdul, kezét az üvegre csúsztatja. Pörgetek még egyszer.
Ugyan már, kiáltja Jimmy, miért pörgetnél még egyszer? Feltettem egy kérdést, Kim 

pedig szépen válaszolni fog. Nincs ebben semmi rendkívüli. Van bármi rendkívüli abban, 
amit kérdeztem?

David Jimmy vállára teszi a kezét. Hagyd, mondja Kim. Játsszunk a szabályok szerint. 
Azt kérdezed, megakad, a szájára szorítja a kezét.

Legyen úgy, szól közbe Alex, hogy ivással ki lehet váltani a feleletet. Vodkát tölt a négy-
centes pohárba.

Nem, nem, kiabál Jimmy, azt nem lehet, szabálytalan, egyre hangosabb, karjával hado-
nászik, maradjunk a szabályoknál, lehurrogják. Kim felkapja a poharat, a vodkát ledönti. 
A következő pörgetésnél újra Kim, Jimmy ugyanazt a kérdést teszi fel, Kim iszik, megbor-
zong, fuck you, Jimmy, mondja, feláll, a bútorokat tapogatva a fürdőszoba felé tántorog. 
Mind a hatan abba az irányba néznek.

Utána kellene menned, mondja David.
Jimmy felugrik, meghajol, mintha tapsra várna, she’ll be just fine, mondja, hát akkor 

jóéjt, barátaim, elindul a szobája felé.
Jobb, ha lefekszünk mi is, súgja David felesége. Összeszedik a poharakat, a csipszeszacskókat, 

a szőnyegről a pisztáciahéjat.
Andy, veled ugye, minden rendben, érdeklődik David az emeleti folyosón. Átöleli a fe-

lesége derekát, szépek így együtt, mint a testvérek.
Persze, feleli.
Jimmy túl sokat ivott, folytatja David, nem bírja a piát, hidd el, nem jellemző rá ez a faj-

ta viselkedés. Holnap biztosan bocsánatot kér. Tudod, hatalmas rajta a nyomás.
A nyomás? Aha, értem.
Az irodában az ingatlanos cégnél be akarják venni társnak. Éjjel-nappal ezen dolgozik. 

A belét is kidolgozza.
Az tényleg kemény lehet.
Igen, nagyon kemény. De ha összejön, ő lesz a legkirályabb. Ők lesznek Kimmel 

a legkirályabbak.
Értem, szurkolok neki, hogy összejöjjön.
Jóéjt, holnap átugrunk Niagara Fallsba kaszinózni kicsit.
Vár néhány percet, leoson a lépcsőn. Vállával a fürdőszoba ajtajához támaszkodik, moz-

gást hall odabent. Kopog. Húzzál innen a fenébe, üvölti Kim. Megint kopog, én vagyok, 
mondja halkan. Kinyílik az ajtó, Kim szeme óriásira duzzadt, mit akarsz, kérdezi. Hátra-
lép, a tálalószekrénynek ütközik, zörögnek a poharak. Kim nevet. Megijedtél?

Nem ijedtem meg.
Kurva szarul nézek ki, ugye?
Nem, feleli. Nem kurva szarul. Simply shit.
Hánytam, mondja Kim.
Sajnálom.
Nagyon rég nem hánytam. Fáj.
El tudom képzelni.
Ismered a viccet, a ló besétál a bárba?
Ismerek ilyet, folytasd.
A ló besétál a bárba. Megkérdezi a csapos, why the long face?
Ennyi a vicc?
Ennyi.
Nem értem.
Long face, Kim végigsimít az arcán, azt jelenti, szomorú.
Aha. Vicces.
Lemegyünk a partra?
A partra? Megőrültél? Iszonyú hideg van.
Kit érdekel? Itt bent is vacogok.
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Várj, hozom a kabátomat.
A gardróbban találtam síruhát, vegyük fel azt.
Vadul fúj a szél, rázza a part menti fákat, bokrokat. Kössük el a csónakot, mondja Kim. 

Megragadja a kabátja ujját, de Kim kitépi magát, a vízhez szalad. A túlparton tisztán látszanak 
Toronto fényei, a CN Tower, a felhőkarcolók. Innen, erről az oldalról egészen más az Onta-
rio-tó. Valóságos, szinte ismerős. Hullámok csapkodják a csónak oldalát. Nem látja Kimet.

Hol vagy, kiáltja. Megfordul, a ház sötét, a fák hajlonganak a szélben. Kim, hol a fené-
ben vagy? Ne szórakozz már! Bemászik a csónakba, megbillen, a perembe kapaszkodik. Ki-
met a csónak orrában találja, összegömbölyödve fekszik a mentőmellényeken.

Menjünk be a házba, mondja.
Ne, maradjunk, olyan jó most itt, feleli Kim.
Szétfagyok.
Gyere ide mellém, itt kevésbé ér a szél.
Lefekszik, lába az ülésnek ütközik, felrántja a térdét.
Tudod, az nem úgy volt, mondja Kim.
Micsoda?
Amit Jimmy mondott rólam. Az nem úgy volt.
Nem érdekes.
De, de. Érdekes. Az egyetemen néha csináltam hülyeségeket.
Mindenki csinál hülyeségeket.
Már Jimmyvel jártam, amikor lefeküdtem egy lánnyal. Részeg voltam, alig emlékszem. 

Tényleg, alig emlékszem valamire. A lány arcára sem. Arra sem, hogy csókolóztunk. A szo-
batársam mesélte másnap. És ez volt az egyetlen alkalom, esküszöm.

Nem kell esküdöznöd, hiszek neked.
Köszönöm. De elítélsz érte? Nagyon gáz, hogy lefeküdtem egy lánnyal? Hibáztam, oké. 

De ki nem hibázik? Tíz éve történt. És Jimmy azóta sem képes megbocsátani. Minden al-
kalommal a fejemhez vágja, amikor leissza magát.
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Ez nem szép dolog tőle, suttogja. Nyomást érez a mellkasán. Tíz 
éve, ő is azóta küzd, hogy Ildikó emlékétől megszabaduljon. Szédül, 
lehunyja a szemét, Ildikó arcát idézi maga elé. Kim óriásira duzzadt 
szemét látja. Én is képtelen vagyok elfelejteni egy lányt már tíz éve. 
Meglepődik, hogy kimondta.

Milyen lányt, kérdezi Kim.
Milyen lányt? Nem is tudom, milyen. Keresi a megfelelő angol 

szavakat, aztán rájön, hogy magyarul se tudná pontosan leírni. Egy 
lányt. Szerettem.

Mi lett vele?
Külföldre ment. Nevetni kezd, egyre erősebben. Kanadába.
Kanadába, kérdezi Kim, és felül. Akkor ezért jöttél ide? Hogy 

megtaláld? Torontóban van?
Bólint. Legalábbis ott volt, tíz évvel ezelőtt. De nem, egyáltalán 

nem ezért. Nem ezért jöttem. Egész más miatt.
Segítek megkeresni. Mi a neve? Emlékszel, lakást is én találtam 

neked.
Hidd el, nem miatta. Ildikónak hívják.
Ildiko?
Nem miatta. Rég elfelejtettem. Lezártam.
Értem, értem, mondja Kim. Hú, de szarul vagyok, azt hiszem, 

megint hányni fogok.
Négykézláb másznak ki a csónakból, Kim a bokrok közé hány. 

Soha a büdös életbe nem iszom többet, mondja.
Ezt már megfogadtam én is egy párszor.
Te olyan rendes fiú vagy.
Ne sértegess.
Miért volna ez sértés?
Akkor mondanak ilyet a nők, ha le akarnak rázni.
Félreérted, éppen, hogy kérni szeretnék valamit. Aludhatok a szo-

bádban ma éjjel? Képtelen lennék Jimmy mellé befeküdni.
Azt kellene felelnie, hogy nem, ez nagyon rossz ötlet. Szó sem le-

het róla. De nem tudja kimondani. Kim előregörnyed, a térdére tá-
maszkodik, liheg.

Nem hiszem, hogy azon az ágyon ketten is elférünk, mondja. De 
majd megoldjuk valahogy. Én majd alszom a földön vagy a kanapén.

Tényleg rendes fiú vagy, feleli Kim. Légy szíves, karolj belém, nem 
bírok felegyenesedni.

Odabent a radiátor ontja a meleget. Fordulj el, mondja Kim. El-
fordul, résnyire nyitja az ablakot, a várost nézi, a fekete tavat, az ab-
laküvegen Kim homályos, meztelen alakját.   
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