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X-ek
Az életből mindig csak az ikszek érdekeltek igazán. Emlékszem, egyszer évekig kerülget‑
tük egymást egy gyönyörű, szőke zenészlánnyal. Magas volt, karcsú, és vágytam rá, de 
mindketten nagyon kifinomultnak akartunk látszani. Állandóan irodalomról meg filo‑
zófiáról beszélgettünk, közben izzott köztünk a levegő, de egymáshoz sem értünk. Aztán 
a lány kiment Amerikába, és egy darabig nem hallottam felőle csak annyit, hogy valame‑
lyik iszonyúan híres zenekarnak lett a tagja, talán a New York‑i Filharmonikusoké. Egy‑
szer csak felhívott, hogy itthon van, találkozzunk. Együtt vacsoráztunk, jó borokat ittunk, 
sétáltunk az utcán és Amerikáról beszélgettünk. Magától értetődően a lakása felé vettük 
az irányt, és ahogy átléptük a küszöböt, letéptem róla a ruhát. Nem volt filozófia és nem 
volt irodalom, reggelig szeretkeztünk. Benne volt öt év minden feszültsége és elfojtott vá‑
gyakozása. Az öle jázmin illatú volt, egyszerre kábított és doppingolt. Egy mozdulat köz‑
ben aludtam el, azóta nem láttam, de néha eszembe jut a szőke haja, meg ahogy ugrat az 
egyetemista nőimmel, és József Attilát idéz.

Amikor a Kiss Sanyival bunyóztunk, szó szerint az életemért küzdöttem. A srác két mé‑
ter magas, harminc kilóval nehezebb nálam, és Vlagyimir Klicsko ellenfele volt az olimpi‑
án. Ráadásul balkezes, de ezt nem tudtam. Elkövettem azt a hibát, hogy bizonyítani akar‑
tam az edzőmnek, és nekiestem az első pillanatban. Semmi óvatosság, semmi tapogató‑
zás. Ő meglepődött, látszott az arcán, nem erre számított, akkor még fogalmam sem volt, 
ki ő. Visszaverte a rohamot, de bekapott egy‑két kellemetlen ütést, felrepedt a szemöldö‑
ke, és elsötétült az arca. A szemén láttam, hogy most ki akar nyírni. Ravaszul altatott, el‑
mozgott, figyelt. Tudtam, hogy csak arra vár, hibázzak. Tisztában voltam vele, hogy nem 
tökéletes a védelmem, valahol rést fog találni, és elkap. Keményen koncentráltam, hogy 
ne sikerüljön neki, de vadászott rám. Lassan körözött körülöttem, mint egy bengáli tigris, 
jobb egyenesekkel piszkált, állandóan ott matatott az orrom előtt. Minden mozdulatot ki‑
számított, sejtettem, hogy egy nagy balhorogra készül. Hirtelen eltakarta a szemem a jobb 
kezével, azután már csak a villanásra emlékszem, és hogy rúgnak föl a lábaim a padlóról. 
Kívülről hallottam saját hangomat, valami tarkóütést reklamáltam, pedig tudtam, hogy 
marhaság. Olyan volt, mintha a fejemben villámlott volna. Tízezer voltnyi feszültség sült 
ki, szabályosan letaglózott, azt sem tudtam, hol vagyok, fölálltam, és megint nekiugrot‑
tam. Amikor már nem véreztünk annyira, az edzők leállítottak. Az öltözőben, a zuhany 
alatt csak nyolcvan kiló véres húscafat voltam, az állkapcsom nem nyílt ki, a jobb szemem 
feldagadt, megpróbáltam felidézni a dátumot és a nevemet. Az egyik sikerült.

Akkoriban a szex és a boksz forgatagában éltem, szinte alig aludtam. Ágnes mindig 
hörgött, aztán üvöltött, amikor szeretkeztünk, Zsóka meg sírt. Mindegyiket szerettem, és 
igyekeztem memorizálni őket. Kedveltem a hangjukat, izgalomba hozott. Judittal tizenkét 
menetet bírtunk egyfolytában, olyan volt, mint egy meccs. Sportot csináltunk belőle, né‑
ha még szét sem váltunk, de már újra kívántuk. A srácokkal a teremben vadásztunk egy‑
másra. Portéka Tibi volt a legjobb, ha vele kesztyűztem, mindig kinézett egy flepni, pedig 
nagyon figyeltem. Fodor Petivel is nagy csatákat vívtunk, iszonyú jobbosai voltak, a feje‑
met majdnem leszakította. Amikor testütésekkel támadott, a sarokba szorítottam, és vi‑
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gyorogtam rá. Lassan elhitte, hogy testen nem tud kiütni, csak a fejét csóválta, haverok 
voltunk. Később hallottam, hogy Nagy Árpi azért nem jön többet, mert edzésen eltörtem 
a bordáját. Szerettem a vér ízét a számban, és azt sem bántam, ha monokli van a szemem 
alatt. Ismertem a ritmusát, a vörös után kék lett, majd lila, végül fekete. Esténként, a bu‑
nyó után az egész testem fájt, és tele voltam zúzódásokkal, a lányokat azonban ez nem za‑
varta. Alig bírtam mozdulni az ágyban, de nem kíméltek, ahogy az ellenfeleim sem a ring‑
ben. Azt hiszem, épp ezt szerették bennem, hogy semmit sem csináltam félgőzzel, és te‑
le voltam szenvedéllyel. Reggelente zúgó fejjel mentem előadásra, de ha fel tudtam kelni, 
úsztam egyet, vagy beültem a forró vízbe, ettől jobban éreztem magam.

Akkor hagytam fel az ikszekkel, amikor kétszáznál borultunk a motorral. Kriszta azon‑
nal meghalt, nekem három bordám eltört, és a karom alászorult a gépnek, ahogy nekicsa‑
pódtunk a szalagkorlátnak. A sportkórházban a legjobb ellátást kaptam, az orvosok meg‑
tettek minden tőlük telhetőt. Most is lejárok a terembe, és minden meccset megnézek a té‑
vében, de a ring szélénél mindig megállok. Én nem érzem magam rosszabbnak vagy gyen‑
gébbnek, mint előtte, és a fogammal is fel tudom húzni a bal kesztyűmet, de félkarú ellen‑
féllel senki nem hajlandó kiállni. Mostanában sokat vagyok egyedül, egyre jobban szeretem 
a szimfonikus zenét, és nagyokat futok az erdőben.

A tárgy
A tárgy mindig jelen volt az életemben. Nehéz volna pontosan megmondani, mikor jelent 
meg, vagy honnan szereztem, a legkorábbi emlékeim rá vonatkozóan egyidősek az emlé‑
kezetemmel. Nem tolakodott, néha fel sem tűnt, szinte visszahúzódott. Olykor meg is fe‑
ledkeztem róla. Máskor azonban mintha fenyegetően meredt volna rám, kikerülhetetle‑
nül, súlyosan, csaknem kényszerítően terpeszkedett a helyén. A méretei megsokszorozód‑
tak, meg sem próbáltam felemelni vagy elmozdítani. Inkább kerültem, és igyekeztem tu‑
domást sem venni róla, de nem hagyta magát, álmomban is megjelent. Először barátsá‑
gos volt, azután kifejezetten ijesztő.

Meg akartam szabadulni tőle, sehogy sem sikerült. Mintha érezte volna, ilyenkor min‑
dig pótolhatatlannak mutatkozott. Eltávolítására tett erőtlen kísérleteim sorra elhaltak, 
a tárgy erősebbnek bizonyult nálam. Egyszer meggondolatlan dühömben baltával estem 
neki, de lepattant róla a szerszám, és kis híján levágtam a saját lábamat. Egy ideig jól lát‑
szott az ütés nyoma a felületén, aztán elhalványodott. A fizikai megsemmisítésére tett pró‑
bálkozásom emléke azóta is bűntudattal tölt el. Amikor el akartam ajándékozni, vagy meg‑
hirdettem az újságban, hogy a piaci ár feléért megválnék tőle, gúnyos mosolyt láttam az 
emberek arcán. Senki nem jelentkezett a hirdetésre, a barátaim pedig mindenféle kifogás‑
sal álltak elő. Valaki túl nagynak találta, másnak nem tetszett a színe, megint más szerint 
jelentéktelensége sértő lenne egy gondosan berendezett lakásban.

Ekkor új taktikához folyamodtam. A közeli áruházból megrendeltem a legrondább lila 
terítőt, s amikor a szállító kihozta, hanyagul megkértem, dobja csak le a tárgyra, majd én 
elrendezem. Másnap reggel szorongva sandítottam rá. Körvonalai minden korábbinál éle‑
sebben rajzolódtak ki a terítő alól, a lilás árnyalat elviselhetetlenül borította be az egész há‑
zat. Lerántottam róla a rondaságot, és a kukába hajítottam. Visszaállt a régi rend, én mégis 
úgy éreztem, helyre kell hoznom hibámat. Kifényesítettem a felületét, felfrissítettem ere‑
deti színét. Utána hetekig mindent lilának láttam, mégsem mertem kimozdulni otthonról.

Szerettem volna elköltözni, a vevőjelöltek azonban az utolsó pillanatban sorra visszalép‑
tek vásárlási szándékuktól. Akadt, aki észre sem vette, mások azonban lekicsinylő szavakkal 
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illették, sőt, egy nagydarab fickó egyszer véletlenül belerúgott. Jó ajánlatot tett, de én azon‑
nal kidobtam a házból. Azóta senkit nem engedek be, csak telefonon tartom a kapcsolatot 
a külvilággal. A munkámat otthon végzem, az ismerőseim, ha nagyon látni akarnak, vagy 
halaszthatatlan ügyet kell elintéznünk, eljönnek hozzám. Kezdem megszokni, sőt szinte 
megszerettem ezt az életformát. A külvilág nem izgat már, kint minden zavaros és kiszá‑
míthatatlan. Fontos döntéseimet egyedül is meg tudom hozni, ezeket mindig hangosan 
kimondom a tárgy közelében, olyankor megnyugszom, mert érzem, hogy jól döntöttem.

Egy időben eljárt hozzám egy lány, ekkoriban szinte teljesen megfeledkeztem a tárgy‑
ról, később lelkiismeret‑furdalásom is volt emiatt. Jól megvoltunk, amíg erősködni nem 
kezdett, hogy mozduljak ki otthonról. Ideges lettem az erőszakoskodásától, éjjel megint 
a tárggyal álmodtam. Nem volt fenyegető, inkább szomorúnak látszott. Másnap elmen‑
tünk moziba. Meglepett, milyen könnyű vagyok, egyszer még nevettem is. Aztán eszem‑
be jutott, és már nem éreztem magam olyan jól. Nyugtalanul mentem haza. Alig fértem 
be az ajtón, a  tárgy szinte minden teret betöltött, egy korty levegő sem maradt a ház‑
ban. Nem tudtam aludni, amíg hangosan ki nem mondtam, hogy nem megyek el töb‑
bet. A lány továbbra is eljárt hozzám, úgy tűnt, ő nem is vesz tudomást a tárgy létezésé‑
ről. Egy idő után arra kért, házasodjunk össze. Fogalmam sem volt, mit tehetnék. Fel‑alá 
járkáltam a szobában, többször jól érthetően kimondtam : „össze kellene házasodnunk”, 
közben lopva a tárgyat figyeltem. Semmi. Újra próbálkoztam, hasonló eredménnyel. Egy 
hét múlva igent mondtam, erre a lány boldogan hozzám költözött.

Úgy tűnt, minden a legnagyobb rendben van. Egyik reggel azonban tovább aludtam 
a szokásosnál. Rosszat álmodtam, és mire fölébredtem, a tárgy nem volt sehol. Menyas‑
szonyom vadul takarított, a porszívótól nem hallotta az ordításomat. Pizsamában rohan‑
tam ki az utcára, éppen az utolsó pillanatban. A lomtalanításra kitett dolgok közt megpil‑
lantottam őt. Poros volt, ütött‑kopott és kicsi, épp egy guberáló igyekezett begyömöszölni 
szakadt zsákjába. Durván kirángattam a kezéből, közben válogatott gorombaságokat vág‑
tam a fejéhez. Furcsán nézett rám. Még aznap felbontottam a jegyességünket, megkértem 
a lányt, hogy azonnal költözzön el. Visszarendeztem a szobát úgy, hogy a tárgy a mértani 
közepén legyen, tökéletesen betöltse a teret, mindenhonnan jól láthassam. Napokig tar‑
tott, míg meg tudtam nyugodni, és minden visszatért a rendes kerékvágásba. Eldöntöt‑
tem, többé nem mozdulok ki otthonról, nőkkel még csak nem is beszélek.

Most már minden jó, a barátaim is elmaradoztak, semmi sem zavarhatja meg nyugal‑
mam. A tárgy nagyon jól mutat az új állványon, amit neki készítettem. Néha, különleges 
pillanatokban elsuttogom a nevét, ő diszkréten mosolyog. Finoman megveregetem az ol‑
dalát, ebből tudhatja, senki, de senki nem állhat közénk ezután. Írás közben is figyel, ér‑
zem, teljesen elégedett velem.

Nájki
Ülök a gépem előtt, igazából nem is az enyém, a nejemtől kunyoráltam el, amikor a sajá‑
tom bedöglött, hogy tudjak szöszölni, meg rajtalenni a hálón. Nem csukom be a világab‑
lakot, kell nekem ez a laptop, az irodában meg majd csak nélkülözik valahogy. Egyébként 
is utálták a lányok, túl lassú volt nekik. Az ajtó mellett ülő molett szőke használta, amo‑
lyan én‑vagyok‑az‑aki‑megoldja‑a‑te‑problémádat típus, mindig üzemkész mosollyal. Rá‑
dermedt az arcára, szerintem álmában is viseli, hello, miben segíthetek.

Gyerekek az iskolában, asszony az irodában, mindenki a helyén. Csöndes a délután. Ki‑
nyitom a gép fedelét. Míg arra várok, hogy életre keljen, fölkapok egy könyvet az asztalról.
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Megtöltöm a pipámat, rágyújtok, és csendesen pipázgatva üldögélek. Senki sem jön, senki sem 
hív, semmi sem történik, senki sem törődik vele, hogy vajon meghaltam, vagy Rinyabesnyőre 
mentem‑e.

Lassan‑lassan elcsitul az utcai forgalom zaja, az égbolt elveszti fényét. A nyugati oldalon 
most vörös. Egy háztömbbel arrébb, rézsút a háztetők fölött kigyúl egy korai neonfény. Lent 
a fasorban, egy kávéházban unottan zúg egy ventillátor. Teherautó indít, farol, és morogva 
utat tör magának a sugárút irányában.

Felbútol a vindóz, arrább lököm a Chandler‑kötetet, megsárgult lapjai virítanak a fél‑
homályban. Találomra megnyomok néhány gombot a klaviatúrán, nyekereg a szerkezet, 
telepíti a frissítéseket, mi a faszt kell naponta frissíteni a világ összes számítógépén. Mint‑
ha egyre tovább tartana. Egy ilyen hordozható gép nemrég még státusszimbólum volt, ma 
már csak luxusnyűg és villanypóráz. Engem kellene frissre bútolnia valakinek.

Megcsörren a mobilom, nem nyomom ki, a hangja úgy vágja ketté a csöndet, mint 
húsvágó bárd a csontos karajt. Zoli, a nagyhangú, medveméretű drogdíler telefonál, hogy 
megyünk‑e holnap edzeni. Nyolcéves korom óta sportolok, hétfő, szerda, péntek edzés‑
nap. Kedvelem ezeket a hétköznapi ritmusokat, bekeretezik az időt. Mintha így nem foly‑
na ki a kezem közül az életem.

Reggelente a konditeremből nézem a napfelkeltét, ráállok a futópadra, gombokat nyo‑
mogatok, felzümmög a gép, elindul a gumiszőnyeg. Ahogy nő a sebesség, lihegve intek az 
újonnan belépőknek. A teremben jó a társaság, könyvkiadó, tűzoltó, életművész műbú‑
torasztalos, biztonsági őr, topmenedzser, néhány kopasz kredenc. Megbeszéljük az aktuá‑
lis nyűgjeinket, röhögünk a szakállas vicceken, megbámuljuk a spinningelő csajokat. Be‑
melegítés, nyújtás, lazítás. Sportfüggő vagyok, rászoktattak az elemiben, mielőtt fölfog‑
hattam volna, hogy ez mivel jár. Soha nem ehetsz annyit, amennyit szeretnél, a kalóriák 
számolgatása unalmas, fárasztó és általában hervasztó. Edzéstervet kell készíteni, étkezé‑
si naplót írni – vezetem most is, írom a programokat meg a listákat, ha el nem felejtem. 
Megszámozom a napjaim.

Zoli hetek óta nyaggat, hogy vigyem le a terembe. Jönne is meg nem is, reggelente 
képtelen felkelni, maradunk a délutáni borozásoknál. Ő afféle későhippi, hosszú hajjal, 
szakállal, sajátos filantróp életfilozófiával. A nagy Lebowski magyar kiadásban. Dolgoz‑
ni még nem láttam. Pocsék kannás fehéret ivott szódával, amíg rá nem szoktattam a tisz‑
tességes száraz vörösre.

Zoli nem az a tipikus jófiú. A kilencvenes évek végén menekülnie kellett a rendőrség 
elől, országos körözés volt ellene. Egyszer egy benzinkúton szólt neki egy ismerős zsa‑
ru. Megijedt, összecsomagolt és elrepült az Államokba. Los Angeles mellett húzta meg 
magát pár évig. Apám, Kalifornia az Kalifornia. Kiépítette a kapcsolatokat az újvilág‑
ban, szépen összerakta a kenyérre valót. Persze fikázza az amikat is, barbecue, két garázs, 
három kocsi, két kutya, egy az asszonynak, egy a férjnek, szabályosan nyírt pázsit, me‑
dence az udvaron, ennyi az élet, de látom rajta, hogy nem nagyon találja a helyét itthon. 
Nem termel ma már, csak mesél a régi ültetvényeiről. Jim Bimmel öntözte a palántákat, 
klasszikus zene szólt az üvegházban, termőtalajnak pingvinguanót hozatott az állatkert‑
ből. Akváriumot mutatott a növénykéknek a tévében, éjjelente UV‑lámpázta, simogat‑
ta, dédelgette őket, mintha a gyerekei lennének. Ma is úgy beszél róluk, olyan szeretettel 
a hangjában, mint egy nagymama a rosszcsont unokáiról. A fugákból kisarjadó kis le‑
vélkéket körömvágó ollóval vagdostam le egyenként. Onnan csordult ki a príma THC, 
mint a gyanta. Szerettem látni, ahogy virulnak. A bélyegeket viszkibe áztattam, nekem 
voltak a legjobb anyagaim az országban. De befejeztem, öregem. Tuti fix, hogy lucifax. 
Tiszta hülye, aki nem normális.

Néha elcsendesedik, és a messzeségbe réved a tekintete. Olyankor tudom, hogy épp 
Nevadában jár, vagy Palm Springsben, átvág a sivatagon, ül a hatliteres Cadillac volánja 
mögött, tölti magába a sört, fújja a szél azt a nagy haját, tapossa a gázt, bömböl a magnó, 
a vigyora a napsütésben kettévágja a szélvédőt. Tegnap sütött nekem pulykát, isteni volt, 
főzni nagyon tud. Néha beszél a mexikói börtönökről, meg az itthoni balhékról. Megjár‑
tam a pokol összes bugyrát, testvérem. Rám kacsint. És tudod, mi a kínos ebben ? Hogy 
volt, amelyikben jól éreztem magam…
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Meséli, volt két spanja a Havannán, a Pacek meg az Aljas. Egyszer valaki nem fize‑
tett egy szállítmányért, tehát föl kellett gyújtani a kocsiját. Érted, egyszerűen muszáj volt. 
A Pacek aznap vett magának egy susogós nájki melegítőt. Este elindultak, be voltak tépve 
rendesen szpíddel meg fűvel. Felpattintották az ajtót, Aljas figyelt, Pacek meg telilocsolta 
benzinnel a kocsit. Nagy szakértője volt a dolognak, az fix, de egy kicsit elsiette a dolgot. 
A szerencsementes. Mielőtt kibújt volna a kocsiból, már gyújtotta a benzint, az meg rálob‑
bant. Meggyulladt az új melegítője, lángolt a haja, égett a bozontos Brezsnyev‑szemöldö‑
ke is. Úgy, ahogy volt, lángolva rohanni kezdett az éjszakában, a kihalt utcán. Aljas rákia‑
bált, mi van, Pacek. Az meg visszafordult, úgy üvöltötte, mi lenne, égek, és fejjel nekiro‑
hant egy betonoszlopnak. Fölrepedt a homloka, a saját vére oltotta el a lángoló szemöldö‑
két. Füstölt a megfeketedett vér az arcán. Másnap, amikor a haveroknak eldalolták a szto‑
rit, Aljas teli pofával röhögve savazta a kopaszra égett Paceket, hogy mutassa meg a mellét. 
Pacek félrehúzta a pulóverét, úgy mutatta a bundás mellkasába sült virító Nike emblémát.

Rámegyek a netre, jönnek az e‑mailek tucatjával, szavazz erre, vedd meg azt, valaki 
kilépett innen, más belépett oda, csatlakozz, hallottad ezt, mi van azzal, és jöttök‑e es‑
te a buliba. A közösségi oldalra be sem jelentkezem, a fél napom rámenne a lájkolásokra 
meg a visszajelölgetésekre.

Kutyák csaholnak, gyerekek kurjongatnak az utcán, hideg szél lebegteti a  függönyt 
a teraszon.

Sörözök, nem zavar senki, a magasban úgy húznak el a repülőgépek, mint a morgós 
nagypapák. Vacsorázni kellene. Tudok egy családias kis éttermet a közelben, ahol a  tu‑
laj előre köszön, régi súlyemelő, a bajusza Jávor Pál stílusú. Kockás abrosz van az asztalo‑
kon, az asszony jól főz, a leveseiket szeretem. Talán eszem egy rántott húst rizzsel és ká‑
posztasalátával, az még belefér az ezerötszáz kalóriába, előtte meg húslevest csípős papri‑
kával, beszélgetek a tulajjal. Régi vendéglátós történeteket mesél majd, én meg teli száj‑
jal bólogatok, hümmögök. Mosolygok a leves meg a hús között, rávigyorgok a tányérra.

  

Erdei L. Tamás : író, filozófus. Fő műfaja az abszurd novella. Tagja az Erlinpáholy írói körnek. Reneszánsz 
egyéniség. Kalandos életútján volt már tudományos akadémiai kutató és ipari alpinista, tévériporter 
és személyi testőr, bokszoló és egyetemi tanár, iskolaigazgató és katona, biztonsági őr és szimfonikus 
zenész, tettes és áldozat. Születése óta folyamatosan tanul repülni. Különböző stílusokkal kísérletezett 
már. Egész jól halad.


