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Radnics Manda

Thai masszázs
Amikor még rendszeresen eljártam úszni, szerettem volna egy uszoda mellett 

lakni. Ez hamarosan megadatott, mert lakást cseréltem. A költözködés sajnos 

testileg-lelkileg lerobbantott, úgyhogy mindjárt el is kezdhettem a gyógykeze-

lést a fürd�ben.

Az els� massz�r egy er�s testalkatú, sz�rös karú és mell�, vak férfi  volt. 

Ezért nyugodtan levettem el�tte vizes fürd�ruhámat, olyan fesztelenül visel-

kedtem, mint egyébként soha meztelenül férfi  el�tt. Azt mondta, hogy � fris-

sít� masszázst fog adni. Olyan vehemensen esett nekem minden alkalommal, 

hogy kezemet-lábamat be kellett akasztanom az ágy két végébe, hogy le ne 

rángasson. Gondoltam, biztosan nem látja, hogy mit csinál. Meg is kérdeztem 

legközelebb a többi betegt�l, hogy mióta vak szegény Laci bácsi. Azt mondták, 

hogy nem vak, csak úgy tartja a fejét, mint a vakok. Azután már csak a másik 

m�szakba jártam masszíroztatni.

Itt is sokat kellett várni. Mivel a masszírozó rész csak leped�vel volt elvá-

lasztva, ha ott beszélgetés folyt, mindent hallottunk. Éppen egy középkorú n�t 

masszírozott a madárcsontú massz�r. Csönd kint, csönd bent. Egyszer csak 

megszólal a madárcsontú: „Miért nem válik el?” A n�, mint aki már elszende-

redett a matató ujjak alatt, nem hitt a fülének. „Tessék?” „Váljon el, és akkor 

meggyógyul!”  mondta most már határozottan a massz�r. A n� ruháit össze-

kapkodva félmeztelenül kirohant, s  közben felháborodva kiabált. „Mit képzel 

maga, ha pszichológusra lenne szükségem, nem ide jönnék.” Én következtem. 

Nyugodt voltam, mert tudtam, hogy mi vár rám. Nem is kellett sokat várni. 

„ Miért nem hagyja elmenni?”  kérdezte. „Ha nagyon akar, majd elmegy”  vála-

szoltam kapásból, és vártam, hogy vajon a masszázsnak melyik válfaját fogja 

alkalmazni. El�ször a csontkovácsolásos technikával próbálkozott. Megpróbál-

tam együtt mozdulni hirtelen rántásaival, nehogy véletlenül eltörje a kezét. Az-

után már csak kerek fenekemet tapogatta.

Valami másra vágytam, és várni sem akartam már ennyit. Az uszoda közelé-

ben találtam egy ilyen helyet. Ez is leped�vel volt leválasztva, és senki sem várt. 

Tanakodtam magamban: bemenjek, ne menjek… Aztán mintha csak átlátna a 

leped�n, kiszólt egy éles férfi hang: „Tessék!”

Beléptem, de már ugyanazzal a mozdulattal legszívesebben ki is fordultam 

volna. De nem mertem. Egy szumó birkózó állt az ágy mellett. Húshegy, és öltö-

zékének hiányosságában is emlékeztetett rájuk. Halálra váltan kapaszkodtam fel 

az ágyra. „Én thai masszázzsal dolgozom”  mondta. Tehát szex-masszázs, gon-

doltam akkor, bár ma már tudom, hogy nem az. Nem mondtam semmit, csak 

behunytam a szemem és vártam a végzetemet. Hanyatt feküdtem, kézfejem 

lecsüngött a keskeny ágyról. � egy laza mozdulattal nyitott tenyerembe ejtette 

tojásait, melyek hatalmas testéhez képest, szinte csak fürjtojásoknak t�ntek. Te-

hát így kezd�dik. Végül is, ezzel egyben fegyvert is adott a kezembe. Bármikor 

ökölbe szoríthatom, s talán el tudok menekülni, míg összeszedi magát…


