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KIRÁLY ANIKÓ

SEMMI PÁNIK!
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Szótlan Szentfazék és Kókusz

Diósvámhatári vasútállomás,
szombat, 13 óra.
Két dologtól féltem. A döglött bálnáktól, és attól, ha beszélnem kellett. Tekintettel arra, hogy Diósvámhatárban éltem, ahol az egyetlen vízfelszínt egy tíz éve elhagyatott bányató jelentette, technikailag sokkal nagyobb esélye volt annak, hogy beszélnem kelljen, mint
annak, hogy összefussak egy döglött bálnával. Bár ez utóbbit talán
szívesebben választottam volna. Félreértés ne essék, jobban szerettem volna élő bálnákkal találkozni, de az előbb említett földrajzi
akadályok mellett erre nem láttam túl sok esélyt. Viszont annak az
esélye, hogy beszélnem kelljen – ismét a földrajzi helyzetem miatt,
mert ugyebár falusi voltam, ahol mindenki ismert mindenkit –, határértéken felüli volt.
Mások számára butaságnak tűnő félelmeim miatt őszintén hittem
abban, hogy balszerencsésnek születtem. És valahogy mindig találtam az életben olyan eseményt, amivel ezt a feltételezést alátámaszthattam. Mondjuk, nem kellett hozzá nagyító, elég volt a csütörtöki
történelemórára gondolnom, amikor a kiselőadásom közben egy
tízpontos összeesést produkáltam.
Amikor némileg magamhoz tértem, a tanári asztal mellett hevertem, szállt rám a krétapor, és szembe találtam magam a jó öreg
lámpabúrával, ami ugyanúgy nézett ki, mint amikor tavaly fizikán
estem össze. Azzal a különbséggel, hogy akkor csupán egy döglött molylepke aszalódott benne. A csütörtöki töriórán már három
döglött molylepke volt benne, ráadásképpen egy élő is vergődött
köztük. Nem voltam rá túl büszke, hogy volt időm összeszámolni
a halott molyokat.
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Ahogy a linóleumpadlón feküdtem a halott molylepkéken merengve, hirtelen a töritanárom feje bukkant fel. Abban a pillanatban
Frederick Fleetté, a Titanic őrszemévé lényegültem, amikor meglátta a jéghegyet. Sajnáltam, hogy nincs a kezem ügyében egyetlen
harang sem, mert akkor a tanár fején kondítottam volna meg, amiért
kitalálta, hogy majd a diákokra sózott kiselőadásokkal teszi érdekesebbé az óráit.
Akkor azt hittem, hogy a heti szerencsétlenségadagomat letudtam, így eléggé váratlanul ért, mikor a balszerencsés babák átka újra
lecsapott – egész kreatív módon – a táskámba és a kezemre ömlő
lefolyótisztító képében. A Szabó család íratlan szabályai szerint
anyuka főzött, apuka evett, a gyerekek, vagyis én és a bátyám, Bálint pedig takarítottunk. Mi mind a szabályok szerint játszottunk.
A szabályokat azonban felrúgta a lefolyó, aminek olyan hangja volt,
mint amikor Bálint lecsó utáni böfögésbe kezdett.
Nem is próbálkoztam szembeszállni Bálint kifogásával, miszerint azért nem mehet el lefolyótisztítóért az állomás melletti vegyesboltba, mert segítenie kell az egyik haverjának kifesteni a lakását.
Az a bizonyos haver talán egy Buckingham-palota méretű lakásban
élt, 775 szobával, mert már három éve folyamatosan festették. Így
engem ért a megtiszteltetés, hogy a szombatot vegyszershoppingolással töltsem. Nem mintha lett volna más programom ezen kívül.
Miközben elképzeltem, hogy mire hazaérek, a lefolyótisztítónak köszönhetően a kezemből már csak egy füstölgő csonk marad
(aztán én leszek a diósi kampókéz, aki ijesztgeti a Macskaerdőben
enyelgő párokat), a vasúti sorompó villogni kezdett. Bosszankodva
szorongattam a táskámat, és fohászkodtam, nehogy valaki megálljon mellettem, és rendkívül információdús csevegésbe kezdjen a
vénasszonyok nyaráról, esetleg a lefolyótisztító-szagról.
Persze nem én lettem volna a rangidős balszerencsés baba, ha fohászom valóban meghallgattatásra talált volna.
A fiú, aki megállt mellettem, nem volt magasabb nálam, barna
haja hátul elállt, mintha csak most kelt volna ki az ágyból. Álmos
tekintete is erre utalt. No meg állkapcsának vízilópózba vágása.
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Egy összefirkált farmerdzsekit vetett át a vállán, aminek hatalmas,
rikítóan rózsaszín gombjai voltak. Annál a rózsaszínnél már csak
a tukános inge volt harsányabb. A trópusi mintához pedig trópusi
illat is dukált. Rettentően tömény kókuszillatot árasztott.
Még sosem láttam (vagy éreztem) őt errefelé, ám úgy viselkedett,
mintha ezer éve ismernénk egymást. Ez falun gyakran megesett, de
eddig még egy ismeretlen ismerős sem bökött oldalba a könyökével.
Álmos tekintetét pimasz vigyor váltotta fel, ahogy a lefolyótisztítóra mutatott.
– Dugulásod van?
Gyakran eszembe jutott, hogy denevérként sikeresebb lennék az
életben. Ultrahangommal könnyen megállapítottam volna, mikor
kell valakit elkerülni. Na, ez a helyzet tipikusan olyan volt. A kétértelmű beszólások sajnos más állattá változtattak: főtt rákká.
Nagy nehezen kinyögtem valamit, de a hangomat elnyelte az előttünk elsuhanó vonat süvítése. Fogalmam sincs, mit válaszoltam, de
örültem, hogy még magam se hallottam. Le mertem volna fogadni,
hogy akármi is hagyta el a szám, az vagy még kínosabbá tette volna
az egész helyzetet, vagy semmi értelme nem volt.
A piros villogás egy örökkévalóság után abbamaradt, a fiú pedig
kilépett mellőlem.
– Dugulásra inkább a szilvalevet ajánlanám – próbálkozott újra.
– Az kímélőbb, mint az a vacak.
A fenébe a denevérekkel! Lejjebb adok az igényeimből. Szívesen
helyet cseréltem volna az osztályunk lámpabúrájában ragadt molylepkével. Neki legalább voltak barátai. Igaz, meglehetősen száraz
társaság.
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Olvasd el Király Anikó
másik regényét is!

Bogi igazi csapásként éli meg, amikor két hónapot édesapja
lepukkant, Balaton-parti kempingjében kell eltöltenie. Ezért – az
eddigi nyarakból leszűrt tanulságok alapján – összeír egy listát
azokról a dolgokról, amiket mindenképpen el akar kerülni. Míg
eleinte a legnagyobb gondja, hogy duci testét nem akarja bikiniben
közszemlére tenni, később kiderül, hogy vannak komolyabb
problémák is. Például a fejükre omló kemping, egy esküvő, egy
szülés, és persze jó pár újdonsült barát, őrült nyári esték, és egy
furán csattanó csók is, amikor kezdetét veszi a nagy „Mentsük meg
a kempinget!”-hadművelet...
Bogi izgalmas és röhejes kalandokba keveredik, és talán, de
tényleg csak talán, békét köt ősellenségével, a bikinivel is.
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