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A balszerencsétlenítés folytatódik

– Ne már, srácok! Nem fogjuk megnézetni a diósvámhatári nyugdí-
jasklubbal a 21 Jump Streetet, sem az Azt, sem a Démonok közöttet. 
Azt akarjátok, hogy szívrohamot kapjanak, vagy mi a fene? – futotta 
át Gabi a Bálint, Dani és Andris által kreált filmlistát. 

Még tisztán emlékezett rá, amikor Alexszel együtt megnézték a 
Démonok között mindkét részét Erika kanapéján előző évben, hallo-
weenkor. A fiú szinte egész idő alatt a karját szorongatta. Gabi pedig 
minden percét imádta. Főleg azt, amikor Alex valami hülye kifogás-
sal kiharcolta, hogy a kanapén aludhasson. Gabi tudta, hogy csak 
azért maradt náluk, mert a film után nem mert egyedül hazamenni. 
És amikor Erika már aludt, Gabi kiosont Alex mellé a kanapéra. 
Azután az este után igyekezett még több ijesztő filmet betervezni a 
mozis estjeikbe, aminek mindig az lett a vége, hogy ketten aludtak 
a kanapén. Idővel valószínűleg Alex is rájött a turpisságra, túl okos 
volt hozzá, és onnantól kezdve nem is néztek mást, csak horrorfil-
meket.

Gabi az egészet fájdalmasan messzinek érezte. Most itt volt egy 
erdei kunyhóban a balszerencsés babákkal, miközben azon vitat-
koztak, hogy mit nézessenek meg az öregekkel.

 – És egyáltalán, mi a fene az a Meg?
– Te nem tudod, mi az a Meg? – nyögte Andris, miközben Dani-

val meg Bálinttal egy kanapét próbált betuszkolni az ajtón, lassan 
háromnegyed órája. Az, hogy az L alakú kanapé befér-e majd egy-
általán a konyhasarokkal egybenyitott nappaliba, legalább olyan 
bizonytalan volt, mint a bútordarab stabilitása. Két lába eleve hi-
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ányzott, így Bálint a maradék hatot fejszével csapta le. Ez logiku-
sabb lépésnek tűnt, mint kiékelni az egészet, meg aztán tűzifára is 
szüksége volt, mivel a kis faház, ami már majdnem az erdőben volt, 
szinte a vasúti sínek mellett, nélkülözte a központi fűtést. Lea első 
benyomása Bálint új otthonáról az volt, hogy a testvéréből favágó 
lett: a borostás arc, a kockás ing, a mellény és a bakancs stimmelt is, 
de ahogy a fejszét tartotta, az valami gyalázatos volt. Tulajdonkép-
pen csodaszámba ment, hogy még mind a tíz ujja a helyén volt. Ha 
az édesanyjuk látta volna, a fejszével üldözte volna haza a fiát. 

– Dani, kérlek magyarázd már el neki, hogy mi az a Meg!
– Olyan, mintha egyszerre néznéd a Cápát meg a Halálos iram-

bant, csak a cápa itt egy m-megalodon, az autók meg víz alatti 
kütyük. 

– És Jason Statham a főszereplő – egészítette ki Andris. 
– Ennek semmi értelme – rázta a fejét Lea. – A megalodonok há-

rom és fél millió évvel ezelőtt kihaltak, de nem tudják pontosan, 
hogyan is nézhettek ki, mert többnyire csupán fogak meg csigolyák 
kerültek elő belőlük. A  legnagyobb fog, amit találtak, tizennyolc 
centiméteres. A  tudósok úgy gondolják, hogy leginkább egy hu-
sisabb fehér cápához hasonlított, és tizenöt-tizennyolc méteresre 
nőhetett. Így nem csupán a legnagyobb cápa, de a valaha élt legna-
gyobb hal is volt. A lényeg azonban az, hogy már kihalt. Szóval, ha-
csak Jason Statham nem egy kapafogú őselefánt, akkor nem sűrűn 
találkozhatott egy megalodonnal. 

Bálint kanapéjának egyik fele, az, amelyiket éppen Bálint tartott, 
és már bent volt a házban, nagyot csattant a padlón. 

– Te nem tudod, ki az a Jason Statham? Nem lehetsz a rokonom!
– Engem inkább az aggaszt, hogy mikor fog felrobbanni a feje 

ettől a sok információtól – ordította Andris. – Vajon egyszer hasznát 
veszi azoknak a dolgoknak, amiket raktároz? Mert nekem felesle-
gesnek és fájdalmasnak tűnik. 

– Andris, attól, hogy te kint vagy az udvaron, én meg bent, még 
tökéletesen hallak. Tekintettel arra, hogy alig öt méterre állsz tő-
lem – sértődött meg Lea.
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– Akkor egyenesen tőled kérdem: nem fáj néha a fejed? 
– Legfeljebb tőled, meg attól, hogy Bálint hajszárítóval próbálja 

meg kifűteni a házat. 
– Látod, Andris – dobta le a reménytelen filmes listát Gabi a 

konyhapultra, amiről aggasztó mennyiségű porréteg szállt fel. – Bá-
lint nem szégyell hajszárítót használni, pedig szőrös az arca. 

– Csak azért mertek égetni, mert biztonságban érzitek magatokat 
a kanapé mögött. 

– Téged nem égetünk, viszont az jó lenne, ha a házigazda égetne 
valamit a kandallóban, mert meg lehet itt fagyni. 

– Mintha már említettem volna neked egy fűtési alternatívát… – 
karolta át Danit Andris, mire Gabi felvonta a szemöldökét. 

– Azt a fűtési alternatívát már kisajátítottad magadnak. 
Andris erre megbotlott a kanapé aljában, rázuhant, égett a feje a 

bénázástól és Gabi megjegyzésétől, de legalább sikeresen megmoz-
dította az ajtóban elakadt kanapét, így néhány perccel később on-
nan figyelték, hogyan küzd meg Bálint az emberiség egyik legősibb 
furmányával, a tűzrakással. 

– Ne aggódjatok, szerintem több döglött galamb nem pottyan 
le a kéményen – piszkálta a kanapé lábaiból rakott szánalmas tü-
zet, miközben a sarokba állított hajszárítókkal szemezett. Eközben 
Andris a Bálint kézfején húzódó piros karcolást nézte.

– Mi történt a kezeddel? Megsütötted hajszárítóval? 
– Valaki rávágott egy kötőtűvel – mondta Bálint kissé szórako-

zott arckifejezéssel, amit Andris eléggé gyanúsnak talált, ám nem 
volt ideje faggatózni, mert Bálint becsukta a kis kályha ajtaját, és 
összecsapta a tenyerét. – Most már égnek a lábak. 

– Ha nem is lesz melegebb itt bent, mint, mondjuk, egy húspult-
ban, ez már akkor is győzelemnek számít – lapogatta meg a hátát 
Gabi. 

– Ez a beszéd! Na, gondolom, tisztában vagytok vele, hogy bár 
ebédre hívtalak meg benneteket, itt komoly cserekereskedelem zaj-
lik, úgyhogy amíg ti pókhálótlanítottátok a galériát, addig össze-
ütöttem nektek egy szerény kis ebédet. 
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Azzal Bálint mindannyiuk kezébe nyomott egy-egy bögre instant 
levest. A bögrék némelyikének lecsorbult a széle, némelyiknek meg 
hiányzott a füle. Már takarosnak sem igen lehetett volna nevezni őket. 

– Frissen forraltam – tette hozzá büszkén. – Aki repetát szeret-
ne, az szóljon, mert még van vagy húsz zacskóval ott, ahonnét ez a 
finomság jött. 

– Kaphatnék egy kanalat? – kérdezte Lea a bögre pereme mögül. 
– Nincs kanalam. 
– Pedig meg mertem volna esküdni rá, hogy a múltkor egy cso-

mót elvittél a konyhából, és bedobtad őket azokba a förtelmes sárga 
jetis dobozokba. 

Bálint elgondolkodva hümmögött egy sort.
– Az lehet, de másra kellettek.
– Mégis mi másra kellhet egy kanál az evésen kívül?
– Egy hobbihoz.
– Neked van hobbid? 
Lea meg mert volna rá esküdni, hogy még az életben nem hallot-

ta a bátyja szájából a „hobbi” szót, amit túlságosan nőiesnek talált, 
ahogy a „kancsót” is, amiről már mindenki megtanulta, hogy tal-
pas-csőrös-fülesizé. 

– Van hát. 
– Biztos vagy benne,  hogy ismered a „hobbi” szó jelentését? 
– Te most már biztos nem kapsz több levest.
– Nem rosszból kérdezem, csak azt hittem, hogy neked a mun-

kád egyben a hobbid is. Megleptél, ennyi az egész.
– Hát, kedves kishúgom – telepedett le melléjük Bálint a saját le-

vesével a kezében, amit magának nem bögrében, hanem egy elég 
méretes fazékban tálalt, és egy fakanállal kevergetett –, létezik az 
autók szeretetén kívül más jellemvonása is a bonyolult, ám megkapó 
személyiségemnek. 

Erre Andris úgy felröhögött, hogy egy adag leves az ölében lan-
dolt. 

– Bonyolult, ám megkapó személyiség! Ez tetszik! A  frissen írt 
társkereső hirdetésedből idéztél? 
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Bálint felháborodva nézett fel a fazekából. 
– Egy: nincs szükségem társkeresőkre, ahhoz túl jó fogás va-

gyok…
Gabi megköszörülte a torkát, mire Bálint szúrós szemmel né-

zett rá. 
– Kettő: ha nem értetek meg még ahhoz, hogy a szerelmi életről 

komolyan társalog jatok, akkor a hobbimat sem értenétek meg. Szó-
val titok. 

– Van valami köze ahhoz a sok szeméthez, ami a kocsid csomag-
tartójában van? – kérdezte Lea.

– Az nem szemét. És igen, van, de nem árulom el. Inkább mesélj 
te a hobbidról, a nyugger moziról. Meg kell mondjam, ennél izgal-
masabb szombati programot el sem tudnék képzelni. 

– Te döglött galambokat piszkálsz ki a kéményből – jegyezte meg 
Andris –, úgyhogy…

– Igaz – sóhajtott fel Bálint. – Szóval, milyen film lesz? A te ked-
venced? Mert akkor nem szívroham, hanem szundiroham lesz. 

– Azt sem tudod, mi a kedvenc filmem! – tiltakozott Lea.
– Az elit alakulat? 
– Az egy minisorozat a második világháborúról. 
– Akkor A Nílus: 5000 évnyi történelem? 
– Az is egy sorozat, Bálint. Nem fogok történelmi meg dokumen-

tumfilm-sorozatokat vetíteni a nyugdíjasok moziestjén! Lehetőleg 
olyan film kellene, amitől kedvük lesz majd még egy moziesthez. 
Persze ezzel nem azt mondom, hogy Az elit alakulat vagy A Nílus 
unalmas lenne, de…

– Rekviem egy álomért? Ezt is felírtam a listára – vetette fel And-
ris, mielőtt Lea elmesélte volna a két sorozat tartalmát egy történe-
lemkönyv részletességével. – Talán leszoktatná őket a feleslegesen 
szedett gyógyszerekről. 

– Csak azt ne! – hördült fel egyszerre Lea, Dani és Gabi. Még 
tisztán élt bennük a film lélekcafatoló hatása, miután az osztályfőnö-
kük levetítette nekik, amolyan drogprevenciós foglalkozás gyanánt. 
Lea utána egy hétig döglött bálnákról álmodott, Gabi még kávét 
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sem mert inni, Dani pedig rekordideig, két hónapig kerülte Szilár-
dot és az ő kétes hátterű házi lélekerősítőit. 

– Valami kíméletesebb? 
Néhány másodpercig csak a kanapé lábainak ropogását lehetett 

hallani. Meg valami gyanús kaparászást a galériáról. Végül Andris 
megunta a dolgot. Nem igazán érdekelték a diósi nyugdíjasok moz-
góképes választásai, ám a többiek kedvencei annál inkább. 

– Még mindig nem tudjuk, mi a kedvenc filmed, Lea. 
– Lefogadom, hogy valami történelmi cucc – szürcsölt egyet a 

leveséből Gabi. 
– Nem, egy kalandfilm. Az 1999-es A múmia.
– Ez hol nem történelmi cucc? – kérdezte Andris.
– Attól, hogy vannak benne ókori városok, könyvtárosok meg 

kanópuszok, a történelemkönyvekben nem jegyezték fel, hogy az 
1920-as években Kairóra zúdult volna a bibliai tíz csapás. Pedig az 
elég jelentős esemény lett volna, nem gondolod? 

– Kolumbusz 1492-es amerikai partijánál vagy a versailles-i bé-
kekonferenciáknál biztosan nem nagyobb. 

– Ne nyalizz történelmi adatokkal! – pöckölte meg Gabi Andris 
fülét, majd Leához fordult. – Azért van valami abban, amit Andris 
mond. Mármint nincs olyan film, aminek nincs köze a történelem-
hez, de azért szereted? 

Lea a levesét lötyögtetve elgondolkozott. Sok film eszébe ju-
tott, de mindegyiknek volt valami történelmi alapja. Az Indiana 
Jones-filmeknek is, bár az utolsó, kristálykoponyás résszel voltak 
fenntartásai, de azok is tagadhatatlanul a történelemhez tartoztak, 
igaz, nem olyan régihez, mint azt a valódi kristálykoponyák készítői 
elhitetni szerették volna. 

– Konkrétan egy film sem jut eszembe, amit szeretek, de nincs 
köze legalább egy kicsit is a történelemhez. 

Bálint a fakanalával ráütött az ölében szorongatott fazékra.
– Hazudsz! Szereted azokat az idétlen szörny- meg szellemvadá-

szos filmeket is. 
Lea zavarában mocorgott a kanapén. 

KA_jo_a_vege_bel.indd   10 2022. 07. 29.   17:00



11

– Azok megint sorozatok, nem filmek, és nem szeretem őket, 
csak elszórakoztatnak, ha ideges vagyok valami miatt.

– De nem tagadod, hogy nézed őket.
– Te meg velem nézed őket. 
– Naná, hatalmas arcok vannak benne! Az erdőben járkálnak éj-

jel, aztán jetik után ordibálnak. Volt egy idő, amikor Lea is akart 
ilyen filmet forgatni, igaz? Utána akartál járni a nagy diósi paranor-
mális eseteknek – vigyorgott Bálint a húgára, aki fülig vörösödve 
próbálta tagadni, holott tisztán élt benne az este emléke, amikor ka-
merával meg az apjától kölcsönvett fejlámpával felszerelkezve neki-
vágott az éjszakának, hogy utánajárjon az Ortoczki-házból tapasz-
talt különös zajoknak, aztán tíz percen belül hazarohanjon, miután 
meglátta, hogy a Susnyás Fantomja a temető melletti játszótér egyik 
hintáján forog. Lea a józan ész híve volt, és mindenképpen be akarta 
bizonyítani, hogy nem űrlények szállták meg a halott polgármester 
házát, de volt valami a hintázós részeg látványában, ami miatt né-
hány pillanatra ő is hitt a paranormálisban. Nem éppen az volt élete 
legbüszkébb pillanata, de legalább rájött, hogy a természetfeletti 
lények sokszor csak részegek, és a természetfelettiben hívők, nos, 
gyakorta ők is. 

– Ti komolyan nézitek azokat a vackokat? – rázta a fejét Gabi. 
– Lea még az Ősi idegeneket is nézi. 
– Mert csodálatos ősi civilizációkat mutatnak be minden rész-

ben, szóval, ha leszámítjuk az űrlényes töltelékanyagot, akkor igenis 
nézhető műsor. 

– Nem abban van az a Giorgio A. Tsoukalos nevű t-tag, akiből 
megszületett az aliens-mém? 

Az egész banda felvont szemöldökkel lesett Danira a levesük fe-
lett.

– Ezt nem hiszem el! – sóhajtott fel Dani. – Ezt a műveletlen csür-
hét! Tudjátok… – tette le az ideiglenesen dohányzóasztalként szol-
gáló dobozra a bögréjét, majd összekócolta a haját, maga elé nyúj-
totta a karját, és a többiek felé fordult – aliens. Semmi? 

A néma csend, ami fogadta a kis rögtönzését, komolyan lesújtotta. 
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– Ne már! Ha beírjátok, hogy a-aliens meme, akkor az ő nevét 
fog ja első találatként kidobni a kereső.

– Nem nézünk Ősi idegeneket a nyugdíjasklub moziestjén, mert 
a végén megint hinni kezdenek abban, hogy az a két lampion, amit 
a polgármester fiának születésnapi partiján a levegőbe küldtek, a vi-
lágűrből jött, és a balszerencsés babákat akarja hazavinni – zárta le 
a témát Lea, mire Andris meglapogatta Dani hátát. 

– Semmi baj, haver. Majd legközelebb megismerteted a het-
ven-nyolcvan éves öregeket a mémkultúráddal. Gondolj a saját ked-
venc filmedre, az talán felvidít, ha már mi, tudatlanok így lelom-
boztunk. 

– Lefogadom, hogy Dani kedvenc filmje valami olyan, amiben 
láncfűrésszel darabolják fel a buta főszereplőket. 

– Nem talált, Gabi – forgatta a szemét a fiú. – A kedvenc filmem 
ugyanis a Vademberek hajszája. Taika Waititi rendezte, mint sok 
m-más eszementen zseniális filmet. Sam Neill játszik benne egy 
mogorva öreget, akinek hirtelen a nyakába szakad Ricky Baker. Azt 
nem tudom, hogy a karaktert ki játssza, d-de a csávó totál olyan, 
mint a polgármester fia. 

– Még soha nem hallottam róla. 
– Pedig az rendezte, aki a Thor harmadik részét is. 
– Azt nem is olyan régen láttam anyámékkal. A fejükbe vették, 

hogy megnézzük az összes Marvel-filmet. 
Andris majdnem félrenyelte az utolsó korty levesét.
– Te mióta mozizol a szüleiddel, ha annyira rosszban vagy velük? 
Gabi a törött fülű bögréjére nézett, és arra gondolt, hogy iga-

zából nincs is rosszban a szüleivel, csak a szülei vannak rosszban 
vele, ami azért nem teljesen ugyanaz. Vagyis szerette volna ezt hin-
ni. Ahogy a kezében szorongatott bögre is elhihette magáról, hogy 
minden rendben van vele, holott csupán akkor kapott esélyt arra, 
hogy bárkinek a kezébe kerüljön, ha ő volt az utolsó lehetőség. Ha, 
mondjuk, Other Gabi egy Zsolnay porceláncsésze volt, akkor ő egy 
meleg víztől pucérrá változó női alakos bögre.

– Neked mi a kedvenc filmed, Képrenyő? – kérdezte végül Gabi, 
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mielőtt elhatalmasodott volna rajta az érzés, hogy a sarokba kellene 
vágnia a bögrét. Bálint tényleg nem engedhette meg magának, hogy 
elveszítsen egyet a csodásan selejt gyűjteményéből.

– Ajaj, vagy a levestől, vagy a társaságtól, de, gyerekek, brutális 
őszinteségi roham tört rám, úgyhogy készüljetek!

– Késő visszaszívni a kérdést?
– Késő bizony – vigyorgott Andris. – A sportgimi meg a kollé-

gium falai között, és a száz méteres vonzáskörzetében is, a kedvenc 
filmem a Hajsza a győzelemért. Tudjátok…

– Niki Lauda és James Hunt versengésének feldolgozása – szakí-
totta félbe Dani. – Az egy isteni film! 

Egy olyan isteni film, amit Dani Lukáccsal nézett, mert a lányo-
kat untatta, ami a fiú számára felfoghatatlannak tűnt, az pedig még 
inkább, hogy mialatt nézték, egészen emberien viselkedtek egy-
mással. Lukács meg ő. Furcsa volt, pont olyan furcsa, mint amikor 
vasárnaponként leültek Forma 1-et nézni. Mintha az autók motor-
jainak hipnotikus hangja szinkronba hozta volna őket, ahogy a ka-
napén kiterülve számolgatták a versenyzők pontjait és találgatták a 
csapatok gumistratégiáit. Olyankor legfeljebb azon kaptak össze, 
vajon érdemes-e még hűséges Ferrari-szurkolónak maradni, ha a 
csapat olyan gyalázatosan rosszul teljesített. 

– Tényleg szuper film, de az én kedvenc filmem – dobolt a lábán 
Andris –, amit ha bárki másnak is kikotyogtok, akkor muszáj lesz 
sóval megszórnom és a kecskéink elé dobnom az élettelen testete-
ket – énekelte a dobszóló alá Andris a kis énekét, aminek bármeny-
nyire is megrázó volt a tartalma, a hangja még megrázóbban csen-
gett –, szóval a kedvencem a Négyen egy gatyában. 

– Aha – vakargatta a nyakát Gabi. – Az egy olyan inspiráló film, 
amiben pökhendi sportolók kénytelenek egy gatyán osztozkodni, 
amivel megtanulják, milyen is a csapatjáték? 

– Basszus, Dani! – hördült fel Andris. – Most már totál megér-
tem, mit éreztél, amikor Tarka Vajkikiről beszéltél, és egyikünk 
sem fogta, mit is dumálsz pontosan. 

– Taika Waititi. 
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– Ha te mondod. Tényleg nem ismeritek? Pedig klassz kis film a 
barátságról és az első szerelemről. 

Bálintból olyan röhögés robbant ki, aminek a szele valahogy 
bejutott a kis kályha levegőztetőin, mert a keservesen pislákoló ka-
napélábak abban a pillanatban komótosan füstölögve végképp ki-
aludtak. 

– Mondd csak, Bandikám, ez a film a barátságról és az első szere-
lemről nem gátol abban, hogy kiteljesedj férfiként? 

Andris már tapasztalta, milyen érzés, ha kihúzzák alóla a szőnye-
get. Mármint fizikailag, mert egyszer Dávid konkrétan megtette, 
miután túl sok Tom és Jerryt néztek egy enyhén spicces éjszaka 
után. Az egész olyan érzés volt, mintha az agya valahol a levegő-
ben maradt volna, a teste pedig, mint a filmes csapó, találkozott a 
kollégium linóleumpadlójával. Bár az emlékei nem voltak teljesen 
tiszták, és könnyen lehet, hogy az agyát már a szőnyeges akció előtt 
elhagyta (valamikor a hatodik feles után; de ha egyszer elsőként sza-
kította át az iskolai maraton célszalag ját…), de mintha a csattanás 
után Dávid azt mondta volna: „Felvétel!” Bálint szavai ezt az érzést 
keltették benne. Az agyelhagyósat. A háta, mondjuk, ezúttal nem 
fájt, de a büszkesége, na, az aztán sajgott rendesen. 

– Ha valakinek akciófilm k-kell ahhoz, hogy férfinak érezze ma-
gát, a-akkor ott gond van. 

És ha Bálint szavai kirántották Andris alól a szőnyeget, akkor 
Danié szabályosan eléterítették. Andris küldött egy hálás pillantást 
Dani felé, de azért igyekezett egy szépítő gólt rúgni, hogy ne úgy 
jöjjön le, mint aki csajfilmeket néz, aztán bolyhos pokrócot szoron-
gatva bőg a film azon részén, amikor Bailey, a leukémiás kislány 
meghal. Ez csak egyszer fordult elő, akkor, amikor egyedül fejezte 
be a filmet, mert túl ciki lett volna bevallani Szabinának, mennyire 
élvezi. Ez még azelőtt volt, hogy elmondta volna a nővérének, ha 
választania kellene Bridget, a focistalány és Eric, a focitábor egyik 
vezetője közül, akkor bizony az utóbbit választaná. 

– Mielőtt Szabina az a kemény csaj lett, akinek ti is megismerté-
tek – kezdte Andris kissé bizonytalanul, hiszen most nem a saját, 
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hanem a nővére titkát készült kikotyogni, aminek akár súlyos kö-
vetkezményei is lehettek –, bújta a csajos könyveket. A kedvence a 
Négyen egy gatyában volt. Amikor kijött a film, olyan hároméves le-
hettem. Ez volt az első film, amire emlékszem. Aztán minden évben 
újranéztük, és rám ragadt, vagy mi a fene – nevetett. – Az egésznek 
az a lényege, hogy négy barátnőt egy farmer köt össze, és így, jobban 
belegon dolva, Kókusz a mi farmerunk, csak mi nem próbáltuk fel. 

– Andris! – csapott a fiú vállára Lea. 
– Jól van! Bocsánat! Fogjátok a lényeget, nem?
– Fogjuk, de szívesebben vennénk, ha nem fűznél hozzá perverz 

megjegyzéseket. 
– Én úgy értettem, hogy Kókusz sajnos nem egy nadrág, ami nem 

tud meglépni előlünk.
– Na persze – horkantott Gabi. – Mert azt már megtudtuk rólad, 

hogy olyan a lelked, mint a patyolat.
Andris a levegőben glóriát rajzolt a feje fölé, majd összetette a 

tenyerét, és a legártatlanabb tekintetével Gabira nézett. 
– Én egy angyal vagyok, de vajon mi a kedvenc filmje Exalexné-

nek? 
– Olyan, amit még le sem forgattak – válaszolta Gabi vészjósló 

nyugalommal. – Egy futóról szól, akit az egyik hajnali futása alatt 
levadász egy bosszúszomjas lány, aztán az elhagyott diógyár pin-
céjébe zár. 

– Már csak a kutyaeledelgyárba tudnál bezárni – mondta And-
ris lelkesen, mintha Gabi éppen nem arra célzott volna burkoltan, 
hogy ha még egyszer Exalexnének nevezi, akkor az lesz az utolsó 
szava. – Szóval, mi a kedvenc filmed? 

– A Beetlejuice. Egy frissen elhalt házaspárról szól, akik el akar-
ják üldözni az új lakókat a házukból, ezért Beetlejuice segítségét ké-
rik, aki a végén mindenkit átejt. 

Andris maga alá húzta a lábát, és guggolva rugózott a kanapén. 
– Valahogy annyira éreztem, hogy egy olyan film lesz a kedven-

ced, amiben frissen elhalt házasok vannak!
– Azt hiszem, ez a film sem túl nyugdíjasbarát.
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– Hát, a levágott fejjel, a halottakkal meg azzal a jelenettel, ami-
kor Barbara a szekrényben lóg felakasztva, aztán letépi a saját arcát, 
asszem, tényleg kicsit rázós lenne. Öregek, szóval lassan ők is ha-
sonló cipőben járnak majd. 

– Andris! – lökött egyet a fiún Lea. – Ne mondj ilyet!
– Most mi van? Ez az igazság. Mi is meg fogunk öregedni egyszer. 
– És gondolod, hogy kísértetként azzal fog juk ijesztgetni a há-

zunkba k-költöző alakokat, hogy a szekrényeikbe akasztjuk fel 
m-magunkat, és letépjük az arcunkat? – érdeklődött Dani, miköz-
ben igyekezett elkerülni, hogy Andris az ölébe üljön a nagy igyeke-
zetben, ahogy próbálja a lábát kiszabadítani maga alól.

– Ha megadatik, hogy a halálom után kísérthetek, akkor tuti ki-
próbálom!

– Képrenyőkém, tőled nem is vártunk mást. Csak az a vicc, hogy te 
már élőként is a frászt hozod az emberre az állandó ficánkolásoddal. 

– Elnézést, kedves Exalexné, hogy beragadt a lábam a fenekem 
alá, és nem tudom kihúzni, mert annyira egymáshoz vagyunk pré-
selődve a kanapén. Valaki segítene? 

Dani volt az a valaki, aki megkegyelmezett Andrisnak. Bár ez a 
megkegyelmezés inkább amolyan huzavona volt, ami percekig tar-
tott. Andris előtt szinte már lepergett az élete. Teljesen úgy érez-
te magát, mint amikor a babzsák tört az életére. A két eset között 
persze akadt némi különbség. Míg a babzsákból igyekezett gyorsan 
felpattanni, addig a kanapén igyekezett egy kicsit tovább húzni az 
időt. Szerette Dani kezét fogni, bár abban a helyzetben az inkább 
kézrángatás volt, mintsem fogás. Andris mégsem bánta. Egy kicsi-
két sem. Bálint végül megunta a dolgot, így felállt, és vigyorogva 
nézte végig, ahogy Andris szinte kirepült a kanapéról, és Dani-
val együtt a sárga jetis dobozokat összelapítva a földön landoltak. 
A lányok igyekeztek elhatárolódni ezektől az eseményektől, de Lea 
örült a dobozok megsemmisülésének. 

– Mégis, milyen kategóriába sorolták a Beetlejuice-t? – kérdezte 
végül, tekintetét a dobozokról és a vergődő fiúkról Gabira irányítva. 

– Víg játék. Nagyrészt.
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– Na, ezen elindulhatunk. Mármint a víg játék szerintem tökéle-
tes lenne a nyugdíjasoknak. Csak azt nem tudom, milyen víg játék 
legyen. 

– Lehetőleg olyan, ami nem szerepel a fiúk listáján. Mi Bálint 
kedvenc filmje? 

– Sosem akartam megtudni. 
Gabi Bálintra lesett, aki éppen harcra buzdította a fiúkat, miköz-

ben a kanapé egyik párnáját pörgette a feje fölött. 
– Jogos. 
A mozdulatról mégis az jutott eszébe, amikor a Szebényi-lakás-

ban töltötte az egyik estét azzal a szándékkal, hogy felkészülnek egy 
biológia írásbelire. Végül a növénytanról teljesen megfeledkezve 
párnacsatába kezdtek. Vagyis ő maga kezdte. Alex először kétkedve 
leste az arcán puffanó, szív alakú párnát. Igazából ezzel a szív-do-
bással Gabi azt szerette volna mondani Alexnek, hogy szereti. Visz-
szagondolva egy kicsit sajnálta, hogy nem szavakkal fejezte ki, de a 
fiú mintha megértette volna. Kapott egy gabis vallomást, amit heves 
csók követett, majd Alex tényleges, verbális „szeretlek”-je. Ezután 
majdnem megtörtént az első, csakhogy váratlanul betoppantak a 
Szebényi szülők. Az est hátralévő részét a szülők mindentudó mo-
solya, a bizonyos szív alakú párna és Luis de Funes társaságában 
töltötték azon a kanapén, amin majdnem. 

– Hah! – csapott a térdére Gabi. – Alex kedvenc filmje a Jákob 
rabbi kalandjai. A szülei tinik voltak, amikor kijött az a Funes-film. 
Szerintem tökéletes lenne a diósi nyugdíjas estre. Felhívom Alexet, 
nekik megvan. DVD-n. Őrület, nem? Kinek vannak még DVD-i? 

Lea hálásan megölelte Gabit. 
– Köszönöm, életmentő vagy!
– Na, igen – legyintett Gabi. – Asszem ott is szükség lesz az élet-

mentő tehetségemre – bicentett Dani, Andris és Bálint felé, aki idő-
közben csatlakozott a viadalhoz. – Szóval, ha megbocsátasz…

Azzal Gabi felkapta a kanapéról a maradék párnát, és megsorozta 
velük a földön birkózó fiúkat. Ebben a dobásban nem volt semmiféle 
szerelmi vallomás, de egy „kezdelek megkedvelni titeket”-puffanás 
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mintha kihallatszott volna. Persze csak akkor, ha az embernek jó 
füle volt, és ismerte Gabit. Lea úgy érezte, kezdi megismerni őt. És 
amit még különösebbnek tartott, mármint azon kívül, hogy képes 
más embereket megismerni, az az volt, hogy bár az összes balsze-
rencsés baba Kókuszt juttatta az eszébe, akárhányszor találkozott 
velük, mégsem sajgott annyira az a tátongó űr, amit a fiú hagyott 
maga után. Mintha Andris, Gabi és Dani jelenléte kipótolt volna 
benne valamit, amit már évek óta hiányolt, csak egészen addig nem 
jött rá, mi is volt ez, amíg nem találkozott velük.

Ami pedig Kókuszt illette: úgy belemászott a fejébe, hogy talán 
ezért sem érezte annyira a hiányát. Mintha vele lett volna akkor is, 
ha fogalma sem volt róla, ki is ő valójában, és merre jár éppen. 

Lea elmosolyodott, és megigazította a Dubarry-rózsaszín hajcsat-
ját, mire arcon találta egy röppályát tévesztő párna. 

– Ne haragudj! Daninak szántam – lépett elé aggódva Andris. 
– Jól vagy? 

Lea pazarul volt. Olyannyira, hogy hirtelen semmi sem zavarta. 
Nem érdekelte, hogy haragszik rá az anyja és az osztályfőnöke, nem 
érdekelte, hogy balszerencsésnek született. Csakis az izgatta, hogy 
Andrist pofán verje párnával. Így hát meg is tette. A pillanatnak élt, 
nem a jövőn rágódott. Azon is csak nevetett, amikor Bálint kinyi-
totta a kis kályha ajtaját, és sűrű füst árasztotta el az egész házikót. 
Aztán a nevetésből köhögés lett.

– A füst jó fertőtlenítő, nem? – vakargatta a nyakát Bálint, miköz-
ben a ház előtt állva nézték a tárt ajtón át gomolygó szürke felhőket. 
– Meg elűzi a gonoszt, nem?

– Bár a füstölés ősi módszer, szinte minden ókori kultúra hasz-
nálta a különféle rituáléjaik során, általában gyógynövényeket füs-
töltek. Nem hinném, hogy a kanapéd lábainak égésterméke bármit 
is elűzne – jegyezte meg Lea. 

– Hát, minket elűzött – próbálkozott Dani, bár a fejében ennek a 
mondatnak sokkal pozitívabb csengése volt.

– És mi vagyunk a balszerencsés babák – toldotta hozzá Andris. 
– Mi pedig gonosznak számítunk, nem? 
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– Főleg te, Képrenyő. 
– Azért te sem panaszkodhatsz, Exalexné.
Andrisnak ideje sem volt, hogy átgondolja, mégis hol rejtegette 

addig Gabi a kanapé egyik párnáját, olyan sebesen puffant a hátán. 
Lea Bálint vállára tette a kezét. 
– Ugye tudod, hogy bármikor hazajöhetsz? 
– Tudom hát.
– Gondolom, nem engedné a büszkeséged, hogy meg is tedd.
– Nem hát – karolta át Bálint. – És te meg ugye tudod, hogy bár-

mikor szívesen látlak itt? 
– Tudom hát. 
– És a te büszkeséged nem gátol abban, hogy gyakran meg is lá-

togass.
– Nem hát.
Lea irgalmatlanul hálás volt Andrisnak, amiért a kis házikó ajta-

jához lépett. Ha nem viselkedett volna tipikusan andrisosan, akkor 
ott helyben elbőgte volna magát. 

– Nézzétek, füstjeleket küldök!
Azzal Andris kitárta az ajtót, mire egy adag füst szállt ki a házból.
– Anya, éhes vagyok. Stop.
Majd becsukta az ajtót, és újra kinyitotta. 
– Életképtelen vagyok egyedül. Stop.
Andris még egyszer bevágta, majd kitárta az ajtót. 
– Az instant levestől tészta fog nőni a szakállam helyett. Stop.
– És én még ennek adok vezetésórákat – rázta a fejét felháborod-

va Bálint, miközben a többiek dőltek a röhögéstől. – Esküszöm, le-
cseréllek Danira!

– Bocsi haver, én m-már elígérkeztem. Engem Lukács akar meg-
tanítani v-vezetni. De észben tartom az ajánlatod, ha végül n-nem 
bírnánk ki együtt egy autóban huzamosabb ideig – mondta, majd az 
orra alatt motyogva hozzátette: – Vagy esetleg késztetést éreznék az 
árokba hajtani a fogászatos sztorijai miatt. 

Dani erre a megjegyzésére kapott egyet párnával. Természetesen 
Gabitól. Így ismét teljes káosz alakult ki a Cica út 2-nél. Bálint nem 
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volt éppen büszke új lakása címére, de valami elképesztő mennyi-
ségű magabiztosság szállta meg. Még akkor is, ha a ház ablakain át 
dőlt a füst kifelé. Úgy érezte, nagy változás van a levegőben, ami 
még a füstszagot is elnyomta. Hellyel-közzel. Ha pedig az autója 
csomagtartójában heverő rozsdás vasakra gondolt, szinte látta maga 
előtt azt a sok szobrot, amit majd belőlük készít. És próbálta elfe-
lejteni a félig görög orchidea-lányt is. Amire Andris tökéletes ürü-
gyet adott neki, mert az ajtón csimpaszkodva hintázott. Vagy tudja 
a fene, mit művelt, de Danit látszólag szórakoztatta. 

– Bandika, hagyjad már békén azt az ajtót! – ripakodott rá Bálint, 
mire Andris leugrott a „hintájáról”.

– Ha nem szerzel tűzifát, lehet, hogy ezzel kell majd befűteni. 
Amúgy Danival éppen arról tanakodtunk, hogy ha ez a ház a Cica 
út 2., akkor mégis hol a fenében van a Cica út 1.? 

Bálint egy borostyánnal benőtt dombocskára mutatott, aminek 
a közepéből két szál gerenda meredezett az ég felé. Az egyikre egy 
napszítta táblát drótoztak, amire fekete festékkel az „eladó” szót 
pingálták. Alá pedig azt: „Csak a holttestemen át!” Az alatt jött a 
visszavágó (vagy a csattanó?): „Holttest a temetőben eladó!”

– Bájos szomszédság – füttyentett Dani. 
– Most a holttest eladó? Vagy a telek? Vagy a törött gerenda? – 

billentette félre a fejét Andris. – Elég zavaros. 
– Szerintem hiányzik e-egy vessző.
– Vagy nem. 
– Éppen ezért olyan varázslatos ez a hely. Senki sem fog rájönni 

a Cica út 1. rejtélyére. 
– Nincs itt semmiféle rejtély – állapította meg Andris. – Diós-

vámhatár leglepukkantabb helyére költöztél. Ennyi. 
– Majd ha felnőtt leszel, megtudod, milyen érzés, ha önállósod-

ni akarsz, de olyan dilemmákba ütközöl, hogy választanod kell a 
Netflix-előfizetés meg az instant leves között. Ez a kemény valóság, 
gyerekek. Meg kell ragadni a lehetőségeket. Még akkor is, ha a Cica 
úton találhatók. 

Ez elég épkézláb tanácsnak tűnt mind a négy balszerencsés baba 
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számára. Nem volt olyan csiszolt, mint Kókusz életszemlélete, de 
elég felnőttesnek hatott egy olyan ember szájából, aki aznap éjjel 
az autójában aludt, mert nem sikerült begyújtania a szomszéd ház 
gerendáinak darabjaiból. És ha már felaprította a gerendát, akkor 
le is festette a „holttest a temetőben eladó!” feliratot, mert eléggé 
nyomasztotta. Olyannyira, hogy fejszével a feje mellett aludt, hátha 
a holttest visszatalálna a Cica út 1-be. 

* * *

– Tudod, mit nézhettünk volna még meg az öregekkel? – súgta 
Andris Daninak Gabi háta mögött, miközben a vetítővásznon Vic-
tor Tukán éppen beleesett a rágógumitartályba. 

Dani néha úgy érezte, ő is pontosan úgy vergődik az életben, 
mint ez a Tukán. Nincs kapaszkodó, nincs stabil pont, csak a zöld 
trutyi van. Meg a véletlenszerű káosz. Annyival, mondjuk, egysze-
rűbb helyzetben volt, hogy őt nem akarták kinyírni a mamelukok. 

– Mit? – mormolta, tekintetét továbbra is vásznon tartva.
– A Velocipastort. 
Dani felhorkantott, amin Andris őszintén meglepődött. Nem 

sokan ismerték azt a remekművet, amiben egy pap velociraptorrá 
változik, és ninjákkal harcol. Vagy ellenük? Nehéz lett volna meg-
mondani. A sportgimiben persze nagy rajongótábora volt, ahogy az 
összes Sharknado-mozinak is. Igazi minőségi filmek voltak. 

A  kollégiumban minden szombaton mozimaratont rendeztek 
azoknak a diákoknak, akik nem tudtak hétvégén hazautazni. Amo-
lyan kötelezően választható jelleggel. Magyarul, vagy lementél 
mozizni, vagy felhívták a szüleidet, hogy nem értél vissza a kollé-
giumba este nyolcra. Nem érte meg a második opciót választani, 
mert a kollégium igazgatója nem volt rest a rendőröket is bevonni 
az akcióba. Viktort például egyszer a Mekiből kísérte ki két rendőr. 
Ettől persze a népszerűsége csak megnőtt, macsóferomonjai pedig 
még penetránsabbak lettek. 

Andris csak egyszer élvezte a moziestet, vagyis az ebédlő székei-
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nek nem éppen fartőbarát szeretetét, miközben a falra szerelt tévét 
leste, ami pontosan az ergonomikus nyaktartás és fejdöntés egész-
séges szögének háromszorosa lehetett, felfelé. Mintha egy kényel-
metlen hajmosós fodrászszékből nézte volna végig, hogyan halnak 
meg a hegymászók az Everesten. 

Ahhoz képest a diósi öregek moziestje maga volt a luxus. Lea 
anyja még üdítőt és pogácsát is hozott, mielőtt átadta volna a lebo-
nyolítást a lányának. Andrist a Szabó nők eltiltották a pogácsától. 
Nem ok nélkül. Ha nagyon belejött, képes volt egy egész tányérnyi 
minipogit bepusztítani egy perc alatt. Kíváncsi lett volna rá, Gabi-
nak mi a rekordja. 

– Ismered a Velocipastort? – hajolt közelebb csodálkozva Dani-
hoz, még mindig Gabi háta mögött, akit egyelőre lefoglalt az a négy 
darab pogácsa, amit kapott. Hiába, őt még nem ismerte olyan jól 
Ildikó, mint Andrist. 

– Naná! Imádom, ahogy lötyög benne a dinójelmez. 
– Az sem semmi jelenet, amikor felrobban a kalapos csaj. 
– Vagy amikor a végén letépi a tag fejét a g-gumiraptor kezeivel.
– Srácok, legyetek már csendben! – pisszegte le őket Gabi, mire 

Andris Danira mosolygott.
– Szuper film! 
Dani nyelt egyet, majd félmosollyal az arcán megszólalt: 
– Popompás! 
– Popompás? – vonta fel a szemét Andris. 
– Tudod, amikor v-valami egyszerre jó és rossz. 
– Nyilván – nevetett Andris. – Medvecukrot? – húzott elő egy 

zacskónyival a kabátja zsebéből.
– Naná!
– Ha kinyitod azt a zacskót, elhányom magam! – súgta Gabi in-

dulatosan, majd elszörnyedve nézte, ahogy Andris színpadias moz-
dulattal kibontotta a zacskót, miközben végig a lányra mosolygott. 

– Mekkora bunkó vagy! – öklendezett Gabi, amint elérte az orrát 
a medvecukor összetéveszthetetlen szaga. Ha Kókusznak is ilyen 
aromakipárolgásai lettek volna, akkor valószínűleg ő sem ülhetett 

KA_jo_a_vege_bel.indd   22 2022. 07. 29.   17:00



23

volna a többiekkel a diósi kultúrházban, hogy egy 1973-as filmet 
nézzen, ami történetesen Alex kedvence volt. A világgal nem az volt 
a baj, hogy túl kicsi, hanem az, hogy túl sok véletlen gyülemlett fel 
benne. Főleg a balszerencsés babák körül. Gabi megrázta a fejét, 
majd pufogva felállt. 

– Inkább megyek Lea mellé – mutatott a laptopnál őrködő lány 
felé. – Onnan úgyis jobban látom, hogyan udvarol Marci bá Etel-
kának. 

– Ha ilyen tempóban teszi, akkor lassan Beetlejuice-ként fog pró-
bálkozni – jegyezte meg Andris. 

– Mert te aztán nagyon tudod, hogy kell udvarolni!
– Lehet, hogy éppen nem udvarolok senkinek sem, de azt min-

denki tudja, hogy mozizás közben így mozdulunk rá valakire.
Azzal Andris átült Gabi üres székére, és gondolkodás nélkül át-

karolta Danit. 
Ha gondolkodott volna, akkor valószínűleg nem demonstrálja. 

Csakhogy Andris végtag jai mindig is gyorsabbak voltak, mint a 
gondolatai, ami a futópályán nagyon jól jött, de az életben már nem 
annyira. 

Gabi felvonta a szemöldökét. 
– Kellemes randizást! – somolygott, majd felkapta Andris üres 

székét, és elvonult vele Lea mellé. 
– Nos, igen… – vörösödött Andris feje –, ebbe jól belemász-

tam, mi?
Dani bólintott, mire Andris visszahúzta a karját. 
– Medvecukrot? 
Dani ismét bólintott, csak másodszor már mosolygott is hozzá. 

– Mivel üldözött el Andris? – kérdezte súgva Lea, amint Gabi le-
huppant mellé. 

– Medvecukorral.
– Mi a baj a medvecukorral?
– A  szaga. Anyámék egy orvos haverja mindig medvecukrot 

hozott ajándékba, ha nálunk járt. Imádtam a medvecukrot, aztán 
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egyszer annyira bezabáltam belőle, hogy egy hétig rosszul voltam. 
Azóta, ha megérzem a szagát, totál kikészülök. 

– Mint Bálint a körtepálinkától. Ballagás után tartottak egy bulit 
a haverjaival, ahol házi körtepálinkát ittak. Apának kellett őt össze-
szednie a Macskaerdőből. 

– Bálint részegen. Vicces lehet. 
– Á, nem igazán. Bálint az a filozófikus részeg. Olyankor mindig 

az élet értelmét akarja megvitatni. Egyszer egy állólámpával beszél-
getett. Anyával azt gyanítjuk, hogy amikor azt állítja, öt barátnője 
volt, a lámpát is beleszámolja. 

Gabi felnevetett, majd a székén hintázva felsóhajtott.
– Alex is filozófikus részeg. Vagyis nem részeg. Ő sosem lenne 

az, de ha picikét becsiccsent, akkor fárasztó elméleteket fejteget val-
lásról, időről meg az emberi természet izgalmairól. 

– Igazán kedves volt tőle, hogy elhozta a DVD-t. 
– Ő már csak ilyen.
– Miért nem maradt itt? 
– Szombatonként társasjátéknap van a Szebényi családban. Nem 

maradna le róla. Ő tényleg szeret az őseivel lógni. Fura egy család, 
nem? Szeretnek társasozni, egy csomó DVD-jük van. Ki tudja, mi-
lyen furcsa dolgokat rejtegetnek a felszín alatt. 

– Te is szoktál velük társasozni? 
– Nem. Én a saját szüleimmel szoktam. Régebben. 
– Mi nem társasozunk. Bálintba meg apába túl sok versenyszel-

lem szorult. Amikor utoljára Gazdálkodj okosant játszottunk, Bálint 
hozzávágta a lakását apuhoz, amiért rálépett a „színházba mentél, 
fizess kétezer forintot” mezőre. Talán ezért lakik egyedül a Cica 
úton. 

– Á, ráér még arra, hogy lakótársat szerezzen! Nézd meg Marci 
bát! Hetvenhat éves, vagy mennyi, és most próbálja meg felszedni 
Etelkát. 

– Szerintem már felszedte – húzta el a száját Lea. A „felszedte” 
kifejezés valahogy nagyon nem klappolt neki, főleg, ha idős embe-
rekről volt szó. 
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– Mi? Mégis mikor? És én miért nem tudok róla? – dőlt előre 
Gabi felháborodva a székén. 

– Tudod, ők nem osztják meg neten, hogy kivel vannak kapcso-
latban, de a múltkor anya látta őket kézen fogva. 

– Hm. Majd kifaggatom az öreget, ha legközelebb a Zümiben 
járok. És ha már a faggatásról van szó: mit szólsz hozzájuk? – bic-
centett Gabi Andris és Dani felé, akik egymásnak dőlve nevettek 
valamim. 

– Mit kellene szólnom? 
– Nem tudom, csak úgy nagyon összecsiszolódtak a közös hétvé-

géken. Nem gondolod, hogy Andris is… Neked biztosan elmondta 
volna, ha meleg. 

– Nem biztos – felelte Lea, miközben arra gondolt, hogy nem-
hogy nem biztos, hanem biztos, hogy nem mondta volna el neki. 
Talán egyszer régen. 

– Mondjuk, nem tűnik valószínűnek, de ha Andris Kretén Ben-
céhez ülne ilyen közel, akkor nem medvecukroznának ilyen bé-
késen. 

– Az biztos – horkantott Lea. – Nem tudom, annyira nem va-
gyunk közel mostanában Andrissal, hogy ilyesmikről beszéljünk. 

– Pedig azt hittem, öribarik vagytok, vagy mik. 
Lea előhúzta a zsebéből a Bálinttól kapott pendrive-ot. Még nem 

merte megnézni, mi van rajta, de a pendrive kupakjának halk puk-
kanásai, ahogy levette majd újra visszatette rá, kellemes háttérzenét 
adtak annak az érzésnek, amikor arra gondolt, mennyi mindenkivel 
sikerült elhitetnie, hogy Andrissal elválaszthatatlan barátok, még 
akkor is, ha gyakorlatilag nem is szóltak egymáshoz. 

– Azok voltunk, aztán más suliba kerültünk, és eltávolodtunk 
egymástól. Igazából nem sokkal azután kezdtünk el beszélni újra, 
miután először találkoztam Kókusszal. 

– Gondolod, hogy Kókusznak köze volt hozzá?
Lea féloldalasan elmosolyodott. 
– Nekem olyan érzésem van, hogy mindenhez köze van. 
– Mert szerelmes vagy. 
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