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1. fejezet

A  fény koszosan derengett, a lakás sült krumpli szagától
bűzlött. A  bűz mélyen beivódott a vakolatba, s már
a bejáratnál szaglószervi auraként vett körül, otthono-
san, mint egy bolyhos házikabát. Másfél éve laktunk ott
Margával, s csak ritkán fordult elő, hogy egy másik szag
átvette volna a hatalmat. Csak az övéhez hasonló kifinomult
orr volt képes kegyelmi pillanataiban beazonosítani a ve-
le agresszíven vetekedő, gyógyszerekkel átitatott nyugdí-
jas-szagot. Vagy a romlott savanyúságét, amit slampos lép-
tekkel hurcoltak végig a végtelen folyosón, a liftig.

Olyan éhes voltam, hogy egy élő sündisznót is felfaltam
volna!

Ilyenkor a nehéz és avas szag elkerülhetetlenül
étvágygerjesztővé válik, a tetves garzonokból álló tömbház
pedig, abrakadabra, átalakul, ha nem is mézeskalács
házikóvá, hanem sokemeletnyi szalmakrumpli adaggá.
Zihálva nyomtam le a kilincset. A gyomorsav úgy mart be-
lülről, mint egy kényelmetlen ruhavarrat, ilyenkor nincs idő
a kulccsal vacakolni. Mint egy üldözött, úgy estem az ajtó-
nak, vertem kézzel-lábbal. Kiabáltam, hogy én vagyok. Én,
Andi. Végül a kulcsot kezdtem hajszolni a válltáskámban,
golyóstollak, papírok és ezer más szarság között, miközben
bosszút esküdtem az ajtó túloldalán lévő női teremtmény
ellen. Az éhség nem engedte, hogy a részletekkel bíbelőd-
jem, de minden bizonnyal kegyetlen, ázsiai típusú bosszú
lészen. Valami szörnyűséges! Ordítva léptem be az ajtón:
„Fel a kezekkel! Van valami kaja ebben a kégliben?”

Odabenn vaksötét volt, mint egy halkonzervben, s jojo-
baillat terjengett. A televízió nem volt bekapcsolva, ebből
tudtam, hogy Marga nincs itthon. Felkapcsoltam a villanyt.
Az ágy üres, a kockába hajtogatott pléd csámpásan mosoly-
gott, egyik sarka mélyebbre lógott alá, mint a másik. El nem
tudtam képzelni, hol lehet, de pillanatnyilag nem is tüzelt
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a kíváncsiság. Éhes voltam! Csak magamba akartam tömni
valamit, bármit. A konyhába rohantam a hűtőhöz, és sebté-
ben az asztalra dobáltam, amit találtam: két hagymát, egy
darab túrót és egy üveg eperdzsemet. A tojás elfogyott. Es-
tére nem is lenne egészséges, vigasztaltam magam. Állva
nekiláttam a falatozásnak. Az, amit konyhának neveztem,
valójában egyfajta nagyobb spájz, melyben a fenék lehelye-
zése a székre igazi kalandnak számított. Néhány falás után
visszatértem a szobába, s bekapcsoltam a tévét. Csak ak-
kor pillantottam meg a cetlit az asztalon. Vagyis egy cet-
lifélét, mert tulajdonképpen egy nagyobbacska, jó minő-
ségű, sárga és lyukacsos kartonlap volt, jól látható hely-
re téve, mint a magukra valamit is adó éttermekben az
asztalfoglalás.

Ez állt rajta: „Kedves Andi, elmentem. Kérlek, bocsáss
meg! Egy napon majd meg fogod érteni. Marga”. Kézírás,
nagy, kalligrafikus betűkkel, mint egy frissen végzett
iskolás lánykáé. Nem ismertem a kézírását, rendszerint
ímélben értekeztünk. „Tudja, hogy diétáznom kell, és sót-
lan viccekkel próbálkozik”, mormogtam, egy korábbi esetre
gondolva. Hat hónapja sincs, hogy egy ehhez hasonló átve-
réssel próbálkozott. Üzenetet hagyott, hogy néhány nap-
ra az anyjához utazott, és hogy legyek jó fiú. Rövid, nyom-
tatott üzenet volt, ami azt jelentette, a tréfát a munkahe-
lyén eszelte ki. Esetleg a kolléganői „érdekmentes” és ártat-
lan közreműködésével, akik alig várták, hogy együtt érez-
hessenek vele. Aznap jó néhány sör után vetődtem haza,
melyek ólomsúlyként nehezedtek a szempilláimra, úgyhogy
épp csak kibetűztem az írást, és a megfejtést másnapra
halasztottam. Röviden: az ágyra zuhantam, s úgy elalud-
tam, mint akit fejbe vertek. Reggel a hátamhoz bújó, duzzo-
gó Margával ébredtem. Több órán át ücsörgött a szekrény-
ben, hogy kémkedhessen utánam. Tudni akarta, hogy ami-
kor nincs itthon a macska, az egerek játszanak-e az aszta-
lon. Nagy sokára, a horkolásom és az ismétlődő izomgör-
csök arra késztették, hogy elzsibbadva és felpaprikázódva
előjöjjön a szekrényből. Nemcsak hogy csalódnia kellett,
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mivel egy fia szőke cicát sem hoztam fel a hitvesi garzon-
ba, de egyetlen kompromittáló telefonhívást sem kezdemé-
nyeztem, és még csak fel sem hívtam, hogy hol tart a vo-
nat, és a hogyléte felől érdeklődjem. Ekkora arcátlanságra,
úgymond, nem volt felkészülve. A legszebb az volt a dolog-
ban, s ezen néhány nap múltán, amikor mégis elégedettnek
mutatkozott a kísérlet eredményével, mindketten jót nevet-
tünk, hogy ha felhívtam volna, a mobilja a szekrényben csö-
rög, mivel elfelejtette kikapcsolni.

Úgyhogy, még tele szájjal, munkához láttam. Elkezdtem
módszeresen átkutatni a lakást, ami, az igazat megvall-
va, túl sok időmet nem emésztette fel. Először is, pav-
lovi reflexszel, a szekrényre vetettem magam, de ered-
ménytelenül. Két felzavart molylepke egy néhány nappal
ezelőtti kínos beszélgetésünket juttatta eszembe. Bekuk-
kantottam az előszobai fogason dekkoló vastag ruhák mö-
gé, végigszaglásztam az ágy alját, felriasztva a játékos
porcicákat, visszatértem a szekrényhez és végigtapogat-
tam a tetejét, bepillantottam a gáztűzhely sütőjébe. Semmi.
Körülnéztem a fürdőben, meglengettem a mályvavirágos
mintájú fürdőlepedőt. Visszamentem a szobába és kinyitot-
tam az utazótáskát. Széthúztam a könyves szekrény alján
lévő harmonikaajtókat. Furcsa kutatási láz uralkodott el raj-
tam, valahol az átveréstől való félelem és a bújócskázás újra
felfedezett élvezete között. A szenvedélyes keresztrejtvény-
fejtő makacssága és a Sherlock Holmes iránti serdülőkori
csodálat között. Tény, hogy egyszer csak arra eszméltem,
négykézláb járok, megváltoztatva a kutatás horizontját.
Táguló orrlikakkal, hogy a legkisebb gyanús szagfoszlány se
kerülhesse el a figyelmem, kihegyezett fülekkel, hogy be-
fogjam a lélegzete hullámhosszát… Holtbiztos voltam ben-
ne, hogy Marga itt van valahol a lakásban, és hülyére vesz.
Úgyhogy kitartottam. Teljesen ostoba módon nekiálltam le-
szedni azt a kevéske könyvet a polcról. Gyanakvó tekintet-
tel méregettem a vázát, a tűpárnát és a teniszütők tokját.
A kávésbögrét és a merőkanalat. A hülyeség csimborasszó-
jaként végül saját zsebeimet kezdtem átkutatni. Tartalmu-
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kat kiürítettem az asztalra, és tüzetesen átvizsgáltam, elbo-
rult elmével. Valahol csak kell lennie, nemde? Hogy micso-
da?

A  doboz cigaretta hozott vissza a földre. Látványára
megindult a nyálelválasztásom. Még bódult állapotban
rágyújtottam egy cigarettára, és szélesre tártam az abla-
kot. Az első slukkokat szinte megrágtam. A varázslatot a
hűvös levegő és a villamosok csikorgása foszlatta széjjel.
Hirtelen az jutott eszembe, hogy rejtett kamerával filmez-
nek, és úgy viselkedem, mint egy ügyefogyott. És akkor
váratlanul rám tört a nevethetnék, amint elképzeltem ma-
gam négykézláb, Marga muzikális csontjai után kutatva.
Felröhögtem, s páni félelmem elillant. Pedig ugyanolyan os-
toba vidámság volt! – mondom én most. Ha elcsípem, össze-
töröm a csontjait, kuncogtam. Azokat a szemétlevivés köz-
ben oly ígéretesen himbálódzó, édes csontokat. Reggelente
az ágyban, nyújtózkodás közben ásványvíz módjára pattogó
csontocskáit. Jojobakigőzölgésű csontikáit. Cigarettáztam
és nevetgéltem. Mindenféle csintalan gondolat fordult meg
a fejemben. Csak arra nem tudtam gondolni, hogy nincs itt-
hon.

„Eriggy a fenébe, ordenáré disznó vagy!” „Mi van,
megint csalánra pisiltél?” Férfi és nő. A  fentiek. A  Disz-
nó és a Hülye Liba. „Annyiszor kértelek, hogy ne disz-
nólkodj…” „Teljesen meghülyültél, mit akarsz tőlem?” „Na
most nézz ide, ezek itt mik?” „Ne fárassz! Nem szállok
ki az ágyból.” „Akkor megmondom én, hajszálak. Pedig
tudod, hogy herótom van tőlük…” „Felbasszák az idege-
idet a munkában, hazajössz, s engem csesztetsz. Szerin-
tem ez nem normális.” „Itt nem az idegekről van szó,
egyszerűen undorodom. Nagyon is jól tudod, hogy nem
tűrök hajszálakat a kagylóban!” „Nocsak! Túlontúl érzéke-
nyek vagyunk…” „Nem csípem, és kész!” „Majd veszek ne-
ked csíptetőt, hogy csípjed.” „Istenem, de szellemesek va-
gyunk!”
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„Hangjáték”, mondaná Marga. Kettejük veszekedése, be-
vallom, jó hatással volt rám. Becsuktam az ablakot, hogy
egy hangfoszlány se vesszen el, és elterültem az ágyon
a fejem alatt összekulcsolt kezekkel. Gyakran csináltuk
ezt Margával. Hallgatóztunk és vihogtunk, mint a hülye-
gyerekek. Suttogva replikáztunk. Kommentáltuk a hallot-
takat. Amikor a hangok érthetetlenné halkultak, együtt
próbáltunk rájönni, hogy mit mondhattak. Néha vitatkoz-
tunk is egymással. Máskor arra volt jó, hogy az arcunk, a
lélegzetünk közel kerüljön a másikéhoz. Hogy cirógassuk és
tapogassuk egymást. Hogy a káromkodások és a bőkezűen
szórt útszéli szitkok ritmusára egymásnak essünk.
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