
6 7

A papucs

ne legyél szél! szél? igen, az. ablakon belibbenő fuval-
lat, ami átsuhanva a szobán kisiklik a kulcslukon, néha 
a függönyig bekukkant szeszélyből. Máskor az üveg 
csörömpöl. 

Csendes hangon beszélt. a szuszogása megérintette a 
másik arcát, aki most előrehajolt a karosszékben, hogy 
jobban láthassa a vonásokat. a bájos nevetőgödröcskével 
rajzolt szájszélet, ami elkeskenyedett. a tekintet a falon 
egy pontra szegeződve a távoli valaholban járt. Megérin-
teni. Ez suhant át az elmén, az ujjak türelmetlenül dobol-
tak. Ez visszarántotta a nőt egy szerelmeskedésből a szo-
bába, ahol a félig ismeretlen férfi abban a papucsban 
ücsörgött. az tehet mindenről, az a fránya papucs! Ha 
kidobja, akkor most ez nem történik meg. Egyetlen perc 
sem lesz elcsalva az élete szerelemzugából, a kényelmet-
lenség sem férkőzhetne be az eddig biztonságot adó falak 
közé. az a papucs önálló életet élt, nem akart az sehová se 
menni, csak várakozott a szekrényben, hogy egy napon 

mindent felboríthasson. Ha az nincs, akkor még mindig 
magázódnak.

Jó napot, lépett be az ajtón. Zavartan matatott a zár. 
Kikészítettem a papucsod. Észre sem véve a tegeződő 
nyelvbotlást, az előszoba tenyérnyi sarkába mutatott. For-
raltam vizet, ha szeretne teát. azzal, szapora léptekkel 
már a nappali közepén toporgott, rendezgette a kancsót, 
a bögrét, és egyéb teázó kellékeket, melyek tökéletes pon-
tossággal teremtettek otthonos hangulatot. 

Letegezett? Jól hallottam? igen, azt mondta papucsod, 
nem azt, hogy papucsot. Végre, már azt hittem, soha nem 
fogjuk áttörni ezt a hivatalos falat. Elviselhetetlenül szűk 
ez az ing. a gallér alá nyúl, és kigombol még két gombot.

na, ülj már le, gondolja, és hellyel kínálja a kanapéra 
huppanva. nem maga mellett. Odébb, az asztalhoz 
hanyagul odafordított karosszékre mutat. Minek jött. 
Két hónapig alig beszéltünk, sőt, szinte egyáltalán nem. 
a történteken nem lehet változtatni, ezekre a helyzetekre 
nincs megoldás. Legfeljebb a kés. Villa nélkül… a beszéd 
csupán fal és némi borsó. Esküszöm, letépem róla az in-
gét, ha még egy gombot kigombol. indulatát és gondola-
tait elnyomva nyalja meg az ajkát. Barát, barát, préseli a 
tudatába, hogy a magára erőltetett mosoly őszintének 
hasson. Végül kedvesen, pillangószárnyakkal rebegtetett 
hangszálakkal, bal kezét a combjára szorítva megszólal. 
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a felgyülemlett feszültséget, és elvész vagy átalakul vala-
mi mássá ez a már elviselhetetlen feromon. De nem így 
történt. És végre volt egy ürügy, egy fontos megmásítha-
tatlan dolog, aminek megbeszélése nem tűrt halasztást, és 
a papucs, ami lerántotta a mímelt hűvösséget, és elővil-
lanhatott a női pír.

aztán egy váratlan kanyarral a férfi megindította a 
támadást. szerinted melyik az a pillanat, amelyben – le-
gyen akár baráti, akár hivatali, vagy bármilyen más nexus 
– az addigi állapot megszűnik, és megjelenik egy elfojtha-
tatlan, uralhatatlan, kényszerítő erő, vágy a másik iránt, 
amely lassan vagy hirtelen felülír mindent? Mi? nem ma-
radhatnánk a lovaknál? Vagy az a felvezetés volt? Ezzel 
egyszer már csőbe húztak, akkor is azt hittem, a lovaglás-
ról folyik a csevej, majd kiderült: dominát keresgélt a 
szolgalelkű rab. a férfi folytatta a gondolatot. nos, szerin-
ted, hol jöhet létre az átjáró? a papucsnál.

Voltaképp ez a beszélgetés milyen irányba is tart?  
a másik köhint, torkot köszörül. nem ránk értettem. Kí-
nosan röhögcsél, majd megtalálva a magyarázható fona-
lat lendületesen folytatja. általános értelemben kérdez-
tem. Minden helyzetben van egy pont, egy ajtó vagy 
kapu, ami átírja az utána következőt. akár egy rendszer-
váltásnál, amiről később a történelemkönyvekben a vas-
tagon szedett részben olvashatunk. Mi lehet ez a vastagon 
írt rész korszakok, emberek, lelkek vonatkozásában? Min-
dig is foglalkoztatott, mikor és hogyan jön létre az átjáró 

Miről szeretne beszélgetni? Meséljen! De… De… Bo-
csásson meg, most megint magázódunk? Megint? Hogy-
hogy megint? Eddig is magázódtunk! nem, nem! az 
előbb letegezett, azaz letegeztél, emeli fel a hangját a szó 
végén. Én nem. Biztosan nem. Kényesen vigyázok a sza-
vakra, véletlenül se veszítsem el a hivatalos hang nyújtotta 
biztonságot. Így erősíti magában a másik tévedését. De 
bizony! Letegeztél! azt mondtad kikészítettem a papu-
csod. nem! nem! az lehetetlen! Biztosan túl közel álltál, 
folyton megszédülök tőled, gondolja, és hangosan tovább 
tiltakozik, de az izzadságcseppek és a gyöngyök, a nem 
látható gyöngyök, a gandulák vére megindulnak.

akkor most magázódunk újra? De, letegeztél! nem… 
De, de! Letegeztél. Csak ne ragaszkodnál ennyire ahhoz 
a nyelvbotláshoz. Mit tegyek? Ha visszakozok, az rosz-
szabb. Minek olyan fontos az a te, amikor az Ön öblö-
sebb, zöngésebb. És távolságtartóbb…

Teltek a percek, először súlyosan, majd egyre könnye-
debben, ahogy betette a lábfejét egy-egy humorszem, és a 
kacagás feloldotta a láthatatlan merevséget. a két ember 
között a híd egyre komolyabb témákká fogalmazódott. 
Miközben az egyik terelt, cserkészett, a másik provokált 
és eltáncolt. Végül csak sikerült eljutniuk a lényeghez. 
Legalábbis, amit ezen a ponton lényegnek lehet nevezni, 
mindenesetre az előző majd egy évhez képest jelentős elő-
rehaladás történt a pihetollak ágyzugba gyömöszölésé-
ben. De addig még el kellett jutni. remélték az idő elfedi 
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eveznénk, gleccsert tépnék bőrödön! Hamu vagyok. 
Hamu és pára. patákkal dobolsz a dobhártyámon, az erek 
falán a riadalom dübörög, az, amitől édes lesz a vér. Meg-
marnálak, ne lehess másé, és mérget köpnék sejtjeidbe, a 
szerelemét. Elégni vágyom, de nem akarok fenyő lenni, 
sem tölgy, sem akác, sem pudvás húsú tüzelő. Még gyer-
tya sem. Csak hold. nem lakom az üveg mögötti szobát. 
szeretnék lassan, halkan, szemérmesen nyílni… ne le-
gyél szélvész, hóvihar volt az apám… 

nem, nem kértem, hogy vegyél feleségül! Csupán azt, 
ne legyél szél! szél? igen. ablakon belibbenő fuvallat, ami 
átsuhanva a szobán kisiklik a kulcslukon, néha a függö-
nyig bekukkant szeszélyből. Máskor az üveg csörömpöl.

Győzködték egymást. a vadászból lett a gida, a gödö-
lyéből a farkas. Félek. Mitől? Hogy láncokra versz. a lán-
cok jók! Finomak. a lényeg, úgy rángassam, ahogy neked 
jó… És ne a kényem-kedvem szerint, uralomból. Miköz-
ben mondta, előrehajolt, az állát leszegte, és a szemöldöke 
alól felpillantott, mintha térdelne, és a férfi azt mondaná: 
nézz a szemembe! Bár fogalmam sincs, hogyan lehet on-
nan lentről, a derékmagasságból egyenesen egy férfi sze-
mébe nézni, főleg, ha még pocakja is van. 

Egyszerre a szél kiszámított váratlansággal belibbent 
az ablakon, átsuhant a szobán, felfedezett néhány zegzu-
got, és kisuhant a kulcslyukon, hogy másnap és harmad-
nap újra arra járva, ismét felfedezze a felfedezhetőt.

két ember között. Csupán ezért kérdeztem, hisz köztünk 
ez… köhint… ez a férfi-nő dolog… nos… torkot köszö-
rül… ez… köhint megint… köztünk… igazán szóba 
nem kerülhet. Biztosan? Biztosan! Miért nem? Mert nem. 
Már nem tetszem? De! nagyon is! Túlságosan… akkor 
miért nem? 

Mert vannak bizonyos akadályok. Milyen akadályok? 
néz ártatlanul, kerekíti a szemeit, és a biztonság kedvéért, 
hogy a beszélgetőpartnerét teljesen elbizonytalanítsa, 
jobb kézfejével a haja alá túr, fellebbenti, majd színlelt 
szórakozottsággal csavargatni kezdi a végét. a másik só-
hajt, tekintete megakad az ujjakon, ajka összepréselődik, 
és magára erőltettet nyugalommal folytatja. nem adha-
tom meg neked azt, amit érdemelnél. És ha nem kérem? 
De azt kérted! Mit? 

nem félve és nem reszketve belezúgnánk az éjbe, az 
égbe, az esőverésbe… Ha zuhatag lennénk, és felette húzó-
dó szivárvány, ha valódin harapnánk a friss gyümölcs hú-
sát. Ha nedvét csurgatnánk, ha éreznénk a lüktetést, ha 
hallanánk a falakban dobogó szívet és a levelek sóhaját.

Elfojtott tiltott indulat, álmodott, képzelt remény. 
Hogy több lennénk, mint egy esti sóhaj, mint késői va-
csora után összegyűrt szalvéta, több mint egy pillantás? 
sosem ittam hullámverést; mézet sem csurgattam még, 
nem ízleltem, nem haraptam, csak martam, elragadtam. 
nincs íz, nincs illat, nincs hang, se ritmus. Zúgó jégben 



Körtecsók

Halkan kopogtak. Végre! Már jó ideje a konyha és az elő-
szoba között járkált. Évek óta tartott a kapcsolat, ami ele-
inte túlnyúlt a négy falon, de akkor is inkább csak a kü-
lönleges élmények kedvéért, nem pedig a közösen 
eltölthető értelmes programokért. napok óta várta a ta-
lálkozást. Vett egy mély levegőt, igyekezett a türelmetlen-
ségét palástolni, lenyomta a kilincset. a nappali nyitott 
ablakából beszökött huzat szavára a hajszálak az arcához 
értek. 

a bejárati ajtó az alig kétemberes előszobába nyílt, a 
kicsiny térben egy fogas és három másik ajtó kapott he-
lyet. a konyha felőlit leszedték, a kereten már megkopott 
a szín, a macskák karmai is nyomot hagytak rajta. 

a férfi az ajtó előtt toporgott, az elkövetkezendő órák 
hevessége lüktetett mellkasában. Egyik alkalom sem volt 
egyforma, pedig hetedik éve, hogy idejárt. Eleinte néha 
elvétette a táncrendet, olyankor a több napig tartó izga-
lom heves veszekedésbe torkolt. aztán hónapokig csend. 
az összes nője közül, ez a szélsőséges, nála jóval fiatalabb 
volt a legizgalmasabb. nem lehetett vele megunni. pár-
szor hablatyolt az érzelmekről, amire eleinte csak legyin-
tett, idővel néhány gondolat is megfogant benne, hiszen 
még senkivel sem tartott ilyen hosszan a románc. Még a 
legforróbb is csupán egy évig húzta. 
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ártatlan beszélgetésnek tervezték. az augusztusi nap 
égette mező mellett kis földút vezetett a vízhez, ahol fő-
ként a horgászok jártak, azok sem délidőben. ilyenkor 
legfeljebb egy-egy repülő húzott el a magasban. a forró-
ság elől a partra húzódtak, egy szomorúfűz árnyékában 
heverésztek, nevetgéltek.

a szenvedély mindig egy szóval vagy egy jellel kezdő-
dött, ami napokon át duzzadt, és a találkozásra ott csillo-
gott a tekintetben, mint eső utáni csermelyek a pocsolyák 
gyomrában. a pocsolyákéban, ami alján az agyag selyme 
szunnyad, vár egy ujjra vagy lábra vagy egy autó kerekére, 
hogy felkavarja a vágyat – ez, ami a férfit idehúzza.

nem szeretkeztek. sosem szeretkeztek.

a kulcs megfordult a zárban, zavartan csukta ki a ti-
tokból a külvilágot. szia, súgta volna, de inkább elkapta 
a nő tarkóját. Vagy ráhajolt a szájra és kergetőzni kezdtek, 
vagy fülét a mézillatig rágta.

a csók; ami nem is az, hanem egy az érett körte hara-
pása, ahogy a nyelv az édes nedv minden cseppjét sürget-
ve nyalja, hogy ne vesszen semmi kárba, a férfi vastag, 
puha húsa így harapta. az idő fallosszá nőve követelt. Ott 
álltak ruhában, arcukon szerelmük heve; végül a körte-
csók hozzáragadva a bőrhöz rágyöngyözött a férfi homlo-
kára. az izzadságcsepp lecsurgott az arcon és a két ember, 
mint egy mondatvégi pont, sziacsókot nyomott egymás 
szájára.

Egyszer mikor szerelmes lett, el akarta hagyni a fele-
ségét, de túl korán derült fény a titokra, a gyereke még 
éretlen volt ahhoz, hogy megértse őt. azóta vigyázott, ne-
hogy valamibe túlzottan belebonyolódjon. ám ez az asz-
szony minden szabályt képes volt felrúgni! Kinyitotta az 
ajtót, kiolvasta belőle a légyott forgatókönyvét. Belépett, 
végigmérte. a szellő az orrába fútta az illatot, gondolatai 
a tincsek közé túrt. Felidéződött benne az íz és tudta, 
mire nyitott a másik. Mindig tudta, mire vágyott a nő, 
ezért jöhetett ide. a hullámos hajtincsek hamiskásan fe-
küdtek a vállán, évődőn a ruha dekoltázsába nyúltak, az 
ott felejtett zuhanypermet megszólította. puha bőrén lát-
hatatlan csíkot rajzolt a nyaktól a ruha széléig. Ott této-
ván megállt, majd középső ujja beleakadt. Húzta, míg a 
ruha anyaga csak hagyta. 

a pupilla tágult, szűkült, tágult. a kerek idomokat ösz-
szefogva a melltartó egy rést teremtett a két domb között, 
belesimított. Jó lenne megnyalni… De uralkodott magán, 
beszippantotta az alig érzékelhető citromosan fanyar tuli-
pánillatot. a sötét előszoba ellenére világosan látta a nő 
arcvonásait, apró naprobbanások lüktettek a sejtjein ke-
resztül, a kalcedon fény domborodva derengett fel a bőrön. 
Újra megérintette, tenyere pórusain át beszívta a nő izgal-
mát. Lüktetve borult bele az érzés a véráramlatába, lezu-
hant a talpáig és onnan felfelé haladva gyűlni kezdett.

Egy alkalommal a Duna partra kirándultak, a sorok-
sári-Dunaág egyik felső, még be nem épített területére. 
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semmitmondó beszélgetésbe vitte a szót, benne az arcra 
kiült pírt figyelte. 

a falakon Krig festmények között néhány akvarell és 
egy-két névtelen olaj. a könyvespolc a jobb falon húzó-
dott. Kezét az ágy szélére tette, fogódzkodott, figyelme a 
bajusz alatt mozgó két vörös csíkon kapaszkodott. a sza-
vak öblösen szülték a hullámokat, mint gyerekfej nagysá-
gú kő a tó felszínén. a válaszok elfogódva, nyögve hagy-
ták el a nő hangszálait. nem szerette az ilyen 
beszélgetéseket. 

a férfi hangszínébe denevérhang vegyült, amit a fül 
nem, hanem az idegvégződések apró gombocskái érzékel-
nek. a locsogás visszhangjai gyűrűzve áradtak a testben, 
próbált értelmes válaszokat kipréselni, erőfeszítései mégis 
kudarcba fulladtak. a kín és a késői telefon ígérete egyre 
inkább elborította arcát. Hebegett. 

a tegnapról beszélt, a munkahelyi történetek a nőt 
egyáltalán nem érdekelték. Este háromszor hívta, először 
vacsoraidőben, mindössze pár percre, a mondatot be sem 
fejezve, szavak helyett csak búgott a telefon. Eltelt pár óra 
a „mindjárt visszahívlak” csörrenéséig, azonban tíz perc-
nél tovább nem duruzsolt a fülébe. Már lefeküdt, az álom 
eluralkodott pilláin, a másnapi találkozásba ábrándozta 
sóvárgó ajkát, mikor szólt az sms. alszol? nem. Zavarhat-
lak? Éjjel egyig beszélt a telefon, mindvégig hergelte a go-
nosz, ha egy félig nyitott szájú nyögés elhagyta torkát, 

Mosolyogva, összenőve léptek be a szemközti szobába. 
a szőnyeg peremére érve, feketeszemmé nőtt bogárral kér-
te ismét a körtecsókot. az erő megmarkolta haját, húzta, 
míg a másik engedelmesen odakínálta nyakát az enyhe fáj-
dalomra. Keményen a fülkagylójába csapott, erőszakosan 
szétfeszítve a járatot. Ez a lüktető szilánk ellenkezve feszült 
a férfi mellkasának, aki még erősebben húzta a haját, míg-
nem a fájdalom összeölelkezett a vággyal.

De nem itt kezdődött a találka.

ismerte az érzelem nélküli szexet, a test testnek feszü-
lését, az egyetlen kommunikációs csatornán patakzó ned-
vek unott ritmusát, változatlan monológját, a férfi ural-
mát, a nő megadását. Ez a kéj megmarad a csípő tájékán, 
csakis futó csillapítást hoz az étvágyra, ezt nem szerette. 
Ellenben amit a férfi tett vele, azt igen, még akkor is, ha 
néha fájt is, az is a játék része. Csakis akkor lesz egy szótól 
is forró, ha hagyja, ha érez, lüktet és elhiszi.

Csupán a sziacsókok után mustrálta, sosem lopva, ha-
nem lassan és nyíltan, mintha ezzel is a térdekre tenné 
kezét, hogy utat nyisson magának. aztán beszélt, lehup-
pant a déli ablak előtti fotelba, letette az asztalra a 
kocsikulcsot, a telefont, a tárcát, több kacat nem volt 
nála. a papucsszandálból még a szőnyeg előtt kilépet, azt 
gondosan oldalra, a cipős szekrény mellé tolta. Látta, 
ahogy a nő zavartan leül az ágyra, egyik kézfejét az össze-
szorított combok közt a másik tenyerébe rakja, helyezke-
dik, térdét összezárva billeg. Hagyta és nézte. Közben 



rászólt, vedd el a kezed. Büntetésből másról csevegett, 
hogy aztán újból visszatérhessen a holnapra. arra, amit a 
nővel tenni akar. 

Egy újabb nyögésnél újra rászólt, vedd el a kezed és 
ismét témát váltott. Két órán át játszott vele így, a fenyí-
tései egyre rövidebb ideig tartottak, mikor már ő sem bír-
ta tovább, belefúlt a telefonba. a nő remélte, a kergetőzés 
ezzel véget ér,végre felrobbanhat a napok óta gyűlt szen-
vedély. Mégsem hagyta a férfi, mielőtt elköszönt, még azt 
is megtiltotta. 

ne érj magadhoz! Visszahangzott benne, most ott ül 
előtte, és egyre süketel.

Végre elfojtotta a mondatot a gomolygó feromon.  
a mézszirup úgy bújt be az orrba, mint a virágpor az aká-
cosban bóklászó buja titokba. Felpattant a fotelből, kicsi 
késéssel a nő is, mint kit drót köt a férfihez, úgy rántotta 
talpra a lendület. Belemart a fog a vállba, a csuhé vége ned-
vesen tapadt a bőrre, falta, mintha csutkáról kukoricát ha-
rapna. a mellek kackiásan kiemelkedtek a fekete melltartó 
csipkéje alól, az önuralom már nem akart parancsolni, nem 
akarta uralni a vágyat, nem akarta tovább fokozni a ned-
vek képződését, csak enni, harapni, minden apró zegzugot 
megrezegtetni nyelve hegyével, addig, míg a nimfaének 
véglegesen felhörög az ajkon. az évek alatt megtanulta, mi-
ként vegye át az irányítást, felülkerekedve testén, hogy vé-
gül remegő térdekkel ő diktálhassa az iramot. 
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fenn fog tartani. Lebukok és leveszem rólad a fürdőnacit. 
ne rúgkapálj majd, nehogy orrba vágj a víz alatt. Tessék, 
addig fogd meg az enyémet. igen levettem, még akkor, 
mikor utánam jöttél.

Lebukik, finoman megfogja az anyag szélét, és lassan 
lehúzza, kibújtatja a lábfejeket és a testen végighúzva az 
anyagot feljön a felszínre. Búgva belesuttog a férfi fülébe, 
a két térdét a mellkasnak támasztja, csípője nekiütődik a 
mezítelen ágyékhoz. Belekapaszkodik ő is labdába, aztán 
egy hirtelen mozdulattal lenyomja a másik felsőtestét bal 
térdével a víz alá. a labda kicsúszik andrás kezéből, Böbe 
szorosan magához vonja, ez fenn tartja a felszínen. Elfor-
dítja a derekát és a bal talpát nekinyomja a mellnek, a 
jobb lábát lecsúsztatja a derék szélén és a rúgkapáló lábak 
közt bedugva a férfi jobb combjára tekeri. 

Felhúzza a bal térdét, megfeszíti a jobb lábát és a víz 
alatt a férfi teste arccal lefelé fordul, karjaival hiába is ka-
pálódzik, nem éri el a nő egyetlen testrészét sem, aki őt a 
bal lábával egyre mélyebbre nyomja. Ezt a mozdulatsort 
még kamaszkorában találta ki és használta előszeretettel, 
mikor a fiúk utána ugráltak a strandon, hogy a víz alatt 
megtapogassák. pár csobbanás után, már senki sem akar-
ta tapizni. Meglepődött, hogy még mindig milyen gyor-
san és pontosan találja meg a fogást. a test remegni kezd 
a szorításban, a combján át az ágyékába nyíllal a haldokló 
utolsó tusája. alig bír magán uralkodni, hogy ne okozzon 
a testen véraláfutást.

Az úszó

– Gyere már be! nagyon jó a víz. Kellemesen meleg, de 
mégis jó hűvös – kiállt a part felé Böbe. – nincs sok hínár. 
Gyere, ússz velem egyet! Ott a beugró mögött szép homo-
kos a part, majd ott kifekszünk egy kicsit a napra. Hozd a 
labdát, ha elfáradsz, lógsz rajta egy ideig és dobálhatjuk is. 
Gyere! azt mondtad, lubickolsz velem! Megígérted! Tessék 
bejönni! a nap felégeti így a bőrödet, kell egy kis nedves-
ség. a végén napszúrást fogsz kapni! Tessék leöblíteni a fe-
jed! ne! ne, hozd a matracot! Csak csapkodunk egy párat, 
aztán kimegyünk. Meglátod, milyen finom lesz. nem fog 
görcsöt kapni a lábad, egyáltalán nem hideg a víz, a tested 
a forró. Mártózz meg és lehűlsz. Gyere már be! Odébb a 
parton majd huncutkodunk, nincs arra senki. Voltál már 
így vízben? neeem! Hát gyere! Különös élmény. Ez, az! 
Látod? nem is hideg. Kapj el! Mi lesz már, Bandi? 

a nap délidőben jár, a part csendes, ezen a szakaszon 
kevesen fürdenek, mély a víz. a család még reggel érke-
zett. Kipakoltak, reggelit késztett, a lánya kifeküdt a nap-
ra, a férfi mellé heveredett. Bement úszni, az idén először 
voltak természetes víznél, minden pillanatot ki akart él-
vezni. andrás két hónapja lakott velük, elég hamar össze-
költöztek, a tizennégy éves lány is élvezte az újdonsült 
apapótló társaságát.

– Gyere még errébb! innen nem lehet minket a partról 
látni, eltakar az a földnyelv. Kapaszkodj a labdába, az 
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összerándul a gyomra, majd jól esőn bizseregni kezd a 
bőre, erőltetett közönyösséggel válaszol. Még úszkál egy 
darabig. 

a labda a foga alatt vacog és a test a lába közt elalél. 
nem ereszti el, bőrén keresztül érzékeli a hús ernyedt, 
erőtlen érintését és a dobhártyáján feldübörögnek az erek. 
a vér nekifeszül a halántékának, a homlokának, aztán 
végig robogva a testén az ágyékát összeszorítja és a lükte-
tés az agya legmélyén meginduló erős fájdalommal a ge-
rincvelőben összeér.

Elég sokáig himbálódzott a vízen, mire sikerült össze-
szednie erejét, elengedi a halottat. Többet nem érsz hoz-
zá! Beleköp a vízbe és taszajt egyet a hullán a lábával. 
Teste még mindig reszket. andrás a tusa közben elenged-
te a fürdőruháját, ő elkapta a vízben, most felveszi. a lab-
da kicsúszik a kezéből és elmerül. Kapálódzik, hogy fel-
küzdje magát, de mintha valami megmarkolná és 
begörcsöl az ikrája. a pánik összeszorítja a torkát, kétség-
beesetten kapálódzik. Eszébe villan, hogy homorítson és 
a víz szinte magától a felszínre dobja. 

a levegő tisztán akadálytalanul áramlik tüdejébe, és 
ahogy annyiszor, néhány erős mellúszó mozdulattal két 
bokáját összefonva kiúszik a homokos partra. Hanyatt 
fekve elterül, és csak szívja magába a forróságot. nem 
tudja, meddig hevert ott. a part mentén egy ösvény visz 
végig oda, ahol a lánya még mindig a matracon heveré-
szik. Kissé dülöngélve halad az úton, szúnyogok raja 
dünnyög körülötte. sápadtan, kimerülve ér az autó mel-
lé. a lány kíváncsian néz fel az anyjára. Hogyhogy a 
parton jöttél? Elfáradtam a vízben. andri? a kérdésre 
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Színtiszta íz

a diós töltelék morzsácskái még ott forognak Dávid 
nyelvén, és zubogni kezd benne az érzés. Hátralöki magát 
a székkel, előregörnyed, eltakarva száját köhögésbe folytja 
öklendezését. Felnéz, tekintete cikázik a konyhában, 
anyuka, Eszter, mosogató, kő, szék, asztal, bejgli; össze-
rándul a gyomra, könnybe lábadt tekintettel Eszterre pil-
lant. Bejgli, Eszter, bejgli, Eszter. arca bevörösödik, fo-
lyamatosan köhög palástolva a feltörő könnyeket. 

– Meg ne fulladjon! 
az idős nő odalép és megveregeti a hátát. 
– Eszter hozzál gyorsan vizet! 
a nő a férfivel szemben lévő mosogatóhoz lép, a felette 

húzódó szekrényből kivesz egy poharat, megnyitja a csa-
pot, kicsit folyatja, hogy minél hidegebb víz kerüljön a 
pohárba. Dávid dobol a lábával, ahogy uralkodni próbál 
önmagán, hogy a feltörő zokogását elfojtsa. 

– igyekezz Eszter! Mit piszmogsz annyit, mindjárt 
megfullad! 

Megint megveregeti a férfi hátát, erősebben, mint az 
előbb. Dávid a lendülettől szinte behajol a térdei közé, 
öklendezik. Eszter odaér a vízzel, nyújtja felé a poharat, 
de megrázza a fejét. Felpattan, toporogva körbepislogja a 
konyhát, egy ajtót keres. 

– arra van a fürdő! – mutatja Eszter. 
Kiviharzik. 
– Biztosan nem pucoltad meg rendesen a diót! 
– De, megpucoltam! 

bárkit megszerezhetett, nyílván már minden nőt megunt, 
a vásárolható puncik egyformák.
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Gyomra összerándult, öklendezet és felhajtotta a WC 
tetejét. Épphogy nem az ülőkére, hányva, kiöklendezte 
magából a csirkecombot, a friss kenyerek haját, a tortát, a 
tejszínhabot, sok év krumplipüréjét, a gesztenyéket, a 
húslevest, amiben többféle hús is főtt. 

a gyomra kiürült. Lehúzta és figyelte, ahogy a múlt 
ízetlen emlékei örvénylőn csusszannak le a csatornába. 
Megmosta ismét az arcát, ivott pár korty vizet. Íze volt. 
Fémes. Kortyolt megint. 

– Érzem! 
Farkasszemet néz magával a tükörben. 
– Még a paprikás csirke sem! a tejfölös uborkasaláta 

és a tokaji aszú! Újra öklendezik. rétes, baklava, mogyo-
rókrém és mandulák. 

Megmossa az arcát, könnyebben lélegzik, a mellkasá-
ról eltűnt a vas, a rozsdás vas és a levegő szabadon áramlik 
a tüdőben mindenféle erőlködés és erőfeszítés nélkül. 
Mélyeket sóhajt, a fürdő ablakában verebek csipognak, 
eddig nem is hallotta. Messziről egy busz ajtói csukód-
nak, sssz hsszö sssz. Motoszkálás a falban, a pók a sarok-
ban hálót sző, cssz-cssz és a konyhában a szék lába meg-
csikordul a kövezeten. 

Kilép a fürdőből. a két nő aggódva kémleli. Odalép 
Eszterhez, olyan közel, hogy a nő zavartan lehajtja fejét. 
Megérinti finom állát és felemeli az arcocskát, hogy a sze-
meibe valljon a tekintetével. Megcsókolná azokat a gyö-

– Hagytál benne héjat! Ha ez a jóember megfullad 
tőle, a te lelkeden szárad! 

– Talán csak cigányútra ment a falat. Biztosan mellé-
nyelt. nem daráltam, hanem reszeltem a töltelékhez, ha 
maradt volna héj a bél közt, megtaláltam volna. 

a fürdőben Dávidból kitör a zokogás. rágörnyed a 
csapra, megnyitja a vizet, alkarjával a mosdó szélére tá-
maszkodik, bedugja a fejét a víz alá és a másik kezével a 
folyó hidegben mossa, locsolja az arcát. a sós könnyek 
áradata a hűvöstől alábbhagy és felegyenesedik. Belenéz a 
tükörbe, majd eltakarja arcát. Lehúzza ujjait a szemöldö-
kétől a szája sarkáig, megnyújtva, deformálva a vonásait. 
a tükörképébe bámul. 

– Hogyan? – suttogja hangtalanul. 

a ropogós hátú csirkecomb, amit másoknál evett, 
porhanyós. De az íz… Mint a sárgombóc, összetapadva 
forgott a nyelvén, hiába csiklandozta az illat. szájában 
nem érzett semmit. az égvilágon semmit. a pékség ajta-
jában a frissen sült kenyér illata, bebújt a szaglóba, de 
nem korgott, nem kiabált a gyomra egy falatért, pedig 
nem evett, akkor már három napja, szándékosan, hogy a 
kenyér felébressze a glandulát. És az Eszterházy! Még az 
sem. Még annál sem ébredt fel az ízlelő, pedig gyönyörű 
volt, talán a legszebb, amit valaha látott. Tudta, hogy fi-
nom, de akkor sem érzett semmit. 
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Mousse

a szentendrei a szamos cukrászdában a pincér töri meg a 
kínos csendet. 

– Hozhatok még valamit? Egy süteményt? – mutat a 
pult felé, hogy a választék meghozza a két vendég étvágyát. 

– Kér még valamit? –kérdezed. 
– Valamilyen krémes, habos marcipánosat, de csak ha 

Ön is eszik. 
– ajánlhatok valamilyen mousset? – szól bele a pincér. 
– Mousse? 
– igen. Mogyorós, csokoládés, áfonyás, narancsos, gyü-

mölcsös. Kerek piskótalapon különleges tejszínes krém. 
– Egy mogyorósat megkóstolnék. 
– nekem áfonyásat hozzon!
Megérkezik a két esőcsepp formájú desszert. az egyik 

sityakon pár szem gyümölcs, a másikon mogyoró és mar-
cipángolyó. 

Belenyomom a villa hegyét az oldalába, rátapad a 
krém. Bekapom. a villahegyet kihúzva, bordát rajzol a 
fém az ajakamra. az áfonyás tetején belemélyeszted te is a 
villád, vágsz egy darabot és megkóstolod. a desszert áthi-
dalja a téma nélküli időt és kicsalja a szavakat. 

– a magáé is ilyen finom? szabad? – mutatok a süte-
ményedre. 

– persze! 
az asztal közepe felé tolod a tányért. az áfonya sa-

vanykásan szalad szét a nyelvem hátán, az íz a torkomig 
nyilall. Hmm. 

nyörű ajkakat, de tudja, megijesztené. Ezért csupán a hü-
velykujjával érinti a félig kinyílt szájat, aztán mellkasára 
vonva szorosan magához öleli a lányt. 
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Egy másik alakalommal turbékoló gerlepárként esze-
gettek egy étteremben, aztán Eszter hirtelen felállt és Dá-
vid arcába öntötte az italát, majd sarkon fordult, és elin-
dult a kijárat felé. Dávid felpattant, rohant utána. Értsd 
meg! az a nőcske nem jelentett semmit! Eszter megfor-
dult és pofonvágta, a hatás kedvéért toporzékolt is, majd 
kiviharzott az étteremből. Dávid utána. a jelenet olyan 
gyorsan játszódott le, hogy pincérek közül egyiknek sem 
jutott eszébe utánuk rohanni a számlával, pedig láthatták 
volna, ahogy egy sarokkal messzebb összebújva kuncogva 
lesnek hátrafelé. 

Ma nem terveztek semmit, legalábbis ez idáig Dávid 
sem nyomta senki fejére a fagylaltot, és Eszter sem botlott 
még meg véletlenül, hogy rákenje valamelyik sznob dáma 
aranykaszthoz-tartozom blúzára a citromost.

Elhaladtak egy ingatlanközvetítő előtt, megálltak, és 
az eladó lakások képeit nézegetve beszélgettek. nem vagy 
éhes? Kérdezte két nyalás között. Ez a fagyi most elég 
lesz. Biztos? Mi lenne, ha főznék valami különlegest? Kü-
lönlegest? igen, amilyet még nem ettél. a tölcsért szoron-
gatva a kezében felpillantott. azok a szemek! Mikor így 
nézett mindig csintalanságon törte a fejét, aminek nem 
lehetett ellenállni. Talán a kíváncsiság volt az oka, talán a 
megbabonázó tekintet, talán a pajkosság, vagy a csíny 
köldökbizsergetése, de mindig igent mondott Eszter fur-
csa ötleteire. Hol akarsz főzni? Tovább haladtak, már egy 
ékszerüzlet kirakata előtt rágcsálták a tölcsért, mivel a 

Mesterszakács

szombat délelőtt nyüzsgött az utca. a széles járdán a ki-
rakatok előtt bámészkodtak a családok, a fagylaltozók 
teraszán szerelmes párok kanalazták a kelyheket, forró 
pillantások, csábos pillogások, szemérmes mosolyok egy 
odasúgott szó után. az autók nem tülköltek, az útszéli 
parkolókban szardínia hely sem akadt, a villamos csende-
sen suhant a síneken, miközben az utca túloldala is höm-
pölygött. Eszter és Dávid kezében fagylaltos tölcsér, a fér-
finél négy gombóc, Eszternek az egy is sokáig tart, de a 
szép nap kedvéért ma nem mondott nemet egy citromos-
nak. Kedvelték az utcai sétákat, néha bekukkantottak 
egy-egy üzletbe, időnként eljátszották, hogy házaspárok. 
Egyik jelenetet sem beszélték meg, egyikük elkezdte, a 
másik kontrázott. Így volt az is, ami két hete történt. 

Beléptek egy gyerekruha boltba, Eszter erőteljes gesz-
tikulálással ment elől, és időnként hátrafordulva hango-
san pufogva megjegyzéseket tett a „férjére”, Dávid min-
den alkalommal de-hát mozdulattal reagált, amire Eszter 
még haragosabban folytatta. a mímelt veszekedés közben 
odalépett a ruhácskákhoz, kivette, megnézte, visszatette. 
igyekeztek az eladót bevonni a vitába, mint egy bírát, ez-
zel kényelmetlen döntési helyzetbe kényszerítve hosszú 
percegik rágták az életét, később felidézve a történteket 
jókat kacarásztak az igazságosztónak kikiáltott szeren-
csétlen ember grimaszain és tehetetlenségén. 
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tozik, nyögdécsel, kérlel az igazi nő. a vőlegényem azt 
mondta… Óh, itt van egy hajszál! azzal odanyúlt a férfi 
gallérjához, ami makulátlan tisztasággal, pihétlenül töké-
letesen feküdt a nyiszlett vállon. Levette a nem létező haj-
szálat. Bocsásson meg! pironkodva nézett az asztalra, 
közben a csuklóját elhúzta a férfi orra előtt, és ujjbegyével 
megérintette a nyakát. 

a feromon parfüm, amit még az utcán kent a kezére 
kissé elkábította a férfit, akinek a tekintetében a pénzka-
rikák átváltoztak más kerek lukas valamivé. a parfümöt 
pár hete vette egy szexből… azaz egy mesterséfeknek való 
üzletben, mert hát kizárólag különleges ételek készítésé-
hez szokott nézelődni, vásárolni, és természetesen előze-
tesen az interneten tájékozódni, amitől időnként vírusos 
is lesz a laptopja. 

szóval, a vőlegényem azt mondta, hogy meglepne bár-
mivel, amit a következő másfél órában kiválasztok. Ejha! 
Csúszott ki az ingatlanos száján. Milyen összeget szánt a 
vőlegénye a meglepetésre. nincs összeghatár. Bármit 
megvehet nekem. Durcáskodva félig elfordult a széken, 
hogy még jobban megszemlélhesse a szemben ülő a tüde-
je szélességét és tehetségének végtelenségét. Mondtam, 
hogy nagyon gazdag. Óh, Óh! persze, persze! És… és… 
Ön… kegyed… kisasszony pontosan mire gondolt? Elő-
ször is olyanra, amit most azonnal meg tudunk nézni, 
aztán pedig, olyanra, amiben nagy konyha van, mert a 
férjem, azaz a vőlegényem imádja a főztöm. Értem, ér-

krém már igencsak megcsappant. Eszter úgy tett, mint 
aki töpreng. Egy darabig simogatta az állát, ráncolta a 
homlokát, végül felderült arccal sietősen begyömöszölte a 
maradék tölcsért a szájába. Várj meg itt! Mondta alig ért-
hetően, teli szájjal, azzal visszafordult, beletúrt a táskájá-
ba, és mielőtt belépett az ingatlanközvetítő-irodába beil-
latosította magát.

Három asztal, egy hátul, az lehet a főnöké, kissé ko-
pasz, pénzfókusz szemekkel. Előtte két csinos nő pötyö-
gött két számítógép billentyűzetén, egyik sem pillantott 
fel, csak a férfi tekintete fúródott Eszter szemei közé. Vé-
gigmérte, felpattant, és széles mosollyal, pár lépéssel oda-
trappolt a csinos új ügyfélhez. Bemutatkozott, majd gics-
csesen hajlongva a székhez terelte. Miben segíthetünk? 
Hát nem is tudom, hogyan kezdjem. aaa férjem, azaz, 
hogy még nem a férjem… a vőlegénye? igen a vőlegé-
nyem, látja ott áll kint a porsche cayenne mellett. szóval 
itt sétálgattunk… és… azt mondta… szeretne meglepni 
az esküvőnk előtt. Közben elpirulva lenézett a földre, és 
zavartan gyűrögette a táskája fülét. szóval azt mondta… 
azt, mondta… tudja a vőlegényem nagyon gazdag… 
súgta oda a nagy titkot az ingatlanosnak, aki előrébb ha-
jolva a széken dörzsölgetni kezdte a kezét, de azért a pénz 
szaga ellenére a szeme elakadt a dekoltázsnál, ahol megál-
lapodott egy jó darabig a nő kereken domborodó tehetsé-
génél. Eszter mély levegőket vett, a vállát alig láthatóan 
hátrafeszítette, és a hangszálait az újabb mondatoknál 
úgy rezegtette, ahogy a legtáltosabb férfi karjaiban sóhaj-



246 247

Figyeljen ide! Elront nekem mindent, mindjárt letelik 
a másfél óra, ami alatt eldönthetem, mit kérek, de maga 
olyan erőszakos, hogy a végén a vőlegényem nem fog 
semmit sem venni. Úgyhogy most maradjon szépen itt 
kint, én pedig beszélek a fejével. Még van húsz percünk, 
hogy rábólintson erre a lakásra. azért százhúsz milliót ki-
csikarni belőle ennyi idő alatt még nekem is nehézkes, 
főleg ha maga folyton belekotyog. szóval most azt csinál-
juk, hogy én bemegyek a konyhába és megpróbálom a 
maga kotnyeleskedését helyrehozni, hogy megköthessük 
az üzletet. rendben? a férfi hevesen bólogat. Jól van. Ma-
gának meg eszébe ne jusson bejönni! Megértette? igen, 
igen, beszéljék meg nyugodtan addig én türelmesen vá-
rok itt. inkább menjen át egy másik szobába, vagy üljön 
ki a teraszra, láttam ott egy kerti széket, azon kényelme-
sen elücsöröghet és csodálhatja a kilátást.

Eszter háta mögött becsukódott a konyhaajtó. itt hogy 
akarsz főzni? Megnéztem az összes szekrényt egy szem kaja 
sincs! ne aggódj! a semmiből olyat varázsolok neked, ami-
lyet még biztosan nem ettél. Három perc. azzal a férfi slic-
cén elkezd matatni. Mit művelsz?! Készítek egy finom ételt. 
a farkamból? aha. Mosolygott, azzal folytatta a műveletet 
a zipzáron. ne csináld! Ugrott meg Dávid. nem akarom! 
Miért? nem akarom és kész. naaa. Hagyjál békén, fáradt 
vagyok. naaa, csak egy kicsit. nem és kész. Figyelj, három 
perc az egész. nem érted mit mondtam, hagyjál bé-
kén.  Hallottad, hogy Gwyneth paltrow, a színésznő is orá-

tem, és mennyi szoba legyen. Legalább három és két für-
dő, plusz egy nagy nappali, de a konyha ne legyen egyben 
a nappalival, mert szeretnék majd személyzetet is. Van 
olyan lakás, aminél csodálatos a hegyre vagy a folyóra a 
kilátás és most azonnal meg is tudjuk nézni? Van, persze 
van. Túrt a férfi a papírok közé. Megnézhetném a laká-
sokról a fotókat? 

rövid válogatás után az ingatlanközvetítő két lakás 
kulcsát kotort elő a fiókból, és elindultak a kijárat felé. 
Elől Eszter, mögötte a férfi, aki most hátulról is meg-
szemlélhette a ringó csípőt, a kerek feneket, a formás 
combot, ami körvonala kirajzolódott a szűk szoknyán, és 
a kecsesen dudorodó vádli ikrái kicsaltak belőle egy mély 
sóhajtást. nagyon tehetséges. Dünnyögte maga elé. 

negyed óra alatt odaértek. Dávid azalatt jól játszotta 
a szerepét. alaposan végignézték a lakást, Eszter csodálta, 
Dávid lekicsinyelte, az ingatlanos pedig győzködte, ki-
emelte a jó tulajdonságokat, de Dávid meggyőzhetetlen 
volt. Utolsó próbálkozásként ismét bevitte őket a konyhá-
ba. nézzék, milyen tágas! itt aztán akár hatan is sürgö-
lődhetnek. És ez a gyönyörű előkészítő asztal itt a konyha 
közepén mesteri munka, ráadásul a személyzet itt ebédel-
het is. a személyzet? Hördült fel Dávid. Drágám, az úr 
csak azt akarta mondani, hogy akár partit is rendezhe-
tünk. azzal csókot nyomott a férfi szájára, majd az ingat-
lanoshoz lépett, összeráncolt szemöldökkel biccentett, 
hogy jöjjön ki vele a nappaliba. 
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csuklóját, és lassan behúzza a háta mögé, amitől meg-
emelkedik a férfi csípője, közben összekulcsolta a lábaival 
a lábait. rabszolga vagy, én pedig római patríciusnő, 
megveszlek, megeszlek – kuncogja. az enyém leszel, vagy 
mész a kőbányába. na, most mocorogj – mondja szigo-
rúbban, azzal még szorosabban ráfonódik. a férfi ellen-
kezik, nyögdécsel. Befogja a száját a tenyerével. Csíííít, 
nézzük csak, érdemes-e érted pénzt adni – azzal egy moz-
dulattal lerántja a nadrágját. Csak combközépig sikerült, 
mert ott megszorult a szövet és a szíj az ellenkezni akaró 
izmokon. Jó ez így, legalább nem tudsz ficánkolni, szűrte 
a szavakat a fogai között a fülébe és ránehezedett. Lassan 
kígyózva lefele mozdul, ráteszi a tenyerét az ágyékára. 
Kissé hideg és picit nyirkos. 

a gondolat, hogy eltolta ezt a jó üzletet, összerántotta 
a gyomrát. Ez a pénz nagyon kell, ha nem alkudnak akár 
öt milliót is kereshet. Így írta a szerződést. plusz jutalék, 
ha egy hónapon belül talál vevőt, ráadásul az árat is le-
nyomta, a tulaj csak száztizenhat milliót kap, ha húszért 
eladja a jutalék is és a különbözet is az övé. Gyors léptek-
kel átvág a szobán, ki a nappaliba. a konyha ajtaja csuk-
va. Lehet még nem mentek el. Óvatosan lépdel, hogy ci-
pője sarka ne kopogjon a kövezeten. az ajtónak támasztja 
a fülét.

lis szexet javasol veszekedés helyett? naa. Erre felnevet a 
másik. aranyos vagy, de nem, most nem, itt kőröz kint az 
ingatlanos, bármikor visszajöhet. Ugyanmár naa, kizavar-
tam az erkélyre, jobban érdekli a jutaléka, annál, hogy 
minket lessen a kulcslyukon. És ha itt van? Hajol le Dávid, 
és kikukucskál. Üres a szoba. na, mondtam! 

Csik, csik, csik, csik, hova futott a nyulacska – suttog-
ja a nő és szorosan hozzábújik hátulról. nevetnek. Meg-
fordul és elkapja Eszter derekát, meg akarja csókolni, de 
kicsúszik a karjából, és az előkészítő asztal felé húzza. 
Gyere, nézd milyen szép ez az asztal, hadd mutassam meg 
az új konyhánkban a szakácstudományom. ilyet még 
nem játszottak, nem ellenkezik, enged Eszter kívánságá-
nak, hiszen a csintalankodás izgalma egyre inkább úrrá 
lesz rajta. Különben is a múltkor sem járt rosszul, akkor a 
liftben nyomta meg a stop gombot, mikor a nővéréhez 
igyekeztek vasárnapi ebédre. Késtek is egy órát. a sógora 
tizenkétszer hívta. a liftben, ami faraday kalitka, nincs 
térerő. a harmadik hívásnál lenémította. 

az erkélyen az ingatlanos befejezi a beszélgetést, tele-
fonját a nadrág zsebébe csúsztatja. Feláll, a kőpárkányon 
áthajolva lenéz az utcára. Jó magas. Vajon még meddig 
győzködi? Talán észre sem vette, és amíg beszélt a felesé-
gével, elmentek. 

a konyhában az előkészítő asztalon, fekszenek, mint 
egy ágyon. Eszter átnyúl Dávid dereka alatt, megfogja a 


