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12.
Az 5 óra 30-ra beállított mobiltelefon bőszen rez-

gett az éjjeliszekrényen. Rouget de Lisle a fodrozódó 
vízfelszín alól meredten bámulta gömböcske alakú 
szemével. Hétfő. Guy lain nem emlékezett rá, hogy 
is múlt el a vasárnap. Túl későn kelt, túl korán fe-
küdt. Egy „talan-telen” nap. Kedvtelen, étvágyta-
lan, szomjatlan, emléktelen. Rouget de Lisle és ő az-
zal töltötték a napot, hogy körbe-körbe keringtek, 
a hal az üveggömbben, ő a garzonban, a gyűlöle-
tes hétfőre várva. Guy lain csipetnyi élelmet szórt az 
akvá rium ba, és kínnal-keservvel lenyelt egy marék 
müzlit. Két korty tea között fogat mosott, beugrott a 
cipőjébe, felkapta a bőr aktatáskát, és leszáguldott a 
három emeleten. A kinti jeges hideg aztán végképp 
felébresztette.

A pályaudvar felé menet a sugárút lámpaoszlo pait  
számolgatta. A számolás volt a legjobb eszköz ar-
ra, hogy ne gondoljon az összes többire. Az égadta 
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világon mindent megszámolt. Egyik nap a csator-
nafedeleket, másnap a parkoló autókat, a kukákat, 
sőt a kapubejárókat is. A sugárútnak nem sok titka 
volt már előtte. Sőt, olykor a saját lépéseit is meg-
számolta. Ha bezárta magát a haszontalan számol-
gatásba, nem kellett más számokra gondolnia, a 
rengeteg tonnára, amit Kowalski az őrtoronyból or-
dibált lefelé a kamionok érkezésekor. A 154-es szá-
mú ház mellett, mint ebben az időpontban mindig, 
az esőkabátos-öregember-papucsban-és-pizsamá-
ban a kutyáját, a vérszegény, kopott szőrű uszkárt 
próbálta kínnal-keservvel megpisiltetni. Könyö-
rögve bámult élete szerelmére, Balthusra (így hív-
ták a kutyát), ugyan, ürítse már a hólyagja tartalmát 
a platánszerűségre, ami az életéért harcolt a járda 
szélén. Guy lain mindennap odaköszönt az esőka-
bátos-öregembernek-papucsban-és-pizsamában, és 
baráti simogatással noszogatta Balthust a csurranós 
végkifejlet irányába. Majd megszámolt még tizen-
nyolc lámpaoszlopot, és megérkezett az állomásra.

Guy lain már majdnem elszundikált a fehér vona-
lon állva, amikor azt vette észre, hogy valaki a ka-
bátujját rángatja. Hátrafordult. A hölgyek zajtala-
nul kerültek a háta mögé: két apró nénike, akik a 
szó szoros értelmében majd felfalták a tekintetük-
kel. Dauerolt hajuk éppen olyan vöröses fényben ra-
gyogott, mint Giuseppe Butterfly 500-asa. Guy lain 
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ismerősnek találta a hajuk szivárványos csillogását. 
Emlékei szerint már több ízben is találkozott a höl-
gyekkel a vonaton. A hátrébb álló megbökte az elsőt 
a könyökével: 

– Gyerünk, Monique, te kezded. 
De Monique nem mert megszólalni, a kezét tör-

delte. Amikor végre abbahagyta, megköszörülte a 
torkát. Dadogni kezdett: „Hát szóval”, „Rendben” és 
„Hagyd abba, Josette, vagy elmegyek”. Guy lain szíve 
szerint megnyugtatta volna Monique-ot, hogy min-
den oké, semmi baj, mindig az első szavakat a legne-
hezebb kimondani, utána menni fog, nem kell fél-
ni. Ám fogalma sem volt, mit akarnak tőle a derék 
hölgyek, azt leszámítva, hogy csevegni szeretnének 
vele. A Monique nevű szorosan megmarkolta a reti-
küljét, mint valami mentőövet, majd a vízbe vetet-
te magát: 

– Izé, azt akarjuk mondani, hogy nagyon szeret-
jük, amit maga csinál.

– Miért, mit csinálok? – kérdezte Guy lain csodál-
kozva. 

– Hát, amikor olvas reggel az RER-en, meg min-
den. Szerintünk nagyon jó, meg aztán iszonyatosan 
jót tesz nekünk.

– Köszönöm, igazán kedves, de tudja, ez nem va-
lami nagy dolog, csak néhány könyvoldal.

– Igen, szóval mi Josette-tel kérni szeretnénk ma-
gától valamit, ha nincs ellenére. Ó, persze, megért-
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jük, ha nemet mond, de olyan nagyon örülnénk, ha 
beleegyezne. Borzasztó nagy örömet szerezne vele 
nekünk, meg aztán nem is rabolná el sok idejét, ak-
kor csinálhatná, amikor akarja, amikor magának is 
megfelel. De semmiképpen sem szeretnénk önnek 
gondot okozni vele. 

Guy lain szinte visszakívánta azt az időt, amikor 
Monique még csak a kezét tördelte.

– Ne haragudjon, de mit ért az alatt, hogy „örö-
met szerezni”?

– Hát, szóval arra kérnénk, hogy néha jöjjön el 
hozzánk, és olvasson fel nekünk. 

Monique-ból egy szuszra szakadt ki az egész mon-
dat, az utolsó szavakat már alig lehetett érteni. Guy-
lain derű és döbbenet elegyével bámult két nyolcva-
nas rajongójára, akik kizárólag maguknak akarták 
őt. Meghatotta a furcsa kérés, tétovázva válaszolt:

– Hát szóval…
De Monique a szavába vágott:
– Csak annyi a gond, hogy a csütörtök nem jó, 

mert akkor van a römi, de a többi nappal minden 
rendben. Leszámítva persze a vasárnapot, a csalá-
dok miatt.

– De azt ugye tudják, hogy én csak szövegtöredé-
keket olvasok fel, különálló részleteket, amelyeknek 
semmi közük egymáshoz? Nem egész könyveket.

– Ó, persze hogy tudjuk. De ez egyáltalán nem baj, 
sőt! Még jobb is így! Mert ha a szöveg nem olyan ér-
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dekes, akkor sem lesz unalmas a felolvasás, mert 
előre tudjuk, hogy nem nyúlik tovább egy oldalnál. 
Én és Josette már majdnem egy éve minden hétfőn 
és csütörtökön felszállunk az RER-re, hogy meghall-
gassuk magát. Persze egy kicsit korán van nekünk, 
de nem vészes, legalább néha kénytelenek vagyunk 
kimozdulni. És mivel ezek a piacnapok, két legyet 
ütünk egy csapásra.

Nagyon megindítóak voltak a homokszín télika-
bátba bugyolált kis öregasszonyok, ahogy a vála-
szát lesték. És Guy lainnek hirtelen nagy kedve ke-
rekedett engedni a bolondériájuknak, és a hervasztó 
RER-szerelvényen kívül máshová is elvinni eleven 
bőreit.

– És hol laknak? 
A kérdést a hölgyek láthatólag határozott és vég-

leges beleegyezésnek tekintették. Majd kibújtak 
a bőrükből örömükben, szökdécselve gratuláltak 
egymásnak. Miközben Monique Guy lain kezébe  
csúsztatta a névjegykártyáját, Josette diszkréten 
Monique fülébe súgta: „Ugye mondtam neked, hogy 
aranyos?” A névjegyen a név és a cím pasztellszínű 
virágok tengerében lebegett. Monique és Josette De-
lacôte, Butte köz 7/a, 93220, Gagny. Volt még egy sor, 
de azt golyóstollal vastagon áthúzta valaki. Monique 
és Josette valószínűleg testvérek, gondolta Guy lain. 
A Butte köz jó félórányi járásra van a lakóhelyétől. 

– Előre megbeszéltük, hogy ha igent mond, 
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oda-vissza kifizetjük a taxiköltséget. Ez így prakti-
kusabb lesz, és kevésbé fárasztó. 

Guy lain úgy tippelte, a Delacôte nővérek sokáig 
rágódhattak a terven, mielőtt megkérdezték őt. 

– Ide figyeljenek, szívesen megpróbálom, hogy 
működik-e a dolog, de nem szeretném, ha hosszú tá-
vú elköteleződésként tekintenének az egészre. Lás-
sunk tisztán: teszünk egy próbát, de bármikor ab-
bahagyhatom.

– Igen, mi is így gondoltuk Josette-tel, ugye, Josette?  
És melyik napon tudna jönni? 

És mi van, ha éppen most ugrik fejest egy darázs-
fészekbe? Amúgy meg, hétköznap esténként túl-
ságosan is ki van nyúlva ahhoz, hogy képes legyen 
bármire is. 

– Csak szombaton vagyok szabad. Leginkább 
szombat délelőtt, dél körül. 

– A szombat jó lesz, de inkább a fél tizenegy, mert 
fél tizenkettőkor ebédelünk. 

Megegyeztek a következő szombatban, közben a 
vonat már be is ért az állomásra. Guy lain elfoglal-
ta helyét a lecsapható ülőkén, és nekilátott a nap első 
eleven bőrének, ami egy tradicionális zöldségleves 
receptje volt. Gyöngyözve peregtek Guy lain szájából 
a szavak, és a nővérek elragadtatottan bámultak rá – 
a mellette lévő ülésre telepedtek le, hogy közelebbről 
ihassák a szavait.


