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A SZÉP VÖRÖSESSZŐKE

Vörösesszőke, ez kétségtelen, de szűk a homloka,

s förtelmesen tűnik el szájában a menü,

a szemöldökét túlságosan vékonyra szedte ki,

szempilláiról pedig hiába kérdezi lelkesen

a pincérnő, hogy „ez tényleg a tiéd?”,

rémesen sötétlik világos szeme fölött;

igazából a versben szép, ahol megszületett,

esetleg a szökőkút jótékony párájától takarva,

a haja viszont dúsan gyönyörű, és megható lehet

a vörösesszőke pihék csillogó puhasága, ott alant.

Alföld, 2014/3.
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Kötter Tamás

DIRTY SANTA

Délelőtt. 

Viktornak asztalt foglalok délre a Menzán, aztán felteszek egy képet 

a Facebookra. Dórával, az egyik asszisztenssel meg két ügyvédjelölttel, 

Andrással és Krisztával állunk a Trafi qban. A kezünkben kok télos po-

hár, mögöttünk a táncoló tömeget lézerfények pásztázzák. Elintézek 

néhány telefont, aztán Éva, az egyik titkárnő Facebook-oldalán láj-

ko lok egy fotót, amit néhány perce rakott fel. Egy folyó vagy mocsár 

(nem lehet eldönteni) partján lustálkodó, ásító krokodilt; széttárt ál-

kapcsán kismadár ül, a krokodil fogait tisztogatja. Éppen kommentet 

írok a képhez, „helyes kis pár”, amikor Viktor kiszól telefonon, hogy 

menjek be hozzá. 

Az ablaknál áll, és lent az utcát bámulja. A kintről beömlő napfény 

aranyló glóriát von szőkésbarna, kócosra zselézett frizurája fölé. Hi-

bátlanra sportolt alakját még jobban kiemeli karcsúsított és olaszosan 

rövidített, világosszürke öltönye. 

– Tessék! – mondja, de közben felém sem fordul. – Megint itt van-

nak. Én egyszerűen nem értem, hogy munkaidőben mit keresnek 

ezek itt. 

Odalépek mellé, és lenézek az utcára. 

Mióta az ügyvédi irodánk elvállalta egy láppal kapcsolatos perben 

az egyik nagy multi képviseletét, kisebb megszakításokkal környezet-

védő aktivisták demonstrálnak az irodaházunk előtt. Valamennyien 

a Zöld Hullám Környezetvédelmi Egyesület tagjai, akiket Viktor már az 

első tüntetés előtt is Zöld Hulláknak nevezett. Azóta a név az egész 

házban elterjedt, s Viktor nem kis büszkeségére nem csak az iroda tu-

lajdonosai, ügyvédek, jelöltek meg a titkárnők, de még a portások és 

a kézbesítők is így hívják őket. A mai nap mégis különleges, mivel a 

Viktor szerint biciklisfutár kinézetű tüntetők mellett már kora reg-

gel szélsőségesek is megjelentek az irodaház előtti téren. A rendőrség 

nyomban erősítést küldött. A néhány szürke egyenruhás, unatkozó ut-

cai rendőrt plexipajzsos rohamrendőrök váltották fel. Kordont állítot-

tak fel nem csak a tüntetők és az irodaház, hanem a környezetvédők és 

a szélsőségesek közé is. A radikálisok persze nem a láp miatt aggód-

nak, amely Viktor szerint egyébként is csak egy szenny- és talajvízzel 
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teli, fertőzött gödör, hanem az ügyfelünk, a nemzetközi multi csípi 

a szemüket. A szélsőségesek vezetői reggel óta nemzethalálról, multi 

rablógazdálkodásról és az ország kifosztásáról beszélnek. A hangosí-

tóik jóval erősebbek lehetnek, mint a környezetvédőké, mivel még az 

irodaház elméletileg hang- és hőszigetelt ablakain keresztül is beszű-

rődik némi zaj, szó-, esetenként mondatfoszlány abból, amit a szóno-

kaik üvöltenek, vagy amit a tömeg skandál.  

A két tábor most egymással van elfoglalva. Az aktivisták és a szél-

sőségesek is  egymás felé fordulva rázzák az öklüket meg a transzpa-

renseiket, és szemmel láthatóan üvöltöznek. Még innen, a magasból is 

látszik, ahogy a párafelhő kicsap a szájukon. Azt, hogy mit mondanak 

egymásnak, nem hallom, hála a hangszigetelt ablakoknak.  

– Miért nem dolgoznak? – fordul felém nagyot sóhajtva Viktor. – 

Fél tíz van – pillant a Rolexére. – Hova jut így ez az ország? 

– Viktor… – kezdenék bele szinte automatikusan, bár magam 

sem tudom, mit mondhatnék neki, de azonnal belém fojtja a szót: 

– Hagyjuk! 

Előbb tetőtől talpig végigmér, amitől enyhe remegés fut végig raj-

tam, csak azután folytatja: – Gondolkodtál a dolgon? 

Viktorral már fél éve járunk. Sajnos csak titokban. A helyzetet mind-

ketten egyre nehezebben viseljük. Viktor a főnököm, s amíg ez az álla-

pot fennáll, természetesen szó sem lehet róla, hogy legalizáljuk a kap-

csolatunkat. Az irodánk etikai szabályzata szigorúan tiltja kollégák 

között az intim viszonyt. Ha kitudódik, azt Viktor karrierje bánhatja, 

és én is elveszíteném az állásomat. 

Kedd és csütörtök este találkozunk. De inkább csak kedden. Ezen 

a két napon nincs edzése Viktornak, amit ő nagyon komolyan vesz. 

Meg is látszik rajta. Már negyven is elmúlt, de csúcsformában van. 

Azt hiszem, a cégnél minden nő szerelmes belé. 

Bár csak egy lakótelepi garzonban lakom a tizenegyedik kerület-

ben, többnyire nálam találkozunk. Pontosabban szólva csak egyszer 

jártam Viktor budai lakásában. Három szoba, nappali, egy akkora te-

rasz, mint az én kis garzonom, és persze pazar kilátás a városra. Csupa 

olyan bútor, amilyet eddig csak fi lmekben láttam. A falakon min-

denféle híres festők képei. Viktor, miközben nagyon fi nom vörösbort 

ittunk, mindegyik képről elmesélte, hogy ki festette, mit ábrázol, és 

milyen üzenetet akart a művész a világnak eljuttatni. Nekem minden 

kép krikszkraksznak tűnt, és a festőket sem ismertem. Ezt persze nem 

árultam el neki. Az egyiken  például a fehér háttér előtt csak egy szür-

késfekete elmosódó, szabálytalan kör van. Viktor türelmesen elmagya-

rázta, hogy a fehér szín a tisztaságot, az eredetet jelöli, míg a fekete kör, 

amely szinte pulzál, a változást szimbolizálja. A festmény címe is erre 

az értelmezésre utal, mondta, Közeledő-távolodó élet. 

Viktor nagyon okos. Néha, amikor kicsit tovább marad nálam, és 

iszik, megoldódik a nyelve. Hosszasan elemzi a világpolitikai esemé-

nyeket, meg azokról az ügyekről mesél, amelyeken dolgozik. Csönd-

ben hallgatom, tudom, hogy Viktor nem kíváncsi a véleményemre. 

Néha úgy érzem, én csak egy tükör vagyok, akinek magyarázhat, és 

valójában nem is hozzám vagy velem beszélget, hanem saját magával. 

Viktor kreatív is. Egyszer, amikor becsípett, elárulta, hogy valójá-

ban fotóművész szeretett volna lenni. A lépcsőházunkban készített 

néhány fényképet a falfi rkákról. Azt mondta, ezek a meglehetősen un-

dorító rajzok és alpári szavak kifejezik korunkat, és dokumentálni kell 

őket, mielőtt valaki eltünteti az egészet. „Kurva! Évi egy nagy kurva 

Kati egy nagy kurva Zsani egy nagy kurva”, ilyesmik állnak a falon. A fel-

iratok körül horogkeresztek, széttárt női lábak. A lábak között újabb 

női nevek. A falat azóta sem festették le, sőt, valaki újabb horogke-

reszteket rajzolt rá, amit egy idő után szorgos kezek ablakokká alakí-

tottak át.  Ez után a horogkeresztek alá már fi gyelmeztetést is írtak: 

„Kinyírlak, ha hozzájuk nyúlsz!” Viktor aznap este, két szeretkezés 

között, a fasizmusról magyarázott, de közben egyszer sem nézett rám, 

a szárított virágcsokrot bámulta a szobám falán. 

Viktor néhány hete azzal az ötlettel állt elő, hogy színesítsük egy 

ki csit a szexuális életünket. „Ez nem jelenti azt, hogy nem érzem jól 

magam veled”, magyarázta. „Csak szeretném, ha egy fokkal tovább 

lépnénk.” 

– Mire gondolsz? – kérdeztem kissé megrémülve, mivel én azon 

a fokon is, ahol akkor álltunk, remekül éreztem magam. 

– Mi lenne… – kezdett bele, de aztán nem folytatta. Felnevetett, 

majd kérdőn rám nézett, mintha rám bízná, hogy találjam ki a gon-

dolatait. 

– Mit szeretnél, édesem? – kérdeztem újra türelmesen. 

– Ez csak egy lehetőség, nem muszáj élni vele – kezdte óvatosan, 

de megint nem folytatta. 

– Igen? 

– Esetleg bevonhatnánk valakit – mondta mosolyogva. – Egy har-

madikat. 
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– Hogy mit!? Hogy kit?! – kiáltottam fel teljesen megfeledkezve 

magamról, mert erre a lehetőségre még álmomban sem gondoltam. 

– Mit tudom én! – csattant fel Viktor. – Természetesen egy lányt! 

– majd amikor látta, hogy nem lelkesedem az ötletért, nekem támadt. 

Nem esett jól, amiket akkor mondott: nem vagyok nyitott, önző va-

gyok a párkapcsolatban és a szexben, meg ilyesmi. 

Hosszú veszekedés után abban egyeztünk meg, hogy még átgondo-

lom a dolgot. Azóta, ha alkalma nyílik rá, ezzel nyaggat, s amikor ne-

met mondok, zsarolni kezd, hogy felfedi a kapcsolatunkat az ügyvédi 

iroda tulajdonosai előtt. „Nem bírom ezt a nyomást! És még te sem 

segítesz! Egy dolgot kérek tőled, de te annyira önző vagy, hogy még 

ennyit sem teszel meg kettőnkért!”, kiabálja folyton, amikor előhozza 

az ötletét, és az én válaszom mindig „nem.” 

Fogalmam sincs, mit tegyek. Hetek óta rosszul alszom. Szeretem 

Viktort. Rossz látni, ahogy szenved, de azt sem szeretném, hogy bár-

melyikünk is elveszítse az állását. Ugyanakkor egyáltalán nem vagyok 

biztos benne, hogy képes lennék szeretkezni egy nővel. 

Nemrég írtam egy női magazin pszichológus rovatába. A levélben 

őszintén elmondtam mindent Viktorról és rólam, kértem a lapot, hogy 

segítsenek. 

„Furcsa kívánságai vannak a barátomnak” címmel a következő szám-

ban ott állt egy részlet a levelemből és a pszichológus válasza. Azóta, ha 

elkenődöm, ahogy most is, előveszem a lapot, és újra elolvasom a pszi-

chológus tanácsait. Próbálok erőt meríteni belőle. „Kedves Emma!” 

– Emmaként írtam alá a levelet. – „Rendkívül kényes mindkettőtök 

helyzete. A leveledből azt látom, hogy a főnököd tényleg szeret téged, 

és ez nem csak fellángolás vagy futó kaland a részéről. Ugyanakkor 

Rolandnak” – így neveztem el a levélben Viktort – „nemcsak a munká-

jával együtt járó felelősséget és stresszt kell a vállain viselnie, hanem 

a kapcsolatotok titkos voltával együtt járó elfojtásokat is. Mindenek-

előtt legyetek türelmesek és őszinték egymással. Az energiáitokat ne az 

egymással folytatott vitákra, hanem a probléma megoldására és a jövő 

megtervezésére használjátok. Roland anyagi helyzetét ugyan nem is-

merem, de a borászat, amelyet együtt terveztek, lehetőséget jelenthet 

arra, hogy ne csak a munkahelyi problémát oldjátok meg, hanem együtt 

építsétek fel a közös jövőtöket.” – Viktor egy időben azt tervezete, hogy 

Csobáncon vesz egy szőlőbirtokot, mindketten odaköltözünk, és saját 

bort termel. Azóta már megváltoztatta a terveit. Az új elképzeléséről, 

hogy a Karib-tenger egyik szigetén fogunk élni, és ő majd angolt tanít 

a bennszülötteknek, a pszichológus természetesen nem tudhatott. Igaz, 

néhány napja, amikor szóba hoztam a szigetet, Viktor csak annyit 

mondott, hogy ez most nem aktuális. – „Ami Roland szexuális igé-

nyeit, kívánságait illeti” – Viktor ötlete mellett, hogy vonjunk be egy 

lányt, azt is elárultam a levelemben, hogy gyakran megkötöz, és úgy 

tesz magáévá, vagy hogy miközben kutyapózban szeretkezünk, kor-

báccsal veri a fenekemet és a hátamat –, „azok miatt nem kell nyugta-

lankodnod.  Ez a fajta szexuális agresszió elsősorban azokból az elfoj-

tásokból fakad, amelyekről már írtam neked. A verbális perverzió is” 

– Viktor éjszakánként sms-eket ír, olykor több tucatot is.  Azt kéri, ír-

jam le neki, hogyan szopom le, hogyan maszturbálok előtte és hason-

lókat – „csak a titkos vágyakozás kivetülése a szavak és a vágyott, de 

az adott pillanatban meg nem élhető valóság iránt. A pornófi lmek 

miatt sem kell aggódnod.” – Viktor, miután összejöttünk, megkért rá, 

hogy fi zessek elő a UPC-nél pornócsatornára is. Mivel azt hittem, csak 

viccel, nem foglalkoztam a dologgal. A következő alkalommal, amikor 

hiába kereste a csatornák közt a Hustlert, már szinte utasított, hogy 

lépjek az ügyben. Azóta, ha éppen nem szeretkezünk vagy nem a világ-

politikáról és hasonló dolgokról magyaráz, pornófi lmeket néz. Egy-

egy jelenetnél, főleg ha lányok egymással is csinálják, gyakran megkér-

dezi, hogy tetszik-e, amit látok, és én benne lennék-e. Mivel egyáltalán 

nem vonzódom a nőkhöz, ilyen alkalmakkor csak kínosan mosolygok, 

amit szerintem félreért, mert mindig elégedetten nyugtázza a reakció-

mat. – „Ami Roland lányokkal kapcsolatos kérését illeti, abban sincs 

semmi szokatlan. Sok éves klinikai tapasztalat mondatja velem, kedves 

Emma, hogy nagyon sok férfi nak van hasonló álma. Ez nem deviancia 

vagy nemi torzulás. Az persze csak rajtad múlik, hogy megteszed-e. 

Arra azonban fi gyelmeztetnem kell téged, hogy csak akkor vegyél részt 

ebben a játékban, ha őszintén akarod, és nem érzed kényszernek. Sen-

kinek sem kell megfelelned, még Rolandnak sem!” – fi gyelmeztet a 

pszichológus, majd így zárja a levelét: „A döntés csak rajtad áll!” 

Később Anikóval, a legjobb barátnőmmel is megbeszéltem a dolgot. 

„Fogadd meg a tanácsát, abból, hogy őszintén beszéltek, még nem le-

het baj”, mondta az egyik éjszakába nyúló lelkizés után.   

Nagy levegőt veszek, és belevágok, hogy elmondjam Viktornak: 

egyelőre nem állok készen a dologra, adjon egy kis időt, és ne kínoz-

zon vele nap mint nap, mert azzal csak ront a helyzeten. De még mi-

előtt megszólalhatnék, Viktor ezt mondja: – Utálom magam! Érted?! 

Egyszerűen utálom magam. 



20    Kötter Tamás S Z E M L E S Z E M L E Dirty Santa    21 

– Viktor… – nyugtatnám, de ő már folytatja is: – Néha úgy érzem, 

hogy nem bírom tovább, és felmegyek a főnökökhöz, a Kelemenhez 

vagy a Vágóhoz, vagy mindkettőhöz egyszerre, és mindent elmondok 

nekik. 

– Viktor, ne… – kérlelem sírástól elfúló hangon, és belekapaszko-

dom a karjába. 

Viktor egy mozdulattal lerázza a kezem, és miközben az íróaszta-

lához megy, ezt hajtogatja gépiesen: – Mindent! Érted?! Mindent! 

Csak legyen már vége! – csap rá olyan erővel az elegáns fa- és króm-

acél asztal lapjára, hogy belereccsen. 

Hosszú csönd. 

Viktor a festményt bámulja az íróasztalával szemközti falon. Pasz-

tellzöld háttér, középtájon fekete vízszintes csík vágja ketté, a jobb 

felső sarokban elnagyolt vörös kör, talán paca. Állítólag egy híres festő 

készítette. Reggel, talán ez a címe, de ebben egyáltalán nem vagyok biz-

tos. A kép ronda és érthetetlen, állapítom meg minden alkalommal, 

amikor ránézek.

A szélsőségesek erősítői most még nagyobb teljesítményre kap-

csolnak. Tisztán hallom, ahogy egy érces hang előbb vezényszavakat 

kiabál, aztán mintha ezernyi torok egyszerre üvöltené: „Mocskos 

multik! Mocskos multik!” Aztán ezt: „Rabszolgák! Rabszolgák!” Az-

tán ezt: „Hol a pénz?! Hol a pénz!? Hol a magyar pénz?!” 

Az üvöltözés kirántja Viktort a kábultságból. Előbb rám, aztán az 

ablakra mered. Óvatosan követem a tekintetét.  A szemközti irodaház 

tetejéről galambraj reppen fel. Talán a tüntetők zajongása zavarta meg 

őket, de lehet, hogy csak élelem után kutatni indulnak. A galambok 

előbb felénk repülnek, aztán, mielőtt az ablaknak csapódnának, hirte-

len irányt változtatnak, és a szürke madárfelhő a hóval borított házte-

tők felett a belváros felé veszi az útját, az egyébként tiszta és hibátlanul 

kék égen. 

– Miért nem dolgoztok!? – üvölti lihegve Viktor, miközben az ab-

lakhoz ugrik, és az öklét rázza a tüntetők felé. 

Már a helyemen ülök a titkárságon, és éppen arra készülök, hogy 

felhívjam Anikót, amikor Viktor kiszól telefonon. 

– Lefoglaltad a Menzát? – kérdi. 

– Igen. Ahogy kérted, az ablak… – sorolnám a részleteket, de Vik-

tor már letette. 

* * *

Délután. 

Lájkolok egy képet Kriszti oldalán: egy gyíkfejű, frakkba öltözött 

férfi  ül egy karosszékben. Aztán rövid habozás után egy másikat is, 

Kriszti és Évi a Bazilika előtt, a karácsonyi vásárban forraltboroznak. 

„Cukik vagytok!”, írom a képhez. „Köszi”, válaszolja szinte azonnal 

Kriszti. 

Viktor kettőkor ér vissza az ebédből. Látszik rajta, hogy jó hangu-

latban van, az okát vigyorogva rögtön meg is osztja velem és Évivel, 

aki éppen nálam kávézik. 

– Összeverekedtek – mondja csillogó szemmel, és a fejével az ab-

lak felé int.

– Komolyan? – kérdi Évi. 

– Most vittek el párat a rendőrök – közli nevetve Viktor. 

– Ne!… – Éva hitetlenkedve néz hol rám, hol Viktorra. 

– De igen! – dörzsöli a kezét Viktor. – Most megkapták!  – lelken-

dezik, aztán fütyörészve bemegy a szobájába. 

Éppen egy Dóráról készült fotót lájkolok (az Andrássy úton, a Gucci 

kirakata előtt áll, fehér szőrmesapkában), amikor sms-t kapok Vik-

tortól. „Mondd el szépen, hogy szopnál le?” A kérdés mögött smiley. 

Bár egyszerűbb lenne emailt írnia, Viktor mindig sms-t küld. Biz-

tos forrásból tudja, hogy az iroda fi gyelteti az emaileket, a telefontársa-

ságok meg a beszélgetéseket rögzítik. „Egyedül az sms-t nem tudják 

rögzíteni”, jelentette ki többször is. 

„Mocskos módon”, válaszolom gondolkodás nélkül. Másodperce-

ken belül jön a válasz: „Részleteket!” Jól van, gondolom magamban, 

aztán nekiállok. „Meztelenül, lehajtott fejjel várlak”, írom, de nem 

foly tatom.  Ismerem a koreográfi át, tudom, hogy most játszanom kell 

vele egy kicsit. „Tovább!”, jön a válasz. „Elém állsz, és én lehúzom a 

sliccedet”, felelem. „Aztán tövig a szádba nyomom”, veszi át az irányí-

tást, mint minden alkalommal, Viktor. 

Délután öt óra. Már három órája nem láttam Viktort. Nem írt, nem 

is telefonált. Szerintem fi lmet néz az interneten, mert gyanús hangok 

szűrődnek ki a szobájából. 

Pontosan hat órakor lép ki az ajtón, és miközben rám kacsint, egy 

szórólapot tesz elém. „Dirty Santa Party HelloBaby”, áll a színes la-

pon, két Mikulásnak öltözött, szőke, műmellű, kurvás kinézetű lány 

között. 

* * *
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Este. 

„Dirty Santa! Dirty Santa!”, kiabálja a mikrofonba a dj, aztán elha-

darja, hogy éjféltől fél egyig vodka-akció lesz, egyet fi zet, kettőt kap. 

Évivel már egy órája bóklászunk a tömegben. Csakúgy, mint én, vidéki 

lány, és albérletben lakik, de velem ellentétben, nincs senkije. Viktor 

neki is szólt a buliról. Most azt reméli, hogy talán ma összejön valaki-

vel. Idefelé jövet megemlíti, milyen kedves dolog volt Viktortól, hogy 

elhívta. „Viktor jó fej”, jegyzem meg egy fölényes, de egyben sokat sej-

tető mosoly kíséretében. Egyelőre nem akarom, hogy többet tudjon. 

Csupa ismerős mindenfelé, ügyvédi meg tanácsadó irodákból, ban-

kokból és hasonló helyekről. Valamilyen megmagyarázhatatlan ok 

miatt majdnem minden vendég Mikulás-sapkát visel, és Fényt iszik. 

Az első ember, akivel találkozunk, a kollégánk, Gyuri, aki már részeg. 

Állítólag az egész osztályunk Viktorra vár, mondja, aztán a tömeg felé 

mutat, amely egyre nő. Hiába pásztázom a lézerfényekben felvillanó 

kifejezéstelen tekinteteket, és hiába mutogat egy sötét sarok felé ki-

vörösödött fejjel Gyuri, sehol sem látom a többieket. Végül az egyik 

karzaton fedezem fel őket. Sötét, alaktalan csoport, néha végigfutnak 

rajta a lézerfények. Unott arccal bámulják a táncolókat meg a szem-

közti falra a zene ütemére vetített képeket. 

Azzal rázzuk le Gyurit, hogy vécére kell mennünk. Megvárjuk, 

amíg elfordul, aztán visszasomfordálunk a tömegbe, amely azonnal 

szorosan körbevesz bennünket. Újabb és újabb ismerős arcok. Minden 

férfi  meg akar hívni egy italra, amit már-már lekezelő hangon utasítok 

vissza. Percenként ellenőrzöm az időt, Viktornak már fél órája itt kel-

lene lennie. Évi egyfolytában sms-eket ír, és ő is egyre sűrűbben pillant 

az órájára, amit nem tudok mire vélni. Nem említette, hogy vár vala-

kit. Amíg a tömegben nyomorgunk, a telefonom folyamatosan rezeg, 

folyton üzeneteket kapok. „Hogy szopnál le?”, kérdi Viktor már a tí-

zedik sms-ben. 

– Jó, hogy végre megjöttél! – próbálom túlkiabálni előbb a zenét, 

aztán a dj-t, aki közben bejelenti, hogy elkezdődött a vodka-akció.

– Jó a buli! – üvölti vissza Viktor, de a tekintete tompa és közöm-

bös. A lehelete alkoholszagú. 

– Már voltál valahol? – üvöltöm oda neki. 

– Ja! – kiabálja, miközben a tekintete a termet pásztázza. – Az Os-

carban melegítettünk. 

– Jó volt? – teszi fel az idétlen kérdést Éva. 

– Jó! – rikkantja Viktor, és elindul a bárpult felé. 

Mindhárman Fényt kérünk, amit meglepően gyorsan meg is ka-

punk. Mivel a tömegtől moccanni sem lehet, lecövekelünk a bárpult-

nál. Megpróbálok Viktorral beszélgetni, de nem fi gyel rám, két diszkó-

leszbit bámul meredten. A lányok, húsz körül lehetnek, fekete, strasz-

szokkal kirakott koktélruhát viselnek, és szőkék. Kéjes mosollyal az 

arcukon, egymás ölébe ülve táncolnak, s a zene ütemére mozgatják elő-

re-hátra a csípőjüket, tudomást sem véve az őket vizslató tekintetekről. 

„Még öt perc az akcióból!”, a dj üvöltése kirántja Viktort a merengé-

séből, és úgy néz ránk, mintha álomból ébredne. Egy laza mozdulattal 

átkarolja mindkettőnk derekát, s miközben fi nom, mégis ellentmon-

dást nem tűrő mozdulattal magához húz bennünket, elégedett mo-

sollyal az arcán bámulja tovább a zene ütemére vonagló két kiscsajt. 

* * *

Éjjel kettő. 

Már a harmadik pasast küldöm el, amióta Viktor elment a vécére, és én 

negyed órája várok rá. Évi is felszívódott. Azzal hagy ott, hogy meg-

látott valakit, de még visszajön. Mivel Viktor a tizedik hívásomra sem 

veszi fel a telefont, és az üzenetemre, amelyben azt tudakolom, hol 

van, sem válaszol, utánamegyek a mosdóba.  

– Ti mit csináltok itt? – kérdem teljesen kiakadva, és egyben ösz-

szezavarodva a csókolózó Viktor és Éva látványától. 

Mintha lassított felvételt néznék. Mindketten felém fordulnak, 

aztán Viktor elengedi Évit, de a bal tenyerét továbbra is a hátán nyug-

tatja. És ami a legjobban felkavar, hogy még csak zavarba sem jön. 

Mosolyogva nevetgél, és hol engem, hol meg az egészen picire össze-

zsugorodó Évit mustrálja, aztán már-már tárgyilagos hangon megszó-

lal: – Lányok, mi lenne, ha most szépen egymással csókolóznátok?   

Elakad a szavam, és minden megszűnik körülöttem. Hosszú, hosz-

szú csend következik, csak a dj hangja töri meg időről időre. „Dirty 

Santa! Dirty Santa!” üvölti újra meg újra, és nekem az jut eszembe, 

hogy sohasem fogja abbahagyni. 

Percek telnek el így, miközben hol halkabban, hol erősebben lük-

tet körülöttünk a zene. 

– Na, lányok? – sürget bennünket Viktor, miközben én tompán, 

de érzékelem, hogy férfi ak és nők mennek el mellettünk, és mindnek 

egyforma az arca. 
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– Ha… akarod – mondja rövid habozás után, szinte már suttogva 

Évi. 

Viktorra nézek, ő biztatóan rám mosolyog, és én feleslegesnek ér-

zek minden választ. Csak bólintok.

Apokrif, 2014/1.

Kötter Tamás 1970-ben született Csornán. Prózát ír.

Takács Zsuzsa

ÉRZÉSEK ÁRADÁSA

Egy alagsori tanteremben találkoztam

álmomban Veled, azaz: Magával, így kellett

volna mondanom, hiszen ötven évvel ezelőtt

még magázódtak egymással tanárnők és tanárok.

Ugyanaz a dohszag, mint hajdanán, a pince-

ablakon beömlő homály, a falakon futó

csöveken hideg verejtékcseppek. Nem

változtál te (azaz: Maga) sem, kék Don Quijote-

szemed vizenyősen tapadt rám, ahogyan

a boldog időkben. Milyen szép ma is!

Bókodtól megnyugodtam, hogy valóban

a régmúlt tenyerén ülünk, huszonnégy éves

vagyok, egy Rusz (vagy Lucs) vetítőgép

zümmög a teremben, s a bevezető után

kezdődik a nagyfi lm. A fejünk fölött vergődő

csőből azonban előtört a víz, egyesek máris

fuldokoltak. Éreztem is, hogy az alagsor

2/a-ban vagy hosszabb tusa esetén

a Bródy Sándor utca felé kanyargó jeges

áradatban halunk meg 1964-ben,

s még örülhetünk, hogy agóniánk közben

a Lenin Párizsban című szovjet fi lmet

nézzük, bár nem tudjuk meg sosem,

hogy a történet vége jó lesz-e avagy rossz. 

Holmi, 2014/4.

Takács Zsuzsa 1938-ban született Budapesten. Verset ír, műfordítással 

foglalkozik. József Attila-, Babérkoszorú- és Kossuth-díjas.


