
Rév Tamás

Éjszakai járat

Az egész úgy kezdődött, hogy ellopták a telefonomat. Nem biztos, hogy 
a lopás pont a legjobb szó rá. A lényeg az, hogy az egyik nap én babráltam 
a telefonomat, a következő nap pedig már valaki más.

Nem elég, hogy ellopták, de utána még használták. Kicserélték a 
SIM-kártyát, kiléptek a közösségi hálókról, és kész. Az automatikus 
mentést viszont elfelejtették kikapcsolni. Úgyhogy csak gyűltek a képek,  
videó- és hangfelvételek. Egy jogásszal megbeszéltem a dolgot. Azt mond-
ta, ezek az én felvételeim, hiszen az én telefonommal készültek. Akár 
közzé is tehetném őket.

Először úgy gondoltam, megvágom a videókat, és felteszem őket vala-
hova. Végül arra jutottam, a legjobb, ha leírom. A szakadt mackónadrá-
gomat se mutatom meg csakúgy akárkinek, nem igaz?

Volt valami perverz abban, hogy valaki más életét fürkészem minden 
este. Ráadásul nem a valóságshow-k exhibicionistáit nézhettem, hanem 
egy egész normális ember életébe pillanthattam bele. Mostantól Tivadar-
nak hívom. Nektek ebből a borzongásból nem sok jut. Amit csak tudtam, 
összeraktam történetté. Kivettem a zörejeket, a hosszú ő-zéseket. Leír-
tam, ami leírható.

Ezen a felvételen az emberek fáradtak vagy részegek lehettek. Zajos 
volt, rosszul világított, és minden összevissza mozgott. Valami ilyesmi tör-
ténhetett:

Tivadar, Gergő és Aladár nemrég jöttek ki a Batthyány téri Mister 
sörözőből. Farmerban és pólóban voltak, Gergő hátán gitártok. Szép, 
nyári este volt, nem akartak még hazamenni. Nem tudták eldönteni, hogy 
átmenjenek egy punkkoncertre a csepeli Freeportra, vagy inkább csak 
igyanak és dumáljanak, ahogy eddig.

Megszokásból sétáltak egy kicsit, a Batthyány téri buszpályaudvar felé. 
Jött a 990-es éjszakai busz, fel is szálltak rá. Egy régebbi Ikarus volt, nagy 
műbőr ülésekkel. Leültek egy kétszer kettes boxba, ahol ketten- ketten 
egymással szemben ülhettek. Összenéztek. Jó így? Egész jó. Hallgattak. 
A háttérben két nő beszélgetett.

–  Szóval, jó lenne egy ilyen esemény. Ahol mindenki lenyugodna. Le-
hetne gyászolni, emlékezni, engesztelődni, ilyesmi.

–  Igen, ilyesmi –  erősítette meg a barátnője.
Tivadar kicsit fészkelődött, aztán megszólalt:
–  Elengedni, mint a fingot.
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–  Hagyd már őket! –  szólt rá Aladár. –  Inkább ezt a sztorit a Kittivel, 
ezt magyarázd már el.

–  Kitti, az egy ostoba hülye picsa!
–  Csak azért, mert nem feküdt le veled? –  kérdezte Gergő vigyorogva.
–  Nekem inkább okosnak tűnik –  mondta Aladár.
–  Jó, hát, menjetek a –  kezdett bele Tivadar. De inkább elharapta a 

mondat végét.
–  Tudjátok, miért mentem fel hozzá? Hogy miért vittem magammal 

bort és óvszert?
–  Na? Csak nem dugni akartál? –  kérdezte Gergő.
–  Hadd mondja már el rendesen –  szólt rá Aladár.
Úgyhogy Tivadar elmondta. Akkor még részmunkaidőben dolgozott 

az Archívumnál, egy nemrég indított állami vállalatnál. A vállalat hu-
szonéves adminisztrátora volt Kitti, az esztéta. A vállalat vezetője pedig 
Barabás, az elismert kritikus. Korábban a minisztériumban dolgoztak 
együtt. A húsz év korkülönbség nem számított: Barabás és Kitti, a friss 
és az elismert esztéta közösen dolgoztak az Archívum koncepcióján. Ma-
gától értetődő volt, hogy ha összeáll a vállalat, mindketten ott folytatják.

Kitti a húszas évei végén járt. Korán őszülni kezdett, gyakran megbá-
multák miatta. Mostanra már kibékült ezzel. Az viszont nagyon zavarta, 
hogy a szüleivel lakott, és még diplomája se volt. Már csak az utolsó félév 
volt hátra, amikor a diplomamunkáját írja. Nagyon félt, hogy bunkó lesz 
az opponense és hagyja lediplomázni. Leginkább amiatt aggódott, hogy 
mi lesz, ha élete végéig egyedül marad. Gyakran mondta, hogy a szere-
lemben mindent szabad.

Az Archívum az induló vállalatok tipikus problémáival küszködött. 
Például Kitti, az adminisztrátor a fordítókkal közös szobában ült. Így az-
tán Tivadar, a fordító gyakran láthatta, ahogy Kitti dühöng. Kitti nehezen 
viselte, ha valami nem a tervei szerint alakult. Ilyen gyakran megtörtént, 
például szerda helyett csütörtökön hozták a ballonos vizet. Vagy épp ki-
fogyott a papír a nyomtatóból. Tivadar többször felajánlotta a segítségét 
Kittinek, de ez általában rosszul sült el. Például így:

–  Kitti, nyugi már. Majd holnap hozzák a vizet.
–  De Tivadar! Már tegnap mára ígérték!
–  Értem. De mégis, holnapra hozzák. Majd átveszi valaki, nem?
–  De akkor itt kell lennem holnap háromkor!
–  De Kitti, amúgy is itt vagy, nem? Sőt, én is itt leszek. Ha nincs mee-

tingünk, átveszem én.
–  De nem tudod, hogy kell átvenni! –  Kitti egyre idegesebb lett.
–  Hogy ne tudnám? Beengedem őket, aztán azt mondom, ide tegyék a 

ballonokat, aztán megköszönöm.
–  De a számlát alá kell írni!
–  Aha. Szerencsére tudok írni.
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Néha kicsit erős volt Tivadar szarkazmusa. Kitti grimaszolt egy kicsit, 
aztán újra megszólalt:

–  Jó, és addig mit iszunk?
–  Mit? Hát csapvizet. Ne problémázz már, Kitti, légy szíves!
Hiába próbálta újra és újra, Tivadar sose tudott segíteni. De legalább 

együtt dühöngtek –  ez is valami. Aztán az egyik este Tivadar SMS-t ka-
pott a privát telefonszámára:

„ Tivadar! Ma van a meglepő kérdések napja! Hogy tőlem mit kérdez-
tek, az most nem érdekes. És te mikor fogsz nálam aludni?”

–  Érdekesen vezeti fel a csaj – jegyezte meg Gergő.
–  Ez már a Blaha? Leszállás! – mondta Aladár.
Leszálltak, kerestek egy éjjel-nappalit. Vettek két üveg bort, egy fehé-

ret és egy vöröset. Az Almássy téren benyomták a dugót az üvegekbe, és 
úgy beszélgettek tovább.

Aladár szerint Tivadar csak kamuzott. Kitti vagy ronda, vagy hülye, de 
a nők nem szoktak így nyomulni. Gergő szerint simán csak kétségbe volt 
esve a csaj.

–  Könnyű neked, a rocksztárnak – mondta Aladár.
–  Hagyjál már, kéthavonta van egy bulink a Fészekben. – szabadkozott 

Gergő.
–  Jó, tudom, a legjobb nőket mindig elviszi a frontember. De azért 

basszernak is jut valami, nem?
–  Nem, Aladár, ez nem így megy. Ha csak feleannyit gyúrnál, mint 

amennyit mi próbálunk, utánad is bomlanának a csajok. Jobban, mint Ti-
vadar után.

–  Dehogy bomlanak – mondta Tivadar. – Kitti egyszerre akart túl sokat 
és túl keveset. Az ilyenek csak bomoljanak szépen magukban.

–  Szóval dögöljön meg ott, ahol van?
–  Azt nem. Csak tarthatna pár hét szünetet.
–  Miért, azóta is SMS-ezget?
–  Nem, azt nem. Csak néha a melleit rendezgeti. És az összes kollégá-

nak rám panaszkodik. Akarjátok tudni, hogy jutottunk el idáig?
Tudni akarták, úgyhogy Tivadar folytatta:
Valahogy nem bízott Kittiben. Mégis, szexelni jó, gondolta Tivadar. Ta-

lán össze is barátkoznak közben, és így egyszerűbb lesz az élet. Gyorsan 
válaszolt, nehogy a lány meggondolja magát:

„Ma a Gergőéknek lesz koncertje, de kilencig befejezik. Utána me-
gyek. Hol találkozzunk?”

A város szélén, Káposztásmegyeren, egy villamosmegállóban találkoz-
tak. Kitti láthatóan ideges volt. Tivadar megcsókolta, de ettől csak még 
feszültebb lett. Csöndben gyalogoltak a lakótelep házai között. Tivadar 
elgondolkodott. Miért pont úgy tervezték a házakat, ahogy? Útvesztőnek 
nem jó, ahhoz túl ritkán állnak az épületek. Egy ősi, évmilliók alatt meg-
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kövesedett állat csontjaira se hasonlít, mert ahhoz meg túl sűrűn és túl 
szabályosan vannak elrendezve. Nem volt itt semmilyen gigantikus mo-
csár, semmiféle triászkori hajsza.

Egy modern méhkaptár lehetne, mélázott Tivadar. Egy kolónia, király-
nő nélkül. Ahol az egyedek nem is rokonok. Á, semmi se stimmel. De 
télen például működik a távfűtés. A lakásokban árammal világítanak és 
gázzal főznek. Nincs ebben semmi, metaforikus, itt minden nagyon konk-
rét, minden önmagát jelenti. Az itt lakó emberek pedig valahogy elviselik 
egymást.

–  Szóval, én csak, tényleg, alvásra gondoltam – szólalt meg Kitti, ami-
kor megérkeztek.

–  Aha. Ezt mindenki szó szerint érti, nem?
–  Ne gúnyolódj már, Tivadar!
–  Miért, mire gondoltál, amikor átjöttem, hogy együtt aludjunk?
–  Hát, hosszú kapcsolatot szeretnék.
–  Aha.
Tivadar csalódott volt, de nem mutatta. Azon gondolkodott, hogy Kitti 

nehéz eset, de azért nem hülye. Tudja, mit csinál. Mit akarhat? Heves 
ostromot? Vagy tényleg hosszú kapcsolatot?

Nem bújtak rögtön az ágyba. Boroztak, fagyiztak, és megnéztek egy 
feliratos művészfilmet. Egy komoly kapcsolat díszletei.

–  Tisztára mint a Gyöngyvér –  szólalt meg Gergő.
–  Hé! – kiáltott fel Aladár. Tudta, hogy ha elkezdenek Gyöngyvérről 

beszélgetni, akkor csak újra végigveszik, hogy mikor kivel randizott, és 
aztán hogyan húzta ki magát az egészből. De Gergő nem értette.

–  Most mi a bajod, Aladár? Gyöngyvér ugyanezt csinálja: megölelget, 
megfogja a kezed, álmodozó szemekkel néz rád. És valahogy mindig ak-
kor szólal meg, amikor te is mondanál valamit.

–  Így van – mondta Tivadar. –  Nem tudom, hogy csinálja, de megoldja, 
hogy csak rá figyeljek.

–  De nem csak te!
–  Tudom, Gergő, egyszer téged is elvarázsolt, aztán mehettél haza ál-

modozni.
–  Most nem rólam van szó. Múltkor is csak söröztünk a For Sale Pub-

ban. Azt mondta, oda menjünk, mert mennyire jó hely. És akkor bejött 
egy kutyaszemű srác. Még levelet is hozott neki.

–  A levelek szart se érnek. Már vagy hatot írtam neki.
–  És erre pont a hatodiknál jöttél rá?
Egy darabig hallgattak. Aztán Aladár törte meg a csöndet:
–  Izgalmas ez a Kitti-sztori. Milyen a melle?
–  Mindjárt jön az is. Még csak ott tartottam, hogy hosszú kapcsolatot 

akart, ezért felhívott a lakására. Filmet nézni.
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Egy fekete-fehér, feliratos művészfilmet néztek. Kittinek komoly gyűj-
teménye volt VHS-en és DVD-n is. Szívesen újranézte őket, sőt, mind-
egyikről tudott pár szót, hogy melyik irányzathoz tartozik, és hogy miben 
hozott újat.

Tivadar viszont unatkozott. Átkarolta Kittit, aki először elhúzódott. 
Másodszorra már nem. Később csókolóztak, és összekoccantak a fogaik. 
Nem volt meg az összhang.

–  Melyik szobában szeretnél aludni? – kérdezte a lány a film után.
–  Abban, amelyikben te!
–  Szóval erőszakosan nyomultál, amíg be nem adta a derekát – foglalta 

össze Aladár.
–  Ja, hát Tivadar nyomulós lett, amióta azzal a vörös csajjal volt. Hogy 

is hívják?
–  Eleonórának. De hagyjuk már... Nem nyomultam, nem is erőszakos-

kodtam. Csak átkaroltam, megcsókoltam, és ő hagyta. Bár ne tettem volna.
–  Álljunk meg – szólt közbe Gergő. –  Ha azt mondta, hogy nem akar 

dugni, aztán nem mondta, hogy mégis akar, akkor még azt is ráfoghatja, 
hogy megerőszakoltad.

–  Igen? Akkor azt is ráfoghatjuk, hogy ő erőszakolt meg engem.
–  Te most panaszkodsz vagy dicsekszel? – röhögött Aladár.
–  Tényleg, Tivadar, meséld már el, hogyan erőszakolnak meg a lányok 

– mondta Gergő.
–  Azért ez nem annyira vicces. Különben is, csak annyit mondtam, 

hogy én is ráfoghatom. Tudjátok, mi az a Möbius-szalag?
–  Az egyszer csavart karkötő. –  Gergő pontosan tudta . –  A Möbi-

us-szalag az olyan, hogy elkezdesz mintát rajzolni a külsejére, aztán egy-
szer csak azt veszed észre, hogy a belsejét dekorálod.

–  Pontosan. Ez a történet is ilyesmi:
A film után Kitti megágyazott. Aztán átöltöztek. Tivadar boxeralsóban, 

Kitti pizsamában akart aludni. Lefeküdtek, és beszélgettek egy kicsit. Az-
tán, még ahogy feküdtek, csókolózni kezdtek – Kitti nem tiltakozott.

Szorosan egymáshoz simultak, és csókolóztak. Tivadar most nagyon 
figyelt, hogy jobbra hajtsa a fejét – így nem koccantak össze a fogaik. Köz-
ben megsimogatta a lány fenekét és derekát. Aztán visszatért a feneké-
hez, annak is a comb felőli végéhez, és belemarkolt. Kitti sóhajtott. Úgy 
tűnt, élvezi.

Ide-oda forgolódtak, kihasználták a könyvespolcok közötti lehetősége-
ket. De még mindig nem volt meg az összhang. Lassan vetkőztetni kezd-
ték egymást. Tivadar mellkasa szőrös volt, Kittié csupasz. A melle lógott, 
legalábbis a ceruzateszt szerint.

A ceruzateszt abból áll, hogy a mell alá beteszünk egy ceruzát, és meg-
nézzük, hogy az leesik-e. Ha nem esik le a ceruza, azaz ha megtartja a cici, 
akkor az a mell lógósnak számít.
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–  Tivadar, figyelj már – szólt közbe Gergő – Ezt a tesztet most tényleg 
elvégezted?

–  Hülye vagy?
–  Hát, belőled mindent kinézek.
–  És a filctolltesztet ismeritek? – kérdezte Aladár.
–  Nagyon eredeti…
–  A filctoll teszthez nem kell betenni semmit a mell alá. Viszont kell egy 

filctoll. Leveszed a kupakját, és elkezdesz egy eper alakú foltot rajzolni a 
mellére. Ha a csaj pofán vág, mielőtt befejeznéd, akkor van önbecsülése.

–  Aha, értem. De miért pont eper alakút kell rajzolni? – kérdezte Ti-
vadar.

–  Megpróbálhatod feketeribizlivel is. Na de, milyen volt Kitti melle? 
Oké, hogy lógott, de milyen volt a mellbimbója?

Kittinek szép melle volt. Kicsit lógott, de ez csak annyit jelentett, hogy 
a mellének a tartalmasabb, alma alakú része néhány centivel lejjebb volt, 
mint a húszéves lányoknak. A mellbimbója felfelé nézett, és kicsi, sötét 
udvara volt.

A punciját nemrég nyírta. A vénuszdomb közepétől lefelé húzódott egy 
nagyjából öt centi széles sáv. Sűrű, fekete, hullámos szőre volt.

Mire ide jutottak, Tivadar már álmos volt és türelmetlen. Úgy érezte, 
ha kicsit tovább tart az előjáték, akkor ő elalszik. Megpróbálta kihasználni 
a lehetőségeit itt, a két könyvespolc között. Spirálisan a hátára fordította 
a lányt, és lecsúszott a derekáig. Ehhez Kittinek fel kellett ülnie, különben 
nem fért volna el a srác lába.

Először adott egy puszit Kitti vénuszdombjára. Aztán belepuszilt a fe-
kete, hullámos szőrökre. Áttért a combhajlatra, és utána következett a 
lány puncija. Először végignyalta a nagyajkakat. Eleinte rossz íze volt, de 
tudta, pár perc alatt túl lesz rajta. Utána benyalt az ajkak közé, és érezte, 
hogy Kitti kisajkai is megdagadtak. Végül megtalálta a lány csiklóját, és 
ütemesen nyalni kezdte.

Most megvolt az összhang. Tivadar nyalta Kitti csiklóját, Kitti pedig 
elégedetten sóhajtozott. Hogy fenntartsa az izgalmat Tivadar, időnként 
letért a csiklóról. Megszívogatta a kisajkakat, megnyalogatta a nagyokat. 
Nem zavarta az orrát csiklandozó szőr, visszatért a csiklóhoz.

Amikor végre egyesültek volna, kiderült, a lány nem szereti az óvszert. 
Tivadar pedig ragaszkodott hozzá – enélkül az egyéjszakás kaland csak 
felelőtlenség. Kitti szerint ez nem egy éjszakás kaland, hanem egy komoly 
kapcsolat, és akkor nem kell óvszer. Vitatkozni kezdtek. Mire Kitti bele-
egyezett, hogy védekezzenek, Tivadarnak már nem állt fel a farka. A Du-
rex felgyűrődött, mint egy két számmal nagyobb pizsama. Kicsit groteszk 
látvány volt, Kitti nevetett rajta.

–  Azért ez ciki – mondta Aladár.
–  Miért lenne ciki? – kérdezte Gergő.
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–  Hát, szégyenben maradtam – mondta Tivadar.
–  Nem kéne, hogy a szex is csak a teljesítményről szóljon – mondta 

Gergő.
–  Hát akkor miről?
–  Az élvezetről.
–  Jó, de csak akkor juthatsz szexhez, ha előtte valamiben jól teljesítesz. 

Például te zenélsz. Nekem meg, azt mondtad, gyúrnom kéne.
–  Aladár, ennyire fáj, hogy azt mondtam, gyúrnod kéne?
–  Igenis fáj!
–  Jó, bocs. Sajnálom – mondta Gergő.
–  Elvagytok? – kérdezte Tivadar.
–  El –  mondta Gergő.
–  Eszembe jutott valami – mondta Aladár.
–  Mi?
–  Hát, hogy nem nekünk kéne hajtani a szexért, hanem fordítva.
–  Akkor mégis gyúrni fogsz?
–  Nem. Egy vállalkozást fogok indítani. Ti is benne lesztek.
–  És ennek mi köze a szexhez?
–  Izé. Arra gondoltam, hogy turistalátványosságot fogunk csinálni. 

Keresünk egy pincét a nagy zsinagóga közelében, és berendezzük ilyen 
horror barlangnak.

–  Nem értem – mondta Gergő.
–  Hát – folytatta Aladár – ez egy horror lesz. Bejönnek a turisták, mi 

iszunk a gyerekek véréből, aztán egy lukas lepedőn keresztül közösülünk 
a szüleikkel.

–  És ha a szüleik csúnyák?
–  Olyankor csak kúrunk velük.
–  Hát jó – mondta Gergő. Aztán csak vigyorogtak.
–  Na, de komolyan, Tivadar, megérte annyira nyomulni Kittire? – kér-

dezte Aladár.
–  Nyilván nem. Vittem bort, óvszert, de csak kiröhögött.
–  És utána?
Utána Tivadar már csak aludni akart. A használhatatlan gumit kidobta, 

a bontatlanokat pedig visszarakta a táskájába. És ekkor történt valami. 
Az ok–okozat, mint egy Möbius-szalag, a visszájára fordult. Kitti szexelni 
akart, és elkezdte nyaggatni Tivadart, hogy na, azért legyen már valami.

Tivadar kíváncsi volt, mi lesz, ha most ő sérti meg a lányt valamivel? 
Gyorsan talált is egy valamit. Kapóra jött, hogy Kittinek a derekán barna 
piheszőrök nőttek.

–  Szőrös a feneked – röhögött Tivadar. 
–  Mekkora szemét vagy! Ugye hazatalálsz egyedül?
–  Ne már, ilyenkor már nem jár semmi.
Aludtak egy kicsit. Aztán Tivadar hazaindult az első villamossal.
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–  Jó, de miért mentél fel hozzá? – kérdezte Gergő.
–  Dugni. Azért mentem fel hozzá, hogy dugjunk egyet.
–  Jó, de akkor miért nem dugtad meg rendesen? Ha nem akar gumit 

használni, hát akkor nem kell.
–  Hát ez az! Szerinted hány faszival játszotta el ugyanezt?
–  Csakis veled, és senki mással! – vihogott Gergő.
–  Kínos, de jó sztori volt – foglalta össze Aladár.
–  Sajnos nincs vége. – mondta Tivadar. – Azóta csak úgy tud elmen-

ni mellettem az irodában, hogy hozzáér a fenekemhez. Ma meg, ahogy 
beszéltem hozzá, belemarkolt a mellébe, és nézte, hogyan reagálok rá. 
Miért csinálja ezt?

Sose tudták meg, miért csinálta. Talán a főnöke, a Barabás is ugyanezt 
csinálta vele. Vagy az első, középiskolás szerelmétől tanulta. Mint a koz-
mikus háttérsugárzás, ezek a szemétségek is jönnek valahonnan.

A srácok végül feladták a találgatást. Elmentek egy romkocsmába. 
Gergő letámasztotta a gitártokot, aztán csak söröztek és csocsóztak haj-
nalig. Kellemes nyári éjszaka volt.

Flóra II.


