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A vasárnap nyugalmasan telt a kolostorban, nem kellett hajnali fél hatkor ko-
lompolni, elég volt egy órával később körbejárni a cellákat. Hétkor laudes, az-
tán szentmise, majd reggeli. Flóra és Gabriella nővér teljes harci díszben, ska-

puláré fölé vett kötényben, edzőcipőben várták a családi napra érkezőket, minden gond 
nélkül zajlott a program. Akadálypályát építettek az alagsori tornateremben, a gyerekek 
élvezték a kalandokat. Flóra egyre erősebb szorítást érzett a mellkasában, elképzelése sem 
volt arról, hogy mit fog mondani Tamásnak másnap a németországi útról, minden olyan 
esetlenül hangzott. Nem tudott teljes figyelmével a gyerekekre összpontosítani, szórako-
zott volt, dekoncentrált, de talán pont ezért telt el olyan hamar a nap. Édesanyja felhív-
ta telefonon, hogy kiegészítse az előző napi történetet a családi kalendáriumból. Hosszú 
okfejtésben mondta el, hogy Alexander bácsi ‒Flóra nagyapjának féltestvére ‒ tulajdon-
képpen nem is disszidált a húszas évek elején, hanem nyughatatlan lélekként valójában 
puszta kalandvágyból, a jobb élet reményében indult el Ózdról. Sötétben, titokban szö-
kött át a határon. Szakács volt, és világpolgár. Münchenig meg se állt. Kezdetben egy ét-
teremben mosogatott, majd másodállásként építkezésekre is elszegődött. Aztán kubikos 
lett. Nagyon jól szervezte a munkákat, egyre több megbízást kapott. Gyorsan, megbízha-
tóan és pontosan, de legfőképpen olcsón dolgozott. Egy idő után már nem bírta egyedül, 
felvett embereket, főleg Magyarországról érkezetteket. Meglátta a lehetőségeket, és élni 
is tudott velük, így néhány év alatt és az Amerikában élő testvérei segítségével annyi in-
dulótőkét tudott felhalmozni, hogy egy saját frottírgyárat hozott létre München mellett, 
Lohhofban, ami most már München külvárosa, akkor még különálló városka volt. A nyi-
tás után tizenöt alkalmazottat tudott felvenni, a halálakor háromszázan dolgoztak neki. Ját-
szótereket épített, iskolákat támogatott a profitból. Flóra édesanyja elmesélte azt is, hogy 
az első főiskolai félévében őt és a húgát is Sándor bácsi támogatta, aztán az ösztöndíjuk-
ból tartották el magukat. Flóra türelmesen végighallgatta a családi történeteket, de egyál-
talán nem foglalkoztatta, hogy mi lett a nagyapja féltestvérével Münchenben, sokkal in-
kább nyomasztotta, hogy néhány óra múlva találkozni fog Tamással. A félórás beszélge-
tés után nem ment le vacsorázni, képtelen lett volna bármit is letuszkolni a torkán, meg-
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nézte az íméleket. Tamástól semmit sem kapott, a többit pedig nem olvasta el. A vesperás 
és kompletórium után órákig nézte a plafont. A szakdolgozatra és az államvizsgára kellett 
volna koncentrálnia, de azok sem érdekelték, csak a július harmadikai indulás.

A hétfő délelőttből semmit sem fogott fel Flóra. Még előző este kinyomtatta három 
példányban a szakdolgozatát, már nem akart vele foglalkozni. Kettőt bespirálozott, egyet 
mappába rakott, hogy másnap délelőtt az egyetem mellett beköttesse. Meglepően hamar 
végzett mindennel, a tanulmányi osztályon se kellett sorban várakozni, hiszen még volt bő-
ven idő a leadási határidőig, a többiek az utolsó pillanatokra hagyták ezt a manővert. Ta-
más a szünetekben megpróbált odamenni hozzá, ahogy mindig szokott, de Flóra gondo-
san figyelt arra, hogy mindig Annával legyen, valahogy mindig akkor kellett odébbállnia, 
amikor Tamás odalépett a lányhoz. Anna és Flóra lement az első emeleti büfébe Erzsihez, 
akivel rendkívül jól lehetett felületesen beszélgetni mindenféléről. Anna kétszer adta visz-
sza a tejeskávét, ami leginkább langyos volt. Mindenki tudta, hogy Anna nem issza meg 
a langyos kávét, csak forrón vagy teljesen hidegen. Erzsi morgott is rendesen. Anna érzé-
kelte, hogy Flóra menekül Tamás elől. Amikor végre megkapta a megfelelően forró kávét, 
három mondatban helyretette Flórát, felállt, majd otthagyta, hogy legyen már végre túl 
azon a beszélgetésen, bármennyire is kellemetlennek ígérkezik. Az utolsó óra után Flóra 
annyit mondott Tamásnak, hogy a negyediken várja majd a takarítószeres helyiségben ti-
zenöt perc múlva. Tamás csak biccentett, aztán mindketten elindultak.

A Szent Magdolna Kongregáció Nemzetközi Szervezete (SMCI) negyven év alatti nő-
véreknek szervezett erre a nyárra külföldi nyelvgyakorlatot. Flóra a közepébe vágott, mi-
kor Tamás végre megérkezett a három négyzetméteres takarítószeres tárolóba ötperces ké-
séssel. Tulajdonképpen kényelmes és tiszta volt a terület, délutánonként nyitva állt. Amíg 
a termeket takarították, a takarítószeres kocsik helyén pont jól lehetett beszélgetni, más-
fél-két óráig ez volt a legnyugalmasabb hely az egyetemen. Tamás csókkal akart indítani, 
de Flóra elhúzta magát, két vödröt lefordítottak, azon ültek. A lány megpróbált a lehe-
tő legszenvtelenebbül beszélni, de hadarása egyértelművé tette, hogy nem tudja érzelmek 
nélkül elmondani a tényeket. Tamás megfogta az erősen gesztikuláló lány kezét. Flóra ek-
kor egy kicsit megnyugodott, de a kispapnak nagyon kellett figyelnie, hogy követni tud-
ja a gondolatmenetet, ami szerint a nővérek nagyobbik része, kábé tizennégyen Angliába 
mennek. Londonban, Cambridge-ben, Oxfordban lesznek elszállásolva különböző rend-
házakban. Három nővért pedig Németországba, Speyerbe küldenek. Napközben nyelv-
iskolába járnak majd, ott sorolják be őket különböző csoportokba egy feladatlap kitölté-
se után, és ez a kurzus öt hétig fog tartani. Flóra angol nyelvterületre szeretett volna men-
ni, a jelentkezéskor Eugénia nővérnek ezt külön kiemelte, de a német kurzusra enged-
ték csak. Azt mondták neki, ő már elég jól tud angolul, és tanuljon meg inkább németül. 
Flóra hiába erősködött, hogy a középfokú angolját szeretné inkább felsőfokúra fejleszteni, 
hogy ősszel nyelvvizsgázhasson, és nem a minimális némettudását szeretné feleleveníteni, 
amit világéletében utált. Középiskolában négy évig tanították ugyan, de egyáltalán nem 
tetszett neki a nyelv, képtelen volt megtanulni, a kiejtése pedig rosszabb volt, mint vala-
mi levelibékának a kvartyogása. Hiába magyarázott, Németországba küldték, és bár nem 
akart menni, de a rend érdekeit az szolgálta, hogy ő németül tudjon, ezért nem volt vá-
lasztása. Tamás végighallgatta közbevágás nélkül a húszperces monológot. Flóra a végére 
annyira beleélte magát, hogy elkezdett sírni. Nem tudta, hogy miért, annyira igazságta-
lannak érezte, hogy ő nem tanulhat angolul, csak németül, és annyira tehetetlen volt, meg 
Tamás közelsége is felzaklatta, hogy egyszerűen képtelen volt megnyugtatni magát. Tamás 
közelebb húzódott Flórához, de a vödör nem mozdult vele a csúszásgátlós járólapok mi-
att, ezért megbillent, és ráborult Flórára. Ez teljesen kizökkentette a lányt. Elkapta Tamást, 
aki gondolkodás nélkül megcsókolta a kisírt szemű lányt. Közben megsimította a derekát, 
az oldalát, a mellét. Hosszú és gyöngéd csók volt. Flóra az elején próbált elhúzódni, de az-
tán átadta magát Tamásnak. Ekkor csörrent meg Tamás telefonja. Csak Flóra rezzent ösz-
sze, Tamás úgy vette fel, mintha minden a nagykönyv szerint zajlana. Az apja volt, sike-
rült jegyet szereznie a július 12-i Forma-1 Német Nagydíjra. A szabadedzésekre, az idő-
mérőre, és magára a nagydíjra is kaptak három ülőhelyet. Mivel mindketten nagy rajon-
gók voltak, Tamás örömében olyan hangosan kezdett beszélni, hogy Flóra csitítani pró-
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bálta, kevés sikerrel. Tamást még sosem látta ennyire izgatottnak. A kimért, kedves kispap 
egyszeriben kisfiúvá változott, a kezeivel hadonászott, lábujjhegyre állt, majd körbe-körbe 
lépkedett. Flóra már szinte szédült, de nem vette le a szemét Tamásról, mosolyogva nézte. 
Miután Tamás zsebre vágta a telefonját, megölelte Flórát, csak szorította, és megpörgette 
a levegőben. Flóra ellenállt, kérte Tamást, hogy tegye le, ne csinálja ezt. Tamásnak furcsa 
volt ez a reakció, de annyira örült, hogy nem foglalkozott vele. Flóra mutogatta az óráját, 
hogy ideje lenne menni, de az általában szótlan Tamás kifejezetten közlékeny lett. Elme-
sélte, hogy gyerekkora óta rajong a Forma-1-ért, családi program volt a nagydíjak köve-
tése. Eddig csak tévén tudták nézni, de az apja egyik ügyfele a háláját így fejezte ki, hogy 
feltételes szabadságvesztést kapott csak letöltendő helyett. Amikor Flóra éppen kérdezni 
akart valamit, Tamás két tenyerét Flóra arcára rakta, és lassan közelebb lépett a lányhoz, 
aki a puha ujjak simításában nem tudott és nem is akart megszólalni, csak nyelt egy na-
gyot. Amikor Tamás már nem tudott közelebb húzódni, a fejét lassan Flóra feje felé kö-
zelítette. Egymás szemébe néztek, és Tamás óvatosan hozzáérintette a homlokát Flóráé-
hoz. Flóra gyomra összeugrott, Tamásé meg egy hatalmasat mordult. Mindketten elne-
vették magukat. Tamás megcsókolta Flórát, a nyelvével lassan körbejárta Flóráét. Kezével 
átkarolta Flóra derekát, maga felé húzta, majd simogatni kezdte a lány hátát. Flóra ekkor 
hirtelen összerándult, majd lerogyott. Tamás leguggolt a lány mellé, kérdőn nézett Flórá-
ra, nem értette, mi történik. Flóra a szája elé tette a kezét, majd hatalmas lendülettel fel-
állt, és kirohant a helyiségből. Szerencsére senki sem volt a folyosón, amikor az öklende-
ző Flóra kirontott, meg sem állt a szomszédos női vécéig. Tamás ide már nem ment utá-
na. Pár percig maga elé meredt, aztán visszament a szemináriumba.

A következő napok és hetek összemosódtak Flórának. Mivel a szorgalmi időszak vé-
get ért, alig találkozott Tamással. Minden vizsgája sikerült, a négy szigorlata is jeles lett. 
A szakdolgozat védése és az államvizsga is olyan volt, mintha meg se történt volna. A dip-
lomaosztóból néhány képfoszlány ugyan megmaradt, de minden nappal közeledett a né-
metországi utazás. Nem nézte az íméleket, Annával járkált a vizsgák előtt és után a folyo-
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sókon, képtelen volt ránézni Tamásra, aki többször is megpróbált vele beszélni, sikertele-
nül. Flóra a diplomaosztó másnapján a Keleti pályaudvaron eszmélt. Jó, hogy nem látta 
kívülről magát. Civilben utaztak, ezt biztonságosabbnak látta az általános főnöknő és Eu-
génia nővér is. Flóra a jól bevált zokni-szandál kombinációt választotta farmer halásznad-
rággal és egy galléros, kék pólóval. Úgy nézett ki, mintha kinőtte volna a nadrágot, a pó-
lóból meg kifogyott volna, borzalmasan lógott rajta. Nem csoda, a csók óta nem evett túl 
sokat, de amint eszébe jutott az édes íz, a puha ujjak, rögtön hányni kezdett. Bűnösnek, 
árulónak, paráznának érezte magát, mert annyira kívánta Tamást. Szinte beleborzongott 
a gyönyörbe, és erre rögtön érkezett a büntető válasz. Mintha az elméje vagy lelkiismerete 
valamiféle kegyetlen játékot játszott volna vele. Szorongatta az édesanyjától kapott kicsi, 
digitális fényképezőgépet, amit külön elöljárói engedéllyel vihetett magával, hiszen do-
kumentálni kellett a nyelvkurzus eseményeit a pályázat miatt. Pár perc alatt megtalálták 
az ülőhelyes részleget, csak visszafelére vettek nekik hálókocsis helyet, a szegénységi foga-
dalom erre is vonatkozott. Kényelembe helyezték magukat. Az első pár órában beszélget-
tek, izgatottan várták, hogy milyen lesz, aztán a két másik nővért elnyomta a vonat mo-
noton zakatolása. Flóra képtelen volt elaludni. A gondolatai egyre gyorsabban cikáztak.

Az apácák használhatnak egyáltalán tampont? Freya, Flóra legjobb barátnője mindig 
tudta, mivel lehet a legjobban kizökkenteni a gondolatmenetéből a lányt. A vonatút Né-
metországig hosszú volt, és unalmas, Flóra pedig képtelen volt kitörölni az emlékei közül 
azokat a perceket, amiket a takarítószeres raktárban élt át Tamással. Az segített csak vala-
melyest megszakítani a fejében és szívében zakatoló gondolatmenetet, hogy Tamás helyett 
Freyára gondolt, aki az érettségi és a szülei válása után Stuttgartba költözött az édesanyjával. 
Freya és Flóra tökéletes inverzei voltak egymásnak. Freya rendkívül csúnyán beszélt annak 
ellenére, hogy a katolikus gimnáziumokban általában, és a Szent Brútuszban sem tolerálták 
az ilyesfajta devianciákat. Érettségi előtt persze általában idegesek az emberek, de ez akkor 
sem mentette fel a szókimondó és életvidám lányt a viselkedési normák megszegése alól, 
bár az is igaz, hogy se Flórát, se Freyát nem izgatta, hogy mi történik a szóbelin. Mindket-
ten magabiztosak voltak, tudták, hogy minden rendben lesz. Lett is, kivéve a matematikát, 
ez a lányok gyengéje volt, de a lényeg, hogy ebből is beúszott a hattyú. A tamponos kér-
dés négy teljes éve zakatolt Flóra fejében. Néha mosolygott rajta, mert ilyet is csak Freya 
tud kérdezni, máskor meg idegesítette, hogy hogyan lehet valaki ennyire nyers és tökéle-
tesen neveletlen. Magában mindig pontosan elmagyarázta a legjobb barátnőjének, hogy 
ő nem apáca, hanem nővér, másodszor pedig igen, használhatnak. Úgy kérdezgette Freya 
Flórát az érettségi előtt, mintha nem mondta volna el naponta ötször, hogy van különbség 
a kettő között. Flóra szinte maga előtt látta barátnője grimaszait, ő is utánozta a rándulá-
sokat, és nézte magát a vonat ablakában. Mindenféle következmény nélkül tehette, a töb-
biek már aludtak. Akkurátusan magyarázta, hogy az apácák nem jöhetnek ki a kolostor-
ból, csak maximum akkor, ha nagyon nyomós okuk van, főleg imádkoznak, meg dolgoz-
nak. A szerzetes nővérek is rendházakban élnek, de ők kijöhetnek, szabadabban járkálnak 
az emberek között, betegeket ápolnak, szegényeket gondoznak, tanítanak, ilyesmi. Flóra 
majdnem felnyerített, amikor eszébe jutott, hogy Freya milyen arckifejezés társaságában 
nevezte ótvar nagy idiótának. Hiába volt állítólagosan a legjobb barátnője, képtelen volt 
megérteni, hogy Flóra nem fog meghalni, csak egy időre eltűnik a belépés után. El akar-
ta küldeni Flórát Afrikába önkénteskedni vagy valami olcsóbb varrótanfolyamra, hátha 
az segít meggondolni magát, mindhiába. Aztán jött az érzelmi zsarolás. A szülei évek óta 
válófélben voltak, de pont érettségi előtt másfél hónappal jutottak el odáig, hogy hivata-
lossá tegyék a válásukat. Az anyjának és az apjának is új élettársa volt, de évekig húzták 
a hivatalos válást. Freya apjának szépen alakult az új családja, gyerek is született, de Freya 
anyját mintha kicserélték volna. Az amúgy kedves, figyelmes, gondoskodó nőből hisztis 
hárpia lett. Ráadásul az élettársa, András nagyon fura alak volt. Úgy bámulta Freyát és 
Flórát is, amikor például melltartó nélkül, pizsamában reggeliztek, hogy a lányok zavar-
ba jöttek tőle. Hiába mondták többször is Freya anyjának, mintha meg se hallotta volna, 
ráadásul a sokadig ilyen eset után kijelentette, hogy ő nem hajlandó többször ilyen vádas-
kodásokat hallgatni. Kiegyensúlyozott a kapcsolatuk, minden rendben van, és nem fog 
összejönni az exférjével, bármennyire is szeretné Freya, ne is próbálják az új kapcsolatot 
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aláásni. A lényeg, hogy lányoknak nem si-
került meggyőzni sem Freya anyját arról, 
hogy gond van, sem egymást, hogy Flórá-
nak nem kellene szerzetesrendbe vonulnia 
tizenkilenc évesen. Azóta vitatkoztak csak, 
amióta Flóra tizenhat évesen bejelentette, 
hogy belép a Szent Magdolna Kongregá-
cióba. Harsány kiáltások és egy pár ma-
gas sarkú cipő landolása a sarokban jelez-
te, hogy Freya nem ért egyet a döntéssel.

Flóra megéhezett. Sajtos szendvicset és 
uborkát kaptak az útra, éjfél lehetett. A vo-
nat egyhangúan zakatolt, lakott terüle-
ten kívül járhattak. Flórának összeszorult 
a gyomra, amikor az az este eszébe jutott. 
Freya édesanyja, Angéla különösen har-
sány és jókedvű volt, vidáman köszöntötte 
a lányokat, akik Freya szobájában beszél-
gettek arról az örökzöld témáról, hogy az 
apácák borotválhatják-e a lábukat. Freya 
szokás szerint nem válaszolt a köszöntés-
re, csak Flóra üdvözölte a negyvenes nőt. 
Flóra érezte, hogy valami nincs rendben, 
túl jókedvű volt Angéla ahhoz képest, 
hogy hetek óta azzal gyötörte a lányokat 
és a szűkebb-tágabb ismerősi körét, hogy 
gyereket akar mindenképpen, és Andrással 
el tudja képzelni a gyereknevelést negyven 
fölött is. A posírozott hal, fondant burgo-
nya résznél már mindkét lány biztos volt 
abban, hogy valami nagyon nem stimmel. 
Angéla előszeretettel nézett főzős műsoro-
kat, és megpróbálta utánozni a különleges 
menüsorokat, kevésbé sikeresen. A gond 
ezzel csak az volt, hogy az ehetetlen éte-
leket a családnak kellett megenni, és ek-
koriban Flóra is családtagnak számított. 
Angéla szíve már a legelején megesett az 
éhező kollégistán, kilencedikesek voltak 
a lányok, amikor Flórát először meghív-
ta Freya tudta nélkül, amiből természete-
sen iszonyatosan nagy vita lett. Flóra kel-
lemetlenül érezte magát, Freya felháboro-
dott, Angéla pedig megsértődött. Aztán 
egyre több időt töltöttek együtt a lányok, 
és néhány hónap múlva már elválasztha-
tatlan barátok lettek.

Miközben Flóra kiment segíteni Angé-
lának, Freya kinyitotta fiókját, és egy ap-
ró zacskót vett elő, amiben egyetlen szem 
gyógyszer volt. Flóra csak annyit hallott az 
ajtó becsukása közben, hogy Freya a fiók-
jában kotorászik, majd ő is kiment a szo-
bából, a konyhában bekapcsolta a vízfor-
ralót, direkt kevés vizet engedett bele, egy 
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bögrényi teára volt elég. Halkan beleejtette a gyógyszert a bögrébe, és egy filteres teával 
eltakarta, majd leöntötte. Jól elkeverte. Flóra hallotta a koppanást is, és nagyon furcsának 
találta a barátnője viselkedését, aki kifejezetten kedves volt az anyjával, és megkínálta egy 
bögre komplex, csúcsminőségű magashegyi oolongból készült teával, ami a legjobb ter-
mőhelyről származik. Flóra kérdőn nézett Freyára, aki ügyet sem vetett értetlenkedő ba-
rátnőjére. Flóra beleborzongott, szinte látta maga előtt a konyhát, érezte a tea illatát. Dü-
hös volt, ökölbe szorult a keze. A vonat hiába ringatta, képtelen volt elengedni a gondo-
latmenetet. Érezte, ahogy a gyomra facsarodik. Magát is hibáztatta. Ha akkor szólt volna, 
ha akkor rákérdez arra, hogy mi koppant a bögre alján! De nem tette. Hallgatott, és nem 
hallgatott a megérzésére. Pedig Angéla még okvetetlenkedett is, hogy nem szereti a filte-
res teát, de annak milyen jó volt az illata! Hatalmas kortyokkal itta a gőzölgő, mézes teát. 
Nagyon ízlett neki. Freya arcára valami gúnyos mosoly és szánakozás ült ki. Mint aki jól 
végezte dolgát, berángatta Flórát a szobába. Angéla még utánuk szólt, hogy ne merülje-
nek bele annyira a tanulásba, ez az este nagyon fontos, együtt vacsoráznak, már csak And-
rást várják, amikor megérkezik, akkor fontos bejelentést tesz. Flóra számonkérte Freyát, 
hogy mi volt az a kinti jelenet, de Freya csak terelt, hogy miért csodálkozik azon, hogy 
kivan, amikor az anyja teljesen megbolondul a válás óta, úgy viselkedik, mint valami ki-
baszott Mary Poppins meg Molly Weasly keveréke. Állandóan főzős műsorokat néz, ehe-
tetlen ételeket főz, és amióta összejött azzal az új barommal, a fejébe vette, hogy gyereket 
akar. Negyvenévesen! De már úgyis mindegy. Ez a mondat visszhangzott Flóra agyában, 
azt a különös hanglejtést képtelen volt elfelejteni, hiába próbálta. Freya évekkel azelőtti 
monológját egyre hangosabban hallotta, ütemesen pattogtak a szavak, ahogy a vonat hup-
pant egyet, újabb és újabb mondatfoszlányok vágták gyomorszájon Flórát. Tisztán em-
lékezett arra is, amikor Freya arról beszélt, hogy az anyja elkezdett lakberendezést tanul-
ni, mert nem akart alkoholt inni, pedig egy hivatásos viszkikóstolóként másról sem szólt 
addig az élete. Szinte érezte a nő vibrálását, Freyában pedig valami elkeseredett beletörő-
dést. Flóra évekig álmodott ezzel az estével. Ha akkor nem jut eszébe Angélának, hogy el-
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menjen a cukrászdába desszertért, akkor lehet, hogy másképp alakul. Marci is megérke-
zett, Freya barátja. Mindenki irigyelte az osztályban Freyát, Marcival jól kijöttek, és ami 
még talán ennél is fontosabb volt, Angéla is szerette a fiút. Angélának sok rossz tulajdon-
sága volt, de azt nem lehetett róla elmondani, hogy Freyát bezárja. Angéláék ajtaja a lánya 
összes barátja előtt nyitva állt. Marci a tengerparti nyaralásra is ment a családdal. András 
nem szólt ebbe bele, de Marci nem kedvelte a majdnem ötvenes mérnököt. Freya Mar-
cinak is sokszor mondta, hogy időnként azon kapja Andrást, hogy olyan furcsán bámul-
ja őt. Marci próbálta csitítani a lányt, és Freyának be kellett látnia, hogy András mindig 
meggyőzte Angélát, ha Marcival bulizni akartak menni, gyakorlatilag tényleg nem tett 
semmit konkrétan ellenük. De akkor sem stimmelt valami a férfival, és Freyát nyugtala-
nította ez az egész helyzet.

Angéla elviharzott a tortáért, Flóra fél szemmel látta, ahogy Marci megérkezik, Freya 
pedig nekifutásból az ölébe ugrik hatalmas ujjongások közepette. Ha akkor nem csörög 
a telefonja, ha akkor nem veszi fel, ha. Túl sok ha kerülgette Flóra gyomorszáját, amit 
nem tudott nyugalomban tartani. A vonat nem ringatta el, inkább egyfajta keretet adott 
a gondolatok ütemes váltakozásának. Flóra szerette volna visszaforgatni az időt, hogy ne 
vegye fel azt a telefont.

Utólag tudta meg, hogy amíg ő telefonált, Freya és Marci egyre jobban belemelegedett 
az ölelkezésbe. Senkivel és semmivel nem foglalkoztak, mintha nem léphetett volna be az 
ajtón Angéla vagy András bármelyik pillanatban. A nappalin át Freya szobájába fordul-
tak, mintha valami kétszemélyes körhinta lettek volna, hevesen csókolóztak, nevetgéltek, 
simogatták egymást. Félig nyitva maradt az ajtó, bentről nyögések hangjai szűrődtek ki, 
néha egy-egy hangos kacaj. Aztán egy hangos puffanás, majd röhögés, és kurvaanyázás.

Flóra önkéntelenül összerándult a vonaton ülve, amikor felidézte a puffanás után tör-
téntekről az emlékeit. Azonnal letette a telefont, mire a nappaliba ért, Andrást látta a be-
járati ajtónál, Angélát, amint boldogan megérkezett a tizenkét szeletes tortával, és Freya 
káromkodását hallotta. Marci később jött ki a szobából, és a farmerját nehezen tudta be-
gombolni, ügyetlenül matatott a cipzárnál, Freya pedig zokogni kezdett. Mindig furának 
tartotta Andrást, olyan idegesítően bámulta, mint valami retardált cápa. Utólag, Freya ösz-
szefüggéstelen káromkodásából és a leglogikusabb feltételezések egymás mellé rakásából 
derült ki, a szerelmesek annyira belemerültek egymásba, hogy nem hallották a bejárati aj-
tó csukódását és a cipőnyikorgást sem. Egyáltalán semmit sem érzékeltek a külvilágból, 
csak a másik testének illatát. András érkezett haza, és amikor meghallotta a szex hangja-
it, odament Freya szobájához, és megállt a félig nyitott ajtóban, majd videózni kezdte ne-
velt lányát aktus közben. Még arra se volt ideje, hogy a farkát felállítsa a másik keze segít-
ségével, mert az egyik hirtelen mozdulatnál az egyszemélyes ágy leszakadt, és András any-
nyira megijedt, hogy felkiáltott. Ekkor hallották meg, hogy mi történt. Freya felháboro-
dottan próbált kikászálódni a széttört ágyrácsok közül, erre András a bejárati ajtó felé vet-
te az irányt. Éppen kiment volna, mikor Angéla útját állta, boldogan mutatta fel a tortát, 
mire Freya a lepedőbe bugyolálva és ordítva csapta be maga mögött a szobája ajtaját. And-
rás félig lehúzott cipzárral, meredező fasszal állt Angéla mellett, és magyarázkodni próbált. 
Freya odatrappolt a férfihoz, ki akarta kapni a kezéből a telefont, de nem sikerült neki. An-
géla semmit sem értett az egészből. Freya egyre hangosabban mondta, hogy az a beteg ál-
lat videót készített róla és Marciról, és ehhez nem volt joga. Angéla értetlenül nézett And-
rásra, aki tagadott. Angéla elkérte a telefonját. András még néhány elkeseredett kísérletet 
tett az ügy tisztázására, de Angéla kikapta a férfi kezéből a telefont. Angéla megnézte a vi-
deókat. Felváltva nézte a telefont és Andrást, és úgy szorította a készüléket, hogy az majd-
nem eltört. Miután mindent törölt a mobilról és a felhőből is, szótlanul kivitte a készü-
léket a konyhába, letette a pultra. Kettőt lépett, kihúzta a fiókot. András értetlenül nézte, 
mi történik. Angéla egy szót sem szólt, rá sem nézett. Kivette a fiókból a klopfolót. Erre 
Freya is elhallgatott. Angéla oltári dühvel darabokra törte a telefont. Az apró darabokat is 
tovább ütötte. Olyan hévvel püfölte az elektronikus eszköz maradványait, hogy haja tel-
jesen szétbomlott. Amikor befejezte a műveletet, letette kezéből a klopfolót, és szinte alig 
hallhatóan suttogta maga elé, hogy András takarodjon, ahová akar. A férfi dadogott vala-
mit, hogy nem is úgy volt, és ne reagálja túl a dolgokat, de Angéla újra felkapta a klopfo-



40

Csombor Rita : 1985-ben született Budapesten. Magyartanárként és drámatanárként dolgozik. El-
ső verseskötete 2018-ban jelent meg a Fiatal Írók Szövetsége kiadásában Smink nélkül címmel.

lót, és elindult András felé, aki hirtelen mozdulattal megragadta a kabátját, kocsija kulcsát, 
és kirohant. Freya odarohant az anyjához, megölelte, és zokogásban tört ki.

Angéla merev testtartással leült egy székre, bámult maga elé, és alig hallgatóan motyo-
gott, piszkálta a mobiltelefon darabkáit. Mintha nem lett volna magánál. Freya szoptatá-
sáról motyogott, hogy végig sebes volt a melle, és kevés teje volt. Mintha Freyának mond-
ta volna, de nem nézett rá. Marci odalépett az Angéla mellett álló Freyához, átölelte. Az 
anyja folytatta a bizarr mesét azzal, hogy Freya csecsemőként mindig mohón itta azt a ke-
vés tejet, amije volt, aztán folyton kihányta. Hónapokig izgultak érte, hogy megmarad-e, 
aztán mintha pöccintésre helyrebillent volna a világ rendje. Ugyanúgy, mint pár nappal 
a botrányos este előtt. Akkor is ezt érezte, amikor a terhességi teszt pozitív lett.

Angéla aznap akarta elmondani a családnak, hogy nyolchetes terhes, ezért főzött, ezért 
hozta a tortát.

Flóra gyerekkorában mozdonyvezető vagy dinoszauruszkutató akart lenni. Nagy csa-
lódás volt, amikor ennek hallatán elképedtek a jóravaló ötvenes nők, és szomorú-megér-
tően simogatták meg a fejét. Egyszer az egyik kifejtette, hogy sokkal egészségesebb lenne, 
ha hercegnő vagy fodrász szeretne lenni, de Flóra egy szót sem értett az okfejtésből. El-
képzelése sem volt ötévesen, hogy miért lenne izgalmasabb mások hajában turkálni, mint 
dinoszauruszokat keresni sóderbányákban vagy sivatagokban.

Flóra jól bírta a vonatutat, de az emlékek újraélése megviselte. Andrást nem látták több-
ször, Angéla feljelentése után Marcsi, Angéla legjobb barátnője és ügyvédje rács mögé jut-
tatta a férfit, de évek múlva is hányingerrel töltötte el őket a történet. Flóra észre sem vet-
te, hogy elindultak a könnyei, ez tűnt fel a vonat ütemes rázkódásától elpilledt Erzsébet 
nővérnek és Sára nővérnek. Azt hitték, a honvágy miatt sír, nem is sejtették, hogy Flóra 
negyedik éve őrizte Freya titkát. Képtelen volt róla beszélni, megpróbált pszichológustól 
segítséget kérni, aztán meggyónta, de ettől sem lett jobb. Freyával pedig azóta a bizonyos 
este óta nem lehetett beszélni az ügyről. Miután Angéla közölte a döbbenettől lebénult lá-
nyával, Marcival és Flórával, hogy terhes, éles fájdalmat érzett gyomortájon. Letette a ke-
zéből a tortát, és bement a vécébe. Amikor kijött kisírt szemekkel, Freya tudta, mi történt. 
A teában feloldott esemény utáni tabletta megtette hatását. Flóra belebámult a termoszá-
ba, hosszan nézte, ahogy a teavíz enyhén fodrozódik és reagál a vonat mozgására. Aztán 
olyan hirtelen mozdulattal pattant föl, hogy a teája kilöttyent, de nem érdekelte, csak ro-
hant a vécéig, ami koszos volt, büdös, és még tele is hányta. Amikor azt hitte, hogy ki-
adott magából mindent, felegyenesedett, de tévedett, sikerült lehánynia a tükröt és saját 
magát is. A büdös csapvíz csak arra volt jó, hogy a nagyobb darabokat letörölje magáról, 
a tükröt is nagyjából sikerült letakarítani, majd fáradtan visszabandukolt a kupéba, ahol 
a két nővér kérdőn meredt a bágyadt Flórára. Sára nővér biológus volt, analizálni kezdte 
a helyzetet, szegény Erzsébet nővér csak sopánkodott, és megkínálta Flórát egy kis pogá-
csával. Kár volt, ugyanis Flóra egyik kedvencének, a ropogós sajtos pogácsának nem tu-
dott ellenállni, megevett vagy nyolc-tíz darabot. A vonatút hátralévő része tervezgetésből 
állt, Flórát végül csak sikerült kizökkenteni a gondolatmenetéből. A három nővér mint-
ha osztálykirándulásra indult volna osztályfőnök nélkül, felszabadultan, nevetgélve talál-
gatta, milyen lesz vajon a szállás, a nyelviskola, egyáltalán, Németország.   
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