
Ladik Katalin közreadja

KÖLDÖKNÉZÉS AZ AVIDJÁBAN
– Részlet a készülő regényből –

K
öldöknézés magyarkiskegyed módra – Nem
minden papsajt, ami a Multi Levél Marketingen
terem – Madonna gyöngyházfényű felhőkön,

véres mikrofonnal álkapcsa között – Mi a zuhogás ha
fájdalom – Egy kis statisztika a nők orgazmusáról.

* * *

Az üvegezőnő riadtan ébredt, és sietve a fürdőszo-
bába ment. Sokáig maradt bent. Már azt hittem, rosszul
lett. Közben elkészítettem férjemnek a vacsorát, és
elmosogattam. Amikor kijött, sápadt volt, és zavartan
kért egy vasalót, hogy megszáríthassa a bugyiját, amit
a fürdőszobában kimosott, mert amíg a fotelben aludt,
elöntötte a vér.

Indulás előtt ettünk néhány szendvicset, megittuk a
maradék teát, ő felvette kopottas fókabundáját és
műszőrme kucsmáját, én pedig az agyonhordott hör-
csögbundámat és az új rókaprém kucsmámat, majd
névrokonom súlyos útitáskáival elindultunk a Keleti
pályaudvar felé, hogy az éjszakai vonatindulásig bead-
juk azokat a csomagmegőrzőbe.

Jiiiiiiiiiiiiiiii j i i i i i i i i i i i j i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iü! A Rákóczi úton
úúúúúúúúúúúúúúúú RRRRRRRRR a metrón az embe-
rek ih ih ih ih éppúgy meg vannak rakodva ih ih ih ih
ih ih szatyrokkal ih ih ih mint mi RRRRRRRR ez az or-
szág zzzzzzzzzz a szatyros emberek ih ih ih ih ih orszá-
ga RRRRRRRRRRRR egyike vagyok uuuuuuu a szemü-
veges uuuuuuu kába zzzzzzzzzzzzzzzzzz szenvtelen
arcú embereknek ih ih ih ih ih ih ih ih ih ih ih szinte
minden emberben ih ih ih ih ih ih magamra ismertej ji!
Ji! Ji! Ilyen lefokozott éberségben élek ssssssssssssss
első házasságom óta sssssssssssss azóta szinte ki-
zárólag azt teszek ssssssssssssssssssss amit mások
elvárnak ih ih ih ih ih ih vagy megkövetelnek tőlem
RRRRRRRRRRRR így múlt el az életem ssssssss java
része ssssssssss amelyre még csak azt sem mondhatom
zzzz zzzz zzzz zzzz hogy az enyém volt ih ih ih ih ih
ih ih ih ih idáig ambban reménykedtem ha ha ha ha

ha ha megérem a nyugdíjkort ih ih ih ih akkor majd
végre sssssssss a magam életét fogom élni zzzzzzz de
már tudom rrrrrrrr hogy így iiiiiiiiiiiii állás nélkül, va-
lószínűleg soha soha soha soha nem lesz erre alkal-
mam ha ha ha ha bizonyára azért van ilyen szolgater-
mészetem ih ih ih ih ih ih ih mert családunkban a nők
juk! Jik! Jik! Nemcsak családanyák ih ih ih ih hanem
gyakran családfenntartók is voltak RRROOOAAARRR
ennek ellenére sssssssssssss szótlanul kiszolgálták fér-
jüket ssssssss gyerekeiket sssssssssss pedig szeretnék
már egyszer, úgy istenigazából N E E E E M-et mon-
dani! RRRRRRRRRRRR! SSSSSSSSSSS! ha ezt meg tud-
nám tenni ssssssssss akkor biztosan kikerülnék ebből
az sssssssssss ájultságból ssssssssssss ebből a zsíros
sssssssss álomszerű állapotból sssssssss amelybe bele-
ragadtam sssssss igaz sssssss időnként egy-egy fájdal-
mas megrázkódtatás RRRRRRR! Jík! Jik! Kiszakít belőle
jí! jí! jí! és hosszú ideig égek emésztő vigasztalhatatlan
ííííííííííííí íííííííííí íííííííííííííí fájdalmamban ííííííííííííííííííí ez az
érzés annyira elhomályosítja a tudatomat hogy ettől
íííííííííí úúúúúűúúú úúúúúúúú még mélyebb kábulat-
ba süllyedek mint annakelőtte voltam hú hú hú hú hú
hú hú végül sssssss hónapok múltán ssssssss teljesen
kimerültén és kiégve ssssssss visszakerülök sssssssssss
a jótékony és elviselhető avidjába ssssssssssssss a
megszokott ájultságba ssssssssssss ezen a tudatszinten
nem szükséges érezni gondolkodni sssssssssss elég
csupán sssssssssss vegetálni ssssssssssssss és meg-
szokásszerűen tevékenykedni sssssssssss

Amióta az üvegezőnő megjelent életemben, valami
megváltozott. Névrokonom irántam tanúsított határ-
talan bizalma meghatott és lekötelezett. De bármen-
nyire fáradságos munka volt a nálam hagyott levele-
inek, dokumentumainak rendezése, ez a foglalatosság
nagyon érdekes, furcsa tapasztalatot és változást
hozott az életembe. Fontosnak tartottam, hogy ezeket
a zilált írásokat valahogy elrendezzem, gondozzam,
meglehet, gyakran nem tudom eldönteni, ki írta őket:
az üvegezőnő vagy a költőnő.
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Értetlenül és csodálkozva néztük az üvegezőnővel
a Sportcsarnokban összegyűlt emberek eufóriáját.
Hogy jön ez a hipp-hipp-hurrá hangulat egy Multi
Levél Marketing-előadáshoz?... Először is visszataszító
volt a műsorvezető fogpasztareklám egyénisége, és
ahogyan kierőszakolta a tapsot, hogy „fölmelegítse”,
előkészítse a közönséget a szívbemarkolóan nehéz,
de sikeres életpályájukat egyazon éneklő modorban
beszélő üzletemberek és üzletasszonyok fogadtatását.
A férfiak számára kötelező nyakkendő, valamint a
tegeződő stílus rendkívül idegen, olyan „amerikai” volt
számomra, legfőképp pedig az az erőltetett jókedv!
Magáról az üzletről, a munkáról semmit sem tudtam
meg, de a pódiumon fellépő összes sikeres üzletem-
bernek és üzletasszonynak volt egy cso-dá-la-tos
felesége vagy férje, és volt egy-két cso-dá-la-tos gyer-
meke, és ők mindannyian ennek a fan-tasz-ti-kus
üzletnek és termékeknek köszönhetik mérhetetlen
anyagi jólétüket és rengeteg szabadidejüket. Állandó-
an az volt az érzésem, hogy az egybegyűltek valami-
vel el voltak kábítva... arra is gondoltam, hogy egy szá-
momra ismeretlen vallási szekta összejövetelére
csöppentem bele.

Az előadás végét nem tudtuk megvárni, mert az
üvegezőnő rosszul érezte magát. Gyalog mentünk a
Keleti pályaudvarra a csomagokért. Budapest piszkos-
sárga éjszakai égboltja zuhant ránk. Az üvegezőnő
mögöttem kullogott, és nagyon áttetszőnek látszott.
Most vettem észre néhány heget a homlokán és a bal
arcán, mely égési sebekről árulkodott.

* * *

– Látod azokat a gyöngyházfényű felhőket? –
kérdezem a mögöttem caplató nőtől. – Ezek a felhők
ritkán láthatók, akkor is télen, Európa északi részén és
Alaszka fölött, amikor a Nap néhány fokkal a horizont
fölött van.

Hangom mintha egy vízesés függönye mögül jönne,
nincs visszhangja. Kinek beszélek? Az ismeretlen sző-
ke nő követ-e még? Folytatom.

– Ahogy a Nap a látóhatár alá süllyed, úgy változik
fokról-fokra a felhők színe és fénye, és azok intenzi-
tása. Naplemente után két óra múlva már nem ragyog-
nak, de jelenlétükről a csillagok halványabb fénye
árulkodik. Hajnal közeledtével a gyöngyházszínű fel-
hők újra ragyogni kezdenek.

Kínzó szomjúság hajt, hogy ezen az éjszakán térdig

érő ragacsos ködben, ibolyakék pocsolyákba taposva
botorkáljak, melyekben leszakadt gyöngyházgombok
gyülekeztek. A csillagok már alig fénylenek, közel a
hajnal. Nem akarok megfordulni: ha akar, kövessen.

– Ezek az Észak ragyogó tollpihe felhői – mondom.
A nő léptei dühösen összefröcskölik az elhullajtott

gyöngyházgombokat.
– Hagyd már abba ezt a kibaszott mesét a felhőkről!

– szólalt meg útitársnőm. – Azt mondd inkább, mikor
érkezünk már meg?!

Hosszú, nedves hajának füstös illatát mélyen be-
lélegzem.

– Aztán hova szeretnél megérkezni, hercegnőm? –
kérdezem incselkedve. – Van-e olyan hely a világon,
ahová az ember „megérkezhet”?

Hangja idegenül belehasít a hátamba.
– Te tényleg őrült vagy! – mondja szerb nyelven.
Meggyorsítom lépteimet. Megérkeztünk Szabad-

kára.
A város fölött egy elzsírosodott, hatalmas bunyevác

ködszoknya. A leereszkedett szoknya redőit egy fehér
GOLF fényszórói hasítják át. A gépkocsiból Madonna
hangja kíméletlenül tovább hasogatja az imént szét-
feslett égboltot.

– Ráesett a zongora? – kérdezem hangosan. Úti-
társnőm nem válaszol.

– Figyelj, most a zöldrefestett körmeit tépik! – mon-
dom. – Szerintem már a mikrofont is befröcskölte a
vérével –, de nem folytathatom tovább a heccet, mert
a fehér sportkocsi egészen közel ért hozzánk, lelassí-
tott, mintha meg akarna állni. A leeresztett GOLF ab-
lakán kihajolva, Madonna véres mikrofonnal álkapcsa
között, fuldokolva, hátborzongatóan kéjesen: –Maaa-
maaaa, ezek a rossz srácok lopják a MARLBORÓ-
ÓÓÓÓMAAAAT!...

–Ne figyelj oda, ez látomás! –mondom megdöbbent
útitársnőmnek. – Ez a gyöngyházfényű felhőktől van.
Nézz az égre! Megérkeztünk.

* * *

Éjfél előtt értem haza a Keleti pályaudvarról, és ami-
lyen csendesen és gyorsan lehetett, a jéghideg ágyba
bújtam.

A hidegtől sokáig nem tudtam elaludni. Dideregve
felkeltem, hogy megigyak egy pohár vörösbort, de
előtt meg akartam győződni, alszik-e a férjem: úgy
tűnt, alszik.
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Amíg iszogattam a bort, hirtelen feltűnt előttem az
újvidéki költőnő arca, amilyennek legutóbb, egy évvel
ezelőtt láttam itt Budapesten, egy téli estén, a Merlin
színház öltözőjében, amint harminc centiméterre egy
pingpongasztal fölött lebegett a teste, és eszembe ju-
tott az a verse is, amelyet akkor, amikor még egy heti-
lap versrovatának szerkesztője voltam, nem volt
szándékomban publikálni, mert a többi verseihez vi-
szonyítva, ezt túl szikárnak, lekopasztottnak, helyen-
ként anakronisztikusnak tartottam. Most így újraolvas-
va, szinte fáznak, dideregnek a sorok.

MI A ZUHOGÁS HA FÁJDALOM

A vonat jó
egy évig fába nő
nem ír verset.

A köröm fekete
beletörik az égbe
nem ír verset.

A tenger jó
szigetet horgol
nem ír verset.

A fájdalom
nem ír vonatot fát
fekete körmöt betört eget
tengert szigetet
csak zuhogást.

Még mindig a költőnővel kapcsolatos gondolatok
tartottak ébren. Ugyanazon a téli estén a Merlinben a
női WC-ben két nő között hallottam ezt a beszélgetést.

– Tudod-e, hogy az esetek nyolcvan százalékában
a nők nem azzal a férfival fekszenek le, akivel szeret-
nének, és csak húsz százalékának sikerül avval ágyba
bújni, akit valóban megkívánt?

– El tudom képzelni, melyik csoportba sorolsz en-
gem – szólalt meg a mélyebb hangú nő, miután befe-
jezte a hányást. – És azt is tudom, hogy az irigység
beszél belőled a feketebőrű hapsim miatt.

Az első nő zavartalanul folytatta:
– És azt tudod-e, hogy míg annak a bizonyos nyolc-

van százaléknak, vagyis a kényszeredett kapcsolatok-
nak a húsz százalékában éreztek a nők szexuális ki-

elégülést, addig a várva-várt szeretkezéseknek mind-
össze öt százalékában érték el az orgazmust?

A másik nő még gurgulázott egy ideig, aztán felfris-
sülve, kajánul megszólalt:

– Én pedig lefogadom, hogy egy olyan visszadobott
írásodból idéztél, amelyet egy lap sem akart lehozni!
– és mindketten jól felnevettek, majd távoztak.

Erre a pillanatra már nagyon vártam, mert fáztam a
vécékagylón ücsörögve. Az utóbbi időben ugyanis
nehezen tudom visszatartani a pisilést, emiatt gyakran
nedves lesz a bugyim. Ezért is jöttem ide, hogy haza-
indulás előtt levesem magamról. De mivel szárazat
nem hoztam magammal, egy szál vékony harisnya-
nadrágban siettem ki a szeles januári éjszakába.
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