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l eparkolom az autót, Marci magyaráz, hogy kiszáll felhajtani a sorompót, álljunk 

meg beljebb, de én behúzom a kéziféket. Édesanyám jut eszembe, ő szokta mon-
dani, hogy a szerelem onnantól kezdődik, ha a pasi olvas a gondolataidban. Ad-

dig bohóckodás az egész. Földút vezet befelé, az épületeket körbenőtte az erdő, lassan visz-
szafoglalja a természet a betontömböket. Mintha senki se járt volna itt, amióta elmentek 
az oroszok. Jó, hogy nem szoknyában jöttem, gondolom, miközben taposom a sarat. Hát-
rapillantok, Marci mögöttem lépked, néha a szeméhez emeli a Canonját, kattintgat. Mo-
solyt erőltetek, nem érdekel édesanyám, ez a kapcsolat nincs veszve. Újra lehet építeni. Halk 
hiphopot fúj felénk a szél, nem tudom, honnan jön, megtorpanok, borsózik a hátam. Meg 
akarom fogni a kezét, már nyúlok érte, de aztán mégse. Fejvakarásnak álcázom a mozdulatot.

– Menjünk vissza – mondja halkan, és ő is megáll. – Nézz körül, milyen romos minden. 
Nem tudunk itt forgatni.

Nem felelek, elindulok a legközelebbi épület felé. Belső jelenethez keresünk helyszínt, 
mindegy, kívülről mennyire lepusztult. Csak fél, azért mondja.

– Onnan jön a zene – nyúl utánam. – Kezdjük máshol.
Lerázom a kezét.
– Biztos csövesek.
– Nem tudhatod.
Az arcába akarom kiáltani, hogy minek jöttél, ha gyáva vagy, de inkább vállat vonok. 

Úgyse tudom, a laktanya melyik részén hagyta édesanyám azt a falfirkát. Ha járt itt egyál-
talán. Lehet, nem mondott igazat. Átmegyek az út túloldalára, megcélzok egy másik épüle-
tet. Az ajtaját lelopták, borostyán lóg a bejárat elé. Benn alig lehet lépni a téglatörmeléktől, 
pókhálók akadnak a sapkámba. A szobákat egybenyitotta az idő, a félig beomlott választó-
falakat graffiti borítja, tagek, dátumok, anarchista jelképek. Édesanyám írását nem látom 
sehol. Rég lekopott, legyintett reggel, amikor mondtam neki, hová kísérem Marcit. Elvileg 
kilencvenötben járt itt apámmal, nagy volt a szerelem, a falra is azt írták, hogy Kriszta, Fe-
ri, love. Piros betűkkel. Bár a Feriben nem biztos, lehet, akkor már nem apámba volt sze-
relmes. Egy idő után egybefolynak, majd meglátod, mondta. Nem fogom. Előbb leszek apá-
ca, mint hogy annyi pasin keresztülmenjek, amennyin ő. De a feliratot meg akarom talál-
ni. Jó lenne látni a lenyomatát annak a boldog valaminek, amiből lettem. Jó lenne elhin-
ni, hogy létezik ilyen.

B i ró   Z somBor   aU r é l n o v e l l a
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fiti figyelmeztet : ne menj le. Zseblámpát kapcsolok a mobilomon, átmászok a gumikon, 
izzadok, pedig hűvös van, remélem, Marci követ. Mégse nézek hátra. Dühít, hogy jobban 
retteg, mint én.

– Hol vagy ? – kérdezi mögülem. Leugrik az abroncskupacról, tompa puffanással ér ta-
lajt. – Olyan fura ez a csönd.

Szétvagdosott filmszalagdarabok hevernek a földön, azokat bámulom. Nem fura, hanem 
nehéz. Mert nem látjuk egymást a sötétben.

– Mondj valamit – kéri halkan. – Barkochbázzunk.
Körbevilágítok. Csöpög valami a mennyezetről, kikerülöm. A falakon penészfoltok, graf-

fitit nem találok sehol. Marci mondja, hogy gondoljak, aztán kérdezget, élőlény, fogalom, 
tárgy ? Az utolsóra bólintok. Kaparja a tüdőm a poros levegő.

Visszavergődünk a földútra, a legmagasabb épület felé vesszük az irányt. Hirtelen egy sö-
tétruhás alak lép ki a fák közül, arcán maszk, kezében fegyver. Marci felkiált, én ledermedek, 
bámulom a puska csövét. De az alak ránk se néz. Átrohan az úton, és eltűnik az erdőben.

Kényszerítem magam, hogy megmozduljak. Édesanyám most elájulna, vagy rekedtre si-
kítaná magát, várná a szőke herceget. De engem nem kell megmenteni.

– Mégse csövesek – mondom. A hangom nyugodt, de a kezemet zsebre dugom, külön-
ben látszódna, mennyire remegek. – Nem láttál még paintballpuskát ?

Marci az út szélén guggol, a hónaljánál izzadságfolt. A cipőjére száradt sarat bámulja. Cso-
rog a vér a hüvelykujjáról, fel se tűnik neki, biztos lerágta a bőrt a körme körül. Elfordulok, 
hogy ne lássa az arcomon a viszolygást. Nem értem, mit akarok ettől a férfitől. Vagy fiú-
tól inkább, úgy nem lehet férfi az ember, ha az apja fizetés nélkül csicskáztatja másfél éven 
keresztül, mert ki akar spórolni egy rendezőasszisztenst a készülő filmje költségvetéséből. 
Még mindig nem rúgtad ki ? kérdezte édesanyám reggel. Van, ami jobb, ha megdöglik, hidd 
el. Már azt sem értette, minek jöttem össze vele. Egy ilyen seggdugasszal, ahogy fogalma-
zott. Kiskoromban sokáig nem tudtam, mit jelent ez a szó, mert idővel az összes pasijából 
seggdugasz lett, pedig eleinte mindegyikre olyanokat mondott, hogy adonisz, meg hogy ő 
az igazi. Most már világos, azokra használja, akiket egy mosollyal lábtörlővé tud változtat-
ni. Meg akik szakítanak vele.

Egyszer megkérdeztem tőle, apám seggdugasz volt-e. Lehettem vagy nyolcéves. Nem fe-
lelt rögtön, egy shortot nézegetett a C&A próbafülkéjében, kilógott belőle a feneke. Meg-
ismételtem a kérdést, de most buzeránst mondtam. Hol hallottad ezt a szót ? kapta fel a fejét, 
én meg bevallottam, hogy az osztálytársaimtól. Egy pillanatra elgondolkozott, majd vissza-
öltözött, és kézenfogva átvezetett a mekibe. Vett nekem szendvicset, kólát, és elmagyaráz-
ta, az igazi nő sose szitkozódik, mert a férfiak azonnal elkönyvelik ribancnak. Ezt például 
mondhatod. Ribanc. De kurvát sose. Ha csúnyán beszélsz, csak seggdugaszok fognak beléd sze-
retni. Felsorolta a tiltott szavakat, rágni is elfelejtettem, annyira figyeltem. Este megszámol-
tam az ujjaimon, emlékszem-e mindegyikre, bazmeg, fasz, geci, mantráztam elalvás előtt. 
Másnap visszamondtam neki az összest, meg hogy mit szabad helyettük : pöcs, barom, a ro-
hadt életbe. Okos kislány, simogatta meg a fejem, és jutalomból elvitt még egyszer mekibe, 
emlékszem, nem figyelt a biztonsági őr, kétszer is újratölthettem a kólámat.

Te meg ribanc, feleltem neki, miután azt mondta Marcira, hogy seggdugasz. Nem reagált, 
csak mosolygott, hát becsaptam magam mögött a szobaajtót. Tudtam, ha kurvát mond-
tam volna, most én vigyorognék, és ő akarna üvölteni. Semmit se tud a szerelemről, gon-
doltam az ágyamon heverve. Miért érdekel a véleménye ? Iskoláskora óta üldözik a férfiak, 
Zoltán bírta a legtovább, de őszülő hajjal nem büszkeség egy négyéves kapcsolat. Őt leszá-
mítva minden évben más pasi énekelte velem a happy birthdayt november harmadikán, és 
ahogy gyűltek a gyertyák a diétás epertortán, édesanyám arcán egyre vastagabb lett a fes-
tékréteg, a műanyag hamutartónk pedig egyre gyakrabban telt meg csikkekkel. A negyven-
kilencedik szülinapján már nem tudta mindet elfújni egy levegővel. Az volt az utolsó, amit 
megünnepeltünk.

Nem találjuk az épület bejáratát, szétmarja a lábamat a csalán, mire bejutunk. A szobák 
egyformák, az ablakokból mindenhol kiverték az üveget. Az alsóbb szinteken falevelek, ágak 
száradnak a padlón, mászik be az erdő a falak közé.



58

f
e
r
i
love

– Kisebb ez a tárgy, mint én ? – kérdezi Marci.
– Nagyobb.
– Van nekem ilyen ?
– Még apádnak sincs.
Összeráncolja a homlokát, kattint párat a fényképezővel, de hamar abbahagyja. Belerúg 

egy elkorhadt szekrénybe, látszik az arcán, milyen csüggedt. Ki tudja, hány laktanyát kell 
még bejárnia, mire talál egyet, ami megfelel az apjának. Ebből áll az élete. Ha nincs órá-
ja az egyetemen, atombunkereket, erőműveket, katonai támaszpontokat fényképez, vagy 
castingot kameráz, állványokat cipel Csepelről Óbudára, hivatalokban ücsörög. Múltkor 
százhúsz szemeteszsákot kellett volna megtöltenie nyárfaterméssel, mert októberre csúszik 
a forgatás, a sztori viszont nyáron játszódik, az apja kitalálta, hogy majd kiszórják a kame-
rák elé a vattaszerű pamacsokat, úgy autentikus lesz. Nehéz volt elfojtani a nevetést, ami-
kor mesélte, láttam magam előtt az öreget, ahogy kigombolt ingben piszkálja a fogát, és 
a nyárfatermés tartósságáról magyaráz a biológus hallgató fiának, eláll az szobahőmérsékle-
ten, ha légmentesen lezárod. Egy délután alatt két zsákot szedett tele. Másnap este nála alud-
tam, addigra megrohadt mindkettő, az egész szuterénnek olyan szaga volt, mint a vizes für-
dőruhának, ha nem teszik ki száradni. Csempészd be őket az ágya alá, mondtam, ott szoba-
hőmérséklet van, nem ? De ő legyintett, kicsi a filmszakma, felelte, ha összeveszek vele, reklám-
forgatásra se engednek be többé. Leharapott egy bőrdarabot a hüvelykujjáról, kerülte a te-
kintetem, egészen megszántam. Megmasszíroztam a derekát, mert fájt neki a hajlongástól, 
aztán lenyúltam a lába közé, de nem állt fel. Később is megpróbáltam, hiába. Azt mond-
ta, ilyen büdösben nem megy.

Édesanyámnak persze sosincs ilyen problémája. Ha nem áll fel a pasidnak, masszírozd meg 
a heréi és a segglyuka között, magyarázta nekem egyszer, miután lefeküdt a testneveléstaná-
rommal. Attól egyből megkeményedik. Tizenhárom éves voltam, emlékszem, a Rónay tanár 
úr pár nappal azelőtt kívánt boldog szülinapot. Nem állt fel neki, hallottam a mentegető-
zését a szomszédszobából. Édesanyám nem felelt, de megoldotta, nemsokára kefélni kezd-
tek. Kikeltem az ágyból füldugót keresni. A viaszosak elfogytak, a szivacsos nem segített. 
Elképzeltem őket. A tanár urat, meztelenül. A hasát már láttam, kilógott kézenálláskor. Iz-
mos volt, mint a karja. Az osztálytársaimnak mégse tetszett, mert ritkán mosott hajat, ál-
landóan csillogott a zsírtól. Engem nem zavart. Apámat is így képzeltem. Ha gimnasztikáz-
tunk, megdicsért, ha röpiztünk, kézen fogott, és megmutatta, hogyan kell sáncolni, alkar-
érintéssel szervát fogadni. Mindig megértettem elsőre, de gyakran elrontottam, hátha újból 
megmutatja. Édesanyámnak sose említettem, de lehet, rájött magától. Nem tudom, me-
lyik a rosszabb. Fogadóórán szedte fel, csak egyszer feküdtek le. Vagy vedd a szádba, mond-
ta másnap. Akinek arra sem áll fel, az buzeráns. Többet nem jártam testnevelésórára, még 
a héten szereztem igazolást.

Találok egy szobát nyakig tele petpalackokkal, nem tudom tőlük elolvasni a piros graf-
fitit a szemközti falon.

– Fából készül ? – kérdezi Marci. – Műanyagból ?
– Fémből – válaszolok, és elkezdem beküzdeni magam a palackok közé. Nem megyek el 

a falig, a szoba közepén már látom, a felirat cirillbetűs. Visszafelé a fejemhez nyúlok. Nincs 
rajtam a sapkám, lecsúszhatott valahogy. Bepánikolok, forgolódom jobbra-balra, megpil-
lantom pár lépéssel arrébb a palackok tetején. Ráhúzom a fülemre. Téli kötött sapka, de me-
legben is hordom, meztelennek érzem magam nélküle. Zoltántól kaptam. Ha édesanyám 
tudná, elégetné. Belőle miattam lett seggdugasz. Széles vállai voltak, és hosszú, fekete haja. 
Néha befonhattam neki. Ha megkértem, ő is befonta az enyémet, mindig két szoros copf-
ba. Máskor motorozni vitt. Rám adta a sisakját, maga mögé ültetett, én meg átkulcsoltam 
a hasát, nyújtózkodnom kellett, úgy értem csak körbe. Ha begyorsított a rakparton, a dzse-
kijébe fúrtam a fejem, mélyen beszívtam a bőrszagot, zúgott a fülemben a szél. Egyszer le-
mentem vele Miskolcra, édesanyám sose tudta meg. Két órán át szorítottam a derekát az 
autópályán, mindenem elzsibbadt, mégse szóltam. Kellemes zsibbadás volt, nem akartam 
megállni, fel se merült bennem, mi történne, ha elesnénk.

Neki meséltem el először, hogy randizni hívtak a suliban. Nem csoda, mondta, jó csaj 
lett belőled. Édesanyám a kanapén ült, láttam, felkapja a fejét. Nem szólt semmit, de es-
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te nem főzött vacsorát. Másnap már szóba se állt velem. Tudtam, baj lesz, napokig győz-
ködtem Zoltánt, hátha megoldható az egész egy bocsánatkéréssel. De kinevetett, ilyesmin 
csak elmebetegek sértődnek meg, mondta. Egyik éjjel ordítozásra ébredtem. Meg akarod dug-
ni a lányomat, te mocsok, hallottam édesanyám hangját, nem vagyok már elég neked ? Elkép-
zeltem, ahogy melltartóban ül a szőnyegen, és csíkokban folyik végig az arcán a szemfesték. 
Magamra húztam a takarót az államig, arra gondoltam, minél több gyertya lesz édesanyám 
tortáján, annál szűkebben fér majd el két nő ebben a kicsi panelban. Viaszgolyót tömtem 
a fülembe, két párna közé szorítottam a fejem. Holnaptól nem lesz kivel motorozni, futott 
át az agyamon félálomban.

– Szállításra használják ? – kérdezi Marci, miközben lépcsőzünk a harmadik emeletre.
– Többé-kevésbé.
Végigmegyünk egy hosszú folyosón, jobbra-balra üres szobák. Az egyiknek eldeszkázták 

az ajtaját. Valamikor mosdó lehetett odabenn, a réseken át látni az egyik zuhanyfülkét, fö-
lötte nyílás tátong a plafonon, ha átférünk rajta, fel tudunk mászni a padlásra. Megmoz-
gatom a deszkákat. Be lehetne rúgni, vagy nekifutni vállal, attól biztos beszakadna. Mar-
cira nézek, egy pattanást piszkál az arcán. Nekem kell megcsinálni ezt is. Egy házibuliban 
ismertem meg néhány héttel azután, hogy Zoltán elment Ausztráliába. Egyedül ücsörgött 
a konyhában, szürke pulcsi volt rajta, és hosszúnadrág, pedig aznap dőlt meg a májusi me-
legrekord. Édesanyám rá se nézne, gondoltam. Odaléptem hozzá. Keveset beszélt, nem tud-
tam eldönteni, bejövök-e neki, pedig akkor még hosszú volt a hajam. Alig bírtam kihúzni 
belőle, hogy filmeket ír, rendező akar lenni, a biológia csupán b-terv. Ha megnyernéd a lot-
tót, egyből forgatnál ? kérdeztem. Rábólintott, de rögtön meggondolta magát, van az a re-
pülő, amelyik vízről indul, nem jut eszembe a neve. Vennék egyet, és körberepülném a világot, 
csak tavakon, tengerpartokon állnék meg, szárazföldön sose. Elmosolyodott, belekortyolt a sö-
rébe, vissza se jönnék, tette hozzá. Elnézett mellettem, valamelyik óceán közepén járhatott, 
én meg arra gondoltam, egy ilyen géppel akár Sydneybe is elrepülhetnénk.

Nyár elején együtt utaztunk tanulmányi kirándulásra a Börzsönybe. Nappal madarakat 
figyeltünk az erdőben, éjjel kifeszítettük a denevérfogó hálót a közeli patak partjára. Me-
séltem neki Zoltánról, ő meg az édesanyjáról, aki néhány éve meghalt. A régi szobám ab-
lakára nem szereltek redőnyt, mondta, miközben kavicsokat dobált a patakba, kiskoromban 
csak úgy tudtam elaludni, ha anyu eltakarta a szememet a tenyerével. Ott feküdtünk le elő-
ször, egy kidobhatós Quechua sátorban. Azt akartam, ő legyen felül, de ügyetlenül csinálta. 
Zavarba jött, nem nézett rám, a kezemet se merte megfogni, inkább a hálózsák kapucnijá-
ba lihegett. Végül megfordultunk, másképp nem bírt elélvezni, de így meg én nem éreztem 
semmit. Utána hozzá bújtam, arra gondoltam, ha elég erősen szorítom a derekát, talán azt 
álmodom majd, hogy egy motorral száguldok az autópályán. De a hátán feküdt, nem tud-
tam rendesen átölelni. Némán hevertünk egymás mellett, idegesített a légzése, nem bírok 
aludni a holdfénytől, suttogta. Hümmögtem. Nem jutott eszembe, hogy csak el kéne takar-
nom a szemét a tenyeremmel, és pillanatok alatt szuszogni kezdene.

Becsiccsentve mentem haza abból a házibuliból. Kapaszkodtam a lépcsőkorlátba, édes-
anyám biztos alszik, gondoltam, miközben próbáltam halkan beletalálni a zárba. Égett a vil-
lany az előszobában, lekapcsoltam, hátha csak elfelejtette, de megpillantottam a lábát a ka-
napén. Bugyiban ült, kisírt szemekkel. Üveget nem láttam sehol, de a borospohár mellett 
vörös foltok száradtak az abroszba. A sapkámat szorongatta, tőle kaptad ? intett felém. Fel se 
fogtam a kérdést, de ösztönösen megráztam a fejem. Baj van ? kérdeztem ostobán, és elin-
dultam egy pohár vízért, aztán hirtelen a földön térdeltem, ő meg két marokkal tépte a ha-
jamat. Basztatok, mi ? kiabált, hátranyúltam a csuklójáért, nem bírtam elhinni, mi törté-
nik, próbáltam lefejteni az ujjait, de egyre erősebben szorított. Belevájtam a körmöm az al-
karjába, erre nagyot rántott a hajamon, éreztem, kitépett egy maroknyit. Ezt kapom, miu-
tán felneveltelek, te kurva ? sikított, és én vissza akartam ordítani, hogy te vagy a kurva, de 
nem jött ki semmi a számon, mintha elzártak volna bennem valamit. Mellkason könyö-
költem, elengedett, elterültünk a parkettán, a lábam mellett koppant a tarkója. Halánté-
kon rúghattam volna, ha akarom. Ne hazudj, ismételgette két csuklás között, nekem meg 
az jutott eszembe, miközben a kiégett villanykörtét bámultam a mennyezeten, hogy az iga-
zi nő sose szitkozódik.
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Nagyot rúgok a deszkákba, megadják magukat. Körbejárom a zuhanyfülkét, mutatom 
Marcinak a nyílást a mennyezeten. Húzom az időt, azt akarom, ő menjen előre. Úgyse fog. 
A fülke oldalán nincs kapaszkodó, omlik a vakolat az érintésemre. Bakot tart, így elérem 
a nyílást. Feltolom magam. Nyújtom a kezem, megragadja, alig bírom felhúzni, átfut az 
agyamon, hogy elengedem. Végül feltornássza magát. A padlás üres, a tető lyukacsos, látni 
a felhőket a réseken keresztül. A padlóból fák, bokrok nőttek ki. Nem tudom, mibe eresz-
tettek gyökeret.

– Közlekedési eszköz ? – kérdezi. – Vannak kerekei ?
– Nincsenek.
– Vízen megy ?
– Mondhatjuk.
A padlás végében megállok, ablaknyi lyukon süvít az arcomba a szél. Ha hosszú lenne 

a hajam, be kéne gyömöszölnöm a sapkám alá, hogy ne fújja a szemembe. Rögtön másnap 
levágtam, miután édesanyám beletépett. Magamra zártam a fürdőszobát, törölközőt teker-
tem a nyakamra, míg zúgott a nullásgép, azon gondolkoztam, vajon mit akarok ezzel el-
érni, hiszen rövid hajjal is a lánya leszek. Végül nem lett teljesen kopasz. Tüsi, inkább. Bá-
multam magam a tükörben, húzogattam a tenyeremet előre-hátra a fejemen. Marci sose 
mondta, hogy jó csaj vagyok, gondoltam.

– Van vitorlája ? – kérdezi, és mellém lép.
– Nincs.
– De hajó, ugye ?
Megrázom a fejem, kinézek a nyíláson. Mind a tizenegy épületet látni innen. Eddig ket-

tőt néztünk végig. Ahogy erre gondolok, elönt a fáradtság, megkapaszkodom a falban, kü-
lönben elesnék. Próbálom kipislogni a szememből a csillagokat, várom Marci kezét a vál-
lamon. Jó lenne, ha hátradőlhetnék, és tudnám, úgyis megtart. De nem ér hozzám. Biz-
tos észre se vette.

– Vízen megy, de nem hajó ? – kérdezi, és bár nem nézek rá, tudom, mindjárt széttárja 
a kezét. – Szabad a gazda.

Vállat vonok, megfordulok. Ha elárulnám neki, hogy vízről indul, de igazából repülő, ta-
lán kitalálná. Vagy akkor se. Visszamászok a mosdóba, hármasával szedem a lépcsőfokokat, 
sose fogom megtalálni azt a graffitit. Utánam kiált, de nem törődöm vele, megyek tovább. 
A földúton felzárkózik mellém, megkérdezi, mit csinálok. Nem felelek. Igaza lehet anyám-
nak, a rohadt életbe. Talán tényleg van, ami jobb, ha megdöglik.   
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