
nézte a kezében a sokgombos mobiltelefonját, arra gondolt, fel is hív-
hatná az anyját. Aztán arra, hogy inkább majd útközben. Ha itthonról 
hívja, a lakás csendjében elviselhetetlen az a süket közelség a vonal két 

vége között. Itt nincs menekülési útvonal, nem zárhatja úgy a beszélgetést, hogy jó, szia, 
most fel kell szállnom, le kell szállnom, leteszem, mert nem jó itt a térerő. Az utcazajok itt 
nem segítenek elnyomni azt az alig hallható, a mesterséges csendben mégis olyan kegyet-
lenül felerősödő sóhajtást, ami anya. Minden mondat végén. És mögötte, minden egyes 
hátborzongató, visszafojtott sóhaj mögött ott van apa.

Miután átvette a csomagot a Kék Oroszlán patika raktárában, és kilépett a hátsó ajtón, 
mindig hatalmába kerítette egy belső sürgetés. A Kolosy tértől legszívesebben futott volna 
a Moszkváig, csak azért, mert úgy érezte, akkor gyorsabban halad, persze tudta, hogy vil-
lamossal hamarabb odaér. Nem is Moszkva tér már, átnevezték. Vagyis vissza. A Mexikó-
ban eleget hallgatta erről a dödörgést. Mit szólnak majd ehhez az oroszok, hogy mi csak 
úgy lecseréltük Moszkvát egy halott pénzügyminiszterre, haha, hát nincs ezeknek jobb 
dolguk, nevezgetnek összevissza már mindent. A Jégermiszter azt mondta, az ő gyerekko-
rában ugyanígy Kalef volt, Széll Kálmán. Az átnevezés után még évekig úgy hívták, de ő 
hamar megtanulta, és egész felnőtt életében megszokta, hogy Moszkva. Úgyhogy őt most 
már nem érdekli, nevezzék át, ahányszor akarják, neki már csak Moszkva marad.

Pók tehát megállt a Széll Kálmán téren, a sellős szökőkútnál. Az egyik bódénál 
látta meg az emberét, szotyit köpködött. Intett neki, félrehúzódtak és nagyon rö-
viden megkötötték az üzletet. Pók azt szerette ebben a köpcös, keménykötésű kis 
figurában, hogy nem alkudozott, csak azt kérdezte, mi a szajré, megmondta mit 
kér, aztán fizetett, úgyhogy ajándékul átadott neki egy plusz doboz Xanaxot. Ke-
zet ráztak, hátat fordítottak egymásnak, s mentek a dolgukra, mintha soha nem 
beszéltek volna egy szót sem.

Már Motko gyárműterme felé vitte a villamos a Kökiről, ahol nemrég megnyílt 
egy hatalmas, lehangoló bevásárlóközpont, amikor rászánta magát a hívásra. Még 
öt megálló volt, abba bőven belefér. Az anyja hangja fakón érkezett valahonnan 
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a távolból, a berregés, a villamos hangszóróiból áradó, a megállókat soroló géphang, a sí-
nek csikordulása, mind egy-egy kis szigetelés volt közöttük, amivel távol tarthatja magát 
otthonról. Semmi, kisfiam, tudod, vagyogatunk, anya mindig ezt válaszolta az első kérdés-
re. Aztán odatapasztotta azt a sóhajt, a leheletnyi szenvedést. Pók pontosan tudta, hogy 
nincs miről beszélniük. Megkérdezte, hogy vigyen-e valamit, kell-e otthon valamit segíteni. 
Anya azt válaszolta, hogy nem kell, minden működik. És hozzátette, hogy minden rend-
ben van. Akkor majd megyek, most le kell tennem, éppen villamoson vagyok, nemsokára leszál-

lok, mondta Pók. Mindig csak rohansz, sóhajtotta a telefonba anya.
Anikó az állólámpa alatti fotelban ült, ölében a  férje egyik in-

ge, varrni készült, a kézelőről leszakadt a gomb. Hímzett tetejű var-
ródobozából tűt és cérnát kotort elő, de nem sikerült elsőre befűz-
ni. Az ölébe ejtette a kezét, elnézett az ablak felé. Kilencvenhárom 
őszére emlékezett, ugyanitt ült, akkor a férje erdészzöld posztóka-
bátjával az ölében, annak a napnak a végén, amelyet úgy tart szá-
mon az emlékezete, hogy a nap, amelyet igazán nem érdemelt. Az 
évek alatt ez a szűk ítélet kristályosodott ki benne. Nem érdemelte.

A kiskabátról a legalsó gomb szakadt le. A zsebébe rakd, mondta 
Gézának. Hazafelé jöttek a piacról, mindegyiküknél egy-egy köny-
nyű szatyor, csak a legszükségesebbek, egy kis gyümölcs, szeletelt ke-
nyér pirítósnak, felvágott, hús, egészen pontosan lapocka, Géza ab-

ból szerette a pörköltet. Icukát várták, péntek volt. Takarított és főzött a hétvégére, nem 
bánta, ha bevásároltak, de ahhoz ragaszkodott, hogy saját maga hozza a lisztet és a tojást. 
Isteni nokedlit csinált az az asszony, és tökéletes pörköltet. Sok tejföl, sok paprika, Géza 
szerint úgy az igazi a pörkölt, és sok, legyen mindenből mindig sok. Ha nem voltak vendé-
gek, Gézának az orosz étkészletből kellett teríteni, azt mondta, annak a tányérjába legalább 
nem kell kétszer szedni, az egy rendes tányér, fér bele egy normális adag nokedli, a pat-
togós, Icuka-féle nokedli, arra jó rámerni a gőzölgő szaftos húst, arra pedig a kemény, hi-
deg tejfölt, evőkanállal, aztán megkavarni, hogy zene legyen a fülnek a galuskák cuppogá-
sa, és mire az egész tejföl elkeveredik, a tányérban az egymáson csúszkáló nokedlik és hú-
sok mind egy rózsás, langyos szaftban ússzanak. Így szerette a Géza a pörköltet mindig is.

Nem volt semmi különös aznap, se hideg, se meleg, sok péntek délelőttöt töltöttek 
már el így, piacra menéssel, hazasétával, amióta Géza kényszerűségből nyugdíjba vonult, 
két évvel azelőtt. Pontosan ragaszkodtak a megváltozott rendhez, a hét minden napjá-
nak megvolt a maga feladata, a piac és Icuka pénteken volt. A gyerek a gimnáziumban, 
ők pedig előkészülnek a hétvégére. Anikó nem tud elnyomni egy savanykás mosolyt, ha 
erre az időre gondol, a nyomorult kis rendszerre, a készülődésre, mintha hétvégén olyan 
sok minden történt volna velük. Már a balatoni nyaralóba sem nagyon jártak le, a gye-
reknek különórája vagy más elfoglaltsága volt hétvégén, kettesben meg minek mentek 
volna. Hát igen, akkor még megvolt a nyaraló. Géza amúgy sem szerette egyedül itthon 
hagyni a Petit. Anikó is jobban érezte magát, ha tudta, mit csinál a kisfia, hiába nézett 
volna rá az Icuka nagyon szívesen, ahogy mindig elmondta, azért jobb volt ez így. Arra 
gondolt, majd lesznek még ott eleget, ha a Peti már felnő. Maradt a pénteki piac, a bejá-
rónő finom ebédje, ami kitartott másnapra is, aztán vasárnap hol étterembe mentek, hol 
Anikó főzött valami olyasmit, amit a Géza szeretett. A nokedlit csak egyszer próbálta, de 
nem lett olyan, mint az Icukáé, úgyhogy többé nem kísérletezett vele.

Aznap is megtették a szokásos utat, gyümölcsöt, zöldséget méricskéltek a piacon, vet-
tek egy kis sárga almát, egy kevés szőlőt, a hentesnél nagy darab, nem túl zsíros lapockát, 
a piaci közértben a kenyeret, aztán pontban fél tízkor hazaindultak. Még volt ereje a nap-
nak, főleg délelőtt. Anikó mint egy álmot látja maga előtt, ahogy enyhén emelkedik a jár-
da, csak néhány ház az egész, amit hazáig gyalogolni kell, mégis mintha az út a semmibe 
menne, valami fényes semmibe, ismeretlenbe, mint egy álomban.

Ahogy ballagtak egymás mellett, Géza észrevette, hogy a kabátja alsó gombja kigom-
bolódott valahogy, fél kézzel próbálta visszagombolni, de akkor végleg elengedte a cérna. 
Lógott már egy ideje, mondta Anikó, majd felvarrom, fiam, csak a zsebébe tedd, el ne vesz-
szen. Ilyen peremes csontgombot már nem lehet kapni sehol. Géza bólintott, dühösen zsebre 
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vágta a gombot és szégyenszemre, hiányzó gombú kabátban masírozott hazáig. Anikónak 
gyorsítania kellett mellette a léptein.

Akárhányszor idézi vissza azt a napot, azóta sem érti, hogyhogy nem volt semmi jel. 
Egy előérzet, egy kis bizonytalanság, valami, amitől kevésbé lett volna váratlan az egész. 
Talán csak ennyi volt, a gomb.

A konyhában az asztalra tették a szatyrokat, Anikó nekiállt kipakolni, Géza papucsba 
bújt és beült a nappaliba, hogy fellapozzon pár újságot. Régebben járatták az összes na-
gyobb vidéki lapot, papírgyűjtéskor örültek neki a kisdobos őrsök elsőnek érkező tagjai. 
Minden évben egy kiskocsira való újságot adtak annak, aki először csengetett be hozzá-
juk. A már nem aktuális lapszámokat az előszobában tartották, Anikó gondosan átkötöz-
te a stószokat spárgával. A Géza egyszerűen csak tájékozott akart lenni, tudni, hol mit ír-
nak. Jól tette, a Géza csak legyen tájékozott.

De hirtelen más idők lettek. Sok minden változott, de a legrosszabb az volt, hogy a mi-
nisztérium nem volt többé az a megszokott, biztonságos hely, Gézának nagyban gondol-
kodnia kellett, mitévő legyen, és erősen hajlott rá, hogy elfogadja a nyugdíjazást, már csak 
két éve lett volna hátra hivatalosan. Anikónak egyáltalán nem volt állása. Összesen öt évet 
dolgozott, azt a Géza mellett a titkárságon töltötte, aztán a gyerek után otthon maradt, 
mert megtehette, a férje nagyon jó pozícióban volt. Néha gondolt rá, hogy visszamehetne 
dolgozni, de nem akarta, hogy Petinek kulcs lógjon a nyakában, és azt sem, hogy nélküle 
legyen otthon. Amikor minden egyszerre átalakulásba fordult, arra gondolt, hogy tulaj-
donképpen még fiatal, legalábbis nem olyan öreg, és a Gézának még megvannak a kapcso-
latai, még szerezhet neki egy irodai állást, valamit, csak hogy meglegyenek az évei a nyug-
díjhoz. Valamennyi a gyerek után is beleszámít. Így okoskodtak, és Anikó bízott benne, 
hogy a férje mindent meg fog tenni érte. Hát istenem, nem olyan nagy dolog, majd bejár 
nyolcra, négykor hazajön, Peti úgyis középiskolás, már nem jön haza olyan korán, a Géza 
meg addig kiolvashatja az újságjait, sétál nagyokat és az is lehet, hogy minden furcsa vál-
tozás ellenére visszaveszik tanácsadónak, ahogy a Lott Elemért, Balog Imrét is visszavet-
ték. A régi kollégái közül olyan sokan ott vannak még mindig vagy újra, miért pont a Gé-
zát ne vennék vissza. Petike volna csak, de ha hazajön akkor is mindig csak a könyvei vagy 
a számítógépe előtt ül. Már a Géza sem olyan szigorú vele.

Úgy lebegtek át a várakozásban egyik napról a másikra, egyik hétről a másikra, hogy 
már nem volt a szemük előtt az a szép nyugodt öregség, amit elképzeltek, fél év a Balato-
non, fél év Budán és a többi. Gézát jobban megviselte a kényszernyugdíj, mint gondolták 
volna. Valóban nem érezte magát öregnek, Anikó sem látta annak, pedig pocakosodott, 
kopaszodott, volt köztük korkülönbség, tizenöt év. Nem olyan nagyon sok, 
szokták mondani az ismerősök, szerencsére nem olyan sok, gondolta Anikó, 
amikor igent mondott a főnökének annak idején. Először csak egy kis kávé-
ra az irodában. Hozzon magának is, kedves Anikó, mondta egy év közös mun-
ka után a Géza, akkor mondta először egyszerre, hogy kedves és hogy Anikó, 
és ő később, valahányszor haragudott rá, valahányszor elkeseredetten dühös 
volt miatta, valahányszor rettegett tőle, valahányszor azt gondolta, hogy éle-
te legnagyobb hibája volt a Gézával szóba állni, és megbocsájthatatlan, hogy 
gyereket szült neki, mindig azt a képet idézte fel, amikor a kis alpakka tál-
cára magának is kitett egy üvegpoharat, elővett még egy kávéskanalat az iro-
dai konyha szekrényének fiókjából, és feltette a kockacukortartót a poharak 
közé, fülében pedig ott csengett a szigorú, megközelíthetetlen főnök hangja, 
ahogy azt mondja, kedves Anikó.

Voltak, akik megbotránkoztak, de azért az volt az általános vélemény, hogy Hát belefér, 
gyerekek, legalább a Géza sem marad egyedül, úgyis a fél életét már a belügynek adta. Sze-
rették volna megcsípni azt a kis bögyös gépírónőt mások is, de szinte mindenki nős volt 
az osztályon, így már legalább a Gyarmati sem élhette az agglegények irigyelt életét, be-
osztottjai azt remélték, hogy hamarosan gyerek is lesz és megértőbb lesz a családosokkal. 
Hogy miért nem nősült addig, Anikó sosem kérdezte. Talán egyszer elhangzott az a mon-
dat, hogy addig nem ért rá ilyesmire. Ez hízelgett Anikónak, ő lehetett az a nő, aki ki-
zökkentette a fontos embert abból, hogy csak a munkának éljen. Nem biztos benne most 
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már, nem venne rá mérget, hogy pontosan ezt mondta a Géza, hogy nem ért rá ilyesmi-
re, de mondhatta volna, és ez sokáig elég volt neki.

Tulajdonképpen készen voltak. Géza nem tört a  legmagasabbra, ezért azok sem fúr-
ták nagyon, akik nem szerették. Jó helye volt, mindig azt mondta, nem is érdemes ennél 
előrébb lenni, elvan ő itt öregkoráig, ez már egy pont neki való, nyugdíjas állás. A gyerek 
szépen növögetett, Anikó szomorú reménykedéssel várta, hogy elköltözzön. Abban biz-
tos volt, hogy amint lehet, Peti elhagyja a házat. Ha egy-egy este úgy érezte, magába zár-
ja egy légüres keserűség, igyekezett arra gondolni, hogy a lakásuk valójában tágas és ké-
nyelmes, jó környéken, nincsenek anyagi gondjaik. Rátaláltak Icukára, aki minden pén-
teken menetrendszerűen megérkezett és szükség esetén még a gyerekre is vigyázott. Akkor 
még megvolt a nyaraló, eltöltöttek ott két kellemes hetet minden évben, megvendégelték 
a kollégákat, akik aztán őket hívták meg vidéki házakba, erdészlakba, vadászatra, egyszó-
val a dolgaik már majdnem mind készen álltak. Aztán jött ez az egész.

Már nyolcvannyolcban pedzegetni kezdték a minisztériumban, mondták Gézának, job-
ban jársz, ha most elmész korkedvezménnyel nyugdíjba, de várt még. Aztán a választá-
sokkal, illetve már azelőtt valamivel eldőlt minden. Otthon nem sokat beszélt róla. Vé-
gül is szép összeget kapott egyben, és elfogadható járadékot. Úgy érezte, az utolsó pilla-
natban menekült meg. Nem sok kellett volna a nyugdíjig. Amíg az Anikónak nincs állá-
sa, bőven megfelel így. Kapni fog valamit, legyenek nyugodtak, nem fordul azért akkorát 
a világ, hogy valahova ne lehetne betenni, higgyék el, mondták a régi kollégák. Két évig 
elhitték, és vártak, aztán leszakadt a gomb.

Még csak nem is igazán bosszúsnak tűnt a Géza akkor, amikor a piacról hazafelé me-
net a kezében maradt az a szép csontperemes gomb, inkább mintha szégyenkezett volna. 
Hibás ruhában járni. Az örökké pedáns, mindent derékszögbe rendező, fiókban skatulya-
rendet tartó természete nem tűrhette az ilyesmit. Csak fél utcahossz, mégis bevörösödött 
a feje. Zsebre vágta a gombot és az ott is maradt aznap éjszakáig. A kabát az előszobaszek-
rénybe került, Géza kényelmesen a kanapéra helyezkedett, feltette a lábát a henger ala-
kú barna puffra, kinyitotta az újságot, és amikor a felesége negyedóra múlva bejött, hogy 
igyanak-e még egy kávét, mielőtt ideér az Icuka, úgy tűnt, el is aludt. Az újság a hasán, 
fémkeretes szemüvege lecsúszva, kicsit oldalra.

Géza, igyunk még egy kávét ?, kérdezte az Anikó, olyan lelkesen, mintha afelől érdeklő-
dött volna, hogy elmenjenek-e télen a Bahamákra. Hallotta a saját igyekezetét, a kávé mint 
a nap fénypontja. A második kávé, a délelőtti, az ám a különleges élvezet. Géza nem felelt.

Anikó közelebb lépett, megrázta a vállát, de már ahogy hozzáért, tud-
ta, hogy baj van. Fogva tartotta a vállat, mint egy piaci holmit, amiről 
még nem döntötte el, hogy megveszi-e. A szája széle remegni kezdett az 
idegességtől, hosszúkás ujjait, amik sehogy se voltak összhangban egyre 
terebélyesedő testével, ebbe a hirtelen idegennek tűnő vállba mélyesztet-
te, figyelte, hogy tényleg nem reagál-e. Nincs magánál, gondolta. Aztán 
egy dermesztő pillanatig azt hitte, halott, de látta, hogy mozog a mell-
kasa, az ing fölött a szürke kötött mellény emelkedik és süllyed, bizony-
talanul, nem abban a ritmusban, ahogy egy bóbiskoló emberé, hanem 
szaggatottan, s ahogy újra megrázta, kissé értelmetlenül, jóformán aka-
ratlanul, abban a pillanatban egy halk pöffenés hagyta el az ajkait, mint-
ha a vállrázástól szabadult volna ki belőle a levegő. Anikónak az a képte-
len ötlete támadt, hogy ez volt a lelke, és most szállt ki belőle. Sikítani 

szeretett volna, de nem jött ki semmi hang a torkán. Elhúzta a kezét a testtől, de ott ma-
radt a mozdulat a levegőben, és ő még mindig tágra meredt szemmel nézte a férjének lát-
szó idegent, akinek a szemhéja nem volt egészen csukva. Anikó agyában fénysebességgel 
váltották egymást a gondolatok, kiabálni kéne segítségért, orvost kell hívni, mentőt, mint-
ha egy zsák krumpli lenne, úgy néz ki, és ő is úgy érzi, mintha egy zsák krumpli mellett 
állna, hogy történhet ez velük, hogy történhet ez vele, hogy lehet egy szemvillanás alatt 
ennyire ismeretlen a tulajdon férje, hogy lehet ennyire borzalmas, ennyire mozdulatlan.

Icuka hálós szatyra puffant a parkettán, a lisztes zacskó kirepedt, fehér porcsíkot lőtt ki, 
a tojástartóban egy tojás alsó héja elpattant, csendben eresztette maga alá a ragacsos fe-
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hérjét. A bejárónőnek volt több lélekjelenléte, Anikó még fel sem fogta, hogy megérkezett, 
Icuka szinte azonnal felmérte a helyzetet, az első kétségbeesett gyengeséget lerázva már ro-
hant is a telefonhoz, mentőt hívott, aztán egy ecetszagú vizes ronggyal tért vissza, először 
a Géza homlokára tette, aztán kigombolta az ing és mellény felső gombjait, és óvatosan 
a mellkasa felső részét dörgölgette vele, s közben azt hajtogatta, hogy Ne tessék kétségbe es-
ni, Anikó, tessék erősnek lenni. Anikó állt a kanapéval szemközt és nem mozdult. A szája 
széle remegett, minden energiáját lefoglalta, hogy visszanyelje a könnyeit. Nézte a párnás, 
vörös kezet, ahogy az idegenné vált testen matat, hallotta, amit Icuka beszélt, Megütötte 
a szél a Gyarmati urat, de higgye el az Anikó, én láttam már ilyent, egész szépen ki lehet eb-
ből jönni. Csak tessék erősnek lenni. Már jön a segítség.

A Géza nézése egyszerűen nem volt ott. Félig hunyt szemhéja mögül 
egy láthatatlan helyre nézett, Anikó oldalra lépett, hogy kikerüljön a sáv-
ból, amit a tekintete befoghat. Őt ugyan ne nézze. Ha nem látja, akkor 
se nézze. Úgy érezte, hogy ennél többre képtelen, és tudta, hogy hálásnak 
kéne lennie Icukáért, a gyors reagálásért, a gondoskodásért, de a rémü-
lete mögött valami más szorongatta a gyomrát, valami sokkal ijesztőbb, 
a gyűlölet, hogy ez az átkozott öregasszony nem hagyja meghalni az urát.

A mentők gyorsan kiértek, azt mondták, Valószínűleg sztrók, de nem 
mondhatunk biztosat, amíg a kórházban meg nem vizsgálják. Aztán bese-
gítették a kocsiba Anikót a férje mellé egy szűk ülésbe. A nap további ré-
sze nem él ilyen élesen az emlékezetében, de az érzés, a folyosón várako-
zás hideg félelme, a remegő kézzel átvett kávé a büfében, amikor egy jó-
indulatú ápolónő lekísérte, a hisztérikus torokszorítás, a sav, ami az éh-
ségtől marja a gyomrát, a hideg kövezeten tipródó lába, a kórház torok-
ba tapadó szaga, mind tökéletesen megvan. És a kettős félelem. Mi lesz, 
ha a Géza meghal, és mi lesz, ha túléli.

Amikor este beengedték hozzá pár percre, és a zöld papírköpenyben megállt a kórterem 
ajtajában, esküdni mert volna, hogy valakivel összekeverték. Már éppen szólni akart, hogy 
ő a Gyarmati Gézáné, legyenek szívesek megkeresni a férjét, amikor az ápolónő, nem az, 
aki a büféhez kísérte, hanem egy idősebb, tekintélyes asszonyság azt mondta, hogy jöjjön 
csak közelebb. Ő automatikusan odalépett, és kénytelen volt felismerni a neoncső alatt 
a becsövezett-drótozott öregemberben az urát. A nővér azt mondta, beszélhet hozzá, az 
segíteni szokott, de ő nem tudott mit mondani. Sírni szeretett volna, de itt valahogy nem 
mert. A folyosón el-elfutotta a szemét a könny, olyankor besietett a rideg, húgyszagú mos-
dóba, és az egyik fülkében egy perc alatt kiengedte a legfölöslegesebb feszültséget, aztán 
gyorsan hideg vizet locsolt az arcára, hogy mielőbb visszatérjen, nehogy elszalasszon va-
lamit, nehogy éppen keressék és ne találják, ott kellett lennie a folyosón, hogy ha bármi 
van a Gézával, azonnal meg tudják neki mondani. És most állt a kórteremben, torkát mar-
ta a zokogás, de nem engedhette szabadjára. A Géza egyik kezébe tű volt szúrva, infúzi-
ónak, a másik karján egy vérnyomásmérő mandzsettája, de az alkarja szabad volt, Anikó 
úgy döntött, megsimogatja, hátha az is számít valamit. Rémesen hideg volt a bőre. Ide-
gen és élettelen. Nem tudott az arcába nézni, épp úgy, ahogy otthon sem tudta elviselni, 
hogy nézi őt a vaksi szemeivel, és nem tudott megszólalni sem. Az idős ápolónő közben 
a kórterem végében álló asztalhoz ment, amely tele volt papírokkal és gyógyszeres dobo-
zokkal, s amikor visszajött, mintha megszánta volna Anikót, azt mondta, Nyugodjon meg, 
nincs a férje életveszélyben. Most megfigyeljük, holnapra többet tudunk. Nemsokára beszélhet 
a főorvos úrral, ha akarja, megvárhatja itt, vagy a folyosón. Anikó elhebegett egy köszönö-
möt, és a folyosót választotta.

Lerogyott a fal melletti székre. Ruganyos, sietős léptekkel közeledett egy pár fehér pa-
pucs, aztán megállt, Anikó felnézett. Idősebb emberre számított, ez a kis orvos talán negy-
ven lehet. És főorvos. Hát jó, gondolta, neki végül is mindegy, csak mondja meg, mire szá-
míthat. Leültek a főorvosi szobában. Régi, fát utánzó műanyag bútorok, a fal mellett fe-
hérre mázolt nagy íróasztal, mögötte a sarokban heverő. Anikó csak arra emlékszik, hogy 
a heverő kopott kárpitját bámulja, azon gondolkodik, hogy ezeket régebben nem gyerek-
heverőként árulták-e, és hogy éjszakai ügyeletben itt szokott-e aludni az orvos.
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Távolról jutottak el hozzá a fiatalember szavai, egyszerre utálta 
és hálás volt neki, hogy nem kertelt. Géza most egy darabig nem 
fog tudni kommunikálni, nem tudják még pontosan, mit érintett 
az agyvérzés, szerencsés, hogy túlélte. A teste jobb oldala lebénult, 
valószínűleg a beszédközpontjával is lesz probléma, de ezt holnap 
fogják részletesen vizsgálni. Most megkapja a legfontosabb gyógy-
szereket, másnap elkezdődik a teljes állapotfelmérés, annak fényé-
ben pedig kezelési tervet készítenek. Asszonyom, mondta az orvos, 
készüljön egy hosszú és nehéz rehabilitációra. Most még nem vagyok 
minden információ birtokában, de nem akarom áltatni, azt hiszem, 
jobb, ha megpróbál arra készülni, hogy a kedves férje már nem fog tö-
kéletesen felépülni. Nagyon sok pozitív tapasztalatunk van, a gyógy-
szerek, a fizikoterápia, a kitartó családi segítség mind rengeteget tud 

javítani az állapoton, de el kell mondanom, hogy nem feltétlenül számíthatunk száz száza-
lékos gyógyulásra. Lehetnek maradandó problémák a beszéddel vagy a mozgással. De higy-
gye el, hogy rendszeres munkával nagyon sokat el lehet érni ma már az ilyen típusú agyi ér-
katasztrófák esetén is.

Agyi érkatasztrófa. A szóösszetételt örökre megjegyezte. Bólogatott, érezte, hogy köny-
nyek csorognak az arcán. Nem sírás volt ez, egyszerűen csak felgyűlt a folyadék, ami má-
sutt nem tudott távozni. A szája zsibbadt, aztán észrevette, hogy ugyanezt a zsibbadtságot 
érzi az egész arcán, a nyakán, a végtagjaiban, és valahol bent is, egy üres kis középpont-
ban, ahonnan talán a sós folyadék is eredt.

Taxival ment haza. Peti már pizsamában volt, a nappaliban várta, Icukával ültek a ka-
napén, azon a kanapén, ahol délelőtt Géza kinyitotta az újságot. Ment a tévé, azt Icuka 
azonnal lehalkította, amint belépett. Jaj, Anikó, hát már azt se tudtam, mitévő legyek, be 
akartam menni délután a fiúval a kórházba, de nem mertünk elindulni, hátha elkerüljük 
egymást ! Mondja, mi van a kedves férjével !

Anikónak muszáj volt végre egész mondatokban beszélnie, a lehető legrövidebben el-
mondta, amit az orvostól hallott. Egy pillanatra átölelte Petit. Milyen szép, nyurga, inas 
fiú lett, gondolta, mintha nem látta volna minden nap. Mintha most hirtelen nőtt vol-
na meg. Milyen szép a sötét szeme, milyen gyönyörűen csillog a halvány olajszínű bő-
re még az esti lámpafényben is. Mint az apámé, gondolta Anikó. Icuka sírt, egy ron-
gyot gyűrögetett, valószínűleg a zsebkendőjét, aztán kiszaladt a fürdőszobába. Pár perc 
múlva visszajött, azt ismételgette, hogy erősnek kell lenni, és hogy látott már ilyesmit, 
nagyon szépen rendbe tudják hozni az orvosok, meg gyógytorna, meg mifene terápia, 
meglátja az Anikó, minden rendben lesz. Azután sietve elköszönt, és ők magukra ma-
radtak a lakásban.

Nem látott a fia szemében semmiféle fájdalmat. Sem félelmet, sem aggodalmat. Meg-
értette. Talán soha nem voltak ennyire együtt, ennyire magukra hagyatva még. Anikó új-
ra odalépett, két tenyere közé fogta a kisfia fejét, és megcsókolta a feje búbját, amennyi-
re lábujjhegyen fölérte. Peti készségesen előrebiccentette a fejét, hagyta a csókot, és hagy-
ta, hogy az anyja átölelje, aztán ő is átfogta a jó illatú testet, érezte a mellkasán anyja nagy, 
puha melleit, az arcán a vattacukorra emlékeztető mogyorószőke haj simogatását. Anikó 
szorosan tartotta, már nem küszködött a könnyeivel, hanem figyelni kezdett valamire, ami 
bent, az üres középpontban váratlanul érlelődni kezdett, mint valami katasztrófát túlélt 
apró állat. Talán az elhatározás, hogy tartja magát, hogy mostantól tényleg mindent úgy 
tesz majd, hogy a fiának a legjobb legyen, mert most ő itt az egyetlen felnőtt, most min-
den az övé, a gyerek is, végre teljesen.

Később, amikor Peti már elvonult a szobájába, maga sem tudta, miért, az előszobaszek-
rényhez ment, kivette belőle a Géza zöld kabátját, hogy visszavarrja rá az alsó gombot. Le-
ült az állólámpa alá, a hímzett tetejű varródobozában hosszasan kereste a megfelelő szí-
nű cérnát. El-elnézett az ablak felé, nem volt behúzva a sötétítő függöny, nézett bele a kis 
sárga fénygömbbe, az utcalámpába.

Erre napra és estére gondolt aznap délután is, amikor megfogta az inget, amelyiknek 
a kézelőjéről öltöztetés közben lepattant a gomb. Már a cérnát is előkereste, de nem tud-
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Szeifert Natália : 1979-ben született Zircen. előző kötete Az altató szerekről (Ágyregény) a Kalligram 
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a Kalligramnál.
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ta befűzni a tűbe elsőre, idegesen sóhajtott, elnézett az ablak felé, aztán megszólalt a tele-
fon. Peti hívta, az ő drága, sötétszemű kisfia, aki már nem kisfiú, de nem ám, aki már csak 
olyan ritkán, olyan nehezen telefonál, és még ritkábban jön. De holnap. Holnap itt lesz. 
Főz valamit ebédre. A Géza is ott ül majd a kerekesszékben az asztalnál, ő addigra min-
dennel elkészül, majd korábban kel, a Gézára kell egy óra, aztán elszalad a piacra, kettőre 
megfőz, talán valami tésztát, Peti azt szereti, és most nem felejt el venni egy pár üveg sört, 
mint a legutóbb, mert biztos maradt volna, ha ebéd után van legalább egy kis sör, na de 
holnap. Holnap minden lesz.   


