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1.

Kockacukor a suliból hazafelé menet a Beszédes József ligeten 
vágott  keresztül,  és  szokása  szerint  megállt  a  vízmérnök 
mellszobra  előtt.  Bronzfej  és  váll,  valamint  a  mellvonalnál 
vízszintesen  elmetszett  törzs  egy  fehér  kőhasábra  helyezve  – 
ennyi, amit a Sió csatorna megálmodójából látni engedtek.

„Posztamens” – jutott  eszébe a  kőhasábra  alkalmazott  szak-
kifejezés, amely leginkább valami menstruációt elősegítő tabletta 
lehetne hangzása alapján.

„Tovább is van, mondjam még?” – mintha így incselkedne a 
szobor alkotója a nézővel, de mivel a műterméig nem jutott el a  
válasz, hogy: „Igeen! Látni akarom a törzsét és a lááábáát is, mert  
biztos szééép!” – így annyiban hagyta a dolgot. A vég-eredmény: 
egy gondterhes, doboztestű bácsika lett.

Az élet nagy kérdése 17 évesen:
„Milyen lehet B. József teste a hasáb mélyén?”
Mindennap, ha erre jár, mérges tud lenni az alkotóra. Mert az 

ember nem lehet egyszerűen egy fejet növesztett mértani test! És 
a szobrásznak éppen az lenne a dolga, hogy emberközelivé tegye 
modelljét  a  néző  számára!  Vagy nem? Ő a  helyében felhajtott 
nadrágszárral, egyik lábát előrenyújtva ábrázolta volna, gondosan 
kifaragva minden édi lábujját – mintha éppen csak meg akarná 
nézni,  milyen  hőfokú  a  Sió  csatorna  vize.  Vagy  egyszerűen 
faragott volna neki valami menő alsóruházatot meg egy pár ehhez 
illő, klassz cipőt.

Sajnálkozva simogatta meg B. József homlokát, majd tovább 
haladva meglátott maga előtt egy tölgyfát.

„Ez igen! Ez fa!” – csettintett elismerően.
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Mindjárt  rokonságot  érzett  vele,  mert  olyan  szép,  nagy 
fapéldány  volt,  amely  messziről  kitűnik  kortársai  közül. 
Kockacukor  odalépett  hozzá,  és  –  suliszsákját  a  háta  közepére 
dobva – átölelte a fa törzsét. Milyen nagy a kontraszt! Az ő puha 
szája a fa évszázados, kemény kérgén. Gondolatban belesimult a 
kéregbe, átszivárgott a faháncsokon, míg meg nem hallotta a halk 
vízcsorgást  a  faerek  között.  Kinyújtóztatta  tagjait.  Ez  volt  az 
átváltozás pillanata, mert bakancsai mélyen a földbe gyökereztek, 
a  hajszálai  nőni-növekedni  kezdtek,  hogy levelekre  bomoljanak 
végül.  Ebben  a  pillanatban  hallani  vélte  azt  is,  hogy  a  fák 
hümmögéssel kommunikálnak egymással. Úgy elmerült ebben a 
jóleső hümmögésben, hogy szinte észre sem vette, hogy ő, akinek 
egyébként  kettese  van  kötélmászásból,  miként  mászott  fel 
mindeközben a fára.

Milyen  jó  fent  ülni  a  magasban!  Egy vastag,  kinyúló  ágon, 
úgy, hogy közben a fa részének érezheti magát! Kiülni az emberi  
társadalom  szélére,  és  tagjává  válni  a  fatestvériségnek,  akik 
elfogadják, mert a fák számára mindegy, hogy ő tulajdonképpen 
17 éves kora ellenére éppen 90 kg... Sőt ezzel a súllyal a fák a 
csemetekertbe sorakoztatnák, és azt mondanák neki az idősebbek:

„Nőj csak, nekem nősz nagyra, szentem!” – És akkor ehetne 
annyit,  amennyi  belefér,  és  nem lenne hátránya többé a  vastag 
oszlopszerűség.

Akkor zökkent csak ki az álmodozásból, mikor közvetlenül az 
alatta  lévő  padra  lerogyott  egy  szerelmespár,  és  szenvedélyes 
ölelkezésbe,  csókolózásba  kezdett.  A  fatestvériség  jelen  lévő 
képviselője  pedig  dermedten  ült  pontosan  a  fejük  felett.  Mit 
tegyen? Jelezze valamiképpen, hogy ő is itt van? Szóljon, vagy 
köhögjön?  És  mit  fognak  szólni,  ha  meglátják,  hogy 90  kg-os 
extra  kisgalambként  fent  gubbaszt  a  fán?  Ráadásul  húúú,  hány 
óra, menni kellene már... És... pfuj, mit csinálnak ezek?!
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A padon ülő fiú úgy vélte, egyedül vannak közel s távol, így 
egyre  merészebb  rohamra  indult  partnere  melltartója  alá.  A 
tökéletes,  csak  némi  cuppogással  elegy csendet  egyszerre  nagy 
puffanás  zavarta  meg.  Kockacukor  mellől  ugyanis  véletlenül 
lebillent  a  sulis  málhája,  s  egyenesen  a  szájával  mellfüggő  fiú 
fejére pottyant.

–  Auuuú!  Miafranc?  –  üvöltött  fel  az  áldozat,  majd 
barátnőjével együtt dühösen bámult fel a fára.

– Hellóka! – integetett le nekik Kockacukor megszeppenve. – 
Itt vagyok, izé... már egy ideje! És elnézést! Nem volt szándékos!

– Noooormális vagy? Agyon is csaphattál volna!
Kockacukor nem válaszolt, mert éppen bagollyá vált, vagyis 

okosan pislogott, és a fejét forgatta. Elképzelése sem volt arról, 
miként juthatna le az ágról, pláne hogy éppen miniszoknyát visel.

– Ez bolond! – háborgott a fiú jól hallhatóan, miközben a fa 
aljába dobta Cukorka zsákját.

Kockacukor  összeszorította  a  száját,  és  nem mozdult,  pedig 
szeretett  volna  segítséget  kérni,  mert  most  egyszeriben  eszébe 
jutott,  hogy  kiskora  óta  rettenetes  tériszonya  van.  De  ebben  a 
helyzetben mit mondhatott volna?

„Lécci,  lécci,  gyere  fel  értem,  és  vigyél  le!”  Vagy  sokkal 
életszerűbben:  „Emberek!  Valaki  könyörüljön  rajtam,  és  verjen 
agyon egy létrávaaal!”

Fél perc döbbenet után a szerelmespár jobbnak látta, ha padot 
vált. Mikor végre egyedül maradt, nekiláthatott a lemászásnak.

Milyen  jó,  hogy  szereti  a  gyűrűket!  A  korallgyűrűket,  az 
ezüstgyűrűket, a műanyag gyűrűket és a tűzzománcot, mert most 
mind nyomta az összes ujját, ahogy kapaszkodni próbált. Amúgy 
is vastag ujjai hurkaszerűen bedagadtak a kapaszkodástól, és soha 
nem  érezte  még  ilyen  tisztán,  hogy  mázsásak  a  tagjai.  Mivel 
térdig fűzős, kék-sárga-bordó mintás, acélbetétes bakancsot viselt, 
így nem meglepő, hogy az utolsó métert sikoltva és zuhanva tette 
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meg, de szerencsére semmi baja nem történt. Felpattant, leporolta 
szép, színes fodros kisszoknyáját, és megállapította, hogy térdnél 
kiszakadt a fekete harisnyája. S bár sikeresen letornászta magát a 
fáról,  egyúttal  sikeresen  feltornászta  magát  a  „mindjárt  bőgök” 
lelkiállapotba.

Na neeem! Ez tűrhetetlen állapot! Az élet szép, és ő élvezni 
akarja a színeit.  Vagyis...  nem a színeit,  hanem a zamatát.  Egy 
Kockacukor jellegű lény számára pedig a létezés esszenciáját mi 
más  jelenthetné,  mint  a  csokoládé  és  a  csokoládés  ételek 
fogyasztása.

– Hohoho! Milyen előrelátó voltam! – állapította  meg,  mert 
eszébe jutott, hogy a zsákjában a suli büféjében vásárolt csokis 
csiga lapul. Nem is egy, hanem mindjárt (Oh, irgalom anyja, ne 
hagyj el...) hhááárom darab! Kivette a zizegős, barna zacskóból az 
elsőt, megszemlélte a kora délutáni napsütésben, megnyálazta a 
mutatóujját,  kicsit  végighúzta  az  egyik  külső  barázdán,  hogy 
ragadjon rá némi porcukor,  majd lenyalta.  Hmmmm! Ez volt  a 
bemelegítés.

„Csak  lassan,  nyugodtan!”  –  csitította  magát,  mert  a  csoki 
ilyetén  közelségétől  már  alaposan  felhergelődött,  és  nem-nem-
nem  lehet  csak  úgy  befalni  egy  csokis  csigát!  Először  csak 
gondolni kell rá! És az alkotóra, arra a tündérre, aki a szobrásszal 
ellentétben igazán emberközelivé formálta a művét! El is képzelte 
magát csokis  csigának. Pucér tésztatestével  hosszan kinyújtózik 
egy  gyúródeszkán,  majd  meghempereg  egy  kis  csokiban  meg 
cukorban.  Nemcsak  hempereg,  de  nyaldokol  és  bukfencezik, 
úszkál és kézen áll, hogy nemcsak a talpa, hanem a feje teteje is 
mártott  legyen.  Aztán  ha  beitatódott  minden  porcikája,  nemes 
egyszerűséggel összegömbölyödik, és a mélyben, a feltekeredés 
leg-közepén elalvásig szopja a csokis hüvelykujját.

–  Isten  áldja  a  péket,  aki  ilyesfajta  csigákkal  álmodik!  És 
hihetetlen, hogy meg lehet sütni egy álmot! Ilyen finoman. Ilyen 
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omlósan!  –  Mert  nem  bírta  megállni,  most  már  harapott  is. 
-Hammmm!

A sütemény tésztája puha és pontosan annyira édes, amennyire 
kell.  Az  alkotó  jó  minőségű  csokoládét  használt,  nem  olcsó 
vacakot, és ez külön ó-de-jóóó! Kockacukor törzsfejlődése az első 
csokis csigától indult. A második csiga korszakában ismét ki tudta 
egyenesíteni  a  derekát,  a  harmadikkal  pedig  újra  teljes  értékű 
embernek érezte magát.

Ezután bekapott egy sárgadinnyés rágót, abban a reményben, 
hogy  a  reklám  ígérete  szerint  letisztítja  vele  a  fogait.  Halála 
ugyanis az ételmaradék a fogak között – mióta is? Ja, igen, tudja. 
Tavaly  Klaudia,  az  egyik  barátnője  mesélte,  hogy a  következő 
szöveggel adott fel egy újsághirdetést a Metál Hammerben:

„Már  elmúltam  14,  és  ebből  a  házibuliból  is  szűzen  kell  
hazamennem!” – Vannak lányok, akik így beszélnek, de én nem ez  
a típus vagyok. 16 éves, barna hajú és zöld szemű, rendes lány  
megismerkedne rendes sráccal, barátság céljából.

Ezután  legalább  száz  levelet  kapott  az  ország  minden 
pontjáról.  Kivétel  nélkül  rendességükről  biztosították  a  jelent-
kezők, valamint ajánlkoztak, hogy ők majd segítenek neki, hogy a 
legközelebbi buliról már ne kelljen szomorúan és szűzen távoznia. 
Igen,  azóta  tisztítja  a  fogát  minden  étkezés  után,  mióta  Klau 
elmesélte,  hogy az  egyik  jelentkezővel  találkozott  is:  a  randira 
megérkezve,  bemutatkozás  után  a  srác  rámosolygott,  és  ronda 
spenótzöldje volt az első két foga közé szorulva.

Nem  mintha  esélye  volna  most  rögtön  randira,  szüzesség 
elvesztésére  vagy  száz  érdeklődőre.  Fájdalmas  sóhajjal  útnak 
eredt, de eszébe jutott a térdénél lévő szakadás, ezért megpróbálta 
zsákját olyan szögben maga elé tartani, hogy takarásba kerüljön. 
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Még a park szélénél sem járt, már úgy érezte magát, mint Kinizsi 
Pál a malomkővel. Mivel ilyen hamar kifáradt, inkább feladta.

– Nem mindegy? – Azzal a zsákot a hátára dobta, és elővette 
kedvenc poiját, hogy hazafelé ballagva gyakorolni kezdjen.

Éjszínű  zsinór  és  fekete  szalagok:  saját  kezű  készítés!  A 
legnehezebb feladat  a kellően nehéz labda megtalálása volt.  Az 
előző poi túl könnyűre sikerült, pedig pirosra festette, hogy olyan 
legyen, mint a tűz, de hát hiába: az nem ragyogott és sistergett,  
csak összegabalyodott,  és túlságosan sok hadonászásba került  a 
mozgatása. Lenge tánc – sokévnyi gyakorlás. Ez a fekete viszont 
zúgott  és  suhogott,  és  csodás  mintákat  lehetett  írni  vele  a 
levegőbe,  szinte  csak  ujjheggyel  pöccintve.  Malomkerék, 
csuklótekeréssel  keresztezés  –  ha  az  ember  néha  fejbe  vágja 
magát, sebaj, mert visszapattan –, aztán előre-hátra pillangó. Ez a 
szalagos tánc testesíti meg számára a nőies mozgás szépségét: a 
röppentyűs mozdulatban annyi  finomság érződik,  ami meg kell 
hogy érintse a szemlélőt. Hoppsz! Egynek a karját sikerült is...

Ha  a  feleslegétől  meg  tudna  szabadulni  valamiképpen... 
Milyen egyszerű volna a recept:

„Végy  egy  90  kg-os  lányt,  tisztítsd  meg  a  hájától  és  a 
reménytelenségtől,  rázogatással feszesítsd, majd ha már kellően 
roppanós,  akkor  öntsd  le  egy  kis...  csokoládéval?  Nem,  nem! 
Öntsd le egy kis humorral, bolondítsd meg frissen szedett, még 
zöld  jövőképpel,  és  máris  kész  egy  lányos  lángos,  vagyis 
lánygos.”

Ha  valahogy  egy  titkos  emberkísérlet  után  –  hipp-hopp! 
-eltűnne  róla  a  felesleges  zsírtartalom,  akkor  szívesen  lenne 
szertornász: kecsesen, ívbe feszülő testtel érintené lábujjhegyével 
a fejét hátulról, míg figyelné a magasban szálló szalagot. Ezzel 
szemben a  valóságban dömpernek,  nem...  masztodonnak érezte 
magát. Masztodon! Ez az! Fogalma sincs, pontosan mit jelent ez, 
de érzetre egy nagy, drabális szörnyszülött lehet. Hát ha kecsesen 
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szökellni sosem fog, legalább a kezét, az ujjait ügyesen mozgatnia 
neki is lehet.  Ezért  jó a poi.  Jó lenne fejlődni benne, és tűzzel 
dolgozni... Láncon egy összetekert, éghetetlen anyag, meggyújtva. 
Az  éjszakában  reptetni  csodás  lehet!  Ez  a  gondolat  úgy 
fellelkesítette,  hogy  itt,  a  valóságban,  a  nappali  utcán  haladva 
beiktatott  produkciójába  néhány  előre-hátra  pillangót.  A tömeg 
pedig  szétvált  előtte,  mint  Mózes  előtt  a  Vörös-tenger,  amit 
Kockacukor határozottan élvezett. Hogy lehet átmenni két ember 
között  úgy, hogy csak a bal oldalinak súrolod, de tényleg csak 
icipicit – a kontyát?

– Ó,  hogy az  a...  Nem vigyáznál?!  –  fordult  hátra  a  tarkón 
suhintott nő. – Majd én is úgy megváglak, két hétig egy irányba 
futsz! Micsoda hülye emberek vannak!

– Hagyd abba! – üvöltötte az arcába egy fiatal férfi.  – Nem 
látod, hogy az utcán mások is járnak?!

Kockacukornak  nem jutott  eszébe  semmi  frappáns  beszólás. 
Pedig  úgy  szerette  volna  megvédeni  magát!  Elmondani,  hogy 
igenis művészet, amit csinál, csodálni való káprázat, amit imádni 
kéne... Nem leszólni, hanem helyet csinálni neki, hadd láthassák 
mások is!

Ehelyett félrehúzódott, és kézbe gyűrt poival lépdelt tovább.
– Légy üdvözölve! – szólt rá egy vidám hang.
Egy piros sapkás, sárga hajú, festett arcú bohóc állt az áruház 

oldalában,  és  egyenesen  rá  mosolygott.  Sebes  mozdulatokkal 
virágforma lufit tekert.

–  Voilá,  szép  hölgy!  –  nyújtotta  át  neki.  –  Vagy  azt  is 
mondhatnám, hogy lélektestvér? – kacsintott vidáman.

Kockacukor szíve nagyot dobbant, de nem az örömtől, hanem 
a rettenet miatt. Hogy ő nem a fatestvériség képviselője, hanem a 
bohóctestvériségé?

„Én, bohóc?! Ééén – ennek a bohócnak lélektestvére? Na ne 
máááár!
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Automatikusan elfogadta a virágot, biccentve megköszönte, és 
tovahaladás  közben oldalra  pislantott,  hogy a  kirakat  üvegében 
megszemlélje  a  tükörképét.  Jó,  hát  kövér,  na.  Nem  is  kövér, 
inkább molett. Titokban arra szokott gondolni, hogy olyan, mint 
azok a formás kis angyalok a középkori szentképeken. Jó, annál 
egy kicsit rezgősebb. Izé, dundikább. De a gyűrűs haj stimmel! A 
szép, fürtös (eredetileg aranyszínű) haja, amit feketére festetett, és 
hogy  kicsit  feldobja  az  egyhangúságát,  kék,  piros  meg  sárga 
csíkokat rakatott bele. Ehhez élénklila kabátka és alatta sávokban 
sárga,  bordó  és  kék  színű,  fodros  miniszoknya.  Plusz  szakadt 
harisnya. Ja, és térdig fűzős, kék-sárga-bordó mintás, acélbetétes 
bakancs. Mit izél ez a bohóc, egész rendes tiniviselet!

Hogy elterelje a gondolatait, odaállt egy könyvesstandhoz, és 
felemelte az Idegen szavak szótárát. Fellapozta az „m” betűnél, és 
elolvasta a szócikket:

masztodon a földtörténeti harmadkorban élt, óriás testű, gumós 
fogú őselefánt.

Vajon mikor ragadhatott meg a fejében ez a kifejezés? Nem 
emlékezett rá.

Rajta  kívül  még  mások  is  böngésztek  így,  állva,  s  az 
olvasgatók  között  legnagyobb  döbbenetére  felfedezte  Maxot! 
Áááááááúú! Szívdobbanás! Ő és Max, egymás közelében!

„Ez hihetetlen! Csodálatos! Fantasztikus!” – Csupa lelkendező, 
ám nem túl  eredeti  jelző jutott  eszébe a fiú  közelségétől.  Mert 
ettől a közelségtől Kockacukor belseje olyan lett, mint a Notre-
Dame rózsaablaka, amint felragyoghatja a beáradó napfény.

Ebben  a  fényben  elolvasta  még  a  matador (bikaviadalok 
szereplője, aki a kegyelemdöfést a bikának megadja), valamint a 
maszkulin (férfias jelleg) szavakat is. Massallah (Allah így akarja; 
a  csodálkozás  és  a  tetszés  kifejezése  a  mohamedán  népeknél), 
hogy ez  a  fiú  milyen  jóképű!  Rövidre  nyírt  barna  haja  van  és 
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magas,  mackós  teste...  neki  mindig  is  bejött  az  efféle  férfias 
(maszkulin) jelleg.

Mintha csak véletlenül történne, az embereket kerülgetve egyre 
közelebb sasszézott  a  sráchoz.  Az árusnak mindjárt  felvillant  a 
szeme, és ügyelni kezdte, mert félt,  nehogy elrabolja az ő extra 
minőségű Idegen szavak példányát.

Oldalgás  közben  meghatározta,  hogy  azért  lenne  jó  Max 
közelébe  jutni,  mert  így  nemcsak  távolról,  hanem  közvetlen 
közelről  is  lehetne  olvadozó  pillantásokat  lövellni  rá.  Aminek 
láttán talán megszólítaná:

„Látom, te más vagy, mint a többi lány, mert olyan intelligens 
a tekinteted! Mi az az izgalmas mű ott a kezedben?”

Mire ő pilláit rebegtetve azt válaszolná:
„Ó, hát csak az Idegen szavak szótára. Tudod, nagy hangsúlyt 

fektetek a miaszöszre.
Hogy mi a szöszre, az most nem jutott eszébe, de ha helyzetbe 

kerül,  majd  remekül  improvizál.  Esetleg  könyvturkálás  közben 
összeakadhatna  a  kezük...  A  két  kézfejbőr  érintésétől  mindjárt 
rezgő  áramkör  jelenne  meg  köztük,  ami  természete  szerint 
egyrészt áramos, másrészt rezeg, és akkor így, a vibráció hatására 
mindketten ráébrednének, hogy ez nem más, mint Szerelem Első 
Látásra!  Igen!  Mert  közben  nemcsak  a  kézfejük  találkozna, 
hanem látás is lenne, mert egymásra is néznének!

Közben  a  valóságban  Max  behajtotta  az  általa  olvasott 
könyvet,  és  elment.  Kockacukor  pedig  elolvasta  a  letett  könyv 
borítóját: A II. világháború legnagyobb légi csatái.

„Lepetézek!  Nemcsak  jóképű,  hanem művelt  is!  Történelmi 
érdeklődésű!”

Egy közeli kő virágládából lankadt,  szeptember végi petúnia 
lógott ki. Letépte, és a füle mögé kanyarította, mert úgy érezte, 
csak virággal a hajában fejezheti ki azt az átváltozást, ami itt, a 
könyvesstandnál végbement benne.
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„Ez a fiú kell nekem!” – határozta el.
És ahogy az indiánok vonalakat húznak okkerral az arcukra, 

hogy mindenki leolvashassa róluk, harcba indulnak, ő virágot ka-
nyarított a füle mögé, hogy mindenki láthassa, virággá indul. És 
minden esélye megvan rá! Mert:

1. Szép az arca.
2. Érdekesen tud társalogni.
3. És van melle!
Ez a fiúk számára nagyon fontos körülmény, ezt onnan tudja, 

mert  megkérdezte  a  Mocsok  Csillag  zenekar  tagjait,  hogy 
szerintük miért jó a nőknek, és erre egyöntetűen válaszolták:

„Van mellük!”
Ravasz például kifejtette:
„A nőknek nincs semmi szépérzékük! Mert ha én össze akarok 

jönni egy lánnyal, igazán nem értem, miért nem kíváncsi annyira 
az én felsőtestemre, mint én az övére!”

Ilyen gyermeteg humoruk van a férfiaknak,  hiába.  És azt  is 
elmondták, hogy a Richter-skálával osztályozzák az utcán a nőket 
csupán eme testtájuk alapján. Na, hát ő egy minimum 7-es erejű 
földrengés, diszkrét Fukushima, szökőárral, a dudorok alapján.

„Max kell nekem!” – határozta el magát,  nyomatékkal. Arra 
alapozta  a  döntését,  hogy  múlt  héten  beütötte  az  interneten  a 
keresőbe:

„Beleszerethet-e duci lányba fiú?”
Végigolvasott minden, ebben a tárgyban kapott találatot. Ezek 

alapján azt szűrte le: igen, lehet duci lányba szerelmes egy fiú, ha 
a duci lány sugározza magából az önbizalmat és azt, hogy jól érzi 
magát a bőrében. Különben is, a duci lányok olyan kis vidámak, 
nevetősek,  és  süt  belőlük  az  életöröm.  Mert  esznek  bátran, 
szorongás  nélkül,  nem  úgy,  mint  azok  a  kis  deszka  nőcikék, 
akiket leköt a kalóriaszámlálás. Na jó, de hogyan lesz radioaktív 
az illető duci  hölgy? Hogyan kell  önbizalmat sugározni?  Mitől 
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lesz önbizalma? A becsmérlő tekintetektől, melyek azt sugallják: 
„Ön biz alma”?

Ezen, hogy „Ön biz alma” – elnevette magát. Ha belegondol, 
tényleg szereti, amikor lubickoló körülötte a hangulat. Nem any-
nyira  az  önbizalomtól,  hanem inkább  az  életörömtől.  És  azt  ő 
árasztja! Balatoni labdázás és fejesugrálás-atmoszféra, vagy locs-
pocs a nyári esőben életérzés, és esetleg... kimerültségig kánkán-
táncolás  fíling?  Na,  az  talán  nem...  De  mindegy  is!  Az  élet 
csodaszép! Ezt így érzi is, és nincs más dolga, csak ezt hitelesen 
sugározni!  Subidubi-dááá!  És akkor majd,  mint  Nagy Hangulat 
Mágnes, bevonzza magának a Szerelmet! A nagyszerűt! Fennköl-
tet! Vagyis Maxot!

Bizakodó jókedvében mindjárt fütyörészni kezdett, és elővette 
zsebre  dugott  poiját.  Ismét  játszani  kezdett  vele,  s  közben 
mosolygott.

–  Jól  csinálod,  ne  hagyd  abba!  –  dudált  rá  egy  sarkon 
beforduló, motoros srác.

A Nagy Hangulat Mágnes köszönetképpen feléje bólintott,  s 
hazáig folytatta a gyakorlást.

A házuk előtt Golyóval, a fekete labradorral találkozott.
– Hát te hogy kerültél ide? – kérdezte tőle meglepetten.
A  kutyahámon  ott  a  jól  látható  vörös  kereszt:  Golyó 

speciálisan  képzett  vakvezető  kutya,  akinek  most  is  gazdája 
mellett volna a helye.

–  Idejár  kunyerálni!  Mindennap  veszek  neki  párizsit  meg 
kenyeret  –  szólt  ki  a  földszinti  ablakon  Valika  néni,  aki  egy 
személyben  a  ház  házi  szelleme  és  lidércnyomása,  mivel 
nyugdíjas lévén folyton ott ül a függöny mögött, és kukucskál: az 
ő házukba észrevétlenül nem léphet be senki sem! Ezenkívül eteti 
a  környék  összes  madarát,  kóbor  macskáját,  valamint  azt  a 
határból idejárogató rókát, aki előszeretettel eszi a környék összes 
madarát és kóbor macskáját.
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A kutyasétáltatók jól ismerik egymást  a lakótelepen. Kocka-
cukor  Dongóval,  hatalmas  termetű  dobermannjával  járja  a 
környék kutyafuttatóit,  itt  többször találkozott  már  Golyóval  és 
gazdájával, Ferivel.

Feri 19 éves – 4 éve vakult meg, amikor barátjával autókázni 
mentek, s egy kanyarban kisodródva villanyoszlopnak csapódtak. 
Feri  valaha  nagyon  jóképű  srác  volt,  szakasztott,  mint  George 
Michael  kiskorában,  a  Last  Christmas című  videoklipben, 
azonban most egy homlokától az álláig terjedő, csúnya forradás 
torzítja  el  a  vonásait.  Mindig  fekete  napszemüveget  visel, 
valószínűleg  a  szemét  ért  sérülés  miatt.  A  fiú  sokszor  mesélt 
Kockacukornak  kutyája  képességeiről:  elég  neki  egyszer 
megmutatni egy útvonalat, már megjegyzi, mert olyan, mint egy 
kis  négylábú  GPS.  Papírboltkeresés  vagy  idegen  városba  való 
utazás  – Golyónak nem okoz problémát.  Ő Feri  önállóságának 
titka:  nélküle  kiszámíthatatlan  és  zárt  a  világ...  vele  együtt 
azonban újra teljes embernek érzi magát.

Kockacukor éppen ezért ijedt meg Golyó láttán. Mit érezhet 
most Feri, hogy a kutyája nincs mellette? Hisz épp nemrégiben 
mesélte,  hogy  egyszer  meglépett  mellőle  a  lépcsőházból: 
kétségbeesetten, tapogatózva kereste, aztán az utcára kiérve futni 
kezdett.

„Golyó!  Golyó!”  – kiabálta,  és  csak  futott,  futott,  mert  arra 
gondolt, hogy nem tud a kutya nélkül élni, és inkább meghal, mint 
hogy  megint  a  szobájába  zárva  vagy  a  szüleire  utalva  kelljen 
tengődnie.  Teljes erővel, tompítás nélkül csapódott egy parkoló 
teherautó platójának – ez volt az az ütés, ami miatt aztán megállt. 
Golyó  egyébként  öt  perc  múlva  magától  hazatért,  és  látszólag 
nagyon szégyellte magát.

Cukor  megfogta  a  csavargó  nyakörvét,  és  vezetni  kezdte 
hazafelé.  Feri  a következő háztömbben lakott,  és ugyanabban a 
házban, egy földszinti üzlethelyiségben dolgozott masszőrként.
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– Hahó! Hoztam valakit! – szólt be a nyitott ajtón.
A fiú bent ült egy íróasztalnál, a számítógépe előtt. A kutya 

mindjárt hozzászaladt, s elfeküdt a lábánál, a fekhelyén.
Feri a hang irányába fordította a fejét.
– Nicsak! Elvira, a dobermannos!
– A házunk előtt, Valika néninél találtam Golyót, gondoltam, 

izgulsz miatta.
Feri mosolygott, de azért látszott rajta az aggodalom.
– Valika néninél járt? Istenem, hogy lehet egy kutya ennyire 

torkos? Pedig már minden számításba jövő és közelben lakó nénit 
megkértem, hogy ne etessék, mert így is túlsúlyos. Tudod, nagyon 
kell  vigyázni  az  ízületeire,  mert  a  sok  munka  miatt  hamarabb 
tönkremehet,  mint az átlag háziállatoké. És akkor mi lesz? Hol 
találok még egy ilyen okos kutyát? – vakargatta meg Golyó füle 
tövét. – Köszönöm, hogy segítettél! – mosolygott Kockacukorra.

– Nincs mit, szívesen! – mondta Cukor, azzal behajtotta maga 
mögött az ajtót. Megállapította, hogy most „de jó, hogy itt vagy” 
hangulat vette körül, ami már majdnem örömteli repesés.

2.

Dongó kutya elaludt. Hihetetlen pozíciókban képes elszunnyadni: 
most például hanyatt  fekszik Cukor ágyán, miközben nagy feje 
már lelóg, fülei a levegőben... Szeme és szája félig nyitva, és jól 
hallhatóan  hortyog.  A  gazdi  elérzékenyülve  figyeli:  olyan  kis 
izé...  – hogy milyen kis izé,  azt  nem tudná bővebben kifejteni,  
olyasfajta késztetés lesz úrrá rajta, amiben benne van az erőteljes 
csikizés, dögönyözés és füleinek körkörös tekergetése is.

„Hogy lehet valaki ilyen lüke?”
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Néha  billegnek  a  szétálló  végtagok,  valószínűleg  álmában 
járkál.  Egyszer  egy  hirtelen  mozdulattól  tuti  fejre  esik.  Hiába, 
Golyóval  ellentétben  nem  egy  intellektuális  alkat.  Ráadásul 
identitászavara van: néha nincs tisztában a méretével, erejével és 
fogaival,  néha  pedig  nagyon  is  tudatában  van  a  méretének, 
erejének és fogainak. Egyik végletében csivavának képzeli magát: 
bárkinek az ölébe ugrik, így követeli ki, hogy a laposra nyomódó 
áldozat  foglalkozzon  vele.  Sőt  imádja,  ha  babának  tekintik. 
Kockacukor egész ruhatárat varrt Dongónak, és minden kreáció 
remekül áll rajta. Dongó mint öreg, kendős-szemüveges nénike. 
Dongó  mint  tavasztündér,  fején  virágból  font  koszorúval. 
Micimackó.  Baseballsapkás,  vastag  nyakláncos  rapper.  Ahová 
ülteti, ott marad, csak simogassa, vakarássza közben a bőrét, ezért 
még  a  hosszadalmas  körömlakkozást  is  képes  elviselni.  Másik 
végletében  azonban  nem  babakutya,  hanem nagy,  veszedelmes 
alfahím,  aki  igaz,  hogy  vérvörösre  lakkozott  körmökkel,  de 
bárkinek leugatja a fejét a kutyafuttatón.

És  szereti  a  humorát.  Egy dobermannak  nem csak  amolyan 
szokványos tündér háziállat  modora van,  ami a kutyahús nyers 
fogyasztására ihleti elfogult gazdáját:

„Mindjárt megeszem ezt a büdös kis dögöt!”
A dobermannoknak kekec humoruk van.  Előfordult  például, 

hogy sétálás végeztével „Lábhoz!” felszólítással behívta a kutyát, 
aki  mindjárt  ott  termett  előtte.  Ő meg  nyújtotta  a  kezét,  hogy 
beakassza a karabinert a nyakörv karikájába, azonban mielőtt ezt 
megtehette  volna,  Dongó  fél  lépéssel  odébb  szökkent.  „Ne 
máár!” –  szólt  rá  Cukor,  de  Dongó  vigyorogva  a  fejét  rázta, 
mintha azt mondta volna: „De mdár!”, és megismételte újra meg 
újra és újra ezt a szökellő mozdulatot.

Először nevetett rajta, aztán elkomorult, végül már majdnem 
sírt,  mert  eredménytelenül  üldözte  kutyáját  körbe-körbe  a 
lakótelepen.  Egészen  addig,  míg  Dénes  apu  meg  nem jelent  a 
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színen. Aki nem üvöltött, csak halkan szólt: „Dongó! Ide!” Mire 
a kutya lapos kúszásba igazodott, és onnét pisszenést se hallatott.

És  mindez  azért,  mert  a  kutya  tudja,  hogy  neki, 
Kockacukornak  akaratgyengesége  van.  Nem falkavezér,  csupán 
haver,  s  ebbe  a  kapcsolatba  simán  belefér  egy  kis  ugratás. 
Istenem,  mitől  lesz  valakinek  erős  akarata?  Születési  adottság? 
Vagy  elhatározás  kérdése?  Erős  akarattal  elhatározom,  hogy 
mától  erős  akaratom  lesz?  És  az  erős  akarattal  teljesíti  be  az 
ember  a  kívánságait,  ugye?  Hm...  Lássuk,  mit  is  kívánhatna? 
Mondjuk, hogy hipp-hopp, erőlködés nélkül lefogyjon?

Jó, legyen! Ezzel az erős akarattal ezennel elhatározza, hogy 
lefogy. Ezért, hogy edzésben legyen frissen megszerzett elszánt-
sága,  kiténfergett  a  konyhába,  és  kinyitotta  a  hűtőt.  Micsoda 
káprázat  fogadta  a  polcokon!  Felvágottak,  sajt,  üdítő,  puding, 
tejberizs és valami főzelék.

–  És  most  mosolyogva  becsukom  az  ajtót!  –  mondta  ki 
hangosan, hogy ő maga is hallja.

Kiadta karjának az utasítást, látta kezét a hűtőszekrényen, és 
figyelte a kecsesen hajlító mozdulatot. Valahogy olyan szürreális 
az egész. Az ezernyi szín a hűtőgépben, az ajtó mozgása, mozgás 
a mozdulatlanságban, és az ő keze. Milyen furcsa, hogy neki van 
keze! És a kezén öt ujja! Olyan, mint egy gímszarvas agancsa, ha 
felemeli. Mindjárt eltűnnek az ingerlő színek. És ennek a kéznek 
mindez hatalmában áll! Hatalmában áll, hogy alapvető színeitől 
fossza meg a konyha élővilágát!

Juj, már majdnem megtörtént, mikor észrevette, hogy az ajtó 
oldalsó  fiókjában  egy  köteg  Túró  Rudi  lapul.  Azt  a  mindenit! 
Most  mi  legyen?  Az  eleddig  lendületes  mozdulat  félbeszakadt. 
Kockacukor lelki szemei előtt látta, hogy egy guillotine pengéje 
döngve  lecsapódik,  a  feje  pedig  egy  kosárba  zuhan.  Elvégre 
egyszer élünk. És ő nem veszítheti el a fejét! Vagyis harcedzett 
akaratpengéje  segítségével  kiemelt  egy,  azaz  egy  darabot  a 
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kötegből,  és  finom,  mondhatni  kéjes  mozdulatokkal  elkezdte 
lemezteleníteni a Rudi csodás testét. Istenem! A csokoládén apró, 
mintegy  gyöngyökben  mutatkozó  hűvös  fuvallat  borzolódott. 
Kockacukor és Túró Rudolf között a vonzalom egyre fokozódott. 
Egy  pillanatra  beléhasított,  milyen  izgatóan  közel  kerültek 
egymáshoz, de mit bánta már! Még közelebb hajolt,  és ajkával 
nagyon finoman megérintette Őt. Pihekönnyű volt a találkozás, és 
mégis gyönyörrel teljes. Csupán a fogával érintette a felkínálkozó, 
hűvös bőrt. Mohó éhség volt abban az apró koccanásban, mellyel 
foga felhasította a csokoládéborítást, és ereiben vad száguldásba 
fogott a vér, amint a kicsiny darabok a nyelvére olvadtak.

Nem!  Ez  nem  történhet  meg!  Nem  adhatja  át  magát  az 
őrületnek, melynek végén majd az egész kötegnyi csokoládé az 
emésztő  tűzbe  hull!  Mély  lélegzetet  vett,  és  becsukta  a  száját. 
Mire  észhez  tért,  már  körben  lerágta  a  csokoládékarosszériát... 
De! És azonban! A túrót gondosan belehajtogatta a csomagolásba, 
és zsupsz, visszahajította a hűtőbe.

„A  túrót  kellett  volna  megenni,  az  az  egészséges,  nem  a 
csoki!”  –  futott  át  rajta  a  sanda  észrevétel,  ami  teljesen  úgy 
hangzott,  mintha  Anya  mondta  volna.  Így  hát  hiába  volt  saját 
gondolata,  meg  sem  hallotta.  Sőt!  Határtalanul  büszke  volt 
magára: megnyerte az első csatádááát!

Dongó  egyszerre  megelevenedett:  kiszökkent  a  szobából,  és 
hegyezni  kezdte  a  fülét.  Nem  tudni,  honnan  szerezte  az 
értesüléseit,  hiszen  a  lift  búgása  ugyanolyan,  mint  más  ezer 
esetben, de ő nyilván észlelt valami különös árnyalatot ebben a 
hangban.  Ezzel  a  bugással  jön  a  család!  Legalábbis  a  család 
Anyából és Öcsiből álló része.

– Ide nézz! – mutatott valamit Öcsi a kezében. – Voltunk a 
fogorvos néninél! És ügyes voltam ám!
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Nemcsak  Kockacukor,  hanem  Dongó  kutya  is  élénken 
érdeklődött a nyitott tenyéren lapuló tejfog iránt, mert egyetlen, 
váratlan kaffantással bekapta.

– A fogaaaam! – sikoltott fel Öcsi. – Add vissza!
– Köpöd ki! – próbálkozott Anya is, de hasztalanul. A kutya 

nagyot nyelt, majd elégedetten nyalogatta a száját, és érdeklődve 
nézett rájuk, hogy ilyen bonbon van-e még.

A kisfiú keserves sírásra fakadt:
– Hogyan adom oda a fogtündérnek? Nem kapohohooook tőle 

semmit! Akkor hiába volt minden szenvedés!
Öcsi hihetetlen erős hangú bömbölésre képes. A bűnelkövető 

persze mindjárt a lakás legtávolabbi sarkába iszkolt e hang elől,  
míg Anya és Kockacukor jobb híján maradtak.

–  Mi  is  bújjunk  el!  –  javasolta  Cukor,  de  Anya  az 
egészségügyben dolgozik, és sok nehéz helyzetet kellett kezelnie 
már a kórházban, csak nem fog megijedni saját sivító kisfiától! 
Mély lélegzetet vett, és csitítani kezdte.

Cukor megvonta a vállát, majd fogta a pórázt, és füttyentett.
–  Leviszem a  kutyát  sétálni!  –  mondta,  majd  a  varázsszóra 

egyszeriben elővágtázó Dongóval együtt útnak eredt.
Cukor  szeretett  Dongóval  sétálni.  Biztonságot  jelentett 

számára, amint fényes, fekete testével ott szaglászott mellette.
Szép a liget, Kockacukor arra gondolt, hogy égig érő fákkal 

kellene eltakarni a panelépületeket, amelyeken még a felújítás és a 
pompázatos színek sem segítenek.

– Legyenek fák mindenütt! – mondta Dongónak, aki értelmes 
szemmel nézett rá. Tényleg, néha olyan, mintha értené, mit mond. 
Dongó  figyel  rá,  de  azért  megemlítendő,  hogy  ez  a  figyelem 
semmi ahhoz a templomi áhítathoz képest, amellyel Dénes apát 
(Kockacukor nevelőapját) körbeveszi.

Egy éve költöztek össze, s lettek új család: Anya, Kockacukor, 
Öcsi,  valamint  Dénes  apa  és  a  lánya,  Ibolya.  Öt  ember  egy 
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lakásban,  különféle  neveltetéssel,  életkorral  és  hisztifaktorral. 
Gondolatban gyakran eljátszott azzal, hogy kitalálja, milyen állat 
lapulhat a másik ember tudata legmélyén.

Anyu:  fixre  mosómedve.  Nagyon  csinos  a  divatos,  nyújtott 
keretes szemüvegében, ezenkívül mindent kimos meg fertőtlenít. 
Ha az ember lánya valamit nem hajtogat be időben a szekrénybe, 
akkor  már  csak  hűlt  helyét  lelheti  a  ruhájának:  biztosan  a 
szárítókötélen találja meg kimosva, akkor is, ha előtte tökéletesen 
tiszta volt.

Dénes apu: oroszlán. Szelíd verzió. Erős és bátor, de emellett  
oroszlánszívű is, hűséges, a családjáért bármire hajlandó.

Öcsi: kistigris, már ami az üvöltést illeti. Egyébként mongúz. 
Állandóan mozgásban van: mindent megnéz, mindenre felmászik, 
és folyton van valami új ötlete.

Ibolya: hát ő okozott egy csöpp fejtörést. De aztán megnéztek 
Böbével egy természetfilmet, és beazonosította: kakukk (Cuculus 
canorus)\ A filmen a kakukk a nádirigó fészkébe pottyantotta a 
tojását,  és  elrepült.  A  tojásból  kikelt  kiskakukk  aztán  addig 
ügyeskedett, amíg ki nem hajította mostohatestvéreit a fészekből, 
hogy  aztán  egyedüliként  neveljék  fel  a  rigószülők.  Ibolya 
eszközei:  undokság  Öcsivel,  tiszteletlenség  Anyával,  ezenkívül 
mindennapos hiszti és nyafogás. Mondjuk, annak ellenére, hogy 
vele egész jól elvan, a végeredmény: szörnyűűűű!

–  Miért  kell  rongálni  a  hangulatot?  –  kérdezte  Dongótól.  – 
Miért nem örül annak, hogy végre boldog az Apukája?

Dongó tüsszentett egyet, s ezzel Kockacukor is egyetértett.
– Ugye? Én is azt mondom! Tök jó, hogy Anyut végre megint 

nevetni látom!
Nem  szeretett  arra  az  időre  gondolni,  amikor  még  az 

édesapjukkal  éltek  együtt.  Az  az  állandó  feszültség,  lappangó, 
robbanásra  váró  indulat...  Apa  és  Anya  sosem  veszekedtek 
látványosan, tányért tördelve vagy egymást pocskondiázva. Mégis 
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állandóan  érezni  lehetett  köztük  valamit,  ami  talán  a 
bányakatasztrófák  előtt  megjelenő  metángázhoz  hasonló.  Talán 
ezt  hívják  sújtólégnek?  Igen,  ez  a  sújtólég  mindig  rettenetesen 
megviselte őt.  Egyszer látott egy képet,  bányászok voltak rajta, 
fejükön fejlámpás  sisak.  Egy kis  kalitkában gubbasztó  madarat 
figyeltek éppen. Állítólag ezek a kis pintyek nagyon érzékenyek a 
mérges gázokra: ha a madár elájul, akkor a munkások sürgősen 
elhagyják  a  bányajáratot.  Na,  náluk  a  pinty  a  családi  idillbe 
szippantva két percen belül lefordult volna az ülőfáról.

Cukor  örült,  hogy  indulás  előtt  megtalálta  a  kiegészítős 
fiókjában azt a nyakláncot, amit úgy szeretett. Ha feltette, olyan 
keletinek meg különlegesnek érezte magát tőle, éppen ezért most 
nem  bakancsot,  hanem  szivárványszínű  gumicsizmát  húzott  a 
lábára hozzá. Farmerral majdnem sportos viselet, s pontosan illik 
a  minden  ujján  más  színű  körömlakkhoz  is.  És  most,  hogy 
megnézte magát a tükörben, óhatatlanul átfutott az agyán:

„Vajon láthatom ma még ŐT?”
Ez az ŐT nem más, mint szívdobogásból álló dobpergés.
A  kutyafuttató  szélén  szabadon  engedte  Dongót,  aki  két 

másodperc alatt volt százon, s nyújtott testű vágtába kezdett.
– Hogy lehet valaki ennyire szép? – gyönyörködött benne, és 

mosolyogva  figyelte,  hogy  Zsilett,  a  magyaragár-lány  futás 
közben csatlakozik hozzá, és együtt cikáznak a liget fái  között. 
Annyira élvezték a mozgást, hogy Kockacukor is kedvet kapott: 
milyen  jó  lehet  kutyának  lenni!  Mi  volna,  ha  ő  is  boldogan 
sikkantgatva futkosni kezdene a fák között, a füvön?

Szép ez a szeptember vége. Még csak most kezdtek aranylani a 
fák levelei, a fia pedig egészen zöld, mivel sok csapadék esett a 
nyáron.  És  neki  Dongó  napi  háromszori  (reggel,  délután,  este) 
sétáltatása az össz fizikai aktivitás az életében.

„Vajon tetszhet Maxnak egy 90 kilós nő?”
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Sportolni  kéne.  De  mit?  Amikor  leginkább  lustaságban  érzi 
világbajnoknak magát...  Napokat tudna aludni bárhol, bármikor. 
Napfényben,  viharban,  vizes  mező  közepén.  Ha  most  azonnal 
kellene szakmát választania, akkor alvóbaba lenne. Csak szépen 
aludna  a  játékboltban,  a  polcon,  azt  se  bánná,  hogy  közben 
zizegős papírba csomagolják, vagy hogy egy kislány tologatja a 
kocsijában, mindenféle idétlen cuccban.

Azért  néha-néha  még  ma  is  hiányzik  a  karate  és  a 
fegyelmezett,  kitartó munka. Milyen kár,  hogy a mestere olyan 
fafejű volt! Nem olyan régen, 15 évesen hagyta abba a rendszeres 
sportot,  mivel  szemölcsök  lettek  a  talpán.  Karatézni  pedig  a 
hagyományok  szerint  csak  mezítláb  lehet.  De  a  lézeres  műtét 
során  ejtett  sebek  olyan  mélyek  lettek,  hogy  ha  mozgatta  a 
lábujját, egy helyen a sarokcsontja is látszott. Két hónapot kellett 
kihagynia,  de a gyógyulás még így sem volt  tökéletes.  Anya a 
lelkére  kötötte:  kérje  meg  az  edzőt,  hogy  hadd  folytassa  a 
gyakorlatokat, de zokniban, nehogy elfertőződjön a maradék seb.

Az edző válasza: „  Oké, de akkor vissza kell menned a fehér  
övesek közé. ”

Kockacukor  megdöbbent.  Nem  is  gondolkodott,  csak 
egyszerűen  középső  ujját  felemelve  bemutatott  a  Mesternek, 
sarkon fordult,  és  elment.  Azóta ki  sem nyitotta  a  dojo ajtaját, 
pedig addig az volt  az élete.  Az életének szerves része.  Annyi 
vizsga, verseny és egy megszerzett fekete öv után menjen vissza a 
fehérek közé? Inkább nem kell az egész!

Kicsit szaporábban kezdett verni a szíve, amikor a dojo eszébe 
jutott. Magyarul azt jelenti, hogy „az Út helye”. A kolostorokban 
élő  buddhista  szerzetesek  meditációs  helyiségét  nevezték  így: 
eredetileg  a  tao,  az  útról  való  elmélkedés  helyszínéül  szolgált. 
Valahogy  mindig  is  megszentelt  helynek  tűnt  számára  az 
edzőterem, mert ők is meditáltak az edzések előtt és után, hogy 
elméjüket megtisztítsák a külvilág okozta stressztől. És itt, ezen a 
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helyen,  érdemeit  feledve  visszaminősítenék  őt  egy  nehezen 
gyógyuló seb miatt? Összetörte a csalódás.

A  rendszeres  sport  elhagyása,  az  otthoni  sújtólég  elleni 
védekezés... Hamar rájött, hogy a mérgező gázok, mérgező szülők 
és  háborgó  érzések  ellen  a  legjobb  védekezés  az  evés.  A 
szerelmetes  mákos  levél  vagy  a  csokis  gyümölcskenyér 
fogyasztása  közben  ugyanis  önfeledt  állapotba  kerül.  És  most, 
ennyi  önfeledés  után  beledagadnak  az  alsó  sonkái  a 
gumicsizmába.

Jól ismert  arcok a kutyafuttatón. Az öreg néni a  nagy testű, 
kizárólag gyerekekre veszélyes sárga kutyával, aztán a dupla bul-
dogos  fazon,  aki  arcra,  testalkatra  olyan,  mintha  rokonságban 
állna az állataival.  A nagy testű német juhász, aki cérnavékony 
hangon ugat, és kiapadhatatlan szórakozásforrásként: a kocogók! 
Vékony,  előrehajtott  fejű  pasi,  tuti  számítógépes,  aki  kizárólag 
fehér ingpólóban és farmernadrágban fut,  aztán a duci srác, aki 
minden  kör  után  úgy  nyújt,  mintha  piruettezne,  légies  ez  a 
kitartott mozdulat, és aztán maga a sztár:  Mintata személyesen! 
Kb. 70 lehet, mindig nyitott, rövid ujjú kockás inget visel, hogy 
jól látsszon meztelen felsőteste, mely tele van tetoválásokkal. Elöl 
a  szülei,  köztük  felirat  (még mindig  nem sikerült  elolvasni,  de 
folyamatban), hátán vágtató ló meg egy napüdvözletet végző férfi,  
és a karján is vannak minták, ám Böbével már egy éve vadásznak 
rá,  mégsem  sikerült  mindet  felderíteni.  Mintata  ugyanis 
hihetetlenül gyors és kitartó: lekörözi az összes befelé dőlő lábbal 
futó nőt, még az edzettebb kaszálónőket is, lefutja a hőbörödött 
külsejű számítástechnikusokat, a futórobot mozgású mérnököket, 
és állja a versenyt azzal a megmaradt 1-2 normális mozgásúval is.

Ahogy  Mintata  után  lesett,  összefutott  Noémival,  a  külön-
legesen szép cigány lánnyal, aki tarka pincsit visel.

– Nahát, rég nem láttalak! Merre kószáltál? – szólította meg.
Noémi arca fintorra húzódott.
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–  Anyámék  ki  sem  engednek  a  lakásból.  Képzeld,  még 
iskolába se mehetek! Hogy fogok így két év múlva leérettségizni? 
–  És  szomorúan  engedte  le  a  földre  a  hóna  alatt  retikülként 
szorított kutyáját.

– De miért? Valami rosszat csináltál? Szobafogság?
– Még ha az lenne! De el akarnak rabolni.
Kockacukornak leesett az álla.
– Elrabolni? Téged? Viccelsz?
–  Nem  viccelek.  Most  is  csak  azért  jöhettem  le,  mert 

kivételesen egyedül vagyok itthon. Leszöktem: a raboknak is jár 
egy kis séta! Anyám bement az önkormányzathoz, mert hivatalos 
papírt  kaptunk,  mivel  nem  járok  iskolába.  Valaki  kinézett 
feleségnek.

– És? Ez a módja? Kinéz és visz?
– A lányrablás a mi kultúránk része. Semmi kedvem hozzá, 

nekem  elhiheted.  Ráadásul  valami  primitív  pasi  lehet,  mert 
hemzseg az SMS-e a helyesírási hibáktól. De hát csak nincs már 
ilyen  a  21.  század  elején...  hogy  elraboljanak  fényes  nappal  – 
gondolataiba  mélyedve  sétált  tovább,  Kockacukor  pedig 
csodálkozva ott maradt.

Milyen lehet egy roma lány élete? Milyen lehet úgy élni, hogy 
attól  kell  félni,  idegenek  elrabolják  és  elviszik  feleségnek? 
Elképzelte, hogy vajon ha őt megpróbálnák elrabolni, az hogyan 
történne? Jön a rabló, kloroformmal elkábítja, és megpróbálja őt a 
vállára dobni. Nna, már itt bukott a mutatvány, mert ha ő egyszer 
elterül,  nincs  az  a  hétpróbás  rabló,  aki  ki  tudna  mászni  alóla! 
Hacsak nem szakosodott barna medvékre. Épp itt tartott, mikor 
belebegett elé egy jókora tábla csokoládé.

– Böbe! – ismert rá a csokit tartó kézre. – Hogy kerülsz te ide?
–  Anyukád  mondta,  hogy  lejöttetek  futni,  gondoltam, 

megleplek.
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Mindig örül Böbinek, mert tök jó együtt lenni vele. Bábjáték, 
élő  szereplővel.  Mert  figyel  rá,  és  nemcsak  arra,  amit  mond, 
hanem a  gesztusaira,  arcjátékára  és  még  azon  is  túl:  valahogy 
érezni véli az érzéseit. Együtt örül, együtt szomorkodik vele, hisz 
ők  ketten  életre-halálra  barátok.  Egyébként  olyan,  mint  egy 
macska. Sokat miákol. Néha.

–  Most  jövök  Tamástól  –  mondta  grimaszolva  Böbe.  – 
Megmutatta a Mocsok Csillag legújabb számát, és behaltam tőle. 
Várjál, idézem... Az a címe, hogy Vilmos, a gyilkos.

Egy este mentem haza,
 a közbiztonság laza.
Sarkon áll egy gyilkos,
úgy hívják, hogy Vilmos.
Nem történt nagy hiba,
 ép maradt a giga, 
mert megjöttek a kukások, 
narancssárga ruhások.
Zörögtek a kukával:
„Menjenek egy utcával 
odébbbbb!”
Ojojojojjj!

–  És  azt,  hogy  „Menjenek  egy  utcával  odébb!”,  hangtorzítóba 
mondja majd Ravasz, mert ő lesz Vilmos, a gyilkos. Mondjuk, a 
feje alapján...

Kockacukor vigyorgott.
– Melyik akar bölcsész lenni? Csótány?
–  És  ezzel  a  nótával  fel  fognak  lépni!  Képzeld,  ha  ezt  a 

sulibuliban meghallják a többiek: tuti leégés!
– De az is  lehet,  hogy tetszeni  fog nekik – gondolkodott el 

Cukor. – A többieket ismerve van rá esély.
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Eszébe  jutott,  hogy  tavaly  az  évzárón  Vízipók  igazgatónő 
felolvasta  az  ,Akikre  büszkék  vagyunk”  listáját,  s  legutoljára 
hagyta  csemegéjét,  vagyis  Lantost,  a  hiper-szuper-zseniális 
tanulót. Felolvasta, hány tanulmányi versenyt és vetélkedőt nyert 
meg, és ezért miféle díjakkal és kitüntetésekkel illették. Az egész 
iskola  egy  pisszenés  nélkül  hallgatta  végig  a  tirádát,  s  amikor 
Lantos  végre  megdicsőülten  az  igazgatónő  elé  lépdelt,  hogy 
átvehesse a jutalomkönyvét, valaki benyögte:

– Úgy is nézel ki!
És mindenki rajta röhögött, míg az igazgatónő a kezét rázta.
– Ööö... – tért vissza a jelenbe Cukor – mi van Tamással és 

veled?
Böbe megvonta a vállát.
– Semmi az égegyadta földön. De jó is így! Ha a közelemben 

van,  a  lelkem ingó-bingó rózsa,  és  rettegek  attól,  hogy megint 
kezdődik a fogócska. Meg különben is, nem akarom elveszíteni 
mindenféle hülye szerelem miatt a legjobb barátomat. Gondold el: 
oviskorunk óta együtt vagyunk!

Kockacukor elmosolyodott.
– Nekem is tetszik valaki!
– Kicsoda? – csodálkozott Böbe.
– Max! – bökte ki Cukor.  – Ma is láttam, a II.  világháború 

nagy légi csatáiról olvasott a könyvesnél, és én ott álltam mellette.
– Max, aki végzős? Az az erős, magas srác?
–  Igen,  ő  az!  Tudsz  róla  valamit?  Hol  lakik,  jár  valakivel? 

Böbe megcsóválta a fejét.
–  Nem tudok róla semmit.  De esetleg ki  lehetne nyomozni. 

Majd  megkérdem  a  fiúktól.  Eljössz  velem  a  Mocsok  Csillag 
délutáni próbájára?

– Lesz próba? Hol?
–  A  fiúk  megbeszélték  Vízipók  igazgatónővel,  aki  rendel-

kezésükre  bocsátotta  az  egyik  pincehelyiséget.  Csak  nem 
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cigizhetnek,  nehogy  leégjen  az  iskola.  A  tűztől  fél,  pedig  a 
zajártalom sokkal reálisabb veszély!

Váltottak még pár szót, majd megbeszélték a délutáni randit, és 
Böbe elsietett. Kockacukor pedig elmerült a fantáziái között. „Mit 
kezdjek  az  információval,  ha  megtudom,  hol  lakik  Max?”  – 
töprengett, miközben elcsipegette a Böbe által hozott tábla csokit. 
A  csokoládé  ugyanis  –  brit  tudósok  megfigyelései  szerint  – 
serkenti  az  agyműködést.  És  most  nagy  szüksége  van  az 
agyműködésre,  mert  megoldást  kell  találnia  erre  a  Max-
problémára! Miért nem tanítanak ilyet az iskolában? Miért nincs 
pasizás (elmélet és gyakorlat) tantárgy a suliban? Meg:

öltözködés (elmélet és gyakorlat), 
frizurakészítés (elmélet és gyakorlat), 
gyermeknevelés (elmélet és gyakorlat), 
táplálkozástan (elmélet és gyakorlat), 
pénzkezelés (elmélet és gyakorlat), 
konfliktuskezelés (elmélet és gyakorlat), 
szexológia (elmélet és gyakorlat?) – és hosszan lehetne sorolni 

az  igazán  fontos  dolgokat,  ahelyett  hogy  olyan  haszontalan 
tudással tömik a fejüket, mint az ábrázoló geometria, amit soha de 
soha az életben nem vesz majd elő.

Kiskorában sokszor tervezte, hogy kiszedi a tévéből azokat a 
kis  embereket,  akik  az  üveg  mögött  élnek,  és  énekelnek  meg 
ugrálnak. Eltervezte, hogy kiteszi őket a szőnyegre, a babaházba, 
vagy a kezébe fogja őket, meg egyáltalán – azt tesz velük, amit  
csak akar, mint a rendes babákkal. Milyen jó lenne, ha Max is 
efféle élő baba volna! Akivel azt lehetne tenni, amit csak akar! 
Mondaná  neki,  hogy:  „Szeress!” –  és  szeretné.  „Mosolyogj  
rám!” –  és  mosolyogna.  Egyébként  meg  bolondulna  utána! 
Mindig! Reggel, délben, este! Hóesésben, napsütésben! És ez az 
érzés  nem lenne fejfájós,  sem frontérzékeny!  Mint  Anya  spéci 
sütőjén, rajta is be lehetne állítani az állandó, hevülő hőfokot. Így 
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azonban  –  hőfok-szabályzós  tévés  baba  nélkül  –  Max  fogas 
kérdés,  amelyre  muszáj  választ  találnia,  mert  beindult  tőle  a 
szervezetében  egy  dugattyú,  vagy  inkább  bizgentyű,  ami 
állandóan böködi és löködi, amíg meg nem leli ŐT! ŐT! ŐT ŐT! 
A keresett személyt!

„Max-lüktetésem  van!”  –  állapította  meg  teljesen  tudomá-
nyosan,  carotisára  helyezett  két  ujjal,  az  orvosos  sorozatok 
alapján.

„És  ha  sikerülne?  És  megtalálnám?  Jó  lenne  az  nekem,  ha 
látnám?”

Egyszer egy könyvben olvasta, hogy ha két ember sokszor látja 
egymást, akkor nagyobb eséllyel bimbózik köztük szerelem, mint 
két vadidegen között. Ez az! Sokszor kell találkozniuk! Ki kéne 
nyomozni, hol lakik, s majd nap mint nap elébe penderül, csak 
úgy! Bimbózva! Ránéz, félrebillentett fejjel, és mond neki valami 
kedveset,  ami  úgy  hangzik  majd  a  szájából,  mint  egy  francia 
sanzon:

„Mon  amié!  Bon  jour!  Jegyeket,  bérleteket  kérem 
ellenőrzésre!”

Vagy  egy  ujjal,  önnön  haját  tekergetve,  kislányosan 
ringatózva, mégis sokat sejtetőn:

„Meg  tudnád  mondani...  huhh,  hogy...  hány  fok  van?  Úgy 
izzadok!”

De talán még jobb lenne, ha egyszer rockercuccban, rossz kis-
lányosan vállon ütné:

„Jössz topogni, haver?”
És tuti,  hogy már a harmadik efféle  mondat után egy életre 

megjegyezné! De ááá! Ezek a mondatok sajnos nem elég ütősek. 
Minden  variációt  áthúzott  egy  nagy,  vörös  X-szel.  Valami 
maradandó  és  mégis  romantikus  élményt  kellene  nyújtania! 
Esetleg...  ha  titokban  Dongó  fülébe  súgná,  hogy:  „Fogd  meg!  
Csibész!”  –  mert  Dongó  olyan  szívesen  alkalmazza  a  kutya-
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iskolában  tanultakat...  Vagyis  a  vezényszó  után  odarohan, 
vicsorogva földre rántja, majd kegyetlenül harapdálni kezdi Max 
hozzáférhető  testrészeit.  És  ekkor  megjelenik  ő!  Mint 
kétségbeesett, ámde segítőkész gazdi! De szép is lenne! Feldúlt 
arccal  rárivall  a  kutyára:  „Dongó!  Vissza!” –  aki  persze  véres 
szórakozását  nyomban  odahagyva,  egyetlen  vezényszótól 
nyüszítve a földre kushad, majd engedelmesen kiengedi hatalmas 
tépőfogai  közül  Max  lábszárát  vagy  karját  (jaj,  nem  is  mer 
tervezgetni  a  popója  felé).  És  ekkor  ő  mint  II.  világháborús 
ápolónő  ama  pilótákat,  a  légi  csaták  hőseit,  elsősegélyben 
részesíti,  s  egy  illatos,  frissen  vasalt  zsebkendővel  gyengéden 
letörli a sérült, ám férfias testről a vért...

„Oh, bocsáss meg! – rebegi majd, erőteljes szempilla-mocog-
tatással. – És természetesen kifizetem a kárt!”

„Á,  nem  kell,  hagyd!  Én  tartozom  köszönettel,  hogy 
megmentettél!” – mondja majd Max, mint egy igazi gentleman.

És ha nem, mert első hevületében követeli a kár megtérítését? 
Urjézus, tényleg! Van annyi zsebpénze, amennyi egy új farmer-
nadrágra  kell?  Akármilyen  tetszetős  is  ez  az  ötlet,  mégis  első 
számú feladat kinyomozni, Max milyen márkájú nadrágot hord! 
Ha  semmi  különös  (made  in  China),  akkor  belevág  a  terv 
megvalósításába,  mert  ez  olyan  csodás  megismerkedés  lenne, 
amit  nyugdíjas  korukban is  emlegetnének.  Vajon  gyakoroltassa 
valahol Dongóval a csibészelést? Jézusom, lécci-lécci, ugye nem 
felejtette el?!

Hazaérve  szögre  akasztotta  a  pórázt,  s  míg  elrakta  a 
szivárványszín  gumicsizmát,  Dongó  automatikusan  hanyatt 
feküdt. Anya szoktatta rá még kicsi korában, hogy így várakozzon 
az  előszobában,  mert  ebben  a  pozícióban  lehet  legkönnyebben 
tisztítani  a  hatalmas  mancsokat.  Anya  az  egészségügyben 
dolgozik, így ha lehet, mindent fertőtlenít. Kockacukor hozta is a 
fürdőkád  alól  Dongó  kis  lavórját,  rongyikáját,  majd  gondosan 
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lemosta,  letörölgette  vele a  négyfelé  álló  tappancsokat.  Közben 
megszemlélte Dongó szép ívű, sötét árnyalatú hasát. Erről eszébe 
jutott,  hogy  valamelyik  éjszaka  irtózatos  kutyaugatásra  lettek 
figyelmesek,  amit  úgy  éjféltájt  általában  nehezen  tolerálnak  a 
társasházban élő családok. Kockacukor már éppen kinyitotta az 
ablakot, hogy megnézze, honnan jön a hang, és leüvöltsön, hogy: 
„Shut  up!”- mikor  meghallotta  a  kutya  gazdájának  a  hangját: 
„Dzsamal! Lábhoz!”

Aztán meglátott egy nagydarab, kigyúrt fickót, amint hófehér 
bullterrierje  engedelmesen  odarohan  hozzá.  Kockacukor  ezután 
jobbnak látta, ha becsukja a száját, majd visszazárja az ablakát, 
mert  egy  ilyen  alviláginak  látszó  figura  előtt  nem okos  dolog 
fitogtatni  a  nyelvtudását.  Dzsamalt  egyébként  tegnap  látta  a 
bevásárlóközpont  előtt,  kikötve.  Hófehér  szőre  alatt  pompásan 
kidolgozott, robusztus izmok, a jellegzetes kosszerű, csúnyácska 
fej... A kutya a hátsó két lábát kinyújtva, egész emberi módon ült, 
miközben  kidudorodott  a  hasikája:  félelmetes  külsejének 
ellentmondóan  selymesen  rózsaszín  hasdombja  volt.  Szemében 
mélységes fájdalommal, egész vékony hangon sírdogált a gazdája 
után.

Milyen  érdekes,  hogy  a  kutyák  fizimiskáját  ugyanúgy 
megjegyzi, mint az emberekét!

– Mehetsz! – mondta Dongónak, mire  a kutya felpattant,  és 
eliszkolt a vizesedénye felé.

Cukor kezet mosott,  és a hangokra figyelt.  Anya és Öcsi az 
írást gyakorolták, Öcsi már megint sírt, mert a karika sehogyan 
sem sikerült kellően kerekre.

A suli  után befalt  három csokis csiga meg a Böbétől kapott 
tábla csoki ennyi séta után már a múlté, így a gyomrát mardosó 
éhség a konyhába irányította.
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– Az én vezérem a belsőmből vezérel – dünnyögte, de abban 
korántsem  biztos,  hogy  József  Attila  ugyanerre  az  életérzésre 
gondolt-e...

Szerencsére  elég  nagy a  konyhájuk,  így itt  kapott  helyet  az 
ebédlőasztal  is,  ahol  mindannyian  elfértek.  Legnagyobb 
meglepetésére Ibolya az asztalnál ült, és evett.

– Szia! Nem is tudtam, hogy itthon vagy.
Ibolya visszavakkantott valami köszönésfélét, és rezzenéstelen 

arccal  tovább  olvasott.  Természetesen  most  is  tanult.  És 
természetesen  most  is  Anya  helyén  ült!  Pedig  jól  emlékszik  a 
napra, amikor Anya először vezette körbe a lakásban, s mutatta 
meg neki az ebédlőasztalt:

„Nézd  csak!  Itt  mindenkinek  megvan  a  maga  helye.  Itt,  az 
asztalfőn ül édesapád, vele szemben Öcsi, ez a szék Elviráé, itt,  
ezen a széken pedig én ülök, már 15 éves korom óta. Marad még 
két szabad hely, választhatsz!”

Anya széke Dénes bácsi baljára esett, így természetesen Ibolya 
a  hozzá  legközelebbi,  a  jobbján  lévő  üres  széket  választotta. 
Elméletben. Mert gyakorlatban tízből hét esetben Anya helyén ül. 
De csak reggelinél és vacsoránál, az ebédeket (amikor hétvégén 
általában együtt az egész család) tiszteletben tartja. Kockacukor 
már észrevette Anyán, hogy rosszulesik neki ez a helyfoglalás, de 
próbál túllépni rajta. És türelmesen újra meg újra elmagyarázza az 
ülésrendet  Ibolyának,  aki  újra és  újra eljátssza,  hogy még nem 
jegyezte  meg.  Pont  ő!  Aki  tiszta  kitűnő  a  város  legerősebb 
gimnáziumában!

Egyébként Kockacukor már többször mondta,  hogy ez Anya 
helye, mire rögtön jött a válasz:

„Hát  nem  tök  mindegy,  ki  hol  ül?  Ne  legyél  már  olyan 
kicsinyes! Egyébként is ehhez van legközelebb a hűtő.”

Kockacukor  pedig  mindjárt  önvizsgálatot  tartott:  ez 
kicsinyesség?  Igaz,  már  az  óvodában  tanítják,  és  később  az 
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iskolában is. Tényleg, nem mindegy, ki hol ül? És csak ők érzik 
úgy,  hogy  ez  tiszteletlenség?  Csak  az  ő  családjuk  ilyen,  hogy 
ragaszkodnak a megszokáshoz, és nekik kéne elfogadniuk a másik 
család (azaz Dénes apu és Ibolya) sokkal lazább nézeteit? Mert 
ezután tutira  vette,  hogy Dénes apu az efféle  ki-hol-ül-és-miért  
ügyeknek nem szentel figyelmet, tehát hozzá fordulni felesleges 
kavarás.

Kockacukor inkább elfordult,  hogy ne  is  lássa  Ibolyát,  mert 
legszívesebben megpofozta volna egy terhes macskával.

„Vessük inkább pillantásunkat a világ szebbik felére!” – vagyis 
megnézte, mit főzött ma Anya.

Egy-két-három! Felemelte a fedőt, és még a lélegzete is elállt. 
Gombás  hús!  Halleluja!  Gombás  hús,  ami  maga  a  mennyei 
tökéletesség!

Annyi  ételt  tudott  már  elkészíteni,  van,  amit  sokkal 
finomabban, mint az Anyu, de ezt a gombás húskompozíciót még 
csak  megközelíteni  sem  tudta  sohasem.  Kimert  először  egy 
diszkrét  adagot.  Aztán  pislantott  kettőt,  és  még hozzámert  egy 
kicsit. De tényleg csak kicsit! Leült, majd tanulmányozni kezdte a 
tányérját.  Hogy az  ördögbe tudja  Anya ilyen  szemesre  főzni  a 
rizst?  Nem  ragad  össze,  és  nem  kemény,  hanem  tökéletes, 
kinézetre  pedig  olyan,  mint  a  mesterszakács  magazinokban  a 
reklámfotó.  És  hozzá a  hús  márványossága  és  rajta  a  fűszerek 
ígéretes lágysága! Hmmmm!

– Képzeld, járok valakivel.  Charlie-nak hívják, és 26 éves – 
szólalt meg Ibolya.

Kockacukor  döbbenetében  majdnem  lenyelte  a  villát,  de 
válaszra  már  nem volt  ideje,  mert  máris  jött  Anya,  és  mesélni 
kezdett:

– Hogy mi volt ma a kórházban! Nem is hiszitek el!
„Na, kezdődik!” – gondolta Cukor, és villámgyorsan falatozni 

kezdett.  Addig  eszik,  amíg  tud enni.  Anyu  rémtörténeteitől 

34



ugyanis fél napra is elmegy az étvágya, és most vétek volna itt 
hagyni éppen a kedvencét.

– Behoztak három csövest!
Ibolya  ezen  a  ponton  felállt,  megköszönte  a  vacsorát,  és 

elhúzta  a  csíkot.  Ami  Kockacukor  számára  egy  kis  megköny-
nyebbülés  volt,  de  nem teljesen,  mert  Anyának,  aki  szerette  a 
munkáját, és semmi sem állt tőle távol, ami emberi, a történetei is 
mind naturálisak voltak. Mivel ez volt a természetes közege, nem 
is értette, miért finnyáskodnak körülötte a szerettei.

–  És...  –  itt  hatásszünetet  tartott,  éreztetve,  hogy  most 
következik a lényeg – lefertőtlenítettük őket!

Kockacukor elgyengült a hírtől, bár nem értette magát, miért, 
hiszen Anyu mindent sterilizál, ha lehet. Ráadásul vizuális alkat 
lévén színes képekben tudta elképzelni a hallottakat. Látta Anyát 
és  kolléganőit,  amint  védőruhát  vesznek fel  (3  db mosómedve, 
zöldben), még a fejükre is nejlonsapkát tesznek, meg maszkot a 
szájuk  elé,  felkötik  a  nagy  kötényt,  majd  lábvédőt  és 
gumikesztyűt  húznak.  Aztán  a  három  szerencsétlent  falanxban 
beterelik a fürdőbe, és minden védekezés és sikoltozás ellenére 
leborotválják  őket  (még  a  szeméremszőrzetüket  is!);  aztán 
lemossák a testüket  fertőtlenítővel,  hogy lepusztuljanak róluk a 
fej-  és  lapostetvek meg a  bolhák.  Mikor mindezzel  megvoltak, 
frissen húzott, tiszta ágyba fektették őket, ám az a nővér, aki fél  
óra  múlva  bekukkantott  hozzájuk,  láthatta:  ennek  ellenére 
legalább  80  tetű  hevert  köröttük  aléltan  a  gyönyörű,  hófehér 
ágyneműn.

Bingó!  Kockacukor  szomorúan  nézett  a  tányérjába,  és  úgy 
tűnt,  mintha  az  ételébe  kevert  majoranna  tulajdonképpen  ájult 
lapos-tetű  volna.  Nagy  sóhajtással  tolta  el  magától  a  tányért. 
Ambivalens  érzései  ismét  megjelentek,  valahol  gyomortájon. 
Egyrészt  mélységes  tiszteletet  érzett  édesanyja  munkája  iránt. 
Hivatása  az  ápolónőség:  komolyan  veszi,  és  megy,  szolgálatot 
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teljesít  rendületlenül,  minimális  fizetésért,  váltott  műszakban. 
Viszont éppen ő az, aki miatt az a fixa ideája támadt, miszerint 
nővé  lenni,  anyává  válni  nagyon  fáradságos,  cseppet  sem 
kifizetődő feladat. És Kockacukornak semmi kedve ehhez a sok 
gürcöléshez. Miért is lenne? Ő nem veszi be azt,  amit hittanon 
tanítottak kiskorában: hogy a jók a mennyországban majd meg-
kapják  a  jutalmukat.  Szerette  volna,  ha  Anya  már  itt,  ember 
mivoltában  boldog.  Mert  úgy  érzi,  sokkal  több  energiát  ad  ki 
magából,  mint  amennyit  a  külvilágból  kap.  Vagyis  inkább 
amennyit a külvilágtól elfogad. És akkor most itt lehetne a sors 
igazságtevése: boldog lehetne Dénes apuval, de üröm az örömben 
Ibolyka.

Dénes  apu  egy  állatorvossal  dolgozik,  pedig  alapvetően 
rendszergazda. Nagyon kevés fizetést kap, de ő is azt teszi, amit 
hivatásának érez: beteg vagy gazdátlan állatokon segít, meg sérült 
vadmadarakon,  amelyeket  hozzájuk  hoznak  az  ország  minden 
részéből, a vadmadárkórházba. Csövesek és vadmadarak... milyen 
összeillő párosítás!

3.

A megbeszélt  időben felugrott  Böbéhez,  aki  megkínálta  frissen 
sült, még langyos meggyes pitével.

–  Nagyon  jól  sikerült!  –  mondta  Cukor,  amint  megízlelte 
barátnője művét.

– Az a tányér süti a tied! – mutatta Böbe.
– Ó, de drága vagy, hogy gondoltál rám! Igazán nem kellett 

volna!  –  mosolygott  Cukor.  –  Fogyókúrázom!  –  Ez  volt  a 
hivatalos  verzió.  Azonban  ahogy  jobban  megnézte  a  meggyes 
pitéket a tálon, rájött, mit érezhetnek a ragadozók, ha a bozótból 
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kikémlelve  jámborul  legelésző  növényevőket  vesznek  észre  a 
tájon. Azok az ingerlő kis bordó hátak, ahogy levet eresztettek, 
bele  a  piskótába!  A  fegyelmezett  külső  mögött  felhörrent  a 
fenevad, orrcimpái kitágultak, és megkezdődött a hajtóvadászat. 
Illetve megkezdődött volna... de Cukor most nem akart ölni, ezért 
két kezét a combja közé szorította, abban a reményben, hogy így 
féket vethet vadászösztönének. De a piték olyan ártatlanok voltak 
abban a  fehér  porcukor  bundácskában,  hogy azalatt,  míg  Böbe 
elfordult,  Cukornak  kiszabadult  egyik  halálos  mancsa,  lesújtott 
vele, és a sütinek arra sem maradt ideje, hogy nyikkanjon vagy 
fájdalmat érezzen.

Böbe éppen a tükör előtt állt, és így a tükörben szemlélődve 
vette észre, hogy Cukor előtt kiürült a tál.

– Egészségedre! – mondta jó szívvel, miközben hátrafordult. – 
Nem gondolod, hogy hurkás lett a derekam?

Kockacukor agya lezsibbadt; csak nézte-nézte barátnője keszeg 
testét.

–  Cserélj  velem  egy  napra!  –  szakadt  ki  belőle  őszintén, 
miközben két ujjal  lecsippentette ajkáról a  meggyes pite  utolsó 
morzsáját (farkincapamatját), de csak azért, hogy azt is benyalja.

– Aztán ha visszakerülsz végre a saját testedbe, egész más lesz 
a véleményed, elhiszed?

Böbe elképzelte a testcserét, és jobbnak látta, ha abbahagyja a 
nyafogást, Kockacukor pedig az általa elfogyasztott, immár belül 
legelésző  kilenc  darab  pitebárány  magas  kalóriatartalmára 
gondolt.

Ezt  a  pillanatnyi  csendet  hidalta  át  halk  szárnysuhogtatással 
Szipi,  a  jákó papagáj,  aki  diadalmas sasmadárként  ült  kalitkája 
tetején, és a szárnyait lengette:

– Szipi szép! – fűzte hozzá ő is a társalgáshoz. – Még zsír ho’  
szép! Szép kis begye! Lábikája!

Elnevették magukat, de mindemellett Cukor elképedt:
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– Érti, amit beszélünk?
– Tutira veheted. Láttam a Discoveryn egy jákó papagájokról 

szóló filmet,  és  ott  azt  mondta a kutató,  hogy 3-4 éves gyerek 
szintjén képesek gondolkodni. De állítólag a varjúfélék, a holló 
még ennél is értelmesebb.

Kockacukor elmélázott.
– Úúú, akkor legyen hollónk!
Böbe felnevetett:
– Neked tudtommal öcséd van, aki még a varjúfélék értelmi 

színvonalát is meghaladja! Legalábbis elméletileg.
– Büdös van!  Büdös van! Kicsi-kicsi-kicsi  madár!  –  dalolta 

Szipi.
– Érzed benne a ritmust? – mosolyodott el Cukor. – Van olyan 

jó, mint a Mocsok Csillag némelyik száma!
Böbe utolsót fésült a haján.
– Na, kész vagyok, mehetünk! – Azzal madara felé fordult.
A  madár  ebből  a  rá  szegeződő  „WANTED”  pillantásból 

mindjárt  tudta,  mi  vár  rá,  mert  reszelős  férfihangon  csiripelni 
kezdett:

– Belemegyek a véredbe! Hol a stukkerem, amigo?!
De hiába volt a westernfilmekből vett életveszélyes fenyegetés, 

gazdája  könyörtelenül  megfogta  a  kemény  cowboy  tollas  kis 
testét, aki ennek hatására mindjárt abbahagyta a káromkodást, és 
hangot váltott:

– Kimegyünk az erkélyre? Puszi! Puszi! – De már későn, mert 
Böbe börtönbe vetette.

A lányok már az utcán jártak, a park felé, amikor Kockacukor 
rákérdezett:

– És... Csótánnyal mindennek vége köztetek?
Böbe elkomorult.
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– Persze...  Jobb is így, hisz nem voltam belé szerelmes. De 
hogy pont akkor szakítson velem, amikor leginkább össze vagyok 
törve Anyu agyműtéte miatt... ezt nem gondoltam volna.

Kockacukor jelentőségteljesen megköszörülte a torkát.
– Most mi van? – kérdezte tőle Böbe. – Anyu agyműtéte előtti 

napon szakított velem, vagy nem?
– Elmesélte neked, hogy Tamás késő éjjel felkaputelefonozott 

hozzájuk tök részegen,  ő ledobta neki  a  lakáskulcsukat,  Tamás 
pedig  elnézte  az  emeletet,  és  az  eggyel  alattuk  lakó  öreg  néni 
ajtaján matatott Csótányék kulcsával, aztán amikor az nem nyílt 
ki, egyszerűen berúgta. Mire Csoti  leért a zajra, addigra a néni 
önvédelmi sodrófával ütlegelte Tamást. Így volt?

– Így, de nem értem, miért ok ez arra, hogy...
Kockacukor elvesztette a türelmét:
– Jaj már! Csótány nem vak, és nem hülye! Pontosan tudja, 

hogy a legjobb barátjába vagy szerelmes!  Ő meg beléd,  éppen 
ezért  rúgott  be!  Nagyon  is  jól  tette,  slussz-passz.  Te  pedig 
szereted  sajnálni  magad.  Szegény  Böbe!  –  mondta  játékosan, 
azzal megsimogatta barátnője haját.

Böbe elnevette magát:
–  Jó,  ez  igaz.  De ki  sajnáljon  engem,  ha  nem én?  Csótány 

legalább egy fiúszerű tünemény, és majdnem elhittem, hogy van 
valakim. Tamással pedig úgyis reménytelen a dolog, mert mindig 
közbejön köztünk valami. Különben is annyi rossz történt velem 
mostanában…1 Úgy érzem,  hogy túl  sok az  egész!  Túl  sok  az 
életből, és túl sok az emlékem...

Kockacukor felhúzta a szemöldökét.
– Viccelsz?  Inkább túl  keveset  éltünk eddig,  és  alig  vannak 

emlékeink... 17 évesek vagyunk, könyörgöm!

1 Böbe történetét elolvashatod a Le a csajokkal! (1.rész), ill. Le a pasikkal! (2. rész), valamint a  

Mocsok Csillag (3.rész) c. könyvekben
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–  Szívesen  adok  az  éveimből  –  mondta  Böbe  komolyan.  – 
Miért nincs lehetőség az emberekben a memóriatörlésre? 

Néhány emléket kijelölnék, megdobnám egy Delete gombbal, 
és soha többé nem fájna. A fenyőbe! Az ott nem Max?

Cukor  szíve  nagyot  dobbant,  amikor  a  távoli  alakot 
megpillantotta: kb. húsz méterrel előttük járt.

– De! Ez Ő! Óóóóóúú – Lekevert magának egy apró pofont, 
hogy  észhez  térjen  a  rátámadó  Max-lüktetésből.  –  Itt  a  nagy 
alkalom! Levadászom! – mondta határozottan, ugyanis nemcsak 
Böbe papagája nézett sok akciófilmet, hanem ő is.

Böbe meghökkent.
– Levadászod?
–  Igen!  Levadászom!  A  közelébe  kell  jutnom  ahhoz,  hogy 

lássam, mi van a nadrágján hátul...
– Mármint látni akarod. A nadrágját. Hátul. – Böbe mindjárt 

kombinálni  kezdett.  –  Akkor  miért  mondtad  legutóbb,  hogy 
számodra  csak  a  pasi  humora  a  fontos,  és  a  feneke  nem  is 
érdekel?

–  Jaj  már,  olyan  izé  vagy!  Nem  a  fenekét,  hanem  a 
márkajelzést akarom rajta megnézni!

–  Annak  alapján  döntöd  el,  hogy  megismerkedj  vele,  vagy 
sem, hogy milyen márkájú a nadrágja? – döbbent meg Böbe. – Ez 
nem te vagy!

– De, én vagyok! Naná hogy nem uszítom rá Dongót akkor, ha 
túlságosan drága nadrágot visel!

Böbe emésztette a hallottakat, és elnevette magát.
–  Ühüm...  Ez  a  természetes  szelekció?  Pusztuljanak  a 

szegények? – találgatott.
–  De  vicces!  Gyere  már,  kövessük,  mert  eltűnik  abban  a 

boltban!
Max már be is tért egy olyan üzletbe, ami kívülről úgy festett,  

mint  a  NASA  űrközpont.  Testépítő  sporteszközöket  és 

40



táplálékkiegészítőket  árusítottak  odabent,  a  bejáratnál  ember 
nagyságú,  napbarnított-izmos  fiúkról  készített  papírfigurák 
invitálták befelé a járókelőket.

– Jaj, de cukiiii! – rajongott Böbe a bal oldali láttán. – Én is 
ilyet akaroook!

– Hát, nem igazán emlékeztet Tamásra! – heccelte barátnőjét 
Cukor,  azonban  egyszeriben  elsápadt.  –  Itt  van!  –  suttogta,  és 
észrevétlenül a kirakat felé bökött.

Max  az  egyik  közeli  gondolánál  állt,  és  elmélyülten  tanul-
mányozta a táplálékkiegészítők leírását.

– Most vagy soha! – mondta Cukor, azzal belépett az üzletbe, 
hogy tegyen belül egy nagy kört, s aztán mintegy a kijárat felé 
sétálva, majd jól leolvassa Max nadrágját.

Odabent fiúk és férfiak, mindenféle évjáratból, nem hétköznapi 
súllyal és termettel; ha ezer év múlva kiássák őket a földönkívüli 
régészek,  akkor  a  Homo  sapiens fajon  belül  a  Homo  sapiens 
testosterodoidensis alfajához  sorolják  majd  őket,  azzal  a 
megjegyzéssel,  hogy  átmenetet  képeznek  az  ezüstös  hátú  hím 
hegyi  gorilla  és  a  Neander-völgyi  ember  között.  E kaszt  tagjai 
ráadásul  érdeklődve  vizsgálták  a  betévedt  két  nőneműt:  a 
túlsúlyos, ám túlsúlyában még csiszolatlan gyémánt Cukorkát és a 
számukra túlságosan vézna Böbét.

– Juuj! Menjünk ki! Oké? – súgta Cukor, mert kiütötte nála a 
biztosítékot néhány furán vigyorgó egyén.

–  Fogd  fel  lazán!  –  mondta  Böbe,  azzal  hátat  fordított  a 
napbarnított férfiaknak, játékosan beleütött egy bokszzsákba, mire 
az lendületből visszacsapódott, és arcon vágta. – Oké! – mondta ő 
is.

Max gyanútlanul állt ugyanott, ahol belépésükkor – egy színes 
zacskót  tartott  a  kezében,  és  a  feliratokat  olvasta.  Kockacukor 
pedig a közelébe sasszézott, hogy a háta mögött lépkedjen el – 
Böbe figyelmeztető  oldalba bökése ellenére összevont szemmel 
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becélozta Max nadrágját,  de sehol sem talált  egyetlen árulkodó 
címkét sem. A legutolsó divat szerinti, az tiszta sor.

„TransX”  –  látta  meg  az  apró  bőrdarabra  varrt  feliratot,  és 
abban a másodpercben tudatosult benne az is, hogy lebukott. Max 
ugyanis  megfordult,  és  elképedt  arcot  vágott,  mert  elkapta  a 
pillantását, s valószínűleg nem számított rá, hogy egy dundi lány 
éppen ebben a boltban ilyen mohósággal lesi az ő hátsóját.

Cukor elvörösödött, és azonnal irányba fordult.
– Húzzunk innen! – szűrte a fogai között. – Bakker! Mindjárt  

sírok... – esett kétségbe, amikor már biztos távolságban jártak.
– Meglátott! És TransX farmerja van! Aááááá!
Böbe bólintott.
– Az vérciki, hogy meglátott... De nem tök mindegy, milyen 

gatyát hord?
– Na, atyaúristen...  El is ment a kedvem mindentől. És az a 

nadrág három, nem, négyhavi zsebpénzem!
Böbe logikai készségét meghaladta az iménti közlés.
– Drága a nadrágja? – kérdezte óvatosan.
– Mit vagy olyan értetlen? – toppantott Cukor. – Ez a nadrág 

túl  drága  ahhoz,  hogy  Dongóval  megetessem!  És  akkor  nincs 
ismerkedés!  Ami  ezután  jobb  is,  mert  minek  néz  már?! 
Perverznek?  Komolyan,  rendszeresítek  magamnak  pár  faágat  a 
táskámban,  mint  a  kommandósok,  és  ha  meglátom,  betakarom 
velük a fejemet, hogy ne ismerjen fel.

Böbe elképzelte Cukorkát rőzsével a fején, és elnevette magát.
– Nagyon hatásos lenne! Tuti nem ismerne fel!
Jó  darabig  csendben  haladtak  tovább,  aztán  Kockacukor 

sóhajtott.
– Nézzük az eset jó oldalát: most legalább megjegyzett, és nem 

vagyok csupán egy a szürke tömegből.
–  Te  sosem  voltál  tucatlány  –  kuncogott  Böbe.  –  A 

paradicsommadár előbb jut eszembe rólad, mint a szürkeség.
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– Hát ez az! De miért is? Az a plusz ezer kiló... És ráadásul 
megint éhes vagyok!

– Nem annyira a túlsúly miatt – jegyezte meg halkan Böbe, de 
a mondat második felét lenyelte mindjárt.

– Mire gondolsz? – kérdezte Cukor kicsit élesebben.
– Hát... izé... A paradicsommadarak farka színes, tudod, tehát 

ezért gondoltam, hogy kitűnsz a tömegből.
– Mi bajod a színekkel?
Böbe fúlét-farkát behúzva próbált ellavírozni a kellemetlenné 

váló témától:
– Nekem?! Semmi! Csak úgy mondtam. Egyébként ma 6-kor 

lesz a Critical Mass felvonulás, hallottad? – kérdezte műlelkesen. 
– A ligetből indulnak! Ha időben lelépünk a próbáról, akkor meg 
is nézhetnénk!

Ebben  a  pillanatban  eltekert  mellettük  egy  kerékpáros,  de 
olyan közel  suhant  el  Cukorhoz,  hogy egy kicsit  meg is  lökte. 
Legalábbis a lány ezt hitte első pillanatban, de aztán mindjárt a 
következő  mozdulatnál  érezte,  mégsem  ez  a  pálya,  mert  a 
válltáskája  a  levegőben  lóg,  tehát  villámgyors  mozdulattal 
visszarántotta.

–  Mit  csinálsz?!  –  förmedt  a  kerékpárosra,  aki  szintén  nem 
engedte  el  a  vállpántot,  a  rántástól  viszont  elveszítette  az 
egyensúlyát, és a biciklivel együtt eléjük farolt.

– A k... anyád! – mondta nekik a 13-14 éves forma fiú.
– A tied! – vágta rá Cukor. – Engedd el a táskám, különben...
A  kölyök  elrúgta  magától  a  bringát,  kiegyenesedett,  és 

fenyegetően nézett rá.
– Különben? – kérdezte, és elengedte ugyan a zsákmányt, de a 

következő másodpercben előrántott egy pillangókést. – Add csak 
ide szépen!
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Kockacukor megcsóválta a fejét, míg Böbe a kés láttán teljesen 
leblokkolt  az  ijedtségtől.  Körülnézett,  de  mivel  egy  néptelen 
mellékutcán jártak éppen, senkitől sem várhatott segítséget.

– Nem ajánlom! – javasolta Cukor a csavargó formájú fiúnak 
túlságosan nyugodt hangon.

– Rohadt luvnya! Ide a táskával! – kiáltotta a fiú, és abban a 
másodpercben már szúrt is.

Mintha megállt volna az idő, ami ellentmondás, mert hiszen az 
események villámgyorsan  peregtek,  de  mégis:  Kockacukor  úgy 
érezte, ebben az időtartományban nyugodtan szemlélődik. Hallja, 
hogy Böbe sikít, látja a fiú lendülő kezét, érzi mosdatlanságának a 
szagát, benne pedig feltámad valami határtalan nyugalom, amit az 
edzéssel  töltött  évek  neveltek  belé.  Míg  Böbe  éles  hangja  a 
levegőben rezeg, addig kicsit oldalra szökken, de máris elmarja az 
ő acélos izmaihoz képest csenevész kart, és könyöknél betöri.

– Látod? – kérdi játékos hangon. – A saját késed pengéje van a 
nyakadnál.  Ha akarnám,  most  elvághatnánk az ütőeredet.  Vagy 
kicsit előrehúzva elmetszhetnénk a gégéd. De ha így, erre lefelé 
fordul a hegye, a szívtáji bökés sem kizárt.

A kölyök nem mert rángatózni, mert akkor biztosan beleszalad 
a pengébe. Kockacukor iszonyatos erővel megszorította a kéztő-
csontjait, mire elengedte a kést, és az a földre esett. Cukor azonnal 
Böbéhez rúgta, aki szerencsére abbahagyta már a sikítást, és volt 
annyi  lélekjelenléte  legalább,  hogy  felvegye.  Cukor  messzire 
lökte magától a fiút, átvette a kést Böbétől, és az utcagyerek felé 
tartotta.

– Kérsz még? Vagy ennyi elég?
– Rohadj meg! – sziszegte gyűlölködve a valaha volt támadó, 

miközben felemelte a biciklijét a földről. – Még találkozunk! – 
Azzal villámgyorsan elkerekezett.

Ahogy eltűnt, Böbe a földre guggolt, átkarolta a térdét, és sírni 
kezdett. Kockacukor továbbra is őrizte higgadtságát, és így szólt:
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– Kelj már fel, mennünk kéne, mert bajban leszünk, ha visz-
szajön  a  haverjaival,  én  maximum  négy  támadóra  vagyok 
hitelesítve.

Azzal  behajtotta  a  pillangókés  élét,  és  a  kabátja 
zsebébe süllyesztette.

– Jól jöhet ez még valamire – tette hozzá.
Böbe szipogott.
– Hová menjünk? A próbateremhez vagy haza?
–  A  suli  közelebb  van,  mint  bármelyikünk  otthona.  Meg  a 

srácok többen vannak, és esetleg hazafelé menet megvédhetnek 
minket, nem?

Futni kezdtek, miközben jobbra-balra néztek, nem tűnik-e fel a 
banda.

– Még hogy paradicsommadár! – nyögte rohanás közben Böbe. 
–  Inkább dinamit.  Vagyis  Robbanós Cukor.  Hihetetlen!  Ha ezt 
Torna néni látta volna! Mind a tíz ujját megnyalná!

Torna néni pikkel Kockacukorra, mivel Cukor nem tud kézen 
állni.  Vagy  nem  akar,  Böbe  már  nem  tudta  eldönteni,  mi  az 
igazság. Tény, hogy nagyon szigorúan bánik Cukorral, nyilván a 
túlsúlya  miatt.  Tavaly  év  elején  például  odament  hozzá  azzal, 
hogy:  „Tanárnő,  elestem!”  „Igen?  200  guggolás!”  –  válaszolta 
együttérzéséről tanúbizonyságot téve.

A suliban, ahogy becsukódott mögöttük az ajtó, Kockacukor 
olyan gombócot érzett a torkában, mint amikor a francia unoka-
testvére  csigát  hozott  neki  elkészítve,  körettel.  Kénytelen  volt 
megkóstolni, pedig rágós volt és borzasztó. Nem mert belehányni 
a  tányérba,  inkább  nyelt  egyet.  És  kibírta,  hogy  torkából  a 
gombóc,  vagyis  a  csigusz  szép  lassan  végigmásszon  a 
nyelőcsövén, érzetre a házikójával együtt.

–  Tulajdonképpen  megmentetted  az  életemet!  Köszönöm! 
-mondta Böbe.

– Á, ugyan, ne túlozz! Ez csak egy kissrác volt!
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– Kissrác?! Kösz! Simán megkéselt volna...
Lementek  a  pincébe,  és  óvatosan  kinyitották  a  próbaterem 

ajtaját. A Mocsok Csillag zenekar tagjai odabent álltak, és éppen 
Ravasz születésnapját ünnepelték. Az ajándék egy guminő volt, 
no  meg  sajátos  zenekari  hagyományként  „Gyalogosforgalom”,  
„Lengő teher alá ne állj!”, valamint  „Fűre lépni tilos!” feliratú 
jelzőtáblák, melyeket később az ünnepeltnek valami oda nem illő, 
meghökkentő  helyszínen  kell  majd  kiraknia.  A srácok éppen a 
fényképezés  stádiumában  jártak,  mivel  a  banda  honlapján 
létrehoztak  egy  „Pózolj  táblával!” rovatot,  melyben  rögzítik  a 
kezdő pozíciót, jelen esetben Ravaszt a „Lengő teher alá ne állj!” 
táblával  és  a  guminővel  ölelkezve,  majd  a  végső  stádiumot,  a 
tábla kihelyezését valami extrém helyen. És ennek az egésznek a 
járókelőkre gyakorolt hatását.

– Jaj, csak a Niki is itt lenne most velünk! – sóhajtotta szerelmi 
bánattól sújtva Ravasz.

Csótány együtt érzően veregette meg a hátát.
– Ess át egy kis folyékony lobotómián. Idd le magad, hogy ne 

fájjon a szíved.
Ravasz fáradtan legyintett.
–  Már  hétvégén  megtettem.  Azóta  nemcsak  a  szívem,  de  a 

fejem is kegyetlenül fáj...
–  Azt  látnotok  kellett  volna  –  nevetett  Tamás.  –  Együtt 

voltunk, és Ravasz megmutatta, hogyan kell 42-vel futni!
– Hallottuk hírét ennek a hétvégi partinak – mondta Gyepi.
–  Azután  rúgtad  be  Csótányéknál  a  szomszéd  öregasszony 

ajtaját, ugye?
– Jól van, jól van, megtévedtem. Ilyen bárkivel előfordulhat!
– Minket pedig megtámadtak az előbb – szólt közbe Böbe.
A  fiúk  csodálkozva  fordultak  felé,  ő  pedig  átszellemülten 

folytatta:
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–  Látnotok  kellett  volna  Kockacukrot!  Hihetetlen  volt!  A 
kissrác  pillangókéssel  hasba  akarta  szúrni...  Várjatok, 
megmutatom!  Tégy  úgy,  mintha  felém  szúrnál!  –  utasította 
Ravaszt,  aki  automatikusan  végrehajtotta  a  kérést.  –  Nna,  erre 
könyökhajlaton vágta, és a kés már ott is volt a fiú nyakánál! Míg 
élek, nem felejtem el, milyen elképedt arcot vágott!

–  Honnan  tudsz  te  lefegyverezni  egy  késes  támadót?  – 
kérdezték Kockacukortól.

A lány lehajtott fejjel szerénykedett:
– Évekig jártam karatéra.
– Korosztályos bajnok volt  serdülőben – jegyezte meg a jól 

informált  Csótány.  – Ugyanabba a  dójába járt,  mint  a  bátyám, 
aki...

–  Aki  karate-világbajnok  –  fejezték  be  egyszerre  a  fiúk  a 
mondatát. – Tudjuk!

– Megtanítanál minket is egy-két fogásra? – kérdezte Tamás. – 
Már úgyis gondoltam rá, hogy el kéne járnom önvédelmet tanulni. 
Krav-magára vagy aikidóra, de a karate is tuti!

–  Nekem  is  pocsék  napom  volt  ma,  hiába  van  szülinapom 
-szólalt meg Ravasz. – Reggel tönkretettem egy számítógépet a 
suliban, aztán kakukk lett az mp4-em, megjavítani sem lehet. És 
majdnem levágtam körfűrésszel az ujjaimat.

– Fel a fejjel! – szólt Böbe. – Örülj annak, hogy minden ujjad 
megmaradt, a gépet meg lehet szerelni, és Apádtól úgyis kapsz új 
lejátszót.

–  Igaz!  –  vigasztalódott  meg  Ravasz  szinte  azon  nyomban. 
-Támadt egy jó ötletem!

–  Már  megint  a  lábujjkörömrágó-verseny?  –  kérdezte 
vigyorogva Tamás.

– Nem, most nem! – hessentette el egy mozdulattal Ravasz a
közbeszólást.  –  Alapítsunk  nindzsaklubot!  Mi  lennénk  a 

magyar nindzsák!
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A fiúk fellelkesedtek a gondolattól, és tartottak is mindjárt egy 
kis  harci  bemutatót,  melynek  legfőbb  eleme  a  különböző 
akciófilmekből  vett  látványelemek  (szerintük)  zseniális 
végrehajtása volt, ami a valóságban leginkább a farkán taposott 
macskát idéző vernyákolásra, valamint ide-oda hengergőzésre és 
rúgkapálásra emlékeztetett.

– És a nindzsák megvédik a nőket? – kérdezte Böbe.
– Ez természetes!
– Jó, akkor hazakísérnétek minket? Mert a kissrác azt ígérte, 

hogy  még  találkozni  fog  velünk,  és  úgy  gondoljuk,  nem  lesz 
egyedül.

Ettől a realitástól a nindzsák harci kedve kissé csökkent, de a 
hangjuk ereje attól még persze megmaradt.

– Majd adok én nekik! – mutogatta a testalkatának megfelelő 
fehér és hitványka öklét Ravasz.

– Ja! – erősítette meg Gyepi.
–  Rakjuk  el  a  hangszereket,  aztán  menjünk!  –  adta  ki  az 

utasítást Tamás.
A  Mocsok  Csillag  banda  közös  pénzből  a  piacon  vette  a 

felszerelését. Egy szólógitárt és egy basszgitárt (később szereztek 
rájuk húrokat is) és egy teljesen szétvert felületű dobfelszerelést. 
Az eladó is érezte, hogy gáz van a dobszerkóval, ezért bonuszként 
és fájdalomdíjként adott hozzá egy háromlábú konyhai széket is. 
Csótány szerint azért,  hogy plusz show-elemmel gazdagodjon a 
produkció, vagyis dobszóló közben igézően körözni is tudjon a 
csípőjével a dobos. A lábcinnel is akadt egy kis probléma: a pedál 
pántja  leszakadt,  és  egy  darab  gatyamadzaggal  lett  a  helyére 
erősítve.

Ravasz, a vékonyka dobos régóta növeszti szőke haját, hogy 
igazán fullos legyen. A haja azonban lassabban nő a kelleténél, 
két év várakozás után most ér kb. a válláig. Nagyon büszke rá, és 
minden  tükörben,  kirakatüvegben  vagy  tükrözésre  alkalmas 
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felületen (cintányér) megtekinti,  hogy igazítson rajta egy kicsit. 
Egyébként arról  nevezetes,  hogy üldözi  a  balszerencse. Tegnap 
például kis híján elütötte egy autó, és akkorát esett gördeszkázás 
közben,  hogy  majdnem  eltört  a  keze,  de  szerinte  ettől  még 
korántsem volt  annyira peches nap, mint a mai,  a  körfűrésszel. 
Kockacukor,  ha Ravaszra nézett,  igazolva látta  a  tényt,  hogy a 
Teremtő kettőt nyomott egy egéren, és így teremté vala az első 
férfit.

Mindent  gondosan elraktak  az  egyik  sarokba,  az  értékesebb 
hangszereket  bezárták  a  falnál  álló  vasszekrénybe,  melyre 
Csótány otthonról hozott láncot és lakatot.

– Na, készen is vagyunk, indulhatunk!
Már  az  utcán  jártak,  amikor  Böbének  eszébe  jutott,  hogy 

megkérdezze:
– Nem ismeritek véletlenül a végzősök közül Maxot?
Tamás mindjárt elkomorult.
– Miért?
– Nem magam miatt kérdem, egy barátnőmnek kell az infó! – 

védekezett a lány.
– Ja, persze – szólt halkan és kesernyésen Csótány, hóna alatt a 

kacér guminővel, akinek most jólesett megcsavarnia az orrát.
Kockacukor nem szólt  közbe, de látszott  rajta,  hogy nagyon 

figyel. És gondolatban hálás volt Böbének, hogy nem feledkezett 
el róla, mert ő bizony szívesen lefegyverez egy késes támadót, de 
ilyen nyílt rákérdezéssel szégyellt volna előrukkolni.

– Az egy gyúrós gyerek, nem? – kérdezte Gyepi.
– Úgy tudom, igen. Ott szokott edzeni a garázssoron a haver-

jaival  –  nevette  el  magát  Tamás.  –  Van  köztük  egy,  biztosan 
láttátok  már  az  utcán,  aki  mindig  hónaljig  húzza  fel  a 
tréningalsóját, előnyös testalkatát kiemelendő.

– Igen, láttam már! – tört rá a felismerés Böbére. – Tök nagy 
hasa van, és ahogy ráfeszül a nadrág! Jellegzetes, hintázó járással 
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megy, kezében sporttáskával, és közben nézi magát a bevásárló-
központ kirakatában.

– Maxnak van egy kutyája – emlékezett Csótány. – Egyszer 
dumált  a  bátyámmal,  akkor  láttam.  Dzsamalnak  hívják,  egy 
hófehér  bullterrier.  Tök  szelíd,  de  ha  legyet  lát,  akkor  átmegy 
vérfarkasba,  és  teljesen  megvadul:  vicsorog,  morog meg ugrál, 
alig lehet lenyugtatni.

Kockacukor  megdöbbent:  akkor  Max  volt  az  az  éjszakai, 
alviláginak hitt alak? És Dzsamal az ő kutyája? Nahát!

– Oda nézzetek! – szakította meg a beszélgetést Tamás. – Most 
merre menjünk?

Elmúlt hat óra, és a Critical Mass biciklis tömege éppen abba 
az irányba tartott, amerre ők is haladtak.

Ravasz, kezében a „Gyalogosforgalom” táblával tanácstalanul 
állt az út közepén. Soha nem látott mennyiségű kerékpáros, tan-
demes,  monociklis,  gördeszkás  és  görkorcsolyás  gurult  feléje, 
végeláthatatlan menetben. A többiek oldalra húzódtak, de Ravasz 
lába földbe gyökerezett.

– Gyere már! – kiáltottak rá, még a guminő is integetett neki, 
mert  a menet egyre közelebb és közelebb ért  hozzá, de mintha 
meg sem hallotta volna a figyelmeztetést.

– Ezt a hülyét még elütik – morogta Tamás, de nem így történt.
A tömeg Ravasszal egy vonalba érve fegyelmezetten megállt, a 

menet  vezetője  pedig  éppen  szembe  került  vele.  A  főbringás 
-mintha  valami  ünnepélyes  zászlóátadás-átvétel  történt  volna 
-egyszerűen  kivette  a  „Gyalogosforgalom”táblát  a  megdöbbent 
Ravasz kezéből.

– Köszönöm! – mondta nyomatékosan a férfi, majd hátrafelé 
fordulva meglengette, mire hangos éljenzésbe törtek ki mögötte 
az  emberek.  Fotósok  vakui  villogtak,  a  kamerások  pedig 
rögzítették e fontos pillanatot.
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– Éljen a gyalogosforgalom! Tedd le az autód! – skandálták a 
kamerákba, miközben Tamás elcibálta Ravaszt az útból, s a menet 
továbbhaladhatott.

– Öregem, micsoda sztárfotó! – lelkesedett Gyepi. – Még jó, 
hogy  kéznél  volt  a  fényképezőgép!  A  legjobb  képünk  lesz  a 
honlapon!

– Ez a tábla jó helyre került. De hová tegyük ki a másik kettőt? 
Valami frappáns helyet kéne kieszelnünk – elmélkedett Csótány. 
– Lengő teher alá ne állj! Mi jut eszetekbe erről?

–  Mondjuk  az  állatkert?  Az  elefánt  kifutója?  –  kérdezte 
Kockacukor.

– Nem is rossz! Tök buli lenne! – nevetett Tamás.
– Hogyan csempésszük be az állatkertbe a táblát? És miként 

állítsuk fel? – aggodalmaskodott Ravasz.
– Sima, laza! – jelentette ki Tamás. – Megoldjuk!

4.

Szerencsére  a  telepi  galerinak  híre-hamva  sem  volt  az  út 
folyamán.  Tamás  különvált  a  csapattól,  mert  egyedül  akarta 
hazakísérni Böbét, mely ténytől Csótány elkomorult, Kockacukor 
pedig vigyorogni kezdett. A Mocsok Csillag együttes vele maradó 
tagjai elkísérték a lépcsőház bejáratáig, s megvárták, míg eltűnik 
az  ajtó  mögött.  Mikor  már  egyedül  maradt,  a  liftben  kezdett 
tudatosulni  benne,  hogy  mi  történt.  Életveszélyben  volt!  És 
megoldotta  a  helyzetet!  De  mi  van,  ha  legközelebb  már  nem? 
Edzenie kéne! Legalább néhány ütés-rúgás formációt gyakorolni, 
mert lesz még második forduló.
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Otthon Dongó lendülete fogadta, aki a legnagyobb boldogság 
jeleként mellső lábával átkulcsolta az ő farmernadrágos lábát, és 
kicsit megharapdálta a vádliját.

– Hagyjál már, te taliga aprómajom! – zsörtölődött Cukor, de 
igazából mindig elérzékenyült az örömnek ettől a fokától.

– Most pedig megnyuvasztom a kisfiút! – hallatszott a nagy-
szobából  Dénes  apu hangja,  a  kijelentés  nyomában gyöngyöző 
gyermekkacaj fakadt.

– Ez itt, kérem, a hernyózás! Hasazás és nyakazás!
Dénes apu fél kézzel lefogta Öcsit, s mutatóujjának hernyózó 

mozgásával  csikizte  a  gyerek  hónalját,  nyakát  és  kis  hasát. 
Mindeközben Anya ott ült mellettük, és ragyogó arccal figyelte 
fiúgyermekének kínzását.

Ibolya is előbukkant, mert keresett valamit a kabátja zsebében.
– Hát nem aranyosak? – kérdezte tőle Kockacukor, mire Ibolya 

arca megfeszült.
–  De,  nagyon  aranyosak  –  mondta  fegyelmezetten,  azonban 

rájuk sem bírt nézni.
– Valami gáz van? – kérdezte tőle Cukor.
– Nem, semmi – vonta meg a vállát. – De velem miért nem 

birkózik már?
Cukor elnevette magát:
– Hát az olyan fura lenne, tudod... 13 éves lányokkal már nem 

szokott birkózni az Apukájuk.
Cukorkának Dongó jutott  eszébe mindjárt.  Ahogy Dongó az 

ölébe ugrik bárkinek, csak foglalkozzon már vele, így Ibolya is 
hisztizik és nyafog bárkinek, csak foglalkozzon már vele.

„Na jó, legyen!” – egyezett bele gondolatban.
– Szeretnék beszélgetni veled arról a bizonyos Charlie-ról. Van 

kedved hozzá?
Ibolya  arca  mindjárt  felvidult,  és  természetesen  volt  kedve 

hozzá.  Kockacukor  pedig  kettőt  fordított  a  zománcos  varázs-
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gyűrűjén, mert csakis a gyűrű urának volt betudható, hogy rájött a 
családi  béke titkára.  Halleluja!  Közömbösíteni  tudja  az  állandó 
veszélyforrást!

Behúzódtak Ibolya szobájába.
– Hol ismerkedtetek meg?
– Egy buliban odaült mellénk, és dumálni kezdtünk.
– Nem gondolod, hogy öreg hozzád?
Ibolya fintorgott.
–  Kérlek,  érts  meg!  Velem  még  sohasem  beszélgetett  férfi 

egyenrangú partnerként! Nem tekintett gyereknek, hanem...
– És tudja, hány éves vagy?
– Igen, tudja. Amikor megmondtam, mindjárt befordult, mivel 

legalább 17-nek nézett.
Kockacukor keze ökölbe szorult.
–  Nézd  csak,  küldött  nekem  egy  SMS-t  –  folytatta  Ibolya 

boldogan.  –  „Kicsike még,  de máris  érett  Nő.  Ha így mutatna  
rám: igen, ez Ő! Mennybe mennék azon nyomban... ”

– Mit tudsz róla?
– Azt mondta, ez csak olyan versszerűség, és ő ennél klasszab-

bat is tud írni, de most csak a pillanat hatására...
–  Nem,  nem  a  verselőkéjére  vagyok  kíváncsi.  Foglalkozás, 

valami háttérinformáció.
–  Háát...  beleolvastam a  blogjába.  Médiaszakember,  és  nős. 

Most született kisbabájuk. De azt mondja, hogy utálja a feleségét, 
és válófélben vannak.

Kockacukor üvölteni tudott volna, de nem tette. Igaziból úgy 
érezte,  hogy  ez  most  kettejük  között  egy  mester  és  tanítvány 
viszony, szakasztott olyan, mint amit a kínai karatefilmekben is 
látott. Neki mindig is nagyon tetszettek az ősz szakállú bölcsek, 
magához  illőnek  érezte  a  szerepet,  csak  más  kiegészítővel, 
mondjuk  bőr  homlokpánt  jelölhetné  fején  a  bölcsességét,  nem 
ragaszkodik  feltétlenül  a  fehér  szőrzethez  és  a  ráncokhoz. 
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Tényleg,  a  kínai  bölcseknek  szőrös  a  hónaljuk?  Még  sosem 
mutatták ezt a részt karatézás közben.

–  Szerinted  ez  mi?  Lehetséges,  hogy  szerelem?  Belém 
szerethet egy felnőtt férfi? – kérdezte Ibolya tágra nyílt szemmel.

Csak nézte-nézte a szép arcot, a hosszú pillájú szemet.
–  Na  mer’  ja  –  mondta,  miközben  azon  töprengett,  hogy 

Charlie testére rúgópajzsot szerel... És vajon mit mondjon, hogy 
ne betámasztással reagáljon a szövegére Ibolya, hanem egy kicsit 
kívülről is lássa ennek a dolognak az irrealitását?

– Nem hinném, hogy ez szerelem, abban az értelemben, ahogy 
mi,  lányok  ezt  a  szót  használjuk  –  mondta  óvatosan.  –  Anyu 
mesélte  nekem,  hogy  vannak  olyan  férfiak,  akik  a  gyerekeket 
szeretik.

–  De  én  nem  vagyok  gyerek!  –  méltatlankodott  Ibolya 
mindjárt.

Kockacukor visszakozott:
– Jó, nem vagy kisgyerek. De felnőtt sem, már megbocsáss.
– De a gondolkodásom, az olyan! Charlie is megmondta!
Cukor érezte, hogy kezd kijönni a sodrából, ezért erősen a saját 

tanítójára, Bandikára gondolt. Egy éven keresztül őt, a szobájában 
élő páfrányt tartotta mesterének: mindennap csodálkozott azon a 
jó  kedélyen,  amivel  a  növény rendelkezett.  Tökéletesen ki  volt 
szolgáltatva az ő kénye-kedvének, de ez láthatóan nem zavarta, 
sőt  bízott  benne!  Kockacukor  büszke  volt  rá,  mert  Anya  azt 
mondta,  hogy egy páfránynak nem mindegy, hol van, szeretnie 
kell a helyét...  márpedig nála szépen fejlődött, rongyos levélkéi 
egyre-másra sarjadtak. Egy napon azonban Bandika, a Bölcs,  a 
Nagy Tanító valahogy sorvadásnak indult,  és pár nap leforgása 
alatt  meghalt.  Kockacukor  nagyon  szomorú  volt,  és  a  páfrány 
helyett kapott egy cserép hibiszkuszt, de ez nem volt ugyanaz. A 
páfrány  áttetsző  zöldjéhez  képest  egy  hibiszkusz  a  virágával... 
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Szép, szép, de nem eléggé intellektuális. Így jutott el a páfrányok 
tisztelete mint közbülső állomás révén a fatestvériségig.

–  Nyugodj  le!  –  mondta  legalább  annyira  magának,  mint 
Ibolyának.  Erősen  vizualizálta,  hogy  a  hajszálai  páfrányágak, 
abban  a  reményben,  hogy  megnyugszik.  –  Ezt  ne  romantikus 
érzésnek képzeld el, hanem inkább... aberrációnak.

– Miért lenne Charlie aberrált? – védte Ibolya. – Tök értelmes!  
Tudom, hiszen beszélgettem vele! Miért lenne elképzelhetetlen, 
hogy kortól függetlenül vonzódunk egymáshoz?

Kockacukor  képzeletben  lesimította  az  égnek  álló  páfrány-
ágakat, és őszintén kimondta, amit gondolt:

–  Kortól  függetlenül  vonzódtok  egymáshoz...  Ezt  el  tudom 
képzelni.  De ebben az esetben,  úgy érzem,  töltény csusszant  a 
stukkerembe.

– Miért? – kérdezte Ibolya érdeklődve.
– Mert  rólad van szó.  Ő pedig  26 éves,  nős,  most  született 

kisbabájuk. És egy 13 éves csajnak ír verset. Szerinted ez helyén-
való?

– De azt mondta, hogy válófélben vannak... – mondta Ibolya 
erőtlenül.

Páfrány mester végképp elveszítette a türelmét:
– Te hülye vagy! Bedőlsz ennek az ósdi dumának?
Ibolya karba fonta a kezét, összeszorította a száját, és még a 

fejét is elfordította Cukortól.
– Kivel voltál ott a buliban? Mit tudsz róla? Van, aki rajtad 

kívül ismeri ezt a pasit?
Míg beszélt,  közben persze  tudta,  hogy az  ő  mesterségének 

címere  nem  a  bölcsességet  jelző  homlokpánt  –  vagyis  Kínai 
Tanító  –,  hanem sokkal  inkább  az  éles  fényű  lámpa  –  vagyis 
Rendőrségi Vallató, és vissza kéne fognia magát, mert ez így nem 
lesz jó...
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– Kivel  lettem volna?  Franciskával!  De ott  volt  a  barátnőd, 
Klaudia, vele is dumáltunk... – magyarázkodott Ibolya.

–  Szóval  Klau  is...  Mindjárt  felhívom.  Addig  is  NE TÉGY 
SEMMIT, értetted?

– MSN-ezni azért lehet? – kérdezte Ibolya, és Kockacukor nem 
tudta  meghatározni  a  hangszín  alapján,  lappang-e  benne  gúny, 
vagy sem.

A nagyszobában  közben  párnacsatás  fogócskává  fajultak  az 
események.

– Gyertek ti is! – dobta fejbe őket egy-egy díszpárnával Dénes 
apu.

– Muszáj? – kérdezte Ibolya, de aztán hirtelen felkapott egy 
lába  elé  pottyant  párnát,  és  apjának  hajította.  A  következővel 
Öcsit találta lábon, de olyan jól, hogy a gyerek nyomban elterült.

– Kiváló gurítás! – vigyorgott Kockacukor, és ő meg Anyának 
küldött egy szép tarka mintásat.

Nagy családi őrület vette kezdetét, kiizzadásig. Ibolyának jót 
tett, hogy minden erejét beleadhatta a párnaröptetésbe, így kapott 
tőle Anya, Öcsi és Dénes apu is rendesen. Mikor fél óra múlva 
abbahagyták,  kócosak  voltak,  és  nevettek.  Csak  Dongó  volt 
tökéletesen összezavarodva: akkor most mi ez? Játék vagy harc? 
Kit  kell  megvédeni  és  mitől?  Így  sajátos  dobermannigazságot 
szolgáltatott, és biztos, ami biztos alapon mindenkinek legalább 
egyszer megharapta futkározás közben a fenekét.

– Hogyne ismerném Charlie-t – mondta Klaudia a telefonba, 
tíz  perccel  később.  –  Egy  „nagymenő”,  aki  tinikre  bukik. 
Ráhajtott  a  15  éves  unokahúgomra  is,  de  az  két  mondat  után 
elhajtotta a fenébe. Ha akarod, összehozhatom Ibolyát vele, hogy 
elmesélje,  miként  történt.  Aztán  bepróbálkozott  Krisztinél  is. 
Hogy  ezenkívül  mit  tudok  róla?  Újságíró...  Ott  voltam  egy 
pódiumbeszélgetésen,  amit  ő  tartott,  meg  volt  hozzá  egy  kis 
bluesos zenei aláfestés. Tök felkészületlenül jött el, azt sem tudta 
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a vendégéről szinte,  hogy kicsoda, a zenész próbálta menteni a 
helyzetet. Mindehhez ott ült vele szemben száz ember, és figyelte 
a kínlódását.  Én szégyelltem magam helyette,  komolyan. Pedig 
fontos  lett  volna  mindenki  számára  ez  a  beszélgetés:  egy  srác 
halála kapcsán gyűltünk össze annyian. Vittünk gyertyát is, hogy 
a beszélgetés végén majd meggyújtjuk, a zenész pedig eljátssza a 
legkedvesebb dalát, de így... nem lett az egészből semmi. Szóval 
ha jelzővel illethetem Charlie-t, az a „szánalmas”.

Letette a telefont, de már nem ment be Ibolyához.
– Kiadós nap volt a mai – súgta Dongónak.
–  Anya,  ha  nincs  már  fogam,  amit  berakhatnék  a  dobozba, 

akkor  is  hoz  nekem  valamit  a  fogtündér?  –  hallatszott  Öcsi 
aggódó hangja.

– Persze, kincsem, ő tudja, hogy kivették a fogadat, nem kell 
neki bizonygatnod! – nyugtatgatta Anya.

–  Honnét  tudja?  –  érdeklődött  Öcsi.  –  Kamerával  figyel 
engem?

A válasz  hangjai  elmosódtak,  s  az  egész lakás elcsöndesült. 
Kockacukor  minden  lefekvés  előtt  végiggondolta,  mi  volt  a 
legjobb és a legrosszabb esemény azon a napon.

„Tartsam magamnál a pillangót?” – töprengett félálomban.
Dongó egyenletesen szuszogott az ágy előtti kis szőnyegen. A 

kényelmes  testhelyzetén  és  a  légvételén  érezni  lehetett,  hogy 
tökéletesen ellazult. Mindenki itthon van, aki számít az életében, 
mindenki  rendben  fekszik  az  ágyában,  ellenség  nem  zörget  a 
kapuknál – hát ő is nyugodtan pihenhet.

Kockacukor  kinyúlt,  megsimogatta  a  selymes,  fekete 
koponyát,  majd  leoltotta  a  kislámpáját,  miközben  arra  gondolt, 
hogy  milyen  jó  lenne  most  egy  kis  vadas  mártás  pillekönnyű 
zsemlegombóccal...  majd  ezen  a  szép  gondolaton  mosolyogva 
elaludt.
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5.

Én fölkelék jó reggel, hajnalban,
 s én fölkelék jó reggel, hajnalban.
Kimosdódám minden bűneimből, 
kimosdódám minden bűneimből.
Kimenék én ajtóm elejébe, 
kimenék én ajtóm elejébe.
S föltekinték nagy magos mennyégbe, 
s föltekinték nagy magos mennyégbe.

Szólalt meg reggel fél hatkor a mobilján az ébresztő. Valahonnét 
nagyon messziről röppent vissza Palya Bea gyönyörű hangjára, de 
semmi  kedve  nem volt  kinyitni  a  szemét,  hogy aztán  felkelve 
kilépjen az ajtó elejébe. A mosdózástól pedig a hideg is kirázta – 
így  inkább  még  jobban  beburkolta  magát  a  takaróba,  vagyis 
inkább az álmába.

Odabent, a jó melegben szerelemről álmodott éppen. Olyan jó 
látni azt a fiút, aki dolgozik valamin... talán rajzol? És ő odahajol 
a  vállához,  beszippantja  az illatát.  Ez  a fiú  igenis  élő  valóság: 
mozdul,  lassan  feléje  fordítja  az  arcát,  így  azt  is  látja,  hogy 
rámosolyog.

„Érdekel, milyen ez a nő-lény – mondja neki, egyenesen neki, 
a szemébe nézve! – Milyen a füle, az orra, a nyaka... és nemcsak a 
teste, hanem úgy összességében.”

Kockacukor egészen közel, mellette áll, és ujjával simogatja az 
arcát.

„Félrement a szemöldököd!” – mondja, mert annyira zavarba 
jön  a  fiú  tekintetétől,  hogy más  nem jut  eszébe,  és  az  ujjával 
visszaigazítja  az  ívből  kimozdult  szálat.  Aztán  ujjhegyével 

58



körbejárja nemcsak a szemöldökét, hanem az orrát, homlokát és 
legvégül a száját is.

„Én az ujjammal ismerkedem” – magyarázza nevetve.
„Én is!” – mondja a fiú, miközben feléje nyújtja a kezét, hogy 

az arcát magához vonja.
Dongó  azonban  nem  hagyhatta  gazdáját  tovább  –  a  népdal 

szerint – bűnben leledzeni, mert odaült az ágya elé, úgy figyelte  
az álmát. Aztán előrenyújtotta a nyakát, hogy az orrát bedugja a 
takaró alá, majd hideg és nedves valóságában hozzányomja Cukor 
karjához.

– Nyunyunyu – mondta a gazdi értelmesen.
Dongó  elégedetlen  volt  az  eredménnyel,  ezért  egyetlen 

ugrással átlendült  felette,  és befészkelte  magát a fal  és a gazdi 
háta  közé.  Négy  tappancsát  a  falhoz  nyomta,  hogy  ki  tudja 
feszíteni a lábait, és hátával Cukor hátának veselkedve – nyomni 
kezdte szépen az ágyról lefelé.

Ááá,  Kockacukor  kicsit  sem  volt  nyűgös,  mikor  éppen 
csókolózni  készült  a  szerelmével  (mellesleg  élete  első  csókját 
váltották volna), s a finom, érzéki érintés helyett nagy puffanással  
elterült a földön! Dongó mellső lábait keresztbe téve, az ágyról 
vigyorogva pillantott le rá.

– Meine kleine kutya! – mondta neki alulról felfelé bámulva. – 
Kinyírlak!  Hogy  tehetted  ezt  velem?  És  ha  soha  többé  nem 
találkozunk?! Még annyi mindent mondtam volna neki... Erre te?

Erre  ő,  vagyis  Dongó  elégedetten  vakkantott.  Ez  már  az 
ébrenlét hangja, nem afféle alvós nyunyunyu.

Cukor nagy nehezen felült, majd a zsiráfos mamuszba bújva 
kicsoszogott  a  konyhába.  Itt  már  Dénes  apu  serénykedett, 
készítette a reggelit és a kávét. A többiek még nem mutatkoztak a 
színen.

– Leviszem a kutyát  sétálni  – ásította  Cukor.  – Van valami 
ehető?
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Amíg  megette  a  reggeli  szalámis  pirítóst  kemény  tojással, 
addig az asztali vázából virágszirom hullott a mentateájába. Az a 
baj az efféle illatos teákkal, hogy kettőt pislant az ember, és már 
hiába néz a bögre mélyére – kifogyott.

A fürdőszobában megszokásból ráállt  a mérlegre,  aztán le is 
szédült  onnét,  és  megfogadta,  hogy soha többé nem tesz  ilyen 
meggondolatlanságot,  ha  egyszer  sírógörcsöt  kap  a  kilenccel 
kezdődő  számoktól.  Hogyan  hízhatott  az  éjszaka,  ha  egyszer 
tegnap  alig  evett  valamicskét?  Megnézte  magát  a  tükörben,  és 
megállapította,  hogy  ő  tulajdonképpen  egy  jó  nő,  csak  az 
Elvarázsolt  kastély egyik trükkös tükrében szemléli  magát,  ami 
gonosz módon vízszintes irányban széthúzza. De majd mindjárt 
ellép a tükör elől, és akkor újra minden rendben lesz.

Aztán  eszébe  jutott  Max,  a  garázssor  felé  tervezett  séta 
Dongóval,  és  gyorsan  összekapta  magát.  Míg  húzta  a  cipőjét, 
közben  mosolygott:  alvóbaba  létére  kipattant  az  ágyból,  és 
hamvasan,  üdén  útnak  indul...  Vajon  milyen  okból  lenne  még 
hajlandó  ilyen  korán  felkelni?  Mint  amikor  túrázni  volt  a 
családdal, s úgy érezte, olyan fáradt, hogy egy tapodtat sem bír 
már megtenni, akkor Anya ravaszdi módon így szólt: „Van egy 
hamburger a kocsiban” – és belé mindjárt visszatért az élet, s újult  
erővel  haladt  a  parkoló  autó  felé  az  erdőn  át.  „Max  olyan 
ínycsiklandó  számomra,  mint  egy  hamburger?”  –  kuncogott 
magán.

De vajon ki lehetett álmában az a srác? Milyen jó lenne még 
találkozni vele! Nem is lenne semmi baja az életben. Napközben 
tenné a megszokott dolgokat,  suli,  később munka, éjszakánként 
meg szép, tartalmas életet élhetne ezzel a rajzolgatós fiúval.

„Búvárgyakorlatokat  fogok  folytatni.  Minden  lefekvés  előtt 
elképzelem, hogy elmerülök az álomban, és addig úszom a fura 
világok között, amíg meg nem lelem. Így lesz!”
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Ezalatt kint, a konyhában Dongó szobormereven ült Dénes apu 
lábánál,  és  bűvölő  pillantással  nézte  a  mozdulatait.  Hosszú, 
kísérletezéssel  teli  hetek  álltak  már  a  háta  mögött  a  távolság 
pontos  meghatározásához,  mert  se  túl  távol,  se  túl  közel  nem 
posztolhatott. A túl távoli kutya ugyanis nem látja jól az asztalon 
zajló  eseményeket,  a  túl  közeli  kutyát  pedig  fixre  elzavarják. 
Dénes  apu  pedig  evett.  Gyönyörűségesen  mozgatta  a  száját, 
miközben  újra  és  újra  falatkákat  készített  magának,  melyek 
formai  tökélye  és  főleg  illata  egyszerűen  lenyűgözte  a  kutyát. 
Halk  fúvolaszóval  kísérte  a  jelenetet,  mely  hang  torka  öblös-
ségéből tört elő, és változatos – kérlelő, csodálkozó, óhajtó, együtt 
érző (együtt nyelő) – tudatállapotokról árulkodott.

Kockacukor megtörte a jelenet zeneiségét:
–  Gyere,  menjünk  sétálni!  –  szólította,  mire  Dongó 

gondolkodóba esett.

Nem tudom, mit tegyek, nem tudom, hogy legyen,
miért is nem lehetek egyszerre két helyen, 
óó, istenem, miért nincs két életem?

– szólt éppen a rádióból a Piramis dala.
Dongó  is  szeretett  volna  két  életet,  mint  a  gazdija:  az  egyik 
életében itt maradt volna Dénes apu lábánál, és tovább áhítozik, 
míg a másik életében talpra szökken, és vidáman rohan sétálni.  
Azonban egy kutya volt, egy kutyabőrben, akinek döntenie kellett 
a lehetőségek között, hát egy utolsó, fájdalmas sípolással felkelt, 
és lehajtott fejjel, lassú léptekkel az ajtó felé indult.

Emberevő hangulatba került, ez onnét is látszott, hogy amikor 
a  házuk  elé  ért  a  kukásautó,  és  az  egyik  kukás  leugrott,  majd 
félreállva  figyelte,  hogy  a  társa  felerősíti  a  konténert,  akkor 
Dongó odalopakodott  a  háta  mögé,  felkészült,  aztán  egy olyan 
irtózatosan nagyot ugatott, hogy szerencsétlen munkás majdnem 
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szörnyethalt ijedtében. A kutya pedig a fejét  rázva röhögött,  és 
visszaszaladt a gazdájához.

– Hogy lehetsz ilyen gonosz? – feddte meg Cukor, és a további 
ötleteket megelőzendő, inkább rákattintotta a nyakörvre a póráz 
karabinerét.

– Elnézést – intett a kukás felé, aki szívét fogva visszaintett,  
hogy túlélte, tehát nincsen semmi baj.

A reggel hűvös volt, és az utcán még alig jártak emberek. Csak 
bedagadt  szemű,  álmos  arcú  gazdikat  lehetett  látni,  mellettük 
elégedetten szaglászó ebekkel.  Ja, és Hajas Baba bácsit  frissen, 
üdén  és  hajasan.  Böbével  együtt  megfigyelték  őt  mint  furcsa 
természeti jelenséget: bármikor, bármilyen napszakban teszik ki a 
lábukat  otthonról,  tutira  összetalálkoznak  vele.  Mint  most  is. 
Hogyan lehetséges ez? Ráadásul annyira mulatságos azzal a dús, 
rakoncátlan őszes-göndör hajjal, melynek minden szála szétáll, és 
a lépések ritmusában rugózik a férfi fején, hogy mindjárt nevetnie 
kell, ha csak rápillant. Míg egymás felé lépkedtek, Cukor a száját 
harapdálta, hogy ne röhögjön, és kínjában költött egy rigmust:

„Ha  Hajas  Baba  bácsit  megkóstolom,  kóchaj  nő  majd  a  
homlokomon. .. ”

A Királypark és a mellette lévő horgásztó szerencsére nincs túl 
messze  tőlük,  csak  át  kell  gyalogolni  egy  játszótéren, 
autószalonon és egy vásárcsarnokon, s már ott is vannak.

A garázssor  azonban  a  horgásztavon is  túl  van,  a  lakótelep 
túlsó  oldalán.  Kockacukor  aggódva pillantott  halálfejes  órájára: 
vajon  lesz  elég  idő?  Dongó  nem  értette,  miért  nem  a  szokott 
útvonalon járnak, és makacskodni kezdett. A pórázt harapdálta, és 
rángatta Cukor kezét.

Ekkor Cukor, tőle kb. száz méterre meglátta Maxot. Dzsamal 
követte,  a  bullterrierek  jellegzetes,  mókásan  szapora  lépteivel. 
Cukor mindjárt elhatározta: távolról csatlakozni fog, és feltűnés 
nélkül követi őket. Ez volt az a pillanat, amikor úgy érezte, nem a 
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rángatott kezű, erre-arra huzigált gazdi többé, hanem puha testbe 
burkolt, sistergő acélgolyó.

– Dongó! – mondta, de olyan hangon, hogy neveletlen kutyi-
kájában megállt az ütő.

Csak egyet rántott a nyakörvön, de az olyan volt, mint amikor 
a domináns egyed nyakon kapja a másikat, hogy az rögtön tudja, 
hol is van a pontos helye a hierarchiában. Dongó nem volt buta 
eb: egyből értette a célzást, és láb mellé igazodott.

Még szerencse, hogy Max a fasoron át haladt, így Kockacukor 
fától fáig osonhatott, mint ahogy a filmekben látta.

„Remek  kém  lennék”  –  állapította  meg,  mivel  teljesen 
észrevétlen  maradt  a  fa  mögött,  hacsak  a  mellette  egykedvűen 
álló,  méretes,  fekete  dobermannt,  illetve  saját,  a  törzs  mögül 
kidudorodó idomait nem számítjuk.

„Csak  csendben,  csak  halkan,  hogy  senki  meg  ne  hallja!” 
-suttogta  magában,  és  Max  nem  gyanakodott.  Igaz,  hátra  sem 
nézett,  egészen  addig,  míg  a  hajnali  csendben fel  nem harsant 
Kockacukor mobiljának a hangja, egy másik Palya Bea-számmal:

„Hogyha nékem Laci bátyám szépen hegedülne, akkor én is  
rátalálnék egy szép kék szeműre, járnám véle ékesen, mást néznék  
keservesen, édes angyalom!”- mert erre Max mindjárt megfordult.

Kockacukor gyorsan visszahúzódott a fatörzs mögé, és csukla-
ni kezdett idegességében. Előrántotta a zsebéből a telefont, hogy 
lehalkíthassa, s ránézett a kijelzőre: Dénes apu volt az.

– Szia, Gömbfej! Még sétáltok? – kérdezte.
– Persze! – suttogta Kockacukor.
– Akkor miért suttogsz?
– Mert még mindenki alszik!
– A parkban? – csodálkozott Dénes apu. – No, te kis tapintatos, 

ide figyelj: most hívtak a vadmadárkórházból! Bejelentés érkezett 
arról, hogy a tó mellett sérült gólyát láttak a horgászok, nézd már 
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meg! Aztán ha ott vagy a helyszínen, hívj vissza, és meglátom, ki 
kell-e mennem érte, vagy sem.

„Ó,  magasságos  Dénes  apu,  pont  most  kérsz  tőlem  ilyet?” 
-fohászkodott  magában.  Máskor  madarat  lehetett  volna  fogatni 
vele (akár gólyát is), jelen esetben azonban húzta a száját.

„Biztos rosszul látták. A madár már rég elrepült. Először Max, 
aztán a gólya.”– nyugtatgatta magát.

Eléggé lemaradtak, de azért a távolból még követni tudta a fiú 
mozgását.  A lakótelep szélén kezdődött  a  családi  házas övezet, 
bokrok takarásában. Abból a túl meredek szögből azonban, ahol 
Kockacukor  állt,  jól  láthatta,  amint  Max  lekanyarítja  a  hátán 
hordott  sportzsákot,  majd  elővesz  belőle  valamit.  Körülnéz,  de 
sehol  senki.  Ekkor  szépen,  körkörös  mozdulatokat  írva  a 
levegőben – munkához lát.

– Graffiti! – nyögte Cukor megütközve.
A ház  kerítése  és  homlokzata  eddig  frissen  vakolva,  sárgán 

képviselte  tulajdonosa  ízlését,  ám  ennek  egyelőre  lőttek, 
méghozzá  fekete  festékespalackkal.  Cirkalmas,  jellegzetesen 
hasas  betűkkel  dolgozott,  de  Cukor  sehogyan  sem  tudta 
kisilabizálni, mit írhat.

„Biztos a tagje” – nyugtázta magában, de ahhoz meg nagyon 
hosszúnak tűnt a felirat.

Max  elkészült  a  fekete  kontúrral,  megrázogatta  a  spray-s 
dobozt, éppen kifogyott. Ismét a zsákba nyúlt, s most két újabb 
palackot vett elő: egy kéket és pirosat, majd elkezdte kitölteni a 
puszta  formákat.  Kockacukor  azt  is  jól  látta,  hogy  Maxhoz 
egészen  közel,  az  ablakban  megjelenik  egy  fej:  a  tulajdonos 
kócos, álmos feje, aki a sötétítőfüggönyt húzta éppen el. S azon 
nyomban felébredt,  amint  megpillantotta  a  frissen  vakolt  házán 
szorgoskodó fiút.

–  Ebből  nagy  balhé  lesz!  –  kommentálta  Dongónak  az 
eseményeket. – Szóljak neki? De ilyen távolságból hogyan?
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Megpróbálkozott a füttyel, de ő nem tudott két ujjal, vagányo-
san  vészfüttyöt  hallatni,  csak  a  száját  csücsörítette,  és  úgy 
fújkodott  ki  magából  néhány kókadt  hangot,  ami  csak arra  lett 
volna elegendő, hogy egy kismadár feje tetején összeborzolja a 
tollat.

Magas,  kövér  férfi  zúdult  ki  a  kapun  pizsamában, 
baseballütővel a kezében, s mindjárt ütlegelni kezdte Maxot. Kb. 
6 óra lehetett,  az utcának ezen a szakaszán sehol egy járókelő, 
ráadásul a bokrok takarásában történtek az események. Max maga 
elé tartott karral fogta fel a rázúduló ütéseket.

– Ú, ez nagyon fájhat! – érezte át Cukor, majd önkéntelenül 
lepergett  a  fejében,  ő  mit  tenne  hasonló  esetben.  Egy elhajlás, 
ütőtávon  belülre  kerülés,  jól  irányzott  lefejelés,  orrcsontra 
célozva, közben megragadni az ütőt, térdrúgás, vagy here, a láb 
kitámasztásától függően, és nyert.

Ezzel  szemben  a  valóságban  Max  nagyon  szívósan  állta  az 
ütéseket,  valahogy ő is  meg tudta ragadni  a  dorongot,  és  jelen 
pillanatban  élénk  huzakodás  kezdődött  kettejük  között  a 
birtoklásáért. A nagydarab férfi inkább túlsúlyos volt, mint izmos, 
de  azért  így is  elég  erős.  Ebben a pillanatban  ért  vissza  távoli  
szaglászásából  Dzsamal,  és  gazdája  védelmére  sietett.  A 
tulajdonos, amint meglátta a feléje száguldó hófehér bull terriert,  
mindjárt  feladta  állásait,  s  igyekezett  berohanni  a  házba.  Max 
máris megszerezte az ütőt, s keze közé kapva most ő vágott vele 
nagyokat a menekülőre. A férfi a helyszínre érkező Dzsamalt egy 
rúgással  próbálta  meztelen lábszárától  távol  tartani,  így az  első 
harapásra csak a fél papucsát veszítette, miközben Max részéről 
durva ütések érték a hátát. A tulaj nagy teste ellenére fürge volt,  
és valahogy be tudta lökni maga mögött az ajtót. Max döngette a 
kaput, és nem lehetett eldönteni: bedönti-e rá, vagy sem. Aztán 
mást gondolt, mert a távolban felnyikkant egy sziréna, nyilván a 
házból valaki kihívta a rendőrséget.  A baseballütőt beröptette a 
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ház udvarába, majd felkapta a sportzsákját,  és elfutott.  Kutyája 
lemaradva ügetett a nyomában.

Kockacukor  még  távolodóban  látta,  hogy  egy  rendőrautó 
befordul az utcába, és villogó szirénával, de hang nélkül megáll a 
ház  előtt.  A  tulajdonos  ismét  kijön,  immár  fürdőköntösben,  és 
széles  taglejtésekkel  mutogatja  az  olvashatatlan  feliratot  meg 
fején a dudorokat.

– Irány a tó! – adta ki az utasítást  Dongónak, szaporázva a 
lépteket, nehogy észrevegyék.

Nem is  tudta  eldönteni  hamarjában,  mit  gondoljon  erről  az 
esetről. Alapból a háztulajdonos pártján állt: ő sem örült volna, ha 
összefújják  a  frissen  felújított  házát.  De  Max...  Max  különben 
intelligens  fiú  (lásd  könyvolvasás,  témaválasztás),  aki  nyilván 
művészetnek, önkifejezési formának tartja a graffitizést. És a tulaj 
részéről valószínűleg elég lett volna, ha kiordít az ablakán – egy 
bunkósbottal  nekiesni  több mint  durvaság.  Hát  rajta  is  vesztett 
rendesen. ,Aki kardot fog, kard által vész el” – mondja a Biblia.

A  tó  partján  magányosan  álldogáló  madarat  már  messziről 
észrevette. A begyén a vér vörösre festette a fehér tollakat, és egy-
egy nehéz csepp hullt a lába elé, a fűre.

Közelebb menni nem mert  hozzá, mert  Dénes apu korábban 
már  mesélt  a  gólyák  befogásának  nehézségeiről:  milyen 
veszedelmes fegyver a madár csőre, mellyel bárki szemét ki tudja 
vájni.  Aztán  elriasztani  sem  merte.  Mert  a  vadmadarakban 
roppant erős a túlélési ösztön. Addig álcázzák betegségüket, amíg 
lehet: ha valamelyikük már megfogható, ott nagyon nagy baj van.

– Halló! Látom a madarat! – szólt a telefonba. – Úgy nézem, 
elég sok vért veszített!

– Máris ott vagyok! – szólt Dénes apu, és a helyszín pontos 
egyeztetése után kinyomta a telefont.

Kockacukor nem engedte szabadon a kutyát, mert felhergelő-
dött a vérszagtól, illetve félt, hogy megharapdálná a gólya szép,  
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piros lábát. Nem telt el sok idő, s a családi kombi közelített a fü-
vön át,  megakadva  a  buckákban,  rejtett  gödrökben.  Dénes  apu 
tisztes  távolban  megállt,  egy  pokróc  és  egy  nagyobbacska 
papírdoboz kíséretében kiszállt.

– Lassan tereld... – irányította a lányt. – A halőr házfala felé!
Kockacukor és az izgatott Dongó lassan tereltek hát. Bár úgy 

nézett  ki,  mintha  lassan  szörföztek  volna,  ő  terpeszállásban, 
aprókat  lépve,  míg  egy  dobermann  lebegett,  táncolt  hátsó  két 
lábán a póráz végén, mint dagadó vitorla. Ők ketten lekötötték a 
gólya minden figyelmét, így nem vette észre, hogy Dénes apu a 
háta mögött lopakodik a kinyitott pokróccal. Dongó ugatott egyet, 
a  madár  megriadt,  s  már  lebbentette  a  szárnyát,  hogy  utolsó 
erejével,  nekifutásból  felrepüljön,  amikor  Dénes  apu 
villámgyorsan  rárohant,  és  ráhajította  a  plédet.  Nem  engedte 
sokáig vergődni a madarat: egyik kezével megmarkolta a csőrét, 
míg a másikkal gyakorlottan a hóna alá csapta a testét, oldalával 
szorítva le a madár összeigazított szárnyait.

– Így ni! Megvagy, kiskomám!
Mintegy  végszóra  másik  autó  érkezett,  abból  Dénes  apu 

főnöke és munkatársa, Berkényi doktor szállt ki. Kockacukor pár 
pillanat  múlva  úgy  érezte  magát,  mintha  az  Allatmentők című 
sorozatot nézné a Discoveryn.

– Szakított, vágott sérülés – állapította meg az orvos mindjárt. 
–  Biztosan  fennakadt  valami  dróton.  Látod?  Itt  felszakadt  a 
mellizmok  felett  a  bőr  –  mutatta.  –  Anémiás,  mert  sok  vért 
veszített.

– Mi lesz most vele?
–  Bevisszük  a  vadmadárkórházba,  elaltatjuk,  és  kitisztítom 

meg  összevarrom  a  sebet.  Kap  egy  kis  infúziót,  a  többit  a 
természetre bízzuk...

A  madarat  együttes  erővel  berakták  a  dobozba,  majd 
elhajtottak.
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– Még van 5 perced futni – mondta Cukor Dongónak, azzal 
szabadon engedte.

„Azért ez nem semmi hobbi – töprengett. – Nem tudom, hogy 
én  csinálnám-e  ezt  a  madármentést  így,  ingyen  és  bérmentve, 
éjjel-nappali riaszthatósággal...”

Mert  sem  Berkényi  doki,  sem  Dénes  apu  nem  kap  ezért 
fizetést.  Sőt  az  állatorvos  nemcsak  ingyen  kezeli  a  behozott 
madarakat, a tetemes gyógyszerköltségeket is maga állja.

Fájdalmasan megkordult  a  gyomra,  ezért  kivett  a  felsőjének 
zsebéből egy szelet alufóliába csomagolt kenyeret. Átfutott rajta, 
hogy nem kéne enni, mert otthon joghurtos saláta várja, de a sa-
látás  tál  túl  messzi  volt,  a  kenyér  pedig  kézzelfogható  közel-
ségben. Meg is fogta mindjárt. A puha, frissen sült kenyér (Dénes 
apu  hozta  hajnalban  a  kisboltból)  tudományos  megfigyelések 
szerint  mágikus  vonzást  gyakorol  a  szájra.  Kockacukor  rá-
mosolygott  a  kenyérdarabra,  és  arra  gondolt,  hogy így érezheti 
magát egy vámpír, ha vékony bőrű, kék eres nyakat lát maga előtt. 
A kenyérke felsikoltott, mikor Cukor belemélyesztette a fogát ott, 
ahol a kenyérnek a legjobban fáj...  vagyis a puha belébe. Csak 
egy-két harapás volt, s a kenyér mindörökre eltűnt, Cukor pedig 
karjelzéssel  intett  Dongónak,  hogy  melyik  irányba  menjenek. 
Csak akkor fogta pórázvégre, amikor az úttesthez értek.

Otthon a többiek már ébren voltak, és nagy volt a boldogság:
– Tudtam! Tudtam! Mégis  létezik a fogtündééééér!  – ugrált 

Öcsi, kezében egy színes, állatos újsággal. – Pedig nem is volt ott 
a fogam! És mégis elhozta nekem ezt! Hát nem rendes tőle?

Kockacukor vigyorgott.
– De, nagyon rendes. Gyere ide az ölembe, hadd pusziljalak 

meg!
Öcsi azonban – csodálatos férfitestének tudatában, csak ritkán 

engedte meg, hogy puszilgassák vagy göngyölgessék a családjába 
tartozó nőneműek. Akiket viszont nem kell félteni, mert – a gólya 
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hatástalanításához kísértetiesen hasonló eljárással – időről időre 
levadásszák.

– Jaj, neee! – sivalkodott Kockacukor szorításában, aztán mást 
gondolhatott, mert elernyedtek a tagjai. Szembefordult Cukorral, 
és hosszan vizsgálódott.

– Szép a szemed! Olyan ismerős! – mondta.
Kockacukor felnevetett, Öcsi pedig fokozta:
– Olyan szép a szemed, mint egy királynőnek! Legszívesebben 

koronát rakatnék rá!
Ettől  Kockacukor  elgyengült  mindjárt,  amitől  enyhült  a 

szorítása  is,  tehát  Öcsi  egy  hal  fürgeségével  kibújt  alóla,  és  
tovatáncolt.

(Anya  már  4  éve  állandó  éjszakai  műszakba  jár.  Minden 
második nap este 7-től reggel 7-ig tart a műszak, és még nem ért  
haza. Reggelente tehát Dénes apuval közösen végzik a teendőket, 
de most a családfő távozásával rá hárult a feladat.

– Reggeli? Fogmosás? Öltözködés? – kérdezte Öcsit, aki már 
törökülésben  kuporgott  az  ágya  tetején,  és  a  színes  újságot 
nézegette.

– Mindjárt! – válaszolta oda sem figyelve.
Kockacukor  benyitott  a  fürdőszobába,  hogy  kicsit  rendbe 

szedje magát, de ott éppen Ibolya sminkelt.
– Az élet nagy kérdése 13 évesen – mondta –, lehet-e csukott  

szájjal szempillát spirálozni?
Becsukta a száját, majd folytatta:
– Megállapítom, hogy lehet. Csak nem esik olyan jól. Láttam 

olyan hosszú szempillájú fiút! Wow! – mondta Ibolya. – Amíg 
vele  beszéltem,  megpróbáltam  büszkén  viselni  a  rövid  szem-
pilláimat.

Kockacukor  átnyúlt  felette,  vigyázva,  nehogy  óvatlanul 
hozzáérjen  Ibolya  sminkcuccaihoz,  mert  úgy  védi,  mint  egy 
cerberus. Ennek ellenére mégis előfordult egyszer, hogy a nagy 
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sminkpalettát  (20-féle  szemhéj  színnel  és  4-féle  beépített 
pirosítóval)  valaki  leverte,  és  eltört  a  tok  nyitója.  Senki  nem 
jelentkezett  a  terrort  ígérő  számonkérésre,  ellenben  Dénes  apu 
megjavította  leukoplaszttal.  Ahányszor  Ibolya  kinyitotta, 
annyiszor  vérzett  a  szíve  a  ragtapasz  láttán.  Kockacukor  egy 
pillanatra eltöprengett azon, vajon miért sminkeli magát a suliba 
minden áldott nap egy 13 éves lány, de hát mindegy.

– Ha meghalsz – kérdezte Cukor – , szerinted mi vár majd az 
alagút végén, a fényben?

– Mi várna? – vonta meg a vállát Ibolya, mintha ez magától 
értődne.  –  Ruhabolt,  szebbnél  szebb  ruhákkal.  És  smink-
felszerelés.  Különleges  színek,  mindenféle  árnyalatban!  És 
rúzsok! Wow! Téged?

– Egy zöld rét, ahol önfeledten játszadozhatunk. És tőle nem 
messze  egy  vendéglő...  Figyu...  Ha  lesz  időd,  majd  szeretnék 
veled  Charlie-ról  beszélni,  mert  szereztem  róla  háttéranyagot. 
Klaudia ismeri.

Ibolya szembefordult vele.
– És?
– Más tizenévesre is hajtott már, nem csak rád.
Ibolya arcáról egy pillanatra eltűnt a magabiztosság.
– Honnét tudod?
– Klautól. A 15 éves unokahúgánál is bepróbálkozott, de ő két 

mondat után elhajtotta. Meg a Kriszti nevű barátnőjénél is...
Ibolya  arca  elkomorult,  Kockacukor  pedig  nagyon  sajnálta, 

hogy egy ilyen szép érzést, mint a bimbózó szerelem, le kell her-
vasztania.  És  Charlie-t  szerette  volna  egy csaknorriszos  pörgő-
rúgással halántékon illetni...

Mivel Ibolya még nem fejezte be a sminkelést, Kockacukor a 
külső  tükörnél  megfésülködött,  majd  megfogta  öccsét,  és  a 
reggelizőasztalhoz  rakta.  Öcsi  vajas  kenyér  majszolása  közben 
feltett egy ravasz találós kérdést:
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– Az erdőben él, két lábon jár, és fehér állat. Mi az?
Kockacukor el sem tudta képzelni.
– Nyúl! – vágta rá diadalmasan Öcsi.
– Nyúl? Két lábon?
– Igen! Miért ne?
Vannak  reggelek,  amikor  minden  összejön.  A  családtagok 

mosolygósak, nem kell könyörögni senkinek, hogy végezzen már 
a dolgával, és minden olyan összeszedett. Aztán vannak reggelek, 
amikor minden szörnyű: elég hozzá csupán annyi, hogy Öcsi vagy 
Ibolya  ne  aludjon  eleget,  mert  akkor  versenyt  hisztiznek, 
duettben.

„Áááááá! – üvölti Öcsi. – Fáj a fogaaam!”
„Hallgattassa már  el  valaki  ezt  a  gyereket!  Nem igaz,  hogy 

mindig bömbölésre kell  ébrednem! Én ezt nem bírom ki! Haza 
akarok menni!” – csapkod a lakás túlvégén Ibolya.

Ilyenkor  Dénes  apu és  Kockacukor  összenéznek,  és  nagyon 
fáradtnak érzik magukat.

Hál’ istennek, ma semmi efféle nincsen. Üde és tiszta a reggel,  
paríraramm,  napsütötte  mezőn  futkosás  hangulat  van.  És!  Ki 
korán kel, aranyat lel! Vagy Maxot! Vajon máskor is dacoljon az 
elemekkel? Vagyis alvóbaba mivoltát feledve keljen fel hajnalok 
hajnalán? Vagy ez, hogy láthatta, egyszeri, kivételes esemény?

6.

Az iskola felé, az úton a legjobb a zenehallgatás. Dugó a fülbe, és 
ugyanazt  a  számot  hallgatja  sokszor-sokszor-sokszor.  Lejár, 
gombnyomás,  repeat.  Vajon  meddig  lehet  bírni?  Mikor 
jelentkezik  benne  az  igény  a  változásra?  Mert  egyelőre 
csemegézik  az  intrón,  érdekli  a  kifejtés,  a  zenészek  ötletei.  Ez 
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nem unalmas, tücc-tücc gépzene. Így, hatodszori lehallgatás után 
az elejét már le is tudná pengetni.

A zenével úgy van, mint  az ételekkel vagy a színekkel.  Ma 
pirosat kívánt magára ölteni egy kis sárgával. Lehet, hogy a gólya 
vére  volt  az  ihletője,  a  sárga  pedig  a  felragyogó  napfény?  A 
ruházat  mint  kompozíció.  Csak  nincs  elég  nagy  választéka  az 
öltöző-szekrényben, meg a „közönsége” is elég maradi. Miért kell 
egy-egy  fazon,  cipőforma,  ruhakombináció  tekintetében  olyan 
szemellenzősnek  lenni?  Bár  érdekes,  hogy  az  ételek,  ízek 
megválogatásában  jóval  visszafogottabb.  Főzés  közben  szeret 
addig ízlelgetni és szinte molekulánként adagolni, amíg azt nem 
érzi, hogy igen! Az elkészülő ételben már benne van a titok, ami 
olyan egyedi, mint az ujjlenyomata. És szereti látni a családtagok 
arcán az elképedést, amint belekóstolnak az általa készített ételbe, 
s aztán az élvezetet, amíg el nem fogyott.

És a zene: van, hogy népdalt kíván a szervezete, esedeg bluest.  
De  jóban  van  a  Ghymessel,  Ray  Charlesszal  is,  nem beszélve 
Vivaldiról  meg a  klasszikus öregekről.  Teljesen  be  tud  például 
zsongani  Mozart  Koronázási  miséjéről.  Kyrie! Nagy  kórussal, 
maximumra felnyomva, úgy átjárja a csontjait, mintha nem is a 
földön járna. És a soul, rock, dzsessz... Tulajdonképpen mindenre 
nyitott, ami jó.

Hogy is mondta egyszer Öcsi, aki egyébként nagyon rossz evő, 
és folyton noszogatni kell minden kis falatért?

„A világnak jó íze lehet. Meg kéne főzni, és meginni a levét.” 
Anya mindjárt kapott a szón:

„De hát akkor élvezd, kisfiam, a falat ízét!”
„Nem,  Anya,  azt  nem lehet.  Nekem  egyszer  már  elment  a 

szívem  a  világba,  nagyon  bőgtem,  aztán  visszajött,  és  nagyon 
örültem. Azért nem jó élvezni a falat ízét, mert akkor elmegy a 
szívem a világba, tudod?”
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Hát ő nem fél attól, hogy a szíve a világban jár. Sőt feldobó-
dott  a  mai  reggeltől  és  a  zenétől.  A világtól,  minden színével, 
ízével meg hangjával együtt. Ilyenkor aztán olyan virgonc lesz, 
mintha az ördög bújt volna belé.

Kémián kiolvasták Böbével a kémiai példatárból: acetil-s-acil-
carrier-protein  és  malonil-koenzim  plusz  még  S-maloniltransz-
feráz.

–  Ez  annyira  gáz,  hogy  még  káromkodni  is  lehet  vele!  – 
nevetett Cukor.

– Te kis protein transzferáz! – súgta Böbe. – Aceto-acetil  a 
popidba!

– Azt a rézfánfütyülő tioészterázát! Hogy beszélsz?! – vágott 
vissza mindjárt.

Médiaórán az audiovizuális teremben Böbével szemben ült, aki 
rávigyorgott,  ő  pedig  vissza.  Mindezt  ráadásul  úgy,  hogy 
ugyanannál  az asztalnál  foglalt  helyet  Károly,  a  nagyon helyes 
médiatanár is.

–  Kíváncsian  hallgatjuk  a  házi  feladatát!  –  szólította  fel 
Kockacukrot.

Zavartan a füzete fölé hajolt, hogy felolvassa az általa írt kis 
jelenet vázlatát, amikor határozott rúgást észlelt a bokacsontján. 
Majdnem  felvihogott,  Böbe  pedig  egészen  mélyre  hajtotta  az 
arcát, hogy előrebukó hajával leplezze a röhögést.

– A helyszín belső/nappali leányszoba. Szereplő: egy tizenegy 
éves lány. A kamera vagy az arcát, vagy a mellkasát mutatná, a 
jellegzetes  nyakláncokkal  közben  képmontázst  alkalmaznék,  a 
barátnőjével közös képekből. Olvashatom a szövegét? – nézett fel  
bizonytalanul,  ekkor  érte  a  második  rúgás,  amelybe  most  már 
belevörösödött.

– Természetesen! – válaszolta a tanár.
– Szóval... khm... – laposan oldalra pislantott, majd ő is rúgott 

egyet Böbébe, és faarccal  folytatta:  – „Kaptam egy nyakláncot, 
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édi halálfejes medállal a barátnőmtől, mert neki is olyan van. Ha 
ránézek  a  halálfejre,  rá  gondolok,  ha  ránéz  a  halálfejre,  rám 
gondol. Ez a barátság.” Khmm... ennyi volna...

– Csodálatos! – nézett rá szigorúan a tanár. – Csak legközelebb 
ne rúgja szét a sípcsontom, ha kérhetném!

Kockacukor behúzta meglepetésében a nyakát, Böbéből pedig 
kipukkadt a nevetés.

Károly  azonban  nem  kért  elégtételt,  hanem  gördülékenyen 
folytatta:

–  Játsszunk  inkább  egy  kicsit  a  fantáziánkkal.  Mindenki 
gondolja végig a következőt: ha le kellene rajzolnia a szerelmet 
mint  érzést,  de  csak  egyetlen  vonalat  használhatna,  hogyan 
jelölné? Tamás?

– Ööö... egy egyenes vonalat húznék.
– Unalmas! Esetleg más? Hopka Erzsébet?
Böbe elpirult, úgy válaszolta:
–  Fognék  egy  lapot,  húznék  rá  egy  egyenes  vonalat, 

összegyűrném, és kisimítanám.
– Határozottan  jó!  Vajon  mit  szeret  ez  a  kislányka?  Össze-

veszés?  Utána  kibékülés?  De  azért  ott  legyen  a  vonal 
állandósága?  Láthatják,  ez  a  fajta  játék,  képi  ábrázolás  sokféle 
asszociációra ad lehetőséget. Nos és ön, kedves Lányi Elvira?

Kockacukor azt hitte, az iménti felolvasás és bokán rúgás után 
már  békén  hagyja,  így  összerezzent  a  megszólítástól.  Viszont 
beégni nem akart, tehát kapásból mondta, ami eszébe jutott:

– A kép bal felső sarkából a jobb alsó sarokba indítanék satí-
rozást, nyomatékkai, remegő mozgással.

– A címe?
– Ha megölelnél... Mármint nem a tanár úr...
Ezen az egész osztály röhögött.
– Pasija van? – kérdezte a tanár.
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Cukor a piros nap és gólyavér jegyében a felolvasás, bokarug-
dosás és ölelkezés után már szinte lángolt.

– Ááá, nem! Én mindig csak beszélgetek a srácokkal...
– Miért? Mi mást szeretne tenni?
Kész. Hogy lehet egy Károly ilyen bunkó? Kockacukor úgy 

érezte,  ez  már  nem is  csak  a  Reichstag  kategória,  ez  több.  És 
megfogadta magában, hogy legközelebb bármit kérdez tőle, nem 
lesz hajlandó válaszolni. Felőle aztán meg is buktathatja. De aztán 
kimosódott belőle... hátha itt, a suliban is találkozik Maxszal! És 
végiggondolta  ezerszer,  mit  mond,  hogyan  néz,  és  vajon 
felismeri-e, hogy ő az a lány, aki megkuksizta a... fenekét. Vibrált 
körülötte a levegő, ami jó, mert lappang ugyan a mélyén egy kis 
fájdalom („Mi van, ha mégsem tetszem neki?”), de még több a 
remény. Mert a remény hal meg utoljára.  Hú, ez jó! Amúgy is 
nagy hekker! Vajon mi a reményhal elkészítési módja? A remény-
halat  nem  kell  fejbe  csapni,  hogy  elpusztuljon,  elég  neki  egy 
szabatos óhajtó mondat: „Ó, anyám, bárcsak holnapra ismét 54 kg 
lehetnék!” – ettől máris örökre ellankad, vagyis paprikás lisztbe 
lehet forgatni, és extraszűz olívaolajon ki lehet sütni. „Nyamiii!” 
-ahogy Öcsi mondaná...

A  szünetben  a  Mocsok  Csillag  zenekar  tagjai  a  „Pózolj  
táblával!" rovatot taglalták.

– Láttátok, hogy Ravasz a  Reggeli Újságban címlapon van a 
Critical Mass-képpel? – kérdezte Tamás.

–  Niki  is  mondta,  hogy  látott!  –  újságolta  ragyogó  arccal 
Ravasz.

– Látod, híresnek kell lenni ahhoz, hogy a nő felfigyeljen rád! 
– vigyorgott rá Csótány.

– Valami ilyen frappánsat kéne kitalálni a „Fűre lépni tilos!”-
hoz  is!  –  lelkesedett  Tamás.  –  Mit  szóltok  a  repülőtérhez? 
Mondjuk a kifutópálya?
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–  Á,  az  nem  jó!  Túl  erős  a  biztonsági  szolgálat.  Mozgás-
érzékelő,  térfigyelő  kamerák,  bejutni  sem  tudnánk.  Hallottam 
olyat, hogy kölykök lézerfénnyel szórakoztak, megcélozták vele 
egy  leszálló  utasszállító  pilótafülkéjét,  a  pilóta  észlelte,  rögtön 
jelentette  a  kommandósoknak,  akik  kiszálltak,  és  a  két  srácot 
távcsöves  puskával  leszedték.  Terrorelhárítás!  –  magyarázott 
Csótány.

– Phú! Az durva. Olyan fotót, amin éppen hullazsákba cipzá-
raznak, nem kívánok magamról – jelentette ki Tamás.

– Jé, neked új cipőd van? – nézett Böbe a fiú lábára.
– Aha! Tök jó! Muszáj volt lecserélnem, mert olyan kopogó 

lépteim voltak a másik miatt, minden férfi megfordult a hallatára, 
hogy megnézzen magának.

Ravasz megigazította vállig érő, szőke haját:
– Ezt az érzést ismerem! A múltkor is jött mögöttem három 

srác, az egyik sziszegett utánam, hogy: „Hé,  kisanyám! Fordulj 
meg!”  –  mire  a  bajuszos  képemmel  megfordultam,  és  mély 
hangon megkérdeztem: „Mér’ mit akarsz?”

Ravasz  iszonyú  büszke  a  szőrzetére:  nagyon  férfias  bajszot 
növesztett, csupán a kedvező színpadi hatás érdekében. A lányok 
szerint azonban úgy néz ki azzal a szőrrel a szája felett, mintha 
éppen csokis tejet fogyasztott volna.

– Két csaj felhívott az éjszaka, úgy éjfél felé – mesélte Ravasz. 
– Arra kértek, hogy menjek át, mert unatkoznak.

– És te? Mit mondtál? – csaptak le rá azon nyomban a fiúk.
– Mit  mondtam volna?  – vonogatta  a  vállát  Ravasz.  –  Azt, 

hogy most nem tudok átmenni, mert már nagyon késő van.
–  Mit  mondtál?  Noooormális  vagy?  Ezt  nem  hiszem  el!  – 

fogták a homlokukat és néztek az égre a többiek. – Ennyire hülye 
nem lehetsz!

– Át kellett volna mennem, ugye? – kérdezett vissza bizony-
talanul.
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– Hát igen! Át! Mit hagytál ki, ember?!
– Látjátok?! Ilyen peches vagyok. Na jó,  akkor legközelebb 

átmegyek...
– Bakker! Engem miért nem hívogatnak a csajok az éjszaka 

közepén? – fakadt ki Tamás.
– Majd egyszer felhívlak, jó? – jegyezte meg Böbe élesen.
Csótány rögtön barátja segítségére sietett, és igyekezett témát 

váltani:
–  Mi  volna,  ha  a  médiaórához  hasonlóan  –  tudjátok,  ez  az 

egyvonalas, asszociációs cucc – írnánk egy szöveget? Mindenki 
kimondja az első dolgot, ami eszébe jut!

– Miért ne?
Csótány folytatta:
– Egyetlen kikötés: a sor vége rímeljen! Böbe, Kockacukor, ti 

jegyezzétek!
Azzal nekiláttak. Tamás mondta ki az első sort:
Tamás: Halottak ugatva bámulják az eget,
Csótány: heverészve nézem kezemben a fejed.
Ravasz: Köröm alatt csomókban véres cafatok,
Csótány: nem látom már többé szépnek a napot!
Tamás: Hívjátok, gyilkosok, vissza a telet!
Csótány: Megtaposunk együtt testet és belet!
Ravasz: Minden halál megfullad magában,
Tamás: tarka tehenek szexelnek a karámban!
Refrén: Patkánypörkölt! Patkánypörkölt!
Kockacukor és Böbe nevettek, mert jó játéknak találták, amit a 

srácok  ügyesen  megoldottak.  Azonban  a  Mocsok  Csillag 
ügyvivője, Csótány mindjárt sietett felvilágosítani őket:

–  Ez nem vicc,  hanem komoly  alkotó  tevékenység,  és  ez  a 
szöveg megmarad az utókornak, a Mocsok Csillag emblematikus 
dalaként.
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–  Híven  tükrözi  a  mai  tizenévesek  életérzését  –  kontrázott 
Tamás.

– Azt. Ja! – toldotta meg bölcsességgel Ravasz. – Két hét, és 
befutás!

Ezen  mindannyian  röhögtek,  mert  szállóigévé  vált  már 
közöttük ez a mondat:

„Két hét, és befutás!”
Röhögtek rajta, de igazából hittek benne, bár a hogyanra nem 

tudták a választ.
A lányok összenéztek, és Kockacukor csak a szája mozgásával 

közölte:
– Vilmos, a gyilkosnál minden jobb...
És ebben Böbével teljes mértékben egyetértettek. Mint ahogy 

abban  is,  hogy  a  Mocsok  Csillag  csak  akkor  tudna  megélni  a 
dalaiból, ha vetkőzős fiúkat is alkalmaznának a színpadon.

–  Mi  volna,  ha  a  „Fűre  lépni  tilos!” táblát  ki  tennénk  a 
horgásztó közepébe? – jutott eszébe Cukornak az ötlet. – Az ott  
olyan nonszensz, nem?

A banda mindjárt lelkesedni kezdett. Már csak a mivel, mikor 
és  hogyan rögzítsük kérdéskörét  kellett  tisztázniuk,  és  a  Széles 
Mosoly Terrorcsoport kész volt az újabb akciójára.

Cukor iskola után, a többieket faképnél hagyva rohant a közeli 
buszmegállóba,  és  éppen  elcsípte  a  begördülő  buszt.  Az 
autósiskolába igyekezett, vezetésórára.  Mivel a busz szinte üres 
volt, így meggondolatlanul lerogyott egy kettes ülésre – hát nem 
odaült  mellé  egy  idős  néni?  Aki  egész  úton,  mintha  ostorral 
játszott  volna,  vidáman  durrogtatott.  Biztos  hiányzik  neki  a 
fiatalok  társasága,  mert  az  unokáit  rég  elgázosította.  Anya 
mondta, hogy a szagoknak is van mértékegysége, az OLF. 1 OLF 
a szagkibocsátása egy 1,8 m2 testfelületű embernek, aki hetente 
ötször  zuhanyozik,  és  naponta  vált  fehérneműt.  OLF –  ez  úgy 
hangzik, mint valami skandináv férfinév.
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„Büdös néni, angyalom, 102 OLF a dózisom! Hajajajajj!” – 
du-dorászta magában teljesen lezsibbadva Kockacukor, miközben 
inkább  csak  a  száján  próbált  levegőt  venni,  de  ott  is  csak 
visszafogottan.

Ez  volt  a  sokadik  vezetésórája,  és  mégis  igen  bátortalanul 
ment.  Gáz,  fék,  kuplung,  sebességváltó,  tükrök,  és  ehhez  még 
ráadásul a forgalom! Főleg, amikor egy széles és sötét vasúti híd 
alatt haladt át, rettentő lassan, olyannyira lassan, hogy az oktatója, 
Olga megszólalt:

–  Mint  a  nászmenet.  Csak  a  zörgős  konzervdobozok 
hiányoznak a hátunk mögül.

Kockacukor  a  beszólás  hatására  automatikusan  a  tükörbe 
nézett, és észlelte, hogy a hátuk mögött bizony nem konzervdoboz 
zörög,  hanem  nagy  sebességgel  érkezik  a  vasúti  hídhoz  egy 
kamion.  Úgy  megijedt,  hogy  hirtelenjében  összekeverte  a 
pedálokat. A gázra szeretett volna rálépni, hogy elmenekülhessen 
(minden háta mögött megjelenő autó amúgy is az üldözés érzését 
váltja ki belőle), ehelyett teljes erővel a fékre lépett, és a motor 
egyszerűen leállt.

Kockacukor sikított,  az volt  a szerencséje,  hogy az oktatója, 
Olga viszont nem.

– Szépen, nyugodtan. Egyes, és gáz! – mondta.
Ha rákiáltott volna, akkor tuti leblokkol, és meg sem moccan, 

de így végrehajtotta  az utasítását:  indított,  egyesbe kapcsolt,  és 
kilőttek. Éppen akkor, amikor a kamionos rátenyerelt a dudájára... 
Így  szinte  ez  a  bődületes  tülökhang  röpítette  őket  messzire  a 
veszedelemtől.

Egy nyugalmas mellékutcában Kockacukor végre elengedte a 
kormánykereket, pedig addig úgy szorította, hogy az ujjvégei is 
elfehéredtek.

–  Nem  kell,  hogy  mindenki  vezessen.  Vannak  utas  típusú 
emberek is. Lehet, hogy én az vagyok?
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Olgára nézett, aki még mindig mereven maga elé bámult, és 
jobb kezével az oldalajtó feletti  fogantyúba kapaszkodott. Hóna 
alatt jól látható izzadságfolt.

Testi  tüneteivel  ellentétes  módon  nagyon  nyugodt  hangon 
válaszolt:

– Ez nem így van. Még nincs rutinod. Egy idő után, ha eleget 
gyakoroltál, olyan természetessé válik számodra az autóvezetés, 
mint a levegővétel.

Ezek a szavak némileg enyhítették bizonytalanságát. Kiszállt, a 
tanulóautó  elhúzott,  ő  pedig  a  bevásárlóközpont  felé  vette  az 
irányt.  Suli  után  gyakran  bevásárol,  hogy  ne  Anyának  kelljen 
ezzel is vesződnie. Szegény... Hazaér a műszakból kb. reggel 8-ra, 
de nem fekszik le mindjárt, hanem gyorsan elpakol utánuk, mos, 
vasal, ebédet főz, s csak azután dől az ágyba.

Ahogy befordult a bevásárlóközpontnál, a sarkon megint kicsit 
felsikított, mert majdnem összeduccolt egy fiúval. Vagyis persze 
nem  duccoltak  össze,  mert  az  ütközés  előtt  egy  lépéssel 
mindketten megálltak, de nagyon hirtelen jelent meg előtte a fiú. 
Nem  tudta  eldönteni,  hogy  akkor  most  jobbról  vagy  balról 
kerülje-e meg, mindketten oldalra léptek (ugyanarra), aztán meg 
vissza, mintha valami furán koreografált táncot járnának.

– Bocsánat! – mondták mindketten.
Ekkor Cukor elnevette magát, és jobbra ugrott, a fiú meg balra. 

– így jó! – nevetett a lány, és már továbbindult, amikor a piros 
sapkája (mert azt is rakott a fejére, a piros nap jegyében) lerepült 
a fejéről.

–  Hülye  szél!  –  morogta,  de  a  sapka  továbbgurult,  s  a  fiú 
automatikusan utána eredt, felvette, majd visszahozta Cukorhoz, 
aki csodálkozva állt, és nézte, hogy a fiú odalép hozzá, és a fejére 
teszi a sapkát. Annyira furcsa volt! Mert nem szólt hozzá egy szót 
sem, csak mosolygott, és elment. Lehet, hogy nem tud beszélni?
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Vagy csak nem akart? Ettől a kis epizódtól Kockacukor boldog 
lett, megint.

Bevásárlás után arra gondolt, hogy jó lenne Maxék edzőterme 
felé kerülni, de aztán felmérte a távolságot és a szatyor súlyát, s 
letett az ötletről. Otthon pedig – Ibolya kivételével, aki a másnapi 
történelem-témazáróra készült – családtagjai várták, menetkészen.

– Megnézzük a gólyát, velünk tartasz?
Szerette volna azt mondani, hogy neki is tanulnia kellene, de 

túl nagy volt a kísértés.
„Hogy az ördögbe tud ennek Ibolya ellenállni?”
A kislány ugyanis hihetetlen, szívós kitartással tanul, hogy az 

iskolája egyik legjobb tanulója legyen. De nem egyszerűen magol, 
ahhoz túl kreatív az elméje: minden magába szívott információt 
rugalmasan bedolgoz az egészbe, s így már nagyon sok mindenre 
magától is rájön, mert a tudása élő, és magától is értelmezni tud. 
Ezért  is  fura  a  kettősség:  a  tágra  nyílt  értelem és  az  alapvető 
emberi dolgokban való járatlanság.

Kockacukor nem nyugtalankodott:
„Majd este átfutom az anyagot” – vonta meg a vállát,  azzal 

kipakolt a bevásárlótáskából, és Dongóval együtt a többiek után 
indult.

A vadmadárkórház a Hérosz állatotthon területén található, az 
egészségügyi szobában. Tehát nemcsak a vadmadarak, hanem az 
állatotthon minden lakójának az egészségügyi ellátását itt végzik. 
A  látogatás  idejére  Dongót  az  autóban  hagyták,  mert  nem 
szerették  volna,  ha  tudatja  alfahím  mivoltát  a  kennelekben 
nyüzsgő kutyákkal.

Öcsi  nagyon  izgatott  volt,  mert  nemcsak  a  gólyára  volt 
kíváncsi,  hanem a kutyákra és a  macskaházra is.  A kutyusok a 
rácsok belső oldalán, két lábra állva, nyelvükkel a feléjük nyújtott  
kezet sebesen nyalogatva koldulták a szeretetet.
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–  Ezek  nem  harapnak?  –  kérdezte  Öcsi  a  telep  vezetőjét, 
Gyöngyit.

– Minden kutyát megfigyelünk, és a morózusabbakat egyénileg 
helyezzük el – hangzott a válasz. – Látod azokat a kenneleket? 
Ott, a nagy kutyákkal? Ők azért már nem ilyen barátságosak. Sok 
köztük az öreg kutya, és így nehezen adhatók örökbe.

– Vannak kiskutyák is? Megnézhetem őket? – érdeklődött  a 
kisfiú.

Gyöngyi kérdően nézett Anyára és Dénes apura,  s mikor ők 
megengedték, kézen fogva elvezette a kölyökudvar irányába.

Kockacukor a madarak elkülönítőjében megnézte a gólyát: fél 
lábon, gubbasztva állt,  de már nem tűnt annyira betegnek, mint 
reggel. Dénes apu megmutatta nekik a befogott, horgászzsinórtól 
sérült  hattyút  is,  valamint  kedvencét,  a  kis  fülesbaglyot.  A 
fülesbagoly  olyan  arccal  fordult  Kockacukor  felé,  hogy a  lány 
mindjárt nevetni kezdett:

– Nagyon mókás!
– Az bizony! Nézd meg a szemét. Látod benne az értelmet?
Kockacukor  értelmet  ugyan  nem  látott  az  őt  kutató  szem-

párban, de határozottan vidámnak látta a kis manóarcot.
– Hogy hívják?
– Nem adunk nevet egyetlen vadmadárnak sem, pedig nagyon 

nehéz megállni – mondta az ajtóban megjelenő Berkényi doktor.
– Miért? Mi rossz van egy névben? – érdeklődött Anya.
– Semmi rossz nincs egy jópofa névben. Viszont érzelmileg 

nem engedhetjük magunkhoz túl közel egyik madarat sem, hiszen 
éppen az a cél, hogy később szabadon engedjük őket.

Anya  azon  is  csodálkozott,  hogy  milyen  kicsike  egy  kaba-
sólyom.

– Olyan szelíd,  mint egy cica – nyúlt  be érte  a ketrecbe az 
állatorvos,  majd  a  karjára  ültette.  –  Őt  sajnos  nem  lehet 
visszaengedni, mert röpképtelen.
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Három,  7-8  éves  forma  kisfiú  érkezése  zavarta  meg  a 
beszélgetést – az udvarról betérő Öcsi is velük tartott. Egy verebet 
hoztak magukkal.

– Doktor bácsi! Ezt a kismadarat az utcán találtuk! Meg tetszik 
tudni menteni?

A veréb láthatóan halott volt. Berkényi doki átadta a sólymot 
Dénes  apunak,  aztán  kézbe vette  a  kis  tetemet,  majd a fiúkkal 
együtt  átment  a  kezelőbe,  és  alapos  vizsgálatnak  vetette  alá. 
Elmagyarázta, melyek azok az életjelek, amelyeket egy kismadár 
esetében keresni kell, és csak hosszas szemlélődés után jelentette 
ki: ez a madár bizony már nem él.

A kisfiúk megszeppenve álltak, de Dénes apu elmondta nekik, 
hogy ha megjegyzik azt,  amit  a  doktor bácsi  mondott,  akkor a 
következő kismadarat biztosan meg tudják menteni.

Berkényi  doktor  és  Dénes  apu  már  jó  pár  óvodában  és 
általános  iskolában  jártak  a  szelídebb  madarakkal:  munkájuk 
részének  tartják  azt  is,  hogy  magyarázzanak  a  gyerekeknek  a 
madarak  életéről,  a  sérült  madarak  befogásáról  és  a 
környezetvédelemről.

Anya még maradt, Kockacukor azonban Öcsivel együtt visz-
szament Dongóhoz, aki már nagyon unta magát az autóban.

Az állatotthon a város szélén van, mellette hatalmas, füves rét. 
Kiengedte a kutyát, s nem is csatolta rá a pórázt. Csak elindult  
vele, s hagyta, hadd fusson.

„A  szabadság”  –  ez  jutott  eszébe  az  eszeveszett  vágtáról, 
ahogy  a  koromfekete  test  dobogó  lábakkal  elinalt.  Noha 
Kockacukor soha nem tudott ilyen gyorsan futni, de ha nagyon 
Dongóra fókuszált, úgy tűnt, mintha vele szállna. Vagy felette... 
Vajon  milyen  lehet  a  sólyom  röpte?  Öcsi  teljes  erőből  futni 
kezdett, hátha utoléri Dongót valahogy.
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Észrevette,  hogy  a  szántóföldön,  tőlük  kb.  50  méter 
távolságban  (egy  elhanyagolt  tanyaépület  mellett)  két  kutya 
figyeli őket.

Megállnak, ugatnak, aztán egyre közelebb jönnek. Kockacukor 
megtorpant, és magához hívta Öcsit is: annyi rosszat lehet hallani 
a kutyatámadásokról! Mit tegyen? Dongó hét határon túl, és az 
állatotthon bejárata is jócskán mögöttük van.

Öcsi  azonban  megtalálta  a  megoldást.  Felvett  a  földről  egy 
nagy husángot, és fenyegető tartással közelített az acsargó ebek 
felé:

–  Nem  mentek  innét!  –  kiáltotta,  majd  nagyobb  föld-
göröngyöket is hajigáit a kutyák irányába. – Ne aggódj, én meg-
védelek! – fordult vissza nővére felé.

Kockacukor csak magában mosolygott, nehogy megsértse „az 
igazi  férfit”  –  ahogy Öcsi  általában  nevezte  magát.  Egyébként 
pedig nem aggódott, mert azt is látta, hogy Dongó már visszafelé 
dübörög,  s  mérete,  valamint  kidolgozott  izmainak  csupán  a 
látványa elég, hogy elriassza ezt a két botor négylábút.

– Köszönöm! Nagyon bátor vagy! – simogatta meg a kisfiú 
haját,  aki  büszke  volt  magára,  hogy  egyszerre  két  dühöngő 
fenevadat is megfutamított.

Dongó  méltóságán  alulinak  tartotta,  hogy  a  szántóföldön  át 
üldözőbe  vegye  a  tanyasiakat,  egy  oldalpillantással 
szemrevételezte: eltakarodtak, s megállás nélkül továbbszaladt a 
visszafelé  vezető  úton.  Aztán  egy  bokros  résznél  hirtelen 
lefékezett, és megállt.

– Talált valamit! – mondta Öcsi, és futni kezdett.
Dongó  mereven  bámulta  azt  a  valamit,  és  ugatott  közben. 

Mikor odaértek, Kockacukor megpróbálta eltakarni Öcsi szemét, 
de késő volt, a kisfiú már így is mindent látott. Egy rottweiler-
szuka  feküdt  ott  kiterítve,  agyonverve,  mellette  egy  kibomlott 
zsákban pedig az öt kiskölyke. Őket is megölték.
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–  Elvira,  ezt  ki  tette?  Miért  bántották  ezt  a  kutyát?  És  a 
kicsikéket? – kérdezte Öcsi és a mellettük nyüszítő Dongó is.

Kockacukor nem tudta a választ. Elővette a mobilját, és szólt 
Dénes apunak, hogy dögöt találtak... Ilyenkor mi a teendő?

7.

Öcsi  egész  este  csendes  volt,  és  a  szobájában,  az  íróasztalnál 
rajzolt.  Egész  akció  jelenik  meg  így  egy  papíron:  a  figurák 
minden egyes mozdulatát rögzíti, most például egy harcos kisfiú 
tüzes  lövedéket  indított  egy  kivehetetlen  formájú,  fekete 
szörnyeteg felé.

Kockacukor  észrevette,  hogy  mindenfélét  kitalál,  csak  ne 
kelljen tanulnia, pedig várja a matek, a kémia és a biológia. Vajon 
mi  lesz  belőle,  ha  elvégzi  az  iskolát?  Hogy  örülne  a  Paprika 
Tévén egy jó főzőműsornak! Ő vezetné, és élő, egyenes adásban 
főzne a nagyérdeműnek. Anya szerint ugyanis ő „csemcseg” főzés 
közben. Fogalma sem volt, pontosan mit jelent ez a szó, de úgy 
érezte,  mégis  kifejezi  az  evés  csettintő,  cuppogó  örömét. 
Egyszerre  beszél  és  kóstolgat.  Szívesen  elcsemcsegne, 
csemegézne élő egyenes adásban akár... Vajon volna ember, aki 
ezt  szívesen  nézi?  Aztán  eszébe  jutott,  hogy  Anyuval  egyszer 
elment egy fitneszklubba, melynek közepén ott ült egy Buddha-
szerűen  kövér,  ősz  hajú  bácsi,  aki  csak  beszélt,  beszélt  a 
gasztronómiáról.  Az  ökörsütésről  („Mert  megvan  ám  annak  a 
forsza!  Előző  este be  kell  az  ökröt  pácolni!”);  a  pekingi  kacsa 
elkészítéséről  (,A  narancsot  nem  szabad  kifelejteni!”);  és  a 
pöfeteggombáról  („Kívül  kemény,  belül  lágy,  és  a  nitrogénes 
talajt  szereti.  Felszívja  a  nedvességet,  és  amikor  megtelik, 
szétrobban, így szórja szét a spóráit.”).
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És tőle hallott először arról, hogy szabad tűzön sütéskor nem 
mindegy, milyen fával tüzelünk, mert a füst befolyásolja az étel 
ízét. Tölgyfa, bükkfa és néhány gyümölcsfa aromája...

„De az én személyes titkom, az a szőlővessző és az akác...” 
-fejezte be a tanítást Tibor bácsi, a guru, aki saját éttermet vezet,  
és szenvedélye a főzés meg az evés.  Csakhogy közben elérte a 
140 kilót, és nem bír már menni sem, tehát az élete, az egészsége 
múlna a fogyáson, ezért is vett neki a felesége edzőtermi bérletet,  
na de ha vele töltött  valaki egy fitneszórát,  az tuti,  hogy edzés 
után hazament, és felfalta a frizsider tartalmát.

Ahogy  a  hűtőre  gondolt,  megkordult  a  gyomra.  Ideje 
vacsorázni!

„Enni, vagy nem enni: az itt a kérdés.
Akkor nemesb-e a lélek, ha tűri
Balsorsa minden nyűgét s nyilait,
Vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen
S fegyvert ragadva véget vet neki.
Hamlet  szavait  kifordítva,  gondterhelten  állt  a  nyitott  hűtő-

szekrény előtt.
Egyen,  vagy ne  egyen?  Az akácfa  füstjéről  eszébe jutott  az 

akácfa levele, azt szokták az iskolaudvaron letépni, és kérdezni 
tőle: szeret, nem szeret?

Most még tud gondolkodni, de ha megérzi a fahéjas palacsinta 
illatát, mindjárt megfordul vele a világ, és hiába tépelődik, vagy 
szopja az ujját a lakás legtávolabbi szegletében, igazából csak a 
fahéjas tészta ízére tud gondolni.

Valahol a távolban, egy boldog jövőképben ott van Max mint 
lehetőség, és ott van ő régi,  karcsú alakjában (54 kg, színtiszta 
izom),  amint  éppen  fullos  fürdőruhát  vásárol.  Bemegy  vele  a 
próbafülkébe, s azt látja a tükörben, hogy a teste karcsú és feszes,  
jól áll rajta az a falatnyi cucc. De belenyilall egyúttal a valóság is: 
szinte látja magát a tükörben, és már a fürdőruha, amit  próbál,  
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hatalmas,  szakasztott  olyan,  mint  egy  extra  méretű 
bevásárlószatyor.

„Jééé, milyen szép az arcom!” – próbálja meggyőzni magát, 
mert  nem  tud  megbarátkozni  a  látvánnyal.  Zsírcsapda. 
Zsírgyöngyök  a  bőre  alatt.  És  nem  vigasztalja,  hogy  legalább 
felette, vagyis maga a bőre, az hjuj, de szép.

Csábító a jövőkép: ő, Lányi Elvira karcsú testtel és Maxszal, 
de  a  valóság  az  ő,  a  pluszkilókkal,  szájában  a  valóban  karcsú 
fahéjas  palacsintával.  Valahol  olvasott  egy  afrikai  törzsről, 
amelynek tagjai csak a jelenben élnek. Ha börtönbe zárják őket, 
meghalnak, mert azt hiszik, mindig ez vár rájuk, a börtön, és nincs 
a tudatukban a jövő. Tökéletesen meg tudta érteni őket.  Carpe 
diem! Ragadd  meg  a  napot!  –  mint  ahogy  Horatius  mester  is 
javasolta teljesen tudományos alapon.

Brrrr! Hány óra van? Fél nyolc? Itt volna az idő, hogy magába 
szívjon egy kis tudást. Ámbár mostanában – mindenféle ügyből 
kifolyólag – szívott már eleget. Jó, akkor még benéz egy kicsit 
Ibolyához.

Ibolya  éppen  a  számítógép  előtt  ült,  és  lázasan  verte  a 
billentyűzetet. Kockacukor jöttére pedig olyan arcot vágott, mint 
akit rajtakaptak.

– Ja, csak te vagy az? Már azt hittem, Apu.
– Kopogtam! – védekezett Cukor.
– Igen, tudom, csak nagyon elmerültem.
– Vele dumálsz? – kérdezte Cukor lényegre törően.
– Uhüm... Elolvasod?
Cukor  mindig  meglepődött  ezen  a  messzemenő  nyíltságon, 

amit fél perc múlva teljes begombolkozás vagy akár nyilvánvaló 
hazugság is követhet. Erre mondják azt, hogy „instabil”? Nyilván 
a heveny kamaszodás az oka, hogy úgy billeg az idegrendszere, 
mint  egy  megpöckölt  kelj  fel  jancsi...  De  jó,  hogy  ő  17  éves 
korára ennek a javán már túlesett!
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Ibolya: Szia!
Charlie: Szia!
Ibolya: Ahogy kérted, itt vagyok! És megnéztem még egyszer a  

blogodat. Látom, hogy nem is hagytad el a családodat, de ezt már  
nem értem. És most  rendkívül  rossznak érzem magam, gondolj  
bele, akkor én itt most mi vagyok?

Charlie:  A  gyerekemet  nem  hagytam  el.  Nem  viselek  
jegygyűrűt, és valóban, egyelőre csak válófélben vagyunk, a papír  
még nincs kiállítva.

Ibolya:  Úgy  gondolom,  hogy  mire  jutottam,  azt  inkább  
személyesen  mondom majd  el  Neked.  A  többi  úgyis  abból  fog  
következni.

Charlie:  Summa summarum,  Te  diktálsz,  Te  döntesz,  nekem  
ebbe  nem  lehet  beleszólásom,  és  bármily  sajnálatos  vagy  
boldogító legyen is a dolog, én nem változtathatok rajta.

Ibolya:  Kitalálhatnád,  hogy mégis hol találkozzunk, mert én  
most eléggé kivagyok, és még az is elképzelhető, hogy normális  
javaslatot se bírok tenni, úgyhogy inkább Rád bízom a döntést.  
Tudod, hol lakom, gyere értem, de messzebb állj  meg, hogy az  
ablakból, ha valaki kinéz, ne lásson, ahogy beszállok a kocsidba.

Ibolya itt hagyta abba az írást. Kockacukor pedig ledermedt a 
szöveg olvasása közben.  Ez már  kezd túlnőni  a  hatáskörén.  El 
kéne  mondania  legalább  Anyunak.  Vagy  Dénes  apunak,  hogy 
tudjon róla! Mit  csinál  ez a lány? Szembefordult  vele,  és  csak 
nézte, mert egy percig meg sem bírt szólalni.

– Ez nagyon gáz! – mondta végül.
– Miért?
– Felfogod egyáltalán, hogy mit teszel?
– Igen, fel. Charlie jó fej, és megbízom benne.
– Megbízol benne? Miért?
– Háát...  Sokat beszélgetünk, és megért  engem. Az egyetlen 

ember,  aki  úgy  igazából megért  engem!  És  sokat  gondol  rám, 
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törődik  velem...  Nézd  csak,  mit  kaptam  tőle!  –  belenyúlt  a 
fiókjába, és egy kis marionettbohócot vett belőle elő. Kiengedte a 
keresztrúdra  tekert  madzagot,  és  megbillegtette  vele  a 
selyemruhás figura kezét.

Kockacukor  nem  tudta  eldönteni,  hogy  most  buggyanjon-e 
meg,  vagy  jó  lesz  később...  Közelebb  húzódott  Ibolyához,  és 
erősen a szeme közé nézett.

– Miért akarsz ilyen hamar felnőni?
– Miről beszélsz? Én már rég nem vagyok gyerek! Mindig is 

érettebb voltam az átlagnál...
–  Az,  hogy  tudsz  felnőttekkel  társalogni,  mert  az  átlagnál 

értelmesebb vagy, még nem jelenti azt, hogy felnőttél!
Ibolya elgondolkodott.
– És... mitől féltesz ennyire?
– Attól, hogy bántódásod esik. Mit gondolsz? Ez a pasi mire 

hajt?
– Mire?
– Arra, hogy elvegye a szüzességedet! Hogy lefeküdjön veled!
–  Tényleg?  –  kérdezte  a  kislány,  és  Cukor  megdöbbenve 

tapasztalta, hogy elégedett mosoly jelenik meg az arcán.
Hirtelen  nagyon  öregnek  érezte  magát.  Még  ő  is  fiatal  és 

tapasztalatlan, mégis hipp-hopp felnőtt mögötte egy új generáció? 
Akiknek már nem a családért és önmagukért való felelősségteljes 
gondolkodás (mint Dédiéknek),  nem az első önálló pénzkereset 
(mint  Nagypapinak),  nem  az  első  cigi  (mint  Anyuék  korosz-
tályának), hanem az első szex a felnőtté válás mérföldköve?

– Van egy barátnőm, akinek a  nevét  nem mondhatom meg, 
mert lehet, hogy te is ismered. Ez a legféltettebb titka, amit most 
elmesélek  neked.  Milyen  érdekes,  hogy  visszaköszön  egy-egy 
epizód az  ember  életében!  Hisz  éppen ma láttunk Öcsivel  egy 
agyonvert  rottweilert...  Szóval  így  baráti  körben  akkor  is  az 
állatkínzásról beszéltünk, meg hogy milyen furcsa, a felnőttek egy 
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része épít  (állatokat  véd),  a  másik része  meg rombol (állatokat 
nyír ki)... Akkor KI... izé, ez a valaki elmondta, hogy ő egyszer 
megölt egy cicát. Totál kikészültem a bejelentésétől. Annyira nem 
illett  rá  arra  az  emberre,  amilyennek  megismertem!  Először 
hányingerem  volt,  a  közelébe  sem  bírtam  menni,  mert 
undorodtam  tőle,  aztán  ez  elmúlt,  mert  valahogy  bevillant  a 
kérdés:  „Mi  történt  vele,  Hogy  ilyesmire  vetemedett?”  Hisz 
jószívű, kedves, rendes lány! Egy nap félrevontam a suliban, és 
megkérdeztem tőle:

„Mondd el, mert nem bírok megnyugodni, mióta elmesélted a 
cicát! Valami nagy baj történt, ugye?”

Zokogni kezdett, és azt mondta, szóban nem tudja elmondani, 
megírja nekem, úgy könnyebb.

Kockacukor  bement  a  szobájába,  és  a  Természettudományi 
lexikonból kivett egy borítékot.

– Itt van, olvasd el!
„Drága Barátnőm!
Rajtad kívül senki sem vette észre... Chateltem egy sráccal, aki  

azt mondta magáról, hogy 24 éves. Mekkora hülyeség volt, amit  
tettem! Én ittam meg a levét... Kérdezte, hogy találkoznék-e vele,  
azt mondtam, szívesen. Anyuéktól megkérdeztem, elmehetek-e a  
randira – ők határozattan azt mondták: NEM!

Én ennek ellenére,  vagy éppen ezért,  de megbeszéltem vele,  
hogy akkor találkozzunk. Nyár volt, és meleg, én okos, ügyes lány  
létemre  miniszoknyát  vettem  fel.  Messzebb  állt  meg  a  háztól,  
beszálltam.  Anyuék  dolgoztak,  nyugodtan  kimentem  hozzá,  és  
beültem  a  kocsijába.  Pár  percet  beszélgettünk,  aztán  
megkérdezte,  hova  menjünk,  mert  ő  nem  tudja,  nem  ebbe  a  
városba való.  Mivel  nem tudtam mit  mondani,  erre ő mondta:  
menjünk a Kiserdőbe. Ezen akkor nem akadtam fenn, csak úgy  
utólag.  Ha  egyszer  nem  idevalósi,  akkor  honnan  tudja  a  
Kiserdőt?  Mindegy.  Tetszett  az  ötlet,  mert  azt  képzeltem,  hogy  
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sétálni fogunk. Amíg a kocsiban voltunk, addig beszélgettünk, míg  
oda  nem  értünk.  Aztán  amikor  megálltunk,  akkor  hirtelen  
megcsókolt. Amit nem bántam, mert éppen ezt szerettem volna:  
olyan  szinten  összejönni  valakivel,  hogy  végre  én  is  
csókolózhassak.  Azonban  ő  itt  nem  állt  meg,  mert  elkezdett  
taperolni, és a keze a szoknyám alatt járt. Én ezt nem akartam. El  
akartam lökni  a  kezét,  de  nem tudtam.  Ő volt  az  erősebb,  azt  
csinált velem, amit akart. Hátradöntötte az ülésemet, és valahogy  
rám  mászott.  Kiabáltam,  de  nem  hallotta  senki.  Próbáltam  
elhúzódni,  de  nem  lehetett  sehová,  kezemmel,  lábammal  
próbáltam eltolni, de nem tudtam, és el sem tudtam képzelni, mi  
fog történni, mert fogalmam sem volt még semmiről. Nagyon fájt,  
és  azt  hittem,  végtelen  hosszúságú  idő  telik  el  ezzel  a  
fájdalommal,  pedig  csak  kb.  10  perc  volt.  Utána  megkérdezte,  
miért bőgök, de én már nem szóltam hozzá. Szerencsére nem ölt  
meg,  és  nem hagyott  kint  a  francba,  hanem kocsival  visszavitt  
oda, ahol felvett. Ennyi.

Én  voltam  a  hülye.  Végiggondoltam  százszor.  Próbáltam  
elmondani valakinek, a keresztanyámnál jártam, és belekezdtem,  
de aztán mégsem. Nekem van még két testvérem. IP-cím alapján  
Apu könnyen lenyomoztathatta volna, kicsoda az illető. Ismerem:  
elmegy,  és  megöli.  És  akkor  mi  lesz  édesanyával  mega  
testvéreimmel?  Mi  lesz  az  Apámmal?  Inkább  nem  szóltam  
senkinek. Te vagy az egyetlen.

Köszönöm, hogy meghallgattál! Szeretlek!
Klaudia”

Ibolya válla felett Kockacukor is elolvasta a levelet, és amikor az 
aláíráshoz  ért,  megállt  a  szívverése.  Kikapta  a  lány  kezéből  a 
levelet, de későn: Ibolya már elolvasta.

– Klauval történt? – kérdezte döbbenten.
Kockacukor átkozta magát és az óvatlanságát.
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–  Figyelj  ide!  Itt  nagyon  komoly  dologról  van  szó!  Nem 
árulhatod el senkinek, érted?! Bízhatok benned?

– Persze! – mondta könnyed vállvonogatással Ibolya.
– Nézd,  én  nem gondolom,  hogy Charlie  bántana téged,  de 

azzal is számolnod kell,  hogy egy idő után ő sem áll  meg egy 
szimpla kis csóknál. Ezenkívül hosszú távon nem életpálya egy 26 
évesnek egy 13 évessel járni!

– Miért nem?
– Mert olyan kis hülye vagy még, azért!
Kockacukor  ezt  nem  rossz  szándékkal,  hanem  kedvesen 

mondta, olyan „barackot nyomok a buksidra” stílusban, de Ibolya 
komolyan megsértődött.

–  Nem vagyok hülye  – vágott  vissza  –,  sem gyerek,  mikor 
érted már meg?

Kockacukor érezte, hogy bakot lőtt.
– Ne haragudj, igazad van! Tényleg nem vagy hülye...
Azt,  hogy  „és  nem  vagy  gyerek  sem”,  nem  volt  lelke 

kimondani, mert hazugság.
Átfutotta a matekot, kémiát és biológiát – ült a képletek felett, 

de nem nagyon ragadt meg belőlük semmi.
Elalvás előtt végiggondolta a napot.
A Klauban és nyilván Ibolyában is jelentkező érzést („Uúúúgy 

csókolóznék már  valakivel!”)  meg tudta érteni.  Olyan jó  lenne 
csókolózni  Maxszal!  Egy  olyan  erős  fiú  tartaná  az  ölelésében, 
mint ő! Mennyei lehet nekidőlni, és érezni az ízét. Egyszer, csak 
egyetlenegyszer  szeretne  vele  csókolózni!  Ráadásul  úgy,  hogy 
előtte nyalókát evett, és színes a nyelve. És eperízű a szája!

– Max! – mondta ki  hangosan,  és  saját  hangjától  egy kicsit 
maga is meglepődött.

Max,  aki  keményen edz,  Max,  amint  a  falra  művészi  rajzot 
alkot, Max, ahogy megvédi önmagát, Max, aki éppen elmélyülten 
olvas. Mennyi arca van ennek a fiúnak!
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„Nekem is edzenem kéne – született meg benne a felismerés.
– Képes volnék visszamenni a dojóba?”
A sértődött Ibolya arca.
„Istenem,  egy  dedós  kezére  adtam  a  barátnőmet!  –  jutott 

eszébe.  –  Ááá,  csak nem lesz baj,  bízom Ibolyában..–  próbálta 
elhallgattatni bűntudatának hangját.

Klau arca. Megkérdezte, változtatott-e rajta az eset. Vagy mit 
tanult meg belőle...

„Sokat  gondolkodtam,  és  egypár  aranyszabályt  felállítottam, 
amihez a jövőben szigorúan tartani fogom magam. Első randira 
nem veszek fel miniszoknyát. Idegen mellé nem ülök be autóba. 
Ha mégis meg kell tennem, úgy kötöm be a biztonsági övét, hogy 
a  kezem  a  záron,  menekülés  esetén  bármikor  kioldhassam. 
Idegennel  ezután  kizárólag  nyilvános  helyen  találkozom,  amíg 
jobban meg nem ismerem. Idegennek nem megyek fel a lakásába 
sem! Valaki mindig tud róla, hova megyek. És tudod mit? Ezután 
ha  úgy  érzem,  veszélyben  vagyok,  nyugodtan  csinálok  hangos 
jelenetet is akár! Mert nem kell jónak, kedvesnek, türelmesnek, 
elfogadónak lennem, ha bántanak!”

És a gólya. Az, hogy ő túlélte, a nap fénypontja. Fél lábon állt  
a  vadmadárkórházban,  és  élénkebben ragyogott  a  szeme,  amint 
ránézett,  mint  reggel.  Az  agyonvert  kutyák.  És  a  kinyírt  cica, 
akinek meg kellett halnia a helyett a pasi helyett. Klau... Vajon 
szóljon neki arról, hogy... ?

„Ha  nagy  leszek,  nem  ügyvéd  leszek,  amit  Apu  szeretne, 
hanem séf. Ami a legjobban érdekel, az a főzés. Szeretnék örömet 
adni az embereknek...  És szeretnék kitalálni egy hungaricumot, 
ami  az  egész  világon  híres  lesz,  mert  a  fogyasztásához  rituálé 
társul, mondjuk úgy, mint a tequilához...”

A  tequilához  sót  szórnak  a  kézfejre,  aztán  lenyalják,  majd 
gyorsan citromba harapnak, és aztán felhajtják a pálinkáspohárba 
töltött italt. És mi volna, ha a magyarok pedig italfogyasztás előtt 
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bekennék  a  szemüket  makói  hagymával,  szippantanának  az 
orrukba  kalocsai  csípős  pirospaprikát,  majd  utána  innának 
gyorsan egy kis méregerős szabolcsi ágyas pálinkát? Ó, yeaah! 
Aki  kipróbálja,  míg  él,  megemlegeti!  Ez  lenne  ám  a  magyar 
virtus! Míg az embernek könnye, orra, nyála egybefolyik, rájön, 
hogy  tutira  tud  vakon  hátranyilazni!  Bárkit!  Magyar  Virtus!  – 
nem is rossz márkanév...

8.

Felriadt rémálmából. Nézte a sötét szoba falát, és lassan oldódott 
benne  az  álomhangulat,  visszanyerték  formájukat  a  szögletek, 
bútorok. Na, nincs semmi baj, itt van az ágya előtt Dongó is... 
Ránézett: a kutya az oldalán feküdt, hatalmas szája kicsit nyitva, 
nyelve kifittyedt, és mintha nem lélegezne...

„Úristen!  Meghalt!”  –  Az  egész  teste  összerándult  az 
ijedtségtől.

– Dongó! – förmedt rá, miközben erősen meglökte a kutyát. 
Aki  azt  sem  tudta,  hol  van,  ki  ez  és  mit  akar,  csak  csukott 
szemmel felugatott:

– Va-va-va!
Majd két másodperccel később, miután észhez tért, értetlenül 

nézett  a  világba,  mivel  a  gazdi  a  koponyájára  szorított  arccal 
bőgött  a  feje  tetején,  miközben  simogatta,  és  újra  meg  újra 
biztosította a szeretetéről. A kutyának lövése sem volt arról, hogy 
most akkor mi van: az előbb üvölt, most meg olyan izééé... De 
Cukor  a  nagy  ijedelem  múltán  nem  foglalkozott  aprócska 
tündérének  lelki  életével,  letörölte  hirtelen  jött  könnyeit,  és 
gondolatai már ismét Max körül forogtak.
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A  méregdrága  farmer  megtorpedózta  a  vérkutyás  akciót. 
Különben is, mi van, ha Dongó túlságosan jól teljesít? Mégiscsak 
sajnálná,  ha  éppen  az  ő  parancsára  enne  bele  Maxba...  Vajon 
felkeljen most ilyen korán? Találkozhatna vele? Mert azt,  hogy 
megjegyezte a nadrágskubizás miatt, fixre vette.

Akármennyire  fáradtnak  érezte  magát,  mégis  felkelt.  Míg  a 
szemét mosta a mosdókagyló fölé hajolva, azon morfondírozott, 
hogy  miért  nem  gyártanak  a  nagy  cégek  Instant  Fiút.  Csak 
leszaladna a  boltba,  venne  egy kis  port  (gluténmenteset,  barna 
hajjal),  aztán itthon kinyitná a szerzeményt,  pohárba öntené, és 
némi  pezsgés  után  hipp-hopp,  itt  állna  mellette  egy  szép  szál 
legény.

Nem  járna  ennyi  macerával  az  egész  becserkészés,  hanem 
kicsit jól éreznék magukat, gitároznának, sétálnának, és ami csak 
az eszükbe jutna, aztán a fiú szó nélkül elpárologna.

Ááá, ehelyett az élet rögös útján kell járnia, akármilyen álmos 
is.  A kutyafuttatón  először  Hajas  Baba bácsival  találkozott,  de 
most az ő ruganyos léptei sem tudták feldobni, aztán összefutott 
Ferivel és Golyóval. Golyó barátságosan csóválta a farkát Dongó 
láttán, aki viszont ide-oda szökkent, futni hívta barátját.

Feri  és  Kockacukor  viszont  egyszerre  ásítottak,  s  láthatóan 
lépni sem volt kedvük, nemhogy szökdécselni.

– Nem aludtál az éjjel? – kérdezte Cukor.
– Nem sokat! Retro partit nyomtam a főiskolásoknak, és úgy 

három körül kerültem ágyba.
– Hétköznap?
–  Aha!  Ez  a  szerda  hagyomány.  Jobban  szeretem,  mint  a 

hétvégéket, amikor tele van minden őrjöngő 13-14 évesekkel!
– Érzékelni tudod a közönséget a diszkópult mögül?
–  Attól,  hogy  vak  vagyok,  még  van  visszajelzésem  az 

atmoszféráról.  Érezni  a  hangulatot,  amit  DJ-ként  teremtek.  És 
mindig van mellettem valaki, aki segédkezik, hogy minden flottul 
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menjen. De ez a tiniőrület nemcsak az én következtetésem, hanem 
a  kidobóemberek  véleménye  is...  Akkorák,  mint  a  szekrény, 
legalább  tíz  éve  az  éjszakában dolgoznak,  s  kérdik  tőlem:  „15 
éves, 30 kilós lányokat képeljek fel?” Mert egyszerűen nem lehet 
őket  fegyelmezni.  Isznak,  az  eszméletlenségig  lerészegednek, 
fiúk-lányok egyaránt... Látnod kellene a WC-ket egy-egy hétvégi 
buli  után. Az, hogy összehányják,  még hagyján, de szétverik a 
berendezést! Én se vagyok sokkal idősebb, de azért a mi időnkben 
ez  nem  volt  ilyen  durva...  Ehhez  képest  a  főiskolások  meg 
egyetemisták kész felüdülés.

– Tudnék én is mesélni – morogta Cukor, Ibolyára gondolva.
– Jut eszembe... hallottad, mi történt? – kérdezte Feri.
– Nem, mire gondolsz?
– Noémi, az a pincsi kutyás kiscsaj eltűnt. Tegnap a szülei itt is 

keresték, az anyja teljesen ki van borulva. Nem látod a fényképét 
kiplakátolva?  Azt  mondták,  hogy  az  egész  városban  kiteszik, 
hátha felismeri valaki.

Lassan haladtak, és sétájuk közben Kockacukor tényleg látott 
egy fa törzsére kirajzszögezett plakátot.

Eltűnt! Keressük!
Noémi 15 éves,  162 cm magas, fekete hajú, fekete szemű lány.  
Eltűnésekor farmernadrágot és piros színű kapucnis felsőt viselt.  
Különös ismertetőjele nincs. Aki látta, kérem, hívjon minket!

Szerető szülei

–  Különös  ismertetőjele,  hogy  feltűnően  szép  –  dünnyögte 
Kockacukor. – Ez a fotó nem is adja vissza, mennyire.

– Megkérhetnélek valamire? – kérdezte tőle Feri. – Elkísérnél 
a  legközelebbi  bankautomatához?  Egyedül  nem  tudok  pénzt 
kivenni.
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Kockacukor szívesen segített. Mivel Golyót hagyták egy kicsit 
szaladgálni,  Cukor  belekarolt  Feribe,  s  ő  vezette  el  a  közeli 
automatáig. Megegyeztek abban, hogy járdaszigethez érve Cukor 
egy  kicsit  megáll.  Soha  nem gondolt  rá,  hogy  egy  vak  ember 
számára  a  közlekedés,  a  hirtelen  szintkülönbség,  vagy  oszlop, 
esetleg kuka kikerülése ilyen bonyolult feladat. A bankautomata 
önálló használata pedig lehetetlen, mert nem látja a képernyőt.

–  Beszélő  terminál  kéne  –  jegyezte  meg  Feri.  –  És  annyi 
minden  még!  A  beszélő  számítógépes  programokat  a  környe-
zetemben élő vakok és csökkent látók számára már kitalpaltam.

A  bankautomatánál  állva  Cukornak  furcsa  érzése  támadt. 
Oldalra pillantott, és meglátta az út túloldalán azt a suhancot, aki  
késsel támadt rá, és el akarta venni a táskáját. Nem volt egyedül.  
Öt-hat hasonszőrű fiú vette körül, és őket bámulták.

– Mi a baj? – kérdezte Feri, miközben abbahagyta a PIN kód 
bepötyögését.  –  Valami  megváltozott...  Máshogy  veszed  a 
levegőt.

–  Nincs  baj  –  szűrte  a  foga  között.  –  De  elég  veszélyes 
emberek figyelnek minket. Mi a francot keresnek ezek az utcán, 
hajnalban?

A fiúk összeröhögtek, s feléjük indultak.
– Szólj a kutyáknak! – mondta határozottan Feri.
A bankautomata a telepi ABC oldalában állt. A kutyák tőlük 

kb. 10 méterre, a liget szélénél szimatoltak.
– Dongó! – szólt Cukor, de a kutya a füle botját se mozgatta.
– Hagyd, majd én! – szólt Feri, s a nyakában lógó ezüstszínű 

kis  síphoz  nyúlt.  Belefújt,  de  hang  nem  jött  ki  belőle.  – 
Ultrahangos – magyarázta, s a hatása nem maradt el.

Golyó  felkapta  a  fejét,  s  addigi  kajla,  játékosan  csapongó 
mozgását  összerendezve,  fegyelmezetten  a  gazdájához  ügetett. 
Dongó is felfigyelt  végre,  s őzikeszerű lábaival Kockacukorhoz 
nyargalt.  A  két  megtermett  kutya  megjelenése  arra  intette  az 
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utcakölyköket,  hogy  ne  menjenek  túl  közel  hozzájuk:  négy-öt 
lépésnyire  mellettük  haladtak  el.  Dongó  megneszelt  valami 
feszültséget – lehet, hogy a gazdájából, az is lehet, hogy a fiúkból, 
de megfordult, mint akit megcsíptek, és enyhén morogva, szúrós 
szemmel figyelte az elhaladók lépteit. Kockacukor jobbnak látta 
megfogni a nyakörvét.

– Maradsz! – súgta.
–  De  randák  ezek!  –  mondta  az  egyik  fiú,  és  Cukor  a 

fejmozgásából  látta,  hogy  rájuk,  Ferire  és  őrá  gondol,  nem  a 
kutyákra.

Elléptek mellettük, s már kicsit távolabb jártak, mikor az a fiú, 
akitől elvette a pillangót, visszafordult.

– Zsíros disznó! Még találkozunk! – sziszegte olyan hangon, 
amiből sütött a gyűlölet.

Cukornak elakadt a lélegzete a „zsíros disznó” és a fenyegetés 
miatt.  Ez a nyilvánvaló ígéret – „Még találkozunk!” – egyedül 
vagy csapatban értendő? Ha egyedül, az nem gáz... De csapatban, 
ezekkel  a  fiúkkal  együtt...  vajon  éppen most  mutatta  meg őt  a 
haverjaiknak?

–  Ne  foglalkozz  velük!  –  legyintett  Feri,  amikor  a  lépteket 
biztos távolban tudta már. – Nem a külső szépség számít!

– Kösz! – fintorodott  el  Cukor.  – Csak az a baj,  hogy pont 
abban az életkorban vagyok, amikor igenis ez számít!

– Ezzel én is így vagyok – jegyezte meg halkan Feri.  – És 
kettőnk között mi a különbség?

Kockacukor hirtelen rádöbbent a kettejük közötti kontrasztra. 
Mint  ahogy  rajzórán  magyarázza  a  tanár  a  fény  és  árnyék 
kapcsán: a kontraszt két ellentétes dolog közötti különbség. Két 
dolog közötti jellegzetes különbség. Ők egyformán nem vonzóak 
az  emberek  számára,  és  ebből  a  szempontból  azonos  oldalon 
állnak,  egyetlen  különbséggel.  Feri  szeme  világa  vissza-

98



fordíthatatlanul elveszett, míg ő bármikor nekiállhat fogyókúrázni 
meg mozogni, hogy visszanyerje az eredeti alakját.

Maxot sehol sem látta. Nyilván a múltkori graffitis eset csak 
egyszeri alkalom volt. Ki kell találnia valamit, mert olyan nagy ez 
a  lakónegyed,  és  nem  cirkálhat  folyamatosan  az  utcán,  hogy 
kilesse Max sétáltatási ciklusát.

Ma  itthon  volt  Anya,  úgyhogy  nem Cukornak  kellett  Öcsit 
rendeznie. A fiú ott ült éppen az asztalnál, és friss, ropogós kiflit  
falatozott izgés-mozgás közben, amitől a morzsa szanaszét hullt. 
Dénes apuba pedig gyárilag van morzsaérzékelő szerelve, így kb. 
kétpercenként szólt rá:

– A tányér felett egyél!
– Jó! – felelte a gyerek, majd egy hatalmasat tüsszentett, amitől 

a maradék morzsa konfettiként röppent szerteszét.
Dénes  apu  nem  szólt  egy  szót  sem,  de  tapintani  lehetett  a 

belőle áradó feszültséget. Ekkor Ibolya is megjelent.
–  Ki  nyúlt  már  megint  a  sminkesdobozomhoz? Elegem van 

abból,  hogy  ebben  a  hülye  családban  semmit  sem  tudhatok 
biztonságban! Kell valakinek? Igen? Csak mondjátok meg bátran!

Anyu  ránézett,  mély  lélegzetet  vett,  és  inkább  nem  szólt 
semmit.

– De hát mi a baj? – kérdezte Dénes apu, aki nem annyira a 
fegyelmezés, mint inkább az alapos elbeszélgetés híve.

– Valaki hozzányúlt a dobozomhoz! – kezdett bele a nyafogás-
ba  Ibolya,  és  folytatta  is  tovább,  de  ezt  sem  Anya,  sem 
Kockacukor  nem  bírta  idegekkel,  úgyhogy  mindkettőjüknek 
hirtelen  nagyon  sürgős  dolga  akadt  a  lakás  legtávolabbi 
szegletében.  Nemsokára  Öcsi  is  utánuk  ment:  őt  kezdték  hát 
egyesült erővel öltöztetni.

– Tudok egy találós kérdést – mondta Anya, hogy oldja saját 
hangulatát.  –  „Zöld  burokban  születtem,  /  mikor  aztán  nagy 
lettem, / a zöld burok kifeslett, / a kis úrfi kiesett.” Mi az?
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– Tyúk! – vágta rá Öcsi habozás nélkül, ragyogva.
Ezen a megfejtésen mindannyian nevettek.
Kockacukor fél füllel hallgatta a történéseket, a konyhai nya-

fogást és Dénes aput, aki megértően nyugtatgatni próbálta a hisz-
tizsákot.

„Dénes  aput  szentté  kéne  avatni,  hogy  elviseli  ezt  a  libát” 
-gondolta, miközben megpróbálta a lehetőségekhez képest szebbé 
varázsolni  magát.  Fekete  harisnya,  miniszoknya,  plusz  a 
szekrényből elővette tarkabarka, flitteres-pillés poncsóját. Tetszett 
neki a végeredmény, a kicsit dilis indiánlány-viselet.

A tegnapi találkozás a táplálékkiegészítős boltban megihlette. 
Mi volna,  ha készítene Maxnak egy kifogástalan,  első osztályú 
proteintortát?  Méghozzá  szerelmi  varázslat  céljából?  Egy  népi 
babonákkal foglalkozó gyűjteményben ugyanis azt olvasta, hogy a 
falusi lányok egy szál szőrüket belesütötték pogácsába, és „meg-
étették” a kiszemelt legénnyel.

„Egész úton sulifelé azon gondolkodám, miként fogom meg-
étetni egy szál szőrrel babám...” – dalolta magában.

El  is  határozta,  hogy  növeszt  egy  szál  hónaljszőrt,  és 
beleelegyíti  az  alapmasszába.  Aztán  elképzelte,  hogy  Max 
meglátja a gyönyörű tortát, beleharap az első szeletbe, és amilyen 
peche  van,  mindjárt  odakunkorodik  a  nyelvére  a  hónalj 
képződmény.

„Mi ez a dzsuva?” – kérdezi, és köpködni kezd, miközben a 
következő mozdulattal  már  undorodva a  kukába is  hajítja  az  ő 
mesterművét,  mely a halálát jelentené minden szép és  mágikus 
elképzelésének.

„Majd porítom!” – jött rá a megoldásra, és nagyon elégedett 
volt, hogy ezt ilyen frappánsan kitalálta.

Az osztályban már ott nyüzsgött körötte a megszokott reggel, 
de  ő  most  nem  fecsegett  a  lányokkal,  hanem  fél  könyökre 
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támaszkodva  töprengett,  és  a  tortára  gondolt,  miközben  a 
reggelijét ette.

Ekkor  ért  oda  mellé  Böbe,  és  titokzatosan  mosolygott  rá. 
Váltottak  néhány  szót,  és  ekkor  Böbe  váratlan  mozdulattal 
szétnyitotta a cipzáras felsőjét:

„Bukott angyalok heccelése tilos!” – állt az új pólóján a felirat.
– Fú, ez egy mefistes póló! Szuper! – lelkesedett Cukor.
Kicsit  olvadoztak  a  jóképű  bukott  angyal  (a  zenekar 

elmaszkírozott énekese) láttán, de Cukor figyelmét továbbra sem 
kerülte el a barátnőjéből áradó titokzatosság.

– Csak nem, hogy kérdezni akarsz valamit? – szólt vigyorogva 
Böbe.

–  Csak  nem,  hogy  mondani  akarsz  valamit?  –  replikázott 
Cukor.

– Esetleg ha rákérdeznél? – húzta a szót és Cukor idegeit Böbe.
– A... matekkal kapcsolatos?
Böbe ekkor egy varázslót idéző rejtélyes mozdulattal kinyitotta 

a  suliszsákját,  és  diadalmasan  előhúzott  belőle  egy  Mefist-
plakátot.

– Csak ennyi? – kérdezte csalódottan.
Böbe nem feszítette tovább az idegeit.
– Tegnap este óta járunk! – súgta izgatottan.
Cukor elképedt, de mindjárt lelkesedett is egyúttal.
– Na végre! Mióta várom ezt! Ennek már rég meg kellett volna 

történnie!
–  Ssss!  –  szólt  rá  Böbe,  hisz  a  mögöttük  lévő  padban  ült 

Csótány és Tamás. – Ssss! Még meghallják! – Súgva folytatta: – 
Képzeld, csókolóztunk is!

Cukornak elszorult a szíve.
– Milyen volt?
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Böbe  arca.  Böbe,  amint  lehunyja  a  szemét,  kisimulnak  a 
vonásai, és olyan lesz a lénye, mintha valami egészen különleges 
dologban oldódna fel éppen.

– Mennyei!
„Ó, de jó neki!” – sóhajtott magában, és összecsomagolta félig 

elfogyasztott kajáját. Bevillant Ibolya, Klau és a tegnapi, úúúúúgy 
csókolóznék végre valakivel én is érzés... Amivel egyébként tök 
jól  elvolt  a  fejében,  de  hogy  Böbe  most  a  valóságban  is 
beteljesítette ezt a vágyat, kénytelen szembesülni a realitással.

Böbe is észrevette, hogy valami megváltozott benne.
– No, most mi a baj?
Miért  hazudjon?  És  kinek  hazudna?  Böbének,  vagy  inkább 

magának?  Hogy  mondja  el,  hogy  a  hőlégballon  mintájára  nő-
lényballonnak érzi önmagát?

– Arra gondolok, hogy én sosem... mert ki csókolna meg egy 
ilyen  dagadt  lányt?!  Olyan  vagyok,  mint  egy  zsírral  kitömött 
díszpárna!

Totális megsemmisülés volt  a válasz. Böbe ugyanis nem azt 
mondta, amit hallani szeretett volna, vagyis hogy:

„Ó,  ugyan,  ne  mondj  már  ilyeneket,  te  így  is  nagyon  szép 
vagy!” – hanem szárazon csak ennyit:

– Fogynod kell.
A barát  mint  kontroll.  Hát  Böbe  aztán  maximálisan  őszinte 

hozzá. Szerette, de most egy kicsit haragudott is rá ezért.
–  Talán  a  vizsgadrukk  majd  segít  –  bökte  ki  végül.  –  A 

KRESZ-vizsga előtt  például egy falatot sem bírtam lenyelni, és 
jövő héten következik a vezetés! Az még durvább!

Böbe mindjárt ráállt erre a hullámra:
–  De  jó  lesz,  ha  tudunk  majd  együtt  autózni!  Önállóság, 

szabadság és fogyás!
Aztán erről a hullámról mindjárt le is pottyant, mert egy idegen 

lány toppant be az osztályterembe.
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–  Kapor  Jessica!  Kapor  Jessica!  –  mondta  Böbe,  de  olyan 
hangon, mint aki rémeket lát. – Ezt a nőt óvoda óta ismerem, és u-
tá-lom!

– Ezt a kis nyeszlettet, miért?
De  épkézláb  választ  nem  kapott,  mert  Böbének  elakadt  a 

szava,  pláne  akkor,  amikor  megtudta,  hogy  a  Mocsok  Csillag 
jelen lévő tagjai próbaéneklésre hívják a lányt. Jessica karcsú volt, 
meg olyan kis kikent-kifent,  gazdag pipi,  Cukor nem is igazán 
értette,  mit  akar  egy  iskolai,  primitív  rockzenekartól.  Viszont 
tökre olyan volt a feje, mint annak a lánynak, vagyis inkább le  
merte volna fogadni, hogy ő az, akit két hete látott az interneten 
egy  diákoknak  szóló  honlapon.  A  volt  pasija  tette  fel,  nyilván 
bosszúból a lenge ruhás fotóját a telefonszámával és a következő 
szöveggel:

„Sziasztok, srácok! Olcsó vagyok! Hívjatok!”
Ebből nyilván személyiségi jogi botrány lett, mert egy órával 

később,  amikor  ismételten  arra  a  honlapra  kattintott,  üres  hely 
mutatta, ezt a postot törölték. Szóval akárhogyan is megjátszotta 
magát ez a lány a többiek előtt, azért látszott rajta, hogy alapjában 
véve nem nagy szám. Lelkileg. Vagy hogy is mondják korrekten... 
emberileg? Igen, ez lesz a jó kifejezés. Megfogalmazni sem tudta, 
miért  nem  érzi  mégsem  ellenszenvesnek,  rárezegve  barátnője 
érzéseire – csak közömbösnek leginkább.

Óra  után,  a  következő szünetben  bevonult  Margitka  néni,  a 
takarítónő, és felmosófával elállta az osztályterem ajtaját.

– Már szóltam az igazgatónőnek, hogy különórát tartok a WC-
ben!  Minden  lány  utánam!  –  mondta  egy  tábornok  határozott-
ságával.

Böbe  volt  az  egyetlen,  aki  nem követte  őket,  mert  eltűnt  a 
folyosó  egy  eldugott  mélyedésében,  Tamással.  A  többiek 
bemasíroztak Margitka néni után az osztályukhoz legközelebb eső 
toalettbe. Margitka néni, alvilági nevén Krumplibogár – mivel ott-
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honkája  színe  és  mozgása  is  eme  ízeltlábúra  emlékeztet  –  a 
felnőttnek ahhoz az alfajához tartozott, aki már elnőtt. Most kiállt  
eléjük, és a felmosófa hosszú nyelével vádlón mutatott a felszerelt 
tükrökre.

– Ezt tessenek, kérem, megnézni!
Minden  tükrön  jól  kivehető  rúzsos  csóknyomok.  A  lányok 

titokban  kuncogtak,  ugyanis  a  napokban  indítottak  egy  „női 
pecsét” futamot, miután történelemből a címertanról és a lovagi 
pajzsok, valamint pecsétnyomók mintázatáról hallottak egy hosz-
szabb  eszmefuttatást.  És  annyira  megtetszett  nekik  a  csókos 
lenyomat, hogy azóta mindennap gyakorolták.

–  Én  nem tudom aztat,  kicsodácskák  találták  ezt  ki  maguk 
közül, de felhívom a figyelmüket arra, hogy holnaptól kezdve ez 
az osztály fogja takarítani a tükröket! És akkor majd megtanulják, 
nem egyszerű mulatság ám ezt a piros, zsíros ganét letakarítani a 
tükörrő’!

A lányok keményen küzdöttek, hogy ne röhögjenek.
– Nézzenek csak ide! – mutatta meg gyakorlatban Margitka 

néni a letakarítás általa alkalmazott fáradságos módszerét. Azzal 
megfogta  a  tisztításra  használt  rongyot,  majd  odalépett  vele  a 
legközelebbi  WC-fülkéhez,  kinyitotta  az  ajtaját,  majd  elhűlve 
konstatálták,  hogy  Margitka  néni  megnyomja  a  víztartály 
gombját,  s  az  így  alázubogó  vízben,  vagyis  magában  a  WC-
csészében  nedvesíti  meg,  majd  csavarja  ki  a  rongyot.  Aztán 
visszamegy  a  tükörhöz,  és  határozott,  súroló  mozdulatokkal 
tünteti el a szájlenyomatokat a felületrő’.

–  Értve  vagyunk,  kérem?!  Holnap  az  igazgatónővel  együtt 
gyövünk ellenőrözni!

A  valósággal  szembesülve  a  lányok  hányingerrel  küzdve 
szédelegtek vissza az osztályba.

Kockacukor  épp  a  száját  dörzsölgette  nedves  törlőkendővel, 
amikor a folyosón összefutott Klauval.
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„Szóljak-ne szóljak-szóljak-ne szóljak?”
–  Hát  ez  már  megint  mi?!  Nahát,  hogy  te  megint  milyen 

színpompás  vagy!  –  nevetett  rá  Klau.  –  Nem  túlzás  ez  egy 
kicsikét?

–  Miért?  Mi  a  gond  ezzel?  –  nézett  csodálkozva  flitteres,  
tarkabarka  poncsójára  Cukor.  –  Egyik  legféltettebb  szerze-
ményem!

– Én a helyedben nem venném fel! – vonta meg a vállát Klau, 
mire Kockacukor eldöntötte, hogy akkor inkább mégsem szól.

„Tök jó, hogy ilyen őszinték a barátnőim, igazán!” – húzta el a 
száját.

„Tök jó, hogy ilyen őszinték a barátnőim, igazán!” – korrigálta 
is azon nyomban önmagát.

– Hogy állsz az angollal? – terelte el magáról a szót Cukor.
– Jövő héten felsőfokúzom... – ráncolta a homlokát Klau.  – 

Anyám azt mondja, menjek el a misszionáriusokhoz gyakorolni, 
merthogy azok egyrészt anyanyelvűek, másrészt ingyenesek.

– Jehovák?
– Nem,  mormonok...  Erről  jut  eszembe,  a  bratyóm mesélte, 

hogy  nyáron  egyedül  volt  otthon,  és  edzett  (a  meleg  miatt 
meztelenül,  képzelheted), amikor cseng a kaputelefon. Felveszi, 
lent  beleszól  egy  ismeretlen  női  hang:  „Az Isten  igéjét  jöttünk  
hirdetni!” Gabó nem szól rá semmit, leteszi, erre újra csengetnek. 
Ilyen  erőszakos  igehirdetést  még  nem  látott,  így  a  hatodik 
csengetésre már azt mondta:  „Nem bánom, jöjjenek. ” Fél perc 
múlva kopognak az ajtón, Gabi kinyitja, és ahogy felbukkan a feje 
az ajtónyílásban, már darálja is a küszöb előtt a két nő a szokásos 
szöveget:  „Az  Isten  igéjét  jöttünk  hirdetni,  hogy  mindenki  
megtalálja a lelki békéjét az Úr és a Biblia által.” befejezni nem 
tudták, mert közben az ajtó egyre jobban kinyílt, és ott állt előttük 
Gábor  anyaszült  meztelenül.  Azt  mondta,  látni  kellett  volna  a 
tekintetüket,  amint  a  fejétől  lefelé  indulva  bizonyos  ponton 
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megálltak,  majd abbahagyták a  beszédet...  Sarkon fordultak,  és 
elmenekültek! Azóta legalább nem zaklatnak minket.

Vigyorogtak a történeten egy sort, hiába, nem könnyű a misz-
szionáriusok  sorsa:  a  dzsungelben,  vadembereknek  hirdetni  az 
evangélium üzenetét...

Ekkor Kockacukor lehajolt, mert egy körömreszelőt látott meg 
a földön. Hajolás közben egy erős ütést érzett a hátsóján, de azt 
gondolta, biztosan Klau az, röhögés közben megcsapta, így nem 
fordult  hátra.  Tovább nevetgéltek,  illetve közösen  megnézték a 
körömreszelőt.

– Ki és milyen célzattal hord magánál a suliba körömreszelőt, 
most mondd meg? – csodálkozott Cukor.

–  Nálam  is  mindig  van!  Egy  toll,  egy  rotring  és  persze 
körömreszelő, ez életmentő alapfelszerelés.

Cukor meghökkent.
– Lehet, hogy én vagyok ebben az iskolában az egyetlen, aki 

nem hord magánál?
– Sőt kis erszényben tűt és cérnát is tartok, meg ragtapaszt. És 

fogpiszkálót. Ez az én pakkom!
–  Nézd  meg,  ez  az  a  csaj,  akinek  megcsaptam  hátulról  a 

fenekét, és még csak oda se nézett! Biztos ez is olyan jóféle! – 
hallatszott oldalról egy fiúhang.

Kockacukor  döbbenten  a  hang  irányába  nézett,  és  mindjárt 
fiilig  pirult.  Három fiú  állt  a  folyosó túloldalán,  az egyik  ujjal 
mutatott éppen őrá, és kinek? Óóó, kinek!? Maxnak beszélt, róla!

– Végem – súgta Klaunak.
Ahogy elhaladtak  a  srácok előtt,  Cukor  oldalra  sandított,  és 

látta, hogy Max olyan furán rámosolyog. Egy másodpercnyi volt, 
míg a szeme lefotózta a markáns arcot, rögzítette a mosoly tényét, 
de arra nem volt  elegendő ez a villanásnyi  idő, hogy pontosan 
megkülönböztesse: kinevette vagy rámosolygott éppen?
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Annyira fájt a szíve – most mit gondolhat róla? Hogy ő egy 
olyan lány? Akit bárki letaperolhat, és meg sem kottyan neki? És 
titokban lesi  a fiúk nadrágját? És ezen most  gúnyosan röhög a 
haverjaival?

Fantáziájában  kinyújtott  karral,  nyitott  tenyérrel  odalépett 
hozzá,  mintha  ötöst  mutatna,  vagy  pacsit  kérne  inkább.  Nem 
azért, hogy Max durván belecsapjon, mint ahogy a fiúk szokták 
egymást közt, hanem azért, hogy csak hozzásimítsa az ujjait az 
övéhez. Puha, meleg lenne a tenyere, és ő ezzel a finom érintéssel, 
szavak nélkül kérlelné, hogy ne bántsa, ne nevesse ki többé, nem 
szolgált rá, mert ő rendes lány...

Énekórán volt egy szusszanásnyi ideje, mert szerencsére Trilla 
tanárnő  nem  a  dolgozatíráson  járatta  az  eszét,  hanem  békén 
hagyta  őket.  Pontosabban  Böbének  kiselőadást  kellett  tartania 
Ravel munkásságából (valakit mindig kipécézett magának, most 
rá  került  a  sor).  Böbe  az  indoklásában  elmondta,  hogy  azért 
választotta  éppen Ravelt,  mert  halála  előtt  agyműtéten esett  át, 
éppen úgy, mint az ő édesanyja. Csak neki szerencséje volt, mert 
jóindulatú tumort találtak, amit ki is tudtak operálni, míg Ravel 
esetében  a  súlyos  panaszok  ellenére  sem  találtak  daganatot,  s 
éppen a műtét következtében kómába esett és meghalt.

A  tanárnő  nem  adott  ötöst  Böbének,  mivel  a  zenei  életmű 
részletesebb kidolgozását szerette volna hallani tőle, és nem azt, 
hogy Ravel  szerette  az egzotikus macskákat,  a gyerekeket és a 
japánkerteket. Egészségi állapotáról nem is beszélve. Végül aztán 
meghallgathatták  a  felelő  legkedvesebb  Ravel-zeneszámát  is. 
Böbe  elmondta,  hogy  sokáig  vacillált  a  Lúdanyó  meséi és  a 
Bolero között,  aztán mégis  az utóbbi mellett  döntött,  indoklása 
szerint azért, mert döntése nem szorul magyarázatra.

Kockacukor  zenehallgatás  közben  lehunyta  a  szemét,  és 
hagyta, hadd mossák át a lelkét a hangok. És a dallam elindult,  
mert felzendült benne, s csalta egyre beljebb és beljebb a belső 

107



labirintusba,  spirálszerűen,  egyre  növekvő  hangerővel. 
Kockacukor  könnyűvé  válva  haladt  a  csigavonal  mentén:  hol 
lebegve,  hol  tánclépésben,  egyre  gyorsabban  vonulva  immár 
éjfekete szalagokkal  – mert  ott  volt  a poi  is a kezében –,  és a 
szalagok koromfekete nyomokat hagytak a levegőben. Erre-arra 
tekergő,  játszó  koromvonalakat,  és  surrogva  reppentek  és 
surrogva  tekeregtek  a  levegőben,  ő  pedig  boldog  mosollyal 
hagyta, hogy ez a taktusáramlat magával sodorja... Hogy eljusson 
egészen a torkolatig.  És  a torkolat,  a  kavalkád legközepén – a 
hirtelen felcsattanó öröm helyszínén Kockacukornak egyszerűen 
felpattant a szeme, és mélyet lélegzett, mert úgy érezte, mindjárt  
megfullad.  És  ráeszmélt  a  megoldásra.  Az  erő,  ami  folyton-
folyvást,  végtelen  ismétlésben  legyőzi  őt,  mert  nagyobb,  mert 
hatalmasabb,  s  benne  nincs  más  érzés  vele  szemben,  mint  a 
tehetetlenség... Ez az erő a víz! Az örvény!

Már mindenre tökéletesen emlékezett. Tízéves lehetett, amikor 
az édesapját elkísérte a folyóhoz, horgászni. Nagy volt a meleg,  
ezért Apa elment üdítőért, és meghagyta Cukornak, hogy figyelje 
a damilt: ha kapás van, akkor rántson be nyugodtan.

„A pecabot nem kanászostor!” – figyelmeztette még, mielőtt 
elment.

Kockacukor egyedül maradt, és nagyon koncentrált. Apa kis 
csipeszt is erősített a zsinegre, hogy könnyebben észrevehesse, ha 
a hal csipkedi odalent a csalit. Egy kis fapallón ült, lába a vízhez 
ért, és éppen derékból kicsavarodva hátranyúlt naptejért, amikor 
valamiféle mozdulást érzékelt. Mintha megcsiklandozták volna a 
lábát, egyszer, aztán még egyszer, most már határozott érintéssel. 
Visszafordult,  hogy  megnézze,  mi  a  csuda  ez,  odanézett,  és 
nagyot kiáltott ijedtében: egy nagy sikló emelkedett ki a vízből, és 
kapaszkodott  rá  a  lábára,  az  ő  naptól  lebarnult,  felforrósodott 
bőrére, és már a térdénél járt. Olyan elemi erővel tört rá a rettenet, 
hogy  sikoltozni  kezdett,  mert  tudta  ugyan,  hogy  a  siklók 
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ártalmatlan  lények,  de  a  testük  az  undorító,  és  van  foguk,  és 
bőrében  érezte  a  harapást,  és  tiltakozásul  ütni-vágni  kezdte  a 
kezében  lévő  naptejjel  a  sikló  fejét,  miközben  sikított-sikított-
sikított, ahogy a torkán kifért. Még megnyugodni sem volt ideje, 
az állat teste éppen visszapottyant a vízbe, mikor észrevette, hogy 
a damilra erősített csipesz egyet hintál. Felpattant ültő helyéből, 
és a kezét tördelve ugrált, hogy mit tegyen. Ahelyett hogy hagyta 
volna a damilt  meg a pecázást a fenébe, csak az dobolt benne, 
hogy:

„Jaj, mit szól Apu, ha elengedem ezt a halat?”
Pedig mit  szólt  volna hozzá,  ha meg se mondja,  soha-soha-

soha-soha nem jön rá, hogy kapása volt, mert a pecaboton nincsen 
kapásszám jelző... A csipesz csak mozgott, először még a szélre is 
lehetett  volna  fogni,  de  a  második  és  a  harmadik  kimozdulás 
félreérthetetlenül  biztos  volt.  És  ő  nem  bírta  tovább,  hanem 
villámgyorsan  odakapott  a  bothoz,  és  noha  a  pecabot  nem 
kanászostor,  mégis  minden  tanításról  megfeledkezve,  iszonyú 
erővel berántott. Hogy a túlvégén, a beakadt horognak az élén mi 
táncolt,  nem  tudhatta,  de  feltehetően  valami  nagy  hal,  ami 
szabadulni akarván a belehasító fájdalomtól, hihetetlen húzással 
megindult el a parttól, be a folyó közepe felé.

Kockacukor nem számított ilyen határozottságra és erőre egy 
hal részéről. A lábán sem állt elég biztosan, hiszen még minden 
porcikája  reszketett  az  előző  ijedelemtől,  és  most,  a  következő 
pillanatban azt  kellett  látnia,  hogy a hal (lelki szemei előtt  egy 
óriási, emberevő harcsa) kirántja a kezéből a botot, ami igaz, hogy 
nem kanászostor,  de szép nagy ívben a levegőbe röppen,  majd 
placcs!  Kisvártatva  ott  táncol-lebeg  a  víz  tetején,  s  aztán  a 
habokat szelve tovasiklik,  hogy megakadjon a túlparthoz közel, 
egy stég cölöpjében.

„Jaj,  mit  szól  Apu? Mi lesz most?” – fakadt  sírva mindjárt, 
mert tudta, hogy édesapja nagyon vigyáz minden holmijára, és ezt 
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elszúrta, az ő hibája, s már előre hallotta, hogy kiabál vele a drága 
horgászfelszerelés  elvesztéséért.  Megsaccolta  a  távolságot,  és 
döntött: igaz, hogy félt a nagy vízisiklótól, amely szintén ott van 
valahol  a  vízben,  és  félt  a  vérző  szájú,  horogtól  sebzett 
óriásharcsától  is,  de  az Apukája  haragjától  még sokkal  jobban. 
Nincs túl messze az a stég, ő pedig jól úszik. Áttempózik, s mire  
Apu visz-szatér az üdítővel, már itt is lesz, mintha mi sem történt 
volna.

Gyorsan belelábalt a vízbe, aztán hopp, egy ugrás, és már erős 
karcsapásokkal haladt is a stég felé. Előre érezte a győzelem ízét, 
és  örült,  milyen jól  kieszelte  ezt  a  kis  tervet,  amikor nem várt 
dolog történt. Mintha felerősödött volna körötte az addig lassúdad 
hömpölygés, egyszerre csak elkapta valamiféle áramlat, a partról 
láthatatlan,  a  folyó  közepén  tekergő  örvény.  Kézzel-lábbal 
erősítve tempózott, igyekezett ellenállni a húzás erejének, „Anyu, 
jaj  ne!” – nyüszítette,  miközben megpróbált  kitérni,  elevickélni 
előle,  de hamarabb kiszállt  belőle az erő,  mint  gondolta volna, 
mert  két  hullám is  arcon verte,  víz szaladt  az orrába,  és  amint 
kibillent a ritmusból, az örvény már el is marta, és szippantotta 
egyre mélyebbre és mélyebbre, lefelé. Összecsapott felette a sötét 
vízvilág. Súgó hang volt és forgás, és ez a hatalmas, köhögtető, 
fullasztó erő beáradt az orrán és a száján át, s tudta, érezte, hogy 
hamarosan elszáll belőle az akarat, hiába kapálózik,  ez itt a vég. 
Ekkor  erőteljes  csapást  érzett  a  fején,  és  valaki  durva  kézzel 
megragadta a haját, majd húzni kezdte kifelé. Amikor kinyitotta a 
szemét, a parti fövenyen feküdt, és Apa nyomkodta a mellkasát. 
Emberek hajoltak fölé,  és  oldalra fordították a fejét,  feszítették 
szét a száját, ő pedig fájlalta a víztől tömött, víztől szorult, víztől 
szúró  orrát  és  légcsövét,  és  rettenetesen  fájt,  hogy nincs  többé 
odabent levegő.

„Ez  itt  a  vég!”  –  jutott  eszébe  immár  másodszor,  mert 
összefordult  a  szeme,  hogy  elájul,  tulajdonképpen  a  tartós 
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légtelenség miatt már nem is volt eszméleténél, amikor váratlanul 
vizet hányt, majd egy újabb hatalmas nyomás, és ő akármennyire 
beletörődött,  és  feladta,  de  mégis  torz  hangot  hallatva  levegőt 
szippantott magába.

Majdnem megfulladt. Rettenetes élmény. Apa mentette meg az 
életét...

A  zene  elhallgatott,  Kockacukor  pedig  szerette  volna  meg-
osztani valakivel a megrázó felfedezését. Böbe fancsali arccal ült 
mellette,  nyilván  Kapor  Jessica  és  az  ének  négyes  miatt.  De 
igazából mit is mondhatna? Hogy egyszer majdnem vízbe fulladt, 
és annyira beleivódott ez az élmény, hogy azóta sem tud küzdeni 
a saját életéért? És eszik, eszik és eszik, pedig tudja, hogy nem 
tesz  jót?  És  azért  hagy mindent  a  francba  azzal,  hogy éljen  a 
pillanatnyi öröm, mert  hosszú távon nem tud, nem mer tervezni? 
Bárki  hallaná,  azt  mondaná,  hülyeség,  csakhogy  neki  ez  az 
aprócska dolog hatja át az egész életét.

9.

Nem alakult jól a kora délután. Vezetésóra volt, mert jövő héten 
vizsga,  és  úgy tűnt,  az idegességtől  inkább csak visszafejlődik, 
nem pedig előrelép.

Mentek szép komótosan (40-nel) egy külvárosi, kétsávos úton, 
mikor Kockacukor észrevette az útra felfestett nagybetűs feliratot: 
STOP!

Azonnal  a  fékre  lépett,  Olga  pedig  értetlenül  nézett  rá.  De 
nemcsak Olga állt értetlenül az esemény előtt, hanem a mögöttük 
pillanatok alatt feltorlódó kocsik is, akiknek már eddig is sok volt  
a  negyvenes  tempó,  de  a  sűrű  szembejövő  forgalom  miatt 
képtelenség volt megelőzni ezt a kis tanuló vezetőt.
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– Miért fékeztél? – kérdezte Olga.
– Az van ideírva, hogy STOP! – mutatott az aszfaltra, a kocsi 

orra elé Cukor.
– Olvasd tovább – mondta halál nyugodtan az oktató, és Cukor 

tovább olvasott:
–  STOP  100  méter  –  és  már  majdnem  sírt,  egyrészt  a 

felismeréstől, hogy nem most kellett volna megállnia, hanem csak 
majd  100  méter  múlva,  másrészt  a  mögötte  felharsanó 
autódudálás és cifra káromkodások miatt. – Kiszállok! – jelentette 
ki. – Most már biztos, hogy nem vagyok vezetőtípus!

– Ott maradsz! – szólt csendesen, de határozottan Olga. – Nem 
vezérigazgatónak  szerződtetnek,  ez  egy  egyszerű  járművezetői 
jogosítvány! Kuplung! Egyes! Gáz!

Kockacukor  fejében  a  halk  parancsszavaktól  bekapcsolt  a 
robotpilóta,  és  végrehajtotta  az  utasítást.  Innen  egyenesen  a 
rutinpályára  hajtottak,  de  itt  már  annyira  kapkodott,  hogy  a 
beparkolás sem ment. Egyszerűen kitörölték az agyát, semmi sem 
rémlett, mik azok a mozdulatok, merre kell tekerni a kormányt, 
hogy az autó a kívánt szögben kanyarodjon.

– Y forduló – mondja Olga.
De ő csak néz ki a fejéből, és egyszerűen nem jut eszébe, mit is 

kellene csinálnia. Aztán persze rájön, hogy:
„Ja,  tényleg,  itt  nem  is  kellett  volna  gáz,  és  nem  kellene 

összevissza borogatni a sárga-fehér csíkos terelőbójákat... Juj, már 
mindegy!”

Ez volt az a pillanat, amikor Olgánál is beállt a filmszakadás.
– Úgy lökd fel, hogy ez most egy ember! – kiabálta, túl későn, 

mert  Kockacukor  legalább ötöt  kinyírt  közülük.  Egyiknek oda-
vissza még a fején is áthajtott. E közjáték végeztével kicsit mord 
hangulatban váltak el egymástól.

Hazarohant, az ajtóban pedig Dongó várta, látványosan ásítva 
és nyújtózkodva. Ha volna színiakadémia kutyák számára, akkor 
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simán lehetne ott sztár. Most például a lehető legszebb hátsó-láb-
nyújtásokkal és „alig látlak az álomtól” tekintettel pislogott rá, s 
mutatta, hogy ő a konyha és a folyosó határán lévő szőnyegéről  
kelt  fel  éppen.  Vajon  hogyan  lehetséges  mégis,  hogy  a 
nagyszobában  lévő,  vajszínű  fotel  (Dénes  apu  kedvenc  helye) 
fekete kutyaszőrös és még érezhetően meleg?

– Lebuktál, Pumukli – mondta Cukor a kárpitot tapogatva. – 
Kapsz Dénes aputól, csak vegye észre!

Dongó olyan értelmes arccal és oldalra billentett fejjel nézett 
rá, hogy Cukor elnevette magát. A kutyának egyébként egyedül 
az ő szobájába volt bejárási engedélye, és ott is csak a szőnyegen 
fekhetett. Pedig erősen vonzódott minden egyéb nyughely iránt: 
kanapé,  franciaágy,  fotel...  Kockacukor  egyszer  lázas  betegen 
feküdt  az  ágyában,  állig  betakarva,  amikor  arra  ébredt,  hogy 
hozzá szoros közelségben (szintén párnára hajtott  fejjel)  Dongó 
alszik édesdeden... Azóta épp elégszer és mindenféle nyomatékkai 
(összetekert  újságpapírral  seggre  pacsi,  kiabálás  stb.)  próbálták 
belésulykolni: kutyák számára az ágy TILOS.

„Na, mert ja, éljen a szabálytisztelet!” – gondolhatta Dongó, 
vagyis ha valaki látta, akkor a béke kedvéért a hivatalos helyén 
feküdt, ha meg nem látta senki, akkor oda ment, ahová csak neki 
tetszett.

Böbével  gyakran  beszéltek  arról,  hogy  az  állatok  énképe  a 
tartós  emberi  közelségtől  változhat-e.  Dongó  minek  képzeli 
magát?  A kentaur  mintájára  félig  kutya,  félig  emberi  lénynek? 
Kutyer vagy emba? Böbe a papagájától volt így lenyűgözve, s ő is 
beszámolt hasonló ágyban fekvési késztetésről. Csak ez papagáj 
esetén még inkább furcsa: adva van egy zöld színű, intellektuális 
külsejű,  ámde  pokróc  természetű  kismadár,  aki  párnára  hajtott 
fejjel,  az oldalán fekszik, hashoz húzott  lábikákkal...  Az afrikai 
őserdőkben nem kimondottan így pihennek a madarak...

Megcsörrent a mobilja, Böbe volt a vonal túloldalán.
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– Jaj, Cukor, nagy a baj! Szipi beteg!
– Ne már! Milyen tünetei vannak?
– Már reggel, amikor suliba mentem, észrevettem, hogy nem 

olyan beszédes, el sem küldött a francba, meg semmi. És látom, 
hogy egész nap hozzá sem nyúlt az etető táljához, meg csak úgy 
gubbaszt. Borzas a tolla, és szerintem lázas is. Mit csináljak? Nem 
bírnám elviselni, ha baja történne!

– Azt én se! Azonnal szólok Dénes apunak, hátha Berkényi 
doktor megnézi.

Fél óra múlva már a Hérosz (és egyúttal a vadmadárkórház) 
rendelője előtt ültek, a váróteremben. Böbe ölében egy kisméretű 
útikalitka,  benne  a  szomorú  Szipivel.  Kockacukor  Dongót  is 
magával hozta száján szájkosárral, az esetleges féreghajtás és az 
éves oltás miatt. A kutya fegyelmezetten ült mellettük, s időnként 
a  kalitka  felé  szimatolt.  Egy  fiú  jött  ki  az  egyik  oldalajtón. 
Kockacukor meglepődve látta,  hogy ez az a srác,  akivel össze-
duccoltak a bevásárlóközpont sarkánál. És aki visszatette a fejére  
a piros sapkáját.

– Helló! Berkényi doki mindjárt jön – mondta nekik. – Egy kis 
türelmet!

A  nyitott  ajtón  át  nagy  termetű  fekete  cicus  sétált  a 
váróterembe.  A kutya  és  az idegen emberek  láttán a  legkisebb 
félelmet  sem  mutatta,  sőt  egyenesen  Dongó  hosszú  lábaihoz 
lépdelt, és hozzádörgölőzött. A kutya döbbenten nézett először a 
macskára,  aztán  Kockacukorra.  A  tekintetében  a  jól  látható 
kérdés:

„Épelméjű ez az állat? Én egy dobermann vagyok!” – És mikor 
a macska dorombolni kezdett, ülő helyzete ellenére hátrált.

Fixre  vette,  hogy  ez  őrült,  és  tapasztalatból  tudta,  hogy 
tébolyodon  cicusokkal  jobb  inkább  vigyázni,  mert  kungfu-
sikolyokat hallatva bármikor támadhatnak, és akkor jaj a hozzá 
hasonló, ártatlan kis kutyák orrának!
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–  Sziasztok,  lányok!  –  A  kezelő  ajtajában  a  mosolygós 
állatorvos állt. – Hadd lássam azt a madarat!

– Carramba! Hol a stukkerem? – mondta Szipi az állatorvos 
láttán.

– Ó, egy beszélő jákó papagáj?! Hogy hívnak?
Szipi  járt  már  állatorvosnál,  és  rühellte,  minden  vele  járó 

tortúrával együtt.
– Húzzál innét, amigo! – mondta Berkényi dokinak. – Hülye 

kutya! Belemegyek a véredbe!
– Szipirtyónak! – szégyenkezett Böbe. – Vagyis Szipi...
Az orvos nem reagált a sértésekre.
– De jópofa! – mondta nevetve, s intett Böbének, hogy tegye a 

vizsgálóasztalra a kalitkát, majd vegye ki belőle a kis beteget.
– Kimegyünk az erkélyre?  Hmmm? Puszi? – kérdezte Szipi 

kétségbeesve,  de  gazdikája  nem  vitte  haza,  hogy  kitegye  az 
erkélyre  napozni,  hanem  kérlelhetetlenül  végrehajtotta  az 
utasítást.  Kockacukor ennyit  látott,  aztán becsukódott mögöttük 
az ajtó.

Ekkor toppant be Dénes apu.
–  Bocs,  hogy  nem  voltam  itt  előbb,  de  a  vadmadárkórház 

honlapját  fabrikálom.  Jó  lesz!  –  mondta  elégedetten.  –  És  már 
működik! Kattints rá!

– Véged! Hülye kutya! Véééged! Vau! – hallottak egy dercés 
férfihangot a kezelőből.

– Á, Szipit vizsgálják, hallom! – nevette el magát Dénes apu.
Ekkor valaki  kint,  a  kapunál  csengetett.  Dénes  apu és  a  fiú 

kinéztek, ki lehet az. A rácsos ajtó előtt  egy férfi  állt,  kezében 
nagy papírdobozzal, amely tele volt kiskutyával.

– Kimegyek, átveszem őket! – mondta a fiú, azzal elhagyta a 
helyiséget.

–  Micsoda  lelketlen  emberek  vannak!  Nem  tudták  őket 
elajándékozni? – csodálkozott Cukor.
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– Annál jobb, mint ahogy a rottweilerkölykök jártak!
– Ez igaz – állapította meg. Aztán mást gondolt. – Ööö... Ki ez  

a srác? Egyszer mintha láttam volna a lakótelepen...
– Cica Mengele – mondta mosolyogva Dénes apu.
Kockacukor kérdőn nézett rá.
– Tudod, a behozott macskákat először oltjuk, féregtelenítjük 

és ivartalanítjuk, aztán kerülnek csak a macskaházba. Ő Marton 
Laci, gyakorlaton van nálunk, egyébként állatorvos lesz belőle, ha 
elvégzi az egyetemet, és segédkezik az efféle eljárásoknál, ezért 
kapta ezt a rémes csúfnevet...

– De buta vagy, mit csináltál, látod? – Szipiből odabent csak 
úgy ömlöttek a szavak.

– Lehet, hogy szurit kap? Valamitől nagyon ki van borulva! – 
nevették el magukat.

Dongó sem érezte magát valami fényesen. A fekete macska a 
lába előtt  az oldalára fordult  éppen, és  azzal  szórakozott,  hogy 
mancsával ütögette a kutya felemelt bal lábát.

– Jaj, ne félj már ettől a cicától, te nagy kutya! – bátorította 
Dénes apu.

– Nagyon aranyos – mosolygott rajta Cukor.
–  Sokszor  közel  állok  hozzá,  hogy  hazaviszem,  mert  olyan 

kezes kis jószág... Tudod, Ibolya mindig szeretett volna egy cicát, 
hátha vele megszelídíthetnénk...

Kockacukor jó ötletnek tartotta.
– Vigyük hazaaa! Én tutira örülnék neki! És Öcsi is!
–  Azt  mindjárt  gondoltam.  Csak  Anyukátok...  Meg  a 

sterilitás... Három gyerek, két felnőtt, egy dobermann... plusz még 
egy macska is? Előre hallom...

–  És  ha  megígérjük,  hogy  nagyon-nagyon  de  nagyon 
odafigyelünk  a  macskatálcára?  Én  vállalom!  Nézd,  milyen  jól 
kijön a kutyával!
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A kutya ugyan minden ízében remegett az idegességtől, de a 
macska tényleg jól érezte magát.

Dénes apu sóhajtott:
– Megpróbálhatom... Számítok rád is a meggyőzésben!
Dongó érdeklődve nézett hol az egyikre, hol a másikra, s bár 

gyanakodott,  de  mégsem  tudhatta  biztosan,  hogy  vége  a 
gyöngyéletnek, mert ez a nindzsaruhás macska ma elköveti majd 
az ő területén a honfoglalást.

A vizsgálat végeztével Szipi zilált tollal, felzaklatva tért vissza 
hozzájuk.

–  Kérek  egy  fél  deci  rumt!  –  mondta,  s  ezen  mindannyian 
nevettek.

– Mindig ilyen rosszkedvű ez a kismadár? – kérdezte Berkényi 
doki.

– Á, nem! Tud nagyon barátságos is lenni! Ha visszajövünk 
kontrollra,  biztos kedves dolgokat is mond majd! – bizonygatta 
Böbe.

– Anyád!  – tette  hozzá megerősítésként  Szipi,  miközben az 
állatorvostól a lehető legtávolabbra húzódott az ülőfáján.

–  Amíg  Dongót  kezelitek,  beszélek  Anyukáddal  –  mondta 
Dénes  apu.  –  És  ha  minden  a  terv  szerint  halad,  hazaviszlek 
benneteket autóval.

És persze minden a terv szerint haladt. Ki tudna ellenállni egy 
olyan  kérésnek,  ami  egy  gyermek  lelki  megsegítésére  irányul? 
Pláne  Dénes  aputól?  A  macskatálca  szigorú  fertőtlenítése 
mellett...

Dongónak  nem  volt  elég,  hogy  beoltották,  de  még  azt  is 
tapasztalnia kellett,  hogy a macska, aki eddig pofozgatós terror 
alatt tartotta, most velük utazik a családi autóban. Friss levegőre 
vágyott,  tappancsával  megütötte  tehát  az  ablakot.  Mivel  ezt  a 
jelzést  már  ismerték,  Dénes  apu  egy  gombnyomással  lehúzta 
számára az ablakot, Dongó pedig kihajolt.
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Hercegnő, a fekete macska mindenféle útikosár nélkül, hosz-
szan elnyúlva feküdt a kalaptartón, és a lábát nyalogatta,  olyan 
nyugalommal,  mintha  számára  ez,  hogy  autóban  utazik, 
ismeretlen  emberek  és  állatok  társaságában,  mindennapi,  meg-
szokott  helyzet  volna.  Böbe  Szipinek  gügyögött,  próbálta 
vigasztalni,  hogy  feldolgozza  a  sokkot,  amit  Berkényi  doktor 
okozott számára, míg Kockacukor gyanakodva szemlélte Dongót, 
mert topogásából látta,  hogy készül valamire.  Egy darabig még 
álldogált  az  ülésen,  hiába  mondták  neki,  hogy  „  Ülj!”  és  
„Feküdj!”. Hirtelen  fékezéskor  így  akadálytalanul  dőlt  oldalra, 
lefejelve  Böbét  s  az  ő  idegbajos  szeme  fényét.  Aztán  ismét 
feltápászkodott,  és  csupán  a  hangulat  kedvéért  váratlanul 
belenyalt Dénes apu fülébe, akit emiatt kirázott a hideg, és még 
jó,  hogy nem rántotta  félre  a  kormányt.  Mikor  Kockacukor  az 
anyósülésről  hátranézett,  akkor  már  látta,  hogy  egy  motoros 
közeledik feléjük, és ajaj, ebből tényleg baj lesz... Dongó ugyanis 
hirtelen behúzódott, majd amikor a motor egy vonalba érkezett a 
haladó  autóval,  kihajolt  az  ablakon,  és  a  legfélelmetesebb 
dobermannhangján elüvöltötte magát:

– Vauuu!
A motoros csalinkázni kezdett ijedtében, mert majdnem szív-

infarktust kapott, Dénes apu pedig bosszúsan nyúlt az ablakemelő 
gombért,  elvéve Dongótól  a  szabadságot.  És  a  kutya  már  nem 
csapkodta mancsával az ablakot, hanem magában vigyorgott, lelki 
egyensúlya  ezennel  helyreállt,  mert  ismét  érezhette,  milyen 
félelmetes.  Összegömbölyödve  elhelyezkedett,  és  az  út  további 
részében békésen szundikált.

10.
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„Pózolj  táblával!”  jegyében találkoznak  délután  öt  óra  felé  a 
horgásztónál.  Cukor  úgy  érezte,  ennyi  kudarc  után  kicsit 
díszesebb ruhát érdemel a kalandozáshoz, mint egyébként. A nagy 
zsabós ingét azért inkább visszaakasztotta, s próbált egy kicsit a 
színekre koncentrálni: vajon milyen színtől javulhat most éppen a 
közérzete?  Fűzöldre  vágyott  és  eperpirosra.  És  egy  kis  kékre 
mindenekfelett. Aztán mikor az öltözködéssel megvolt, még egy 
kicsit  kiszédelgett  a  konyhába  is.  Leült  csipegetni,  úgy  három 
tányérral  Anyu  finom  császármorzsájából,  baracklekvárral.  Az 
evés hatására mindjárt megszólalt a zene a fülében, és az egész 
világ kivilágosodott. Ó, nem is olyan gáz ez a maxos eset! Hogy 
már  a  nadráglesést  is  látta,  és  a  tapizásra  sem  fordult  meg...  
Ugyan már! Gyerekes hülyeség ezen izgulni.

„Biztosan meg sem jegyzett magának! Hisz annyi csinos csaj 
van  az  iskolában,  az  utcán,  az  egész  világegyetemben! 
Nyüzsögnek, vihognak, a hajukat dobálják és kelletik magukat a 
fiúk előtt. Majd pont engem vesz észre! Jaj, Elvira, ess már le a 
földre!”

Az, hogy mosolygott? Hát istenem, neki ilyen mosolygós szája 
van. A Nevető ember. Így metszették a szülei. Nem kell mindjárt 
személyes sértésnek venni...

Az  előszobaszekrényben  a  cipőspolc  előtt  állva  hosszan 
szemlélte  a  készletet.  A  tintakék,  lakkos  magas  sarkú  mellett 
döntött, egy kis extra, feltúrt frizurával. Utolsó simítások a tükör 
előtt, és indulhat.

Úgy döntött, hogy magas sarkú cipő ide vagy oda, Dongót is 
magával viszi,  mert  a tó körül nagyon szeret  futkározni.  Vajon 
hogyan tesznek ki a srácok egy „Fűre lépni tilos!” táblát éppen a 
tó közepére? És vajon mit szól mindehhez majd a halőr?

Ahogy a horgásztó vonzáskörzetébe került, máris rájött: nem a 
legalkalmasabb viselet a mezőn való sétálgatáshoz egy tintakék 
színű, magas sarkú cipő. Amerre lépett, olyan hercig kis lyukak 
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teremtek a földben,  hogy a napszámosok imádták volna a lába 
nyomát,  mert  csak  rakniuk  kellett  volna  a  paradicsompalántát. 
Dongó  érdeklődve  figyelte  a  gazdit,  amint  piros  és  zöld 
felsőjében,  miniszoknyában  és  kék  cipőben  balettozik  a  réten. 
Kockacukor ugyanis egy idő után szakított a dugványozással, és 
megpróbált  a  sarok  levegőben  tartásával,  vagyis  csupán 
lábujjhegyen tipegni.

Az élet nagy kérdése 17 évesen: milyen taktikával lehet eljutni 
lakóhelyünktől  egy  horgásztóig  úgy,  hogy  közben  extramagas 
sarkunkat a levegőben tartsuk? Arra a megállapításra jutott, hogy 
térdnél be kell roggyantani a lábát, s így megoldható. De ha be-
roggyan a térd, akkor viszont kicsit előbbre kerül a kar és a váll...

Így lépdelve már a második méter után úgy érezte magát, mint 
egy  frissen  életre  kelt  zombi:  olyan  kis  gorillaszerű,  oszlós 
mozgású, agyevős fajta.

„Ilyenkor szokott általában Max megjelenni a színen” – körül 
is  nézett,  de  szerencsére  csak  néhány  bajsza  alatt  mosolygó 
horgászt  látott,  a  vén  muksók  meg  kit  érdekelnek?  Ez  a 
véleménye,  hogy kit  érdekelnek,  kisvártatva megváltozott,  mert 
Dongó a közelükben a vízbe gázolt, amitől nyilván minden hal 
szanaszét  rebbent,  ráadásul  ahogy  megérezte  a  lágy  hullámok 
cirógatását a bokájánál, mindjárt befeszített, és kakilni kezdett.

–  Dongó,  ide!  –  mérgelődött  Cukor,  de  Dongó  elengedte 
kétségbeesett  kiáltását a füle mellett.  Egészen addig, amíg nem 
végzett,  mert  akkor  hátsó  lábával  a  vízbe  kapart,  úgy,  mint  a 
szárazföldön  szokta,  jó  nagy  fröccsenést  küldve  a  parton  ülők 
arcába.

Kockacukor  látta,  hogy a  muksók  már  nem somolyognak  a 
bajszuk alatt, hanem vicsorognak a szemtelenség ilyen foka láttán. 
Így az élet nagy kérdése 17 évesen az lett, hogy lehet földúton, 
miniszoknyában,  extramagas  sarkú  cipőcskében  sprintelve 
láthatatlanná  válni  a  lehető  legrövidebb  időn  belül.  És  hanyatt 
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esés nélkül? Egy nádsziget mögött lelt menedéket, de onnét meg 
körülményes  volt  az  útra  kukucskálni,  hogy  láthassa,  jönnek-e 
már a többiek. Akik csak nem jöttek, ő pedig nekilátott, hogy egy 
papír  zsebkendő  segítségével  letakarítsa  a  cipősarkára  ragadt 
virágcserépnyi földet. Végzett vele, és elunta az álldogálást. Hová 
ülhetne  le?  Hacsak  ki  nem  terül  a  fűben,  más  lehetőség  nem 
kínálkozik. Ez a miniszoknya sem volt jó ötlet! Ledobta az egyik 
felső kabátkáját, és bár fészekrakás közben szoknyája comb tőig 
felhúzódott, rátelepedett. Na végre! Pihenhet.

Figyelte  a  nádat.  Susogott.  Figyelte  az  eget.  Kék  volt. 
Hamarosan úgy érezte, a többiek megfeledkeztek róla, s ő olyan 
elárvult, mint egy nagy, üres parkolóban egyedül álló autó. Ami 
képzavar, mert egyedül ülő autót kellett volna gondolnia, de az 
autók ritkán ülnek feltűrődött szoknyácskában, nád mögé bújva, a 
réten. Ekkor megcsörrent a mobilja.

– Szia! Merre vagy? A kutyát látjuk, de téged sehol! – szólt 
bele Csótány.

Kockacukor felkelt, és kikukucskált a nád mögül. Ravaszt és 
Csótányt  látta  a  földút  elején,  kezükben  egy  furán  preparált 
táblával, amint minden irányba kémlelnek.

– Itt vagyok, bal kéz felől! A nádnál! – És megkönnyebbülten 
integetett.

A tábla tényleg nagyon különlegesre sikerült. Először is egy 
rossz, ámde hosszú lapátnyelet dugtak az alumíniumcsőbe, hátha 
így majd be tudják szúrni valahogy az aljzatba. Rákötöztek egy 
csomó  üres  pillepalackot  is,  hogyha  nem  sikerül  a  függőleges 
rögzítés, legalább lebegjen a vízen.

– Böbe, Tamás?
– Mindjárt jönnek... Csak egy kis dolguk akadt – jegyezte meg 

sötéten Csótány.
Ravasz nevetett.
– Ja, dolguk van! Smárolnak a játszótéren, láttam!
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–  Kellene  egy  csónak!  –  nézett  körbe  Csótány  ingerülten. 
-Láttatok valahol?

– A halőr házánál ki van kötve egy! – észrevételezte Ravasz.
– Aha, odamegyünk, és elvisszük egy körre. Szerinted hagyná?
– Én láttam egyet – szólt közbe Cukor. – Ott van a nádnál, ahol 

vártam rátok. Úgy néztem, semmi baja, csak egy kicsit ósdi.
A  csónak  ránézésre  rendben  volt.  Azt  beszélték  meg,  hogy 

Kockacukor és Csótány beeveznek, miközben Ravasz fotóz majd 
a partról. Igaziból Ravasznak kellett volna mennie, és Cukornak 
kameráznia, de Ravasz kijelentette, hogy nincs az az isten, amiért 
ő csónakba szálljon.

–  Víziszonyom  van!  És  tornából  is  fel  vagyok  mentve!  – 
mentegetőzött.

– A fene egye meg a szerelmet! – szűrte a foga közt Csótány. – 
Most kéne, hogy itt legyen Tamás, de erre... sehol!

A tervnek viszont haladnia kellett, mivel egy óra múlva már a  
próbateremben kell lenniük, mert ma jön először próbaéneklésre 
Kapor Jessica, és várnak egy végzős srácot is, Gombot, akiről úgy 
hírlik, hogy profi basszgitáros.

Kénytelen-kelletlen beszállt először Csótány, aztán a csónakot 
stabilizálva  a  kezét  nyújtotta,  hogy  besegítse  Cukorkát.  Aki 
átemelte lábát a csónak peremén, majd gyorsan helyet foglalt az 
egyik padon.

– Evező? – nézett Csotira.
Ezt bizony kihagyták a számításból.  Végül abban állapodtak 

meg,  hogy majd a táblával  megpróbál  evezni,  elvileg annak jó 
nagy felülete van. Ravasz egy nagy lökéssel vízre bocsátotta őket, 
és  így  siklottak  a  parttól  vagy  két  métert.  Ekkor  Csótány 
megpróbált  evezni,  de  a  mindenfelé  pörgő-zörgő  pillepalackok 
megakadályozták ebben. Egyenként leszedték hát őket, s Csótány 
ismét  nekiveselkedett.  Hosszas  evickéléssel  és  pacsálással  el  is 
érte, hogy körbe-körbe kezdtek forogni a vízen.
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– Hadd próbáljam meg! – szólt Kockacukor, és kinyújtotta a 
kezét,  hogy átemelje  magához  az  alkalmi  lapátot.  Ehhez  kicsit 
felemelkedett  ültében,  és  közelebb  is  lépett  a  fiúhoz.  Nem  is 
lépés,  csak  egy  csosszanás  volt  inkább,  ám  mégis  követ-
kezményekkel járt. Reccs! A tűsaroktól átszakadt a csónak aljába 
szegecselt, rozsdás vaslemez.

– Jesszasz! – nyögte Cukor, és gyorsan lehajolt, hogy kiszedje 
a lyukba szorult  cipőjét.  De amikor kicsavarta,  akkor viszont a 
résen át bugyogni kezdett befelé a víz.

– Dugd vissza! – kiáltott rá Csótány. – Dugd vissza, különben 
elsüllyedünk!

Cukor engedelmeskedett, és visszadugaszolta a csónakot.
– Kérem a lapátot! – mondta határozottan, mert mindenképpen 

jóvá szerette volna tenni ezt az óriási baklövést.
Csótány átadta.  Ekkor  már  a  parttól  három-négy méternyire 

járhattak. Egyszerre Ravasz hangját hallották:
– Cukoooor! Cukooor! – üvöltötte.
Cukor,  kezében  a  táblával  a  hang  irányába  fordult,  és  az 

alkalmi  evezővel  fejbe  kólintotta  az  amúgy  sem  jókedvű 
Csótányt.

– Auu! – jajdult fel Csoti a fejét fogva. – Ez nagyon fájt!
–  Ó,  bocsesz!  –  rebegte  Cukor,  és  a  piros  szín  a  felsőjéről 

felkúszott a nyakára.
A parton Ravasz állt, fél kézzel a fényképezőgépet, fél kézzel 

pedig az ugrabugráló Dongó nyakörvét fogva. A kutya láthatóan a 
vízbe akarta vetni magát, hogy kövesse imádott gazdáját.

– Mit csináljak? Nagyon rángat!
– Engedd csak el! Tud úszni! – nyugtatta meg Cukor.
Ravasz  hát  elengedte  a  dobermannt,  aki  szinte  repült  a 

levegőben,  és  öles  ugrásokkal  a  vízben  termett,  majd  úszni 
kezdett a csónak után. Hamarosan el is érte őket, majd lábával a 
csónak peremét karmolászva, megpróbált ő is melléjük ugrani.
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– Nem! Pfúj, rossz kutya! – kiáltott rá Cukor, ugyanis Dongó 
heves mozgásától vészesen dülöngélt jobbra-balra a csónak.

– Már csak ez hiányzott! – kapaszkodott Csótány kétoldalt a 
perembe.

A gondos gazdi fél  kézzel  az evezőt  fogta,  fél  kézzel  pedig 
felragadott egy pillepalackot, azzal ütlegelte kis kutyáját.

– Evezz! Én elzavarom! – szólt Cukor, és visszaadta a lapátot.
És Csótány evezett. Látta a Tüskevár című filmben, hogy az
öreg  Matula  miként  csinálja.  A csónak  farában,  figyelve  az 

evező  élére  és  a  kanalazó  mozdulatra,  próbálta  leutánozni  a 
látottakat.  A végeredmény egy kutyás  ringlispílre  emlékeztetett 
leginkább.

Ekkor  Cukornak  mentő  ötlete  támadt.  Villámgyorsan 
kihalászta  a  vízből  a  pórázt  és  egy  erősebb  falú  műanyag 
palackot. Meglóbálta a palackot Dongó orra előtt, és a tó közepe 
felé dobta.

– Imád ezzel apportírozni! – magyarázta Csótánynak. – Hozd 
vissza! – adta ki az utasítást, Dongó pedig engedelmesen a kívánt 
irányba fordult, majd a csónakot maga után húzva úszni kezdett.

– Jó, most állítsd meg! – szólt Csoti, mikor már a parttól úgy 
50 méterre járhattak. Lándzsaszerűen felemelte a táblát,  hogy a 
sóderes altalajba szúrhassa.

–  Dongó!  Csibefalatom!  –  próbálta  Cukor  negédes  hangon 
magához csalogatni a kutyát.

–  Azonnal  jöjjenek  ki!  Ki  engedte  ezt  meg  maguknak?! 
-üvöltött a halőr a partról. – Kihívom a rendőrséget! – Fenyegető 
mozdulatokkal adott hangsúlyt a szavainak.

Dongó  oldalra  pislantott,  mert  észlelte  a  feléjük  irányuló 
fenyegetést, és felmordult.

– Jaj, ne! – mondta Cukor, mert ismerte a kutyáját.
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– Miért, most jó! – mondta Csótány, miközben teljes testsúlyát 
beleadva  éppen  leszúrta  a  táblát.  –  Jól  lát  minket  Ravasz?  – 
fordult a part felé.

Ravasz  aktívan  fotózott,  és  integetett,  hogy jól  lát.  A  halőr 
szintén  hadonászott,  és  folytatta  monológját,  káromkodással 
tűzdelve.  Ugyan  foszlányosan  hallották,  de  ebből  is  kitetszett, 
hogy a káromkodás népi mesterét köszönthetik benne.

Mert hogy káromkodik egy városi ember? Néhány szexuális 
utalás, rokonokkal vagy anélkül, meg kellemetlen illatú hölgyek 
az  ősi  iparágból,  amint  megtérnek  a  Jóistenhez,  mélyreható 
szexológiai tanulmányok után – közhelyes és unalmas. Ebben a 
feléjük  irányuló  tirádában  megnyilvánult  az  állatvilággal  és  a 
természettel szorosan együtt élő ember minden rezdülése:

– A varjú mérje fel a határt a belivel az ilyeneknek! Hogy a 
bivaly nyalja meg a fejeteket az érdes nyelvivel! – És más efféle, 
állatos  motívumot  sem  nélkülöző  szózat  hallatán  egészen 
elámultak.

Dongó,  akiben  ezek  a  felkiáltások  felébresztették  a  harci 
kedvet,  feledve  a  pillepalackot,  megváltoztatta  az  útirányt,  s 
időnként felmorranva húzni kezdte a csónakot a part felé.

– Állítsd meg! – utasította Csótány, aki még a tábla leszúrásá-
val bajlódott volna, de közben a csónak elindult a lába alól.

– Próbálom! De hergeli a halőr! – esett kétségbe Kockacukor.
– ÁÁÁÁÁ! – kiabálta Csótány, mert egy nagyobb rántástól a 

teste kifeszült a csónak és a tábla közé.
–  ÁÁÁÁÁ!  –  kiabálta  Cukor,  mert  a  vizes  póráz  hirtelen 

kicsúszott a kezéből, és a kutya immár fékezés nélkül haladhatott 
a halőr irányába.

A csónak vészesen billegett alattuk, Kockacukor pedig elkapta 
Csótány lábát és nadrágszíját, hogy visszahúzza ülő helyzetbe.
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–  Ravasz  –  kiáltott  Cukor  idegesen  –,  kapd  el  a  kutyát! 
Kaaaapd  eeel!  –  És  kétségbeesetten  mutogatott  a  felé  igyekvő 
Dongóra.

De  Ravasz  csak  kattogtatott  a  géppel,  és  a  füle  botját  sem 
mozgatta. Ők viszont ott libegtek a vízen. A kutyából eredő utolsó 
lendület  már  tovarántotta  őket  a  táblától,  tehát  nem  volt  a 
kezükben evező sem. Se kutya, se kézi segédeszköz. Viszont a tó 
közepén büszkén hivalgott a tábla: „Fűre lépni tilos!”

Tanácstalanul néztek egymásra, és próbálták kitalálni, mi fog 
történni. Dongó ugyanis őrző-védő kiképzést kapott, nagy termetű 
dobermann,  aki  úgy  értékelte,  hogy  a  parton  ugrándozó,  zöld 
ruhás alak veszélyezteti a falkája életét.

– Ebtartási szabályok megsértése – mondta Csótány.  – Nem 
visel szájkosarat.

–  Ennek  köszönhetően  nyolc  napon  túl  gyógyuló  sérülés 
ÁÁÁÁÁ  fűzte hozzá Cukor. – Mert fogakat viszont igen...

–  Meneküljön!  Ez  egy  vadállat!  –  próbálta  figyelmeztetni 
Csótány a halőrt. Túl későn. Dongó ugyanis kimászott a partra, 
megrázta magát, hogy távozzon belőle a víz nagyja, majd a hátán 
felálló szőrrel,  morogva megállt  a férfi  előtt. Az szépen, lassan 
hátrálni kezdett, s Kockacukor meg Csótány fogvacogva figyelte, 
mi következik.

Dongó  leült,  és  szúrós  szemmel  várta,  hogy a  halőr  arrébb 
sasszézzon.  Ha  viszont  megállt  azzal  a  szándékkal,  hogy 
visszafordul, akkor felkelt őrhelyéről, és ismételt morgással hozta 
tudomására: ez a partszakasz az övé. A csónakból jól láthatták, 
hogy  a  halőr  csendben  visszatér  a  kis  útra,  majd  eltűnik  a 
házában.

– Tuti a rendőrséget hívja! – mondta Cukor megsemmisülten.
– Evezzünk a kezünkkel! – javasolta Csótány, és a rendőrautó 

nyomasztó gondolatára összehangoltan evickélni kezdtek.
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–  Ha  egyszer  kiérünk,  megnyuvasztom  Ravaszt!  –  morogta 
Cukor.  – Most mondd meg, miért  nem tudta megfogni a kutya 
pórázát? Vagy segíteni nekünk valahogy? Most is fényképez meg 
vigyorog. Mi a franc...?

Kockacukor  ekkor  magára  eszmélt.  Négykézláb  állt  a 
csónakban, felsőtestével előredőlve, fél kézzel a vízbe lógva, és 
így  tapicskolt.  Ijedten  próbálta  eredeti  helyére  húzni  a 
miniszoknyáját, és a dekoltázsba visszaigazítani a mellét. Hááát, 
Ravasznak volt mit fényképeznie!

„Ha ezek közül a képek közül egyet is kirak a honlapra, biz’ 
isten megnyuvasztom!” – nézett maga elé dühösen.

– Elsüllyedünk! – jelentette ki Csótány. – Oda nézz!
A cipősarok  által  ütött  lyukon  már  annyi  víz  szivárgott  be, 

hogy térdeplő lábuk félig belemerült.
– Nekem már úgyis mindegy! – mondta Csótány, azzal levette 

a farmerdzsekijét, pólóját, nadrágját, zokniját és a sportcipőjét.
Gondosan  összehajtogatta,  és  az  ülőkére  helyezte.  –  Húzni 

foglak, oké? Te csak ülj a csónakot kiegyensúlyozva, középre!
Óvatosan  beleereszkedett  a  hideg  vízbe,  majd  némi  jajgatás 

után megfogta a csónak orrát, és húzni kezdte. Lassan haladtak, 
de úgy 10 perc múlva szerencsésen partot értek.

–  Köszönöm  szépen!  Igazi  hős  vagy!  –  jelentette  ki 
Kockacukor elismeréssel.

–  Ugyan  már,  ez  természetes  –  morogta  Csoti  lila  szájjal, 
miközben a csónak orrát a partra húzta.

Kockacukor  sietve  adogatta  ki  neki  a  ruhákat,  hogy  minél 
előbb magára kapkodhassa őket. Mindeközben Ravasz eksztatikus 
állapotban érkezett hozzájuk, elkattintva erről az utolsó fázisról is 
néhány képet.

– Életem fotósorozata! Ennél rendezni se lehetett volna jobbat! 
Most van az interneten egy képregénypályázat, benevezem! Csak 
szöveget kell írni buborékban a fejetek mellé, és már kész is!
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Kockacukor kicibálta valahogy fél pár cipőjét a csónak aljából, 
mire a feltáruló lyukon át már akadálytalanul ömölhetett be a víz, 
s a csónaknak ez a fele szépen-lassan süllyedni kezdett.

–  Kinyírlak  –  szólt  be  Cukor  Ravasznak.  –  Miért  nem 
segítettél? Miért nem fogtad meg a kutyát?

– Á, gondoltam, hogy úgysem lesz semmi gáz! Dongó nem 
vérengző  természetű!  –  vonta  meg  a  vállát  Ravasz.  –  És  ha 
közbelépek,  akkor  hogyan  örökíthettem  volna  meg  ezeket  a 
visszahozhatatlan pillanatokat?

– Bakker, neked paparazzónak kéne menned! – mondta Csoti.
– Életünket egy jó sztoriért, mi?
A  halőr  ismét  felbukkant,  és  feléjük  kémlelt.  Cukor 

megragadta  Dongó pórázát,  nehogy akciózni  kezdjen,  és  amint 
elkészült Csótány az öltözködéssel, elrohantak.

– Ezt megúsztuk – néztek össze a lakótelep szélén.
–  Én  inkább  nem  megyek  a  próbára,  srácok.  Ennyi  meg-

rázkódtatás a mai napra bőven elég volt – mondta Cukor. – Majd 
holnap, a suliban találkozunk!

11.

Otthon,  hogy  feledje  iménti  megrázó  élményét,  és  naprakész 
legyen hülyeségből, elolvasott egy pletykalapot, amit reklámként 
dobtak a postaládájukba.

„Istenem,  ebből  megélnek  emberek?”  –  csodálkozott,  majd 
arról kezdett fantáziálni, vajon mitől különbözne az ő jövendőbeli 
főzőműsora a többitől. Mondjuk elbraekel a pult előtt, úgy, hogy 
közben  hullámzik  a  lába?  Vagy  esetleg  beleszövi  plusz  show-
elemként a poit?
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Kipróbálta a konyhában, miként működne ez a valóságban, de 
úgy megcsapta vele a konyhaasztalt,  hogy szanaszét  röpültek a 
poharak.  Miután  felsöpörte  a  szilánkokat,  úgy  vélte,  nyugal-
masabb vizekre evez. Bevágott egy dupla szendvicset majonézzel, 
mert két napja a majonézes korszakába lépett, vagyis késztetést 
érez  arra,  hogy  mindent  bemajonézezzen  egy  kicsit.  Még  a 
szekrényajtót is. A fenébe! Ha élénk belső lelki életet él az ember, 
akkor ki van téve különböző veszélyeknek. Tényleg, miért nem 
viszi képernyőre azt, amiben a legjobb: vagyis a karatét? Egyetlen 
karatés  szakácsot  sem  ismer!  Ilyen  ducit  meg  pláne  nem! 
Megtanul  nuncsakuval  szeletelni.  Vagy  nem  is:  do-bó-csil-lag-
gal! Tök jó! Odaszegezi a falhoz a húst, ha feldobják!

A  hirtelen  rátörő  lelkesedés  miatt  egyik  kezében  a  késsel, 
másik  kezében  a  majonézesflakonnal  felpattant  a  székről,  és 
bemutatott  egy  usiro  ura  mavasi  gerit, hátrafelé  végrehajtott 
félköríves  magas  fejrúgást  sikollyal,  melynek  bombasztikus 
erejétől  lelódult  fatalpú  papucsa,  bele  egyenesen  a 
konyhaszekrény Tiffany üvegablakába.

„Baiing!” – hallatszott.
„Úrjézus, nem lesz ebből gond?” – ijedt meg, s a hangra már 

jött is Dénes apu, hogy megnézze, mi történt.
Kockacukor  ott  állt  a  konyha  közepén,  szája  elé  kapott 

majonézesflakonnal, és mereven bámulta az üveget, ami csodák 
csodájára nem tört be. Dénes apu megszemlélte Cukor papucsát a 
konyhapulton,  és  igaz ugyan,  hogy egy kicsit  berángott  a  jobb 
szemhéja,  de  csodálatra  méltó  természetének  hála,  nem  tett 
megjegyzést.

Cukor ezután úgy vélte, levezette minden feszültségét, és most 
aztán  leül  egy  kicsit  tanulni.  Leült.  Tanulni.  Ült-ült  és  tanult.  
Volna. De a keze rátévedt arra a fránya klaviatúrára, és nem, nem 
zongorázott, hanem megnyitotta az internetet. Az egyik közösségi 
portálon próbát tett, hogy megnézze, fent van-e Max. Fent volt. És 
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személyi lapján egy isteni kép, amint mosolyog. Azt nézegette. 
Sokáig. Kinyomtatta. Hamar.

„Oh my God!”- fogta a kezébe, és elábrándozott.
Milyen  jó  lenne,  ha  Max  szemezne  vele,  és  rámosolyogna 

éppen így, mint ezen a cuki képen! Egyébként rajta már csak a 
varázslat  segít...  Hisz duci  kora óta nem volt  fiú,  akit  elbűvölt 
volna a pillantása vagy különleges stílusa. Pedig hogy vágyott rá! 
De belőle  mindig  csak  barát  lesz,  jó  fej  haver,  akivel  el  lehet 
dumálgatni bármiről. Elég!

Szent  Iván  éjjelén  nemhiába  ugrott  tüzet  és  evett  páfrány-
magot!  Meg  van  győződve  arról,  hogy  a  bokrok  között  még 
tündéreket is látott! És magában suttogva szerelmet kért tőlük! No 
hát akkor, angyalok, tündérek, manók, esetleg Föld Szelleme – itt 
a  nagy  lehetőség!  Hisz  neki  van  egy  grandiózus  terve  a 
proteintortáról – nem elfelejteni!

Beütötte a keresőbe a „proteintorta” kifejezést. Azt hitte, ez az 
ötlet  senkinek  nem  jutott  eszébe  még  kerek  e  világon,  ennek 
ellenére  egészen  sok  receptet  talált.  Egyet  kiírt,  és  látta,  ezt 
pikkpakk  el  tudja  készíteni,  de  a  legfontosabb  kérdésben  nem 
látott tisztán: hogyan juttassa majd célba Élete Főművét?

Aztán eszébe jutott Klau meg a körömreszelő, és elhatározta, ő 
sem lóg ki többé a sorból, és összeállít magának egy életmentő 
pakkot.  Elő  is  keresett  egy  kis  cipzáras  erszényt,  és  belerakott 
mindent,  amit  Klau  említett.  Körömreszelőt  mint  legfontosabb 
tárgyat. Ő ugyan nem szokta reszelni a körmét, de ki tudja, hátha 
egyszer beszakad, vagy ilyesmi. Aztán papír zsebkendő, ragtapasz 
és a szerinte valóban életmentő rágógumi következett. Tampon és 
pénz. Na, ennyi elég! Dénes apu alapfelszereléséhez fogkefe és 
fogkrém  is  tartozott  (tampont,  betétet  is  mindig  tart  magánál, 
Ibolya miatt),  Anya pedig teljes étkészlettel közlekedik, „sosem 
tudni, kit kell megetetni” alapon.

130



Éppen végzett, amikor Böbe bejelentkezett skype-on. Cukor az 
órájára nézett.

„Hogy repül az idő vasfoga!” – állapította meg, mert már este 
kilenc óra volt.

– Jaj, Cuki, totál kivagyok! – sírta. – Tamás egyszerűen nem 
figyel rám!

– Miért, mi történt? – állította be a saját képernyőjét is Cukor, 
hogy ő is látszódjon, ne csak Böbe.

– Kapor Jessica ott volt a próbán, rázta a haját, rázta a keszeg 
testét,  meg  bezengte,  hogy az  apja  együtteseket  menedzsel,  és 
producer...  A  fiúk  pedig  mindjárt  behaltak.  Ő  lett  az  együttes 
énekese. Azt mondják, hogy  „Két hét, és befutás!”- és ezt el is 
hiszik!

– Miért baj? – értetlenkedett Cukor.
– Nem baj, de egyszerűen, ha Jessicára nézek... az olyan érzés, 

mintha egy kutya morogna a lelkemben. Hrrrr!  Legszívesebben 
elzavarnám!

– Jó, jó, higgadj le! Féltékeny vagy? Tamásra hajtott rá?
– Á, dehogy! Tamás csak az együttesre tud gondolni, meg a 

találmányaira, és én hiába próbáltam a saját dolgaimról beszélni 
neki – oda sem figyelt. És ezután... csókolóztunk is, és... képzeld, 
most egyáltalán nem volt jó.

Kockacukor elgondolkodva kitámasztotta az állát.
– Nem volt jó?
– Hááát...  semmi boldogság vagy öröm. Olyan unalmas volt 

leginkább. Mint amikor ropit eszel. Ismered az ízét, és nem egy 
nagy szám... – egészen halk hangon folytatta – és... büdös volt a 
szája!

Cukor csodálkozva vonta fel a szemöldökét.
– Mióta is jártok? Egy napja?
– Hát ez az, tök fura nekem is!
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– Biztos, hogy szerelmes vagy belé? – kérdezett rá egyenesen 
Cukor.

Böbe felhördült:
– Hogy kérdezhetsz ilyet? Évek óta semmi más vágyam nem 

volt, csak hogy elmondhassam neki, mennyire szeretem!
– Jó, jó! Te tudod! A te érzéseid! – visszakozott Cukor.
– Kukucs! – gyalogolt be a képbe Szipirtyó. – Kukucs! Kis-

madár! Vau! – jelentette ki határozottan, és fejecskéjét forgatva 
figyelte a monitort.

A madár ismerős hangjára Dongó is felfigyelt, és farkcsonkját 
mozgatva, orrával szimatolva ő is odaállt Cukor íróasztala mellé.

–  Vau!  –  mondta  határozottan  a  madár,  mikor  észrevette  a 
felemelkedő Dongót. – Kukucs! Hülye kutya!

A hülye kutya nagyon szerette Szipit, ezért nyalogatni kezdte a 
képernyőt.

– Nem mész! – szólt rá Cukor, és a fiókból előrántott, speciális 
törlőkendővel megpróbálta eltüntetni a monitorról a kutyanyálat.

– Látom, a kismadár már sokkal jobban van!
–  Igen,  hál’  istennek...  vagyis  az  állatorvosnak...  De  úgy 

szégyellem, hogy olyan csúnyákat vágott a fejéhez!
Szipi ezalatt csőrébe fogta Böbe tollát, majd az asztal szélére 

totyogott vele, és a mélybe hajította.
– Mit csináltál, látod? De buta vagy! – mondta csak úgy, saját 

magának.
– Az állatok uralják a technikát – vigyorgott Cukor.
–  Én  igenis  szeretem!  –  jelentette  ki  határozottan  Böbe.  – 

Szeretem,  és  szerelmes  vagyok  belé.  Csak  most  Kapor  Jessica 
elhomályosította a tudatomat. Na, csá!

Épp csak elköszöntek, mikor Ibolya kopogtatott az ajtaján.
– Bejöhetek? – kérdezte.
– Persze! Nyugodtan, éppen végeztem... Mi van Charlie-val?
– Szakítottunk. És most nekem nagyon fáj.

132



Cukor meglepődött a fordulaton.
– Le a kalappal, ez igazán bölcs döntés volt a részedről!
Ibolya fájdalmasan fintorgott.
– Nem volt könnyű... Azóta egy falatot sem bírtam enni, mert a 

gyomrom  olyan,  mintha  kő  lenne  a  helyén.  Folyton  ő  jár  az 
eszemben,  és  arra  gondolok:  miért  vagyok  ilyen  fiatal?  Mikor 
öregszem meg végre? Az életkorom olyan kiszúrás az élettől! A 
legjobb  pasik  legalább  húszévesek...  Most  mondd  meg,  mit 
kezdjek egy velem egyidős kisfiúval?

Kockacukor  igyekezett  nem  nevetni,  noha  azért  átérezte  a 
szöveg igazságtartalmát is.

– Franciska pasija hány éves?
– Tizenöt... Jó, ő kivétel.
–  Nem  lehetséges,  hogy  a  15-16  évesek  között  is  lehet 

érettebbet  találni?  Akivel  beszélhetsz  mindenféle  téged  érdeklő 
témáról: csillagászat, természettudomány...

Biz’ isten igyekezett nem gúnyolódni, ezek a szavak csak úgy 
kicsúsztak a száján. Csodák csodája, Ibolya nem akadt fenn rajta.

–  Áh!  –  legyintett.  –  Randiztam  a  Márkkal,  és  tök  jól 
eldumáltunk,  de  még  csak  a  kezemet  sem  fogta  meg.  Nincs 
kedvem vele újra  találkozni.  Mikor csókolóznánk? Sohanapján, 
kiskedden?

–  Hová  ez  a  nagy  sietség?  –  csodálkozott  Cukor.  –  Miért 
gondolod, hogy lemaradsz bármiről? Én hallottam a srácokat erről 
a  témáról  beszélni...  Azt  mondták,  hogy  azokat  a  lányokat 
szeretik,  akik  olyanok,  mint  egy  kihívás.  Zsákmány,  akire 
vadászni kell...

–  Micsoda  ósdi  duma!  Nem lehetséges,  hogy  te  csak  azért  
mondasz ilyeneket, mert savanyú a szőlő?

Kockacukorban megállt a lélegzet.
– Mi van?
Ibolya rezzenéstelen arccal folytatta:
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– Hát hogy te eddig nem jöttél össze senkivel. Mert úgy nézel 
ki, ahogy. Én meg úgy nézek ki, ahogy.

Kockacukornak elszorult a torka.
– Ibolya, te szép lány vagy, ezt elismerem. Én meg túlsúlyos 

vagyok – ezt is tudom. De ezeket akkor is elmondanám, ha én 
lennék Marilyn Monroe vagy ki a szösz...

– Szóval... – Ibolya úgy folytatta, mintha nem is zajlott volna 
le köztük ez a rövid kis párbeszéd – lehet, hogy a TE korosztályod 
a  kihívásokat  szereti,  de  az  ÉN  korosztályom  a  nyitottabb 
lányokra bukik.

– Mire nyitottabb? – kapott a szón Cukor.
– Mindenre – válaszolta Ibolya.
Kockacukornak eszébe jutott mindaz, amit a Mocsok Csillag 

tagjaitól  hallott,  és  úúúgy  elmagyarázta  volna  a  fiúk  valódi 
véleményét  a futó kapcsolatokról és a stabilabb párkapcsolatról 
(és mit milyen nővel érdemes), de azt is látta, hogy felesleges szót 
vesztegetnie rá.

– Nem kéne beszélgetned erről a témáról Anyuval?
Az Anyu szó kiejtésére Ibolya arca elsötétült.
– Vele? Erről? Kizárt.
– Akkor Apukáddal esetleg?
– Ó, Apu nagyon megértő...  Nem hinném, hogy nagy ügyet 

csinálna  ebből.  Tudod,  hogy  az  állatokból  indul  ki,  és  a 
véleménye biztos az, hogy ez egészséges ösztönkésztetés, ami a 
nemi érés következménye. Ahogy az állatoknál természetes, úgy 
az embereknél is az. Csak vannak hülye társadalmi szokások, és 
ezek megkötik az embert.

– Szóval ezt mondja az Apukád? Jó. Tőlem! De ha egy kis-
madár eléri a nemi érettséget, és párt keres, utána önálló fészket  
épít ám, és tojásokat tojik, meg fiókát nevel! Akkor te miért nem 
ezt  teszed?  Találj  egy  olyan  pasit,  akivel  önálló  családot 
alkothatsz,  és  nem  tanulsz,  hanem  mész  dolgozni,  és  eltartod 
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magad. Akkor tényleg nem vagy gyerek már! Ezzel szemben azt 
tapasztalom,  hogy  semmit  sem  mozdítasz.  Nem  segítesz  az 
ősöknek, nem mész le a boltba, nem takarítasz...  Keresd meg a 
kenyeredet!  Akkor  nem  kell  háborognod  a  13  éveseket  sújtó 
társadalmi szabályzókon! – Kockacukor begurult. – Hogy lehetsz 
ilyen hülye?! Örülj, hogy még egy kicsit gyerek lehetsz! Ne akarj 
már ilyen hamar felnőni! Fogamzásgátlás! A hormonjaidba való 
túl  korai  beavatkozás!  Párkapcsolat!  Ha  nem jön  össze,  akkor 
újabb meg újabb fiú, úgy, mint a huszonéveseknél... Tényleg ezt 
akarod? Ha igen,  akkor keress  más  beszélgetőpartnert,  mert  ez 
nekem  sok.  Nem  ezt  az  utat  képviselem.  Még  ha  világszépe 
lennék, AKKOR SEM!

– Hát egy okos nő tuti nem így viselkedik, és nem így beszél, 
ahogy most te! – mondta Ibolya, azzal kisuhogott a szobából.

„Bakker, ez leosztott engem!” – pislogott Cukor elképedve.
Ibolyával  kapcsolatban  háború  dúlt  a  lelkében.  Miért  nem 

lehetnek  ők  egy  nyugodt,  boldog  család?  Miért  kell  Ibolyának 
folyton szemben állni mindenkivel? És miért nem tud megülni a 
fenekén?  Miért  őt  traktálja  a  hülyeségeivel?  Charlie,  ez  az 
igyekezet a felnőtté válás felé – miért az ő gondja?

Segíteni  szeretne  nekik,  hogy  a  család  kialakítson  valami 
egyensúlyt. Egyensúlyt... Egyen súlyt! Hát ő eszik is! Ha ez így 
megy tovább, duplájára hízik a fene nagy családi igyekezet miatt. 
Most  például  bekap  egy  kis  natúr  joghurtot  bazsalikommal, 
snidlinggel és aprított zellerzölddel, hogy vigyázzon a vonalaira. 
És melléje kanyarít  egy...  nem is:  két karéj  ropogós, olvasztott 
sajtos  kenyeret,  a  jó  érzés  miatt.  Mit  csináljon,  hogy  ilyen 
körülmények között ne gondoljon állandóan a kajára? Olyan lesz 
a  hűtő  közelében,  mint  a  sci-fi  filmekben  a  kereső  robot. 
Elektronikus  géphang,  a  szem  célra  áll,  automatikus  fókusz 
bekapcsol,  szem  kiguvad,  közelít-közelít-közelít  a  céltárgyra. 
Céltárgy bemérve!
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Felirat: majonézes krumplisaláta.
Már futnak is róla a belső képernyőn az adatok: kalória és zsír-

tartalom.  Az  étel  fotója,  paraméterei  azonnal  továbbküldve  a 
központnak.

„Kilövés?” – kérdéssel mellékelve.
S már jön is a válasz:
„Az engedélyt megadom!”
És a kaja máris légi csapás által likvidálva.
Ha  lenne  főzőműsora,  akkor  külön  epizódokat  szánna  az 

alacsony kalóriatartalmú ételek bemutatására. Sőt! Termékajánló 
is  lenne! Mert  tervezne egy speciális  kantárruhát  fogyókúrázók 
számára,  a  lószerszám  mintájára.  Szerelne  rá  szemellenzőt, 
melynek fekete üvege a hűtőszekrény kinyitásakor automatikusan 
a szeme elé csappanna, hogy ne is lássa a kínálatot, és lenne hozzá 
egy nagy száj vas vagy zabla a fogak közé... Zabla-zabola, hogy 
megzabolázza a kedves vevő étvágyát! De mivel semmi ilyesmi 
nem volt éppen kéznél, így nagyot harapott a ropogósra pirított 
kenyérbe.  És  ekkor!  Igen!  Cintányér  és  felharsanó  fanfárok! 
Kockacukor megvilágosodott! Nem is kellett gondolkodnia, csak 
úgy a semmiből villámszerű cikázás hasította meg elméjének sötét 
egét, és neonszín betűkkel látta kiírva a főzőműsor címét:

Ide Süss! Karateműsor kezdő és haladó fogyasztóknak!
És minden új étel elkészítése előtt azt mondaná:
„Hajime!” (Rajta!) és: „Kamaete!” (Állj pozícióba!)
Vagyis a képernyőn ő látható, karateruhában, szakácssapkával, 

amint  nokedliszaggatóval  a  kezében  bemutat  egy  új  forma-
gyakorlatot,  hogy  a  nézők  a  recept  mellett  az  önvédelmet  is 
gyakorolhassák. Húúú! Szuper! Lám csak, az élet tele van nem 
várt fordulatokkal. És ez olyan csodás!

Igaz, hogy már tíz óra, de gyorsan nekiállt, hogy összedobja a  
proteintortát. Tojás, tej, túró volt a hűtőben, s hogy a többieket ne 
zavarja  a  pihenésben,  kézi  habverővel  dolgozott.  Hercegnő,  a 
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macska a  lába körül  szlalomozott,  így nagyon kellett  ügyelnie, 
hogy  most  kivételesen  ne  fűszerezze  akrobatikus  elemekkel  a 
főzést.  Macskán  dobbantás,  dupla  szaltó  a  levegőben,  tállal, 
úgyhogy  a  végén  különösen  halálos,  ősi  egyiptomi  átokkal 
fenyegette  meg:  „Te  matska’!  A szemed láttára  szedem szét  a 
hörtsögödet, ha nem hagysz békén!”

Az  asztaltól  egyméternyire  Dongó  posztolt,  és  kaffantással 
jelezte,  ha a macska több előnyhöz jutott,  mint  megérdemelné. 
(Félpercenként kaff.)  Amikor összeállt  a tojásfehérje-habos pis-
kótamassza-alap, már csak a mágia legfőbb elemét, az egy szál 
hónaljszőrt kellett valahogy prezentálni.

Hogyan?
Hogyan?! Hát gyanta által!
Bedugta a gyantapatron melegítőjének dugóját a konnektorba, 

és  lehúzta  a  pólóját.  Kikészítette  a  gyantacsíkokat,  és  várt. 
Amikor  a  patron  felmelegedett,  lekente  vele  a  hónalját,  majd 
gyantacsíkokat simított rá, és egy mély lélegzet, valamint egy kis 
sikkantás  után  letépte.  A  gyantacsíkokat  kiterítette  az  asztalra, 
majd  elszaladt  szemöldökcsipeszért,  hogy  egy  szálat  le  tudjon 
aztán  operálni  a  ragacsról.  Mire  visszatért,  legnagyobb 
megdöbbenésére a két gyantacsík szőrén-szálán eltűnt.

„Mi történt?” – nézett körül csodálkozva, mígnem észrevette, 
hogy Hercegnő gyanús pofával a szék alá somfordál.

–  Csak  nem...?  Csak  nem...?!  –  kérdezte  különböző  hang-
magasságokban, és mindjárt elkapta a menekülő macska két hátsó 
lábát.  Hercegnő  hiába  kapart  a  két  mellsővel,  könyörtelenül 
kihúzták a szék alól. Kockacukor legnagyobb rémületére láthatta, 
hogy a két gyantacsík Hercegnő hasszőrzetére tapadt!

–  Most  mit  keverjek  a  varázstortába,  a  te  szőrödet?  – 
dühöngött Cukor, és elnevette magát a lehetőségen: Max halálos 
szerelemre lobban Hercegnő iránt, és együtt süvöltenek szerelmi 
macskaéneket a sötét, lakótelepi éjszakában.
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Mint a neten megtudta:
„Nitrohígító,  ecet,  aceton,  terpentin,  alkohol  és  a  gázolaj  is 

oldja a gyantát.”
Kockacukor  azon  a  véleményen  volt,  hogy  ezek  mind  a 

macskát is oldják, nemcsak a gyantát, és kb. félórás közelharcot 
kellett vívnia Hercegnővel, mire szőrteleníthette a hasa alját.

–  Na,  nyugodtan  mehetsz  uszodába,  mert  tökéletes  a 
bikinivonalad – morogta.

Mivel  ezzel  a  szörnyű  balesettel  elszálltak  hónaljszőrremé-
nyei,  figyelme önnön lábára terelődött,  mert  eldöntötte,  hogy a 
lábszőr  is  érvényes.  Ugyanaz  a  DNS,  vagy  nem?  Csak  egy 
probléma  akadt:  múlt  héten  gyantázta,  mert  véleménye  szerint 
már kezdett emlékeztetni egy jetire. Hopsz! Egy kandi szálat azért 
talált  hátul,  a  bokánál,  azt  szemöldökcsipesszel  kicsippentette. 
Már csak a porítás  hiányzott.  Kávédaráló?  Mozsár?  Egyik sem 
jó...  Az  elkövetkezendő  negyedórában  azzal  foglalatoskodott, 
hogy  kisollóval  a  lehető  legkisebb  egységekre  ossza  a  szőrt  a 
massza fölött. Így ni! Már csak be kellett dobni a sütőbe a tepsit, 
és  várhatta  a  végeredményt.  11-re  készült  el  vele.  Akkor 
feldíszítette  két,  hűtőben  talált  kukucskával  (a  lyukas  közepű 
linzerkarikát  hívja  Öcsi  így),  aztán  ügyesen  kimetszett 
banánszelettel  szájat  formált,  és  kész  is  volt  a  mosolygós 
proteintorta  emberke.  Hulla  fáradtnak  érezte  magát.  Már  csak 
annyi ereje volt, hogy fogat mosson, pizsit  húzzon, és irány az 
ágy.  Félkómásan  abban reménykedett,  hogy megálmodja  majd, 
miként juttassa célba Élete Főművét...
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12.

Alighogy behunyta a szemét, máris megszólalt a Palya Bea-szám, 
az  Én fölkelek jó reggel, hajnalban. Meghülyült a mobilja, vagy 
mi a szösz? Valahogy kinyitotta fél szemét, és azt látta, hogy a 
kutya ott  dekkol az ágyánál.  Kapálózó mozdulatokkal kinyúlt  a 
telefonért, rábökött, és hitetlenkedve olvasta le a digitális feliratot: 
6.30. Sírni tudott volna. A kialvatlanságtól az agya érzetre, mint a 
csúzligumi: csak nyúlt, nyúlt a nagy fekete semmibe, pattanásig 
feszülten.  Nem volt  ereje  mozdulni.  Kinyílt  fél  szemével  leste, 
hogy a kutya mit fog tenni. Dongó topogott, miért nem kel fel már 
a gazdi, majd pofáját bedugta a takaró alá, hogy nedves orrával 
megbökdösse  a  kezét.  Aztán  olyan  hangokat  hallatott,  mintha 
sípolna.  Csak  éppen azt  nem súgja  finoman,  hogy  ébresztőőő!  
Honnét  tudja,  hogy  az  alvót  halk  hanggal  illik  a  valóságba 
csalogatni,  miért  nem  ugat  egy  fülrepesztőt?  Márpedig  nem 
ugatott,  csak halkan fuvolázott  inkább. Aztán keresztülszökkent 
Cukor testén, lábát a falnak támasztotta, hátát pedig a gazdinak, és 
minden erejét latba vetve nyomni kezdte lefelé.

Kockacukor most pont abban az állapotban volt, hogy hagyja, 
a kutya lelökje az ágyról, mert szépszerével, önerőből úgysem bírt 
volna feltápászkodni. Vajon aki a világtörténelemben először azt 
állította, hogy „Kidobott magából az ágy”, ugyanezt tapasztalta? 
És élvezte, amint a kutya a jól végzett munka örömével, vigyorgó 
képpel tekint le rá, az immár a szőnyegen fekvő gazdájára.

Anya még az éjszakai műszakban, tehát Dénes apué és övé a 
reggel. Az előszobában Öcsi a WC előtt toporgott.

– Pisilni kell!
Bent Ibolya, nem a legrózsásabb hangulatban, mert kiszólt:
– Még nem végeztem! – És a hangjában annyi sértettség vagy 

„itt  sem  hagynak  ezek  a  Lányiak  nyugton”  érzés volt,  hogy 
Kockacukor úgy gondolta, inkább visszafekszik az ágyába.
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Dénes  apu  a  nappaliban,  a  létra  tetején  éppen  villanykörtét 
szerel.

– De nekem pisilni kell! – kezdett sírni Öcsi.
– Csak az hiányzik,  hogy te  is  rákezdd!  – szólt  rá  Cukor a 

gyerekre. – Légy egy kicsit türelmes!
Odabent  zubogó öblítés,  majd Ibolya  morc  arccal,  rózsaszín 

pizsamában.
– Apa, hozzál  nekem, lécci,  tampont,  mert  meg fog jönni  a 

menstruációm! – Majd odavakkantott Öcsinek: – Mehetsz! Azzal 
bement a fürdőszobába.

Kockacukor behalt az iménti közléstől. Ez nem lehet igaz! Ez 
az utasító hangnem! És mi köze a menstruációjához az apjának? 
Annyiszor szólt már neki, hogy van naptárkája, ki tudja számítani 
a  várható  időpontot,  készüljön  fel  időben!  És  ha  ő  képtelen 
lelátogatni a boltba, legalább Anyának vagy neki szóljon...

–  Azonnal?  –  kérdezte  Dénes  apu  a  létra  tetején,  láthatóan 
készen  arra,  hogy  félbehagyja  a  munkáját.  Kockacukor  úgy 
érezte, na most van az a pillanat, hogy sürgősen lelép a színről.

A fene egye meg! Elszúrta a felkelést! Ibolya ébredésére már 
meg szokott mosakodni, fésülködni, túl van a fogmosáson... Ha 
most nekiáll a szépítkezésnek, ki nem robbantja onnét senki. De 
persze csak az ilyen napokon. Mert vannak napok, amikor simán 
együtt lehet vele mosakodni, mert napsugaras és kedves. Mondjuk 
egy héten egyszer...

– Szorítasz nekem egy kis helyet? – kérdezte tőle.
– Parancsolj! – mondta Ibolya, és adott neki egy kis helyet a  

vízsugár  mellett.  Egy  szót  sem  szóltak  egymáshoz,  s  Ibolya 
hozzálátott a sminkeléshez.

Cukor  sebtében  fogat  mosott,  és  kicsit  megkönnyebbült, 
amikor  becsukhatta  maga  mögött  az  ajtót.  Ugyanaz  a  sújtólég 
uralkodott e körül a lány körül, mint amit Apa közelében érzett. 
Brrr!  Milyen  baromi  jó  az  ilyen  „meleg”,  „szerető”  családi 
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fészek...  És ha Ibolyára  gondolt,  máris  fellapozódott  előtte  egy 
nagy szakácskönyv, csak úgy rajzottak elő belőle a kifejezések:

„Majd  én  levajazom,  mivel  alapból  be  vagyok  sózva,  de  
borsózik a hátam attól,  ahogy Ibolya Anyukámmal kukoricázik,  
meg amiket nekem rizsál! Ha mákom van, lekenyerezem!Esetleg  
ha... tejelnék neki?”

Milyen evésközpontú nép a magyar! És azt, hogy felpaprikázó-
dott,  még  hozzá  sem  tette!  Odalépett  Dénes  apuhoz,  aki 
szendvicseket gyártott éppen mindhárom gyerek részére,  iskolai 
elvitelre.

„Neveld  meg!  Tégy róla,  te  vagy az  apja,  nézd  meg,  Anyu 
milyen  sokszor  szomorú!”  –  szerette  volna  mondani  neki,  de 
inkább nem szólt.

Arra  jó  lenne  egy  csúzligumiszerűen  megnyúlt  agy,  hogy 
messze lövődő ötlet  pattanjon a világba általa...  de Kockacukor 
hiába  leskelt  befelé,  csak  nagy,  méla  sötétséget  talált.  A 
proteintortát  így  a  hűtőben  hagyta,  aztán  csettintett  Dongónak, 
hogy indulás.

A kutyafuttatón Ferivel és Golyóval találkozott.
– Hallottál valamit Noémiról? – kérdezte Cukor, mivel éppen 

egy kiplakátolt fa mellett álltak.
– Semmit.  Vagyis  ők a szomszédban laknak, és  az anyjával 

beszéltem.  Sírt,  hogy a  rendőrök  nem foglalkoznak  az  üggyel. 
Kiment  ugyan  egy  járőrkocsi  azokhoz  a  romákhoz,  akik 
Noéminak  a  házassági  ajánlatot  tartalmazó  SMS-t  küldték,  s  a 
rendőrök  átkutattak  mindent  pincétől  padlásig,  de  nem találták 
meg a lányt. Szerintük biztos csak elcsavargott. Vagy a barátjával 
szökött meg, ami ugye nagy szégyen egy cigány családnál, hiszen 
féltve őrzik a lány ártatlanságát. És a rendőrök szerint sok esetben 
csak falból tesznek bejelentést. Feltételezhetik azt is, hogy éppen 
valaki a hozzátartozók közül adta el emberkereskedőknek, hogy 
prosti legyen belőle.
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Kockacukor csak pislogott.
– Ez most komoly? A 21. században ilyesmi létezik?
– Jaj, ne legyél már ilyen naiv! Amszterdamban állítólag egész 

utca van azoknak a lányoknak, akik...
– Nem, nem erre gondoltam! Hogy eltűnik egy lány, és nem 

keresik!
– Háát... Szerintem ezt csak Noémi anyukája érzi így. Hiszen 

hallottam a tévében is a felhívást, apám meg olvasta az újságban. 
Úgyhogy bízom azért  benne,  hogy keresik.  Úgy tudom,  jelzést 
adnak  ki  az  országos  rendszerbe,  és  az  figyeli,  hogy  bárhol 
kiállítanak-e  a  nevére  receptet,  vagy igénybe  veszi-e  az  orvosi 
ellátást.  Viszont...  Ismerek egy roma családot, ahol a tizennégy 
éves lány eltűnt. Tényleg a barátjával szökött meg, és a rendőrség 
három hónap  múlva  megtalálta,  és  visszahozta.  Újra  elszökött. 
Megint hazahozták. A negyedik szökés után a család beletörődött, 
hogy ezt az életmódot választotta.

Kockacukornak óhatatlanul Ibolya jutott eszébe, meg az, hogy 
ez a késztetés nem romaságfüggő.

– De ez egy rendes család! Normális életvitellel!
–  Nekem mondod?  Én  tudom! De  a  rendőrök  nem ismerik 

őket,  azt  viszont  tudják,  hogy  a  romák  más  hagyományokkal, 
kultúrával rendelkeznek, és ezt tudomásul veszik.

Cukornak azért háborgott a lelke.
– Milyen rossz lehet szegény Noéminak!
– Nem tudok igazságot tenni. Lehet, hogy rossz neki, de az is 

lehet, hogy nem, és önként választott egy szabadabb életet. Erről 
jut eszembe: szombaton jó bulit  csinálok a Pitbull  Pöröly felső 
szintjén, gyertek el! Neked is és még két személynek tudok adni 
VIP-belépőt, csak csörögj rám előtte, jó?

Kockacukornak  tetszett  az  ötlet.  Majd  szól  Klaunak  és 
Böbének.  Azaz  Böbe  nem  biztos,  hogy  velük  tart,  hiszen 
Tamással lóg...
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Megköszönte  a  lehetőséget,  aztán  uzsgyi  haza:  ma  reggel  a 
későbbi kelés miatt csak rövidebb sétára futotta. Otthon megetette 
Dongót,  aztán  kezet  mosott.  Dénes  apu és  Öcsi  már  elmentek, 
Ibolya még otthon volt.

– Hát te, hogyhogy nem tartottál velük? – kérdezte tőle már az 
ajtóban állva, indulásra készen.

– Elmarad az első óránk, most szóltak. Addig egy kicsit még 
tanulok.

Ekkor  csörrent  az  ajtóban  a  kulcs,  és  Anya  érkezett  meg. 
Nagyon fáradtnak tűnt az éjszakai műszak után.

– Szia, Anyci! Hogy telt? – adott neki egy röppuszit Cukor.
– Uhhh, ne is mondd! Helyettesítenem kellett az intenzíven, és 

három ember is meghalt az éjszaka. Ezt nem tudom megszokni! 
Remélem, két nap múlva visszamehetek a sebészetre.

– Elmarad az első órám! – szólt Ibolya.
– Jaj, de szerencsés vagy! – mondta Anya – Reggeliztél?
– Még nem...
–  Istenem,  erről  jut  eszembe.  Apád  szólt,  hogy  elfogyott  a 

kenyér.  Nem ugranál  le  a  kisboltba  egy  fél  kilóért?  Én  olyan 
fáradt vagyok, hogy úgy érzem, mozdulni sincs erőm.

Kockacukor ezt  a  párbeszédet  már  a  folyosón állva,  a  liftre 
várva hallotta, mert Anya nem csukta be mögötte az ajtót: szoktak 
egymásnak integetni a liftajtó kinyitásakor.

–  Bocs,  de  én  is  fáradt  vagyok!  –  mondta  Ibolya,  azzal 
megfordult, és Anya orra előtt becsukta a szobája ajtaját.

Kockacukor egyszerűen nem hitt a fülének. Visszalépett.
– Anya, add ide a pénzt, azonnal jövök!
Anyának láthatóan rosszulesett az iménti közjáték.
– Hagyd,  kislányom, elkésel,  majd lemegyek én.  Ha jobban 

belegondolok, persze hogy van annyi erőm. Csak...
– Anya, ne, mert mindjárt robbanok!
Gyorsan átvette a pénzt, és elsietett.
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Mivel  a  kisbolt  a  lépcsőházuk  mellett  volt,  így  viszonylag 
hamar  megfordult.  De  nem tudta  annyiban hagyni  a  dolgot.  A 
konyhába érve Ibolyát ott találta az asztalnál: most is Anya helyén 
ült.

– Hoztam kenyeret! – mondta határozottan.
– Csakugyan? – nézett fel Ibolya. – Kösz! – És már nyúlt is 

érte.
– Csakugyan. És nem szeretnék még egyszer ilyen helyzetet 

átélni.  Pontosabban:  nem szeretném,  ha  Anyának  még  egyszer 
ilyen  helyzetet  kellene  átélnie.  Nem hinném,  hogy ezt  érdemli 
tőled.

– Milyen helyzetről beszélsz?
– Anyu megkért valamire. Fáradt, és szerette volna, ha te mész 

le kenyérért.
Ibolya felvonta a szemöldökét.
– Úhh, bocs, de észre sem vettem...
Kockacukornak  nem  volt  ideje  most  vitára,  ezért  mély 

lélegzetet vett, s csak ennyit mondott:
– Szerintem volna min gondolkodnod... – Azzal elrobogott.
Futva tette  meg az utat  a  suliig,  és  közben azon töprengett,  

hogy tényleg  nem vette  volna  észre  Ibolya,  milyen  faramuci  a 
helyzet?  Ezt  a  lehetőséget  is  elképzelhetőnek  tartotta,  hiszen 
Dénes apu mindig maximálisan kiszolgálta, és a tanuláson kívül 
soha  semmi  dolga  nem  volt.  Megint  ez  a  kettősség!  Egyrészt 
neheztel rá, másrészt érti, hogy elzárkózik Anya, a család és az új 
helyzet elől. Épp elégszer elmondta, hogy neki nem kell ez az új, 
mert a régi családját akarja vissza! Vagyis amikor az Anyukája, 
Apukája  és  ő  még  együtt  voltak.  Hogyan  lehet  feldolgozni 
tizenhárom évesen, hogy valami örökre elmúlt, és elveszett?

Csendes  esőben futott  a  suli  felé.  Arra  gondolt,  ha  szárnyai 
nőnének, akkor halkan vitorlázna az olajosan fénylő utcák felett 
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ebben az időben. Nem nőtt szárnya, így rohannia kellett. Becsön-
getés után öt perccel ért az osztályba, teljesen kifulladva.

–  Elnézést,  tanárnő,  elaludtam  –  mondta  Kovácsnénak,  aki 
intett,  hogy  foglaljon  helyet,  és  vegyen  elő  papírt,  ceruzát.  A 
kivetítőn  már  ott  voltak  a  kérdések:  a  mai  matekmenetrend  – 
dolgozatírás.

Magyarórán Adyból felelt, de olyan fáradt volt, hogy nem is 
értette, min röhögnek a többiek, mikor így verselt:

Már vénülő kezemmel 
Fogom meg a szemedet,
Már vénülő szememmel 
Őrizem a kezedet.

Ez mind csak azért, mert vizuális a memóriája, és az  Őrizem a 
szemed címet múlt órán el is képzelte, vagyis látta maga előtt Ady 
Endrét, markában Csinszka szemével, amint szépen beszél. Miki 
bá  nyitott  gondolkodású,  mert  nem  mondta  azt,  hogy  „Rossz  
memoriter, egyes!”, hanem adott azért egy négyest, mert mindent 
tudott, ezt a bakit leszámítva.

A nap hírét megint a mindig ideges Ella tanárnő szolgáltatta, 
angolon.

–  Szomorúan  közlöm  veletek,  hogy  iskolánk  egyik  kiváló 
dolgozója,  Kató  tanárnő  meghalt.  És  mindez  azért  történhetett, 
mert  most,  a  21.  század  elején,  nem  volt  a  mentőautóban 
vibrátor... ööö... defibrillátor.

Az osztály tagjaiból egyszerre, de ágyúlövésszerű robajjal tört 
ki a röhögés. És akkor már sipítozhatta szegény Ella, hogy:

– Hogy képzelitek ezt? Szégyellj étek magatokat!
És így történt, hogy mindenki kapott angolból egy egyest.
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Egyébként aznap Böbe és közte támadt egy kis súrlódás. Még 
mindig ki van akadva Kapor Jessica miatt, és Kockacukor nem 
volt  olyan  lelkiállapotban,  hogy  elhallgassa  az  őszinte 
véleményét,  miszerint  Böbe lépjen  már  túl  a  Jessica-ügyön,  és 
próbáljon  meg inkább Tamásnak örülni,  mire  Böbe besértődött 
azon, hogy ha a legjobb barátnője sem érti meg, akkor mit várjon 
Tamástól. .. s Böbe lelki fájdalmai miatt mosolyszünet volt köztük 
a suliban.

Cukor  nem szeretett  bánatot  okozni  Böbének,  de  most  úgy 
érezte,  Böbe  elpörög  magában,  mint  a  búgócsiga,  és  majd 
újratárgyalják a kérdést, ha leállt, mert addig bármit mond, csak 
ront a helyzeten.

Otthon azon gondolkodott,  hogy a napi előtte álló feladat:  a 
mágikus  proteintorta  célba  juttatása...  És  miként?  Ahhoz,  hogy 
jobban  tudjon  gondolkodni,  még  mindig  belecsusszant  a 
hüvelykujja a szájába. Járkáljon az utcán, hátha meglátja valahol 
Maxot? Nem kell, mert fixre edz délután! Jó, akkor odamegy az 
edzőteremhez,  és...  bekopogtat?  Nem,  ez  így  nagyon  meredek 
lenne... Legfeljebb álruhában. Beöltözik valami gúnyába, hogy ne 
ismerjék fel.  Cuki Télapó-szerelés? Nem, ez nem jó...  Batman? 
Elképzelte, amint pattanásig feszül a combajáin (Öcsi mondja így) 
meg a hasán a fekete szerkó. Á, hol is szerezne ilyenkor jelmezt? 
Pláne denevérest XXL-es méretben? Hülyeség! Hirtelen felült az 
ágyon.  Megvan!  Férfinak  álcázza  magát!  Beöltözik  Dénes  apu 
vegyvédelmi ruhájába, és bukósisakot tesz hozzá a fejére! Ez a 
tuti! Senki sem fogja felismerni! Azonnal a tettek mezejére lépett. 
Elővette a kislétrát, és a beépített szekrény legtetejéről kihalászta 
a  vegyvédelmi  ruha  zsákját.  Ez  egy  zöld  színű  egyberuha: 
csizmától a hosszú ujjú zubbonyon át a fejre húzható kapucniig, 
csak  egy  kis  arcrész  marad  szabadon.  Dénes  apu  pecázáshoz 
szokta használni,  mert  vízhatlan, s így még hidegebb időben is 
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egészen  mélyre  be  lehet  menni  benne,  ha  beakadt  valahová  a 
horog.

Cukor elkezdte magára ölteni, de hogy igazán hiteles legyen, 
még  a  felkarrészhez  tömködött  magának  plusz  izmokat  is, 
szivacsból.  Felvette,  belenézett  a  tükörbe,  felhelyezte  a 
bukósisakot:  ÁLLAT  KIRÁLY!!!  Mint  egy  csillagharcos-ufó-
béka!

Az íróasztalára boríték nagyságú, fehér kartonlapot helyezett, s 
vastag fekete filccel ráírta: MAX! Mert ezt csak rárakja a tortára,  
és akkor Max edzőtársai is tudni fogják, kit illet az ajándék...

Aztán kiment a konyhába, hogy magához vegye a süteményt, s 
már indult is a Szupertitkos Bevetésre. Hercegnő, a macska éppen 
a nyitott konyhaablakban üldögélt, s a délutáni cirógató napsütést 
élvezte.  Kinyitotta  a  száját,  hogy  egy  jólesőt  ásítson,  mikor 
léptekre  lett  figyelmes:  felnézett,  majd  az  ásítása  nyüszítéssé 
torzult, mert ott állt előtte egy földöntúli RÉM!

Kockacukor  elképedve  látta,  hogy  Hercegnő,  békés 
idegrendszerét  meghazudtolva,  mint  akit  kígyó  mart  meg, 
felugrik, felpúposítja a hátát, magasra tartja a farkát, és fúj, majd 
mikor nyugtatóan közelebb lépne hozzá, akkor fürgén megfordul, 
és széttárt végtagokkal – továbbra is sikítva – kiugrik az ablakon.

– Áááá! – kiáltott Cukor is,  az ablakhoz rohanva, s láthatta, 
hogy  Hercegnőt  nem  hagyták  cserben  őrangyalai:  az  alsó 
szomszéd merev keretű, fém ruhaszárítójára pottyant, s most ott 
egyensúlyoz a húrokon, panaszosan miákolva.

Cukor  azonnal  feltépte  az  ajtót,  kirohant,  lezúdult  egy 
emeletnyi  lépcsőn,  és  bekopogtatott  az  alsó  szomszédhoz, 
Rózsika nénihez.

A sietős kopogásra nyílt az ajtó, ott állt előtte Rózsi néni, aki 
azzal a lendülettel be is csapta előtte az ajtót.

– Urjézus, a bukó! – kapott észbe, és legalább a sisakot levette 
a fejéről.
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–  Rózsi  néni,  kérem!  Elvira  vagyok!  A  cicánk  ott  van  az 
ablakban,  a  ruhaszárítóján!  Kérem  szépen,  tessék  megmenteni, 
mert mindjárt leesik!

Halk  zajokat,  puffanást  és  káromkodást  hallott  odabentről, 
aztán meg nyávogást és ismét szentségelést. Végül nyílt az ajtó, s 
kiszólt egy mély hang:

– Itt a cicuka! – mondta Rózsika néni férje, és a grabancánál 
fogva szorosan tartotta a dermedten lógó Hercegnőt. Imre bácsi 
egyébként úgy néz ki, mint Drakula, csak nem palástban, hanem 
rikinarancssárga melegítőben.

–  Köszönöm!  Nem  is  tudom  elmondani,  mennyire  hálás 
vagyok! – áradozott Cukor.

Nem tudni, miért, talán az átélt események miatti sokktól, de 
Hercegnő kicsit megnyugodott.

– Bocsánat, hogy becsaptam az ajtót – magyarázkodott a férje  
mellett  álló  szomszéd  néni  –,  de  kivagyok  idegileg!  Valaki 
feladott egy hirdetést, és sajtóhiba történt: ez a szám azonos az 
enyémmel, de egy másik szolgáltatónál... Valami tuttifruttivonal, 
mert  a  nap  különböző  időszakában  hívnak  szuszogó  férfiak. 
Mondom  az  utolsónak:  „Maga  szemtelen!  Én  egy  idős  nő 
vagyok!” – És kinyomom a hívást, mire 2 perc múlva újra hív: 
„Tudom  ám,  hogy  ez  a  vadság  is  a  szolgáltatás  része!”  Ma 
mondtam az uramnak, legközelebb vegye fel a telefont ő!

Kockacukor  sajnálta,  hogy  nincs  videotelefonja  Rózsika 
néninek, mert tényleg elég volna, ha csak egyszer belekukkantana 
Imre  bácsi  a  vonalba  –  még  a  legelszántabb  horrorfüggő  is 
megijedne a látványtól.

Dongót  visszazavarta  a  lakásba,  mert  már  a  küszöb  előtt 
ficánkolt,  úgy  várta  őket.  Hercegnőt  bedobta  a  kosarába, 
bukósisak a fejre, torta a kézbe – és go! A bejárati ajtónál azonban 
Dénes apuval találta szemközt magát.
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–  Jézusom!  –  kiáltotta  ijedten,  mert  nem  számított  erre  a 
látványra. – Ki maga?!

– Csak én vagyok! Elvira! – szólt Cukor a bukó mögül, de a 
plexit felemelni nem merte, nehogy elejtse a tortát.

– Elvira? – csodálkozott Dénes apu. – De hát hová mész ebben 
az öltözékben?

– Levegőzöm egy kicsikét! – mondta Cukor. – Negyedóra, és 
itt vagyok!

Nagyon boldog lett, hogy ilyen remekül sikerült elváltoztatni a 
külsejét. Vidáman, mondhatni táncos léptekkel haladt a garázssor 
felé, és mivel a plexi mögül úgysem látszott ki a szeme, kedvére 
figyelhette az embereket. Igaziból az utcán nem sok vizet zavart. 
Arra számított, hogy megbámulják, utánafordulnak meg ilyesmi... 
Ezzel szemben tök közömbösen jöttek-mentek az emberek. Ilyen 
gyakori  látvány  egy  zöld  színű  (44-es  csizmával  egybe-
fröccsöntött) vegyvédelmi ruhás, bukósisakot viselő, dudoros lény 
az utcaképben? Odaérkezett a házhoz, és látta, a garázsajtó nyitva. 
Kicsit  elszorult  a  szíve...  Távolabbról  úgy  tűnt,  edzenek  bent 
srácok,  és  mintha  Dzsamal  fehér  bundáját  is  látta  volna. 
Amennyire  óriáscipőben  lopakodni,  osonni  vagy  tilosban  járni 
lehet, úgy ő megpróbálta. Magában Árnyék Akciónak nevezte el: 
bukósisakos  (jó  nagy)  fejével  körülnézett,  majd  határozottan 
odalépdelt a nyitott garázsajtóhoz, lehajolt, letette a tortát, lábbal 
az ajtónyílásba tolta,  majd  ugyanolyan nesztelenül,  mint  ahogy 
jött – távozott.

„Klaffl Klaff! Klaff!” – visszhangzottak léptei, és igyekezett az 
ormótlan csizmákat egyre szaporábban, egyre messzebb löködni a 
tett színhelyéről.

– Vauvauvau! – hangzott fel a háta mögül Dzsamal ugatása, s 
mintha még azt is hallotta volna:

– Dzsamal! Vissza!
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Nem mert hátrafordulni, hogy megszemlélje, mi történt, hanem 
inkább sprintre váltott, mert nem szeretett volna egy dühös harci 
kutyát  a  hátára.  Ekkor  megcsörrent  a  vegyvédelmi  békaruha 
zsebébe dugott mobil. Azt hitte, Böbe lesz az, mert lejárt a bú-
gócsigaprogramja, és szeretné kibeszélni a félreértéseket, de nem. 
Felvonta a szemöldökét: Klaudia volt az.

– Mizu? – kérdezte vidáman.
– Szeretnék veled pár szót váltani! – hallatszott Klau feszült 

hangja. – Találkozhatnánk?
– Mikor?
– Mondjuk... most? Itt vagyok a parkban! Lejönnél?
–  Öt  perc,  és  ott  vagyok!  –  mondta  Cukor,  és  kinyomta  a 

telefont.
Vajon  mi  történhetett  a  barátnőjével?  Ez  a  ruha  olyan  volt 

számára,  mintha  kizáródott  volna  az  emberiségből.  Törvényen 
kívüli, holdkóros, holdjáró űrutas, aki elveszett, és nem is látszik 
igazán.

„Nem ér a  nevem! Káposzta a fejem!” – mondogatta,  hátha 
elhiszi magának, ugyanis a szíve egyre gyorsabban kezdett verni, 
mert rossz érzés fogta el, és a bűnösök riadalmával klaffogott a 
44-es űrcsizmában Klau felé.

Már  messziről  meglátta  barátnőjét:  egy  padon  ült,  és  a  pad 
támláján tartott karjára hajtotta a fejét.

„Mi történt?”
– Szia! – ült oda mellé.
Klau  nem  szólt  mindjárt,  csak  felemelte  a  fejét,  és 

Kockacukorra emelte könnyáztatta szemét.
– Ez megint valami új kreáció? – kérdezte választ sem várva, 

Cukor pedig nem ért rá most ezen megsértődni („Miért, ne mondd 
már,  hogy a többi ruhám is ilyen idétlen!”),  mert összefacsaro-
dott  a  szíve,  mikor  a  bukósisakja  plexijét  felhajtva  meglátta 
barátnője  fájdalmas,  kétségbeesett  tekintetét.  Egy  pillanatra 
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reménykedni  kezdett,  hátha nem is...  hátha csak valami családi 
szerencsétlenség, mondjuk neki is kiugrott a macskája az ablakon, 
amikor Klau végre megszólalt:

– Hogy tehetted ezt velem? Miért árultál el? És éppen te?! Te 
adod ki a legféltettebb titkomat? – ismét a kezére hajtotta a fejét,  
és maga elé zokogva folytatta: – Ezt soha nem gondoltam volna! 
Bíztam benned! Te voltál a legjobb barátnőm! Adtam a szavadra! 
Merthogy te mindig olyan okosakat mondasz!

Kockacukor megsemmisült. Csak ült ott, Klau mellett a padon, 
de  igaziból  nem  volt  sehol.  Kizáródott  az  emberiségből. 
Törvényen  kívüli,  holdkóros,  holdjáró  űrutas,  aki  elveszett,  és 
nem is  látszik igazán,  mert  nem nevezhető embernek többé.  A 
hangja is elveszett. Szeretett volna mondani valamit, bocsánatot 
kérni,  de  csak  olyasféle  hang  reccsent  elő  a  torkából,  mint  a 
varjúnak.

– Véletlen volt – nyögte.
–  Véletlen?!  Hogy  elolvastatod  a  levelemet  Ibolyával?  Aki 

felhívja Franciskát, és mindjárt elpletykálja neki?! Aki továbbadja 
a húgomnak, s a tesóm persze rögtön kitálal mindent otthon?! Rád 
bíztam magam, a legféltettebb titkomat! Hogy tehetted ezt velem?

„Most erre mit lehet mondani?”
Klauból kitört a vihar:
– Tudod, milyen érzés az, szemben ülni a szüleimmel? Anyám 

néz rám: „Miért nem szóltál? Miért nem bíztál bennünk?” Apám, 
az  én  nagy,  erős  Apám  pedig  nem  mond  semmit,  csak  sír! 
Miattam sír! – És nem bírta tovább folytatni a beszédet.

Kockacukor is  sírt.  Az orrán folytak  végig a könnyek,  mert 
lehajtotta  a  fejét.  Odanyúlt  a  kezével,  letörölte,  érezte,  hogy 
milyen párnás a saját arca.

„Ez az, a hájpáncél! Ami minden fájdalomtól megvéd! Most  
miért nem működik?”
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Dénes  apu  szerint  a  felnőtté  válás  útján  szeretteink 
fájdalmának elviselése az egyik legnehezebb feladat. Az észlelése 
tompa, csak a könnyei jönnek megállíthatatlanul.

– Hogy tehetném jóvá? Hová menjek? Kivel beszéljek?
–  Jobb,  ha  már  nem  mondasz  senkinek  semmit!  Te  áruló! 

-Klauban iszonyú düh támadt fel,  és ütni kezdte oldalról Cukor 
karját. – Miért bíztam benned? Tudhatnám már, hogy csak saját 
magamra számíthatok! Hogy verjen meg az Isten, amiért engem 
elárultál!

Azzal felkelt mellőle, és otthagyta. Kockacukor szeretett volna 
utánamenni, de nem bírt, csak ült tovább. Remegett a lába, amikor 
végre felállt, és hazatámolygott, hóna alá szorított bukósisakkal, 
az idétlen vegyvédelmi ruhában.

Otthon Dongó fogadta, farkcsóválva, azt hitte, most mindjárt 
mennek sétálni.  Távolról hallotta Öcsi hangját,  látta a macskát, 
amint  elő  tipeg,  és  rövidet  nyávog,  amint  meglátja,  de  Kocka-
cukor szédült. Ami feszítette Ibolya miatt, az már több volt, mint 
harag. Nem volt hangja, mert a könnyeivel együtt az is elapadt, de 
szerette volna belesziszegni az arcába, hogy átlépte a határt. Mint 
egy kutya, elmarni a grabancánál, és szó nélkül rázni-rázni, amíg 
az életéért nem könyörög.

Kopogás  nélkül  nyitott  be  Ibolyához,  aki  az  íróasztala  fölé 
hajolva tanult. Megfogta a forgószékét, szembefordította magával, 
és... felemelte a kezét, hogy lekeverjen neki egy istenes pofont.

– Nem tudtad tartani a szád, és rögtön elpletykáltad Klaudiát?! 
Hogy lehetsz  ennyire  szemét?  Legszívesebben...  –  sziszegte  az 
arcába, ahogy eltervezte.

„Magadnak mondod?” – villant közben belé, s ez a gondolat 
megtörte  a  mozdulatát.  Pofonra  emelt  keze  először  ökölbe 
húzódott, aztán lehanyatlott. Megfordult, és bevágta maga mögött 
az ajtót. Bement a szobájába, és végigdobta magát az ágyon. Ez a 
pofon  csak  egy  betű  lett  volna  egy  hosszú,  ki  nem  mondott 
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mondatból, amit üvölteni, sírva üvölteni szeretett volna, de nem 
lehetett. A fegyelem. Amire tanították. Anya. Az edző. Mert ezt 
így... Így nem lehet.

Dongó kaparta  az  ajtót  kívülről,  de  nem volt  ereje  felkelni, 
hogy  beengedje.  Azonban  a  kutya  két  lábra  állt,  és  mellső 
mancsával  kinyitotta  az  ajtót,  majd  beszökkent  rajta.  Közelről 
szaglászta a gazda karját, és érezte, baj van.

Cukor felkelt, és becsukta a kutya mögött az ajtót. Tudta, hogy 
nem lehet kizavarni, mert újra és újra visszajön, de azt sem akarta,  
hogy így lássák a többiek.

Már  áldotta  az  eszét,  hogy  nem pofozta  meg  Ibolyát.  Hisz 
gyerek még, nem tudja, mit csinál! Aztán megint összerándult a 
gyomra a dühtől.

„De milyen gonosz gyerek, tejó ég! Így törlesztett!”
Aztán meg egyedül ő tehet róla,  nem háríthatja át  senkire a 

felelősséget! Ő pletykálta ki Klaudiát!
Mi fog történni Klauval? És ha az apja megöli azt a fiút? Ez 

mind amiatt, hogy egy idióta kislány kezére adta a barátnőjét! Egy 
elkényeztetett, önző gyerek kezére! Feltámadt benne a düh, s ez 
erőt  adott  neki.  Színes  papírt  vett  elő  a  fiókból,  és  öt  egyenlő 
részre  osztotta.  Aztán  filccel  felírt  minden  cetlire  egy  nevet: 
„Öcsi”,  „Anya”,  „Ibolya”... Ibolyáéra  direkt  nevető  virágot  is 
rajzolt, aztán a fecnikkel kiviharzott a konyhába, és minden szék 
háttámlájára felcelluxozta az odaillőt.

„Ha az édesapja nem neveli kellőképpen... Ha nem tudja, hol a 
helye, majd megmutatom neki én!”

Aztán  visszament  a  szobájába,  de  nem  érzett 
megkönnyebbülést.  Dongó  halkan  nyüszített,  Cukor  pedig 
szembenézett  vele.  A  kutya  tekintetében  olyan  mélységes 
szomorúság  és  szeretet  tükröződött,  hogy  elámult.  Hallgatta, 
ahogy  nyüszögve,  sokféle  hangot  használva  beszél  hozzá, 
vigasztalja, egészen addig, amíg el nem nyomta az álom.
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13.

Reggel magára rántott  valamit,  és minimálisan megmosakodott, 
amikor hangokat hallott Ibolya szobájából.

–  Vigyél  el  innét,  könyörgök!  Elegem  van  mindenből! 
Megpofozott!  Vigyél  haza,  Apu!  Mert  nekem  itt...  –  Ibolya 
annyira sírt, hogy a mondat utolsó része nem volt tisztán kivehető.

Kockacukor minden ízében remegni kezdett.
„De hisz én nem pofoztam meg!”
Erre nem is számított: azzal, hogy Ibolyával húz ujjat, esetleg 

saját családjában is elindít egyfajta lavinát?
Mi van, ha Dénes apu választásra kényszerül Anya és Ibolya 

között? Mert az, hogy a lány nem érzi jól magát köztük, mindig is 
tiszta sor volt. És Dénes apu egész életében Ibolyát szolgálta, és 
nyilván  a  gyerekének  az  érdekeit  képviseli,  és  a  saját  egyéni 
boldogságát nem helyezi ennek elé...

„Istenem,  mi  lesz  velük,  hogyha  Dénes  apu  elmegy  innét 
Ibolyával?” Amikor Kockacukor mindezt felmérte, beleszédült.

„Anya-anya-anya!” – dobolt benne, és hirtelen bevillant Öcsi, 
amint ragyogó arccal csimpaszkodik a pótapukájába...

Ha ez előbb eszébe jut,  akkor kussol,  bármit csinál ez a kis 
majom... Nagyjából megsejtette, hogy Klau miféle családja iránt 
érzett felelősségről beszél.

Bement a szobájába, az ágya szélére ült, és csak nézett maga 
elé. Mintha rázuhant volna fentről egy pöröly. Mi van, ha Ibolya 
kapva kapott  az  alkalmon,  és  most  az áldozati  bárány szerepét 
játssza? Ha ez az egész provokáció? Ibolya okos: mi van, ha ez 
egy  olyasfajta  játék,  aminek  az  a  célja,  hogy  az  apukája  ne 
lehessen másé többé, csakis az övé? Hogy kierőszakolja a Lányi 
családdal való szakítást?
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Kockacukor eldöntötte, hogy nem fog iskolába menni, hanem 
kóborol a kutyával, ameddig csak bír. Amíg ki nem alakul benne 
valamiféle elképzelés, hogy hogyan tovább.

Amint  kilépett  az  ajtaján,  Dénes  apuval  találta  magát 
szemközt. Egymás szemébe néztek, Kockacukor pedig megrettent 
a pillantásától.

– Elvira! Most hallottam, mi történt...
Kockacukor szíve hevesen kalimpált.
– Miért? Mi történt?
– Megpofoztad Ibolyát.  Intelligens emberek között nem ez a 

dolgok elintézési módja, ezt tudod, ugye?
Kockacukor elhúzta a száját.
–  NEM  pofoztam  meg  Ibolyát!  Bár  néha  azt  gondolom, 

ráférne. ..
– Ő azt mondja, megtetted. És nem hinném, hogy a kislányom 

ebben a helyzetben hazudik nekem.
„Na  püff  neki!”  –  Kockacukor  elképedt.  Hát  persze  hogy 

Dénes  apu  nem neki  hisz,  hanem a  lányának!  Egy  állítás  egy 
másikkal szemben! Lehet így igazságot tenni? Ibolya + az apja az 
egyik  oldalon,  Anya  +  ő  a  másikon...  vagyis  a  családon  belül 
máris kész a szakadás.

–  Tisztességesebb  viselkedést  várok  tőled  legközelebb!  A 
sérelmeket  úgy kell  elrendezni,  hogy leülünk  és  megbeszéljük. 
Ibolya még kislány: ha valamit nem jól ért a világból, magyarázd 
el neki, hisz te vagy az idősebb! Ha hisztizik, üsd el az egészet 
egy poénnal! Nem a kezeddel! Mert mi lenne a véleményed arról, 
hogyha nemtetszésem kinyilvánításaként most én is felpofoználak 
téged?

– Az, hogy baromira igazságtalan volnál! Mert  nem pofoztam 
meg! – mondta Cukor, miközben szemét elfutották a könnyek.

Füttyentett a kutyának, és elment. Merre menjen? Miként éljen 
ezután?  Ő  akar  autót  vezetni?  Percenként  felelős  döntéseket 
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hozni? Mi volna, ha Dénes apu, éppen Dénes apu megpofozná őt? 
Erre a gondolatra, azt hitte, megszakad a szíve.

Klau  azt  kívánta  tegnap,  hogy  verje  meg  az  Isten,  amiért 
elárulta – hát megtörtént.

Ibolya  hazudott,  hogy  befeketítse  őt.  Meg  szerette  volna 
pofozni,  az  igaz,  de  nem  tette  meg.  És  Dénes  apu  neki  hiszi 
Naivságában  fel  sem  fogja,  milyen  nehezet  kér  tőle:  Ibolya 
hülyeségét  hogyan  lehetne  elütni  egy  poénnal?  Hisz  már  jó 
párszor túllépett néhány – számára fontos – emberi határt! Akkor 
volt  nagy  barom,  amikor  megkímélte  a  szülőket  a  dolgaitól.  
Viseljék ők ennek a lánynak a keresztjét, ők a felnőttek – neki 
ennyi elég! És jobb is lesz, ha Dénes apu elmegy tőlük, és viszi  
Ibolyát is, mert nem lehet így élni, ezzel az állandó rettegéssel, 
hogy  már  megint  mivel  áll  elő,  vagy  miként  tesz  keresztbe... 
Pszichológus kéne neki, nem pótnővér!

Megpróbálta hívni Klau telefonját, de ki volt kapcsolva. Aztán 
SMS-t küldött neki, de annyira remegtek az ujjai, hogy véletlenül 
üresen küldte el. Aztán valahogy mégis bepötyögte, hogy:

„Bocsáss meg! Hadd tegyem jóvá! Csak mondd meg, miként!”
Mondd  meg,  miként...  Hogy  kérdezhet  ilyen  hülyeséget? 

Hiszen  pontosan  tudja,  hogy  Klau  sem tud  épkézláb  válasszal 
szolgálni! Még minden most alakul, formálódik, bomlik, tágul és 
épül.  Annyi  minden  határozza  meg  a  menetét!  Az  egész  egy 
hihetetlen bonyolult hálózat, és mégis ő a pók, aki összecsomózta 
a közepét!

Hogy dönt Klau apukája? Elmegy, és megkeresi azt a fiút?
Hogy látja a család helyzetét Dénes apu?
És mit tesz Ibolya?
És  mit  tesz  Franciska?  Meg  Klau  húga?  Hány  embernek 

mondják el még az eseményeket? És mi lesz Klau jó hírével? Hisz 
a fiúk pletykásak, mindent kibeszélnek egymás közt, melyik fiú 
akar  majd  együtt  járni  egy  megerőszakolt  lánnyal?  Hiszen  az 
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olyan sajnálatra méltó! Megvert pozíció! Vagy csak eltúlozza, és 
Klau ugyanúgy emelt fővel járhat, mint annak előtte?

Nem  tudta,  mennyi  idő  múlhatott  el  ezzel  a  tépelődéssel. 
Dongó időnként  elfutott,  szaglászott  egy  kicsit,  és  elhelyezte  a 
sarkokon,  oszlopokon a  jeleit,  de aztán rohant  is  vissza hozzá, 
minden  külön  szólítás  és  fenyegetés  nélkül,  haladt  szépen  láb 
mellett,  mint  Golyó,  a  vakvezető  kutya,  mert  érezte,  hogy  a 
gazdinak a jelenlétére van szüksége, hogy tudja az utat, és érezze, 
hogy nincs a világban egyedül.

A parkban haladtak éppen, amikor sebes lépteket hallott a háta 
mögött.  Megfordult,  s  összerándult  ijedtében:  Dzsamal  állt  ott 
farkát csóválva, képén ragyogó mosollyal.

Dongó azonnal szökkent, hogy megszaglássza a jövevény oly 
különleges aromájú popilyukát, de Cukor erősen megmarkolta a 
nyakörvét.  Nem szerette  volna,  ha  Dzsamal  agresszív  dühében 
megmarja  az  őzikelábakat.  Mit  akarhat  tőlük?  Milyen  egy 
bullterrier,  ha  támad?  És  ha  támad,  ő  mit  tegyen?  Vegye  le  a 
pórázt  Dongóról?  Jézus  Mária,  már  látta  is  maga előtt  a  véres 
marakodást...

A hófehér kutya azonban nem mutatott harci szándékot. Leült 
Kockacukor elé, és felemelte egyik mellső lábát, mint aki pacsit  
akar adni. Cukor megértette a mozdulatot, lehajolt, és megfogta a 
felé nyújtott, a levegőben kaparó tappancsot.

– Örvendek! – mondta.
Dzsamal felpattant, farkát csóválva körbetáncolt Cukor körül, 

és Dongó irányában sem mutatott agresszivitást.
– Hol a gazdád? – kérdezte tőle, de Maxot se közel, se távol  

nem látta. – Meglógtál?
Dongó jobbról balra szökkenve játszani hívta Dzsamalt, de a 

fehér kutya nem mozdult Cukor mellől.
–  Mit  szeretnél?  –  kérdezte  tőle,  aztán  eszébe  jutott,  hogy 

régóta  őriz  egy-két  karamellcukorkát  a  zsebében,  végszükség 
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esetére. Mindkettőt kibontotta, és odaadta Dzsamalnak. A kutya 
örömében vakkantott, majd azonnal bekapta az ajándékot, és rágni 
kezdte.  Rágni,  rágni  és  rágni.  Kockacukor  mosolygott:  szerette 
megvendégelni az élőlényeket. Aztán egy perc múlva letörlődött 
arcáról a mosoly, mert Dzsamal szokatlan mozdulatokat végzett: 
jobbról-balról beletörölgette pofáját a fűbe. És ismét rágott.

–  Mi  a  szösz?  –  kérdezte  Kockacukor,  és  Dongóval  együtt 
érdeklődve nézték vergődését.

A kutya nyelvét felfeszítve erőlködött, ínyét felhúzva cikákolt, 
és ekkor végre megláthatták, mi a baj: a két szem karamellcukor 
szétkenődött a kutya szájpadlásán és az ínyén!

„Bakker! Ilyen hülye is csak én lehetek!” – kesergett a lány.
–  Dzsamal!  Dzsamal,  hol  vagy?  –  hallatszott  Max  hangja 

messziről.
Kockacukor  pánikba  esett.  Most  mit  tegyen?  Legyen 

becsületes? Mondja el, hogy:
„Bocsika,  ragasztót  adtam  a  kutyád  szájába,  és  most  azzal 

küzd.” Vajon ezt Max hogy fogadná? Ráadásul a nyomorult kutya 
már  harákolt  is...  Hasra  feküdt  a  füvön,  egész  mélyről  jövőn 
erőlködött,  miközben  a  nyelvét  nyújtogatva  próbálta  lenyalni  a 
fogait kívülről.

„Na  jó,  én  ezt  nem  bírom  tovább  nézni!”  –  gondolta 
Kockacukor, és becsület ide vagy oda – mielőtt Max felbukkant 
volna, ők Dongóval együtt leléptek.

Anyu  már  otthon  volt.  Holtfáradtnak  látszott,  de  így  is 
bepakolta a mosógépet, és a széthagyott holmikat rakosgatta.

– Hát te? Nem mentél suliba? – kérdezte csodálkozva.
Kockacukrot ismét elöntötte a szomorúság. Anyára nézett, aki 

kutató pillantást vetett rá.
– Mi van, bogaram? Mondd el, mi bánt!
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–  Meg  akartam  pofozni  Ibolyát,  de  mégsem  tettem.  Ibolya 
viszont azt állítja, hogy mégis, ezért Dénes apu haragszik rám... – 
tört ki belőle a sírás.

– Beszéltem Dénessel, futólag említette, mi történt. Mondtam 
neki, hogy addig ne alkosson véleményt, amíg meg nem ismeri 
mindkét fél álláspontját.

Anya  megvédte?  Bízik  benne?  De  jó!  A  hála  és  védettség 
érzése  öntötte  el,  mert  kóborlása  közben  az  is  átfutott  ám  az 
agyán, hogy mi van, ha Anya Dénes apu pártját fogja majd, s még 
vele is szembehelyezkedik azért, hogy ne veszítse el a férjét? Így 
járt ugyanis az egyik osztálytársnője még az általánosban.

„De jó, hogy az én Anyukám, az én Anyukám nem olyan. És 
beszélni kezdett, és csak beszélt, beszélt és beszélt...

Minden  rejtett  gondolat,  minden  indulat,  amit  az  elmúlt 
hónapokban  eltitkolt  a  családdal,  főként  Ibolya  viselkedésével 
kapcsolatosan,  most  a  felszínre  bukkant.  Elmondta  Charlie-t  a 
gyerekével, a felnőni vágyást, Klaudiát és az ő hülyeségét, amikor 
megmutatta  a  levelét,  aztán  Ibolya  pletykálkodását  és  a 
végkifejletet,  hogy a  kör  bezárult,  minden kiderült  Klau  szülei 
számára is.

– Azt érzem, hogy Ibolya nem akar velünk élni, és nem akar 
közénk tartozni. Azt akarja, hogy az Apukája csak az övé legyen, 
ne kelljen osztoznia rajta senkivel! És miként lehet ezt elérni? Ha 
bizonyítja  Dénes  apu számára,  hogy pokol  velünk az  élete.  Őt 
rendszabályozzák, igazságtalanul bántják, sőt még meg is verik! 
Kell ennél több egy Apának?

– Nem gondolsz te túl sokat erről a kislányról?
– Jaj,  Anyu! Ezt nem tervszerűen csinálja, hanem csak úgy, 

ösztönből!
–  Phú!  –  mondta  Anyu,  és  gondterhelten  megsimította  a 

homlokát.  –  Várj,  teszek  fel  egy  kis  kávét,  hogy ébren  tudjak 
maradni, aztán haladjunk szépen, sorban.

159



Leültek egymással szemben, és Kockacukor csak nézte Anya 
fáradt  arcát.  Ott gőzölgött  már előtte a kávé, a finom pára úgy 
szállt  fel  belőle,  mint  ahogy a mesebeli  dzsinn tekergőzik ki  a 
palackból kedvenc mesekönyve egyik illusztrációján.

– Dénes apu nagyon rossz kapcsolatban élt a feleségével. Az 
asszony  sokszor  megpofozta  Ibolyát,  s  Dénesnek  még  ma  is 
görcsbe  ugrik  a  gyomra  minden  erőszaktól,  érted?  A  felesége 
haláláig  pokol  volt  az  életük:  mindennap  kiabálás,  veszekedés 
Ibolya  és  az  anyja  között,  amibe  békítőként  kénytelen  volt 
beavatkozni ő is, és máris ott találta magát a káosz közepén. Azt 
mondta, a végén már haza sem szeretett menni... Ibolyának tehát 
nagyon nehéz gyerekkora volt. Úgy gondolj rá ebből a szempont-
ból, mint egy utcagyerekre... Neki most kell megtanulnia, milyen 
egy harmonikus, boldog párkapcsolat, vagy mit jelent ténylegesen 
az, hogy család. Nálunk sem volt régebben minden rendben, de 
legalább védett környezetben lehettél. Nem kiabáltunk, Apa nem 
vert benneteket, nem ivott... ez mindenképpen a javára írható.

Kockacukor csodálkozva nézett anyjára.
– Mindennap veszekedtek?
– Igen, és meglehetősen csúnyán. Az Anyukája alkoholbeteg 

volt. Ezért is halt meg aztán. Egyet viszont mindig következetesen 
behajtott a lányán: azt, hogy tanuljon. Ő verte belé ezt a szívós 
kitartást. Ibolya nagyon jó eszű, később az lehet belőle, ami csak 
lenni  akar.  És  Dénes  nagyon  büszke  rá.  Tudja,  hogy  a  saját 
erejéből mit ért el ez a kislány.

Kockacukor még mindig csak pillogott a hallottakon.
– Hiszen mindig úgy beszélt az Anyukájáról, mint csodálatos, 

jóságos teremtésről,  akivel  boldogan éltek,  és  nagyon szerették 
egymást...

– Számomra nem elképzelhetetlen ez a verzió sem – mondta 
Anya,  s  kiitta  az  utolsó  kortyot  is  a  poharából.  –  A  szeretet 
annyiféleképpen kifejezésre juthat! Ő ezt a szeretetnyelvet ismeri: 
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a kiabálást, veszekedést. Durvaságban nőtt fel, ehhez idomult. De 
attól még érzékelhette az Anyukájából áradó érzéseket...

– No de azért Dénes aputól mást kapott!
– Ez a szerencséje! Ez a lehetősége arra,  hogy később a mi 

fogalmaink  szerinti  normális  életet  éljen.  A  gyerekek  ugyanis 
akárhogy  tiltakoznak  a  szüleik  ellen,  mégiscsak  tőlük  tanulják 
meg, hogyan kell viselkedni egy-egy helyzetben... Gondolj bele: 
csak a megszokás révén, hisz mindennap együtt vannak velük! Jó 
ideig el sem tudják képzelni, hogy másképpen is lehet élni! Én 
láttam  az  édesanyámat  és  az  édesapámat  boldognak  lenni,  én 
tudom, mit akartam megvalósítani. Aki rossz családi környezetből 
jön,  annak  csak  az  az  esélye,  hogy  később,  más  embereket 
figyelve  megtanulja:  másféle  életformák  is  vannak,  mint  amit 
otthon  megszokott.  Nagyon  nehéz  út  ez,  mert  zsigerből  jövő 
dolgokat kell felülírni ésszel. Ha nem tudja felülírni, még mindig 
ott van az, amit megszokott...

– Ibolya esetében a veszekedős „boldogság” – fejezte be Anya 
mondatát Kockacukor.

Szóval Ibolya afféle  Vadibolya,  az Anyukája miatt.  És most 
nekik  kéne  háziasítani.  Vagyis...  megtanítani  egy  olyan 
szeretetnyelvre, amit ők beszélnek. Ibolya a valóságban máris két 
nyelven beszél, angolul felső-, németül középfokon, mert nálánál 
sokkal jobb a nyelvérzéke. Talán erre a nyelvre is megtanítható?

Anya szerencsére megígérte,  hogy ad erre a napra igazolást, 
azzal a feltétellel, hogy kipiheni magát, s máskor előbb szól, ha ég 
a ház.

– Istenem, ez a dög már megint mit csinál? – fakadt ki Anya, 
aki a beszélgetésük után betért a nappaliba.

Dongó  ugyanis  a  fotel  tetején  állt,  Anya  egyetlen  értékes 
öröksége,  a  Mednyánszky-festmény  előtt,  és  mint  egy  igazi 
műértő,  élvezte  a  képet.  Vagyis...  jobban  élvezte,  mint  egy 
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műértő,  mert  ott  állt  behunyt  szemmel  a  festmény  előtt,  és  a 
vásznat nyalogatta.

–  Hess!  –  rázta  meg felé  Anya a  konyharuhát,  mire  Dongó 
bánatos képpel  iszkolt  a  helyére.  – Elég sok festményünk van, 
miért csak ezt az egyet szereti? – nézett utána.

–  Mednyánszky  biztos  macskavért  kevert  a  festékbe!  – 
vigyorgott  Cukor.  –  Vagy  tetszik  neki  a  kép  témája:  nyári 
alkonyat. Hány dobermann mondhatja el magáról, hogy alkonyt 
eszik? Csak ez az egy, ni!

Sunshine, sunshine reggae!
Dont worry, dont hurry, 
take it easy!

Ezt a számot hallgatta kora délután, a napsütésben, mikor ismét az 
utcán járt. Dongóval ment, és Dzsamalt kereste. Nyomasztotta a 
kutya  sorsa:  ugye  életben  maradt?  Ugye  nem  zárta  el  a 
nyelőcsövét az a hülye karamellcukor?

Az iskolával szemben található a legjobb gyrosos a környéken. 
A Mocsok Csillag zenekar tagjai általában ott szoktak ejtőzni ez 
idő tájt, így arra vette az irányt. Nem tévedett, mert ahogy elhaladt 
a  kis  helyiség  mellett,  máris  meghallotta  Ravasz,  Tamás  és 
Csótány hangját.

– Áááá! – mondták a fiúk.
– Majd én adni nektek valamit! Olyan valamit, hogy az a fal  

adni a másikot! – hallatszott az arab gyrosos hangja.
Lökdösődés,  nevetés,  dulakodás  zajai.  Szerencse,  hogy 

Kockacukor még nem ért oda az ajtóhoz, mert ebben a pillanatban 
kiröppent rajta egy szék. Kétszer átfordult, s így landolt a lábánál. 
Kisvártatva  ugyanígy  követte  (hengerbucskázva)  Tamás,  aztán 
Csótány, végül fényképezőgéppel a kezében Ravasz. Piros arccal 
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kijött  utánuk  a  tulaj  is,  felvette  a  földről  a  széket,  és  ujjával 
fenyegette meg a fiúkat:

– Be nem teszed ide lábadat! Értesz engem?!
– De mi híressé tesszük! – érvelt Tamás.
– Nem érdekelni engem a hír! – mondta a gyrosos, és becsukta 

maga mögött az ajtót. Még a himbálózó táblát is megfordította: 
ZÁRVA! – hirdette a felirat.

–  Istenem,  micsoda  maradi  emberek  vannak!  –  sóhajtott 
Ravasz.  –  Pedig  mondtuk  neki,  hogy  mióta  a  Széles  Mosoly 
Terror-csoport  útjára  indult,  megnőtt  a  honlapunkra  való 
rákattintások száma!  Tudod,  hány komment  érkezett  a  „Pózolj  
táblával!' rovatba?

–  Hát...  talán  azért,  mert  brutálisak  a  képek  –  vonta  fel 
szemöldökét  Tamás,  és  egy  kis  oldalpillantással  Kockacukorra 
nézett.

– Feltette? – hűlt el Kockacukor. – Azokat, amelyeken én...?
– Azokat – bólintott. – Négykézláb, miniszoknyában.
– És a dekoltázst se felejtsd! – vigyorgott Ravasz.
– Megöllek! – görbültek be horgasan Kockacukor ujjai. – Ezt 

nem teheted velem!
– Miért? Tök nagy sikered van! Full  szexi vagy a képeken! 

-védekezett Ravasz.
–  Mi  mondtuk,  hogy  kérj  engedélyt  tőle!  –  mentegetőzött 

Tamás.
– Kiröhögtetsz ország-világ előtt? – nézett rá kérdőn Cukor. – 

Van  nekem  elég  bajom,  nemhogy  még  mások  szórakozzanak 
rajtam!  –  Ravaszhoz  lépett,  és  egyszerűen  kitépte  a  kezéből  a 
fényképezőgépet.  –  Ezt  csak  akkor kapod vissza,  ha törölted  a 
postot a honlapról!

– Ne csináld ezt velem! – próbált alkudozni Ravasz. – Ennél 
jobb reklám nem is jöhetne a zenekarnak!
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–  Így  reklámozod  a  zenekart?  Más  megalázása  árán? 
Gratulálok! – mondta keserűen.

–  Neeeee!  –  kiabált  Ravasz,  mert  észrevette  Kockacukor 
mozdulatából, hogy elgondolkodott rajta: teljes erőből a földhöz 
verje-e a gépet, vagy sem. – Apámé! Kinyír, ha valami baja lesz! 
Ez a gép baromi drága, és én csak elemeltem otthonról...

–  Jó,  nem  bántom.  Egyelőre...  De  ha  hazamegyek,  és  meg 
tudom nézni a képeket... vége!

– Adj egy kis időt! Hogy jutok olyan gyorsan nethez?
–  Ott  egy  internetkávézó!  –  bökött  állával  a  szomszédos 

helyiség felé. – Go!
Ravasz felkelt a földről, és kénytelen-kelletlen a jelzett irányba 

lépett.
– Jöttök? – nézett a srácok felé.
– Mindjárt! – szólt utána Csótány. – Még beszélni szeretnénk.
–  Ne  haragudj!  Kérlek...  mi  is  csak  most  tudtuk  meg,  mit 

csinált... – magyarázkodott Csótány.
– Miért nem szóltatok? – nézett rá könnyes szemmel Cukor. – 

Hisz téged valóságos lovagnak ismertelek meg! Nem lehet, hogy 
ekkorát tévedtem volna!

– De hát nem jöttél ma iskolába, mikor mondtuk volna meg?
Hiába mondta a fejében Bob Marley, hogy „Dont worry, dont 

hurry, / Take it easy!”, mikor a suliból csoportok jöttek kifelé, és 
vele egy vonalba érve a fiúk elröhögték magukat:

– Szia, szép kislány! – ismertek rá. – Mmmm! Micsoda test! 
Ezt  igazán  megérte  megmutatni!  –  mondták,  majd  tovább-
haladtak.

Kockacukor megsemmisülten állt ott, és hol Tamásra nézett, 
hol Csótányra. Mintha most látta volna őket először. Mintha most 
látta volna magát először ezeknek a röhögő fiúknak a szemében, s  
azt a puszta tényt, hogy ő röhejesen ronda.

– Őszintén sajnálom! – mondta Tamás.
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– Megnézem, mit csinál ez az idióta – szólt Csótány, és Ravasz 
után futott.

Tamás  együtt  érzőn  végigsimított  Kockacukor  karján,  aki 
ennek az érintésnek a hatására elsírta magát:

– Mit tegyek? Váltsak iskolát, várost, világegyetemet? Mihez 
kezdjek most?

– Semmit. Pár nap, és elfelejtik. És még csak egy nap telt el,  
túl sokan nem láthatták.

„Túl  sokan  nem  láthatták!”  –  Ez  a  félmondat  kicsit 
megvigasztalta.

– Egyébként az alapötlet, a Széles Mosoly Terrorcsoport nem 
rossz. Háborút hirdetett az életuntság ellen az életöröm nevében. 
Ehhez kellenek a vidám és szexi fotók. Ravasz kitalálta, hogy a 
Mocsok  Csillag  zenekar  a  Mefist  nyomdokaiban  jár.  Ha  már 
zeneileg  úgysem  tudunk  lépést  tartani  velük,  legalább 
botrányokban legyünk ott... És ma reggel azt olvasta az újságban, 
hogy a Mefist valami buli után szétvert egy kricsmit. Így felrakta  
a honlapra ezt a hírt, és mellékelni akarta a mienket. Vagyis le  
akarta fotózni, ahogy mi szétverünk jobb híján egy gyrosost. De a 
tulajnak gyengék az idegei: láthattad, az első szék kidobása után 
minket is kihajított...

Cukor felhúzta a szemöldökét:
„Csodálod?” – ez volt a gesztusában, de ereje már nem volt,  

hogy kimondja.
Finoman  megrántotta  a  pórázt,  Dongó  felugrott  fekvő 

helyzetéből,  és  hazafelé  indultak.  Ezt  a  mai  napot  már  nem 
lehetett mivel fokozni. Totálkár.

Eltűnt! Keressük!
Noémi 15 éves,  162 cm magas, fekete hajú, fekete szemű lány.  
Eltűnésekor farmernadrágot és piros színű kapucnis felsőt viselt.  
Különös ismertetöjele nincs. Aki látta, kérem, hívjon minket!
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Szerető szülei

Még  észre  sem  vette,  hogy  a  felhívást  ilyen  sok  helyre 
kiplakátolták:  kirakatokban,  telefonfülke  oldalán,  lámpa-
oszlopokon látta viszont. Szóval még mindig nincs meg. Szegény 
Noémi, hol lehet? Vagy nem is „szegény Noémi”, hanem „boldog  
Noémi”, mert  kiszökött  ebből  a  hülye  világból  a  szerelmével? 
Vajon mi az igazság?

Most,  hogy  nem  érdekelte  a  vezetés,  egész  jól  ment:  Olga 
reménykedni  kezdett,  hogy  mégis  összejön  a  vizsga,  pedig  a 
múltkori szereplése alapján minden belé vetett  hitét  elveszítette 
már.  Nem  tudta  meghatni.  Tökéletesen  végrehajtotta  az 
utasításokat, aztán az óra végén mormogott valami köszönésfélét, 
és  kiszállt.  Elfolytak  körülötte  a  színek,  az  arcok,  és  nem 
érdekelték az ízek  sem. Életében először  nem volt  éhes!  Klau, 
Dénes apu, a Mocsok Csillag tényleg mocsok akciója, és Ibolya, a 
veszekedős szeretetdózissal a vérében. És ekkor, mintha egyetlen 
éles  reflektorpászma  világította  volna  meg  a  parkot,  észrevette 
Dzsamalt, amint teljes sebességgel fut felé.  Kockacukor először 
megijedt, aztán arra gondolt, biztos elfut majd mellette, de nem, 
Dzsamal  jól  láthatóan  az  ő  irányába  tartott.  Éppen  hátulról 
világította  meg  a  fény,  a  napfény  utolsó  pászmája,  és  Cukor 
akármennyire  rossz  passzban  volt,  most  mégis  elmosolyodott: 
egészen megható volt a kutya igyekezete, libegő füle és az a fura 
mosolya. Ettől a ragyogó fénytől felfénylettek lába alatt a füvek 
és a néhány felette elröppenő, kései bogár.

– Szia! – köszöntötte  a lábához ugró Dzsamalt,  aki abban a 
pillanatban,  ahogy  hozzáért,  már  az  oldalára  is  feküdt,  így 
provokálva némi simogatást.

Kockacukor még életében nem simogatott harci kutyát. Egész 
idáig tisztes távolságból figyelte őket, mert félt: a legtöbb halálos 
kimenetelű  kutyatámadás  végrehajtói,  még  a  rottweilereket  is 
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megelőzve...  Ahogy  Dongótól  tartottak  az  emberek  hatalmas 
termete és dobermann mivolta miatt, úgy ő alapból a pitbulloktól, 
staffordshire-ektől és bullterrierektől félt. Mégis, Dzsamal annyira 
kedvesnek és  selymesnek tűnik...  Persze  sok múlik azon,  ki  és 
mennyit foglalkozik vele.

„Még  hogy  halálos  fegyver!  Ilyen  tündéri  kutyát  még 
életemben  nem  láttam!”  –  Dzsamal  hanyatt  fektében  egészen 
hosszan  kinyújtózott  a  keze  alatt,  s  nyüszögve  szuszogott  a  jó 
érzéstől, így Cukor közelről láthatta gyönyörű rózsaszín hasikáját 
és rajta néhány halványszürke kis foltot.

– Kész vagyok tőled! Te nem is kutya vagy, hanem egy kis 
bolond kobold! A gazdid biztosan nagyon szeret... Visszaviszlek 
hozzá, mit szólsz? – mondta halkan, aztán azon töprengett, mégis 
hogyan hajtsa végre az elképzelését.

Füttyentett, és legnagyobb meglepetésére Dzsamal követte őt. 
Sőt! Várakozón tekintett rá.

– Mit szeretnél? – kérdezte tőle, mire a kutya hátsó két lábára 
állt, és vakkantott.

– Te kunyerálsz? – jött rá meglepetten, és a táskájába nyúlt,  
hátha  talál  benne  valami  harapnivalót.  Talált.  Egy  szép,  nagy 
csokis  csigát,  amit  igazságosan  megosztott  kettejük  között. 
Dzsamal kettőt kaffantott, és már el is tüntette az édességet, majd 
ismét olyan esdeklőn pislogott Cukorra, hogy az elnevette magát, 
s odaadta a saját részét is.

„Mi  ez  a  nagy  kedvesség?  Miért  jár  utánam  Dzsamal?”  – 
töprengett.  –  Csak  nem,  hogy  ő  ette  meg  a  proteines  varázs-
tortát????”

Ettől az eshetőségtől megint elfogta az önsajnálat. Totális csőd 
az élete: Klau, Dénes apu, és most Maxot is elpasszolta...

Minden mindegy alapon most már kötelességének érezte visz-
szavinni a kutyát. Hiszen megétette, és akármennyire nem bízott a 
varázslatban, mégis látnia kell,  hogy működik.  Fog a kutyán a  
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varázs, tehát  megint  elszalasztott  egy  lehetőséget.  Hosszú, 
megfeszített  agymunka és  körültekintő  kivitelezés  után  szerzett 
magának egy – kutyaszerelmet.

„Ez az én formám!”
Mire  a  garázssorhoz  ért,  lelassultak  a  léptei.  Az  edzőterem 

ajtaja félig nyitva volt, és több fiú ütemes hangja hallatszott oda-
bentről:

– Egy, kettő... Meglesz, nyomjad!
Azt  vette  észre,  hogy  remegni  kezd  a  lába.  Kicsit  oldalról 

közelített,  s így beláthatott az üvegajtón. Odabent lámpafénynél 
Max feküdt egy fekpadon, és hatalmas keréktárcsákkal a rúd két 
végén  –  nyomta  a  súlyt.  Fejnél  jobbról-balról  két  segítő,  akik 
ugrásra  készen  álltak  mellette,  hogy  közbeavatkozhassanak,  ha 
Max  nem  bírja  tovább.  A  fal  mellett  is  álltak  páran,  és  a 
hangulatból  érezni  lehetett,  hogy  ez  most  egy  próbatétel  vagy 
meccs, mert látszott a feszült figyelem az arcukon.

– Na,  itthon vagy!  Menj szépen! – nógatta  a  kutyát,  akinek 
azonban esze  ágában sem volt  hazamenni,  szeretett  volna  még 
Cukorral lógni egy kicsikét.

– Na jó, beviszlek! – azzal „egy életem, egy halálom”, belépett 
az edzőterem ajtaján.

Dzsamal  a  gazdáját  látva  vidáman  vakkantott.  Max  oldalra 
kapta  a  fejét,  de  abban  a  pillanatban  kizökkent  a  súlyemelő 
tudatállapotból, és egyszerűen képtelen volt felemelni mellkasáról 
a  súlyt.  Két  segítője  nyomban  ugrott,  leemelték  róla,  és  nagy 
csörrenéssel rakták vissza a rúdtartó villába.

– Szia, Pocak! – szólt Max fáradtan, a kutya pedig két lábra 
állt,  és  farkcsóválva,  a  simogató  kezet  nyalogatva  köszöntötte 
gazdáját.

– Majdnem megvolt! – mondták a fiúk.
– De meg kellett volna hogy legyen!
– Ne csináljátok már... A kutya bezavart! – védekezett Max.
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– Kit izgat? – mondta az egyik szekrény méretű, izmos fiú. – A 
fogadás az fogadás! A szavadat állni kell! Akkor most...

Észrevették Kockacukrot az ablaknál.
– Bocsi! – mondta zavartan a lány. – Én csak visszahoztam a 

kutyát. A parkban rohangált, teljesen egyedül...
A  fiúk  mintha  összebeszéltek  volna,  röhögni  kezdtek,  Max 

pedig elvörösödött. Megsimította a haját, és felült a fékpadon.
– Ó, nagyon köszönöm! – mondta. – Kerestem egész délután!
A többiek abbahagyták a röhögést, de látszott rajtuk, hogy csak 

visszafogják magukat.
– Hát akkor minden jót! – mondta Cukor, azzal megfordult és 

távozott.  Hátra  sem  kellett  fordulnia,  mégis  hallotta,  hogy  a 
srácokból kirobban a röhögés, és jól hallotta Max hangját:

– De nem érvényes! A kutya bezavart!
– Elvesztetted a fogadást! Álld a szavad, haver!
– Honnan ismerhetjük ezt a csajócát?
– Nem mindegy? – röhögtek tovább. – A lényeg az, hogy... 

-Cukor az általános hangzavar miatt nem hallotta a folytatást.
Kockacukor igazán sajnálta, hogy Max elvesztette a fogadást, 

de  annak  örült,  hogy  Dzsamalt  biztonságban  tudhatja.  Hát 
megismerkedtek.  Esélye  úgysincs,  semmire  sem,  de  legalább 
megtörtént az, amiről annyit álmodott, s amit annyit színezgetett...

Otthon békés hangulat fogadta. A toaletten véletlenül rányitott 
Dénes  apura,  és  mosolyognia  kellett  a  látványon:  Hercegnő,  a 
fekete macska ott ült mögötte a víztartályon, miközben mellső két 
lábát Dénes apu vállán pihentette, és lelkesen dagasztott.

– Bocs! – mondta Cukor.
–  Istenien  masszíroz!  –  pislantott  fel  pótapja,  miközben  a 

kezében egy Hrabal-könyvet tartott.
– Még hogy Ibolyának kell a macska! – szólt Anya. – Rá sem 

hederít... Egész nap Dénes nyomában jár, és úgy néz rá, mint az 
istenre... Képzeld, az előbb zuhanyozott, és a macska végig ott ült 
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a  kád  előtti  szőnyegen,  és  majd  elolvadt.  Benne  volt  a 
pillantásában: „Ó, Dénes, ó, Dénes, jaj be szép vagy!”

Kockacukor  nevetett.  Kimondatlanul  is  érezte,  hogy  most 
nincs éle a dolgoknak, csupáncsak azért, mert Anya és Dénes apu 
annyira szeretik egymást.

„Azért megbeszéltétek?” – kérdezte Anyától a tekintetével, és 
Anya bólintott.

– Mindent! – mondta ki hangosan.
– Köszönöm! – sóhajtott Cukor, s mázsás kő esett le a szívéről.  

A felelősség visszakerült oda, ahová való: Dénes apuhoz.
Kiment  a  konyhába,  s  nem  evett  többet  egyetlen  natúr 

joghurtnál.  Nem  beszélt  senkivel,  sem  Dénes  apuval,  sem 
Ibolyával, sem Anyuval, Öcsit pedig egyszerűen kitette a szobájá-
ból. Úgy érezte magát, mintha bungee jumping ugrás előtt állna. 
Ott áll egy viadukton. A segítők hevedert erősítenek a bokájára, 
ahhoz csatlakoztatják a gumikötelet, s már fent áll a fémkorláton, 
széttárja a karját, elmormol egy rövid imát, s ellöki magát...

Leült  a  számítógépe  elé,  bekapcsolta,  és  fellépett  a  netre. 
Beírta a keresőbe a Mocsok Csillag honlapjának nevét, és érezte a 
szédítő  sebességet,  a  semmibe  zuhanást...  Vajon  megfogja  a 
gumikötél?  Pár  másodperc  múlva  saját  maga  kinagyított 
grimaszával nézett farkasszemet.

Ravasz nem törölte a postot!
És  a  képek...  Egyikről  kattintott  a  másikra,  és  szédült.  A 

feliratok, a beállítások... Igaza volt Ravasznak, ezzel a sorozattal 
bármilyen  poénversenyt  megnyerhetne.  Csakhogy  itt  ő  a  fő-
szereplő! És a honlap mai látogatóinak számából és a kommen-
tekből  tudta,  hogy  már  a  fél  iskola  rajta  röhög.  De  ez  mind 
hagyján...  Amit  látott,  az  nem  a  fantáziájával  megszépített 
elképzelés,  hanem  a  puszta  tény.  Mint  egy  ogre:  ronda  ruha, 
gusztustalan háj.

„Ez volnék én?” – csodálkozott.
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Ravasz  szemével  nézve  egyszerűen  ízléstelennek  találta  a 
ruháját. Az előszobába kiakasztott, teljes alakos tükör tényleg az 
Elvarázsolt  kastély varázstükre volna? Ebbe a tükörbe tekintve, 
ugyanezekben a ruhákban mindig csinosnak látta  magát! Itthon 
szerette  ezeket  a  színeket  és  ezt  a  szabást.  Pedig  nem is  illik 
hozzá!  Lehet,  hogy erre  akart  finoman  utalni  Böbe,  mikor  azt 
mondta,  hogy  olyan,  mint  egy  paradicsommadár?  És  nem 
tucatlány?  Hát  tényleg  nem  tucatlány,  hanem  hippi  utcalány 
inkább.

„Nem sok ilyen bolyong az utcán, mint én, az már bizonyos. 
Ki merne rajtam kívül bolondot csinálni magából???”

És ez a test... Ez a test!
„Ez volnék én??????????????????????”
A fejében volt egy hang, amely azt diktálta, ne olvassa tovább 

a  kép  alá  írt  megjegyzéseket,  de  a  gördítősáv  szinte  magától 
működött,  s  mint  amikor  a  színházban  lassan  felhúzzák  a 
függönyt, hogy a néző elé táruljon a teljes színpadkép, úgy látta 
meg ő is a „köz” lesújtó véleményét.

„Hol  zsírjaink  domborulnak,  unokáink  leborulnak...” 
„Zsírkocka”

„Zsírosbödön”
„Koca”
„Ha ez elesik a fürdőkádban, falat bont.” És:
„Annyi  anyag  van  benne,  hogy  tök  sokáig  elég  lenne  egy 

állatmenhelynek”  –  ezek  a  legkedélyesebb  bejegyzések, 
némelyiken kínjában még ő is nevetett.

Úgy  érezte,  ebben  a  pillanatban  gumikötelével  épp  a 
mélypontnál jár.
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14.

Szinte egész éjjel fent volt. Beleégett a látvány, behunyt szeme 
mögött  is  a  fotókat  látta.  Itt  tűrődik,  ott  buggyan,  amott  meg 
egyszerűen egy nagy sonka...

Reggel,  a  szekrény  előtt  állva  elhatározta,  hogy  szó  nélkül 
visszaadja a gépet Ravasznak. Ugyan miért haragudna rá? Mert 
megmutatta neki (és ország-világnak),  mi a való igazság? Mert 
ezeknek a képeknek a titka a tök egyszerűség. Ravasz kattogtatott 
egymás  után,  és  a  gép  megőrzött  takaratlan  őszinteséggel 
mindent, amit látott. Mint amikor a hideg és meleg légtömegek 
érintkeznek a mennybolton, és megszületik a villámlás, a dörgés, 
ugyanezt  érezte  Cukor  is.  Olyan  élesen  nem egyezett  az,  amit 
elképzelt eddig magáról azzal, ami a most elétárt valóság.

Igen, lehet önbizalma egy duci lánynak akkor, ha duci lányként 
gondol magára,  és elfogadja kerekdedségét olyannak, amilyen... 
de nála ez nem stimmel.

Másodrendű állampolgár. A kommentekből, a lekezelő, mocs-
kolódó bejegyzésekből ez sütött.

És igen...  leszámol  a  színekkel.  Elege van  a  feketére  festett 
kék-sárga-piros csíkos hajából, szépen kéri vissza az eredetit, az 
aranyszínű fürtöset. Csak egyetlen hang, és semmi tarkabarkaság!

Egy pillanatra megállt, mert eszébe ötlött:
„Gnóthi szeauton!” – azaz ismerd meg önmagad – állt a felirat 

a delphoi jósda falán.
Alsóban, matekon volt  egy kedvenc feladványa, a GÉP. Járt 

hozzá  egy  táblázat  is,  amelyben  kör,  négyzet  és  háromszög 
szerepelt, meg a hozzájuk rendelt számok. Nagyon rejtélyes volt 
az  egész.  Bedobtál  a  gépbe  egy  kört,  és  alul  kipottyant  egy 
négyzet. Miként? A belső műveletekre kellett rájönni. Mint ahogy 
most is! És egész éjjel nézte a háromszöget, a négyzetet és a kört 
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meg a hozzárendelt értékeket és a végeredményt, s most reggel, a 
szekrény előtt állva beugrott a megfejtés!

„Minden félelem halálfélelem!” – szokta mondani Roxi, Böbe 
műnővére.

„Hogy  is  van  az  a  játék,  amit  annyit  játszottunk 
kiskorunkban?” – gondolkodott el.

„Színcápa, színcápa, milyen színt kérsz?”
„Kéket!”
És ez az önmagával játszott játék lényege! Ha a cápa elkiáltja 

magát: „Jöjjenek a kékek!”- akkor mindenki átfut, akin nincs kék 
szín,  és közülük vadászik zsákmányra a cápa. Akit megfog, az 
meghal!  Akin  viszont  van  kék,  az  nyugodtan átsétálhat,  hiszen 
előtte tiszta az út. Hát rajta mindenféle szín van, hogy megvédje 
magát a cápától, a haláltól, aki bármikor bármilyen színt kérhet...

Mire  kiment  a  konyhába,  Dénes  apu  már  kikészítette  a 
reggelijét. Csinált egy szendvicset, és paprikából, paradicsomból 
formázott  rá  nevető  arcot.  Kockacukor  érezte,  hogy  ez  a 
kedvesség  tulajdonképpen  olyan,  mint  egy  bocsánatkérés.  A 
továbbiakban  ugyanúgy  zajlott  minden,  mint  máskor,  azt 
leszámítva, hogy Ibolyát nagy ívben kikerülte. Nincs mit kezdenie 
egy hazuggal. Őt ne is keresse többé, mert nem hallgatja meg a 
baromságait.  Anya  azt  mondja,  meg  kell  tanítani  a 
szeretetnyelvre.  Jó  vicc!  Amikor  Ibolya  zsigerből  a  gyűlölet-
nyelvet  beszéli...  Kis  stiklik,  apró  bunkóságok,  tiszteletlenség, 
pofátlanság, undokság, átvágás, hazugság...

„Nem tudom, mi az a gonoszság, de Ibolya egy kis gonoszság-
halmaz... Hülye vagyok, nem Cukor! Vagy fordítva...” – gondolta, 
és hátat fordított neki.

Aznap,  hogy  önmagának  bizonyítsa,  nem  fél  többé  a 
színcápától, csupa szürke ruhát vett fel. Annyira fáradt volt, hogy 
a bevásárlóközpont mellett, a kis pihenőhelynél leült egy padra, 
hogy bevárja Klaudiát.  Figyelte  az embereket,  és  közben olyan 
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sikeresen  elmerült  a  gondolatai  közt,  hogy  kicsit  elszunyókált. 
Mikor  felpillantott,  köhintett  egyet,  és  azt  tapasztalta,  hogy  az 
éppen  mellette  elhaladó  fiú  megugrik,  miközben  hangosan 
feljajdul.

Kockacukor  összehúzta  a  szemöldökét,  és  kihívó  hangon 
utánaszólt:

– Valami baj van, haver?
A fiú zavartan válaszolt:
– Ó, bocs... csak megijedtem, mert azt hittem, szobor vagy!
„Nesze neked szürke öltözék” – mosolyodott el saját nyomorán 

Cukor,  de  nem  maradt  ideje  elmélkedni,  mert  már  messziről 
meglátta Klaudiát. Lehajtott fejjel haladt, és Cukor felkelt, hogy 
odamenjen hozzá.

– Szia! – köszönt rá.
– Szia!
– Hogy vagy?
– Hogy lehetnék? – vonta meg a vállát Klau. – Tulajdonképpen 

ahhoz képest, ahogy két napja voltam, már jobban.
– Nagyon sajnálom.
– Tudom.
– Tanultam belőle!
– Tudom...
– Helyrehozható még ez a dolog kettőnk között?
– Na látod, azt nem tudom – válaszolta őszintén Klau.
– Pedig  ha  vigasztal,  engem is  utolért  a  végzet...  –  mondta 

Cukor, és mindent elmesélt a Mocsok Csillag honlapján megjelent 
képekről. – Miért nem szóltatok, hogy ennyire gáz rajtam a cucc? 
– kérdezte végül Klaudiát.

– Hát... ha nagyon túllőttél a célon, azért szóltunk, szerintem – 
mondta Klau. – Meg miért piszkáltunk volna feleslegesen? Ez a 
stílusod, és kész. Te ilyen színes egyéniség vagy.
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A  liget  sóderos  útvonalán  haladtak  éppen,  a  hátuk  mögött 
léptek  csikordultak,  ezért  ösztönösen  hátrapillantott.  Aztán 
mindjárt Klau karjához kapott.

– Klau, baj van! – súgta gyorsan. – Bármi lesz, maradj mindig 
a hátam mögött!

Klau értetlenül  nézett  rá.  A lakótelepnek ez a  része  teljesen 
néptelen  volt.  Mögöttük  pedig  nyolc-tíz  elég  veszélyes  külsejű 
kissrác haladt. Kockacukorral egyenesen szembenézett az, akinek 
a kezéből legutóbb kicsavarta a pillangókést.

Kockacukor  szíve  úgy  feldübörgött  a  váratlan  veszély-
helyzettől, mintha dob lett volna, és a következő pillanatban már 
látta,  hogy nem volt  alaptalan  a  félelme.  A fiúk  közül  néhány 
elébük került, hogy elzárják előlük az utat.

–  Mit  akartok?  –  kérdezte  Kockacukor,  akit  közben  teljes 
testében átjárt a belső dobverés.

– Mondtam, hogy még találkozunk! – vigyorgott  a múltkori 
kissrác,  azzal  egy  kést  vett  elő,  és  kipattintotta  a  pengéjét.  A 
mellette álló fiúk úgyszintén.

Kockacukor egy pillanatra megszédült.
„Tam-tam-tam” – hallatszott a belső ütem.
Nem idősek, csak tizenkét-tizenhárom évesek, de mindnél kés, 

és  legalább  tízen  vannak...  Ennyivel  biztosan  nem bír  el!  Egy 
határozott  mozdulattal  a  háta  mögé  taszította  Klaudiát,  és  a 
köröttük támadt félkör közepére állt.

–  Milyen  kis  köcsögök  vagytok!  –  hallotta  saját  flegma 
hangját. – Tízen támadtok két lányra? Ki köztetek a vezér? Ki mer 
állni egy igazi párharcra egy szerencsétlen, kövér lánnyal? Vagy 
túlságosan  gyáva,  és  a  többiek  háta  mögé  bújik?  Na,  látni 
szeretném!

Kockázatos volt: vagy bejön, vagy nem. Eggyel küzdeni mégis 
könnyebb,  mint  egyszerre  tízzel...  Ekkor a bal  oldalról  kilépett 
egy fiú: olyan tizenöt év körüli, erőteljes testalkatú srác.
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– Itt vagyok! – mondta, és a szemébe nevetett.
Kockacukor a következő másodpercben már a  dojóbán érezte 

magát.  Biccentett,  így  üdvözölte,  majd  egy  szemvillanás  alatt 
felmérte  a  kettejük  közötti  távolságot,  mert  a  jó  harcos  ismeri 
saját ütő- és rúgótávolságát.  Küzdésben mindig a robbanékony, 
hihetetlen  erejű  megvillanásairól  volt  híres,  és  csakis  ebben  a 
tulajdonságában bízhatott. Abban a tizedmásodpercben, mikor az 
ellenfele megváltoztatta az állási pozícióját, azzal a céllal, hogy 
felvegyen  egy  sokkal  stabilabbat  –  de  még  mozgásban  volt 
Kockacukor egy villámgyors fej rúgással (usiro ura mavasi geri) 
ráköszönt.  Erre a nyitó mozdulatra senki sem készült  fel,  ezt a 
gyorsaságot ki sem nézték Cukorból. Annyira meglepődtek, hogy 
csak  álltak  döbbenten,  és  várták,  mi  történik  még.  A  vezér 
megtántorodott  a  halántékrúgástól,  majdnem  elesett.  Ezt  a 
megingást használta ki Cukor: mint egy macska, elébe szökkent, 
és úgy tett, mintha kezével az arca felé akarna ütni, amitől a fiú  
ösztönösen hátrarántotta a fejét, és előrenyomta a hasát. Ez persze 
csak elterelő manőver volt a lány részéről, mert így a lényeggel, 
vagyis a másik kezével azonnal bevitt egy kemény gyomorszáj-
ütést,  amitől  viszont  a  srác  előregörnyedt,  fedetlen  hagyva  az 
oldalát,  mutatva  neki  a  következő  ütés  helyét:  oldalról  a 
bordakosárba,  egy  vakuvillanásnyi  idő  alatt,  arra  is  vigyázva, 
nehogy ferdén bevitt ütéssel eltörje a gerincét... Ujjai alatt érezte a 
bordák  reccsenését.  Egy  tized-másodperc  alatt  végiggondolta, 
hererúgás  kell-e  vagy sem,  de  úgy gondolta,  ennyi  is  elég.  És 
tényleg: a fiú a fájdalomtól üvöltve kifeküdt. Az egész nem tartott 
tovább  négy-öt  másodpercnél.  Kockacukor  támadó  állásban, 
folytonosan mozogva várta a következőt. Azt már a fejrúgás után 
észlelte,  hogy  két-három  kissrác  azonnal  lelépett,  most  újabb 
hárommal lett kevesebb a számuk.

– Józsikám,  jól  vagy?  –  kérdezték  a  megmaradtak  a  földön 
rángatózó fiútól.

176



– Nem, nem vagyok jól! – hörögte.
– Mit csináltál vele? – néztek Cukorra.
–  Hatástalanítottam  –  válaszolta  Kockacukor  nyugodtan.  –

Azonnal hívjatok hozzá orvost, mert eltört a bordája. Ha szilán-
kosan tört, és kiszúrja a tüdőt, légmell alakul ki.

– Légmell? Mi a franc az?
– Levegő gyűlik fel a mellhártya két lemeze között, ami miatt a 

tüdő részlegesen vagy teljesen összeesik...
– Orvost! – zihálta a fiú a tudományos magyarázat hallatán.
A  támadókedv  láthatóan  mindenkiben  lelohadt,  a  kölykök 

próbálták felsegíteni a földről vezérüket.
–  Ez  már  nem  a  mi  dolgunk  –  mondta  Kockacukor,  azzal 

megfogta a minden ízében remegő Klau karját. – Gyere, menjünk!
– És ismét elindultak a suli felé.

–  Ez  meg...  mi  volt?  –  kérdezte  Klau.  –  Ez  nem  normális 
reakció! Hogy tudsz ilyen nyugodt maradni?

Kockacukor megvonta a vállát: ezen a téren jól ismerte magát. 
Amíg tart az adrenalin a vérében, nyugodt és magabiztos – míg 
nem tudhatja magukat biztonságban, tartania kell magát. Azonban 
ha a vészhelyzet elmúlik, és visszagondol majd az eseményekre, 
jön a reszketés, a bizonytalanság. Aztán az is elmúlik, nem is kell 
hozzá túl sok idő.

Az iskoláig nem igazán beszéltek semmiről.
–  Feri  lesz  szombaton  a  Pitbullban...  Ingyenbelépőt  adott: 

eljössz velem? – kérdezte Cukor, mielőtt elváltak.
– Persze, szívesen – mondta Klau, szinte meg sem gondolva a 

választ, és Kockacukor arcán felfénylett egy mosoly – ismerte jól 
a barátnőjét, az, hogy most igent mondott a meghívására, azt is 
jelentette,  hogy megbocsát.  Megbocsát!  Mekkora  kő  esett  le  a  
szívéről! Van remény!

– Mi a helyzet a szüleiddel? – kockáztatta meg a kérdést.
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– A szolgáltatók csak egy évig őrzik meg az előzményeket. IP-
cím alapján  már  nem lenyomozható...  Ami  egyrészt  megköny-
nyebbülés, mert Apu... szóval tudod, másrészt viszont elkeserít... 
mert  hány lánnyal  történt  meg azóta  ugyanez? Hányan vannak 
úgy, mint én: nem mernek szólni senkinek. És ez a mocskos alak 
büntetlenül megússza...

Cukor nem viselte könnyen, hogy – főként a fiúk – összesúgtak a 
háta mögött.

– Három típusú nő van – hallotta meg fél füllel –, az első az, 
akivel lefeküdnél. A második az, akivel nem. A harmadik meg az, 
akivel  lefeküdnél,  de  csak  titokban.  Szerintetek  ez  a  csaj  hová 
tartozik? – És nagyot röhögtek.

Ráadásul összefutott Ravasszal, aki fanyar arccal állt elé.
– Engem is utolért a végzet... – kezdett bele a mondandójába.
Mivel a szövegét ugyanúgy kezdte, mint nem is olyan régen ő, 

amikor Klaudiától kért bocsánatot, így megtorpant, és várakozóan 
nézett a fiúra.

–  Először  is  megszűnt  a  kedvenc  újságom,  másodszor  nem 
kapok zsebpénzt, mert akkora telefonszámlát csináltam, harmad-
szor... Apám megtalálta a rólad készített fotókat, és ezért kaptam 
egy baromi nagy pofont.

„Ez lett volna a bocsánatkérés?” – kérdezte magában Kocka-
cukor, de aztán úgy döntött, hagyja a fenébe az egészet. Elővette a 
zsákjából  a  kamerát,  szó  nélkül  Ravasz  kezébe  nyomta,  majd 
bement az osztályba.

Szünetekben  ki  sem  mozdult  az  osztályteremből,  csak  a 
padjában gubbasztott. Az otthonról hozott kajának is éppen csak a 
felét ette meg, és azzal próbálta nyugtatni magát, hogy nem ad 
olyan  emberek  véleményére,  akik  képesek  házibulin  egy  élő 
kisteknőst dobálni egymásnak. Ő sem feküdne le egyikükkel sem!

178



Közben azon töprengett, hogy vajon azzal, hogy megküzdött a 
vezérrel,  most  önmagáért  is  megküzdött-e  végre?  De  arra  a 
megállapításra  jutott,  hogy  inkább  Klaudiáért  tette,  mint  saját 
magáért. És arra gondolt, amit Dénes aputól hallott:

„A bungee jumpingban nem az adja az igazi ujjongást, hogy 
lefelé  zuhansz,  hanem  az,  amikor  rájössz:  mégis  megfogott  a 
gumikötél! És úristen! Nem haltál meg!”

Nem tudni, miként, de őt is megfogta a gumikötél. És érezte, 
hogy innét már csak felfelé vezet az út...

„Nem tudom, mit, de tenni fogok végre valamit önmagamért!” 
Böbe aznap megint  Tamással  lógott,  így  Cukor  egyedül  tartott 
hazafelé,  amikor  lépteket  hallott  a  háta  mögött.  Iszonyatosan 
megijedt,  remegés állt  a  lábába,  mert  úgy érezte,  nem bírna ki 
még  egy támadást,  de  azért  hátrafordult.  Amint  hátrapillantott, 
visszahőkölt: Max volt az!

– Öööö... Izé, ne haragudj, hogy csak így ismeretlenül meg-
szólítlak...  Csak  szeretném  megköszönni,  hogy  visszahoztad  a 
kutyámat.

– Szívesen, nincs mit.
– Nagyon bolond ez az eb, bár nem értem, mi ütött belé, mert 

nem szokott ellógni tőlem – mondta Max, és mosolygott hozzá.
Úgy de úgy mosolygott, hogy Kockacukor egészen elgyengült 

tőle. Miként leplezze a zavarát?
– Azt  mondod,  nincs mit  megköszönnöm, pedig igenis  van. 

Figyelj csak, itt lakom a közelben, feljönnél hozzám? Szeretnék 
adni neked valamit.

Kockacukor nem volt ura a testének.
„Miért ne?” – kérdezte magától, és mintha álmodna, követte a 

fiút.
Az utcai kapunál állt két srác, akik köszöntek Maxnak (vajon 

honnét  olyan  ismerősek?),  aztán  bementek  az  idegen  szagú 
lépcsőházba,  elhaladtak  a  postaládák  mellett,  beléptek  a  liftbe, 
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Max előzékenyen maga elé engedte. És közben arról beszélt, hogy 
ő iszonyatosan  jól  tud főzni,  és  arra  gondolt,  hogy illő  módon 
megvendégelné a kutyája megmentőjét.

– Hogy is hívnak?
– Lányi Elvira – rebegte tökhülyén Cukor.
– Elvira, milyen szép név – mondta Max, miközben résnyire 

húzta  a  szemét,  és  úgy nézett  le  rá,  hogy Cukor  belepirult,  és 
elkapta a tekintetét.

Kulccsal kinyitotta a zárat, és beléptek.
– A szüleim nincsenek itthon! – mondta, miközben Dzsamal 

egy kicsit bepisilt üdvözlés közben a boldogságtól.
– Pfuj, rossz kutya, mit csinálsz? – szidta Max.
Kockacukornak először fordult meg a fejében a kérdés:
„Nem a kutya... Én mit is csinálok? Feljövök egy vadidegen 

fiú lakására? Annak ellenére, amit Klau mondott? És ha... történik 
valami? – Aztán el is hessegette a lehetőséget.  – Á, ugyan, mi  
történhetne egy zsírmalaccal?”

Max egy pillanatra egyedül hagyta a kutyával, mert belépett az 
egyik  szobába,  és  az  elektronikus  hangból  hallotta,  hogy 
bekapcsolta  a  számítógépét.  Kockacukor  Dzsamal  láttán  már 
automatikusan nyúlt a zsebébe, és adott a szájába most egy kis  
darab csokit, mert csak azt talált. A kutya hálásan törleszkedett a 
lábához. Max már ott  is  volt  mellettük, és meglepetten nézte a 
jelenetet:

– Van valami a kisugárzásodban, amit nagyon bír a kutyám. Ez 
egy véres macsó, tudod-e? Egy megveszekedett vadállat! – Azzal 
megfogta a kutya fejét,  és úgy tett,  mint  aki hergelni  akarja,  a 
kutya pedig morgott.

Kockacukor csak felvonta a szemöldökét:
„Véres  macsó,  ez a kutya? Olyan ezzel  a fehér  szőrrel...  ha 

hosszabb füle lenne, azt mondanám, húsvéti nyúl!”
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Kimentek  a  konyhába,  ahol  Max  lábast  vett  elő  az  egyik 
szekrényből, és nekilátott a főzésnek.

– Iszonyatosan jól főzök! – mondta ismét, igéző mosollyal.
Ahogy  Kockacukor  elnézte,  az  iszonyatos  tényleg  megvolt. 

Max  zacskós  levest  készített,  de  úgy,  hogy  nem  olvasta  el  a 
használati  útmutatót.  Ha  Kockacukor  nem  lett  volna  teljesen 
elkábulva a fiú közelségétől, akkor biztosan rohamot kapott volna 
attól,  amit  lát.  Most  viszont  ámulva figyelte,  hogy Max két  dl 
vizet  megmelegít,  majd  hozzáönti  az  egy  liter  folyadékhoz 
elegendő alapport. Felkavarja, még löttyint hozzá egy kis vizet, és 
belekóstol fakanállal.

– Ehető! – mondta.
– Nem kellene beletenni még egy kis vizet? – lehelte Cukor,  

hangosan ugyanis nem merte mondani.
Max  olyan  pillantást  vetett  rá,  mint  híres  sztárszakács  a 

butácska kuktára:
–  Vigyázz  velem,  mert  én  iszonyatosan  jól  tudok  főzni!  – 

mondta, és Cukornak úgy rémlett, mintha ezt már hallotta volna 
valahol.

Max feltette a második fogást is: tojásokat.
–  Főtt  tojás  lesz!  Túróval  összekeverve  igazi  gyúrós  kaja! 

Amíg  az  étel  elkészül,  addig  gyere  velem,  megmutatom  a 
szobámat.

Kockacukorban  ismét  felvillant  a  vészvillogó,  de  aztán 
mindjárt megnyugtatta magát. Hisz egész eddigi életében erre a 
pillanatra várt! Most végre megláthatja Max szobáját!

A falakon körben poszterek. Izmos, pózoló testépítők minden-
felé.  Napbarnítottak, olajosak, mosolygósak. Már ha mosolynak 
lehet nevezni az arcukon honoló erőteljes állkapcsú vicsort.

–  A  példaképeim!  Én  is  versenyzem,  és  a  fél  életemet 
odaadnám egy világbajnoki aranyéremért!

181



– Szóval szeretnél élsportoló lenni? – kérdezte,  vagy inkább 
lehelte Cukor.

– Aha! – nevetett Max. – Csak ezek a táplálékkiegészítők egy 
vagyonba kerülnek. És van egy álmom... – és itt sokat sejtetően 
elhallgatott.

Kockacukornak erről a mély érzéssel előadott „és van egy ál-
mom”-ról  Martin  Luther  King jutott  eszébe:  „Van egy álmom: 
hogy egy napon Alabama államban [...] megváltozik a helyzet, de 
úgy, hogy a fekete kisfiúk és a fekete kislányok testvérként, kézen 
fogva járhatnak a fehér kisfiúkkal és kislányokkal.”

Kockacukrot  felcsigázta  a  hatásszünet,  és  várta  a  folytatást. 
Max pedig befejezte a mondatot:

–  Egy  saját  edzőterem!  Na,  mit  szólsz?  És  110-ből  már 
megcsinálok  6  ismétlést  fekve!  A  múltkor  130-cal  guggoltam 
négyet! És 45-ös a bicepszem, csúcs, mi? De még érzem, hogy 
tudok ennél feljebb is menni! Amikor visszahoztad Dzsamalt, épp 
egy 150 kilós csúcskísérletre törtem... Mindezt úgy, hogy teljesen 
tiszta vagyok, csak egy kis kreatint tolok, meg persze tejsavót.

Cukor  elámult.  A  kötőszavakat  értette  az  elhangzott 
szövegben,  de  a  többit  nem.  A  szobában  tökéletes  rend  és 
csúcsdizájn.  Az  íróasztalon  nyitott,  legújabb  szériás  laptop,  és 
olyan technikai eszközök, amiket Cukor még sohasem látott.

– Fotózok is, tudod... Hobbi-természetfotós vagyok. Hol ezzel, 
hol azzal lövöldözöm (mutatott egy-egy gépre), mindenre, ami él, 
és  felkelti  a  figyelmem.  Tényleg,  van  kedved  fényképeket 
nézegetni? – kérdezte hirtelen, mire Cukor bólintott.

Max a szekrényéhez lépett, s az egyik polcról elővett egy nagy 
formátumú  fényképalbumot.  Kockacukor  először  arra  gondolt, 
hogy  most  végignézheti  a  kis  Max  felcseperedését  nagy 
szériaszámú koráig, esetleg kismadarakat a tojáson ülve, de már 
az első oldal kinyílásakor rádöbbent – nem erről van szó. Ezek a 
fotók bizony nem családi képek, hanem... egy komplett portfolió. 
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Mindegyiken Max volt  látható, különböző fényekben, ruhákban 
és beállításokban. Nagyon szép képek voltak, művészi igényűek, 
tényleg.  Aztán  ahogy beljebb haladt  az  albumban,  úgy kezdett 
egyre  jobban  zavarba  jönni,  mert  észrevette,  hogy  Maxról 
tünedeznek  a  ruhák.  Újabb  pózok,  mindenhol  szívdöglesztő 
mosoly, izomfeszítés, és egyre kevesebb ruhadarab. Kockacukor 
rühellte egy nagyon jellemző tulajdonságát: a pirulást. Először a 
fülei vörösödnek ki, majd ez a pír sugárban szétterjed az arcán, s 
foltokban lecsúszik a nyakára. Zavarában felpillantott, s így azt is 
láthatta, hogy a vele szemben ülő Max árgus szemmel figyeli a 
reakcióját.  Kockacukor  előtt  két  lehetőség  állt:  vagy  piruló 
bakfisként  végigseper  a  képeken,  majd  zavartan  becsukja  a 
könyvet, hogy aztán hülye vigyorral az arcán üljön, mert nem tud 
megmukkanni sem... vagy nagyvilági, sokat tapasztalt nő módjára 
lassan halad, miközben nyugodtan legelteti a látványon a szemét. 
Végül a kettő kombinációja mellett döntött: tűzpiros fejjel, lassan 
haladt,  de  csak  fél  szemmel  nézte  a  képeket.  Fél  szemével 
megnyugtatásként  a  kutyát  szemlélte:  az  album  maga  egy 
üvegasztalon  pihent,  egy  kekszesdoboz  mellett,  amit  Dzsamal 
alulról, áhítatos arccal nyalogatott éppen. Azt nem tudni, milyen 
íze  lehet  kutyaszempontból  az  üvegasztalnak,  de  Cukor 
szívesebben csatlakozott volna hozzá... A tangás képeknél már a 
torkát  köszörülte,  és  a  szíve  még  hevesebben  vert,  mert  arra 
gondolt:

„Ó mamám... mi jöhet még?”
– Naaa? – kérdezte Max.
–  Igazán  szép  képek!  –  mondta  Kockacukor,  és  nem merte 

felemelni a pillantását, csak azt érezte, hogy már nem egyszerűen 
pirul és remeg, de izzad is.  – Egészen újszerű megközelítésben 
mutatnak! – tette hozzá olyan rekedt hangon, mint a  Keresztapa 
című filmben a Keresztapa, haldoklás közben.

Max viszont nagyon felszabadultan és büszkén válaszolt:
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– Igen, ebből is láthatod, hogy én a testépítés mellett még mást 
is csinálok... Mellesleg modellkedem.

Kockacukor már megfigyelte,  ha valaki kimondja azt a szót, 
hogy  mellesleg  –  utána  mindjárt  a  beszélő  számára  leg-
lényegesebb  dolog  következik.  „Szóval  mellesleg  modell”  – 
gondolta, és saját domború hasára és vaskos combjára pillantott: 
ezzel  a  kontraszttal  még  csúnyábbnak  és  esetlenebbnek  érezte 
magát.

Amire  számított,  az  bekövetkezett:  lekerült  a  tanga  Maxról. 
Csak hátulról, és minimális, szórt fényben látta a fenekét, de ez is 
épp  elég  volt.  Szerencséjére  hangos  robbanás  hallatszott  a 
konyhából.

– Uhh! A tojások! – kapott a fejéhez a fiú, és kirobogott.
Kockacukor nem lapozott  tovább,  hanem megkönnyebbülten 

zárta  be  a  könyvet,  csúsztatta  el  magától  minél  messzebbre  az 
üvegasztalon.

A mesterszakács elfelejtkezett a tojásokról, leforrt róluk a víz, 
aminek  következtében  egyenként,  apró  kis  gránátokként 
felrobbantak. Az egyik a függönykarnisig jutott.

Ekkor megcsörrent Cukor telefonja.
–  Szia,  kislányom,  hol  vagy?  –  hallatszott  Anya  hangja.  – 

Ugorj  már  be  a  boltba,  és  hozz  gyorsan  zsemlemorzsát,  légy 
szíves, mert rántani akarok!

– Igen, Anya, értem, oké! – mondta Kockacukor vidáman, és 
kinyomta  a  telefont.  –  Ne  haragudj,  mennem  kell!  A  szüleim 
várnak... – mondta alig leplezett örömmel.

Max viszont láthatóan elkomorult.
–  Ne  már...  Mi  lesz  az  ebéddel?  És  még  annyi  mindent 

szerettem volna mutatni neked!
Kockacukornak  ez  túl  sok  volt.  Sokkal  több,  mint  amit 

legvadabb álmában valaha is gondolt.
– Igazán kedves vagy, de mennem kell! – szabadkozott.

184



–  Remélem,  még  pótoljuk!  –  mondta  lehangoltan  Max. 
Kockacukor  kilépett  a  lépcsőházból,  és  ragyogott.  Vidáman 
köszönt  a  még  mindig  a  bejáratnál  beszélgető  két  srácnak,  és 
magabiztosan továbblépdelt.

Üdv rád és házad népére, te jó szántó-vető.
Te mindig szívesen fogadsz, miként a nyáridő.
Ím eljöttünk szép lányodért, kit vár a vőlegény.
Szívében  mint  száz  rózsatő,  virul  a  halk  remény –  dúdolta 
magában.

Max ebédre hívta! És járt Max szobájában! És látta a róla készített 
képeket!  És  éppen idejében megszabadult!  Kell  ennél  nagyobb 
öröm egy egyszerű lánynak?!

Ahogy  az  egyszerű,  ámde  nagyon  boldog  lány  –  immár 
zsemlemorzsával  a  táskájában  –  kifelé  tartott  a  boltból,  szeme 
megakadt a vele szemben lévő kirakat feliratán:

TETOVÁLÁS – PIERCING
Gyorsan  hazaszáguldott  a  cuccal  Anyuhoz,  és  irány  vissza, 

amíg el nem múlik belőle az elszántság.
„Ujjé!  A  ligetben  nagyszerű!  Ujjé!  A  ligetben  jóóó!” – 

gondolta, és mivel tudta, hogy nála van kétheti zsebpénze, mély 
lélegzetet vett, és benyitott az ajtón.

Odabent  mindenfelé  tetoválásokról  készült  színes  fotók  a 
falakon,  meg  néhány  grafika.  Az  egyik  helyiség  mindössze 
füzéres  bambuszgyöngyökkel  volt  elválasztva a belső,  központi 
tértől, így jól láthatta, hogy odabent valaki fekszik, és fölötte erős 
lámpafénynél egy srác szorgoskodik, kezében zizeg az elektromos 
tetoválótű.

– Szia, hát te? Mi járatban vagy errefelé? – hallatszott oldalról 
egy ismerős hang.
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Kockacukor káprázó szemmel ismerte fel Cica Mengelét, azaz 
Marton Lacit, az állatorvos gyakornokot.

– Piercinget szeretnék... Csak nem tudom, merjem-e.
– Piercinget? – vonta fel a szemöldökét a fiú. – És hová?
– A nyelvembe – mondta határozottan Cukor.
– A nyelvedbe? És miért?
„Hogy miért? Mert úgy hallottam, akkor napokig nem tud enni 

az ember.. –  gondolta, de hangosan csak ennyit mondott:
– Mert izgalmas... hogy meg merem-e tenni, vagy sem.
–  Bátorságpróba?  Értem...  Gyere,  foglalj  helyet.  Először 

érzésteleníteni  fogom a  nyelved,  aztán  átszúrom tűvel,  és  már 
meg is  kapod a  piercinget.  Azonban nem a  véglegeset,  mert  a 
nyelved kegyetlenül be fog dagadni. Ha lelappadt, visszajössz, és 
megkapod a végleges ékszert. Oké?

– Rendben... Csak azt nem tudom, elég lesz-e a pénzem...
Elővette  a  pénztárcáját,  és  megnézték,  mennyi  van  nála. 

Természetesen nem volt elegendő.
– Nem probléma, majd behozod – mondta Laci.
Kockacukor  igazán  hálás  volt  a  fiúnak.  Figyelte,  amíg 

előkészül: egy legalább 12 cm-es tűt meg egy ollós csipeszt vett 
elő, aminek speciálisan lapított, háromszögletű feje volt. Hirtelen 
meggondolta magát: megszorította a szék karfáját, és eldöntötte, 
most mindjárt felkel, mert neki csak futó ötlete volt ez az egész 
fogyókúra, meg hogy túljár a saját eszén... Hiszen ismerte magát, 
úgysem bír ellenállni az ételeknek, pláne ha ő főz, ezért akarta azt 
a fránya piercinget... Legalább egy hét haladék kellett volna, hogy 
kicsit összeszűküljön a gyomra. De ekkora tűt! Nem! Mégsem! 
Ennyit egyetlen fiú sem ér!

–  Ne  félj,  nem fog  fájni!  Lidokainnal  úgy elérzéstelenítem, 
hogy észre sem veszed, amíg bebököm a tűt. Öltsd ki a nyelved, 
kérlek.
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Kockacukor engedelmesen kiöltötte a nyelvét, Laci pedig fújt. 
Kockacukor számára úgy tűnt, legalább hatliternyi érzéstelenítőt 
fecskendezett már a szájába, és szörnyen utálta az ízét. Aztán az 
ölébe helyezett egy helyes kis rózsaszín lavórt, nevető polippal.

– Most pedig hajolj előre, és ebbe nyálazz, kérlek.
Cukor  engedelmesen  előrehajolt,  zsibbadt,  és  akármennyire 

próbálta fékezni magát – nyálzott.
–  Ki  tyinyájta  etyeket  a  tyép  képeet?  –  vagyis  „Ki  csinálta 

ezeket  a  szép  képeket?”  –  mutatott  fejével  a  falon  látható 
grafikákra.

– Én – mondta Laci. – Ez a hobbim... Választhattam a Képző-
művészeti  Egyetem  és  az  állatorvosi  között,  és  én  az  utóbbit  
választottam.  A  tetoválásban  most  félig-meddig  kiélhetem 
magam...

– Ó... Naon tyehettyégety vaty!
–  Igazán  köszönöm!  –  mondta  Laci  mosolyogva,  miközben 

steril gumikesztyűt húzott mindkét kezére.
Cukor  szerette  volna  még  a  képekről  kérdezgetni,  de  a 

„bemosakodás”  tényére  elmúlt  belőle  az  érdeklődés.  Zsibbadt 
még  egy  darabig,  miközben  hevesen  szidta  önmagát.  Ezt  a 
meggondolatlanságot!!! És nem akarta odaadni kezéből a lavórt, 
amikor Laci szólt, hogy már kellően elzsibbadt, és leteheti.

– Mutyáj? – nézett esdeklően, de aztán arra gondolt, mégsem 
csinálhat  hülyét  magából,  és  nem  viselkedhet  úgy,  mint  egy 
óvodás. Önként jött ide, nem Laci hívta...

Elengedte a lavórt, és hátradőlt a széken.
– Öltsd ki a nyelved, kérlek – mondta a fiú, és közel hajolt.
Cukor megérezte a testének az illatát: meg kell hagyni, nagyon 

jó szaga volt. Egy kollégát hívott, Kockacukor rá sem mert nézni, 
az stabilizálta hosszan előrehúzva a háromszög fejű ollócsipesszel 
a nyelvét.  Laci kezében már  ott  volt  az előkészített,  hosszú tű, 
Cukor  szorosan  behunyta  a  szemét,  ne  is  lássa,  mert  akkor 
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biztosan  sikoltani  fog.  Erős  nyomást  érzett,  aztán  a  bökést: 
ohááááááááá!!!!!!  Fájni  fájt,  de  nem  annyira  szívet  hasítóan, 
élesen. Azért  mégsem volt  hiábavaló az a rengeteg lidokain. A 
lyukasztás  után  újabb,  immár  erősebb  nyomás,  Laci  már  be  is 
helyezte a piercinget, s feltekerte rá az alsó alkatrészt is.

– Úúúgy ni! Gyorsak voltunk, ugye? Nagyon fájt?
– Nem – intett a fejével Kockacukor, de azért könnyes volt a 

szeme.
„Ekkora baromságot! Soha többé nem csinálok ilyet...”
– No, nincs semmi baj – vigasztalta Laci. – Gyere, ülj ide ki, 

addig nem engedlek el, amíg nem nyugszol meg...
Kockacukor  kiült  a  váróterembe,  a  pamlagra,  Laci  pedig 

melléje ült. Elővett egyet az asztalra helyezett albumok közül.
– Nézd meg, ezek a legfrissebb munkáim...
Kockacukor minden ijedtsége és az átélt zsibbasztó fájdalom 

ellenére  elmosolyodta  magát.  Egy  újabb  album.  El  is  képzelte 
Cica Mengelét pózolva, lenge ruházatban, kutyával vagy esetleg 
álélt  macskával  a  nyaka  körül...  De  szerencsére  ez  nem efféle 
album volt. Sárkány és vágtató ló, tigris a háton és kiterjesztett 
szárnyú sasmadár: csodálatosnál csodálatosabb rajzok, színesben, 
rengeteg ember hátán, karján, mellkasán...

– Eszty minty tye? – kérdezte Cukor.
– Igen,  én – mondta  Laci.  –  Várj  csak!  – azzal  zsebkendőt 

nyújtott Cukornak, miközben letörölte a kézfejét.
Cukor ekkor vette észre, hogy hosszan elnyúló nyálcsík folyik 

ki  a  szája  szélén,  nyálbuborékkal,  mint  a  babáknak,  amivel 
nemcsak a mutató kezet, de az albumot is sikerült összekennie. O, 
de gáz!

–  Akarsz  még  valahová?  Fülporcba  esetleg?  Vagy  intim 
területre?  –  vigyorgott  Laci  kajánul.  –  Az  volna  ám  az  igazi 
bátorságpróba! Még nem dobtam el a tűt, akkor azzal kifúrom...

188



–  Nem,  köönöm!  –  tiltakozott  Cukor,  és  elpirult.  –  Moty 
tyúfojóhsz veem? (Most csúfolódsz velem?)

– Dehogyis! Én csak arról beszélek, hogy ha akarod, szívesen 
kilyukasztalak  valahol...  De  ez  így  kimondva  nagyon  bénán 
hangzik. ..

Kockacukor elnevette magát:
– Ez igaz! Megahnáh a teefonsámoat? Akkor sólok, ogy miko 

ozom a pézt! – próbált jól artikuláltan beszélni, de már résen volt 
közben a zsebkendővel.

Laci  nevetett,  adott  egy  névjegykártyát,  majd  elváltak. 
Kockacukor  pedig  egész  úton  hazafelé  azon  gondolkodott,  mit 
mondjon a  családjának,  ha  mindez  kiderül...  És  hogyan  szerez 
még pénzt?

Otthon  ezerrel  ment  a  játék.  Öcsi  körbe-körbe  futott  a 
lakásban, mögötte Dénes apu, hóna alatt a figyelő macskával, akit 
ha  egyenes  szakaszhoz  értek,  egyszerűen  utána  dobott.  Az 
üldözést  innentől  Hercegnő  folytatta,  aki  utánarohant,  és  az 
oroszlánokat  idéző  mancsmozdulattal  leterítette  a  kisfiút.  Öcsi 
elterült, a cica imitálta a marcangolást, de igaziból sem a fogát,  
sem a karmait nem használta, csak a fejét rázta jobbra-balra, majd 
púposított  háttal,  oldalazva ugrált.  Öcsi  gurgulázva nevetett,  és 
nevetett  Anya  is,  meg  Dénes  apu  is,  csak  Dongó  áll  megint 
értetlenül.  Hogyan  fogja  fel,  mi  történik  a  családjában?  A 
kutyaiskolában azt tanulta, hogy a támadót ártalmatlanítani kell! 
És ráadásul Dénes apu... éppen ő... és uszítja azt a büdös macskát? 
Ez az esemény meghaladta intellektuális képességeit. Leült Anya 
lába  mellé,  és  rettentő  bánatosan  nézett,  miközben  halkan 
buffogott. Anya meg is fogta a nyakörvét, mert félő volt,  hogy 
elkapja  Hercegnő  nyakát,  és  egyetlen  roppantással  kikapcsolja 
benne a dorombolóját.

Öcsi  kívánságára  ezt  az  oroszlánosdit  legalább  tízszer 
eljátszották, egészen addig, míg a vércica túlpörgött, és ahelyett 
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hogy Öcsi után rohant volna, inkább beszaladt a kosarába, és úgy 
belelapult,  hogy csak egy tollseprűre emlékeztető,  borzas farok 
állt ki belőle, miközben hangosan hörgött – ezzel jelezte, hogy aki 
most hozzányúl, azzal tényleg végez. Dénes aput majdnem meg is 
harapta, úgyhogy békében hagyták. Dongó csak nehezen tette túl 
magát ezen a tényen.

Ahogy múlt az érzéstelenítő hatása, egyre jobban érezte, hogy 
a  lidokain  szétmarta  a  nyelvét,  s  mint  egy  felbosszantott 
sündisznó  tüskéi,  úgy  állnak  az  ízlelőbimbói.  A  szúrás  helye 
rettenetesen fááájt! Egyébként mégiscsak jól sakkozott: este 8-kor 
már  könnyezett  az  éhségtől,  de  egy  falatot  sem bírt  a  szájába 
venni.  Sőt  inni  sem  tudott  igazán...  Lemérte  magát:  94  kg-ot 
mutatott a mérleg, s ezt felírta egy cetlire, és kiragasztotta Max 
fotója mellé.

Képzeletben bezárta az Ide Süss! konyhát, és a karateszakácsot 
felkérte  egy  kis  pihenésre.  Egyetlen  betegség  nem  fenyegette 
soha,  egész  életében,  ez az  anorexia.  Most  viszont  már  csak a 
nyelve miatt is muszáj lesz lemondania az étkezésről.

Megpróbált a tanulásra összpontosítani, de a figyelme folyton 
elkalandozott  a  fájdalom  miatt.  Olvasta  valahol,  hogy  mi  az 
értelme  eredetileg  a  tetoválásmintáknak:  beavatás  és  örök 
emlékeztető a viselője számára. Mi volna, ha ő meg a fegyelemre 
emlékeztetné  magát?  Vajon  milyen  szimbólum  lenne  erre  a 
legalkalmasabb? Mondjuk...  egy sas? Nem annyira a fegyelem, 
mint az éber figyelem miatt. Elővette a tárcáját, megtalálta benne 
Marton László tetováló névjegykártyáját, s írt neki egy SMS-t.

„Mennyiért  karcolnál  nekem a  csuklómra  egy egészen  kicsi 
sasmadarat? Elég a körvonal, kiszínezni sem kéne...”

Nem kellett sokat várnia, és jött a válasz:
„Sas meglesz, de nem visz rá a lélek, hogy tőled pénzt elvesz!”
Kockacukor elnevette magát, és már pötyögött is:
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„Igazi bizniszmen vagy... Hány emberhez állsz még így, rajtam 
kívül?”

Laci már nyeste is a folytatást:
„Rajtad kívül állok: de benned hosszú távú befektetést látok.
Kockacukor  erre  nem tudott  mit  mondani,  mert  értelmezési 

problémái támadtak.  Most  akkor mire is  gondolt?  Ő még soha 
nem  SMS-ezgetett  fiúval  ilyen  stílusban...  Éppen  ezen 
csodálkozott, mikor Anya nyitott be az ajtón.

– Milyen csendes vagy ma, kislányom... Miért nem jössz ki? 
Már kész a vacsora!

Kockacukor reménykedett egy darabig, hogy el tudja titkolni a 
valóságot.  Azonban  hiába  kerülgette  a  forró  kását,  a  forró  tej-
begríz láttán elállt a szándékától, és egyszerűen kiöltötte jóanyjára 
a nyelvét.

– Nyelv-piercing? Neked is, csillagom? – csodálkozott el Anya 
annyira, hogy leült a székre. – Ezt nem hiszem el!

„Ez úgy hangzott, mintha Julius Caesar mondta volna: Te is 
lányom,  Brutus!”  –  futott  át  rajta,  mert  némi  neheztelést  vagy 
csalódottságot hallott ki anyja hangjából.

– Muti! Muti! – jött oda mindjárt immár pizsamában Öcsi.
– Nagyon király!
– Jeginkább fáj... – nyöszörögte Cukor.
Dénes apu olyan arcot vágott, amelyen látszott a véleménye: 

ezt  Gömb  maga  kereste  magának,  nem  tudja  sajnálni  érte. 
Kockacukor nem is  kívánt  sajnálatot,  csak azt,  hogy ne kelljen 
beszélnie.

– Esetleg ha egy kis jeget szopogatnál? – kérdezte Anya.
De jeget sem kívánt szopogatni. Mindösszesen szerette volna 

meghúzni magát a szobájában, mert igencsak érdekes napja volt. 
Hullámzott, mint napközben az időjárás.

Irodalomból  tanulták,  hogy  az  írók  gyakran  természeti 
képekkel írják le a szereplő érzéseit. És ezt a mai napon a saját  
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bőrén is megtapasztalhatta, mert az időjárás híven követte a vele 
történő eseményeket. Elmosolyodott az ötleten:

„Lehet, hogy valaki kamerával figyel engem a felhők mögül, 
mint ahogy Öcsi gyanakodott a fogtündérre?”

Reggel sötétség, mélyszürke, borult ég volt a nyitókép, és ezzel 
párhuzamosan  mélységes  bánat,  amikor  tudatosult  benne,  hogy 
másodrendű  állampolgár.  A  sötét  felhők  között  durva  dörgés, 
hogy az egész suli látta a képeket, és ő, csupán a külseje alapján 
közröhej  tárgya  lett!  De!  Megütközött  a  telepi  bandával,  és 
megvédte Klaudiát – akkor oszlani kezdtek a felhők. Klaudia ezek 
után  lehet,  hogy  megbocsátott  neki  –  szórt  fény  hatolt  át  a 
szakadozott  alakzatok  közül.  És...  járhatott  Max  lakásán,  aki 
kedves volt vele! Vagyis teljes pompájában kisütött a nap! Elfújva 
a  sötét  színeket,  bizakodóvá,  örömtelivé  varázsolva  mindent! 
Nyilván  tudja,  hogy  nem  lesz  köztük  semmi,  de  legalább  a 
közelében lehetett, és már ez is valami.
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15.

Egész  nap  azon  igyekezett,  hogy  ne  rettegjen,  de  rendkívül 
nyomasztotta  a  vezetői  vizsga.  Ráadásul  még  mindig  nem tud 
beszélni,  mert  a nyelve oly mértékben bedagadt,  hogy Anyu is 
aggódva nézte. Struccosat játszott, fejhomokbadug alapon. Éhező 
struccosat, de bízott benne, hogy nem fog záros határidőn belül 
éhen pusztulni, hanem feléli a felhalmozott zsírtartalékait. Pláne 
azok után, hogy a suliban benyomtak neki a csajok egy poént:

„Jó neked, te bármit hordhatsz! 100 kiló felett a kockás nadrág 
sem kövérít!”

Otthon mérlegre állva csak azt állapíthatta meg, hogy tegnap 
óta mindössze 40 dkg-ot fogyott. Úgyhogy megkérdezte Anyát:

– Jehety egy héty ajahh tyíz kijóh fohni? (Lehet egy hét alatt 
tíz kilót fogyni?)

A „fohni”  szó  némi  magyarázatot  igényelt,  mert  Anya  nem 
értette meg elsőre, miért akar 10 kilót „fonni”, de aztán egészség-
ügyi végzettségének megfelelően válaszolt:

–  Természetesen  lehet,  például  szülés  által.  Esetleg  vérhas 
következtében, ami állandó, véres jellegű hasmenést okoz. Vagy 
ha  elmész a  cirkuszba,  ahol  a  bűvész  kettéfürészel,  leválasztva 
ezzel jelentős súlyt képviselő testrészeidet.

Nagyon humoros. És Dénes apu megjegyzése is, vagyis:
– Vedd le a hátizsákod, mielőtt mérlegre állsz! – Nnna, ezt egy 

jó darabig nem felejti el...
Két órára kellett mennie a vizsgára, és remegett a lába. Hosz-

szan válogatott, milyen ruhát vegyen fel. Mikor végre kiválasztott 
valamit, s kiment, hogy szakértesse, még a küszöbig sem jutott, 
már fordult vissza.

–  Szolidabbat,  édes  lányom!  –  szólt  Anya.  –  Ebben  a 
szerelésben úgy nézel ki, mint egy drogdíler felesége!

És mindehhez nem bír enni! Ááááááááááááááááááááá!
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Olgával  még  a  múltkor  megbeszélték,  hogy  gyakorolnak  a 
tényleges  vizsga előtt  egy  kicsit.  Vagyis  Kockacukor  viheti  az 
autót  a  központi  telepről  a  vizsgabiztosért,  Olga  felügyelete 
mellett.  Az  oktató  nem tudni,  hogy  szintén  éhes  volt-e,  de  az 
idegei nyilván pattanásig feszültek, mert elég volt egy-két hibát 
ejtenie (előzéskor későn tette ki az indexet, felhajtott a padkára 
kanyarodás  közben),  hogy  üvöltsön.  Hol  van  már  a  legendás 
nyugalma,  amiért  Kockacukor  annyira  megkedvelte!  Örült  is, 
hogy kiszállt mellőle az autóból. Aki beszállt helyette, vagyis a 
vizsgáztató, nem volt más, mint Hajas Baba bácsi a lakótelepről!

„Hajas  Baba  bácsi  az  amulettem,  ha  találkoztunk,  nem  
feleltem... ” – jutott eszébe az általa költött kis rigmus, és mindjárt 
nevetnie  kellett.  Ezt  ugyanis  említette  már  Böbének  mint  népi 
megfigyelést...  De  hogy  éppen  nála  felel  majd  az  egyik 
legnehezebb „tantárgyiból, azt sohasem gondolta volna!

–  Örülök,  hogy  ilyen  jókedvű  –  mondta  mosolyogva  Hajas 
Baba bácsi, és elkérte az okmányait. Alig volt gáz, hogy kétszer is  
a tamponos dobozát adta a kezébe, mert annak a borítója is fehér, 
mint a személyi igazolvány tokja! Ezek után elindultak.

–  Ajnoh  nem  uok  behéni,  mej  nyevhéüéhem  van...  – 
mutogatott Cukor a szájára.

A továbbiakban minden intellektuális energiáját az kötötte le, 
hogy ne kelljen nevetnie,  és  ezenkívül  Hajas Baba bácsi  olyan 
kedélyesen  csevegett  vele,  hogy  nem is  volt  ideje  a  vezetésre 
figyelni.  Egyetlen  hibát  ejtett,  megint  előzésbe  kezdett,  és  egy 
másodperccel  később tette  ki  az  indexet  –  aztán  beparkoltak  a 
vizsga-központ főépülete elé, és a vizsgabiztos kiszállt.

– Gratulálok! Önnek jogosítványa van! – Kezet ráztak, s Hajas 
Baba bácsi jegyzettömbjével a kezében távozott.

Kockacukor szédült az örömtől. Jogosítványa van! És Apa azt 
ígérte,  hogy  ha  megszerzi,  megkapja  tőle  a  régi  Matizt!  Ez 
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hihetetlen!  Nem is  számított  rá!  Kifelé  indult  a  kapun,  amikor 
Olga utánajött.

– Mi volt? Be sem jössz hozzám? – kérdezte szemrehányóan.
– Hikehűt! – mondta hitetlenkedve Cukor.
– Ejha! – mondta Olga meglepődve, és az arcán látszott, hogy 

ő sem gondolta volna. – Gratulálok!
– Köhönöm – vigyorgott Cukor, azzal hátat fordított Olgának, 

és elsétált.
A kapun kívül mindenkinek küldött  egy SMS-t  a következő 

szöveggel:
„Köszönöm, hogy drukkoltatok! Sikerült!”
Később eszébe jutott,  hogy Olga olyan furcsán nézett  rá,  és 

talán várt volna valami plusz köszönömöt a csodás felkészítésért,  
virágot vagy bonbont, ilyesmit, de igaziból az utóbbi órák feszült 
hangulata elvette ettől a kedvét. Milyen érdekes! Hajas Baba bácsi 
lazaságától  ő  is  ellazult...  Ellenben  ha  rákiáltanak,  mindjárt 
leblokkol: ezt most egy életre megtanulta.

– Elvira! – kiáltott valaki mindjárt rá, s valóban összerezzent. 
Max volt az, mellette a csupa száj Dzsamal.

– De jó, hogy látlak!
Kockacukor  nem  akart  megszólalni,  mert  nem  tudott  volna 

egyetlen  épkézláb  szót  sem kinyögni  a  nyelve  miatt,  így  csak 
kedvesen mosolygott, s lehajolt, hogy megsimogassa a lába előtt  
tekergő kutyát.

–  Annyira  örülök,  hogy  összefutottunk!  Mivel  elmaradt  a 
múltkori  ebéd,  így  szeretnék  érdeklődni,  mit  csinálsz  most 
hétvégén?

Kockacukor nagyot nézett. Ezt meg miért kérdezheti?
–  Búiba  meek  a  jáokka  –  mondta,  miközben  a  nyelvére 

mutatott. – Nyevpiing...
– Nyelvpiercing? – kérdezte Max olyan furcsa hangon. – Az 

nagyon izgi tud lenni! – Kockacukor a haja tövéig elpirult, Max 
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pedig  zavartalanul  folytatta:  –  Jól  értettem,  buliba  mész  a 
lányokkal? Hová? Azért kérdem, mert akkor ott összefuthatnánk!

Kockacukor nem hitt a fülének.
– A Pibbúba! Ihmejem a DJ-t!
– Melyik napon?
– Ómba!
– Oké, akkor ott találkozunk! – Intett, s már futott is tovább.
Kockacukor pedig ott maradt az utca közepén, és csodálkozott. 

Mi van? Most egyszerre minden összejön? Merjen hinni ebben? 
Mit  akarhat  tőle  Max?  Nyilván,  persze,  meg  akarja  köszönni, 
hogy visszavitte neki a kutyát.

„Cukor! Ne fantáziálj!”
Márpedig Cukor minden önfeddése ellenére fantáziáit.
„Mi volna, ha megkérném arra, hogy...?” Elképzelte, amint ott 

áll  Max előtt,  egy kis  bajuszt  vesz  elő a zsebéből,  felragasztja 
magának, majd dalolni kezd, mint Jávor Pál:

Egy csók és más semmi,
a vágyam csak ennyi,
és csendben elmenni tovább.

Sebes  léptekkel  elindult,  mert  egy  szédült  pillanatig  érzett 
magában elég merszet arra, hogy bepróbálkozzon. Aztán hirtelen 
megállt.

„Á, nem bírnám elviselni a visszautasítást.. .”
Ismét elindult, és eszébe idézte, hogy Maxnak tökéletes a teste, 

míg  ő...  másodrendű  állampolgár.  Egy  ellentmondás. 
Aááááááááááá!

„Szerelmes vagyok – kiabálta magában mégis és csak azért is – 
szerelmes vagyok!” – És hiába mondogatta, hogy: „Fogd már be a 
szádat!” – ez az érzés elemi erővel tombolt odabent.
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„Ó, a francba! A piercing! – jutott eszébe fájós nyelve, ami a 
csók  szempontjából  most  kimondottan  hátrány.  –  Csak 
meggyógyul addigra!” – nyugtatgatta magát, és elhatározta, hogy 
mindent  megtesz  a  gyulladáscsökkentés  érdekében,  amit  csak 
Anya mond. Jeget szopogat,  gyógyszert vesz be, csak holnapra 
lelappadjon – ha nem is ő, de legalább a nyelve.

„Meg vagyok őrülve! Emberek! – kiabálta (józan eszével mit 
sem  törődve)  odabent.  –  Semmi  mást  nem  akarok,  csak  egy 
csókot Maxtól! Én istenem, lécci-lécci, jó?”

Hirtelen SMS-hangot hallott a kabátzsebéből.
„Ma még?” – jött a kérdés Lacitól.
Hú,  a  pénzről elfeledkezett!  Ez úgy hatott  rá,  mint egy orr-

pöckölés, és mindjárt visszapottyant tőle a földre.
„Küldetésed teljesítve. Pénz átadása esedékes. Mikor?” – írta 

vissza.
Laci hasonló stílusban válaszolt:
„Felvettem  a  kapcsolatot  az  FBI-jal.  Ma  délután  17  óra 

megfelel? Várom a szokott helyen. Az ügy szigorúan titkos. Az 
akció fedőneve: Bea.”

Kockacukor nevetett:
„Igenis,  értettem.  Pénzt  leteszem  a  megbeszélt  helyen. 

Alvóügynök: Gyula.”
Vajon miért Bea, és miért Gyula? Azt nem tudta megmondani, 

de jót nevetett rajta.
Ránézett  az  órájára,  fél  öt.  Sprint  hazáig!  Senkit  sem talált 

otthon.  Most  mit  tegyen?  Dénes  apu  bevetésen,  Anya  már  a 
kórházban,  Ibolya  nem  tudni,  hol...  Dongóval  a  nyomában 
berohant Öcsi szobájába, hogy kirabolja a malacperselyét, de csak 
aprópénz potyogott ki belőle.

„Van egy kis gond... Nagyon szégyellem! Hazajöttem, de ősök 
sehol. Pénz holnap, ha neked még megfelel. Vagy ha Dénes apu 
hazajön, megcsörgetlek. Most hattyút ment.”
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„Ez komoly gond: Bea-művelet terve füstbe...  Várok, Gyula, 
de nem tudom, meddig bírom.”

Az a nehéz az SMS-olvasásban, hogy nem lehet egyértelműen 
eldönteni,  milyen indíttatással küldte az üzenetet a feladó. Laci 
most könnyed éppen, vagy megfeddte?

„Minden  büntetést  megérdemlek.  Igyekszem  Beát 
kiengesztelni.  Mert Gyula él! Bár a nyelve úgy bedagadt,  hogy 
szólni  nem  bír.”  „Szerinted  milyen  Gyula?”  –  jött  a  váratlan 
kérdés.

„Mire gondolsz? Milyen a külseje?”
„Képzeld el a személyiségét, az alakját, és öltsd fel! – jött az 

instrukció.  –  Szerepjátékkal  természetben  ledolgozhatod  a 
pénzhiányt...”

Milyennek  képzel  egy  valóságos  Gyulát?  Jó  nagynak  és 
testesnek, az biztos. Leült a foteljébe, és behunyta a szemét, aztán 
elnevette  magát:  egy ötven év körüli  falusi  hentest  látott  maga 
előtt. Merje? Ne merje? Merje? Ne merje? Végül is ez játék! És 
írt egy SMS-t:

„Drága  Beácska!  Ezúton  szeretném megkérni  a  Kegyed  kis 
kacsóját,  valamint  tudatom,  hogy  igaza  lehet  –  én  tényleg 
alkoholista vagyok, mert erős szeszhiányom van. Gyula”

Kisvártatva jött a felelet:
„E  kérésre  csak  egy  válaszom  lehet:  szesz  ide  vagy  oda, 

szeszelem magát, Gyula!”
Kockacukor szívből felnevetett. Ez nagyon hülye!
„Oh,  hát  van  remény!  Van  nő,  ki  érti  egy  kemény,  sokat 

próbált férfiember-edény minden töményit! Szeretem, szeretem! 
Mint istenadta szerepem, mely most a kocsmába szólít.”

„Midőn  konyhámban  állok,  vacillálok:  lábas  vagy  fazék, 
melyben szerelmes életünk ízét lelem?”

Kockacukor már egészen belejött a játékba:
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„Íze  van  a  szónak,  annak  a  huncut  mosolynak,  mely  szája 
szögletében terem, szeme csillog, szeme villog, mint tányér szélén 
az  aranyperem...  Ennyit  a  költészetről,  a  maga  kedviért.  Testi 
kacérságának meddig bírok ellenállni, nem tudom. Főztje kiváló, 
de  ha  más  férfiemberre  is  főzöget,  letöröm  azt  a  gyönyörű 
derekát.”

Laci válasza:
„Kedves  Uram,  Ön  mesterien  keveri  a  szót  –  más  férfi...? 

Önhöz fel nem ér, nincs más, kinek szívében úgy hévül a vér, s ez 
adja rántásomhoz a show-t.”

Kockacukor  mindenről  elfeledkezett,  még  a  nyelvéről  és  az 
éhségről is, csak Gyula és Bea románca járt a fejében. Komolyan, 
érezte  magában  a  henteserőt!  Ennek  megfelelően  írta  tovább  a 
történetet:

„Ha dolgaink így alakulnak, elárulom, sokat gondolok a maga 
kecses termetére, gyönyörű szájára, s ama halmokra, melyek majd 
szétpattintják  a  blúzocskáját  elölről.  Fantáziámban  jól  mutat 
kicsiny hentesüzletem kirakatában,  sonkák és  szalonnák között, 
mosolyogva,  elbájolva  a  vevőket,  így  növelve  kettőnk 
jövedelmét.” „Hát még én, midőn közös jövőnk elébe nézek, úgy 
érzek,  mint  úri  nagynénik  polcain  azok  a  képek,  mik  boldog 
békeidőket idéznek.”

„Elfogadja  hát  egy  javakorabeli  férfi  ajánlatát  –  megtisztel 
vele. És ígérem, boldoggá teszem. Majd együtt sütünk tepertőt, és 
megmutatom, miért hív engem mindenki úgy, hogy Késmágus.”

„Ha  úgy  kívánja,  leszek  abáló-zabáló  párja,  s  majd  a 
hurkatöltésben  is  jeleskedve,  lesz  kis  segédje  esztendőre  a 
Kismágus...” Kockacukor eltátotta a száját. Ezt már képtelen volt 
fokozni. Úgyhogy csak annyit pötyögött vissza:

„Nyertél!”
És sokáig csak pillogott. Hát ez meg mi volt?
Még a kezében tartotta, mikor megcsörrent a telefonja: Feri!
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– Lejössz kutyát  sétáltatni? Akkor odaadom a VIP-karszala-
gokat. Hány darabot kérsz?

Kockacukor elgondolkodott:
– Hú,  he hembeh vah...  Há Kau,  a  húga,  meg é – öhhehen 

hámat... Boty, fáj a nyevem...
– Oké... Fél óra múlva jó neked? A parknál leszek.
Anya  kamillateát  készített  ki  neki,  abból  kortyolt,  nagyon 

óvatosan. Megpróbált enni is egy falatot, de a könnyei potyogtak, 
annyira nem bírt a nyelvével. Pedig ekkor már hallotta, hogy a 
Túró Rudi szólongatja őt a hűtőszekrényből.

Aztán  bemenekült  a  szobájába,  s  az  íróasztalánál  tollal  sast 
rajzolt  a  csuklójára,  nehogy kiessen  az  éber  fegyelem-figyelem 
állapotából. Dongó ezalatt lendületes dobermannbalettet adott elő 
a  folyosón,  nem  tudni,  honnét  szerezve  az  információt,  hogy 
sétálni  mennek.  Cukor  úgy emlékezett,  hogy ki  sem mondta  a 
„sétálni” szót. Akkor meg honnét? Dénes apu azt mondta, ha a 
kutya előbb megy ki az ajtón, mint a gazda, azzal azt fejezi ki,  
hogy ő – mármint a kutya – a falkavezér.  Ugyanez érvényes a 
felugrálásra is. Ne engedje! Ha következetes vele, akkor neki is 
első szóra engedelmeskedni fog.

Kockacukor  most  kellő  erőt  érzett  magában  a 
határozottsághoz. Vagyis a kezébe fogta a pórázt, és azt mondta 
Dongónak:

– Ü!
A  kutya  nem  értette,  hogy  mit  akar  már,  amikor 

száguldhatnának lefelé, mert vár a park és a csuda szagok... Tehát 
a fenekét riszálva körüljárta Cukorkát, és az orrával bökdöste az 
ajtót, mintegy eltáncolva neki a pontos óhajt:

„Nyisd ezt ki, bébi! Ne vacakolj már!”
– Ü! – ismételte meg határozottan a parancsot, nem olvadt el 

ettől  a  riói  szambaiskolás  farmozgástól,  és  nem  mozdult, 
akárhogy  is  erőltette  őt  a  kutyikája.  Végül  Dongó  beadta  a 
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derekát, és leült. Fejét félrebillentve, egyik lábával tétován az ajtót 
kaparva várta a folytatást.

–  Ába!  –  mutatott  a  felemelt  praclira  Cukor,  mire  a  kutya 
letette a lábát.

Cukor  megfogta  a  kilincset  –  Dongó  azonnal  felemelte  a 
fenekét.

– Ü! – mondta kitartóan, és a kutya kénytelen-kelletlen visz-
szaült.  Amint  Cukor  kinyitotta  az  ajtót,  megérezte,  hogy 
kereszthuzat van a lakásban.

„Nyitva  van  egy  ablak,  nem  hagyhatom  így,  mert  estére 
teljesen  áthűl  a  lakás!”  –  gondolta,  és  az  ülő  kutyát  magára 
hagyva végigsétált a szobákon, hol is lehet az a nyitott ablak...  
Megtalálta, az erkélyajtó maradt nyitva a nappaliban. Talán nem 
véletlenül  hagyta  így  Dénes  apu:  Hercegnő  ugyanis  kint 
heverészett,  és a mancsát nyalogatta – így figyelte  a párkányra 
reppenő galambokat.

–  Csicsa!  –  mondta  hangosan.  –  Gyee,  bevihhek!  –  Azzal 
lehajolt, hogy megemelje a parádés fekete testet.

Hercegnőnek  azonban  más  véleménye  volt  erről,  mert  ő 
továbbra is galambmegfigyelő helyzetben szeretett volna maradni. 
Tehát  ahogy  Kockacukor  megemelte,  fura  hangon  morogni 
kezdett. Mikor Cukor ettől a hangtól nem ijedt meg, akkor még 
nagyobb hangra váltott: egész pontosan üvölteni kezdett, de úgy, 
mint amikor macskát ölnek. Cukor soha nem hallott még efféle 
effektet,  úgyhogy szépen beröptette  a  méltatlankodó macskát  a 
szobába, és bezárta utána az erkélyajtót. Hercegnő még a farkát 
tekergetve kurrogott kicsit, aztán sértetten a kosarába vonult.

Dongó  az  ajtó  előtt  várt,  Cukor  pedig  nem  volt  hajlandó 
feltenni rá a pórázt, csak akkor, ha szépen, türelmesen ült. Ugrálás 
esetén azonnal levette róla. Így kb. 25 percbe telt, mire elindultak.
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Feri  a  megbeszélt  helyen  sétált,  Golyó  mellette.  Szabadon 
engedték  a  kutyáikat,  aztán  Kockacukor  a  hátizsákjából 
elővarázsolt egy kölyökpezsgőt és két műanyag poharat.

– Ümmepeünk! – mondta. – Képzed, sikehü a vezeői viggám!
– Gratulálok! – mosolygott Feri.
Amíg a kutyák együtt hancúroztak, addig ők koccintottak, és 

beszélgettek.
– Oémi? – kérdezte Cukor.
– Nem, semmi... Az anyukája egész nap csak sír.
– Söű! És a bahánődde mi van?
Feri arca elkomorult.
– Érzem, hogy nem fog menni. Ez az egész olyan... áh!
Kockacukor felvonta a szemöldökét.
– Mi a baj?
– Mi a baj? – Feri ajka fájdalmas fintorra húzódott. – Ha netán 

együtt megyünk bevásárolni, akkor tudod, mit csinál? Egyszerűen 
kutyástul  kint  hagy  a  bejáratnál.  Kvázi  leparkol,  vagy  nem  is 
tudom, mi ez. Sért, az a lényeg.

– Beséé má vee ejjő?
– Igen,  és  azt  mondta,  hogy nem szeretné,  ha  még egyszer 

szívózna velünk a biztonsági  őr.  Új  tag van a boltban, és  ránk 
szólt, hogy kutyával tilos a bemenet, hiába mondtam, hogy Golyó 
speciálisan  képzett  vakvezető  kutya.  Az  őt  nem  érdekli,  a 
négylábúaknak  akkor  is  kint  van  a  helyük,  a  bejáratnál.  A 
barátnőm  azóta  kint  hagy  engem  is.  Írtam  az  esetről  egy 
újságcikket, és a vezetőség ennek hatására elnézést kért. Ő mégis 
azt mondja, hogy várjam meg kint. Érted te ezt?

Cukornak eszébe jutott egy két-dolog. Leginkább nem a lányt 
nem értette, hanem Ferit. A fiú azonban olyan érzékeny radarral 
rendelkezett, hogy nem kellett magyarázkodnia.

–  Hallgatsz...  Én  vagyok  a  hülye,  mi?  Megalkuszom,  csak 
hogy legyen valakim. Sebaj, tudom, mit kell tennem.
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– Sakazésse vaok másoenű áampógá! – kezdett bele Cukor, de 
ekkor valaki megszólalt a hátuk mögött:

–  De jó,  hogy itt  vagy!  – csatlakozott  hozzájuk  Csótány és 
Ravasz. – Téged kerestünk! Mit ünnepeltek?

– Azt, hogy sikerült a vezetői vizsgája – mondta Cukor helyett 
Feri. – Nehezen beszél, mert fáj a nyelve.

– Piing – mutatott Cukor a szájára. – Öhüök nekhek is!
Még volt pár darab műanyag pohár a zsákjában, elővett kettőt, 

és zubogtatott bele egy kis őszibarackos pezsgőt.
Érdekes, de amíg előkészült, és bemutatta egymásnak a fiúkat, 

egyszerűen rá sem bírt nézni Ravaszra. Pedig úgy gondolta, nem 
haragszik rá, de most rá kellett jönnie, hogy mégis.

– Van egy jó hírem meg egy rossz – kezdett beszélni Ravasz. – 
A  jó  hír  az,  hogy  végre  sikerült  törölnöm  a  postot  a  zenekar 
honlapjáról.  A  rossz  meg  az,  hogy  addigra  már  átvette  egy 
országos  nagy  honlap,  ami  ilyen  megalázó  meg  vicces  fotókat 
gyűjt...

– Sóvá... eig sak a iskoa, mosmá az egéh ohhág? – Cukor úgy 
érezte, elájul. – Unj a hemem eő – azt hitte, üvölt, de igazából 
csak  suttogott,  miközben  recsegve-ropogva  összegyűrte  a 
műanyag poharát.

Csótány sötéten nézett maga elé, Ravasz pedig nagy zavarban 
volt. Mondani akart valamit arról, hogy ő megpróbálta onnét is 
töröltetni, de ezek a szerkesztők nagyon szemetek...

– Nem a hejkehtők hemetek – mondta Cukor. – Te vagy az! 
Kéhted  a  én  engedélyemet?  Moht  mit  hináljak  veled? 
Feljelentselek?  Vagy  bemohhak  egyet?  Menj  innét,  ne  ih 
láhhalak!  –  könnyek  borították  el  a  szemét,  Ravasz  pedig 
legyintett egyet, és elment.

–  Figyelj,  Cukor,  most  tudtam  meg  én  is,  de  mindent 
megpróbálunk – nyugtatgatta Csótány. – A bátyám úgyis ügyvéd 
lesz, és másfél órája írt egy levelet arról, hogy engedély nélkül 
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kerültek ki ezek a képek, és jogi lépéseket fontolgatunk. Lehet, 
hogy mire hazamész, már minden rendben lesz...

Kockacukor csak szomorkodott, mert nem nagyon hitt benne. 
Feri meg Csótány váltottak még pár szót, aztán Csotesz elment.

– Igazán sajnálom... Miféle képek ezek? – érdeklődött Feri.
– Nem ojaok, ne féjj! – mondta Cukor. – Jáék közben mini-

szoknyába vóam, meg űsakuban, nékkézáb – ez a hülye meg le-
fohózo...

Feri elnevette magát.
– Hujjuj! Szexi lehetett!
– Csak ne huhhgassá! – fenyegette meg Cukor. – Sexi... kábé, 

mint egy víziló! Jajtam jöhög a fél világ!
– Arra nem gondoltál még, hogy vannak fiúk, akik a teltebb 

lányokat szeretik?
– Nem! – rázta meg a fejét Cukor. – Én má nem tejt vagyok, 

hanem zsíos, és az küönbség... A képek meg ehh! Jöhejesek...
–  Ne szomorkodj...  Érzem,  hogy minden rendbe jön  majd... 

Hívj fel, hogy mi történt, jó?
Kockacukor  a  lépcsőházban  összefutott  Dénes  apuval  és 

Öcsivel. Hattyúmentésen voltak.
–  Sikerült  megfognunk,  képzeld!  Beleakadt  egy  horog  a 

szárnyába,  de  Dénes  apu  kiszabadította!  –  lelkendezett  Öcsi 
körülbelül  olyan  hangnemben,  mintha  Supermant  látta  volna 
munka közben.

Ahogy kinyitották  a  lakásajtót,  Hercegnő szaladt  elébük,  de 
olyan  furcsán,  oldalazva...  És  úgy  nézett,  hogy  Dénes  apu 
megszólalt:

– Mi van ezzel a macskával?
Mindhárman figyelni kezdték, és a macska tartásában tényleg 

volt  valami  kötözködés-  vagy  pöffeszkedésféle.  Mintha  azt 
sugallta volna Cukornak:

„Na, mi van, kishaver?! Velem akartál ujjat húzni?”
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–  Ja,  nem  akajt  bejönni  ah  ejkéllyő!  –  gondolt  vissza  a 
történtekre Cukor. – Úgy nyávogott, mint akit ölnek!

Dénes apu jól ismerte a macskákat, ezért gyorsan körüljárt a 
lakásban,  de  semmi  különöset  nem  észlelt.  Hercegnő  kedvenc 
szokása az, hogy unalmában kihuzigálja a fiókokat, és kidobálja 
belőlük a zoknikat és a bugyikat, de most érintetlenek voltak a 
szekrények.  Dongó  idomításához  híven  hanyatt  feküdt,  hogy 
Cukor  fertőtleníthesse  a  lábát.  A  lány  a  fürdőszobába  lépve 
előrehajolt, hogy vizet töltsön a kutya lábmosóvödrébe, és...

– Nye kejess! Megvan! – kiáltotta.
Dénes  apu  lába  mellett  Hercegnő  is  megjelent,  és  Cukor 

esküdni mert volna rá, hogy vigyorgott.
–  Ez  a  dög  bosszúból  belekakált  a  kádba?  –  hitetlenkedett 

Superman.  –  Mit  csináltál?  –  fordult  szigorú  hangon Hercegnő 
felé, aki pillanatok alatt eltűnt, mint a kámfor.

Kockacukor csak állt,  kezében Dongó vödrével és rongyiká-
jával, tanácstalanul.

–  Majd  én  kifertőtlenítem!  –  mondta  Dénes  apu,  a  hős. 
-Rendezd csak a kutyát nyugodtan.

Kockacukor az előszobában még mindig hanyatt fekve találta 
Dongót, aki nyüszögött már türelmetlenségében, de azért a lábát 
felfelé tartotta.

Csak  ez  a  marcangoló  éhség  ne  lenne!  Legszívesebben 
megharapná  Dongó  tappancsát!  Vagy  enne  egy  kis  szomszéd 
nénit, rántva! Aztán... a gondolatai közt sütemények jelentek meg, 
szétolvadtak a szájában: csokis süti és meggyes piskóta, máktorta 
és  Rákó-czi-túrós,  minyon,  lúdláb,  dobos,  és  hjajjj,  fe-ke-te-er-
dőőő!

Elhatározta,  hogy  most  van  itt  a  pillanat,  amikor  turmixol 
magának legalább egy kis banánpépet...  Ja,  azt sem lehet,  mert 
Laci  azt  mondta,  kerülni  kell  mindent,  ami  beleszivároghat  a 
sebbe... Áááááá! Megnézte magát a tükörben, hogy élőben lássa, 
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miként  viselkedik  ilyen  válságos  helyzetben.  Tikkelt  a  jobb 
szeme. És legszívesebben pumpával vágta volna magát homlokon 
azért, hogy ezt a marhaságot kitalálta.

Leült  a  számítógép  elé,  és  bepötyögött  egy  e-mailt 
édesapjának,  hogy  tudassa  vele,  sikeresen  letette  a  vizsgát,  és 
azért  nem  telefonon  hívja,  mert  sajnos  megsérült  a  nyelve. 
Istenem,  hogyan  sérül  meg  egy  nyelv?  Odacsukta  valahová? 
Beszorult?  Apu  biztosan  kiakad  majd,  ha  ezt  a  piercingdolgot 
megtudja...

Kinyitott még egy kör e-mailt, melyben ez állt:
„Nézd  meg  a  mobilodban,  ki  a  21.  név.  Tudd,  hogy  neki 

NAGYON FONTOS VAGY!”
Elővette a mobilját, s leszámolta a 21 nevet. Válasz:
„Intenzív Osztály”
Frankó!
Aztán imádkozott egy kicsit, és beütötte  annak a honlapnak a 

címét.  Egészen  nyárig  végignézte  az  oldalakat,  de  sehol  nem 
találkozott  a  fotókkal.  Csótány  elintézte!  Elintézte!!!  Irt  is 
mindjárt  neki  egy  „hálásan  köszönöm”  SMS-t,  illetve  felhívta 
Ferit, hogy ne aggódjon.

Dongó ott hasalt az ágya mellett, a szőnyegen, és ásított egy 
akkorát,  hogy  a  szája  felnyílt  egészen  a  füléig,  felvillantva 
hatalmas fogsorát. Aztán megrázta a fejét, előrehajtotta kinyújtott 
lábaira, s már aludt is. Kockacukor követte a példáját, s mivel már 
pizsamában volt, átmászott az ágyába, és betakarózott. A holnapi 
napra  gondolt.  Vajon  lesz  lehetősége  arra,  hogy  csókolózzon 
Maxszal? Fixre vette, hogy ha összeér a szájuk, ő elájul. És juj! 
Nehogy elfelejtse behunyni a szemét! Észrevette ugyanis magán, 
hogy ha valaki megöleli – olyan mélyen átérzett, baráti öleléssel,  
mert mondjuk régen látta az illetőt, és az örül a viszontlátásnak –, 
ő csak áll ott, és az utca forgatagát vizslatja. Valahogy van benne 
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egyfajta távolságtartás. Hogyan kell kimutatni az érzéseit? Pláne 
lefordítani csóknyelvre?

A  maxos  csóknak  a  csodálatról  kell  szólnia.  Lassú  nyelv-
mozdulatokkal kéne elmondania neki, hogy mennyire hálás, hogy 
vele,  az  egyszerű  földi  hajlandóval  halandó...  izé...  halandó-
hajadonnal-hajlandó...  és  bámulja  a  sportban  való  kitartását,  és 
elismeri persze magát a végeredményt is. És ennek a csóknak azt  
is el kell ismernie, hogy mindezt tisztán, anabolikus szteroidok és 
egyéb hormonok nélkül éri  el! Heroikus küzdelem lehet. Vajon 
bele  lehet  sűríteni  mindezt  az  olvadó  elismerést  egyetlen 
lélegzetbe?  Vajon milyen íze  van Maxnak? Puha lehet  és  üde, 
mint  a  virágszirom,  mégis  erős,  mint  a  vas.  A  fiú  csókja 
vasvirág...

És mi lesz, ha Max el sem jön, vagy eljön, de kap tőle egy 
doboz bonbont  (vagy még annyit  sem),  és  továbbáll?  Mondjuk 
egy extragyönyörű lánnyal a karján...

„Hogy is gondolhatom egy percig is komolyan, hogy ő meg 
én...” – sóhajtotta, azzal elaludt.

Álmában a földre lapulva feküdt, Max lábánál. Max óriási volt, 
fölötte tornyosult.  Feje felett  a nap ragyogott,  így nem is tudta 
kivenni tisztán a vonásait, és ő csak nézett, nézett fel az egekbe 
úgy, mint ahogy egy istenre szokás... És ekkor felzendült benne 
valami: egy régen hallott dal. Egy népdalfeldolgozás, talán a Csík 
zenekartól?  Arra  nem  emlékezett,  de  szinte  maguktól  kúsztak 
szájára a szavak:

„ Úgy gyógyítod meg szívemet, ha szívből szeretsz engemet, ha  
szívből szeretsz engemet... ”

És annyira gyönyörű volt a saját hangja, hogy felszállt egészen 
magasra,  és  meghasította  az eget.  Egyszerre  maga is  nőni-nőni 
kezdett,  és  már  nem  volt  köztük  ez  a  helyzetkülönbség: 
Kockacukor saját lábára állt,  és boldogan, mosolyogva nézett  a 
fiúra. De annak valahogy elmosódtak a vonásai... Pedig annyira 
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szerette  volna  rögzíteni  magában  a  szerelmet!  De  az  valahogy 
tovaszállt,  köddé  foszlott,  mintha  a  háttérben  tűző  napsugár 
magába szívta volna, mint a reggeli harmatcseppeket.

16.

Elérkezett a várva várt  szombat. Igyekezett nyugodtan átélni az 
eseményre  való  ráhangolódást,  kicsit  tajcsizott,  légzőgyakorla-
tokat végzett, hogy átjárja a bölcsesség fénye. Sokat gondolt arra, 
mi az igazán lényeges az életben... Fennkölt tudatállapota egészen 
addig tartott, míg ki nem nyitotta a ruhásszekrényét, mert akkor 
belenyilallott a szörnyű felismerés:

„NINCS EGY RONGYOM, AMIT FELVEHETNÉÉÉÉK!”
Egymás után vette ki a vállfákat, s állapította meg:
„Ez sem jó! Ez sem! Ez meg pláne!”
Délelőtt még elszaladt vásárolni, bement végre abba a butikba, 

ami mellett elhaladtában mindig úgy érezte, hogy érdemes volna 
egyszer oda bekommandóznia, hogy

1. a célterületet egy személyben körbezárja,
2. szegletről szegletre haladva aprólékosan átvizsgálja,
3. a küldetés tárgyát/tárgyait összeterelje egy kosárba,
4. majd evakuálja azokat, hogy
5. megnyugodva visszatérjen a bázisra.
Az ilyen helyeken egy kicsit mindig elbizonytalanodik, maga 

sem tudja, miért. Az eladólány éppen a yorki kutyusát nyomogatta 
a pultnál.

„Sípol, vazze?” – szerette volna megkérdezni tőle, és nagyon 
igyekezett nem nézni a lány furcsára rajzolt szemöldökére. Olyan 
volt  a  tekintete  ezektől  a  meggondolatlan  vonalvezetésű 
tetoválásoktól, mintha élénken érdeklődne.
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Cukor  hosszasan  tanulmányozta  a  ruhákat,  majd  az  egyik 
próbababán lévő pólóra mutatott.

– Öhmm. Kérnék egyet a méretemben...
A lány hegyesre csiszolt körmén megcsillantak a lámpafény- 

ben a strasszok. Egy pillanatra sem hagyta abba sem a kiskutya 
simogatását, sem a ragozást, úgy lökte oda:

– Nincs.
– És abból tudnál adni? – mutatott  a másik oldalra,  a „napi  

ajánlatunk” felirat alá akasztott, tetszetős példányra.
– Nincs ebben a méretben.
– És ebből esetleg?
– Nincs!
Kockacukor megunta a barkochbát, és egyenesen rákérdezett:
– Tudok vásárolni bármit ebben az üzletben az én méretem-

ben?
A lány körülnézett, majd megvonta a vállát.
– Talán táskát...
„Kösssz!” – gondolta Cukor, és kisietett a boltból, miközben 

azon  dohogott,  elege  van  abból,  hogy  csak  uborkatestű  nők 
számára gyártanak dögös szerelést.

Elment a kedve attól, hogy betérjen még egy-két ilyen helyre, 
és hasonló élmény érje, ezért maradt az otthoni kollekció. Klau is 
segített válogatni, sőt ki is sminkelte. A szemét hangsúlyozta, és 
nagyon  szép  színekkel  árnyalta.  A  haját  is  a  lehető  legjobbra 
alakították.

– Milyen szép vagy!  – állapította  meg elégedetten a munka 
végén. – Ez a szájfény különösen jól áll... A húgomnak is vettem 
egyet, és azt is belekalkuláltam, hogy ha nem tetszik neki, úgyis 
nekem adja.

Cukor nyelve már kezdett alakulni, legalábbis ami a beszédet 
illeti.
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– Nem szeretek tervezgetni – mondta Klau, mikor észrevette, 
hogy  Kockacukor  elábrándozik  a  tükör  előtt  mert  ha  nagyon 
belemerülök,  akkor  mindig  pontosan  elképzelem,  ki  mit  mond, 
hogyan néz... Ő azt mondja, erre én így felelek, és megborulok, ha 
mégsem  az  én  akaratom  szerint  történik  minden.  Márpedig 
általában  nem  az  elképzeléseim  szerint  alakul.  Sőt  én  a 
változásokat sem szeretem. Például Apa beállított a szobámba egy 
új  könyvespolcot.  Nem  tetszik!  Lehet,  hogy  változástagadó 
vagyok?

– Mindenkinek van zakkanatja... – mondta Cukor.
– Nem szeretem, ha hirtelen történik valami, amire nem tudtam 

felkészülni – folytatta Klau. – Ezért olyan hajmeresztő a bulizás. 
Te nem izgulsz?

Kockacukor  felvonta  a  szemöldökét.  Izgul-e?  Nem  tudott 
lenyelni egész nap egy falatot sem, és most nem a nyelve miatt.  
Gyomra helyén verdeső kismadár!

–  Persze  hogy  izgulok...  Szerintem  ez  minden  jó  buli  előtt 
természetes.

– Szóval ez jó buli lesz? – kérdezte talányosan Klau. – Miért? 
Tudnom kéne valamiről?

–  Ugyan  kiről?  –  nézett  rá  Cukor.  –  Mindösszesen  azért 
számítok jó bulira, mert az egyik haverom, Feri lesz a DJ.

–  Ez  a  vak  srác...  Nagyon  szimpatikus  neked,  ugye?  – 
puhatolózott tovább.

– Igen, persze. De ő csak egy haver, mondtam már!
Anyával megbeszélték, hogy buli után ma nem itthon alszik, 

hanem Apához  megy,  mert  ez  az  a  hétvége,  amikor  Apu  ráér 
családi  életet  élni.  Öcsit  már  délután  odaviszik,  nála  meg  van 
kulcs, megy, amikor megy, de nem túl későn.

Kockacukor majd kibújt a bőréből:
„Matiz!”  – dalolta,  mert  tudta,  hogy Apa mindig betartja  az 

ígéretét, és ő remélhetőleg autótulajdonosként térhet majd haza.

210



A  Pitbull  Pöröly  bejárata  előtt  hosszú  sorok  kígyóztak.  Itt 
találkoztak Klau húgával,  és megállapították, hogy mindhárman 
nagyonok:  nagyon  csinosak  és  nagyon  izgatottak.  A  sötétben 
megnéztek egy tűzijátékot is: Kockacukor úgy érezte, a magasból 
sok-sok  színes  csillag  hullott  a  hajára.  Szeretett  arra  gondolni, 
hogy megülnek  a  hajszálai  között,  és  ott  tovább  sziporkáznak, 
zizegnek,  és  egyre  beljebb  szívódnak,  hogy  minden  porcikája 
ragyogjon. Duci kora óta nem tapasztalt ilyet, de tényleg jó nőnek 
érezte  magát.  Minden  kis  semmiségen  nevettek,  s  meg  sem 
lepődött azon, hogy odalépett hozzá egy srác.

– Te mindig ilyen jól nézel ki? Hatóságilag be kéne tiltani!
A  Pöröly  egy  többfunkciós  komplexum  –  minden  zenei 

irányzat  megtalálható benne.  Ők a  partiarc  szakosztályt  válasz-
tották,  gondosan elkülönítve  a  rockerektől,  a  bluesosoktól  és  a 
dzsesszesektől. A biztonsági őrök megnézték a karszalagjukat, és 
már  mehettek  is  be:  Kockacukornak  hevesen  vert  a  szíve. 
Rengeteg ember, pillantása végigpásztázta a fejeket: Max sehol. 
Sem a bárpultnál, sem az asztaloknál, sem a táncparketten... jó, 
nagy a tömeg, de hitte, hogy megérezné, a szíve megsúgná, ha itt  
lenne – ám semmi. Mindannyian alkoholmentes koktélt rendeltek, 
és  felültek a magas székekre,  hogy elkortyolják.  Kockacukor a 
koktélon kívül magát is felszívta a gondolatra, hogy lehetett olyan 
hülye, hogy egy pillanatig is reménykedett? Olyan hangos volt a 
zene kívül, hogy odabent is kiabáltak a gondolatai:

„Látni  akarom!  Az  arcát!  A  tekintetét!  Amitől  mindjárt 
elpirulok, mert úúúgy néz... És a mosolya! A bársonyos hangja... 
az  illata!”  Feri  elmélyülten  kevert  a  DJ-pultnál,  Kockacukor 
odament hozzá, megsimította a karját, lenyomott neki egy puszit,  
de aztán látta, hogy a fiú annyira dolgozik és figyel,  hogy nem 
akarta  zavarni.  Visszament  a  lányokhoz,  és  borús  gondolataiba 
mélyedt.
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„Ennyire  nem  vagyok  fontos!  Lásd:  ennyire  nem  vagyok 
fontos senkinek!  – mondogatta magának zaklatottan és  teljesen 
értelmetlenül. – Hiába minden, nem kellek...”

Persze, megint egy bezárt ajtó. Egy lehetőség, amiről azt hitte, 
nyitva áll, pedig nem. Sminkelt, frizurát készített, ruhát választott  
– hasztalanul. Valahol mindig is tudta, hogy Maxnál zárt ajtót fog 
találni, de nem bírt parancsolni magának. Reménykedett. És akkor 
is, akkor is és csak azért is szerette volna, ha találkoznak.

„Úgy kell neked, megérdemled!” – mondta magának, de aztán 
az is eszébe jutott, hogy a benne élő, szerelemre áhítozó lánynak 
éreznie kell, hogy ő mindent megtett érte. És ettől a gondolattól, 
hogy igenis képes tenni önmagáért, megnyugodott.

Hirtelen a diszkó egyik szegletében meglátta Ibolyát. Teljesen 
elképedt. Oldalba bökte Klaut, hogy nézze már ő is meg, kit lát, s 
igencsak  elcsodálkoztak:  Ibolyán  egy elég  menő,  feltűnő  ruha-
költemény  volt,  amelyet  Cukor  a  ruhatárából  egyáltalán  nem 
ismert. Egy magas alakkal volt, akin jól látszott, hogy már nem 
fiú, hanem férfi – táncoltak éppen.

– Ismered? – kérdezte Klaut.
– Persze! – bólintott a barátnője. – Ez Charlie!
Baing! Mintha főbe kólintották volna: még egy hazugság!
Charlie jóképű volt: fekete, elöl kicsit kigombolt inget viselt, 

és farmernadrágot,  de így is olyan...  elegáns benyomást keltett. 
Ibolya  mellette  tette-vette  magát,  körültáncolta,  minden 
mozdulatával azon igyekezett, hogy elbűvölje a férfit.

–  Nem  mész  oda  hozzá?  –  kérdezte  Klau.  –  Nehogy  baja 
legyen!

– És? Mit csináljak? Rángassam haza? Ugyan! Nem az a fajta, 
aki ezt hagyná! – csóválta meg a fejét Cukor. – Ő dolga! – mondta 
végül, és úgy tett, mintha észre sem vette volna a kis hülyét, és  
azon  igyekezett,  hogy  ne  járjon  folyton  arra  a  szeme,  és  ne 
ellenőrizze, mit csinál...
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Amennyire  a  zajban  lehetett,  váltottak  még  néhány  szót,  és 
gondosan  megitták  az  üdítőiket.  Erre  nagyon  vigyáztak,  mert 
Anyu a lelkükre kötötte. Van valami kábítószer, amit bedobnak a 
lányok poharába, és aztán bekövetkezik a teljes áramszünet. Anya 
nemcsak prédikált, hanem sajnos tapasztalatból beszélt: az egyik 
kolléganője  egy  szem,  imádott  kislányát  hozták  be  roham-
mentővel egy ilyen eset után. Nitu akkor kezdett járni egy helyes 
fiúval, először mentek buliba. A fiú vett neki egy üdítőt, és pár 
pillanatra  egyedül  hagyta  a  lányt,  de  tényleg  csak  annyi  időre, 
amíg  lekezelt  néhány  cimborájával.  Nitu  megitta  az  üdítőt,  és 
aztán snitt. Ettől kezdve semmire sem emlékszik, csak arra, hogy 
a kórházban ébred, fölötte az Anyukája síró arca. A fiú elmondása 
alapján  valamelyest  rekonstruálni  lehetett  az  esetet,  de  csak 
töredékesen. Lekezelt a cimborákkal, s mire visszatért, Nitu, az ő 
gyönyörű szerelme éppen hevesen csókolózott egy idegen fiúval. 
Ezen annyira berágott, hogy se szó, se beszéd sarkon fordult, és 
elment, vagyis egyedül hagyta a diszkóban a lányt. Ki volt az, aki 
begyógyszerezte,  és  hányan  mentek  végig  rajta  –  azóta  sem 
tudják. A srácnak, amikor megtudta, mi történt Nituval, iszonyú 
bűntudata  támadt,  meg  is  látogatta  párszor  a  kórházban,  de  a 
kapcsolatuk soha nem lett olyan, mint volt. Már nem tudtak tiszta 
szemmel nézni egymásra.

Az  üdítő  elszörpölése  után  beálltak  táncolni.  Klauval  egy 
tánctanító videóról megtanultak egyszer egy tök jó koreográfiát,  
az ütem stimmelt, és azt nyomatták, Klau húga és annak hozzájuk 
csapódó barátnője pedig saját elképzelésük szerint tekergették a 
testüket, és nagyon jól mozogtak. Időnként megállt mögöttük egy-
egy fiú, és alsótestüket a lányok fenekéhez nyomták, mire Klau és 
Cukor mindjárt összezárt, és oldalazva kitáncoltatták a „kicsiket” 
a veszélyzónából.

„Nem,  nem!  Akármilyen  nagy  is  itt  a  tömeg,  így  nem 
ismerkedünk!” – mutatták mozdulataikkal.
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Kockacukor  keze  ökölbe  szorult,  mert  látta,  hogy  Charlie 
megsimogatja Ibolya  fenekét,  akinek ez láthatóan tetszett,  mert 
még kihívóbban dörgölőzött hozzá.

„Atyavilág!” – hűlt el Cukor, és egyszerűen nem tudta, mihez 
kezdjen ezzel a jelenettel. „13 éves, könyörgök! Ne mááár!” – És 
ekkor Max odalépett Charlie-hoz, és váltottak néhány szót.

Kockacukor  meghökkent:  Charlie  ismeri  Maxot?  Akkor 
nyilván annyira rossz arc nem lehet... Bizalmatlan maradt ugyan, 
de egy kicsit enyhült benne a harag. Aztán szem elől vesztette a 
fiút, de kisvártatva valaki megragadta hátulról a derekát.

– Szia! Megismersz? Annyit kerestelek! – Max volt az, és ezer 
foggal Kockacukorra nevetett.

A többiek elhűltek Max megjelenésétől.
„Ilyen jó pasi! És Kockacukor ismeri? Óóóóó!” – Ezt lehetett 

kiolvasni a tekintetükből.
Maxszal ott volt még az a két haverja is, akit Cukor látott már 

az  utcán  és  a  lépcsőháznál  is,  meg  talán  a  gyúrós  klubban. 
Ismerősek  voltak  nnna,  valahonnét.  Ők  is  beálltak  hozzájuk 
lötyögni. Három izmos, első osztályú srác, akik mellett a lányok 
egészen kicsinek tűntek.

–  Szép  a  rúzsod!  Nekem  is  kéne...  –  mondta  Max  búgva 
Kockacukornak.

– Tényleg? – csodálkozott Cukor, és a zsebébe nyúlt, mert ott 
őrizte  titkos  vésztartalékként  a  legfontosabb  sminkeszközök 
miniverzióit. – Tessék! – vette elő a rúzsát.

Klau mindjárt megcsóválta a fejét, és másfelé nézett.
„Ennyire hülye nem lehetsz!” – üzente telepatikus úton, és a 

Maxszal lévő két srác is röhögött.
Kockacukor  gyorsan  észbe  kapott,  és  úgy  tett,  mintha  csak 

évődött volna: bűvös kört írt le vele a levegőben, majd imitálta, 
mintha berúzsozná magát, és az ajkára mutatott:

– Itt van! Tessék!
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Közben majd leégett a képéről a bőr. Pláne akkor, mikor Max 
erre a felszólításra megragadta a kezét, salsásan megpörgette, és a 
pörgés végén magához rántotta.

– Nana! – mondta Cukor, és megpróbálta kicsit hátrébb hajtani 
a  fejét,  különben Max ott  helyben megcsókolja.  És ő nem így 
képzelte az első csókját, a nagyérdemű publikum előtt...

Max haverjai  nevettek,  de  Max intett  nekik  a  fejével,  hogy 
„Csend!”, és tovább táncoltak. Egyszerre Klau húga a farmerjához 
nyúlt, és elővette belőle a mobilját, ami rezgőre volt állítva.

– Mindjárt jövök! – intett a nővérének, és csendesebb terület 
felé próbált fúrakodni.

Max hihetetlenül jól mozog. Mintha minden ízülete laza lenne, 
és felszabadultan élvezi a tánc és a  zene örömét.  Bámulatos,  a 
mellettük táncoló lányok is megnézték a mozgását. Kockacukor 
gyakorlat híján volt, ő csak próbálta átadni magát a zene keltette 
hullámnak, de nem tudott felkapaszkodni rá. A tánctanító videó 
ellenére úgy érezte, ő lehetne mondjuk a legjobb műlábas táncos, 
vagy a járókeret ördöge... Kínlódása egészen addig tartott, míg be 
nem  raktak  egy  összeborulós  számot.  Max  nem  engedte  a 
többiekkel  levonulni  a  tánctérről,  hanem ismét  magához húzta, 
egyik kezével átfogta a derekát, másik kezével... jaj, mamááám... 
Megfogta a fenekét. Ő irányította a lány mozdulatait: Cukornak 
eleinte merev volt kissé a csípője, kelletlenül billent erre és arra...  
hiszen  nem  tudta,  merre  lépjen,  de  Max  olyan  erős  akarattal 
irányította,  hogy nem kellett  mást  tennie,  mint  követnie.  És ez 
annyira de annyira vérpezsdítő! Az a finom keverő mozgás, amire 
Max csípője  az  ő  csípőjét  tanította!  A torka  is  összeszorult  az 
izgalomtól. Mintha vékony jégen járna, és folyton fülelne, mikor 
reccsen be a cipője alatt, és merül el a sötét, mély árban... Aztán 
érezte, hogy a fiú arca közelebb és közelebb nyomul az arcához, 
és már a bőrét súrolja a kicsit borostás áliával, és már ott is volt 
szája  a  szájánál,  de  megint  kívül  rekedt  az  ölelésen. 
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Akármennyire elhatározta, hogy behunyja a szemét, ha a csókra 
kerül sor, nem veszett el Max karjában, hanem figyelte...  ööö... 
most  éppen  Ibolya  mozgását.  Charlie  fogta  a  kezét,  és  éppen 
kifelé vezette a diszkóból.

„Hová mennek?”
Figyelte, amíg el nem tűntek, és nagyon szeretett volna utánuk 

menni, de aztán megrántotta a vállát, mert eszébe jutott, hogy tök 
felesleges. Tekintete továbbvándorolt Klau húgára, aki odalépett a 
bárpultnál üldögélő társasághoz, majd súgott valamit a nevetgélő 
Klau fülébe. Klaunak ettől a hírtől egyszerre letörlődött a mosoly 
az  arcáról.  Odahajolt  a  barátnőjük,  hadd hallja,  mi  az  ábra,  és 
amikor az ő fülébe is belesúgták – mosolygós arca túlzottan is 
komolyra  vált.  Majd  egyszerre  néztek  várakozásteljesen 
Kockacukor felé.

„Mi történt?” – támadt fel  Cukorban az ijedelem, s kérdően 
intett a fejével. Max észlelte, hogy Cukor kibillent a pillanatból, 
pedig  már  azt  hitte,  megfogta,  és  igen,  az  övé...  de  mégsem. 
Bosszús  arccal  próbálta  elforgatni  a  lányok  társulata  felől,  de 
Cukor hátrafelé tekergette a nyakát.

„Mi  van?”  –  intett,  és  Klau,  mintha  csak  erre  várt  volna, 
odalépett hozzá.

– Bocs – mondta Maxnak, és Cukor füléhez hajolt. – Franciska 
telefonált,  hogy lefeküdt  a  barátjával,  de  kiszakadt  a  gumi.  És 
most  őrjöng,  hogy  nem  akar  terhes  lenni,  és  kérdi,  hogy  mi 
ilyenkor a teendő. Ja, és a szülei sem tudhatják meg, mert akkor 
az apja szíjat hasít a hátából.

„Esemény  utáni  tabletta...  De  kiskorúaknak  csak  szülői 
beleegyezéssel.  Hűha! Ez gond – futott  át  Kockacukor fején. – 
Felhívom Anyut, biztosan segít!”

Majd  a  szíve  szakadt  meg,  de  ki  kellett  bontakoznia  Max 
karjából.

– Ne haragudj, de nagyon rossz hírt kaptunk, el kell mennünk!
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Max csalódott arcot vágott.
– Találkozunk még?
Mit lehet erre mondani?
– Biztosan!
És  ekkor,  ekkor,  ekkor!  Max  elkérte  a  mobilszámát. 

Rácsörrentett,  és  így  Kockacukor  is  láthatta  az  övét!  És 
elmentette! Maxból egy kis darab, mondjuk a hallgatózó füle, itt 
van a kezében.

„AAAÁAAA!  –  belül  olyan  örömteli  sikításokat  hallatott, 
hogy megbuggyantak volna a denevérek.  –  Ez nem lehet  igaz! 
Mégis akar tőlem valamit? Az ügy már ennyire komoly?”

Kockacukor  elmenőben,  fél  szemmel  még  látta,  ahogy  a 
barátai odamennek hozzá, és nevetnek rajta, mire Max az egyiket 
vállon üti, majd elfordul.

„Hát bántja, hogy én elmegyek? Aáááááá! De jó!”
Most, hogy így kisikongatta magát legbelül, már az épület előtt 

állva  láthatta,  hogy Dénes  apu éppen a  bejárat  elé  kanyarodik. 
Úgy látszik, Anyu rögtön riasztotta.

– Ibolya hol van? – kérdezte, amikor besorjáztak az ülésekre.
– Nem velünk jött – vonta meg a vállát Cukor. Sem ő, sem 

Klaudia nem szóltak arról, hogy mit láttak.
– Nekem azt mondta, veletek lesz – mondta Dénes apu, akin 

látszott, hogy nagyon dühös. Előkapta a telefonját, és már hívta is 
Ibolyát.

– Hol vagy? – kérdezte. – Mi az, hogy csak sétálsz? Kivel? A 
lányok  itt  vannak  mellettem,  és  azt  mondták,  a  színedet  sem 
látták!  – Nem lehetett  hallani,  Ibolya  mit  mond a túlvégen,  de 
Dénes apu szörnyen mérges hangon válaszolt:

– Kivel vagy? – emelte meg a hangját. – Gyere haza, de most 
azonnal! Nem érdekel! Jó! Ha a ház előtt vagy, akkor 5 percen 
belül legyél a kapu előtt, és várj meg, különben... – hogy mi az a 
különben, nem tudni, de a hangja semmi jót nem ígért.
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Kockacukor  csak  pislogott,  mert  a  „szent  embert”  még 
sohasem hallotta így beszélni az üdvöskéjével. Hát igen, Dénes 
apu számára nyilván újdonság, hogy a kislánya hazudik neki...

„Most örülnöm kéne, ugye, hogy kiderült?” De nem örült.
Dénes apu, mint az őrült, hazafelé vette az irányt. Mikor a ház 

elé értek, megint telefonált.
– Hol vagy?
– Itt! – kopogott be az ablakon Ibolya, aki valószínűleg nem 

számított  rá,  hogy ilyen hamar lebukik az apja előtt,  mert  még 
átöltözni sem tudott.

–  Ülj  be!  Mi  ez  a  ruha  rajtad?  –  szúrta  ki  Dénes  apu  is 
mindjárt.

Ibolya csak megvonta a vállát, és hallgatott. Feszült csendben 
vitték  haza  Klauékat.  Míg  ezután  Dénes  apu  a  Franciska  által 
megadott cím felé tartott, Kockacukor azon tépelődött, hogy fel-
hozza-e ezt a Charlie-témát, vagy sem. De Dénes apu megelőzte:

– Kivel voltál? – szegezte a lányának a kérdést. – Mert hogy 
nem a barátnőiddel, az tiszta sor.

–  Franciskával  –  mondta  Ibolya,  a  tőle  telhető  legflegmább 
hangon. – Nyomozd le ezt is nyugodtan.

Kockacukor  oldalról  figyelte  Dénes  apu  arcát,  s  látta:  ez  a 
hazugság és a szemtelen hang ütött.

–  Nem  kell  lenyomoznom  –  mondta  halkan.  –  Éppen 
Franciskához megyünk!

Kockacukor  nem  szerette  volna  még  egyszer  ezt  a  csendet 
átélni... Mikor megálltak, Dénes apu nagyon furcsa hangon ismét 
megszólalt:

– Mit csináljak veled, hogy észhez térj?! Anyád útját akarod 
követni?

Ibolya  csak  a  vállát  vonogatta  ismét.  Mire  megérkeztek, 
Franciska már szétsírta a sminkjét, alul úgy elfolyt a fekete festék, 
mintha  halloweenpartira  készült  volna.  Mellette  egy kicsit  duci 
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kamasz  fiú,  olyan  pattanásos  arcú,  semmi  különös  srác, 
Kockacukor meg is lepődött rajta,  hogy Franciska vele jár.  Bár 
Ibolya elmondása szerint ez a Dávid nem egy bumfordi  kisfiú, 
hanem  nagy  gengszter:  nyáron  a  haverokkal  végigrabolták  a 
balatoni  strandokat,  ellopták  a  parton  hagyott  cuccokból  a 
pénztárcákat, s aztán nagy lábon éltek. Mindenhová taxin jártak, 
új cipő, ruhák, éjszakai élet, márkás whiskey, robogók – mindezt 
15 évesen, jómódú családok gyermekeiként, s úgy, hogy a szülők 
semmit sem vettek észre. Ezektől a pluszinformációktól Kocka-
cukor tényleg másként nézett a srácra...  És Franciskára is, mert 
átvillant  rajta:  vajon  milyen  hatással  volt  a  vele  való  barátság 
Ibolyára? Hiába, ez a „mindenre nyitott” korosztály. Vajon ezek 
után Ibolya mit  csinálhat  Charlie-val?  Ó,  mamám! Mi mindent 
kipróbálhatott úgy, hogy arról nekik fogalmuk sincs!

Dénes apu, aki Ibolya szerint helyesli az ösztöntevékenységet, 
mert  az  állatokból  indul  ki,  eléggé  szigorú  arccal  nézett 
Franciskára:

–  Azt  tudjátok,  hogy  mivel  kiskorú  vagy,  ez  bűncselek-
ménynek számít? Te hány éves vagy? – fordult a fiúhoz.

– Tizenöt – válaszolta Dávid.
– Minden nagyobb kórháznak van sürgősségi betegellátása, és 

létezik az ambulancián sürgősségi fogamzásgátlás is. Tizenhárom 
évesen azonban ehhez is  szülői  felügyelet  szükséges,  illetve az 
orvos bejelentési kötelezettséggel tartozik a rendőrség felé. Most 
mit tegyek veled, mondd meg!

–  Ne  tessék  szólni  a  szüleimnek...  Kérem...  Ha  Apám 
megtudja, megöl!

– Azért csak nem...
–  Illetve...  az  számít  valamit,  ha  már  betöltöttem  a 

tizennegyediket?
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–  Szerencse  a  szerencsédenségben...  Tizennégy  éves  kortól 
nem  büntetendő,  ha  a  te  beleegyezéseddel  történt,  és  nem 
erőszakkal...

– Semmi erőszak nem volt! Sőt! – tiltakozott Dávid azonnal. 
Dénes  apu  gondolkodóba  esett.  Látszott  rajta,  hogy  tusakodik 
önmagával: ez a „Mit tegyek?” kérdés nem egyszerű egy felnőtt 
ember számára sem. Végül fogta a telefonját, és felhívta Anyut.  
Vázolta a helyzetet, Anyu pedig rögtön mondta a megoldást:

– Persze, átviszem az ambulanciára... a tajkártyája nála van? 
De lesz egy-két keresetlen szavam a kislányhoz...

– Nekem is az enyémhez – mondta Dénes apu, és kinyomta a 
telefont.

– Menjünk! – mondta,  azzal  mindenkit  beültetett  az autóba. 
Kockacukor  már  nem  ment  velük  a  kórházig,  hanem  a  meg-
egyezéshez híven kiszállt az édesapja háza előtt. És nagyon örült, 
hogy egyetlen, határozott  mozdulattal  becsaphatta  maga mögött 
az ajtót, kizárva magát végre ebből az átkozott helyzetből.

„Nem rám tartozik!” – gondolta, és könnyű volt a szíve, még 
egy mókás grimaszt is megengedett Ibolya felé, amíg integetésre 
billegtette neki az ujját.
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17.

Apánál ébredt,  s az első gondolata Max volt  és a tegnapi este.  
„Istenem, ez a hülye Franciska elszúrta életem legjobb buliját!” 
És ekkor már megint úgy hallotta,  hogy a Túró Rudi hecceli  a 
hűtőből.

„Ugyan,  ki  tiltja  meg  neked,  hogy  egyél  belőlem  egy-két 
darabot?!  Az  a  sok  kretén  a  suliból?  Ha  ez  egyszer  neked jó, 
akkor mit törődsz velük?”

És hiába magyarázta Túró Rudolfnak, hogy őt sem érdeklik a 
srácok a suliból, és igaz, súlyosak a kommentek a fotói alatt, de ő 
még  sokkal  súlyosabb...  Hol  foglalkoztat  ez  egy  csokicsövet, 
akinek tudvalevőleg jó kis puha túró van az agya helyén? Mint 
Ibolyának...  Vajon  Dénes  apu  leült  végre  beszélgetni  a 
kislányával? És mi a frászt akar Ibolya ettől a Charlie-tól? Szép 
ruhákat, biztosan – azt látta.

„Ajaj... és a szép ruháknak vajon mi az ára? Valószínűleg nem 
az  irodalomról  beszélgetnek...  –  nyomakodott  elő  belőle  a 
gondolat. Próbálta nyugtatgatni magát, de igazából azért drukkolt, 
hogy Ibolya ne fizessen túl nagy árat a szép ruhákért.

Ezt  az egész  tegnap esti  sokkot  csak egy tálca  süteménnyel 
lehetne feledtetni valahogy. Valahogy.

„Jézusom! Te, aki a vízen is tudtál járni! Teremts nekem ide 
egy kis édességet!”

És ekkor, mint az óidőkben Lázár, felkelt és járt. Körbe-körbe 
a szobában. És! Hirtelen mozdulattal kinyitotta az íróasztalfiókot. 
Tátáám! Nyert: benne két darab, ijedt zöld-fehér gumicukor béka 
lapult. Beleült velük a fotelbe, és olyan franciás hangulata támadt: 
egynek mindjárt tőben leharapta a fejét.

„Aáááááááá!” – harsant volna a levegőbe egy sikoly, ha mert 
volna sikítani. Mert a nyelvéről elfeledkezett. Amíg el nem múlt a 
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nyelvérzése és a nyelvvérzése, addig sírt. Utána új erőre kapott, és 
legalább csak a nyelve hegyével nyalogatta a béka lábát.

„Töltött csokit is!” – diktálta benne egy édességdiktátor.

Apával  a  reggel  igazán  csodás.  Hogy  lehet  egy  ember  már 
vasárnap reggel, alapjáraton is sík ideg? És persze megint csak a 
munkájáról mesél.  A hülye munkáról,  a hülye kollégákról és a 
még hülyébb vezetőségről. És arról, hogy neki ebből elég! Cukor 
nem  értette,  hogy  akkor  miért  nem  vált.  A  válás  előtt  Anya 
szerzett neki új helyet, ám Apa mégsem hagyta el ezt a régit az új 
kedvéért.  Meghátrált,  és  tovább folytatta  az  önsajnálatot,  Anya 
pedig beadta a válókeresetet.

„Ha  rám  nem  vagy  tekintettel,  legalább  Öcsire  legyél!  – 
szerette  volna mondani.  – Ugyanis ha nálad vagyunk, Öcsi azt 
kezdi játszani, hogy ideges. Leszegett fejjel  jár-kel, és időnként 
cigarettázik a levegővel. Nézd meg! Szerinted ez a jó minta egy 
kisgyereknek?”  De  persze  nem mondott  semmi  effélét.  Inkább 
fókuszt  állított,  s  valami  szépre  gondolt.  Elképzelte  Louis 
Armstrongot a pikulájával, amint csak neki énekel.

I see trees ofgreen, red roses too
I see them bloomfor me andyou
and I think to myself ívhat a wonderful world

Egészen  boldog  lett  a  gondolattól,  hogy  éltek  emberek,  akik 
fekete  (abban  az  időben  másodrendű)  mivoltukkal  mit  sem 
törődve ilyen dalt tudtak énekelni a szép világról... Hát ő, Lányi 
Elvira, akinek van Anyukája, kisöccse, fantáziája, ezer lehetősége, 
és nemsokára autója... És akinek majdnem összejött Max is... ne 
dúdolja vele, hogy milyen csodás a világ?!

– Megnyomkodjam egy kicsit  a  válladat? – kérdezte Apától 
szeretetteljes  hangon,  vigyázva  arra,  hogy  szépen  formálja  a 
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szavakat: ha kiderül a piercing, lehet, hogy az ezer lehetőségből 
oda az autó...

–  Á,  kösz,  nem  kell!  –  legyintett  fáradtan  Apu,  és  újabb 
cigarettára gyújtott.

Kockacukor  leült  a  reggeli  salátájához,  és  míg  a  villájára 
bökött egy gépsonkás párolt zöldségdarabot,  arra gondolt, hogy 
talán  ha  szerezne  neki  relax  kazettákat,  megtanulna  lazítani. 
Iszonyatosan  koncentrált,  tekintettel  a  gumibékás  tapasz-
talatokra...  És  nagyon  lassan,  látszólag  elgondolkodva  evett.  A 
nyelve fájt még, viszont már nem volt annyira bedagadva, mint 
tegnap:  így  fordulhatott  elő,  hogy  a  villa  fogai  egyszerűen 
beakadtak  a  piercing  immár  kilógó  testébe.  Kockacukor 
megpróbálta kihúzni az evőeszközt a szájából, de sehogyan sem 
sikerült, ellenben a rántástól még a vére is kiserkent, mert kicsit 
megint felszakította vele a már behegedt sebet. Áááá! Folytak a 
könnyei...  Ha tehette  volna,  most  akkorát  kiált,  hogy lebuknak 
Apa mélabús fejére a köcsögök a konyhaszekrény tetejéről. Apa 
azonban el volt foglalva saját sanyarú sorsával, észre sem vette, 
hogy tőle fél  méterre valódi élet-halál küzdelem folyik. És vér. 
Meg könnyek.  Egyéb testnedvekről  nem is  beszélve. Be kellett 
vallania  magának,  hogy  jólesett  neki  az  együttérzés  e  rég 
tapasztalt, magas hőfoka. Ahogy elfordult, hogy kenyeret szeljen, 
Cukor felpattant a székről, és elrohant a fürdőszobába, ahol már 
nyugodtan,  két  kézzel  turkálhatott  a  szájában.  Végre-valahára 
sikerült kiakasztania a villát, és kiöblítenie a vért a szájából. Apa 
polcán  látott  egy  kis  üveget  70%-os  alkohol  felirattal:  gyorsan 
belekortyolt, hogy fertőtlenítse a sebet. Arra viszont nem gondolt, 
hogy az alkohol tényleg öl, butít és nyomorba dönt, mivel annyira 
csípte a nyelvét, hogy hétrét görnyedt, és a homlokát csapkodta 
miatta  a  kád  szélébe.  Mikor  kijött,  szeme  duzzadt  volt  a 
visszanyelt  sírástól,  és  a  homloka  kipirult,  Apa  pedig 
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meghatódott, mert azt hitte, hogy küzdelmes sorsának ecsetelése 
váltotta ki érző szívű gyermeke megindultságát.

Öcsi délre már hányt: nem jött ki belőle semmi, csak öklen-
dezett.  Cukor  pedig  elgondolkodott:  hogyan lehet  megmondani 
egy felnőtt embernek, hogy a világ nem kietlen és puszta, mert 
sötétség  ül  a  felszínén,  ahogy  a  Biblia  állítja  a  teremtés 
kezdetéről, hanem a saját gondolkodásunkkal határozzuk meg azt, 
miként  érezzük  magunkat  benne!  Á!  Két  órakor  rájött,  hogy 
felesleges erőlködnie, hiszen Anya egy hosszú házasság alatt sem 
tudta megértetni vele.

Érdekes,  ha  Öcsit  hazahozzák,  mindig  meggyógyul.  És 
könyörög, hogy ne vigyék el többé Apához. Apu közelében nem 
lehet pihenni, mert ha nem is szól, mégis érezni, hogy a levegő 
zizeg  körülötte.  Újra  itthon,  a  saját  szobájában!  Hmmm!  És 
immár autótulajdonosként. De jóóóóó!

Az,  hogy  Dongó  és  Hercegnő  egészen  összebarátkoztak  az 
elmúlt napokban, onnét is látszott, hogy a kutya a legnagyobb sze-
retetben  harapdálta  és  nyalogatta  Hercegnő  fejét,  miközben 
feszülten  bandzsított.  Hercegnő  a  tökéletes  bizalomról 
tanúbizonyságot  téve  dorombolt,  tűrte  a  nyálazást  és  fej-
harapdálást... Ahelyett hogy óvatos lett volna, mert mi van akkor, 
ha  Dongó  azokkal  a  hatalmas  fogakkal  egyszer  csak  szeretné 
megbontani a fejét, hogy megnézze: mitől működik egy macska, 
vagy hogyan képződik benne a berregés?

Egyébként  Dénes  apu  nyúzott  arca  átbeszélgetett,  meg-
szenvedett éjszakáról árulkodott.

„Mi  a  szösz?”  –  csodálkozott  Cukor,  mikor  összefutottak 
Ibolyával a fürdőszobában. Ibolya, ahogy meglátta őt,  hóna alá 
csapta  sminkescuccát,  majd  kicsit  felemelt  orral,  szó  nélkül 
távozott.

Kockacukor  mindjárt  sziú  indiánnak  érezte  magát,  a  nyom-
követő fajtából. A levegő feszült rezgéséből, négy baknyomból és 
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egy siketfajdlépésből pedig azt olvasta ki, hogy Ibolya és Dénes 
apu  között  nem született  igazi  feloldás,  hiába  a  feltáró  jellegű 
beszélgetés.  Ibolya  kemény  és  gyűlölettel  teli,  s  most  már  az 
apjától is eltávolodott.

Vasárnap délután Böbe csörgése riasztotta a tankönyv feletti szu-
nyókálásból.

–  Van  kedved  eljönni  velem az  állatorvoshoz  kontrollra?  – 
kérdezte, a háttérben jól hallható oázással.

– Baba van nálatok? – kérdezte Cukor csodálkozva.
– Á, dehogy! Szipit kitettem az erkélyre, és nyilván az utcán 

hallott  valamit,  mert  most  egyfolytában  bőg.  Várjál,  leterítem 
pléddel!

– Hihetetlenül élethű! Ez a madár egy nyelvzseni... Milyen jó 
lenne,  ha  elmenne  helyettünk  nyelvvizsgázni!  Jaj,  nem  is 
mondtam: Aputól megkaptam a kocsit! Értetek megyek, jó?

Kockacukor készülődni kezdett. Eltöprengett egy kicsit, hogy 
Dongót magával vigye-e, de aztán úgy döntött, túl sokan lennének 
a pici  Matizban,  ha ő is  velük utazik.  Anya aggódva lekísérte, 
mert szerette volna megnézni, miként indul útnak... Plusz lehozta 
még a szemetet is, és levegőzni Dongó kutyát.

Cukor roppant  büszke volt  az autójára.  Szeretettel  simogatta 
meg szürke testét, és hálásan gondolt Apára, hogy a régi autóját 
nekiadta,  mikor  újat  vásárolt.  Mindeközben  erősen  próbált 
elvonatkoztatni a ténytől, hogy a rendszáma, az 526 (mi is lehet 
Apu autójának rendszáma???) megegyezik a mohácsi vész utolsó 
három  számjegyével...  Vajon  milyen  nevet  adjon  neki?  A 
családdal  gyakran  játszottak  olyat,  hogy  az  előttük  haladó 
rendszámok betűiből  frappáns  szavakat  alkottak.  Nem is  bánta 
már a mohácsi vészt! Ha arra a férfira gondolt, aki büszkén ült 
LUK rendszámú autójában. .. az idős házaspárról és a GAY-ről 
nem is beszélve...
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Beszállt,  Dongót  pedig  csak  erőnek  erejével  lehetett 
visszatartani attól, hogy kövesse.

– A kutyi most nem utazik! – szólt rá Cukor, majd elfordította  
a slusszkulcsot. – Mi van, ez nem indul? – csodálkozott, és újra  
meg újra ráindítózott, mire rájött, hogy egyszerűen ennyire halk a 
motor!

Integetett  Anyának,  aztán  ahelyett  hogy  rükvercet  kapcsolt 
volna,  egyest  nyomott,  és  előreindult  –  hoppsza!  –,  mindjárt 
satufék, ettől meg lefejelte a kormányt.

– Phú, de jó a fék! – ujjongott a homlokát dörzsölve.
Aztán tolatás, valami csattant (észre sem vette, hogy elsodorta 

Anya lába mellől a műanyag kukájukat, szanaszét küldve ezzel a 
szemetet), csak azon csodálkozott, hogy az ő édesanyja, aki soha 
nem szokott káromkodni, most kedves integetés helyett mérgesen 
rázta az öklét utána:

– Basszuskulcs,  Elvira!  –  süvöltötte,  de  Cukor  ekkor  már  a 
kanyarodásra figyelt.

– Bocsika! – mondta a szembejövő autónak, mert kikanyarodás 
után ő is abban a sávban találta magát, és mint a lovagi tornán 
szokás, egymással szembe haladtak.

Böbe ezen előzményekről mit sem tudva, kezében a kalitkával 
nyugodtan szállt be házuk előtt az autóba.

– Vau! – mondta Szipi, amint meglátta Cukorkát.
–  A  vaut  most  otthon  hagytam!  –  nyugtázta  a  sofőr,  és 

elindultak.
– Lánc-lánc-eszterlánc – eszterláncicérna! – kezdett énekelni a 

madár.
Annyira  meglepő  volt  ez  a  reszelős  férfihangon  előadott 

gyermekdal,  hogy elnevették magukat.  Aztán Cukor és Böbe is 
csatlakozott  a  kornyikáláshoz,  amit  a  madár  a  fejét  le-fel  
mozgatva  díjazott.  Hangos  énekszóval  és  kb.  40  km/óra 
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sebességgel  haladtak,  miközben  Szipi  teljes  átéléssel  oázott, 
egészen a vadmadár-kórházig.

–  Kíváncsi  vagyok,  megbarátkozik-e  az  állatorvossal  – 
szorongott  kicsit  Böbe.  –  A  múltkor  sem  bántotta,  szurit  sem 
kapott, csak megnyomogatta a begyét.  Annyira égő, hogy ilyen 
rendes velünk, ez a buta pedig miket mond!

A vadmadárkórházban a kopogásukra Laci bukkant elő.
– Sziasztok! Hogy van a nyelv? – kérdezte mindjárt.
Kockacukor  engedelmesen  rá  is  öltötte,  Laci  pedig 

megszemlélte.
– Még be van gyulladva egy kicsit. Kamillázd, oké?
–  Nem számítottam rá,  hogy  találkozunk  –  magyarázkodott 

Kockacukor –, de azt hiszem, most van nálam annyi pénz!
– Hmmm... – köszörülte meg a torkát a fiú. – Már felhívtam az 

ön kedves figyelmét arra, hogy a kezelés a továbbiakban díjtalan, 
és a vadállatok etetése tilos.

– Akkor viszont szeretném valahogy a hálámat leróni  – jött 
zavarba Cukor. – Miként tehetném?

–  Mire  gondolsz?  –  kérdezte  meglehetősen  frivol  hangon, 
mókás arcot vágva Cica Mengele.

–  Hát...  nem  is  tudom,  mire  gondoljak...  esetleg  szívesen 
takarítok a tetoválószalonban, vagy ilyesmi...

– Figyelj, akkor teljesítsd egy kívánságomat, kérlek: fogadd el 
viszonzás nélkül. Menni fog?

– Talán – mondta Cukor,  és  fél  fordulat  közben látta,  hogy 
Böbe e párbeszédet hallva felhúzza a szemöldökét.

–  Egyébként  meg  kell  mondjam,  jól  vág  az  eszed,  Gyula 
-mosolygott Laci. – Ilyet nőben még nem pipáltam...

– Köszönöm! – pirult el hajtőig a lány.
– Szervusztok!  –  jelent  meg a  nyitott  ajtóban az  állatorvos. 

-Hogy van a kis beteg?
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A hálás kis beteg összerezzent Berkényi doki láttán, egészen 
karcsúra nyúlt, és dercés hangon közölte vele a már állandósult 
véleményét:

– Anyád!
– Elnézést kérek, még bátortalan egy kicsit – magyarázkodott 

Böbe de ígérem, lesz ő nemsokára kedves is!
–  Belemegyek  a  véredbe!  Köcsög!  –  erősítette  meg  gazdija 

ígéretét a madár.
Az állatorvost láthatóan nem zaklatta fel különösképpen Szipi 

durvasága.
Már  a  telepről  kifelé  jövet,  az  autó  felé  tartva  Böbe  nagy 

szemet meresztett Kockacukorra, de nem szólt.
– Csak nem, hogy kérdezni akarsz valamit? – mosolygott rá 

Cukor.
–  Csak  nem,  hogy  mondani  akarsz  valamit?  –  hangzott  a 

válasz.
– Esetleg ha rákérdeznél?
Böbe már fültől fiilig száj.
– Gyula? És ez a hangnem köztetek... Micsoda?
Kockacukor csak legyintett.
– Ugyan, Böbi! Tudod, hogy úgyis mondanám! Ő csak egy jó 

fej srác, akivel SMS-eztem egy kicsit, ezenkívül kilyukasztotta a 
nyelvem.

– Jó fej srác. Aha! No, sebaj – összegezte Böbe.
– Hé!  –  szólalt  meg a  hátuk  mögött  valaki,  és  Kockacukor 

hátrafordult.  Aztán  mindjárt  be  is  feszültek  akcióra  készen  az 
izmai, mert az a kölyök volt, aki már kétszer is megtámadta.

– Nem, nem! Nincs nálam semmi! – állt meg felemelt tenyerét 
mutatva a kissrác.

– Mit akarsz?
– Csak...  izé...  szeretném megkérdezni tőled, hogy csinálod? 

Vagyis hol tanultad... azt...
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– Az önvédelmet? Évekig jártam karatéra.
– És... megtanítanál? – Zsebéből néhány gyűrt papírpénzt vett 

elő,  és Cukor felé tartotta.  – Fizetek érte! – mondta,  és nagyot 
szívott az orrán.

„Vajon honnét szerezte ezt a pénzt?”
– Nem kell – csóválta meg a fejét.
– Miért? Ez ugyanolyan jó pénz, mint bárki másé! Csak azért, 

mert intézetis vagyok, mi? Hát cseszd meg! – Azzal a bankókat 
Cukor felé vágta, zsebre dugta a kezét, és dühösen elindult a műút 
felé.

–  Basszus!  Megszántam!  –  morogta  Cukor  Böbének,  míg 
felszedték a pénzt a földről.

Beültek  az  autóba,  majd  elindultak  ők  is  a  műút  felé.  A 
hepehupákon  ugrált  a  kis  Matiz,  Böbe  óvó  mozdulattal  ölelte 
magához  a  kalitkát.  Amikor  az  autó  a  fiú  mellé  ért,  Cukor 
letekerte  az ablakot.  Látta,  hogy a kölyök a kézfejével  törli  az 
orrát, majd elfordítja tőlük a fejét, hogy ne lássák: sír.

– Elvigyünk egy darabon? Hová mész?
A fiú megvonta a vállát, és fura hangon mondta:
– Haza.
–  Te  a  Hinta  utcai  gyermekotthonban  laksz,  ugye?  Gyere, 

elviszlek!
Az  autó  megállt,  a  kiskölyök  beszállt.  Kockacukor  hátra-

nyújtotta neki a pénzét.
Egy darabig néma csendben haladtak.
– Hogy hívnak? – kérdezte Cukor, miközben a visszapillantó 

tükörből figyelte a fiú arcát.
– Orsós Gábor!
– És mire  kell  neked a karate?  – kérdezte némi éllel  Böbe. 

-Hogy könnyebben szerezz pénzt?
Cukor a tükörből jól látta, hogy a fiú milyen pofát vág a kérdés 

hallatán.
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– Nem! Hogy megvédjem magam, ha tudni akarod! – Ezt a 
mondatot még keményen vágta oda, de aztán eszébe jutott valami, 
amitől  megvidámodott.  –  Ahogy  lerúgtad  a  Józsit,  hááát!  Az 
nagyon frankó volt!

– Örülök... És kitől akarod megvédeni magad? Ki bánt?
–  Ki  bánt?  –  kérdezte  meghökkenve Orsós  Gábor.  –  Hát  a 

nagyobbak! Mi, kicsik vagyunk a csicskák!
Cukor és Böbe összenéztek. Egy új világ köszönt rájuk ezen a 

kisfiún keresztül. Egy másik világ, földrajzilag nem is távol tőlük, 
ahol farkastörvények uralkodnak, s amiről nekik, védett életet élő 
kiváltságosoknak fogalmuk sincsen.

Már a lakótelep szélén jártak, amikor Böbe megszólalt:
– Húúú, az ott nem Ibolya? De! Ki az a pasi vele?
Cukor is odakapta a fejét,  és összehúzott szemmel figyelte a 

távoli alakokat.
– Van egy sanda gyanúm, hogy komoly az ügy... Charlie!
– Nem kispályás – szólalt meg Orsós Gábor.
– Ki nem kispályás? Ibolya?
– Nem, az a fószer!
Közben megérkeztek a Hinta utcához, és Cukor egy alkalmas 

helyen megállt. Hátrafordult az ülésen.
– Mit tudsz róla?
– Sokat! – mondta a kölyök sokat sejtetően. – És el is mondom 

neked, szívesen! De az üzlet az üzlet... Tanítanál?
Cukornak  nem  sok  kedve  volt  ezzel  a  gyerekkel  közelebbi 

kapcsolatra lépni, de Ibolya dolga sem hagyta nyugodni, úgyhogy 
ráállt.

Böbe is kiszállt, de még visszaszólt:
– Ja, és Tamás szólt, hogy Csótány 18. szülinapja lesz. Minket 

is meghívott!
– Buli? Tök jó! – mosolygott Cukor.
– Meg sem kérdezed, ki lesz ott? – kérdezte talányosan Böbe.
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– Ki lenne? A Mocsok Csillag teljes létszámban, meg a suliból 
jó pár arc...

– Aha! És beszéltem Nagycsótánnyal, hogy hozza el a gyúrós 
haverjait.  Egyet-kettőt  nevén  is  neveztem...  Merthogy  én  meg 
hozok lányokat, és ők kellenek a barátnőimnek... Nagycsótánynak 
nem tetszett ugyan, mert azt mondta, hogy „nem az ő köre”, de 
olyan  szépen  pislogtam  rá,  hogy  végül  nem  tudott  nekem 
ellenállni...

Cukornak a hírtől összeugrott a gyomra.
– Nem mondod! – hitetlenkedett.
– De mondom! – nevetett Böbe. – Tudod, hogy rám számít-

hatsz! – Azzal becsapta az ajtót.
– Buli-buli-buli! De jó! – örvendezett Cukor hangosan, immár 

egyedül az autóban.
Estére (a minimális tanulás következtében) iszonyú fáradtságot 

érzett.  Lemosta  a  szemfestékét,  majd  bebotorkált  a  sötét 
szobájába, és mint egy darab fa, eldőlt az ágyon. Így fordulhatott 
elő, hogy teljes testsúllyal rázuhant, vagyis rátenyerelt a takarón 
fekvő  macska  testére.  És  csupa  macskanyál  lett  a  tenyere 
Hercegnő sikításra nyíló szájától.

18.

Hétfőn a suliban az első órájuk angol volt, ahol egyik osztálytárs-
nője, akiről Kockacukornak mindig egy angol lányregény hősnője 
jut  eszébe  (Elizabeth  Bennet,  mert  barna,  göndör  haja  van, 
jellegzetesen összefogva, és olyan kis telt arcú meg pirospozsgás), 
felolvasta a házi feladatát, melynek témája:

„Mit csinálsz hétköznap, szabadidődben?”
Bennet kisasszony válasza, lefordítva:
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„Mi nagyon muzikális család vagyunk. Esténként Apámmal és 
a bátyámmal együtt furulyázunk, de ha nekik nincs kedvük, akkor 
a tévé előtt kézimunkázom.”

Ella tanárnő nagyon mérges volt, mert gyakorlatilag az egész 
csoport  egész  órán  ezen  nevetett,  Tamás  még  az  asztalra  is 
ráfeküdt a röhögéstől.

–  Tamáskám,  kislányom! – fegyelmezte  idegesen a  tanárnő, 
újabb hullámokat indítva meg ezzel.

Kockacukornak  a  szünetben  eszébe  jutott,  hogy  ráküld  egy 
SMS-t  Lacira,  mert  itt  az  idő  a  piercingcserére.  A  nyelve 
viszonylag  lelapulva,  és  az  elsődleges  ékszer  már  igencsak 
lötyögött benne. Célját elérte,  mert egy hét alatt lefogyott négy 
kilót. Ez a négy kiló mínusz persze nem jelentett nagy változást: 
tornaórán,  ha  valamiféle  meccsre  kerül  sor,  még  mindig  őt 
választják utoljára a csapatba. Valami frappánsat akart írni, hátha 
sikerül  megint  SMS-ezésbe  bonyolódnia  Lacival.  Hosszan 
elmélkedett, majd titokban, hogy a környezetvédelemről előadást 
tartó tanár ne észlelje, nekilátott a pötyögésnek.

„Nyelvem élesítve... Mikor és hol volna jó kiköszörülni rajta a 
csorbát?”

Hamarosan jött is a válasz:
„Élesítve? Ez csodálatos! Épp most végeztem ki két embert, és 

robogok a vesztembe. Vagy a WestEndbe... Délután?”
„Jó lesz, most úgyis suliban vagyok... Másfél  órája hadarva, 

monoton hangon  felolvasva természetvéd a tanárnő.  Megőrülök 
mindjááárt!”

„Én rajzolgatni szoktam őrülés ellen. Legjobb épp a tanárnőt. 
Indulatod így a kreativitás medrébe terelődik... ”

„Már  rájöttem!  Az  előbb  a  tankönyvben  látható  zordon 
tekintetű  mezőőrnek  ciklámenszínű  tangabugyit  pingáltam  az 
altestére.

„Miért... Nem volt rajta?”
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Kockacukor  elnevette  magát,  és  mivel  ez  az  SMS-ezés 
veszélytelen játék, visszaírt:

„Miért, te terepruha alatt szoktál...? Mindjárt elképzellek!”   
A válaszon viszont megdöbbent:

„Én, ha elég jó az idő, semmit nem hordok... Most képzelődj!” 
Kockacukor fülig pirult, és már nyeste is a riposztot:

„Juuj! Nem tudok! Mit szólnak a járókelők?”
„Akkor ezért viselkednek olyan furcsán?” 
„De már hideg van, ugye??? Csak hogy tudjam, délutánra...” 

Erre már nem jött felelet, Kockacukor pedig magában nevetett.

Suli  után  alig  várta,  hogy  a  parkban  találkozhasson  Orsós 
Gáborral. Azért a parkban, mert abban reménykedett, hogy Max 
esetleg  arra  jár.  Vagy  hírmondóként  Dzsamal...  Már  a  kutya 
látásának is úgy örült  volna! Hazarohant,  átvedlett  sportruhába, 
majd (Dongóval együtt) a megbeszélt helyen és időben rá is talált 
jövendő tanítványára. A fiú kicsit ellenséges tartásban, összefont 
karral állt, s méregette.

– Kutyát miért hoztál?
Cukor ledobta a zsákját egy padra, s bemelegített.
–  Te  is  csináld!  –  biztatta  a  fiút.  –  Kell,  hogy  az  izmaid, 

ízületeid  bemelegedjenek,  nehogy lesérülj...  A  kutya  meg  sétál 
egy kicsit, míg mi tanulunk.

Dongó  szemmel  tartotta  Orsós  Gábort,  Orsós  Gábor  pedig 
szemmel tartotta Dongót. Nagyon gyanúsak voltak egymásnak.

– De néz engem!
Cukor elhúzta a száját.
– És? Mi van akkor?
– Megtámad?
– Nem, nem támad meg! Nem volt még kutyád?
– Nem, nekem csak kakasom volt.
– Kakasod? A gyerekotthonban?
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–  Nem,  az  igaziban...  –  mondta  Gábor,  és  elszomorodott. 
-Egyszer hozott nekem a testvérem két kis csibét, és felneveltem 
őket. Egy tyúkot meg egy kakast. A tyúkot le kellett vágni, mert 
nem volt mit ennünk. A kakas annyira hozzám szokott, hogy ha 
hívtam,  jött.  Nagyon  szerettem.  De  egy  napon  őt  is  le  kellett 
vágni. Először nem engedtem, aztán nagy nehezen megértettem, 
hogy végtére enni csak kell! Én nem ettem belőle. Mert mindig a 
kis szemit láttam, ahogy rám néz. Aztán megígérték: fogok kapni 
megint egyet.

– És? Kaptál?
– Nem. Anyukám meghalt, mi meg bekerültünk.
Kockacukor megakadt.
–  Milyen  nagyok  azok  a  fiúk,  akik  ellen  védeni  szeretnéd 

magad?  –  kérdezte  Cukor,  hogy az  ellenfél  adottságaihoz  leg-
megfelelőbb ütéseket, rúgásokat tanítsa meg neki.

– Láttad a Józsit, nem? Na, ő mindenkit lever. Meg parancsol: 
szerezd meg ezt, add oda azt... Meg van két fogdmegje, de azok is 
vele egyidősek.

Egy kézkivédést  és  egy  ütés-rúgás  kombinációt  gyakoroltak 
vagy egy órán át. Gábor nagyon elszánt volt, és magától is próbált 
cselezni, de Cukor mindannyiszor megállította.

– Mára ennyi elég. Most mondd, mit tudsz Charlie-ról.
–  Azt,  hogy  sajnos  jól  ismerem,  látásból...  Megfordult  a 

nővérem környékén, és... Lehetne edzeni mindennap?
Kockacukor elgondolkodott.
– Márhogy mindennap edzés, velem? Az a suli miatt nem jön 

össze.  De  itt,  a  közeli  általános  iskola  tornatermében  van  heti 
háromszor  edzés.  Jó  hely,  én  is  ott  tanultam.  Menj  be,  és 
érdeklődj. Biztos van kezdő csoport, amelyhez csatlakozhatsz! De 
hallgatlak, folytasd...
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Orsós  Gábor  ekkorra  már  bezárt.  A  fejére  dobta  a 
melegítőfelső kapucniját, felhúzta állig a cipzárját, és karba fonta 
a kezét.

– Ennyi. A többit majd legközelebb.
– Ne csináld már velem! Megkaptad, amit akartál, nem?
–  Nem!  Még  több  tudást  akarok  a  tudásomért...  –  mondta, 

mintha nem is az iménti kisfiú lett volna, aki szomorúan mesélt a 
kiskakasáról.

„Mit  kell  tenni  egy gyerekkel  ahhoz,  hogy ilyenné váljon?” 
-gondolta keserűn Cukor, s ettől megenyhült.

– Elvigyelek beiratkozni? Úgyis rég jártam ott! – szólt vissza a 
válla fölött.

A kissrác eltátotta a száját, úgy csodálkozott.
– Elvinnél? Azok után, hogy én...
– Szerdán délután 5-kor ott, a bejáratnál találkozunk! – muta-

tott az iskola ajtajára Cukor.
Könnyű  izgalom  futott  át  rajta.  Hirtelen  megint  érezte  a 

tornaterem jellegzetes szagát, és eszébe jutottak a rég látott arcok. 
Tomika, aki úgy gyakorolt, hogy kihúzta magát, és kekec tartással 
végigsétált  a  diszkón,  aztán  kiment  az  udvarra...  Senkihez  sem 
szólt,  senkihez  sem  ért,  de  ha  valaki  verekedni  akart,  az  pár 
percen  belül  utánament.  Úgy  hallotta,  kommandós  lett  belőle. 
Külön büszke volt az orrára, ami olyan sokszor betört, hogy pisze 
lett, mint Pinokkióé.

És  a  Mester...  Vajon  mit  mond  neki,  annyi  év  után?  Ő  a 
középső ujját felfelé tartva beintett neki, mikor azt mondta, álljon 
csak vissza a fehér övesek közé, ha zoknit akar húzni... Pedig a 
Mester  nyilván  csak  a  dolgok  elviselésére,  illetve  az  alázatra 
akarta megtanítani. Épp elégszer beszélt a kínai filozófiáról s egy 
nagyon fontos érzületről, a szerénységről. Hogy is mondta?

„Azért fontos a szerénység elsajátítása, mert az emberek nem 
szeretik  a  teltet.  Amikor  a  nap  tetőpontjára  hág,  átfordul 
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hanyatlásba.  Ha  a  hold  megtelt,  fogyásnak  indul.  És  persze 
fordítva.  Az  emberek  között  a  gőg ellenszenvet  vált  ki,  míg  a 
szerénység elnyeri az emberek tetszését. A végső ok sohasem a 
külvilág, hanem mindig maga az ember, aki saját viselkedésével 
vonja magára a jó, illetve a rossz következményeket.”

Ezen  gondolkodva  érkezett  a  tetoválóstúdióba.  Marton  Laci 
vigyorogva fogadta, de Cukor nem mosolygott vissza rá.

– Mizu? – kérdezte tőle Laci.
– Semmi – mondta Cukor komolyan. – Rájöttem valamire!
–  Okos  kislány  –  nyugtázta  a  fiú.  –  Na,  öltsd  ki  szépen  a 

nyelved, hadd lássam. Egyébként publikus? Már amire rájöttél...
Kockacukornak jólesett kiölteni a nyelvét, mert úgy érezte, ezt 

nemcsak Lacinak csinálja, hanem az egész világnak is egyúttal. 
Legfőképpen  saját  magának.  Nem  szokott  legbelső  ügyeiről 
fiúnak beszélni, ezért időnyerésként egy új alkotásra mutatott a fal 
mellett.

– Milyen szép, színes ez a kép!
– Szeretem a színeket – vonta meg a vállát  Laci,  miközben 

profi módon, villámgyorsan dolgozott: úgy cserélt az egyébként 
még  érzékeny  területen  piercinget,  hogy  csak  minimális 
fájdalommal járt.  – Téged is régen kiszúrtalak már,  mert  olyan 
vagy, mint egy szürrealista festmény. És még tarkabarka is.

Cukor  összevonta  a  szemöldökét.  A  tarkabarkaság  említése 
fájt.

Laci észlelte a grimaszt, úgyhogy folytatta:
–  Kielégítetlen  lilák,  incselkedő  sárgák,  vágyakozó  rózsa-

színek, vérbő vörösek, őrjítő zöldek, lankadó barnák. Kész vagy.
Kockacukor összezárta a száját, és kipróbálta az új ékszert: ez 

már nem bökte annyira – sokkal kényelmesebb volt.
– Hát  én is lankadó barna vagyok mostanság – szaladt ki  a 

száján őszintén.
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– Te,  lankadó?  Ha  SMS-ezünk,  mindig  magam előtt  látlak, 
huncut fénnyel a szemedben.

Cukor csodálkozott.
–  Tényleg?  Pedig  én  élőben  nem is  szoktam veled  huncut-

kodni.
– Sajnos! – mondta Laci nevetve.
Erre nem volt kész válasza, csupán zavarba jött.
– Mivel tartozom? – kérdezte a székből felállva.
– Mondtam már... – szólt feddő, mégis bensőséges hangon a 

fiú.
Kockacukor  nem tudott  mit  mondani,  a  csendnek  meg  fura 

feszessége volt köztük, ezért hirtelen kimondta, ami a Mesterről 
meg a szerénységről az eszébe jutott.

–  Lehet,  hogy  amikor  visszaküldött  a  fehér  övesek  közé, 
engem is a szerénységre tanított volna?

– Elképzelhető! – mosolygott rá Laci. – Benned nem volt elég 
alázat, mert jogtiprásnak vélted... S vajon hányszor érzel azóta is 
így, amikor az igazságérzeted éppen fegyverért kiált?

Cukor csak pillogott.
„Mi van?”
–  Semmi,  semmi,  csak  furcsa,  hogy  erről  beszélsz,  mert 

mostanság  én  is  ilyen  dolgokon  túráztatom  magam.  Hol  az 
igazság? És kinél? Mint amikor kilöknek a kezedből egy csőre 
töltött  stukkert.  Kihez  kerül?  Egy  adott  helyzetben  kinek  az 
igazsága az igazibb? Ki diktál? És miért?

Erről  a  kérdéssorról  Ibolya  jutott  eszébe,  és  az  ő  sajátos 
életigazsága. Vajon akkor, amikor azt mondja neki, hogy Charlie 
egy szemét, és kerülje el, az igaz igazságot mondja? Vagy amikor 
Anya azt szeretné, ha alapfokú önellátást tanulna parancsolgatás 
meg  követelőzés  helyett,  az  igaz  igazság?  Mindenesetre  úgy 
érezte, Laci az a személy, akit beavathat az Ibolya-ügybe.
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–  Te  mit  szólnál  hozzá,  ha  megtudnád,  hogy  a  13  éves 
mostohahúgod egy 26 éves pasival kavar?

– Biztos meglepődnék. És elbeszélgetnék vele, azt hiszem.
– Megvolt. Falra hányt borsó.
– Szülők tudják?
– Hogy még mindig együtt vannak, azt talán nem.
–  Erről  az  első  cigim  jut  eszembe.  Haverokkal  letüdőztem 

mindjárt, aztán egy napig hánytam az íze miatt.
– Ezt nem értem – bámult Cukor. – Hogy jön ide a cigi?
– Mit nem értesz ezen? Azóta sem gyújtottam rá...
– Aha, szóval azt mondod, hogy ha gáz a szex, mert még kicsi 

hozzá, úgyis abbahagyja?
– Bízzunk benne – vonta meg a vállát Laci.
Kockacukor ettől  a  választól  ugyan nem nyugodott  meg,  de 

éppen  elégségesnek  találta  arra,  hogy  elhessegesse  magától  a 
problémát.  És  amíg  hazafelé  sétált  a  kellemes,  október  végi 
alkonyatban, arra gondolt, hogy jó volt Lacival együtt lenni. Amíg 
vele volt, nem érezte a zaklatottságát. Mert ez a kitöltetlenség + 
szerelem fáj, tompít és kerget – abszolút kibillentené teszi.

Miről is beszélt neki még Laci? Hogy tegnap egész nap az utat 
törték a házuk előtt légkalapáccsal, és nagyon idegesítette a zaj, 
egészen addig, amíg fel nem fedezte benne a zenét. Érdekes.

Valahogy elmerült a vele való beszélgetésben, egészen addig, 
amíg meg nem csörrent a  telefonja,  az Anyát  jelző Palya Bea-
számmal:

„Anyám,  anyám,  édesanyám,  édes  fölnevelő  dajkám,  ha  
vétettem, megbocsássad, könnyeidet ne hullassad” –  mert akkor 
csak annyit mondott:

„Na, a légkalapács.”
Már majdnem elérte  a  házukat,  mikor összefutott  Ferivel  és 

Golyóval. Feri nagyon szomorúnak látszott.
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– Szia! – üdvözölte, ahogy a közelébe ért, és megsimogatta a 
karját. – Kockacukor vagyok!

– Tudom, megismerem a hangodat! – mosolyodott el Feri.
– Minden rendben? – kérdezte Cukor. – Olyan borúsnak tűnsz!
Feri biccentett.
–  Van  rá  okom,  elhiheted.  Szakítottam  a  barátnőmmel... 

Tudod, azzal,  aki mindig leparkírozott  a  kutyával  együtt  a  bolt 
előtt. De ez még hagyján. Most hallottam a hírt, hogy megtalálták 
Noémit.

– A szerelmével ment el? – érdeklődött Cukor.
–  Nem.  Az  erdőben  találták  meg,  egy  fához  kötve,  meg-

kínozva. Valaki még a fogait is kiverte.
„Azok a szép fogak. Noémi nevetése” – villant Cukor elé a 

kép.
– De él, ugye?
Feri a fejét csóválta.
– Nagyon sajnálom. Olyan kedves teremtés volt...
Cukor úgy tért haza, mint egy alvajáró, és nem is emlékezett a 

hazafelé vezető útra.
Otthon rodeózás: Dénes apu az ágy peremének támaszkodva 

szökdelt,  Öcsivel  a  hátán,  miközben  Anya  stopperrel  mérte, 
mennyi ideig tud „nyeregben” maradni a kisfiú.

–  Tíz  másodperc!  Megvan  az  új  rekord!  –  kiabálta  nevetve 
Anya.  Ibolya  szobájának  ajtaja  félig  nyitva,  ahogy  elhaladt 
mellette, látta, hogy elmélyülten beszélget valakivel. Vajon kivel? 
Hercegnő az ablakpárkányon üldögélt, és kifelé bámult a sötétbe, 
de az is lehet, hogy csak saját tükörképét bámulta a lámpafénytől  
megcsillanó  üvegben.  Dongó a  vacsoráját  fogyasztotta  éppen – 
minden  a  megszokott  mederben  haladt.  Megpróbálta  ebben  az 
egészben  fellelni  a  zenét.  A  disszonáns  hanggal  együtt,  hogy 
Noémi nincs többé.
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19.

Úgy beszélték meg Böbével, hogy segít neki alaposan felkészülni 
Élete  Nagy  Napjára.  Apa  külön  kérte,  hogy  töltse  nála  a 
szombatot,  mert  mesteremberek  dolgoznak  a  fürdőszobában,  s 
neki el kell mennie, úgyhogy Cukor megígérte, segít. Dongóval 
együtt  áttelepült  Apuhoz.  Miután  a  burkolok,  akik  egész  nap 
csempét  törtek,  flexeztek  és  szentségeltek  (Dongó  ugatásától 
kísérve) elmentek végre,  nekiláthatott a készülődésnek is. Böbe 
pontosan  érkezett,  és  óvatos  lábemelgetéssel  lépdelt  át  a 
törmeléken.

– Hétfőn jönnek csak vissza a munkások, Apuék meg elmentek 
új  csempéért  –  tájékoztatta  a  helyzetről  Cukor.  –  Szerinted...  
elégedjek meg csupán a fogmosással?

Böbe felvonta a szemöldökét, mert nem volt annyira híve az 
intenzív testszagoknak.

–  Azt  hallottam  a  rádióban,  hogy  az  izzadság  nagy 
mennyiségben tartalmaz feromonokat. Ha átható szagoddal akarsz 
sikereket  aratni,  akkor mindenképp.  De...  ha esetleg bevizeznél 
egy fürdőlepedőt, és áttörölgetnéd magadat...

Cukor a kutatási  eredményekre fittyet  hányva úgy gondolta, 
hogy  a  pállott  testszag  nem  a  legalkalmasabb  ajzószer  a  fiúk 
számára...  Elővett  egy tiszta törülközőt,  majd Böbét  és  Dongót 
kitessékelte a fürdőszobából, aztán munkához látott. A fürdőszoba 
nagy része szétkapva – használható vizesblokk csupán egy akadt: 
a  mosdókagyló.  Megnyitotta  a  csapot,  megnedvesítette  a 
törülközőt,  nyomott  egy  kis  folyékony  szappant  is  magára,  és 
munkához  látott.  A  felsőtestével  egészen  hamar  végzett.  A 
lábfejét  is meg tudta mosni úgy, hogy fél  lábon egyensúlyozva 
vízsugár  alá  helyezte.  Gyors  törlés,  lábujjpúderezés,  és  zsupsz, 
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belebújás a papucsba. De még mindig kentaurnak érezte magát: 
félig emberi lény, alfelében azonban még az állatvilághoz közeli. 
Mennyivel  egyszerűbb  lenne  kutyaként  minden!  Egy  kis 
popószaglászás, és máris megvan az új ismeretség. Az az ötlete 
támadt,  hogy  nem  lacafacázik  a  lassú  törülközős  módszerrel, 
hanem feláll egy csempekupacra, majd fölé ül a mosdókagylónak, 
s majd így, folyó vízsugárral leöblögeti magát. Épített is magának 
nagyszerű  csempelépcsősort,  és  aztán  fel  is  lépdelt  rajta,  majd 
megfordult, popsiját csúcsosítva közelített a mosdókagyló felé, és 
már azt gondolta,  sínen vannak a dolgok, mikor kiderült,  hogy 
dehogy. A sima felületű csempék ugyanis a nem rendeltetésszerű 
használat  következtében  elcsúsztak  egymáson,  és  Kockacukor 
biztosan egy csodálatos hátraszaltót mutatott volna be rögvest, ha 
nincs  alatta  az  áldott  vizesblokk,  így  viszont  nagy  sikoltással  
belecsüccsent a mosdókagylóba, ami egyet reccsent, és megadta 
magát: egyszerűen kiszakadt a falból, és benne gubbasztó utasával 
együtt a földhöz csapódott.

Nem tudni, az űrhajósokra hány g nyomás hat, amint áttörik a 
visszafelé úton a légkört. Cukor viszont hanyatt zúgva úgy érezte,  
agyrázkódást  kapott,  a  fenekébe  szúródó  kerámiaszilánkokról 
nem is beszélve. Nagyot sikított ijedtében:

– Hjaajj, Böbi, segíts!
Ráadásul a mosdókagylóval együtt a csap is kiszakadt a falból, 

és  most  erős,  tüntetések  szétoszlatására  is  kiválóan  alkalmas 
vízoszlopként lövellt egyik faltól a másikig.

„Apu  kinyír!”  –  villant  belé,  és  megpróbált  (még  mindig  a 
mosdókagylóban ülve) valahogy a kezével felnyúlni, és eldugíta-
ni a vízoszlopot.

Mesterkedés közben röhögésre lett figyelmes: Böbe és Dongó 
álltak a nyitott ajtóban, és Böbe nevetett.

–  Ne röhögj!  –  méltatlankodott  Cukor.  –  Húzzál  inkább ki, 
mert beszorultam!

241



–  De  hogy kerültél  bele?  –  kérdezte  Böbe,  miközben  lábát 
erősen megvetve próbálta kihúzni barátnőjét a  fenekére szorult, 
extramély dizájn mosdókagylóból.

–  Megpróbáltam  lefürödni!  –  mondta  mordan,  dacolva  az 
elemekkel.  –  Kiskoromban  is  szoktam  így...  néha.  –  Igazság 
szerint  Anyától  tudja,  hogy  még  csecsemőkorában  alátartották 
néha  a  csapnak,  hogy  lemossák  róla  a  bonusz  csokimázat,  ha 
túlteljesítette  az  egyadagnyi  pelust,  de  erre  most  nem  akart  
kitérni... – Inkább segíts!!! Csinálj már valamit! Zárd el! Zárd el!  
Beázik az alsó szomszéd! Apu megöl!

Mindketten pillanatok alatt  csuromvizesek lettek,  Böbe haja, 
sminkje  szétfolyt,  Kockacukor  sérója  úgyszintén.  Négykézláb 
mászott  a  sáros  vízben,  mire  megtalálta  néhány doboz  csempe 
mögött a főcsapot, és végre elzárta.

– Legalább a harisnyám megúszta szakadás nélkül – állapította 
meg elégedetten Böbe. Egyébként mindketten úgy festettek, mint 
az ázott ürgék.

– Asszem, lövészárkot kell ásnom a szobámban, mert ha Apa 
meglátja a mosdókagylót meg a vízvezetéket... – sápadt el Cukor 
a pusztítás láttán.

Böbe elnevette magát:
– Roxi nővérem mindig azt mondja, hogy minden azon múlik, 

hogyan  tálaljuk  az  eseményeket  saját  magunknak.  Tálald 
pozitívan!  Fogd  fel  úgy,  hogy  itt  a  régen  várt  inspiráció!  A 
lövészárokban  gubbasztva,  Apád  sortüzét  kiállva  legalább  lesz 
elég erőd, hogy átvedd az irányítást önmagad fölött. És leadod a 
fölösleget!

Cukor lemondóan legyintett.
– Fityfenét!  Már most tudom, hogy ha legközelebb a jobbik 

énem összevész a rosszabbik énemmel azon, szabad-e ennyit enni, 
azalatt én be fogok termelni egy nagy adag kakaós nokedlit!

242



Feltápászkodott, magára vett egy furdőköntöst, majd nagyjából 
rendet rakott a fürdőszobában. Hogy kiérdemelje Apa bocsánatát, 
még a munkások által otthagyott dzsuvát is feltörölte, és takaros 
kis  halmokba rendezte  az  építőanyagokat  meg  a  szerszámokat. 
Ezalatt  Böbe ruhát és hajat szárított  magának, és még jó,  hogy 
nála volt a sminkestáskája, mert új arcfestést is készíthetett.

Aztán  egyesült  erővel  munkálkodtak  azon,  hogy  Cukor  a 
lehető legjobb formáját hozza.

– Köszönöm, hogy segítesz – mondta Cukor. – Nekem nagyon 
fontos a mai este.

–  Miért?  –  kíváncsiskodott  Böbe,  de  választ  már  nem 
kaphatott, mert megcsörrent a mobilja.

– Mikor jöttök? – idegeskedett a vonal végén Csoti.
– Mindjárt, mindjárt! Azonnal készen vagyunk, és indulunk is! 

–  nyugtatgatta,  miközben  egyik  kezével  a  mobilt  szorította  a 
füléhez,  másik  kezével  megpróbálta  felhúzni  Kockacukor 
hatalmas méretű hátpárnáján a felsője cipzárját.

Nem volt véletlen a fiúk izgatottsága: úgy tervezték, hogy ha a 
lányok úgyis autóval érkeznek, el tudják hozni a hátsó ülésen az 
üdítőitalos  és  sörösrekeszeket.  Még  el  sem kezdődött  ugyan  a 
szülinapi  parti,  de  a  helyszínen  lézengő  fiatalok  máris  úgy 
érezték: ki-szá-rad-nak!

Dongó  ott  jött-ment  körülöttük,  érdeklődve  szimatolt,  bár 
Kockacukor  túlzott  mennyiségű  spray-használata  után  hányásig 
fokozódó köhögőrohamot kapott. Aztán a gazdi elővett egy szege-
cses  nyakörvet,  mire  Dongó  feltámadt  haló  porából,  vagyis  a 
vagdalthús  maradékából,  és  fenekét  boldogan  mozgatva 
örvendezett.

„Séta,  séta!”  –  majd  elképedve  leült,  amikor  Cukor  nem rá 
csatolta fel, hanem saját nyakára illesztette a szerelést.

– Hasonló a dizájn, ugye, kutyikám? – vigyorgott rá Böbe.

243



Következtek  a  szegecses  csuklópántok,  a  fekete,  jócskán 
duzzadó  nadrág  fölé,  a  nem  létező  derék  jelzéseként  pedig  a 
felezővonalra  láncos  öv  került.  Zselé  a  hajra,  erős,  dekoratív 
smink,  a  hurkásan  passzentos  felső  fölé  egy bő,  fekete,  nyitva 
hagyott ing: és kész!

– Egész jó!
Kockacukor azonban megállt önnön tükörképével szemben:
– Rocker-barbie bogyó! – mondta elkeseredetten, és fáradtan 

legyintett. – Ki fog így velem csókolózni? Majd Boldog Margit 
útját  járom  be...  tiszta  életet  élek,  örök  szüzességben...  És 
elsőszülött gyermekemet a papoknak ajánlom...

Indulás  előtt  kiírt  néhány  magyarázkodó  sort  Apának  a 
konyhaasztalra,  majd  fájó  szívvel  becsukták  maguk  mögött  – 
Dongó csalódott képére – az ajtót.

A ház előtt állt a kis Matiz: mindketten szeretettel simogatták 
meg.

– Nagyon irigyellek! – jelentette ki Böbe. – Hogy van jogsid, 
az irtó nagy szó! Ezután autóval közlekedhetünk a lakótelep egyik 
végéből a másikba! Wow!

A  boltban  megvették  és  berakták  az  autóba  az  üdítős-  és 
sörösrekeszeket,  majd  elindultak.  Kockacukor  a  barátnőjére 
nézett, és látta, hogy míg ő vezet, Böbe erősen kapaszkodik.

–  Csak  nem,  hogy  félsz  mellettem?  –  kérdezte  tőle 
csodálkozva.

– Á, nem! – mondta Böbe magára erőltetett nyugalommal, de 
hangjának  nyílt  ellentmondásaként  jól  látható  pisztolytáska 
képződött a hóna alatt – izzadságból. – Csak kicsit aggaszt, hogy 
annyira szorítod a kormánykereket, hogy elfehéredtek az ujjaid! – 
mutatott Cukor kezére.

Cukor  akkor  vette  észre,  hogy  Böbének  igaza  van:  olyan 
stressz számára még az autóvezetés, hogy derékból előrehajolva 
abszolút  rágörcsölt  a  kormánykerékre.  Izgalmában hol  elindult, 
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megállt,  elindult,  megállt,  mintha  vadlovon  ültek  volna,  olyan 
hevességgel.

–  Fent  fog  a  kuplung!  Még  nem  érzem  eléggé!  –  lihegte, 
miközben egyre pirosabb lett. – Bocsi! Bocsika! – integetett jobb-
ra-balra a szentségelő forgalomnak, mely amúgy is meglehetősen 
lassan haladt.

– Oda nézz! – mutatott a járdára. – Gyorsan, ugorj ki, és rakd 
be! – mutatott egy kifűrészelt útjelző táblára.

– Azta! – lelkesedett Böbe is mindjárt.
Cukor  kihúzódott  a  buszmegállóba,  Böbe  kipattant,  majd  a 

táblát felemelve az autóhoz rohant. Kinyitotta a hátsó ajtót, s nagy 
nehezen beszuszakolta a hátsó ülésre, az italok tetejére.

– Még jó, hogy valaki félbevágta, mert máskülönben nem fért 
volna be – ült vissza a helyére Böbe.

– Remélem, Csótány örülni fog!
A következő jobbkanyarnál megtudták a torlódás okát: Ravasz 

haladt elöl biciklin, aki büszkén vállalta kerékpáros mivoltát, tehát 
(Anyukája  által  varrt,  lobogó  Mocsok  Csillag  zászlóval  a  váz 
hátsó  részébe  tűzve)  az  úttest  közepén  tekert,  mögötte  15-20 
araszoló, veszettül dudáló autós...

– Feltűnési  viszketegsége van!  A múltkor azt  mondta,  hogy 
tudja, amikor az ágyában fekszik, még ha a paplan alá bújik is, őt 
akkor is figyelik az ufók.

– Az már komoly baj! Két hét, és befutás! – bólintott Cukor.
– Biztos a haját fényképezik! Nekik úgysincs ilyen...
– Ott egy parkoló... – mutatott Böbe oldalra.
–  Hooool?  –  kérdezte  Cukorka,  de  feje  oldalra  fordításakor 

mindjárt eltekerte a kormánykereket is, és – zsupsz! – hatalmas 
lendülettel beállt. Satufék, a tehetetlenségtől előrekoccanó fejek. 
Mikor felnéztek, Böbe végre befejezte a mondatot:

– ...de úgy látom, túl szűk!
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Cukorkának  sikerült  a  lehetetlen,  vagyis  a  két  szomszédos 
autótól egy-egy cm távolságra belavírozta az autót.

– Ez ám a szemmérték! – dicsérte meg Böbe.
– Ugye? – szerénykedett a sofőr.
– Jó, csak hogyan fogunk kiszállni?
Egészen  pontosan  sehogy.  Kockacukor  mindjárt  ideges  lett, 

megpróbált kitolatni, de a szomszéd kocsik megnyomása nélkül 
ez lehetetlen feladatnak látszott.

–  Nem  tudok  egyenesen  kimenni  –  hüppögte.  –  Hívjunk 
segítséget! – jött a mentő ötlet.

– Segítség! – kiáltotta Böbe, de egy néptelen mellékutcában 
álltak, és még véletlenül sem járt arra senki.

–  Pisilni  kell  –  szólalt  meg  Kockacukor,  a  kétségbeesést 
fokozva.

– Ebben meg is egyeztünk, kismadár...
A hátuk mögött elhúzott egy sportos kis kocsi, valahová, tőlük 

nem  messze  beparkolt,  ajtócsapódás,  léptek...  kisvártatva 
felbukkant előttük a járdán Kapor Jessica!

–  Jessica!  –  kezdett  eszeveszett  integetésbe  Kockacukor.  – 
Szia!

Jessica  egy  pillanatra  megállt,  rájuk  nézett,  kedvesen 
visszaintegetett, és már tovább is lépett.

– Segítsél! – üvöltött Cukor, de Jessica nyilván nem hallotta,  
mert nem fordult vissza.

– Nem vett észre? Lehetséges, hogy nem vett észre?
– Mondtam, hogy hülye! – mérgelődött Böbe. – Észrevett, csak 

nem akar segíteni. Kiskorunk óta utál!
– Miért gondolsz mindjárt a legrosszabbra? Miért haragszol rá 

ennyire?
– Nem bírom a stílusát. Egy nyafka majom!
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Ebben a pillanatban Tamás, Csótány és Ravasz jelent meg a 
látóterükben, Kapor Jessicával együtt, aki röhögve mutatott rájuk. 
Alig volt megalázó!

–  Hát,  Böbi...  szerintem  szállj  magadba  egy  kicsit  Jessica-
ügyben...  –  jegyezte  meg  Kockacukor,  miközben  letekerte  az 
ablakot.

– Mi a pálya, csajok? – kiáltott oda nekik Tamás.
– Nem tudunk kiszállni! – nevetett kényszeredetten Cukor.
A fiúk  ékelődtek  egy kicsit  a  női  vezetőkön,  aztán  egyikük 

kiállt  az  úttestre,  a  többiek  (már  aki  odafért  a  Matiz  csöpp 
motorházához) nekiveselkedve tolni kezdték.

– Hó-rukk!
Innentől  simán  ment  (gurult)  minden.  Cukor  új  parkolót 

keresett,  a  fiúk  pedig,  amint  hozzá  lehetett  férni  az 
italosrekeszekhez, mindjárt cipelni kezdték befelé.

Igazán nagy partinak ígérkezett a születésnap, mert a bulira ér-
kező  srácok  már  az  utcán  is  nagyon  hangosak  voltak.  A  suli 
kerítése  mellett  egy  családi  ház  áll,  idős  tulajdonosnője  éppen 
hazaérkezett.  Lerakta  a  szatyrát  a  küszöbre,  majd  mélyen 
előrehajolva keresni kezdte a kulcsot. Akkor haladt el mellette a 
Mocsok Csillag Fan Club néhány tagja,  s az egyikük játékosan 
nekibugizott a csípőjével az előrehajló néni fenekének. Gáz volt 
látni, hogy a néni fejjel előre belebukik a szatyorba, a srácok meg 
röhögnek,  és  közülük  az  egyik  (alapállapotban  nagyon  szelíd, 
rendes srác) elüvölti magát:

– Olyan jó kedvem van! Menjünk hintát szaggatni a térre! Bent 
a pincehelyiségben hangosan üvölt a zene, egymás hegyén-hátán 
fiúk-fiúk-fiúk, s mindösszesen csak hárman: Jessica, Kockacukor 
és  Böbe  voltak  lányok.  Kockacukornak  remegett  a  térde,  és 
szédült,  egyszer  egészen  komolyan  összerándult,  amikor 
meglátott egy magas alakot, és azt hitte, ő lesz az. De amikor a 
srác megfordult, látta, mégsem Max, csak nagyon hasonlít hozzá. 
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Annyira ideges volt, hogy a végén már nem is bánta volna, ha 
Max otthon marad.  Vagy ha  Nagycsótány haverjai  más gyúrós 
körből  kerülnek  ki,  és  nem a  Gyogyó  Gym  környékéről.  Már 
éppen  lemondott  róla,  mikor  olyan  érzése  támadt:  üvegfalnak 
ütközött. Az ajtóban, a lépcsősor tetején egyszer csak ott állt Max! 
És lefelé bámult, a tömegbe. Vele volt két haverja is, akiket már 
látásból ő is ismert.

Aztán  jött  Csótány,  elharsogták  neki  a  Halász  Judit-féle 
Boldog-boldog-boldog  születésnapot,  és  mindenféle  hang-
fekvésben süvöltve kívánták, hogy:

„Legyen méééég sok ilyen szép napod!”
Pezsgősdugók pukkantak, s mivel jelen volt a kissé piromán 

Gyepi is, az ünnep alkalmából ő egy petárdát robbantott. Görög-
tűzre  már  nem  maradt  ideje,  mert  Tamás  egy  határozott 
karateütéssel tarkón vágta.

– Az kell, hogy hazazavarjon minket a portás, vagy kijöjjön a 
yard, te nagyon hülye!

Koccintottak, Csótány egészen meghatódott  a haveroktól,  no 
meg a mindenfelől  a  kezéhez érkező ajándékoktól.  ,A parkban  
kutyát  sétáltatni  tilos!”  „A  tetőn  dolgoznak!" és  „Nem 
dohányzó!” feliratú táblák láttán azért kicsit fintorgott.

– Bakker! A mienket kint hagytuk a kocsiban! – jegyezte meg 
Cukor Böbének.

– Végre hogy megtaláltalak – szólalt meg ekkor egy bársonyos 
zengésű  hang  Kockacukor  háta  mögött,  megcsiklandozva  a 
tarkóján a haját. Kockacukor összerándult, amint felnézett a válla 
fölött: Max volt az! A srác megfogta a derekát, és tolni kezdte a 
pincehelyiség legeldugottabb része felé.

– Túl nagy itt a zaj! – kommentálta mindjárt a cselekedetét.
– Hol bujkáltál idáig?
– Én nem bujkáltam! – dadogta Cukor, mert a fiú olyan ellen-

állhatatlan  volt,  mint  egy  folyami  áramlat.  Gyakorlatilag  még 
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feleszmélni sem volt ideje, máris a falhoz döntve találta magát, 
vele szemben pedig, hozzá egészen közel hajolva Max. Kocka-
cukor nem hitt a szemének. Aztán csak annyit észlelt, hogy Max 
ráhajol  a  szájára,  és  minden  előzetes  figyelmeztetés  vagy 
bevezető nélkül megcsókolja. A döbbenettől mozdulni sem tudott, 
csak hagyta magát,  és pislogott. Aztán a fiú elhúzódott tőle,  és 
olyan furán nevetett.

– Ez meg... mi volt? – kérdezte tőle Cukor.
Max megvonta a vállát.
– Egy csók...  nem a jobbik fajtából.  – És hozzátette:  – Erre 

vártam már egy hete!
Cukor lélegzetet is elfelejtett venni a döbbenettől.
„Erre a csókra várt egy hete? De jó! Nem a jobbik fajtából? 

Bár... én is másként képzeltem el...”
Aztán hirtelen megjelent mellettük Max két haverja.
–  Na  végre!  –  mondta  az  egyikük,  és  belepacsizott  Max 

kinyújtott tenyerébe.
– Ha nehezen is, de csak összejött! – mondta a másik. – Most 

már húzzunk!
– Csá! – mondta Kockacukornak Max, aztán még visszafordult 

egy pillanatra. – Azért nincs harag? És kösz mindent! Mármint a 
kutyát!

Azzal  elment  a  barátaival.  Kockacukor  maradt.  Csak  állt,  a 
döbbenettől mozdulatlanul.

„Mi van? Mi volt ez?” – próbálta értelmezni a történteket. Azt 
sem vette észre, hogy a szeméből peregnek a könnyek.

„Az első csókom! Csak ennyi?”
Ezerrel üvöltő Him. A zajban beszélgető fiúk. Hallucinál, vagy 

tényleg hallja, amit mondanak?
– Ja, az a ronda dagadt csaj!
– Melyik?
– Ott, ni!
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– Aha, látom! Ez az, akit nyomattak a neten is? Mi van vele?
– Képzeld, Max csókolózott vele, fogadásból! Mert elvesztette 

a fekvenyomódöntőt! És az volt a tétje, hogy ha veszít, akkor le 
kell smárolnia az első szembejövő nőt! És pechére épp ez volt az! 
Visszavitte  neki  az  elveszett  kutyáját.  Mondjuk,  még  mindig 
egyszerűbb, mint ha valami öreg nyanyát kell...

– Láttad a neten?
– Ja, láttam én is! Gusztustalan!
Cukornak úgy tűnt, hogy a tömegből hol itt, hol ott emelkedik 

ki egy-egy röhögő fej.
„Hát ennyi volt az egész?”
A fejek, a zene, mint a hullámok. Vagy csak ő szédül?
„Ennyi volt az egész?” – Úgy érezte,  elmosódó szürkeségbe 

került.  Hiába  a  színei,  ez  a  szürke  erősebb  mindennél:  a 
vágyakozó rózsaszínnél, az őrjítő zöldnél, a kedves napsárgánál...

„Ennyi az egész?”
Minden rosszra fordult, és elhamvadt, mert Max csak fogadást 

kötött rá. Nem is kötött. Fogadást köpött rá.
„Ennyi?”
Ezt  nem lehet  túlélni,  ettől  messze  kell  szaladni.  Egy egész 

mennyországot képzelt el, pedig az egész nem más, mint egy... 
fityiszt mutató kéz. Hogy is gondolhatta, hogy ő, ezzel a testtel...  
kellhet?  Éppen  neki?  Hová  tette  a  józan  eszét?  Azt  a  híreset, 
amire mindig büszke volt?

„Ennyi!”
Kiment  a  folyosóra,  hogy  végre  egyedül  legyen.  A  lehető 

legtávolabbra húzódott,  belebújt  a sötétségbe. A falnak támasz-
kodott,  és  a  szemét  eltakarva  sírt.  Olyan  mélyről  fakadtak  fel 
belőle  a  könnyek,  annyi  emlékkép  szakadt  fel  a  cseppekkel 
együtt:  bele  voltak  sajtolva  a  könnycseppekbe,  ott  szikrázott  a 
felszínükön minden: a válás, a család, Apa, a saját zsírból épített 
biztonsága, a szája, az érzés, amint nyel... Nyel... Nyel!
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Egyszerre lépteket hallott, és összerándult az ijedségtől. Csak 
nem Max? Mit akar még? De nem... Böbe volt az.

– Mi a baj? – kérdezte.
–  Az  első  csókom!  Az  első  csókom!  –  hajtogatta.  –  Úgy 

örültem,  hogy  végre  velem  is...  hogy  én  is...  normális  lány 
lehetek!  Erre...  Érted?  Az  első  csókom  volt!  –  A  szavak  a 
keserves, csalódott sírástól csak szaggatottan törtek elő.

– Hazamenjünk? – kérdezte Böbe. – Vagy itt maradjunk? Mit 
szeretnél?

– Visszamenni? A többiek közé? Nem! Nem... vagyok képes 
rá! – rázta a fejét Cukor. – Hogy egész éjjel röhögjenek rajtam? 
Ne kérd ezt tőlem!

– Jó, akkor hazakísérlek!
– Nem kell! Nagylány vagyok már, haza tudok menni egyedül 

is. Maradj itt... te meg Tamás... – ismét zokogni kezdett.
– Maradj itt,  bemegyek a kabátokért! Tudsz ilyen állapotban 

vezetni? Vagy megkérjek valakit, hogy segítsen?
– Ne aggódj! – mondta, miután letörölte a könnyeit, és kifújta 

az orrát. – Számomra olyan a vezetés, mint másnak a levegővétel. 
– És ehhez a kijelentéshez keserűen nevetett.

Beültek.  Indított,  és  arra  gondolt,  jó,  jó,  hogy  fogadásból 
történt minden, de ha már így alakult... miért kellett beletörölnie a 
lábát?  Miért  kellett  megaláznia  őt?  Ezt  egyszerűen  fel  nem 
foghatta. Ja, persze, a haverok miatt. Akik végig mellette vagy a 
közelében  voltak,  nyilván,  hogy  ellenőrizni  tudják  a  fogadás 
végrehajtását.  Micsoda  kis  genya  ez  a  Max!  Ökölbe  szorult  a 
keze, és ütni-ütni-ütni szeretett volna. Iszonyatos düh lobbant fel 
benne minden fiú iránt!

– Ez nem maradhat így! – mondta,  miközben bekapcsolta  a 
világítást, és csikorgó gumikkal elindult.
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Olyan  tempóban  hajtott,  mint  egy  komplett  őrült,  egészen 
addig,  mígnem egy éles  kanyar  után gyalogosok bukkantak  fel 
közvetlenül előttük.

– Ó, lassíts! – nyögött fel Böbe.
Ettől  Kockacukor  magához  tért.  Nem  sodorhatja  bajba  a 

barátnőjét! És nem árthat másnak sem! Megpróbálta fékezni az 
indulatait, de érezte, hogy a mozdulatai még mindig túl hevesek. 
Az  autót  lefékezni  azonban  legalább  sikerült.  Gyűlölettel  telve 
rádudált  a  szétrebbenő  emberekre,  majd  sebességet  váltott,  és 
kistartolt. Nem tudtak sokáig száguldani, mert ismét emberek, fék, 
mérges dudálás, indítás...

– A kutya úristenit, mi van itt? Felvonulás, hogy mindenki az 
úttesten  mászkál?  –  dühöngött  Cukor,  és  mikor  a  szemtelen 
gyalogosok  közül  az  egyik  fenyegetőzni  kezdett,  letekerte  az 
ablakot, és keményen visszaüvöltött:

– Ne dumálj, hanem tegyed fel inkább a szemüveged, Papika!
A nyugdíjas bácsi annyira elképedt a hamvas arcú, szegecselt 

nyakörves, dundi kislány kiabálásán, hogy a szája is tátva maradt, 
Cukor pedig ismét a gázra lépett,  és a kis  Matiz kilőtt,  mint  a 
rakéta.  Kockacukor  idegrendszerét  láthatóan  megnyugtatta  ez  a 
kis ordibálás.

Nagyot sóhajtott:
– Az előbb farkasként bárkit levadásztam volna, marcangolási 

céllal.  Vagy  magam  jelentkezem  a  vadásznál,  hogy  lőjön  le 
bátran. Érzem, mindjárt jobban leszek, mert már próbálkozom az 
emberjelleggel...

– Jól van, jól van – mondta Böbe megfeszült testtel, mereven 
bámulva maguk előtt az utat.

–  Ajaj!  Itt  valami  nem  stimmel!  –  mondta  döbbenten 
Kockacukor,  ő  is  észrevette,  hogy  az  út  váratlanul  elfogyott 
előlük, mert egy lámpás kereszteződéshez értek. Az autó orra előtt 
közvetlenül pedig vízszintes vonalakkal futó zebra.
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–  Te,  ez  itt  előttünk  nem  egy  zebra?  –  kérdezte  Cukor 
csodálkozva, hogy rögzítse a látottakat. – Hogy került ez ide?

– Szerintem... valaki gyorsan idefestette – kuncogott kínjában 
Böbe.

– Idefestette? De miért?
Kockacukor előtt – aki számára olyan a vezetés, mint másnak a 

levegővétel – lassan derengeni kezdett a valóság.
– Hogyha ez itt előttünk egy zebra... akkor ez azt jelenti, hogy 

mi...  egész  eddig...  nem  az  autóúton,  hanem  a  járdán 
közlekedtünk?

– Igen!  – bólintott  Böbe nevetve.  –  Azt  hittem,  tudod!  Bár 
csodálkoztam, milyen agresszívan dudálsz a gyalogosokra!

Körülnézett – szerencsére gyér volt a forgalom és egy nagy ívű 
kormánymozdulattal szépen, rendben kihajtott az úttestre.

–  Ezt  azért  nem  mondod  el  senkinek,  ugye?  –  kérdezte 
Böbétől.

Böbe  megígérte,  hogy senkinek  sem szól.  Bármilyen  nehéz 
lesz is megállnia, még Tamásnak sem.

– Az életem alakulása miatt  szeretnék sírni,  de nincs köny-
nyem! – szólt Cukor. – Vagy törni-zúzni, de nem látom értelmét. 
Kövér vagyok.  Sokat  ettem, azért  vagyok kövér.  Vagyis:  nincs 
jogom sajnálgatni magamat,  mert  TEHETEK RÓLA! De tudod 
mit? Juszt sem hagyom magam! Megesküszöm rá neked, hogy le 
fogok fogyni!

–  Kemény lesz!  –  mondta  Böbe,  miközben  megsimogatta  a 
kezét.  –  És  nagyon  szeretlek  –  tette  hozzá.  Aztán  kiszállt,  és 
sokáig integetett a távolodó Kockacukor után.

Nem  lett  volna  képes  még  hazamenni.  Elvegyült  inkább  a 
forgalomban, hogy érezze, tartozik valahová. Része az útnak, a 
taónak, amit a Mester a  dójában annyiszor elmondott. Hát most 
itt,  a  nyolcsávos  gyorsforgalmi  úton  legalább  gyakorolhatja  az 
élést.  Zenét  kapcsolt,  és  azt  vette  észre,  hogy annyira  figyel  a 
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vezetésre  és  annyira  élvezi  a  haladást,  hogy  megfeledkezett  a 
fájdalomról.  Izgalmas,  soha nem látott  utakon járt,  nagyméretű 
csuklós buszok közé ékelődött – ezektől eddig félt, de most soha 
nem látott  nyugalommal töltötte el  a buszok hatalmas teste.  És 
látta  a  sofőröket,  és  figyelte  az  éjszakai  járművekben  utazó 
embereket, és a szívfájása lassan, legalább félig-meddig tompulni 
kezdett.  Úgy  gondolta,  hogy  a  krízis  nehezén  túljutott.  Aztán 
maga sem tudta, hogyan került oda ahhoz a házhoz, ahol egyszer 
Maxot  kileste,  graffitizés  közben...  Amikor  összeverekedett  a 
nagy  hasú  tulajdonossal...  Most  felkapcsolt  fényszóróval  állt  a 
házzal szemben, és nézte a feliratot. Az a szöveg, amit anno nem 
tudott kisi-labizálni, most könnyedén összeállt előtte:

„GYÚRJATOK DAGADTAK!”
„  Úristen! Miért nem tudtam ezt akkor elolvasni? Miért nem  

akartam ezt akkor elolvasni?”
Ezt a kérdést nagyon nehéz volt magának megválaszolni.

20.

Hazafelé  tartott  éppen,  amikor  a  lakótelep  szélénél,  a  fényesen 
kivilágított áruház tövében Ibolyára lett figyelmes: leszegett fejjel 
állt,  mozdulatai  alapján  makacskodott  éppen.  Charlie  ott  állt 
mellette, és széles taglejtésekkel magyarázott neki.

„Mi a szösz? Veszekednek?”
Ibolya most is feltűnő ruhát viselt: haja egészen magasra tűzve, 

arcán jól látható smink.
„Olyan,  mint  egy  kis  ká!”  –  állapította  meg  melléjük  érve 

Cukor,  és  nem állt  meg,  hanem továbbhajtott.  Aztán  még  egy 
utolsó  pillantást  vetett  a  visszapillantó  tükörbe,  hogy lássa,  mi 
történik, s a szíve megdobbant: mert ebben a pillanatban Charlie 
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éppen a karjánál fogva megrántotta a lányt,  mintha arra akarná 
rávenni, hogy üljön az autójába.

„Mit akar ez a pasi?”
Nem tudta kibogozni a szálat, a hülye Orsós Gábor meg nem 

árulta el, mitől nem kispályás ez a Charlie. Aki egy elegáns kocsi 
ajtaját nyitotta, egy kicsit mintha meg is lökte volna Ibolyát, hogy 
segítse a beülésben. Ibolya végül engedett. Beszállt, és elhajtottak.

„Most mit tegyek?” – töprengett Kockacukor.
Mint  légógyakorlaton  a  légvédelmi  sziréna,  felbúgott  benne 

valami,  ami  azt  súgta,  nagy  a  baj,  menni  kéne  az  autó  után, 
segíteni ennek a szerencsétlen, bajba jutott kis hülyének. Másrészt 
viszont,  mit  izgatja  őt  ez  az  egész?!  Menjen,  bulizzon  azzal, 
akivel akar, olyan ruhában, olyan feltűnő sminkkel, amilyenben 
akar  –  nagy  ívben  tesz  rá.  De  nem  érzett  megkönnyebbülést. 
Akárhogy  is.  Akárhány  jelzést  adott  nekik  Ibolya,  hogy  nem 
tekinti  magát  családtagnak,  azért  Kockacukor  most  mégis  úgy 
érezte,  együvé  tartoznak.  Leginkább  Dénes  apu  miatt.  Neki 
meghasadna  a  szíve,  ha  valami  baj  történne  a  kislányával,  és 
akkor, mint egy dominósor, dől vele együtt mindenki. Hisz Anyu 
boldogsága szorosan összefügg Dénes apuéval. Öcsi boldogsága 
szorosan függ Anyáétól. És hát ő is itt van ennek a dominósornak 
a  végén.  Nagyon  mérges  volt  Ibolyára,  amikor  összeszorított 
szájjal  indítózta az autót.  Követte őket,  akárhogy dobogott is  a 
szíve a félelemtől.

„Á,  túlspilázom  a  dolgot,  nyilván  csak  vacsorázni  mennek 
valahová!” – nyugtatgatta azért magát.

Szidta Orsós Gábort,  hogy bogarat ültetett  a fülébe, mert ha 
nincs az a félmondata, akkor már rég hagyná az egészet a francba. 
Lassan  kiértek  a  városból,  és  a  külterületen,  a  gyárépületek 
mellett haladtak, majd innen is tovább, a város széli üdülőkörzet 
felé  vették  az  irányt.  Kockacukor  félt:  még  sosem  vezetett 
egyedül  a  városon  kívül,  Olgával  mentek  el  egyszer,  hogy  a 
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sztrádát kipróbálja, de akkor lehajtótól lehajtóig haladtak, s már 
jöttek is vissza, neki köszöni szépen, az is elég volt. De ez most 
nem a sztráda, hanem egy néptelen főútvonal, aztán már az sem, 
erdő és mező mellett haladnak el, és kicsit döcög is az aszfalt...  
Kockázatot  vállalt:  leoltotta  a  lámpáit,  hogy  ne  lássák,  követi  
őket.  Egy  vele  szembe  jövő  rá  is  reflektorozott,  hogy  figyel-
meztesse,  de  nem  törődött  vele,  mintha  egy  láthatatlan  kötél 
húzná a nagy Opel után, úgy ment a nyomukban. Amikor aztán az 
autó  megállt  egy  elhagyatott  utcában  egy  elegáns  hétvégi  ház 
előtt,  tisztes  távolságban  ő  is  fékezett.  A  közvilágítás  gyér 
fényénél  látta,  hogy kiszállnak,  és  bemennek  a  kapun.  Charlie 
karon fogva vezette Ibolyát.

Cukor egy kicsit remegett, és elővette a mobiltelefonját. Kinek 
szóljon  ilyen  helyzetben?  Dénes  aput  idegesítse?  És  mi  lesz, 
Öcsivel együtt jön ide? És ha téves riasztás, nincs is semmi baj? 
Anyunak szóljon, aki a munkahelyén van éppen? Vagy Ferinek, 
aki vak?

Váratlan  ötlettől  vezérelve  (Marton  Laci!)  bepötyögte  az  M 
betűt: egyetlen fény az autóban a mobiltelefon kijelzőjének fénye 
volt.

– Halló! – szólt bele egy meglepett hang a túloldalon.
– Aludtál már? – kérdezte Cukor.
– Nem! Mondjad!
Kicsit furcsa volt a tónus, de Cukor már hadarta is.
–  Képzeld,  a  mostohahúgom  eljött  Charlie-val,  a  pasijával 

Szálasba, a Tengerszem utca 8. szám alatt vannak, el tudnál jönni 
ide,  segíteni? Vagy mit  csináljak, hívjam a rendőrséget?  De az 
meg  gáz,  kihívom  a  yardot,  és  ezek  odabenn  talán  békésen 
vacsoráznak... Mit tegyek?

– Megyek! – Majd kattanás.
Kockacukor szíve tele lett hálával: de rendes ez a srác! Ha Laci  

meg tudja oldani a problémát, akkor minden rendben, már régóta 
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ismeri Dénes aput, és egyáltalán nem pletykás. Egy felnőtt férfi,  
ha  becsönget  ehhez  az  emberhez,  és  kéri,  hadd  beszéljen 
Ibolyával, az mégis más, mint egy duci tinilány!

„Istenem, és ha kijön Laci, és azt mondja, csak hisztizek, nincs 
is semmi gáz, kár megzavarni őket? Uúúú, de bonyolult!”

Elhatározta, hogy addig, míg Laci megérkezik, kikémleli, mi 
folyik odabent.

A ház magas tuják között bújt meg.
„Vajon kutya van?” – nézett körül, de csak néhány biztonsági 

kamerát látott.
Csendben belopózott  a kapun, melyet  nyitva hagytak maguk 

mögött.  Charlie  lassan  haladt  Ibolyával,  miközben  elővette  a 
mobilját, és valakit felhívott, így Cukor még láthatta, amint be- 
lépnek  a  főbejáraton.  Ő  nem  merte  ezt  az  útvonalat  meg-
kockáztatni, ezért úgy döntött, körbeszalad a ház körül, hátha lát 
valami alkalmasabb bejáratot.

A  ház  elölről  –  az  autófelhajtó  két  oldalára,  valamint  a 
főbejárat  fölé szerelt  lámpasornak köszönhetően – jól belátható 
volt. Világos nappal valószínűleg barátságosnak és szépnek látta 
volna,  most  viszont  úgy  érezte,  farkasodú,  ahonnan  bármelyik 
pillanatban valami szörnyeteg ugorhat elé.

„Hány ember lehet odabenn?” – töprengett.
Futólépésben haladt, s bár igyekezett, hogy ne csapjon zajt a 

lépteivel, a térkő egy kicsit kopogott magas sarkú cipője alatt. A 
ház oldalfalánál teljes sötétség honolt, és kerítést sem látott, csak 
komor, szálas tujasort. Egy pillanatra beszippantotta a hideg, ám 
kellemes  fenyőillatot.  Ahogy  félelmét  legyőzve  hol  előre,  hol 
hátra tekingetve egyre beljebb haladt, némi derengést látott maga 
előtt.  Elhagyta  a  ház  oldalának  sötét  területét,  és  kiért  a  hátsó 
udvarra,  oda nyílt  a  terasz,  földig  érő,  nagy táblás  ablakokkal, 
innen vetődött a fény a hátsó udvar földjére. A terasz szélénél egy 
érdes tapintású, mozaikos kút állt, e mögé bújva lesett be a belső 
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térbe.  Nagyméretű,  különleges  bútorokkal  berendezett  nappalit 
látott, és Ibolyát – esetlen tartással – egy kanapén ülve.

„Hol van Charlie?”
Amikor a vélt látómezőbe ért,  lehajolt, és négykézláb haladt 

tovább.
„Istenem,  csak  nehogy  megint  lefotózzanak!”  – 

aggodalmaskodott,  mert  a  tóparti  képsorozat  óta  nem mászkált 
négykézláb. Képzeletben már látta is az újságcikket:

„A rendőrség  nyomozást  folytat  a  17  éves  Lányi  Elvira  ellen,  
lopás miatt. A lány kiszemelt egy teraszos házat, ahová bemászott,  
a lakásból pedig pénzt és ékszereket tulajdonít el, ha nem fülelik  
le időben a háziak. ” – És hozzá mellékelve ő, bizarr pózban, a 
biztonsági kamera felvételei alapján.

Most már oldalról, a függöny mögül kukucskált befelé, és jól látta 
Ibolyát.  Olyan  furcsa  volt:  megpróbált  felállni,  de  végtagjai 
mintha csak hozzá lettek volna eszkábálva a törzséhez: lígtek-lóg-
tak, nem igazán tudta őket használni.

„Mi  van  ezzel  a  lánnyal?  –  csodálkozott.  –  Bekábítózták?” 
-eszmélt rá hirtelen.

Ibolya  ebben  az  állapotában  úgy  festett,  mint  Charlie  első 
ajándéka,  az  a  marionettfigura,  csak  a  teste  körül  most  éppen 
összegabalyodott a vezetőszál.

Charlie-t  még  mindig  nem  találta.  Azonban  ebben  a 
pillanatban a feje felett, a felső szinten fény gyúlt, és férfihangot 
hallott: Charlie az erkélyen állva telefonált.

–  Igen,  már  itt  van  a  cukorfalat!  Minden  rendben  lesz! 
Természetesen várja! Fullos szolgáltatás, erről kezeskedem.

Cukor halántékán fellüktetett egy ér.
„Micsodaaa?  Fullos  szolgáltatás?  Ibolya  mint  cukorfalat  vár 

valakit, hogy....” – Bele sem akart gondolni, miért.
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– Ha megfelel, még ma el is viheti... Jó, mindent előkészítek az 
útra. Az ára a szokásos. Megfelel? – hallgatta tovább Charlie-t.

Cukor sóbálvánnyá változott.
„Mi van???? Ugye nem Ibolyát adják-veszik éppen?”
Fenntartotta a lehetőséget, hogy téved. Elképzelhető, hogy egy 

kiscicát ajánlott most eladásra, a szokásos tarifával, és alomtálcát 
meg kényelmes  kosárkát  készít  az útra,  de  már  nem érdekelte, 
hogy téved-e, vagy sem. Van pár perc haladéka. Nem vár tovább 
Lacira sem. A húgát akarja! Valamit csináltak vele, amitől nincs 
teljesen magánál. Charlie leitatta, bekábszerezte, mindegy. El kell 
innen vinni! Most! Odalépett a teraszajtóhoz, hogy kinyissa, de 
nem lehetett. Közben tovább hallotta Charlie-t:

– Le van szedálva. Egy-két órán át egy kicsit  kába, de nem 
komoly. Igen, egy ampulla elég lesz. Jó, azt is teszek oda. Még 
maradt. Tűt is? Oké!

Cukor beintegetett Ibolyának, hogy nyissa ki az ablakot, de a 
lány csak nézett maga elé, arcába hullott hajjal.

„Gyorsan! Amíg Charlie beszél... valamit tenni kell!”
Tekintete  végigszaladt  a  teraszon:  ajtó  zárva,  teraszablak 

egybefüggő... azonban oldalt... oldalt mintha lenne egy kis bukó... 
Lábujjhegyen  odarohant,  és  nem  hitt  a  szemének:  a  kisablak 
bukóra volt nyitva.

„Na jó, de mit lehet tenni vele?”
Végigtapogatta magát, valamiféle eszköz után kutatva.
„Slusszkulccsal esetleg, ha kifeszegetném?” – Túl vastag volt a 

kulcs szára.
Hirtelen eszébe jutott a kabátja belső zsebében tartott kis cip-

záras erszénye az életmentő készlettel.
„Ó,  Klau! A körömreszelő!!!  Ezer hálás  puszi” – örült  meg 

mindjárt.
Elővette, hogy a célszerszámmal nekilásson a feltárásnak.
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„Nem kapkodni! Nyugi” – intette magát, és nagyon igyekezett, 
hogy  ne  reszkessen  annyira  a  keze.  Hisz  Dénes  apu 
ablakmosáskor számtalanszor megmutatta, miként lehet kinyitni a 
bukó ablakot teljes hosszában, hogy alaposan lemosható legyen 
mindkét  oldalról.  Az  ablak  tetején  van  egy  kis  fémkar,  ami 
meghatározza, meddig nyílhat az ablak.

„Hogy érem el?”
A teraszon elegáns asztal és székek. Gyorsan ledobta a cipőjét, 

hogy  kopogása  nehogy  felhallatsszon  az  erkélyre,  megragadott 
egy  jó  nehéz  bútordarabot,  és  elcipelte  az  ablakig.  Óvatosan 
letette, és felállt rá. Míg egyik kezével folyamatosan nyomkodta a 
mobilját,  hogy  elemlámpaként  világítson,  a  másik  kezével 
nekilátott a nyitást biztosító retesz kiemelésének.

Charlie ezalatt tovább beszélt:
–  Hány  óra  körül  érkezel?  Lássuk  csak...  Aha,  jó!  Hányan 

jöttök?
„Istenem,  egy egész banda...”  –  rémüldözött  Cukor,  de nem 

akart sírni, ezért bár erősen pillogott, közben nem hagyta abba a 
munkát. A lemezkét addig piszkálta, amíg elfordult, és a határoló 
elem  tovább  tudott  csúszni,  addig  a  pontig,  amikor  már  ki-
emelhetővé vált  az  ablakkeretből,  és  bingó!  Gyorsan  a  szájába 
vette  a mobilját,  hogy két kézzel tudja megtartani,  mert  lenyílt  
előtte az ablak.

,Ááá!” – sikított magában, mert az, hogy idejében elkapta az 
ablak nehéz testét, és nem zúdult ki nagy csattanással, csak egy 
hajszálon múlott. Nagyon kell figyelni! Szépen, lassan engedte az 
ablak két oldalán csúsztatott kézzel egyre lejjebb és lejjebb, míg – 
el  sem  hitte!  szabad  –  lett  előtte  az  út.  Mezítláb  gyorsan 
bemászott,  és  beugrott  a  belső  térbe.  Egy  pillanatra  megállt, 
Charlie  nem  hallotta-e  meg  a  halk  toppanást,  de  szerencsére 
tovább  folytatta  „üzleti”  tárgyalását.  Cukor  lába  alatt  hosszú 
szőrű, süppe-dős juhszőr szőnyeg. Ibolyához rohant.
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– Gyere! Állj fel! – suttogta.
– Mosmostmostmééér? – mormolta Ibolya összefüggéstelenül.
Kockacukor nem tétovázott,  hanem felrántotta a kanapéról a 

karjánál fogva, és megpróbálta a teraszajtó felé terelni. Túl lassan 
haladtak. Ekkor villámgyorsan átkarolta hátulról, a hóna alatt, és 
így hátrálva az ajtó felé vonszolta a lányt. Nehéz volt, de most  
legalább  ő  diktálta  a  tempót.  Kinyitotta  az  ajtót,  lerángatta  a 
lépcsőn,  és  kifelé  indult  vele.  Már  a  ház  sötét,  tujás  oldalánál 
jártak,  amikor  megkönnyebbült  sóhaj  szakadt  fel  belőle,  mert 
meglátta, hogy szemben nyílik a kapu, és egy magas, izmos alak 
sziluettje jelenik meg az ajtónyílásban.

„Jaj de jó, Laci!”
Az  utcai  lámpa  megvilágította  az  érkezőt,  az  viszont  nem 

láthatta őket. Kockacukor a következő odapillantásnál rádöbbent, 
mégsem Laci az. Ráadásul hörgést hallott, sebes lábak rohanását 
és karmok kopogását a térkövön.

„Kutya” – hasított belé a felismerés, s ez olyan volt, mintha azt 
is tudomásul vette volna egyúttal, hogy vesztett. Még cipő sincs a 
lábán,  amivel  keményebben  rúghatna...  Az  állat  nyilván 
meghallotta  Ibolya  neszezését,  mert  rögtön  az  ő  irányukba 
vágtatott.  Olyan hirtelen történt,  hogy Cukornak moccanni  sem 
maradt ideje.

„Istenemsegítsistenemsegítsistenemsegíts!”  –  csak  ezt  haj-
togatta magában, mert nagyon félt a marcangolástól, de a kutya 
már  ott  is  termett  előttük.  Ném  ugatott,  hanem  halkan,  mély 
hangon morgott, majd ahogy félméternyire ért hozzájuk, hirtelen 
megállt. Nyüszített, és csóválni kezdte a farkát.

–  Dzsamal!  –  ismerte  fel  Kockacukor,  és  megpróbálta  saját 
lábára állítani Ibolyát, hogy legalább fél kézzel megsimogathassa 
a kutyát. – Te drága! Hogy kerülsz ide? – súgta, és a kutya táncolt  
örömében, Cukor érintése alatt.
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– Dzsamal!  – harsant  Max hangja,  most már  az udvarról.  – 
Keresd! Csibész!

Dzsamal reagált az utasításra, mert felmorrant, de még mindig 
csóválta a farkát.

Ebben a pillanatban futó léptek zaja a hátuk mögött, a terasz 
irányából.

„Istenem!  Nyitva  hagytam  magunk  mögött  az  ajtót!”  –  Ez 
baklövés  volt,  mert  ezzel  nyilvánvalóvá  tette  Charlie  számára, 
hogy Ibolya az üvegajtón keresztül távozott. Ezzel időt vesztettek, 
mert ha bezárja az ajtót, Charlie azt is hihette volna, hogy Ibolya a 
házban bújt el valahol... Most csapdába estek: előttük Max, hátuk 
mögött Charlie – aki egyetlen mozdulattal véget vetett a bujkálós 
játéknak,  ugyanis  felkattintotta  az  oldalfalon  is  a  világítást  –, 
miközben középen, a keze alatt egy hörgő bullterrier... Nna, ez a 
susztermatt.

–  Dzsamal!  Mit  csinálsz?!  Csibész!  –  harsant  ismét  Max 
hangja.

Ebben a fényben Cukor jól látta, miként változik át Dzsamal 
tündérbogárból  véres  vadállattá,  aminek  Max  egyszer  nevezte. 
Felhúzta az ínyét, kifeszítette a végtagjait, és vészjóslóan hörgött, 
miközben  eltávolodott  tőle,  de  csak  azért,  hogy  egy  nagy 
szökkenéssel támadjon.

–  Áuhhhjaaaj!  A  lábam!!!  –  hallatszott  Charlie  üvöltése.  – 
Max! A fenébe, szedd le! Mit kerestek itt?

Max rohant hozzájuk, miközben Dzsamalra kiáltott:
– Hagyd! Vissza!
„Maxot  hívtam  volna????  M...  mint  Marton,  vagy  Max?” 

-rémült meg Cukor.
– Hé! Engedd el! Vissza! Ez a csaj hívott azzal, hogy viszi a 

nődet...
Charlie elkövette azt a hibát, hogy fejen rúgta a kutyát, s az 

egyrészt  az  utasítástól,  másrészt  az  őt  ért  rúgásoktól  teljesen 
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bekattant.  Minden  erejével  tépte,  marta  Charlie  lábszárát,  és 
hörgött, morgott, csimpaszkodott, de nem engedte el.

Kockacukor úgy érezte, itt az idő! Tovább húzta-vonta, lökte a 
kocsija felé Ibolyát.

– Emeld a lábad! Gyere! Mindjárt sikerül! – nyögte, miközben 
fél  kézzel  Ibolyát  tartotta,  fél  kézzel  pedig  a  slusszkulcsa  után 
tapogatózott.

Kinyitotta  a  kocsit,  majd  belökte  Ibolyát.  Mérhetetlen  jó 
érzéssel töltötte el, hogy Ibolyával együtt a háta mögött tudhatta 
ezt a házat...  Egymásba kapaszkodó hanggomolygás, birkózás... 
Charlie ismét felharsanó üvöltéséből tudható volt, hogy Dzsamal 
állkapcsával megint az elevenjére tapintott.

„Vajon hová...?”
A kutya nyüszítése...
„Istenem, megrúgták?”
Habzó  szájú  acsarkodás,  valamint  Max  dühös  parancsai,  és 

tompa puffanások, ütések a kutya testén...
Kockacukor bevágta magát az autójába, és kistartolt.
–  Kösd  be  magad!  –  förmedt  automatikusan  Ibolyára,  aki 

életében  először,  visszaszólás  nélkül  –  igaz,  tapogatózva  -,  de 
végrehajtotta az utasítást.

Kockacukor, mint az eszeveszett, harisnyás talpával nyomta a 
gázpedált, de az utcából kiérve eltévesztette az útirányt. Rögtön 
észlelte a hibát, de nem akart időt veszteni lassú megállok-tola-tok 
megfordulással, mert az neki még mindig macerás, inkább tövig 
nyomta  a  gázt,  és  ahogy  a  kis  Matiz  motorjától  telt,  úgy 
száguldottak tovább a kicsit döccenős felületű, sötét úton.

Idegen tájon, ismeretlen úton haladt eszeveszett száguldással, 
lámpa nélkül, így történhetett meg, hogy nem látta maga előtt az 
éles szögű kanyart sem, amit így túl nagy sebességgel vett be, s az 
autó, mintha lassított felvételen történne, áttörte a szalagkorlátot,  
és leszáguldott a rézsűn.
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Hol vagyunk? Mi történik?
Kockacukor sikoltott, mert hiába nyomta a féket és rántotta be 

a kéziféket: az autó a lendülettől és a hirtelen fékezéstől kifarolt, s 
farral tovább lódulva, lezúgtak egy töltésről.

– Aááááá! – üvöltötte, mert repülés közben az oldalüvegen át 
látta, hogy alattuk víz csillog, az autó átfordult egyszer és még 
egyszer,  ide-oda  ütődtek,  és  aztán  pár  másodperc  múlva  egy 
hatalmas  csattanás  után  a  folyóban  landoltak  fejjel  lefelé. 
Szerencsére bekötötték magukat, és most fejjel lefelé lógtak, mert 
a  biztonsági  öv  megtartotta  őket.  Teljes  sötétség.  Az  ablakok 
azonnal víz alá kerültek, noha Kockacukor érezte, hogy maga az 
autó egyelőre a víz felszínén  lebeg,  vagyis  inkább sodródik az 
árral. Ekkor nagyon gyengén, pislákolva bekapcsolt az autó saját 
világítása,  annak  ellenére,  hogy  az  ajtó  résein  át  már  befelé 
szivárgott az utastérbe a víz.

Ibolya magához tért az ütődéstől.
– Hol vagyunk? – nyöszörögte kicsit kábultan.
– Vízbe estünk – mondta Cukor. – Csak egy-két percünk lehet, 

és az autó elsüllyed.
– Mi az, hogy vízbe estünk? Miért fejjel lefelé?
„Jaj,  istenem,  csak  nehogy  elkezdj  hisztizni!”  –  futott  át 

Kockacukron,  miközben  villámgyorsan  cselekedett.  Gyors 
mozdulattal  kioldotta  biztonsági  övét,  s  kezével  kitartva  magát 
próbált  nem fejre  esni.  A valaha volt  plafon vált  így a  talajjá, 
azonban  Kockacukor  úgy  érezte,  mintha  súlypontjának 
áthelyeződése miatt meggyorsult volna a süllyedés.

–  Gyorsan!  És  nyugi!  –  nyúlt  fel  Ibolyáért,  kioldva  az  ő 
biztonsági zárát, és a kezével megtartva, nehogy összetörje magát.

– Mit csinálsz? Hagyj békén! Ki akarok szállni! Neee! Engedj 
el, ez fáj! Ki akarok szállni! – sikoltozta.

– Hidd el, én is azt akarom! Nyugi! Figyelj rám! Kimegyünk 
azonnal!

264



Kockacukor felmérte a helyzetet.  Ha kinyitja  az ajtót,  akkor 
bezúdul  a  víz.  Gyorsabban  süllyednek.  És  ha  csak  az  ablakot 
nyitja ki? Akkor lassabb a vízbetörés, ki tudja tuszkolni Ibolyát,  
és  még  önmagára  is  marad  idő.  Megnyomta  az  ablakemelő 
gombját, valahol egy kis motor felbúgott, de semmi sem történt. 
Ezzel párhuzamosan a világítás is elkezdett viliózni.

– Mindjárt sötét lesz! – hagyta el a száját a felismerés, amitől 
viszont Ibolya teljesen begörcsölt.

– Ki akarok menni!  Engedj ki!  Engedj ki!  Engedj ki!  – két 
kézzel ütötte az ablakot, és eszetlenül rúgkapált.

– Nyugodj már le! – Kockacukor próbálta valahogy fékezni a 
lányt, mert ő is kapott arcra, mellre, fejre egy-két kemény rúgást.

– Állj! Állj! Gondolkodjunk! – De erre már nem maradt idő, 
mert Ibolya a saját oldalánál egyszerűen kinyitotta az ajtót. Abban 
a pillanatban a felnyíló ajtórésen át ömleni kezdett befelé a víz, s 
az autó szép lassan elkezdett erre az oldalra dőlni.

– Na most menj, gyorsan! – üvöltötte Cukor, és minden erejét 
összeszedve  nagyot  taszított  Ibolyán,  hogy  a  felszínre  lökje,  ő 
maga  is  ment  volna  utána,  de  ekkor  az  autó  már  annyira  az 
oldalára fordult, hogy a külső nyomás visszacsapta rá az ajtót, és 
Cukor  bennszorult.  A  vízszint  pillanatról  pillanatra  emelkedett, 
Cukor  a  lábát  a  bezáruló  ajtón  megvetve  ugrott,  hogy 
felkapaszkodva valahogy kinyomja most a feje felett  lévő ajtót. 
Nem bírta sehogyan sem kinyitni, hiába próbálta.

–  Istenem,  most  meghalok.  Istenem,  most  meghalok?  – 
motyogta, és újra meg újra az ülésbe kapaszkodva, a kézifékbe 
akasztott lábbal, már combig a hideg vízben, már derékig a hideg 
vízben, aztán már mellig a hideg vízben nekiveselkedve próbálta 
kitaszítani az ajtót. Ami felett  ekkor már többméteres vízoszlop 
lehetett.

„Csotesz táblája!” – jutott hirtelen eszébe.
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Milyen  jó,  hogy  elfelejtették  átadni!  Most  megragadta, 
valamilyen alumíniumötvözet, jó kemény fém a lefűrészelt nyél, 
és  durr!  Neki  az  ablaknak!  Durr!  Neki  az  ablaknak!  Apró 
szilánkokra robbanva végre betört. Az autó ismét átfordult, szinte 
másodpercek  alatt  tovább  telt,  s  már  csak  egy  szippantásnyi 
levegő maradt a belső térben. Cukor kiemelte a száját, egy utolsót, 
nagyot lélegzett, és a víz alá bukott. A tök sötétben tapogatózva 
nem tudta  már,  hol  van  a  fent,  és  hol  van  a  lent.  Két  kézzel 
kapaszkodott,  markolta az ablakkeretet,  a szilánkok elvágták az 
ujját, de nem is érezte a sérülést.

„Nehogy  beszoruljak,  istenem,  nehogy  beszoruljak!”  – 
fohászkodott a kitörő ablakszilánkok között, megsebezve az arcát, 
a combját, de bújt, kibújt, mint tette egykor az anyja hasából a 
világra  törekedve.  És  nem szorult  be,  mert  addig  gyömöszölte 
magát,  addig  tekergőzött,  míg  megoldotta,  és  a  lábát  is 
kiszabadította  a  kígyóként  rátekeredő  biztonsági  övből...  Nem 
látott semmit, és nem tudta, merre induljon... Lefelé hol? Felfelé  
hol?  És  ekkor  megérezte,  hogy  neki  még  sincs  visszaút,  mert 
nagyon erős a folyóban robogó áramlat. Kérlelhetetlen, mint Max 
a  csók  előtt,  vagy  a  színcápa,  ha  áldozatra  lelt.  Kinyitotta  a 
szemét,  de  nem  látott  semmit,  körötte  sötét,  csak  sötét. 
Kétségbeesetten forgott, forgott a csontig hatoló hideg vízben, és 
erőltette, hogy lásson már valamit, és közben sikítozott magában, 
mert nagyon félt, mert kiskorában is mindig félt a sötétben.

„Fényt!  Istenem,  adj  fényt!”  –  könyörgött,  és  a  víz  vitte, 
dobálta a testét, és egy másodperccel később rájött, hogy nagy a 
baj... A lábával észlelte először a kavargást... Szinte a szívverése 
is megállt, mikor rájött, hogy elkapta egy örvény, miközben alig 
maradt benne valamennyi levegő.

Zubogó  ringlispíl,  nem  forgatott  rajta  sokat,  de  már 
beszippantotta, ő pedig hagyta, és nem tiltakozott. Legalább most 
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már tudja, merre van a lent. Forgatta, forgatta az örvény, és ő nem 
állt ellent, mert eszébe jutott, mit mondott Apa, akkor.

„Ha nem pánikolsz, hanem hagyod, hogy az örvény lehúzzon  
egészen a tölcsér legaljára,  akkor  könnyű lett  volna a dolgod,  
mert  ott  már  nyugalom  van.  Továbbúszol,  kikerülöd,  és  jóval  
távolabb a felszínre bukkansz. Ennyi! Kis hülyém. ”

Nagyon koncentrált. Kezdte érezni teste türelmetlen sürgetését a 
levegő után, és rettegett, mert nem ismerte a vízmélységet, és nem 
látott semmit sem, a forgás viszont zubogva dolgozott körötte. A 
dojo képei villantak fel,  a valaha volt,  az évek alatt tökéletesre 
dolgoztatott  izmai,  amelyek  most  haló  porukból  kellene  hogy 
odalent majd feltámadjanak, és szolgálják őt. Nem engedheti át 
magát a félelemnek, mert akkor kicsúszik a kezéből az irányítás.

„Izgulhatsz, de ne félj! Éber legyél!” –  hallotta Apa hangját, 
ami most valahogy összekeveredett a Mester szavaival.

És ekkor megérezte, hogy az útja végéhez ért. Leért a vízforgó 
aljára, a legmélyebb feketeségbe, amit valaha megismert.  És az 
ijedtségtől  nagyot  lökött  magán.  El  innen!  Mert  a  feketeség 
legmélyén  tényleg  a  halál  vár  rá!  Kígyók  és  szörnyek  vagy 
harapás,  ami  falja,  falja,  amíg  el  nem  nyelődik  az  iszapban 
lappangó, mély torokban...

„HÁT  NEM!  NEM!  ÉN  ÉLNI  AKAROK!”  –  És  minden 
erejével, iszonyodva menekült. Összeszorított szájjal, előreszegett 
homlokkal tette a dolgát, küzdött, és kiúszott a forgó alól, ahogy 
Apa? Dénes apu? vagy a Mester? tanította, mintha a külső zubo-
gás helyett most a fején belül kezdene összekeveredni minden... s 
aztán,  mikor  úgy  vélte,  biztos  távolságba  jutott,  akkor  húzni! 
Húzni!  A  karokkal,  lábakkal  összhangban  fel!  Feeeel!  Mert 
elfogyott  a  levegő!  Ugye  kitart  még  az  erő?  Már  kezdte 
elveszíteni az eszméletét, mert olyan erős volt benne a vágy, hogy 
szippantson valamit az orrába, még akkor is, ha tudva tudja, hogy 
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víz  lesz  az,  ami  betör.  NEM!  NEM!  Belül  üvöltött,  mint  egy 
oroszlán, mikor meglátta feje felett a derengő holdfényt, és arra,  
arra  tört,  és...  AAÁAA!  Kiszakadt  a  mélyből,  és  hatalmas 
lélegzetet vett.

„Áldott  levegő!  Áldott  éjszaka!  Anyám,  jaj,  anyám!”  – 
köhögött és prüszkölt, de nevetett is, mert élt! Maga mögött tudta 
az örvényt!

Előrenézett,  és  kiúszott  a  partra,  hanyatt  dobta  magát,  és 
percekig (vagy tovább... az időérzékét is elveszítette) nem tudott 
mást  csinálni,  csak  lihegett  és  remegett.  A  feje  lüktetett  a 
fáradtságtól,  és igyekezett  a légzésre koncentrálni.  Beszívás: az 
oxigén  kitágítja  a  tüdejét,  és  végigzúdul  az  összes  sejtjén. 
Fuldokló  köhögés  lett  a  kifújásból,  de  nem  érdekelte.  Ismét 
belégzés,  szép,  szabályos,  és  fölötte  táncoltak  a  szempilláján 
himbálózó vízcsep-pektől a csillagok. Kezdett kitisztulni a tudata, 
és kezdett egy kicsit csillapodni a belső remegés.

Össze  kell  szednem magam!  Meg  kell  keresnem Ibolyát!  – 
nyilallt belé a tudat, hogy segíteni kell, ha lehet még. Hisz nem 
telt el sok idő, csak pár perc... ha addig a felszínen tudta tartani 
magát... Végigfutott a parton, lábát bökték az éles kövek, de meg 
sem érezte. Aztán jobbnak látta, ha felszalad a hídra, mert a hídon 
volt  két  lámpa,  hátha  magaslatról  még  így  sötétben  is  jobban 
belátja  a  területet.  Kiért  a  betonra,  és  ahogy  jobbra  fordult, 
feljajdult:  egy  összekuporodott,  görnyedt  kis  alakot  látott 
gubbasztani az útpadkán.

– Ibolya! Te élsz? – rohant oda hozzá Cukor. – Jaj, de jó! – És 
elsírta  magát  örömében,  mert  most  jött  rá,  mennyire  félt  attól, 
hogy... csak egy testet talál meg valahol a fövenyen.

Ibolya nem szólt  mindjárt, csak ide-oda ringatta magát,  és a 
fogai egymásnak kocódtak, úgy fázott.

–  Túl  vagyunk...  rajta!  Túl  vagyunk...  rajta!  –  mondogatta 
monoton hangon.
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Cukor leguggolt  mellé,  és  dörzsölgetni  kezdte  a hátát,  hogy 
egy kicsit felmelegítse.

– Gyere, kelj  fel,  mozogj egy kicsikét! – biztatta,  de Ibolya 
nem  mozdult.  –  Ne  félj!  Túl  vagyunk  rajta!  –  mondta  ő  is,  
mintegy megerősítésként.

– Nem félek – mondta fakó hangon a lány. – Csak... nagyon 
sajnálom. Azt is,  hogy a vízben...  az ajtót...  – hirtelen Cukorra 
nézett. – Hihetetlen, hogy értem jöttél. Honnan tudtad, hogy én...?

Cukor most gondolt először Ibolya szemszögéből a dolgokra, 
és elmosolyodott.

–  Láttam az  áruháznál,  hogy Charlie  erőszakoskodik  veled. 
Belökött a kocsijába, én pedig követtelek benneteket.

Ibolya még mindig a fejét ingatta.
– Ezt nem hiszem el...
– Mivel vett rá, hogy... ? Te tudtad?
Ibolya  hallgatott.  Nem  tudni,  mennyi  idő  telt  el,  mire  meg 

tudott szólalni:
– Elmentem vele egy buliba, ahol... sokat ittam. Mindig kínált 

valamivel, én meg... jól akartam érezni magam. Sokan voltunk, 
medencés parti.  Én levetkőztem, és...  jól éreztem magam. Erről 
Max fotókat készített.

„Max  és  a  fényképezőgép.  Hol  erre  lő,  hol  arra...  
Természetfotózás. Itt egy madár, akit lekapott... ”

– Táncoltál?
–  Nem,  csak...  Szóval  Charlie  azt  mondta,  megmutatja  a 

képeket  Apunak,  ha  nem csinálom azt,  amit  mond.  Mással  is. 
Pénzért.

– Miért nem szóltál?
Ibolya csak nézett maga elé, és megvonta a vállát.
– Nem tudom!
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Hol  van  már  Ibolyából  az  a  dac,  hol  van  az  a  „majd  én 
megmutatom!”  érzés,  sértettség,  harag!  Nem  is  értette  az  egy 
nappal vagy egy órával korábbi önmagát.

– Charlie mondta, hogy ne áruljam el a szerelmünket... Mert az 
csak  a  miénk...  És  aki  körülöttem  van,  mindenki  stupid,  ne 
hallgassak senkire, csak ő ért meg egyedül...

Cukor  hümmögéssel  nyugtázta,  hogy  Ibolya  viselkedését 
tulajdonképpen Charlie irányította. Sosem gondolta volna... Pedig 
logikus:  ha meg akarta szerezni ezt  a  szerencsétlent,  először el 
kellett szigetelnie a családjától...

Cukor felkelt mellőle, és ugrálni meg csapkodni kezdett.
– Megfagyok! – mondta. – Valahogy haza kell jutnunk. Gyere, 

kelj fel! – Felhúzta Ibolyát, és elindultak.
–  Vérzik  az  arcod!  –  szólt  Ibolya,  és  vizes  szoknyájának a 

zsebéből előhúzott egy még vizesebb zsebkendőt. Odanyúlt, hogy 
letörölje Cukor arcáról a vért. – Remélem, ez a vágás nem fog 
majd heget hagyni... Hogyan tudtál kijönni? Azok után, hogy én 
rád rúgtam az ajtót? – kérdezte.

Cukor  azonban  nem tudott  válaszolni,  mert  a  hátuk  mögött 
autózúgást  hallottak,  és  felhajtott  a  hídra  egy  furgon,  ami 
kisvártatva  lefékezett  mellettük.  Cukornak  gyorsabban  kezdett 
dobogni a szíve, mert nem tudhatta, mire számíthat a sofőrtől. De 
nem Charlie, és nem Max, ezt biztosan tudta, ugyanis a furgon 
tetején lévő csomagtartóra millió holmi volt felkötözye: hintaló, 
rossz  varrógép,  hűtő  és  ágy,  valamint  ennek  a  tetején  egy 
nagyméretű Szűz Mária-szobor, állítva, gumipókokkal gondosan 
át- és átkötve.

Lenyílt az ablak, és kiszólt a sofőr:
– Segíthetek, kislánykák? Hát hová mennek ilyen késő éjjelen?
Kockacukor izmai megfeszültek, és igaz, hogy az imént még 

úgy  érezte,  teljesen  kimerült  az  átélt  eseményektől,  de  most 
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készen  állt  arra,  hogy akár  verekedéssel  is  megvédje  magukat. 
Egy támadóval elbír... Így viszonylag „nyugodtan” válaszolt:

– A kocsink belecsúszott a vízbe... – mondta, miközben Ibolya 
zsebkendőjével  kénytelen  volt  ismét  letörölni  az  arcát,  mert 
érezte, hogy meleg vonalban csordogál a vér lefelé.

– Ajajjaj! Ez csúnya vágás! – mondta a férfi.  – Na, mingyá 
veszem a dobozomat!

Lehajolt,  és  az  ülés  alól  elővett  egy  elsősegélydobozt. 
Kinyitotta  az  ajtót,  és  kiszállt.  Hosszú,  fekete  göndör  haja  a 
tarkóján  lófarokba  fogva,  egyébként  nagy  hasú,  testes  ember. 
Cigány. A keze gyorsan dolgozott. Fertőtlenítette a sebet, aztán 
gézt vágott, és ügyesen, leukoplaszttal leragasztotta.

– Egészségügyis? – kérdezte Cukor, a szakértelemre célozva.
–  Nem!  Lomis  –  válaszolta  az  ember.  –  Na,  üljenek  be, 

elviszem magukat,  mert nagyon kis fiatalkák, azt nehogy bajuk 
essen itt a sötétben...

Cukor  latolgatta,  hol  leselkedik  rájuk  nagyobb veszély:  kint 
vagy  bent?  Azt  a  lehetőséget  azonban  nem  hagyhatta  ki  a 
számításból,  hogy  Charlie,  Max  és  azok  az  emberek,  akiknek 
Ibolyát eladta, keresni kezdik őket, hiszen mi van, ha Ibolya első 
útja a rendőrségre vezet? Lebukás! Vagyis el kell tüntetniük őket 
mint potenciális veszélyforrást.

–  Köszönjük  szépen!  Igazán  nagyon  kedves!  –  És  beültek 
mellé a túloldalon. A férfi hátranyúlt, és két rossz pokrócot vett 
elő.

–  Takarózzanak  be!  Mer’  kész  a  tüdőgyulladás,  ha  nem 
vigyáznak!

Míg Cukor hálásan eligazgatta  magukon a plédeket,  az autó 
világításának  a  fényében  körülnézett.  A  műszerfalon  középen 
Szűz  Mária-szobrocska,  műanyagból,  körötte  égősor,  a  szíve 
villogó led, a visszapillantó tükörről rózsafuzér lóg...
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A férfi  észrevette Cukor fürkésző pillantását, és míg indított, 
válaszolt:

– Én komolyan veszem a dógokat. Blekk Andzsel – nyújtotta 
felé a kezét, bemutatkozásképpen.

Lekezeltek vele, és ők is bemutatkoztak.
– Merre menjünk? – kérdezte Blekk Andzsel.
Cukor és Ibolya összenéztek.
– Esetleg a legközelebbi rendőrőrsre... – mondta Cukor.
– Nem kéne fölhívni az édes szüleiket? – nyújtotta feléjük a 

férfi a mobiltelefonját.
De.  Fel  kéne hívni  az édes szüleiket,  csakhogy...  nem tudta 

fejből egyikük számát sem. Mindenki száma rögzítve a telójában, 
eddig nem volt szüksége arra, hogy memorizálja akárkiét, és az 
adatok  most  biztonságban,  valahol  a  folyó  mélyén...  Ibolya 
szintén tanácstalan volt.

– Akkor hazaviszem magukat. T’avel amaro Raj, Jezush Krist-
usheski gradja savorazheneca. Bater2

Elindultak. A rózsafüzér himbálózott a visszapillantó tükörről 
lelógva, Ibolya pedig szipogott.

– Aj aj aj! – szólalt meg Andzsel. – Mi a baj? Rossz ember 
bántotta?  –  Fél  kézzel  a  volánt  tartotta,  fél  kézzel  zsebkendőt 
nyújtott  neki.  Míg Ibolya kifújta  az orrát,  Andzsel zavartalanul 
folytatta:

–  Csúnya  ügy...  A  Szűzanyácska  nem  adna  magának 
mirtuszkoszorút a fejire, ugye tudja? Ajajjaj! – csóválta a fejét. –  
Ilyen fiatalka, és máris ilyen dolgokat művel!

Ibolya  levegőt  is  elfelejtett  venni,  Cukor  pedig  élesebben 
kezdett figyelni.

„Mi van? Honnan szedi ezeket ez az ember?”
A reflektor  megvilágította  előttük az  utat,  és  Blekk Andzsel 

nem nézett rájuk, csak mintha a levegőből olvasná, folytatta:

2 A mi Urunk Jézus Krisztus legyen mindannyiunkkal! Ámen (lovári) 
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– Rossz vér, az van magába. De ha most ügyel arra, amit a  
maga testvíre mond, akkor minden helyrehozható... Nem szabad 
engedni, hogy a rossz vér bűnbe vigye még egyszer. Mert az ilyen 
nő semmire sem jó. Elviszi az ördög a lelkit, mint ahogy majdnem 
el is vitte. Ki volt az? Mi a neve?

– Charlie! – mondta Ibolya gondolkodás nélkül.
– Hogy a fene a fejit a fajtájának... De hát mit lepődök meg, a 

Szentlélek megmondta... Merre van most?
–  Márhogy  a  pontos  címére  gondol?  –  kérdezett  közbe 

Kockacukor.
–  Arra,  igen.  Honnan  gyüttek?  Mert  hogy  menekültek,  azt 

tisztán látom.
Kockacukor felhúzta a szemöldökét.
–  És  az  mire  jó,  ha  megmondjuk,  merről  jöttünk?  Mi  nem 

igazán szeretnénk oda visszamenni!
– Tengerszem utca 8. – mondta Ibolya, mint akit megbűvöltek.
Cukor  szerette  volna  sípcsonton  rúgni,  hogy  hallgasson,  de 

elkésett.
Blekk Andzsel kinyújtotta a kezét, és a Szűz Mária-szobor alatt 

motozott  valamit.  Jobban  megnézte,  egy  GPS-be  ütötte  be  a 
kapott információt.

– Vezet a Szentlélek, tudom én, de most nincs rá idő, úgy egy 
kicsit  lassabb,  mert  néha  totojkázom.  Nekem  miért  jó,  hogy 
megtudjam, honnan gyüttek? – kérdezte Blekk Andzsel. – Szűz 
Máriácska elküldi az ő fekete öklét, hogy lesújtson a gonoszokra 
– mondta.

Kockacukornak  eszébe  jutott  a  furgon  tetején  az  ölelésre 
nyitott kezű Szűz Mária-szobor, amint kifeszített  kötelek között 
állva hasítja az éjszakát, és az autóban az ő fekete ökle... Olyan 
groteszk ez az egész, hogy elmosolyodott.

– Ez jó, ezt szeretem – folytatta Blekk Andzsel, pedig rá sem 
nézett.  – A  Devla szereti  a  nevetést!  Maga jó  kislány,  még ha 
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nagyokat  üt  is  a  kezivel,  pedig nem mindig kéne,  mert  inkább 
segítsen a rászorulón, mint hogy félholtra veri. A harcos lelke, az 
segít a bajban. Velem tart a lelke, és ez jó, erőt ad nekem.

„Miket  beszél  ez  itt  összevissza?”  –  kattogott  Cukor  agya, 
majd elhűlt benne a vér is, amikor az ismerős utcákat meglátta. 
Nem olyan régen innen száguldott  ki,  mint az eszeveszett,  erre 
visszatérnek? Ne máááár!

– Álljon meg! Ki akarunk szállni! – mondta határozottan.
Blekk Andzsel elnevette magát:
– Mondom! Az a harcos lélek... Az jó! Védje is az övéit, mert  

fontos. A család. Az ördög nem tud átmenni a falon, ha jelen van 
a szeretet.

– De én bizony átmegyek a falon, ha nem áll  meg azonnal. 
Érti?  –  kiáltotta  Cukor,  mert  eszébe  jutott  Charlie  hangja  az 
erkélyen, amikor valakivel tárgyalt.  Mi van, ha éppen ez az az 
ember, akit várt? És akinek eladta Ibolyát? Mi van, ha kelepcébe 
kerültek, és éppen az ördög furgonjába ültek be ők ketten? És ha 
most százszor nagyobb a baj, mint amikor elindultak innét?

– Pedig a Szűzanyácska jelet küldött: ez Blekk Andzsel. Látni 
kell, nem félni. Jelek vannak, mindenhol. És én olvasom a jeleket,  
mert én tudom, miért jöttem a földre. Azt csinálom, csak figyeljék 
meg. Hátha maguk is felébrednek, és nem hagyják, hogy csak úgy 
sodródjanak, mint az őszi levél a vízen.

Kockacukornak  úgy lüktetett  a  feje,  hogy majd  szétdurrant: 
üvölteni tudott volna, hagyja már abba ezt az értelmetlen handa-
bandázást, és kezét ökölbe szorította, készen arra, hogy baj esetén 
egyszerűen leüsse Blekk Andzselt.

Ibolya  csak  ült,  és  hallgatott,  mint  a  sült  hal,  mintha  a 
hatalmába kerítette volna valami láthatadan erő, aminek teljesen 
átadta magát.

– Jó, menjünk vissza! Cukor, te ne félj! Ő jó ember, és tudja, 
mit csinál. Megvéd – mondta, mintha álmában beszélne.
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Cukor szeretett volna kiugrani az autóból, talán ha gurul, úgy, 
ahogy  edzésen  tanulta,  akkor  megúszhatja  nagyobb  sérülés 
nélkül...  De  hogyan?!  Istenem!  Hisz  nem  hagyhatja  Ibolyát 
egyedül!

Közben bekanyarodtak a Tengerszem utcába, és Kockacukor 
ugrásra  készen  várta,  mi  történik.  A  furgon  megállt,  Blekk 
Andzsel lekapcsolta a fényszórókat,  elfordította a slusszkulcsot, 
és a motor leállt.

„Hagyd  bent  a  slusszkulcsot!  Hagyd  bent  a  slusszkulcsot!” 
-szuggerálta Cukor, mert arra készült, hogy ha a férfi  kiszáll, ő 
gyorsan a helyére ugrik, indít, és tűz! Bottal ütheti a nyomukat...

– Jó van má na, ne noszogasson! – mondta Blekk Andzsel, és 
egyenesen Cukorra nézett. – Itt hagyom, ha attul megnyugszik, de 
nem kéne elmenni, inkább maradjon csendbe, és nézze meg, mi 
van akkor, ha akciózunk. Addig hadd járjon a fűtés.

Cukornak a torkában dobogott a szíve.
„Nézzem  meg,  hogy  akcióznak?  Hívja  Charlie-t,  Maxot,  és 

hárman  már  könnyűszerrel  elbánnak  velünk?  Hát  nem  várom 
meg!”

–  Ne  izgulj!  –  mondta  Ibolya,  és  nyugtatóan  Kockacukor 
karjára tette a kezét.

„Ez teljesen meghülyült! – nézett rá Cukor. – Agyára ment a 
kábítószer!”

Az utcán Charlie autója és Maxé, meg még két idegen kocsi...
–  Ná,  Suntona  Devla,  zhuti  le  romén!3 –  mondta,  azzal 

felemelte  a  nyakláncáról  lelógó  Mária-érmet,  megcsókolta,  és 
kiszállt. Cukorra nézett, intett neki, és a slusszkulcsot jól láthatóan 
otthagyta a helyén.

„Mit  csinál?” – Kockacukor  minden idegszálával  figyelt,  de 
ami  ezután  következett,  arra  nem  volt  felkészülve.  Kicsit 

3 Szentséges Isten, segítsd a romákat! (lovári)
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kinyitotta  az  ajtót,  hogy  mindent  jól  lásson...  Blekk  Andzsel 
odalépett a furgon hátuljához, és megkopogtatta az ajtót.

–  Shavale,  opre  ushtyen?  Kathe  si  e  vrama!  Kér  butyi!4 – 
Azzal  kitárta  az  ajtót,  és  a  kocsi  belsejéből  nyolc  ólmosbottal, 
csövekkel felfegyverzett férfi mászott elő.

– Ööö – Kockacukor csak ennyit tudott nyögni, és ujjával a 
minihadseregre mutatott. Ibolya megvonta a vállát.

– Szűz Máriácska lesújt az ő fekete öklével. Tudod mit? Nem 
bánom!

„És ha ránk?” – akarta volna mondani, de nem maradt ideje 
szólásra, mert már jól látta, hogy a férfiak hátat fordítanak nekik,  
és hátukon az utcai lámpák sápadt fényével eltűnnek a ház még 
mindig  nyitott  kertkapuja  mögött.  Cukor  a  nyitott  ajtón  át 
hallgatózott, de semmi nesz nem hallatszott.

– Most kéne meglépni! – mondta Ibolyának.
– Minek? – nézett rá a lány csodálkozva. – Várjuk meg, míg 

kijönnek. Szerintem nem fog sokáig tartani.
Ekkor tőlük nem messze egy fehér kutya alakja bontakozott ki 

a sötétből. Dzsamal volt az.
– Gyere ide! Kiskutyám! – ugrott  ki Cukor az autóból, és a 

kutya hozzásántikált. Hófehér testén jól látható zúzódásnyomok, 
lábán nyílt seb.

– Istenem, veled jól elbántak! Nem engedted el azt a csúnya 
Charlie-t, ugye? És a gazdi haragszik rád? Igen?

A kutya a farkát csóválta, és láthatóan szomorú volt. Aztán a 
fülét hegyezte, és felugatott.

–  Ne  menj!  Maradj  inkább  velem,  jobb  lesz  neked  itt!  – 
mondta Cukor.

A kutya ránézett, mintha egy pillanatra mérlegelné a dolgot, de 
aztán  a  szíve  mégis  a  gazdájához húzta.  Érezte,  hallotta,  hogy 
dolga van. Védeni Maxot.

4 Fiúk, ébren vagytok? Itt az idő! Munkára! (lovári)
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Cukor bánatosan ült vissza Ibolya mellé.
– Mintha nem is én lennék. Mit keresünk itt? Ugye ez csak egy 

álom? – sóhajtotta.
Csöndben  ültek  egymás  mellett,  Kockacukor  arra  gondolt, 

hogy kész idióta, szabad a pálya, és ő nem menekül, hanem várja,  
mi  történik,  várja,  mit  mond  még  nekik  Blekk  Andzsel.  A 
várakozás  csak  Kockacukor  számára  volt  idegőrlő,  Ibolya  még 
szunyókált is.

„Mi van, ha ezek visszajönnek, de mindenki, együtt? Vagy ha 
csak  a  cigányok  jönnek  vissza,  és  aztán  kettőnket  bántanak?” 
-Ide-oda cikáztak a gondolatai,  de aztán egyre  jobban erőt  vett 
rajta valami furcsa érzés...  Mi ez a bénultság, ami rajta is kezd 
úrrá lenni? Mintha álomkötelekkel lennének lekötve a tagjai, ami 
ellen próbál ugyan tenni, próbál szabadulni, de igazából azt kell 
tapasztalnia,  hogy  mégsem  mozdul.  Vár.  Várja  vissza  Blekk 
Andzselt. Kész őrület!

„Ez vagyok én? Én, Kockacukor? Én, Lányi Elvira? Ki vagyok 
én?

Aztán már a kérdések villódzása is kihunyt a fejében, mert az a 
zsibbadt  nyugalom,  aminek  Ibolya  jóval  hamarabb  engedel-
meskedett,  most  már  benne  is  szétterjedt,  és  elcsitította  a 
háborgást.

„Ez  valami  kábító  gáz  lesz,  amit  a  légkondin  át  a  légtérbe 
juttatott...  A  Szűz  Mária-szoborból  jön...”  –  gondolta,  s 
lecsukódott a szeme. Olyan nyugalomban érezte magát, mint már 
nagyon régen. Mint kiskorában. Az édesanyja ölében. Emlékezett 
is arra a foszlányra: ő egészen kicsi, nyűglődik Anya karjában, aki 
ringatja, és közben dúdol neki:

Aludj, édes, álmodjál,
senki sincs már ébren!
Földön csak a szerelem, 
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és a hold az égen...

És ő ringatózott, ezt a dalt hallgatva, mint ahogy Anyu ringatta őt 
annak idején. Láthatóan Ibolya is teljes békében ült mellette, és 
nem tudni, gondolatban merre járt éppen, de mosolygott.

Kockacukor egy nagy csattanásra lett figyelmes, és kinyitotta a 
szemét.  Nem  tudta  kiszámítani  vagy  érzékelni,  mennyi  ideig 
szunnyadt.

Kerekre  nyílt  a  szeme  a  látványtól,  ami  elébe  tárult:  Blekk 
Andzsel  és  az  emberei  kijöttek  a  villából,  és  egy  nagy faltörő 
kalapáccsal egyikük bevágta Charlie autójának az ablakát. Aztán 
a másikét is, és végül Max autója sem maradt érintetlenül. Éles 
üvegcsörömpölés,  és  felvijjogott  a  három  autó  riasztójának 
hangja, mindegyik más hangszínen.

–  Na,  ezek  majd  felverik  a  környéket!  –  mondta  Blekk 
Andzsel,  miközben  ő  is  és  emberei  is  visszaültek  a  helyükre. 
-Csak akad valaki, aki kihívja a rendőrséget! Isten segedelmével 
ennek megfeleltünk!

Keresztet  vetett,  indított,  a  furgon irányba  állt,  a  város  felé 
tartottak.

– Merre  menjünk? – kérdezte,  de  tényleg  úgy,  mintha  csak 
magában  gondolkozna.  Aztán  Ibolyához  fordult,  de  már  más 
hangon beszélt, mint amikor beült. Tegezésre váltott. – A képeket 
eltüntettem.  Nem  kell  félni.  Ha  akarod,  szólni  sem  kell...  Ha 
akarod,  kimaradsz  belőle.  Mert  ebből  ügy  lesz:  nagy.  Sokan 
fognak bukni.

Kinyújtotta a tenyerét, mintha egy láthatatlan pihét fújt volna 
le róla.

–  Ami  volt,  eltűnt,  nincs  nyoma!  Itt  a  Földön.  De  odaát 
mindennek  nyoma  marad.  Ezért  nagyon  vigyázz!  Többet  ne... 
Légy jó kislány!

Ibolya bólintott. A férfi Cukor felé fordult.
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– Te pedig azért kaptál a Jézuskától tehetséget, hogy segítsél 
másokon!  Majd  szépen  lassan  rájössz,  mit  tudsz.  Mert  tudsz 
segíteni, majdnem úgy, mint Blekk Andzsel. Vár rád most is egy 
lélek. Kakas vezeti a lépteit, az vitte oda hozzád. És van valaki,  
aki segít az utadon. Egy fiatal fiú, aki ért téged. Majd megtalál.

– Itt forduljunk be! – szólt halkan Kockacukor.
És Blekk Andzsel befordult,  mintha ismerné is az utat,  meg 

nem  is...  Nem  használt  GPS-t,  mert  volt  idő  „totojkázni”.  Ha 
valahol  elbizonytalanodott,  Cukor  mindjárt  korrigált.  Aztán 
megérkeztek a házuk elé, és a furgon lefékezett.

–  Megérkeztünk!  –  mondta  Blekk  Andzsel,  és  a  lányok 
bólintottak. Tényleg! Ez az ő házuk!

– Köszönöm szépen, hogy segítettetek nekem! – mondta Blekk 
Andzsel.  –  A  Szűzanyácska  vezetett  benneteket  az  utamba, 
nélkületek  nem tudtam  volna  bevégezni  azt,  amiért  ide  kellett 
jönnöm.  Mielőtt  utatokra  bocsátalak  benneteket,  adok  nektek 
valamit.

Két  összehajtott  papírlapot  vett  elő,  és  mindkettőjüknek  a 
kezébe nyomott egyet.

– Csak arra az egyre kérlek benneteket, hogy emlékezzetek rá!
Ibolya  és  Cukor  kiszálltak,  a  rossz  pokrócokba  csavarva 

(megtarthatták) integettek neki, Blekk Andzsel visszaintett, és a 
viharvert  furgon,  tetején  a  nagyméretű  Szűz  Mária-szoborral  – 
beleveszett az éjszakába.

Kockacukor nézte, amíg el nem tűnt az utolsó kanyarulatnál, 
nézte, mint aki csodát lát. Aztán bementek a lépcsőházba, és fel-
kattintották az előtérben a villanykapcsolót.  Míg a liftre  vártak, 
Kockacukor kettényitotta a lapot, hogy megnézze, mi van rajta. 
Egy imádságot vagy egy Jézus-képet várt, ehelyett egy nevető arc 
nézett  rájuk  a  papírról:  Noémi.  A szép cigány lány,  akit  halva 
találtak még a múlt héten...

279



21.

Fél év telt el azóta, hogy túlélték azt az éjszakát, de nem telt el  
nap, sem óra, hogy Cukornak eszébe ne jutott volna. Mi történt a 
házban, miként sodródott ki a kocsi, mi történt az örvényben.. . És 
Blekk  Andzsel.  Blekk  Andzsel!  Annyi  mindent  kérdezne  tőle! 
Honnét tudta? Miként lehetséges? A rendőrök persze nem hitték 
el. Tanúvallomást tettek, de a kihallgató tiszt figyelmeztette őket, 
hogy  az  efféle  gyermekmesét  tartsák  meg  maguknak.  S  mivel 
ragaszkodtak a történetükhöz, behívtak egy pszichológust is, hogy 
szakember győződjön meg arról, elég életszerű-e, amit a lányok 
mondanak.  Felesleges  erőlködni.  Blekk  Andzsel,  és  amit  tőle 
kaptak, az a pár odavetett szó, túlmutat a józan ész keretein...

Az  újságokban  csak  egy  szűkszavú  híradás  jelent  meg  az 
esetről:

„Egy leánykereskedő,  pedofil  bűnbanda tagjait  összekötözve  
találták  egy  villában;  valószínűleg  leszámolás  áll  az  ügy  
hátterében.  A  nyomozás  sikerességének  érdekében  a  bővebb  
információtól a rendőrség egyelőre eltekint. ”

Viszont Nagycsótány révén (aki ügyvédnek készül, és most a 
rendőrségen van gyakorlaton) ők mégis megtudtak egyet s mást. 
Nagycsótány elmesélte, hogy a kiérkező rendőrök milyen röhejes 
pózokba  kikötözött,  jajveszékelő  gengsztereket  találtak,  akiket 
nemcsak megkötöztek, hanem előtte meg is vertek az elkövetők... 
Akik  nem  végeztek  félmunkát.  A  bandatagok  mellé  odatették 
saját  adattárukat,  ugyanis  a  gazemberek  precíz  könyvelést 
vezettek a bevételekről és kiadásokról. A nyomozók számára jól 
követhető  volt,  hogy  melyik  lány  mennyiért,  kinek  és  mit, 
valamint hová került...
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Noémi... Noémi! Ő nem engedett nekik, s a „megdolgozása” 
túl jól sikerült.

Kockacukor kiment a konyhába, hogy egy kis zabos joghurtot 
keverjen magának. A konyhából a boltíves folyosón és a nyitott 
ajtón át jól látta, hogy Dénes apu kedvenc foteljében ül és olvas, 
miközben Dongó hátán pihenteti a lábát. Idill.

Hercegnő  azonban  nem  értett  ezzel  egyet,  mert  farkát 
tekergetve megállt a szobaajtóban, és nyávogott:

„Dénes, Dénes!” – mindenki szerint ezt mondta, de legalábbis 
merőn  nézte  szerelmét,  aki  külön  engedély  nélkül  pihenni 
merészel.

– Mit akarsz? – nézett fel Dénes apu a könyvből, félpercnyi 
nyervogás után. – Az előbb adtam neked enni! – Majd Anyuhoz 
fordult. – Téged hogyhogy nem zavar? Most etesd meg te!

– Minden szakkönyv napi egyszeri étkezést ír elő – szólt Anyu, 
aki a kanapén hevert egy jó krimivel a kezében. – És nekem nem 
nyivákol,  ne félj,  csak neked! Biztos vagyok benne,  hogy nem 
éhes, csak azt szeretné, hogy foglalkozzál vele.

– És más nincs ebben a családban, csak én? Senki nem ér rá 
egy  kis  macskakorbácsolásra?  Annyi  gyerek  van  ebben  a 
családban...

Hercegnő kedvenc játéka egy kiskorbács volt, csuhépamattal a 
végén,  amelyet  nagyszerűen  lehet  kergetni.  Kockacukor 
megszánta a macskát, és ütlegelte kicsit, hogy boldoggá tegye.

Hercegnő összekuporodva, éles szemmel vadászott a pamatra, 
miközben  farkát  tekergette.  Kockacukornak  erről  a  kígyózó 
farkmozdulatról  eszébe  jutott  első  örvényélménye,  amely  úgy 
kezdődött, hogy egy sikló felkúszott a lábán: még most is tisztán 
érezte a hüllő érintésének iszonyatát. Aztán másodszor, amikor az 
életéért  küzdött  a  víz  mélyén,  a  kocsiban...  a  kitört  ablakon 
keresztül  szabadulni  próbált,  de  a  lebegő  biztonsági  öv 
rátekeredett a lábára, s majdnem visszarántotta. Nézte Hercegnő 

281



tekergő farkát a szőnyeg felett, és arra gondolt: sorsfordító volt az 
az  éj.  Mintha  a  családjukban kezdetektől  fogva jelen  lévő,  hol 
gyengébben,  hol  erősebben  sziszegő  gyűlöletkígyó  akkor tova-
úszott volna, hogy örökre elnyelje a sötétség.

Ha  még  egyszer  találkozhatna  Blekk  Andzsellel!  Úristen! 
Megköszönné  neki  a  szavakat,  amiket  a  vizsgálótiszt  zagyva-
ságnak nevezett, de nekik utat mutatott, Ibolyát például gyökere-
sen megváltoztatta.

Visszament  a  szobájába,  és  kinyitotta  a  szekrényajtót:  mit 
vegyen fel? Milyen szín, milyen szabás tudná híven követni őt? A 
benne napról napra végbemenő változást?

Egymás után tette vissza a ruhákat.
„Ez sem jó! Az sem! Úúú... ez már nagyon gáz!”
Végül  megállapodott  egy  szimpla  fekete  felsőnél,  farmer-

nadrággal, amelyet azért egy jópofa lenge sállal megbolondított. 
Cipő, aztán piros sapka a fejre,  fütty Dongónak, és tűz! Vidám 
áprilisi kép fogadta őket odakinn: csiripelés és rigófütty, és ismét 
a rég áhított, a tél után észbontóan üde zöld fű. Dongó meghem-
pergett a fűben, olyan jól érezte magát, és Kockacukor idejében 
megakadályozta  abban,  hogy  fajtársai  anyagcseretermékében  is 
vegyen  egy  kis  könnyű  fürdőt.  Futkározott  egyet  Zsilettel,  a 
karcsú agárlánnyal, ide-oda cikáztak a park fái között. Megjelent 
Mintata, ódivatú kék melegítőben futott egyelőre, még nem tárta 
pazar felsőtestét  a nézőközönség elé,  és jöttek a nők, a bedőlő 
lábúak és a kaszálónők, aztán a robotmozgású mérnökök és a hő-
börödött  külsejű számítógépesek. Minden a régi, és mégis más. 
Nincs  Noémi,  bár  az  Anyukáját  néha  látni  a  kis  pincsivel  és 
Noémi  húgával...  Olyan  szívesen  odamenne  hozzájuk,  hogy 
megkérdezze, miként élnek azóta, és kicsoda Blekk Andzsel. Ők 
biztosan  tudják.  És  lehetne  vele  beszélni?  De  nem  merte 
megkérdezni.  Régóta nem látta Dzsamalt  sem – vajon mi lehet 
vele? Csótánytól aztán megtudott egyet-mást Maxról... Aki pénzt 
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szeretett  volna,  mindenképp,  hogy beteljesítse az álmát,  a  saját 
edzőtermet...  A  bandában  csak  apró  szívességeket  vállalt: 
fotózott,  és  néha  testőrködött,  vagy  ha  valaki  nem  tetszett  a 
főnöknek,  annak  büntetésből  összefirkálta  a  házát...  Akit  ilyen 
módon figyelmeztettek, az általában tudta, miért kapja, és nem is 
tett büntetőfeljelentést. Így úszta meg Max azt a bizonyos graffitit 
is...

Ahogy  befordult  a  bevásárlóközpontnál  a  sarkon,  felsikkan-
tott,  mert  hirtelen  előtte  termett  egy  alak,  akivel  majdnem 
összeduccoltak. Marton Laci volt az.

– Szia! – köszönt rá a fiú csodálkozva. – Te vagy az?! Rád se  
lehet ismerni!

– Hát persze hogy én! – nevetett rá Cukor, de tovább nem tudta 
folytatni,  mert  piros sapkája  lerepült  a  fejéről.  – Hülye szél!  – 
morogta, de a sapka tovább gurult. Laci felvette, majd visszahozta 
Cukorhoz,  aki  csodálkozva  állt,  és  szótlanul  várta,  hogy  a  fiú 
odalép hozzá, és a fejére teszi a sapkát.

– Ez mintha már lett  volna – mondta Laci,  míg a lány feje 
búbjára biggyesztette a bolondos fejfedőt.

Kockacukor mosolygott, nem jutott eszébe egyetlen épkézláb 
mondat sem.

–  Mi  az  ördögöt  műveltél  magaddal?  Nagyon  jól  nézel  ki! 
-folytatta Laci.

Kockacukor  lehajtotta  a  fejét,  mert  jólesett  neki  az  őszinte 
elismerés.  Pillantása  végigsiklott  saját,  áramvonalassá  vált 
alakján:  mellmérete  megmaradt,  de  a  hasa,  combja  átalakult, 
izmossá, mégis nőiesen gömbölyűvé vált.

–  Ja,  csak  megint  lejárok  a  dójába,... Heti  háromszor,  a 
fennmaradó  napokon  meg  állami  gondozott  gyerekekkel 
foglalkozom: önvédelmet tanítok nekik. Így hipp-hopp, eltűnnek a 
kilók!
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Milyen  sután  hangzik  mindez!  Zavarta,  hogy  éppen  csak 
karcolja  a  valóság  felszínét...  Belé  villantak  Blekk  Andzsel 
szavai: „Hátha maguk is felébrednek, és nem hagyják, hogy csak 
úgy sodródjanak, mint az őszi levél a vízen.” Nem tudta, miért, de 
a világon egyedül Lacinak szerette volna elmondani azt a belső 
változást,  amit  aztán mintegy mellékesen követett  a  külső...  És 
azt, hogy életében először úgy érzi, értelme van a létének, s hogy 
ezért  érdemes  mozgatnia  magát.  Tudja,  mit  akar,  vagyis  nincs 
sodródás, és ez a nagy különbség.

– Bár nekem úgy is tetszettél...  – mondta Laci mosollyal az 
arcán. – Tényleg... holnap, ha jó idő lesz, kimegyek a folyópartra 
rajzolni.  Eljönnél  velem?  Olyan  szívesen  beszélgetnék  veled! 
Érdekel,  milyen  egy  Cukor  jellegű  nő-lény.  –  Egyenesen  a 
szemébe nézve folytatta: – Ha lerajzolom, milyen a füle, az orra, a 
nyaka...  és nemcsak a teste, hanem úgy összességében. Modellt 
ülnél nekem?

Cukor megrettent. Ezt a jelenetet már látta valahol. A tévében? 
Almában? Vagy a gondolataiban? Mintha megtörtént volna, csak 
a személyre nem emlékezett.  Laci? Laci lenne az a fiú,  akinek 
még a mozdulatára is emlékezett: előrehajolt, most már tudja, egy 
rajztábla  fölé,  és  rajzolt,  ő  pedig  odahajolt  a  válla  fölé,  hogy 
megnézze, mit csinál...

– Hát jó – mondta csak úgy egyszerűen, mert tudta, hogy már 
régtől fogva erre a találkozásra várt.
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