Évforduló


Középkorú pár lépett be a hangulatos étterem ajtaján. A férfi körülnézett, majd sietve, maga után húzva a nőt, elindult az egyik oszlop mellett lévő asztal felé. 
- Ugye, itt jó lesz? – kérdezte a nőtől, és előzékenyen húzta ki a széket az asztal alól. 
A nő mosolyogva foglalt helyet.
- Akkor is itt ültünk. – mondta a férfinak, és csillogott a szeme. 
A pincér állt meg mellettük. – Jó estét kívánok! Mit parancsolnak?
- Nem is tudom. – gondolkodott el a férfi – Talán…
- Pezsgőt! – mondta a nő – Ünneplünk, nem? 
- Egy üveg pezsgőt kérünk! – fordult a férfi a pincérhez – Hideget! – tette még hozzá, és cinkosan villantak szemei a nőre.
- Születésnap? – érdeklődött a pincér.
- Évforduló! – mondta a nő jelentőségteljes hangsúllyal. 
- A huszonötödik. – tette hozzá a férfi mosolyogva. 
- Gratulálok! – mondta a pincér udvariasan – Rögtön hozom a pezsgőt! 
A nő hosszan nézett utána. – Emlékszel? – kérdezte.
- Persze! Itt ültünk akkor is. – mondta a férfi, elmerengve a múlt emlékein.
- Bort ittunk. 
- Pörkölttel! – nevetett fel a férfi. 
- Mintha ma történt volna. – suttogta a nő – Te tunkoltál! De, hogy tudtál tunkolni! – kiáltott fel - Mint aki sohasem evett!
A férfi vele nevetett. – Friss kenyérrel! Hozzá kovi ubit ettünk, majd pürét! Emlékszel, te letejszínezted a blúzodat! 
- Tényleg! Ez tényleg így volt! Hogy te mire nem emlékszel? 
- Hát lehet azt elfelejteni? 
- És sitty-sutty, elrepült huszonöt év! – mondta a nő.
- De micsoda évek! 
- Úgy bizony! Gyönyörű évek! És ott a két gyerek! Istenem.
Közben a pincér meghozta a pezsgőt, letette az asztalra. Tölteni akart, de a férfi rászólt.
- Majd én, ne haragudjon!
- Ételt parancsolnak? – kérdezte a főúr, és szórakozottan nézte, ahogy a férfi poharakba tölti a gyöngyöző nedűt. 
Koccintottak, ittak. 
- Egészségükre! – mondta a pincér, és türelmesen várakozott. 
Idős ember lévén tisztelte vendégeit, mert tudta, micsoda megalkuvások árán jut el egy házasság a huszonöt éves jubileumhoz. 
- Eszünk pörköltet? – kérdezte a férfi.
- Mint akkor? 
- Mint akkor! Két pörköltet kérünk! Marhát! – mondta férfi a pincérnek – Tarhonyával! 
- Úttörőgombóccal! – helyesbített kacagva a nő, és a főúr velük nevetett. – Istenem! Negyed évszázad! – sóhajtott fel az asszony.
- Huszonöttel kevesebb, mint ötven. – állapította meg az ember, és ivott egy korty pezsgőt. 
- Mindig jó voltál matekból. 
- Emlékszel? – kérdezte a férfi – Amikor anyámék…
- Jaj! Ne röhögtess! De az semmi! Amikor Karcsika… - mondta a nevetéstől fuldokolva a nő, és a férfi vele nevetett. Nem tudták befejezni a mondatot, úgy kacagtak. 
– Csodálatos évek voltak! Köszönöm neked! – mondta kis idő múlva a férfi, és megint felnevetett.  
- Ugyan, ezek csak szavak. – mondta a nő elkomorodva.
- Nem! Dehogy! – emelte fel hangját a férfi - Komolyan mondom!
- Nagyon kedves vagy. – mondta a nő ellágyulva – Én is köszönöm. De most ki kell mennem! 
A férfi udvariasan felemelkedett ültéből, a nő mosolyogva sietett ki a mellékhelységbe. 
Egy alacsony, tömzsi fickó állt meg az asztal mellett! – Szia Pistám! Te mit csinálsz itt? És ki volt az a csinibaba, te vén kujon? – kérdezte kacsingatva. 
- Kati. – mondta a férfi rezzenéstelen arccal – Ma van a huszonötödik évfordulónk! 
- Kivel? – kérdezte a férfi fura hangsúllyal.
- Katival. 
- Ki az a Kati? – kérdezte, ha lehet még furább hangsúllyal, és nagyon hülye képet vágott. 
- A volt feleségem. 
- És te mit ünnepelsz a volt feleségeddel? Neked most a Vali a feleséged, nem? 
- Tudod Jánosom! Ma huszonöt éve váltunk el egymástól, és azóta élünk boldog házasságban! – mondta a férfi, és élvezettel gyönyörködött barátja arckifejezésében. 
- Kivel? Katival? – kérdezte János, és érezte, hogy igen csak elveszítette a fonalat.
- Frászt! Tőle váltam el! – kiáltott fel a férfi.
- Valival? – találgatta a másik.
- Hu de sötét vagy! Hát persze, hogy Valival! Ha nem válunk el Katival huszonöt éve, akkor most nem élhetnénk boldog házasságban mindketten. Kati, Jenővel, én meg Valival. Világos? 
- Aha! – mondta János, és köszönés nélkül távozott. Leült az egyik sarok asztalhoz, és míg nevetgélő barátját nézte, ahogy Katival cseveg, arra gondolt. – Vajon ő most kivel lenne felhőtlenül boldog, ha annak idején, huszonöt éve, kirúgja az asszonyt? 



Lobó


A férfit Lobónak hívták. Vad volt és szabad, óriási motorkerékpárjával járta a világot. Ő volt az országutak magányos vándora, kit mindenki csodált és irigyelt. Egyszer egy gyönyörű, verőfényes napon megismerte Amált, a szőke démont. Innen kezdve már ketten járták a világot. Lobó még mindig vad volt és szabad, akit mindenki csodált és irigyelt. 

Az egyik nap így szólt Amál, a vad és fékezhetetlen Lobóhoz. – Csodállak és szeretlek! Te vagy számomra az igazi férfi! Költözzünk össze! 

Lobót először meglepte kedves kérése, mivel vad volt és szabad. Aztán a sokadik kérés, könyörgés és zsarolás után beadta derekát, és beköltöztek a férfi óbudai garzonlakásába. 
Lobó továbbra is vad volt és szabad, ő volt az országutak vándora, kit mindenki irigyelt és csodált. Most már egy kicsit többet volt otthon, és hatalmas szabadságában tévét nézett. 

Hetekkel később Amál így szólt kedveséhez, Lobóhoz, aki hosszú haját kontyba fogva épp a kanapén sörözött.
– Szívem! Óriási híreim vannak! Anyukámék idejönnek délután, szeretnék az én kis nyuszikámat megismerni!  
- Én Lobó vagyok, a vad és fékezhetetlen, – dörögte Lobó – és nem vagyok nyuszika! 
- Tudom szívem! – csitította őt Amál – Te vad vagy és szabad, te vagy az országutak vándora! Szeretsz? 
- Szeretlek! – mondta Lóbó a vad és fékezhetetlen.
- Akkor egy kicsit, de csak egy kicsit, vágasd már le a hajadat, kérlek! – suttogta Amál, és mélyen belenézett a vad és szabad férfi szemeibe. 
- Egy frászt! – kiáltott fel Lobó – Mit képzelsz Amál! Tudod ki vagyok én? 
- Tudom szívem, most mondtad. – bólogatott megértőn Amál – Te vagy Lobó, a vad és fékezhetetlen motoros. De azért egy kicsit, igazán levágathatnád a hajadat! Csak anyukám miatt, jó? 

Lobó szerette asszonyát. Elment hát, és levágatta a haját. Ennek ellenére vad és szabad maradt, hisz ő volt az országutak vándora, kit mindenki irigyelt és csodált. 

Hetekkel később Amál így szólt Lobóhoz, aki rövid hajjal, sörrel a kezében épp tévét nézett. 

- Nézd szívecském mit vásároltam neked! – mondta Amál, és egy műanyag szatyorból szövetnadrágot és pulóvert dobott az ágyra.   
- Hát ez meg micsoda? – hökkent meg Lobó, és elborzadva nézte a ruhaneműt.
- Neked vettem szívem! – csacsogta Amál – Csak próbáld föl! 
- Tudod ki vagyok én? – dörögte Lobó. 
- Persze szívem! – sóhajtotta Amál – Tudom. Te Lobó vagy, a vad és fékezhetetlen motoros, te vagy az országutak vándora. 
- Na látod! 
- Csak próbáld föl, kérlek! – suttogta Amál, és a férfi ölébe dobta a pulóvert. 

Lobó szerette asszonyát. Levette hát tizenkét éve hordott bőrruháját, és felpróbálta a szövetnadrágot és a pulóvert. Ennek ellenére vad és szabad maradt, hisz ő volt az országutak vándora, kit mindenki irigyelt és csodált. 

Hetekkel később Amál egy idegen férfival állított haza. Lobó rövid hajjal, szövetnadrágban, pulóverben sörözött, és a tévét nézte. 
- Nézd szívem, itt ez az úr, - mondta Amál ragyogva – szeretné megvenni a motorodat! 
- Micsoda! – hördült fel Lobó – A motoromat? Tudod ki vagyok én? 
- Tudod szívem! – mondta kedvesen mosolyogva Amál – Te Lobó vagy, a vad és fékezhetetlen, az országutak vándora. 
- Hát akkor! Hogy adnám már el a mocimat! 
- Szívecském! – csacsogta Amál – Szövetnadrágban, pulóverben úgysem lehet motorozni, mert megfázol! Még az kell, hogy beteg légy nekem! Tudod, hogy mennyire aggódom érted, hisz szeretlek! Az országúton vándorolni meg egy kombival is lehet, nem? 

Lobó szerette asszonyát. Eladta motorját, és az árából vásárolt egy kombi autót. Ennek ellenére még mindig vad volt és szabad, hisz ő volt az országutak vándora, kit mindenki irigyelt és csodált.

Hetekkel később Amál két hatalmas kofferrel jelent meg a konyha küszöbén. Lobó köntösben és papucsban épp mosogatott. 

- Elhagylak Lobó! – jelentette ki Amál magabiztosan. 
- Elhagysz? – ejtette ki kezéből az egyik tányért Lobó – Miért hagysz el Amál, amikor én szabad vagyok…
- Tudom fiacskám, tudom! – vágott közbe Amál – Te vagy az országutak vándora! Hát ennyire hülye vagy! – kiáltott fel hirtelen – Nem veszed észre, hogy mennyire megváltoztál! Nézz magadra! Ez már nem te vagy! Én nem ebbe a férfiba szerettem bele! 

Amál ezzel sarkon fordult, és a két koffert maga után vonszolva, kilépett az ajtón. 

Így hát Lobó, a vad és fékezhetetlen, az országutak vándora, kit mindenki irigyelt és csodált, magára maradt. 

Hetekkel később Lobó öltönyben, nyakkendőben, kezében aktatáskával sietett hazafelé. Igyekeznie kellett, mert kora reggel elfelejtette megetetni Mircit a kandúrt. Az út szélén egy magas, hosszú hajú, bőrruhás fickó támasztotta böhömnagy mociját. Egyik kezében cigarettát tartott, másik kezével pedig Amál derekát fogta hát. Lobó közelebb lépett hozzájuk.

- Amál? – kérdezte félszegen.
- Na kopj le a csajomról öreg! – dörögte a motoros magabiztosan. 

Lobó lesütötte szemeit, valamiféle elnézést dörmögött az orra alatt, és tovább ment. 

- Ki volt az a pojáca? – kérdezte a motoros.
- Nem lényeges szívem! – suttogta Amál, és megcsókolta a férfit.   
    

 Hófehérke


Hófehérke, amikor magára maradt, nagyon megijedt. Egyedül bolyongott a hatalmas erdőben, míg egy kicsi házikóra nem bukkant. Bekopogott, illendőn köszönt, és beköltözött a hét törpéhez. 
Telt múlt az idő. Hófehérkéből csinos, felnőtt nagylány lett. Tulajdonképpen a törpék is felnőhettek volna, ha nem lettek volna törpék. Így akkorák maradtak, amekkorák, senkit sem zavart, mivel a kutya sem járt arra. 
Még mindig telt múlt az idő. A törpék dolgoztak, természetesen a bányában, mert a törpék a bányában dolgoznak. Hófehérke sütött, főzött, takarított, hogy ezen kívül mit csinált még, azt ember meg nem mondja, mert éjszaka sötét volt, és senki sem látta. Főleg úgy, hogy a kutya sem járt arra. 
Tehát telt múlt az idő, a királyfi, kit annyira várt Hófehérke, csak nem jött. Ennek elsősorban a törpék örültek a legjobban, mert ugye ott voltak azok a bizonyos éjszakák, amikor sok minden történt, amit persze senki sem látott, mert ha nem mondtam volna, a kutya sem járt arra. 
A királyfi pedig azért nem jött, mert megismerte, megszerette Hamupipőkét, és feleségül vette. A marha! Hogy megbánta e? Valószínű, hogy megbánta, csakhogy! Nem volt mit tenni, mert hetedhét országra szóló adósságspirálba kerültek! De hát tudjuk, hogy van ez! Találtak egy álomkastélyt lepukkanva, naná, hogy az asszonyka beleszeretett, és addig busztatta a királyfit, míg az el nem szánta magát élete leghülyébb lépésére. Felvette a legkedvezményesebb devizahitelt. A többit tudjuk. 
No, hogy szavam ne feledjem, azóta eltelt hatvan esztendő. 
A törpék közül már csak szerencsétlen Kuka éldegélt, úgy ahogy, ha egyáltalán ezt életnek lehet nevezni. Saját házában, félelemben, terrorban, mert Hófehérkéből bizony egy tetű hárpia lett, aki még mindig azt a barom királyfit várta. 
No, elég az hozzá, hogy már csak ketten éldegéltek a kicsi kis házban, amelynek már rég megroggyant a teteje, hullott a fala, és gyom nőtte be a kertjét. Nem volt pénz semmire, mert Kuka, gügye lévén, csak négy órát dolgozott a bányában, és emiatt kevés nyugdíjat kapott. Hófehérke pedig életében nem melózott a háztartáson kívül, a segélyke pedig általában két nap alatt elfogyott. 
Épp kedd volt, a kukoricamálé napja. Tulajdonképpen minden nap kukoricamálé volt az ebéd, de a kedd annyiban volt más, hogy akkor a leves is kukoricából készült sőt, a saláta is, és a desszert is. 
Kuka az asztalnál görnyedt, kanalával a málét turkálta.
- Azt mondtam, megeszed! – üvöltötte magából kikelve a borzasztóan megcsúnyult Hófehérke, és fakanalával a törpe fejét ütögette. 
- Nem eszem meg! – hüppögött Kuka – Hétfőn kukoricamálé, kedden kukoricamálé, ötven éve minden nap kukoricamálé! 
- Hatvan éve! – rikácsolta Hófehérke – Hatvan éve főzök rátok, mosok rátok, sütök rátok! Hetetekre! 
- Csak rám! – feleselt Kuka – A többiek már odafönt vannak! – mutatott felfelé a szekrénytetejére, ahol hat, egyforma, fekete urna sorakozott. Mindegyiken egy törpe neve díszelgett. 
- Jó helyen vannak! Épp elég gondom volt rátok! Egyél! 
- Te nekem nem parancsolhatsz! Téged befogadtunk, azt hazudtad csak két napig maradsz! Hogy jön érted a királyfi! És nem is jött! 
- Hát tehetek én arról? 
- Te itt, rosszhiszemű, jogcím nélküli lakos vagy! – fuldokolta Kuka, és könnyeit törölgette. 
- Úgy! És amikor ágyba bújtál velem, akkor jóhiszemű voltam? Ott könyörögtél, nehogy a Morgó megtudja! Mit is mondtál akkor? 
- Nem emlékszem. 
- Azt mondtad, mindened az enyém! Meg hogy szeretsz! Hogy sose néznél más nőre! 
- Nem is néztem! 
- Itt? Kire néznél te szerencsétlen? Legközelebb a vasorrú bába lakik, ő is tíz évet ült Jancsi és Juliska miatt! 
- Tévedsz! – kiáltott fel Kuka – Lett volna kire néznem! Egyszer találkoztam Piroskával. 
- Pfuj! Pedofil! Nem sül ki a szemed! Úr Isten hova kerültem! Legalább a királyfi eljönne értem! 
- De nem jön! Van annak esze! 
Újra ütésre emelkedett Hófehérke kezében a fakanál, amikor nyekeregve kinyílt a bejárati ajtó. 
Egy végtelenül öreg, szakadt királyfi lépte át a küszöböt. 
- Eljöttem érted Hófehérke! – mondta alig hallhatóan. 
- Hah! A királyfi! – kiáltott fel örömmel Hófehérke – Értem jöttél? 
- Érted! – suttogta a királyfi és fáradtan rogyott az egyik kicsi székre. 
- De te nős vagy! – mondta Hófehérke, és a királyfi ölébe ült. 
A királyfi lihegett, alig kapott levegőt. Reszkető kezekkel simogatta meg Hófehérke alig hat hónapja mosott, szürke haját.
- Csodálatos a hajad. 
- De te nős vagy! – ismételte Hófehérke, és ellökte a királyfi kezét, mert utálta, ha a hajában turkálnak.
- Tagadd le, kérlek, tagadd le! – könyörgött Kuka, és izgalmában egy egész kanál kukoricamálét tömött foghíjas szájába. 
- Hamupipőke halott. – recsegte a királyfi – Egyedül maradtam. 
- Akkor induljunk! – pattant fel Hófehérke, és sietve megigazította ruháját. 
- Hová? – kérdezte a királyfi – Amikor kifizettem a kastélyt, és Hófehérke meghalt, akkor megjelentek Hamupipőke első házasságából származó gyermekei, és kiforgattak mindenemből. Se házam, se vagyonom! A hintómat meg elvitte az anyósom, az a gaz! Most is gyalog jöttem. Így is kellek neked, Hófehérke? 
- Kellesz! – sikkantotta Hófehérke, és a királyfi nyakába borult – Hatvan éve várok rád, a tied vagyok! 
- Akkor ide költözöm. – mondta a királyfi, és kitotyogott az ajtón. Egy büdös nagy kofferrel tért vissza.  
- Azt már nem! – kiáltott fel Kuka. – Ez az én házam! 
- Volt! – üvöltött rá Hófehérke. – A királyfi itt marad!
- Nem! 
- Na húzz el innen kisember, ez már a mi házunk! – mondta a királyfi.
Ezzel jobbról-balról Kuka hóna alá nyúltak, és kitették őt a saját házából       


