Karácsonyi lista



Késő este volt, mire az asszony ágyba került. Férje, unott arccal valami akciófilmet nézett, közben dohányzott. 
- Megkértelek már, hogy ne dohányozz az ágyban! – dohogott a nő. 
A férfi elnyomta a csikket, az éjjeliszekrényre tette a hamutartót. Mindezt úgy, hogy le sem vette tekintetét a képernyőről. 
A főhős géppisztollyal a kezében hadonászott, mellette egy idegbetegnek tűnő szőke nő sikongatott. A sarkon befordult egy fekete limuzin, és eszeveszett tempóban közeledett a főszereplő felé, akinek a kezében felugatott a géppisztoly. A kocsi két kerékre emelkedett, megpördült tengelye körül és…
Az asszony egy elegáns mozdulattal kikapcsolta a készüléket.
- Te meg mit csinálsz? – hördült fel a férfi elképedve.
- Na fiacskám! Itt a lista! Összeírtam! – mondta a nő, és egy papírlapot lobogtatott.
- Téged nem zavar, hogy nézem a filmet?
- Immáron ötvenkettedszer. – mondta az asszony. – Ugyanis most ismétlik ötvenkettedszer. – ismételte, és mutatóujjával jelentőségteljesen pöckölgette az írást. 
- Na jó, ne kímélj! – sóhajtott fel az ember, és kezeit feje alá tette. – Egyébként, milyen listát írtál össze?
- A karácsonyi listát. Megmondtam, hogy mára kész lesz.
- És kész is lett! – mondta gúnyosan az ember.
Elege volt felesége aktuális listáiból. A házi költségvetést levezető listákból, a bevásárló listákból, a napi teendők listájából, a születés és névnapi listákból, a gyerekek külön foglalkozásait észben tartó listákból, a barátok meglátogatásának és vendégül látásának listájából, és egyáltalán, minden listából. 
- Oké! Ne kímélj, olvasd! Így talán még láthatom a film végét, hisz az a legjobb. – morogta a férfi, és azon tűnődött, hogy tudná megkaparintani a tévékapcsolót, amit felesége gondosan a párnája alá rejtett.
- Tehát! – kezdte a nő. – Anyukának szeretnék egy szőrmesapkát és egy sálat venni. Ez a kettő megvan húsz ezerből. Tudod mennyire fázós szegény. Apunak…
- De fiacskám! – vágott közbe a férj.
- Várj, nem fejeztem be! Tehát, apunak egy pár bőrkesztyűt és egy táskarádiót, mivel az övé pár éve elromlott. Ez kijön tizenötezerből. Tudod, apu nem nagyigényű. Géza bácsiéknak…
- Csak azt szeretném mondani, hogy…
- Majd a végén elmondod fiacskám! – fortyant fel a nő. – Most én beszélek! Tehát! Géza bácsiéknak láttam egy gyönyörű hintaszéket, huszonkétezerért. Szerintem kaphatnak mellé még egy vázát is, persze, kínai utánzatot, nyolcezerért. 
- Könyörgöm, hallgass már meg! – kulcsolta össze két kezét az ember. 
- Nyugi Dezső, most jönnek anyádék. Mit szólnál, egy konyhai robothoz, huszonötezerért? Na jó, mégis a szüleidről van szó, kapnak mellé egy faliórát, tizenötezerért! Bim-bam, bim-bam! Na, jó ötlet? Ne mondd, hogy nem! És most jön Tibike!
- Frászt jön Tibike! – fortyant fel a férfi.
- Még nem fejeztem be, világos! Nagyon hálás lennék, ha egyszer az életben végighallgatnál. Elegem van abból, hogy állandóan közbevágsz! – sziszegte a nő.
- Na de!... – próbálkozott megint az ember, de felesége egy mozdulattal félbeszakította. 
- Tehát, Tibike! – mondta az asszony olyan hangsúllyal, mintha emberöléshez készülődne. – Tibike villanyvasutat kap! Na milyen ötlet! Harmincból kijön, kisházakkal, sorompókkal, emberkékkel. Tiszta sor, nem? Tudod jól, hogy Tibike mennyire szereti a vonatokat. Vali néninek pedig…
- Elég! Hagyd már abba! – kiáltott fel a férfi, és idegesen pattant ki az ágyból. – Azonnal kapcsold be a tévét! Elég ebből a baromságból!
- Kuss! – mondta szelíden a feleség. – Még nem fejeztem be. Nekik olvasólámpát gondoltam és persze, könyveket. Tudod jól, hogy mennyire szeretik és értékelik az ilyesmit. Az egész benne lesz húszezerbe, de azt hiszem Vali néniék megérdemelnek ennyit. És végül, a nagyi!
- Piri! Pirikém! – fogta könyörgőre a férj, és összekulcsolta kezeit. Letérdelt az ágy mellé. 
- Aranyos vagy Dezső, de még nem fejeztem be. A nagyinak láttam egy gyönyörű ágyterítőt. Kézi hímzés, egyáltalán nem giccses, neki tutira jó lesz, harmincötezerért. Mégis a nagyiról van szó, nem lehetünk pitik, nem igaz? Ez összesen százkilencvenezer. Na, mi a véleményed?
Dezső hatalmas levegőt vett, majd szétvetette az ideg. Nagyon nehezen lélegzett. 
- A véleményem? Te a véleményemre vagy ezek után kíváncsi? – kérdezte elfúló hangon, lila arccal. – Először is! Anyádékkal nem beszélünk már tíz éve, mert utálnak engem, nem járunk össze! Géza bácsi tavaly meghalt, a felesége évek óta kórházban van, nem látogatjuk. Lehet, hogy már ő is halott. Egyébként, ha jól emlékszem, Géza bácsi temetésén sem voltunk, mert épp a barátnőiddel voltál moziban. De az is lehet, hogy fagyit nyaltatok valahol, vagy csak csevegtetek, ahogy szoktatok. Órák hosszat, a semmiről. Anyámék viszont téged utálnak, így ha jól emlékszem, velük sem járunk össze, hosszú évek óta. Hogy utálnak, azon sem csodálkozom, mit szeressenek, amikor engem sem szeret a te családod. Tibikét nem láttuk már vagy harminc éve. Lehet, hogy azóta vasutas lett, és már nem kell neki villanyvasút. De az is lehet, hogy elütötte a vonat, és ezért már utálja a vasutat! Mit tudom én! Bármi lehet, nem igaz? A nagyi bent van a Lipóton, immáron nyolcadik éve, és őt sem látogatjuk! Haza sem engedik, mert megint bekeni a polgármester kilincsét kutyaszarral, épp akkor, amikor külföldi vendégek jönnek látogatóba. Tehát, mi a túrót akarsz tőlem? 
- Igazad van Dezső, ezt így is fel lehet fogni! – mondta vigyorogva az asszony.
- Nem így is! Hanem, csak így lehet felfogni! – kiabálta Dezső, és azt hitte, megüti őt a szél.
- Na, ezzel csak arra akartam rávilágítani, - mondta Piri rendíthetetlen nyugalommal – hogy ezzel a listával spóroltunk százkilencvenezer forintot. Vagyis, bőven van pénzed arra, hogy megvedd nekem azt a rohadt bundát! 
Dezső artikulátlan hangon nevetett. Majd megfulladt. Amikor végre szóhoz jutott, még mindig vigyorgott.
- A bundát! Hülye vagy? Nem, ez nem lehet kérdés! Te biztos, hogy hülye vagy! De tudod mit! Nagyvonalú leszek! Írjál fel minden kedves rokonnak még egy autót is. Ez aztán az ajándék! Mulassunk fiacskám! És ha mindent jó alaposan összeadsz, akkor majd rájössz, hogy kilencmillió százkilencvenezerért sem kapsz semmit. Na jóccakát! – kiáltotta még mindig nevetve, aztán a fal felé fordult és fejére húzta a takarót.



Titkosított anyag



Kora tavasz volt. Gyerekek rohangáltak a téren, nyugdíjasok csevegtek önfeledten a cukrászda teraszán, fiatal lányok heherésztek az iskolaudvaron. Az ismert politikus az egyik fa alatt, egy padon ücsörgött. Szerelmes párok andalogtak a sétányon, kutyák szaladgáltak a fövenyen, és nem messze tőle, egy vattacukor árus ajánlgatta portékáját. A politikus friss újságba temetkezett, szinte belebújt az illatos lapokba. Néha felnézett, lopva körülpislantott, mintha várna valakire. 
A távolban feltűnt egy jól öltözött, öltönyös alak. Közeledett a pad felé. Amikor odaért, még egyszer alaposan körülnézett. Meggyőződött róla, valóban nem követték, majd egy hírtelen mozdulattal lehuppant a politikus mellé. 
Úgy ültek egymás mellett, mint két idegen. Nem néztek egymásra, inkább előrenéztek a semmibe. Úgy beszéltek egymással, mint a hülye filmekben előforduló kémek.
- Elhozta? – kérdezte a politikus.
- Megígértem, elhoztam. – mondta a másik.
- Tehát, elhozta! – sóhajtott fel örömmel a politikus, és elégedetten mosolygott bajusza alatt.
- El.
- Mutassa! – nyúlt a táska felé a politikus.
- Itt? – kérdezte rémülten a másik – Maga megőrült!
A politikus visszakapta a kezét, szinte szégyenkezve rakta begombolt zakója zsebébe. – Hiszem, ha látom. – mondta pökhendin.
A jövevény egy hatalmas, lakattal lezárt irattartót vett elő a táskájából. Letette a padra, kettejük közé. - Tessék, itt van. – suttogta.  
- Lakatkulcs? – kérdezte a politikus, és érezte, hogy homlokán elindul egy izzadságcsepp. 
- Megőrült? – nézett az egyik bokorra a férfi. – Ez titkos!
- Na és! Nekem kell! – csattant a politikus hangja.
A másik megcsóválta a fejét. – Nem érti? Ezt az aktát 99 évre titkosították! 
- Kik? – kérdezte a politikus, bár sejtette a választ.
- Mi! – mondta a másik, nem kis büszkeséggel a hangjában. 
- Ők is? – kérdezte a politikus, és kérdésében benne volt a remény, hátha ők nem.  
- Naná! Mindenki! – billentette őt szavaival seggbe a férfi, és cigarettára gyújtott.
- Mi, aztán nem! – felelte büszkén a politikus.
- Dehogynem! – nevetett a férfi. – Csak maga még nem tud róla. 
- Azt nem hiszem el! – csattant fel kétségbeesve a politikus, és ő is rágyújtott. Remegett a keze. 
- Majd elhiszi. – nyugtatta őt a férfi gúnyosan.  
A politikus izget-mozgott ültében. A másik élvezte a helyzetet. – Ki olvasta eddig? – kérdezte a politikus váratlanul. 
- Csak a feleségem. – nyugtatta őt a férfi. – Ő javította ki a helyesírást.
- És hogy lesz ebből balhé? – kíváncsiskodott a politikus.
- Az már a maga dolga. Fantáziáljon! – vonogatta vállait a férfi, és a pad szélén elnyomta a csikket. – Én megígértem, idehoztam, láthatja. Többet ennél nem tehetek. 
- Van fűrésze? – kérdezte hírtelen a politikus.
- Maga tényleg megőrült! – suttogta a férfi. – Ez egy államilag elismert titkosítási mód. Az anyagot, mely rossz fényt vet mindnyájunkra, e szerint a mód szerint titkosították. Ebben a titkosításban benne vagyunk mi is, ők is, maguk is!
- Ők is? – vágott közbe a politikus. 
- Ha mondom! Ez az akta sokat tudna ám mesélni! 
- Akkor meséljen!
- Nem fog. – mondta a férfi. – Na, kérem a pénzem, és már itt sem vagyok. 
A politikus fejét csóválta. – És ha nem az van benne? – kérdezte.
- Miért, mi lenne benne? – nézett rá csodálkozva a másik.
- Mondjuk, a felesége szakácskönyve. Lehet?
- Lehetni épp lehetne, csak ez nem az. Ez az, amire mindketten gondolunk. – megint körülnézett, majd suttogva folytatta. – Kérem a pénzem!
A politikus zacskót halászott elő a zsebéből, a másik kezébe adta. Az lopva belepillantott, belenyúlt, kezével átfutotta a bankjegyeket. A pénz, jólesőn melengette ujjait. Elmosolyodott. Az irattartót odaadta a politikusnak, aki maga mellé tette a padra. Épp mondani akart valami szellemeset, amikor egy görkorcsolyás suhanc vágódott melléjük. Felkapta az aktát, és mielőtt azok ketten felocsúdhattak volna, eltűnt a park sűrűjében. 
- Tolvaj! Fogják meg! – kiáltotta kétségbeesve a politikus, és felugrott ültéből. Idegesen rohangált le-föl. 
A másik megfogta a karját, visszaültette a padra. – Ez az ő emberük volt! – mondta bizonytalanul. – Ők mind ilyenek. 
- És ha maguk csinálták? – kérdezte a politikus, és majdnem elbőgte magát. 
- Vagy maguk. – mondta a férfi, és gyanakodva nézte beszélgetőtársát. 
- Miért csináltuk volna? 
- És mi? – kérdezett vissza a férfi.
- És ők? 
- Na látja! Erről beszélek! – mondta a férfi, és megint rágyújtott. - Gondolkozzon! – mondta a politikusnak.
- Igaza van! – csattant fel az.
- Na látja!
- Adja vissza a pénzem! – mondta a politikus, bár sejtette milyen választ kap. 
- Én átadtam, maga kifizette. – mondta a másik. - Különben is, mit van úgy oda! Gondolom nem a saját pénzét hozta.
- Nem hát! Az adófizetőkét! 
- Akkor meg! Ahol ennyi volt, ott több is van! Senkit sem ért veszteség, nem?  
- Persze. De ha nem önök, nem ők, és nem mi, akkor ki lopta el? – kérdezte a politikus, és fejében kezdett összeállni az utóbbi évek legjelentősebb összeesküvés elmélete. 
- Hát ez az! – mondta a férfi. 
– Most mit mondunk? És kinek? – kérdezte a politikus. 
- Majd azt, hogy valaki kiszivárogtatta. – suttogta a férfi – Mondjuk a takarítónő, vagy valamelyik konyhai dolgozó. Vagy valaki más. Ez már csak részletkérdés. 
- A takarítónő kivel van? – kérdezte a politikus.
- Nem tudom. – mondta fejét csóválva a másik. - Nagy a káosz!
- És ha köp? 
- Nem fog. 
- Miből gondolja? – kérdezte a politikus.
- Majd titkosítjuk a vallomását. – nyugtatta őt a férfi.
- Kezet rá! 
- Kezet rá!
Ünnepélyesen kezet fogtak, megveregették egymás vállát.
- Na, viszlát! – mondta elégedetten a férfi. – Egyébként nézze este a tévét! Kígyót-békát kiabáltam magára! 
A politikus felnevetett. – Kígyót-békát! Naná, hogy kígyót-békát! Ahogy szoktuk! Kézcsókom a kedves feleségének és a lányának! Viszlát!
Ezt már visszafordulva kiáltotta, majd jobboldali lévén, elsietett jobbra, a játszótér felé. A férfi egy kicsit még várakozott, aztán fütyörészve, zsebre vágott kezekkel elindult balra, az ellenkező irányba. 
Az egyik padon egy görkorcsolyás suhanc ücsörgött. Mellette egy lakattal lezárt irattartó pihent a padon. A férfi leült mellé, kedélyesen mosolygott a gyerekre.
- Ügyes voltál kisfiam! Kérsz egy fagyit?



A fa


Rettentő hideg tél volt. A hatalmas hó teljesen beborította az erdő útjait, az állatok vackaikba húzódva várták a tavasz beköszöntét. Csend telepedett a fenyvesre. Néhol egy harkály koppantott csőrével, valahol a távolban vaddisznó csörtetett. Diesel autó csühögött a fehér úton. Búgott a motor, farolt a kocsi, csúszkáltak kerekei. Mikor már alaposan bent járt az erdő mélyén, akkor félrehúzódott egy hóval belepett bokor mellé, és megállt. Idősebb férfi és egy asszony szállt ki belőle. Határozott léptekkel az egyik hatalmas fa alá siettek. Felnéztek magasba törő lombjára.
- Istenem! – sóhajtott a férj. – Milyen hatalmas lett harminc év alatt!
- Gyönyörű! – lelkendezett az asszony. – Emlékszel szívem?
- Persze drágám, mindenre! 
- Itt csókoltál meg először! – suttogta a nő, és megfogta párja kezét. 
Felnevetett a férfi. – Akkor még ilyen picike volt. – mutatta kezével, és ismét a magasba törő ágakat bámulta. 
A harkály folytatta a kopácsolást, hó dunna hullott alá az egyik gyenge ágról. Hallgattak. A rét szélén feltűnt egy nyuszi, befutott a sűrűbe. 
- Belevéstél egy szívet, emlékszel?
. Persze! Ott van, nézd! – mutatott a férfi valahova a lombok közé.
Valóban! Valamivel a fejük fölött egy kezdetleges szív volt belevésve a fa húsába. Az asszony könnybe lábadt szemekkel gyönyörködött benn. Férje törte meg a csendet. 
- Te meg ajándékba adtál nekem egy…
- Szívet! Egy mézeskalács szívet. – fejezte be a mondatot az asszony. 
Megint hallgattak. 
- Mennyi emlék! – törte meg a férfi a csendet.
- Idejöttünk az esküvőnk után. – mondta az asszony. – És elmondtuk neki.  
- A mi nagy boldogságunkat.
- Ő meg, mintha értette volna, csendben bólogatott a lombjával. – lelkendezett a nő.
- Mint aki tudta. 
- Biztos, hogy tudta! – kiáltott fel halkan a nő. 
- Mikor Bálintka megszületett, és kijöttünk a kórházból, idehoztuk először. Azt mondtuk neki…
- Bálintka, ez a mi fánk. – mondta a nő, és megpuszilta férjét.  
A férfi elengedte felesége kezét, előrelépett. Elmerengett a régi emlékeken. - És amikor szegény anyuka megbetegedett, akkor is idejöttünk…
- Mintha ő segíthetne. – suttogta a nő. 
- Pedig csak egy fa. – jelentette ki a férfi hírtelen 
- Egy fa, mely sokat látott. – mondta ki az asszony. 
- Nem sokat kedvesem, hanem mindent! Mindent látott! – javította ki az ember.
- Az egész életünket látta. És amit nem látott, azt elmeséltük neki.
- Gyönyörű nagy lett! – lelkendezett a férfi. – Nézd, a koronáját!
- Hatalmas!
- Milyen szép.
- Fenséges! – fokozta a jelzőket az asszony. 
- Na, lássunk munkához! – törte meg férje a varázst.
- Igen szívem, hisz dolgozni jöttünk. Azt mondják. Az idén nagyon kemény lesz a tél. 
Közben a férfi elindult a kocsi felé. - Nem lesz szívem, hanem van. – javította ki feleségét visszafordulva. 
Aztán egy láncfűrészt vett elő a csomagtartóból, és visszatért a fa alá.

Két perc


Az alacsony, tömzsi férfi céltalanul lődörgött a városban. A kirakatokat bámulta, megfordult a csinos lányok után, kedvtelve nézegette a siető, rohanó embereket. Olyan szórakozottnak tűnt, mint aki nem is erre a világra született. Vett egy fagylaltot, jóízűen belenyalt, amikor valaki, váratlanul hátba verte. A vaníliagombóc a földre esett. Még el sem káromkodhatta magát, amikor egy nyurga fiatalember ugrott a nyakába.
- Jani! Janikám! Ezer éve nem láttalak! Mi van veled, édes öregem? 
A tömzsi még mindig a járdát nézte, rajta az elkenődött fagylaltot. 
- Na, mi van, megkukultál? – vágta őt ismét hátba a nyurga. – Mi van veled?
- Hu, ne is kérdezd! – borzongott meg a Jani nevű, és levette napszemüvegét. Nyakkendőjével törölte meg.
- Milyen a házasélet, te vén kujon, te? 
- Hu, ne is kérdezd! – huhogta megint.
A másik az egyik pad felé tuszkolta, leültek. Hallgattak.
- Baj van? – kérdezte a nyurga kis idő múlva.
- Sok a vita, veszekedés. – panaszolta Jani. - Morgolódik az asszony.
- Az nem jó. – csóválta fejét a jó barát, és cipője talpát vizsgálta. – A francba! Leválik! A kurva életbe, pedig most vettem! – dohogta, és a talpát mutatta Janinak, ami valóban kezdett elválni a felsőrésztől. 
- Állandóan cseszeget. – panaszkodott tovább a tömzsi, és rohadtul nem érdekelte társa cipője.
- Az nem jó! Hidd el komám, az nem jó! – csóválta ismét a fejét, és egy bottal feszegette a talpat. – A kurva életbe! Most vettem! 
- Nem tudom. – mondta bizonytalanul Jani. – Mindenki azt mondja, hogy minden családban van vita. 
- Francokat! – hagyta abba a feszegetést a másik. – Nálunk tíz év alatt jó, ha két percet morgott az asszony. Két rövid percet.  
- És te? 
- Én egy büdös szó nem sok, annyit sem szóltam.
Megint hallgattak. A tömzsi a forgalmat bámulta, társa a cipőjét feszegette. Elsietett előttük egy feltűnően csinos asszony, mindketten megbámulták. 
- Jó nő! – nyugtázta a nyurga, és visszatért cipőjéhez.
Szirénázó mentőautó fordult be a sarkon, megállt az egyik kapu előtt, a mentősök kiugráltak belőle. Hordágyat ragadtak és besiettek a házba.  
- Tíz év alatt? – hitetlenkedett Jani. 
- Tíz év alatt. 
- Nem volt vita? 
- Nem. – csóválta fejét emlékeibe mélyedve a nyurga. Megint a cipőjét piszkálta. 
- Ne viccelj! – mondta hitetlenkedve a tömzsi.
- Nem viccelek. Komolyan. 
A mentősök kihoztak valakit a kapun, amikor rakták be a kocsiba, az illető leugrott a hordágyról és elfutott. A két mentős szájtátva nézett utána, csak a beteget kísérő öregasszony kiabált, hogy – Feri, Ferikém gyere vissza! – Persze, Ferinek esze ágában nem volt visszatérni. A mentősök kicsit várakoztak, a néni kicsit sírdogált, majd mindenki ment a dolgára.  
- Azt mondta a Füleki, - hadarta egy szuszra Jani – hogy mindenhol van vita, csak sok helyen a szőnyeg alá söprik.
- Fenéket! – jelentette ki a másik határozottan. – Ez csak hozzáállás kérdése. Csapj az asztalra édes öregem! Hadd lássa az asszony, ki hordja a nadrágot! – amikor ezt kimondta, olyat csapot a padra, hogy a tömzsi azt hitte, ketté törik.
- Te odacsaptál? – kérdezte.
- Nem. – csóválta fejét a nyurga. – De nálunk más a helyzet. 
- Amennyiben?
- Nálunk kérlek szépen, két intelligens, értelmes ember találkozott. – magyarázta fontoskodó arccal. 
- És ezért nincs vita? – kérdezte Jani hitetlenkedve. 
- Ezért.
Megint hallgattak. A nyurga levette cipőjét, hogy közelebbről is megvizsgálja. Először is beleszagolt, aztán tovább feszegette a talpat. Jani érdeklődve figyelte. 
- Büdös? – kérdezte.
- Megjárja. – felelte a másik. – A klumpám büdösebb. 
- Nekem a bakancsom. 
- Apám bakancsa volt marha büdös. – mondta a másik, majd visszavette cipőjét, és most az orrát piszkálta.
- Zsebkendőt? – nyújtotta felé a csomagot Jani, de a nyurga fejét rázva visszautasította. 
Aztán kihúzta ujját az orrából, és pöckölt egyet.
- Tényleg nem morog az asszony? – kérdezte Jani, és forgott a bele.
- Nem. – ingatta fejét a másik szipogva.  
- Pontosabban, - javította ki a tömzsi – tíz év alatt csak egyszer morgott. 
- Egyszer. – mondta határozottan a másik. 
- Két percet? 
- Ahogy mondod. 
És mit mondott abban a két percben, elárulod?
- Azt, hogy elege van belőlem, van valakije, takarodjak a szeme elől, nem akar többé látni. Ja! És, hogy a lakás, a nyaraló, meg a kocsi az övé. 



Félreértés



A házaspár a legnagyobb egyetértésben pihent a nappaliban. A férj keresztrejtvényt fejtett, az asszony olvasott. Nagy néha egymásra pislantottak, amikor tekintetük találkozott, akkor mosolyogtak. 
- Szeretlek drágám! – mondta az asszony, és lerakta a könyvet.
- Én is kedvesem. – mosolygott a férfi. 
Szemei végig siklottak feleségén, és örömmel nyugtázta magában, hogy negyven év ide, negyven év oda, azért még mindig csinos, kívánatos az asszony. Különösen kecses lábait és még mindig fiatalos melleit szerette.
- Biztos? – törte meg hitvese a csendet.
- Arra mérget vehetsz drágám! – mondta a férfi szórakozottan.
- És akkor tiéd a ház! Ugye? – mondta az asszony kimérten, és mereven nézte férjét. Csak úgy villámlottak a szemei.
- Most miről beszélsz?
- Ha én mérget vennék be, akkor tiéd lenne a ház! Arról! – sziszegte az asszony.  
- Ugyan szívem! – nevetett fel az ember. – Ez csak egy szójáték, szólás! De te ezt tudod, nem?
- Biztos? – nézett mereven a nő, mint aki a férfi veséjébe akar látni.
- Arra mérget vehetsz! Ja, bocs! – vigyorgott megint a férj. – Persze szívem, imádlak! 
A nő maga elé vette a könyvet, és úgy tett, mintha olvasna. A férfi is visszatért rejtvénye mellé, és igyekezett kiverni fejéből felesége ostobaságát. Az asszony a könyv mögül sanda szemekkel méregette élete értelmét. 
Megcsörrent a telefon. A férfi nem mozdult, így az asszony volt kénytelen átmenni a másik szobába. 
- Halló! Szerbusz anyukám!…Igen, itthon van! – aztán elakadt a szava, csak rebegni tudott a készülékbe. – Micsoda?... Az nem lehet!... Na ne!... Köszönöm, szerbusz.
Lerakta a kagylót, és meredten bámult maga elé. 
- Ki volt az? – hallotta férje hangját a másik szobából.
Mintha egy mély bödönből szólt volna. 
Dobolt a halántéka, remegett a keze, amikor visszatért a nappaliba. Leült a kanapéra, férjét bámulta. 
- Mindent tudok. – suttogta rekedten, kis idő múlva.
- Az jó! – nyugtázta a férfi. – Vízszintes hatos. Ki írta a Trottyos Manó című verset? Nyolc betű, az első, es. 
- Na ne szórakozz Béla, ne szórakozz! – hördült fel a nő. – Ki az?
- Én is azt kérdezem, ki az? Nyolc betű!
- Ki az a ri banc? – kérdezte a nő szótagolva.  
- Miből gondolod, hogy nő írta? – nézett a férfi, kérdőn a feleségére. 
- Nem az a ribanc! – csattant fel a nő hangja. – A barátnődet kérdeztem! Szóval!
- Mi van? – ijedt meg az ember.
- Megcsalsz. Megcsalsz te szemét! – üvöltötte az asszony. 
- Hülye vagy? 
- Ne hülyézz! Anyuka most telefonálta, hogy megcsalsz! 
- Anyuka? – nézett csodálkozva az ember.
- Ne anyázz, te nyomorult! – tombolt a nő. – Ne anyázz! Elegem van belőled, elköltözöm! Nem fogsz belőlem hülyét csinálni! 
Ezzel felpattant, beviharzott a szobába. A férfi értetlenül nézett utána. 
Az asszony előrángatta az ágy alól a legnagyobb bőröndöt, és csapkodva pakolt. A férfi az ajtófélfának támaszkodva nézte.
- Most miért csinálod? – kérdezte halkan. 
A nő összeszorította száját, ráült a bőröndre, becsatolta. 
- Most mi van? – kérdezte megint az ember, és közelebb lépett feleségéhez. Megpróbálta átölelni, de az asszony ellökte a kezét.
- Ne érj hozzám! Hozzám ne érj, mert nem tudom, mit csinálok! – kiáltotta, és bőröndjét rángatva kiviharzott a lakásból. 
A férfi dermedten nézett utána. 
A nő taxival érkezett az anyjához.
Becsöngetett. 
Amikor kinyílt azt ajtó, zokogva borult édesanyja nyakába.
- Jaj anyukám, drága anyukám! – zokogta. – Micsoda szégyen, micsoda gyalázat!
- Mi baj, Klárikám? – kérdezte ijedten az idős nő. – Összevesztetek? 
- Megcsal! Megcsal a piszok! Pedig mennyire szeretem! 
Rázta a zokogás, az anyja átölelte.
- Megcsalt? – kérdezte rosszat sejtve. – Honnan tudod kislányom? Láttad?
- Anyuka! – tolta el magától az anyját. Csodálkozó szemekkel nézett rá. – Hisz te mondtad, amikor telefonáltál! Te mondtad, hogy megcsal!
- Én ugyan nem! – rázta fejét az anyja. – Én azt mondtam kislányom, és erre határozottan emlékszem, azt írja a horoszkópod, hogy a párod ma félreléphet, ha nem vigyázol rá. 



Tanári



Nagyszünet volt. A kölkök zsibongásától volt hangos az iskola. Rohangáltak a folyosókon, tépték, ráncigálták egymást. Volt, aki a következő óra anyagát nézte át, és volt, aki uzsonnázott. 
A tanári szoba néptelen volt, amikor Szabó tanár úr belépett az ajtón. Furcsállotta, hogy nincsenek ott a kollégái, de aztán eszébe jutott, hogy ilyenkor szinte mindegyikük a büfében próbál kávéhoz és valami uzsonnához jutni. Leült az asztalához, és megpróbált felkészülni a következő órájára. Gyomra hangosan korgott, de férfiasan tűrte a fogyókúra kínzó hangjait.
Kopogtattak az ajtón.
- Tessék, gyere! – mondta hangosan, mert azt hitte, valamelyik gyerek akar valamit. 
Egyenruhás rendőr lépett be az ajtó. Szabó felemelkedett az asztaltól, a férfi elé lépett. – Tessék! Kit tetszik keresni? – kérdezte.
- Jó napot kívánok! – kezdte a rendőr. – Szabó tanár urat keresem. 
- Én vagyok az! – hőkölt meg Szabó, mert nem nagyon szokták őt rendőrök keresni. Érezte, hogy hangosabban dobol szíve a mellkasában, egyszerűen nem tudta mire vélni a dolgot. Törvénytisztelő ember lévén nem is nagyon értette. Ő és a rendőrség! Úr Isten! – Jó napot kívánok. – rebegte. 
- Tanár úr! – húzta ki magát a rendőr. – Engem ért az a megtiszteltetés, hogy átadhatom Önnek a kapitányság díszoklevelét, mely a leggyorsabb tanárnak jár kerületünkben. 
- Nem értem kérem. Miről van szó? – kérdezte Szabó, mert nem nagyon kapott még életében elismerést. – Kérem, foglaljon helyet. 
Leültek egymással szemben, a rendőr lelkesen magyarázott.
- Ez kérem egy vándordíj! Ezt a kerületi rendőrkapitány úr alapította, és az a tanár, vagy tanárnő kapja, aki az adott hónapban a leggyorsabb, legfürgébb. 
- Miben? – kérdezte értetlenül Szabó.
- Tanár úr! – mondta ünnepélyesen a rend őre. – Tudomásunkra jutott, hogy ebben a hónapban, Ön kedves tanár úr, kétszer sikeresen futott el a Kovács Sanyika feldühödött édesapja, egyszer pedig az egész Kovács család elől, amikor inzultálni akarták Önt, mert szerintük Ön, inzultálta Sanyikát! Így történt?
- Igen kérem. – emlékezett vissza Szabó. – Sőt, egyszer sikeresen ugrottam félre, amikor Kovács Sanyika seggbe akart rúgni matek órán. 
- Gratulálok! – mondta a rendőr elismerően. – Erről nem is tudtunk, kérem tisztelettel! Bravó, bravó! – tapsolt lelkesen. – Így dolgozik egy mai, modern tanár! Megfelel, kérem tisztelettel, minden kihívásnak! Még egyszer, bravó! 
- Megkérdezhetem, hogy mivel jár ez a vándordíj? – kérdezte Szabó, és arra gondolt, már megérte, hogy tanár lett. Ebből is láthatják majd a gyerekei és a felesége, hogy nemhiába tanult ennyit. Hiába kicsi az a fránya fizetés, mégiscsak megbecsülik a magafajtát. Meg bizony!
- Persze kérem, nagyszerű díjaink vannak! – hadarta a rendőr. – Hat hónapos önvédelmi kiképzés, teljesen ingyen! Ehhez jár még egy fél éves, futóedzések látogatását biztosító jegy, külön edzővel, mifelénk úgy mondják, személyi edzővel. Valamint kap még egy belépőt, mely feljogosítja arra, hogy látogassa az Ismerkedés a kézifegyverekkel, című előadást. Természetesen azt is teljesen ingyen, bérmentesítve.  
Szabó nagyon megörült. Mert ha megtanul tisztességesen pofozkodni, még jobban futni, és ha majd tudja kezelni a kézifegyvereket, akkor már biztos, hogy mint tanár megy nyugdíjba! Hisz akkor már senkitől és semmitől sem kell majd félnie, garantáltan megtudja majd védeni magát minden diáktól és szülőtől. 
- Fantasztikus ajándék! – mondta a rendőrnek. – Most már csak azt kell valahogy megszerveznem, hogy valamelyik kolléga helyettesítsen, míg én odavagyok. 
- Engedelmével, ezt mi már leszerveztük! – mosolygott a rendőr. – Most jön ki a kórházból az Ön kollégája, Sümegi úr, és Ő vállalta a munkát. 
- De hisz Sümegit úgy összeverték a Gazdag ikrek, hogy hetekig feküdt kómában! – mondta csodálkozva Szabó. 
- Ez így is volt, de már jól van. – nyugtatta meg a rendőr. – Holnaptól dolgozik. Sőt, az ikrek is holnaptól járnak iskolába.
- Nagyszerű! Akkor nincs akadálya, hogy jól megérdemelt nyereményemet átvegyem, igaz? – kérdezte a tanár.
- Persze! – bólogatott a rendőr. – Csak megvárjuk a Kovács családot, hisz Ők is jönnek velünk.
- Micsoda? – Szörnyedt el Szabó.
- Miért, mit gondol a tanár úr? A második helyet nem díjazzuk? 
Szabó szó nélkül felemelkedett ültéből, a szekrényhez sétált. Hosszasan matatott, majd elővett egy lefűrészelt csövű puskát. 
A rendőr értetlenül nézett rá. – Most mit csinál tanár úr? – kérdezte.
- Még van egy órám a negyedik cében, aztán jövök. A családot addig tartsa itt. – mondta halk, rekedt hangon, mint egy western hős.
Osztálynaplóval hóna alatt, puskával a vállán akkor lépett ki a tanári ajtaján, amikor becsöngettek az utolsó órára. 





     



     

