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Prológus 
 
– Kérem azt a papírt – a kérésnek álcázott parancs mögött ezúttal sem feszült indulat. 
– Csak egy firkapapír, tanárnő – próbálkozott Szegfű. 
– Kérem. Azt. A. Papírt. – minden szót külön kihangsúlyozott, megfélemlítésnek szánva. Bejött. 

Szegi bánatos képpel nyúlt a zsebébe, és átnyújtotta a gombócállagú bűnjelet. Horit nem tette 
boldoggá, hogy ismét győzelmet aratott. Ezekben a játszmákban, amelyek a tanteremben folytak 
közte és a diákok között, nem volt semmi izgalom. A két fél nem tartozott egy súlycsoportba, az 
egyiknek hatalma volt a másik felett, amit nem használhatott a vele szemben álló személy 
elnyomására, mert a hatalommal felelősség és nevelési kötelezettség is együtt járt. 

Felesleges időpocsékolás lett volna széthajtogatni a papírgalacsint, és kisilabizálni a fiú 
ákombákom betűit. Horippa csermely-pedagógusként tisztában volt az iromány pontos szövegével 
abban a pillanatban, amint kézbe vette a zsákmányát. A csermelyeknek elég volt megérinteniük egy 
papírt, és átfolyt a tudatukba minden, amit arra valaha írtak. Még azt is átcsorgatta az érintés 
pillanatában létrejött, elméjüket a papírral összekötő mentálerecske, amit valaha kiradíroztak róla. 

Ezzel Szegfű is tisztában volt. Miután átadta a pad alatti tiltott levelezésből származó, eddig 
rejtegetni próbált bizonyítékot, a füle tövéig pirult. 

– Talán személyesen kellene tudatnia a fiatal hölggyel, hogy elrabolta az ön szívét, és mindezt 
kicsengetés után hajtsa végre, ha megkérhetném – leckéztette meg a mással foglalkozó gyereket 
Hori, tanárnőhöz illő szigorral, majd rezzenéstelen tekintettel ismét kinyújtotta a kezét – A másikat 
is. 

Szegi sóhajtva kihalászta a levél folytatását a másik zsebéből, és még vörösebb arccal 
beszolgáltatta azt is. Hor elfojtott egy mosolyt, miközben átcsörgedezett az újabb írott info a 
mentáléren, majd szenvtelen arckifejezéssel lezárta az óra közepén kialakult jelenetet. – Tudomásul 
vettem elhatárolódását a csermely-tanár fajtától, és szükségtelen írásban fogadkoznia, hogy maga 
sose lenne tanár. Ne aggódjon, fiam, ez a veszély nem fenyegeti, erre születni kell. Ha jól 
számolom, már tizenhat éve lekéste ezt a lehetőséget. Végleg megnyugodhat, ugyanis a születés 
megismételhetetlen esemény egy virágfi életében. 

 
 

Szösszenet 
 

– Mennyivel könnyebb tanítani! – Horippa ökleivel megdörzsölte fáradtságtól égő szemét, ásított 
és nyújtózkodott egy óriásit. Nem a munka mennyiségébe fáradt bele. Jó teherbírású, fiatal 
szervezete nem az ellen tiltakozott, hogy két teljes állást vállalt ettől az évtől. A délelőtti tanítást 
követően egy rövid ebédszünet állt rendelkezésére, hogy lazítson, mielőtt Virágváros központi 
rendőrőrsén a szokásos dok-nyom tevékenységbe merült. Az irattár hétköznap este nyolckor zárt, 
olyankor ő is abbahagyta a dokumentumok között végzett nyomozói munkát. A lecsekkolt 
papírokat a zöld mappába csúsztatta, az érintetlenek maradtak a sárgában, és ha talált valami nagy 
disznóságot, azt a pirosba tette és munkaidő után rögtön leadta a biztonsági osztály ügyeletén, 
mellétűzve a saját jegyzeteit. Nem, a munka egyszerű volt, csak olvasott és szelektált, de időnként 
gyomorforgató vagy szívszorító ügyek folytak át hozzá, melyeket nehéz volt megemészteni, és ezek 
sok lelki energiát lecsapoltak. Mégis megérte fél napokat az asztal fölé görnyedni. Múlt héten 
megtalálták azt a kis palántalányt, akinek a hollétéről hosszan cikkezett a virágsajtó és a kert tévé is 
több műsorában találgatta, hol lehet. Hornak köszönhette a gyermek a szabadulást, döntőfontosságú 
információt talált az egyik, szülőknek küldött zsaroló levélen, így derítette ki a rendőrség, hogy egy 
pincébe van bezárva. 

Ma üres maradt a piros dosszié, nem is bánta, színházba készült Frennel, ehhez pedig 
kellemesebb alap a nyugodt gyomor. A férje már várta a parkolóban, elegáns öltönyében most is 
szívdobogtató látványt nyújtott. Megölelte őt és szokás szerint kapott tőle két puszit, amitől persze 
fényleni kezdtek a gyöngyvirágok mind a két orcáján. Vele ellentétben, Frennek nem voltak 



VERÉB ANI: SZÖSSZENET-3. /VIRÁGOK/ 

virágmintái az arca egyik oldalán se, ő a nyárfák családjából származott. A fák a nyakukon viselték 
a jelüket, ezt az inggallér most teljesen eltakarta. 

Horippa a gyöngyvirágok családjába tartozott, ezért a párválasztásban nem korlátozta semmi. 
Kötöttségei csak a rózsáknak és a muskátliknak voltak, akik kizárólag egy másik virágházba 
házasodhattak be. Emiatt is gondolta úgy Hori, hogy nehéz lehet a virág-elit tagjainak, akiknek – a 
családjuk társadalomban elfoglalt helye miatt – behatárolt az életük. 

Az előadás után Fren a kocsiban öltözött át, mindössze húsz perce volt beérni az éjszakai 
műszakra. Búcsúzóul megcsókolta a feleségét. 

– Jó éjt szívem, hatra otthon leszek. A reggeli kávét én főzöm, ágyba kapod, fel ne kelj addig. 
– Nem fogok – ásított Horippa – A szombat az egyetlen lazító napom, tízig ki se dugom a fejem 

a takaró alól. 
– Az nagyon jó lesz – kétértelmű mosoly jelent meg Fren arcán –, mert a közhiedelemmel 

ellentétben nem csak a virágok képesek értékelni azt a luxust, hogy melegágyba kerülnek. 
– Csak nem azt akarod mondani, hogy a nyárfák is növekedésnek indulnak tőle? – Hor 

megjátszott csodálkozása hahotára fakasztotta a férfit. Az asszony orra hegyére lehelt még egy 
gyors puszit, aztán Hori már csak távolodó hátát, és búcsút intő kezét látta, amíg el nem tűnt egy 
ajtó mögött. 

 
 
 

Epilógus 
 
A hazaút simán ment, a gyér forgalomban elég gyorsan haladt, mégis nyugtalanság telepedett rá. 

Rossz előérzete volt. A lakásuk elé bekanyarodva ezt az érzést felváltotta a félelem. 
A lépcsőn Muskátli ült, az odaforduló reflektor pont rávilágított, és ahogy felnézett, a tekintete 

eszelősebbnek tűnt, mint legutóbb. Horippa először úgy gondolta, ki se száll az autóból, már nyúlt a 
központi zárhoz, hogy magára zárja a járművet, és hátramenetbe tegye a kocsit. De elszégyellte 
magát. Nem menekülhet el egy féltékeny férfi elől állandóan. Musinak meg kell végre értenie, hogy 
nem őt választotta. Már fél éve férjhez ment Frenhez, és ezt a döntést a vetélytársnak is el kell 
fogadnia, ez így nem mehet tovább. Leállította az autót, és erőt véve magán, kilépett a félhomályba. 
Meg akarta magyarázni neki, hogy ideje túllépni az ügyön, nézzen új barátnő után. Mielőtt 
megszólalhatott volna, éles fájdalmat érzett a koponyáján, és sötét lett, elvesztette az eszméletét. 

Zúgott és hasogatott a feje, ahogy fokozatosan észhez tért, azt érezte, hogy valaki az ágyhoz 
szorítja, pár másodpercbe telt, mire felismerte, hogy a ránehezedő test a saját ágyneműjébe préseli. 
Biztos az ő kulcsával nyitotta ki az ajtót, és valami perverz okból a saját szobájában fogja 
megerőszakolni. Sikítani kezdett, bár tudta, hogy hiába. Most vele is megtörténik az, ami számtalan 
rendőrségi jegyzőkönyvből folyt már át az agyába.  

Ebben a pillanatban, abszurd módon nem az töltötte ki az érzékeit, amit éppen vele műveltek. 
Egy huszonnégy éves áldozat bíróságon elhangzott vallomásának zárógondolatai visszhangoztak a 
fejében. Azt a hóviráglányt egy rózsa erőszakolta meg: 

„Örök igazság, hogy az élőlényeknek alapvető hajlama van a brutalitásra ugyanúgy, mint a 
szerető figyelmességre. Választás, egyéni döntés kérdése az egész. Csak a virágok lényegéről 
semmit nem tudó, természettől elrugaszkodott, modern tech-emberek lehettek képesek kitalálni azt 
a baromságot, melyet nagyra becsült közmondásaik között jegyeznek: „Aki a virágot szereti, rossz 
ember nem lehet”. A jóság választás kérdése. Ez egy személyes döntés, nem pedig árukapcsolás 
következménye.” 


