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BAUER KRISZTINA 
 
Csak egy mozdulat 
 
 
Kész, mentés! Befejeztem végre. Mit gyötört Zotya ezért a koktélkeverő programért. Többet dolgoz-
tam vele, mint gondoltam, a grafikával sok bajom volt. Kiírom neki lemezre, és leviszem a Morri-
son’sba, még azt is ki kell találnom, mennyit kérjek érte. Kell a pénz, mert az öreget a jövő héten 
kiadják a kórházból, a földszinti asszony azt ígérte, segít, de persze nem ingyen. Az öreg ragasz-
kodik a kóser kajához, azt meg hozatni kell, az is kurva sok. 

Csak Zotya ne akarjon megint csajoknak bemutatni, olyan egyformák, hosszú haj, nyakig 
felpolcolt cicik, igyekeznek minél öregebbre sminkelni magukat, vihognak és unalmasak, még 
dugni se lehet velük egy rendeset. A nevüket sem tudom megjegyezni, csupa Vivien, Kitti meg 
Zsanett, ez a klub nem az én vadászterepem. Olykor rákényszerülök, nincs időm egy normális 
nőt keresni magamnak.  

Átöltözzek? Mi a francnak, akkor zuhanyozni, meg borotválkozni is kellene, úgyis csak a 
szomszédba megyek, az irodában leboltolok, és jövök haza, alszom egy jót. 

– Szia Zotya, Dévi vagyok! Szólj a biztonságiaknak, nem akarnak beengedni – 
üvöltök a telefonba, akkora a zaj itt a körúton. 

Látszik, hogy szombat este van, hatalmas a tömeg, a zene nem az én ízlésem. Szörnyű kupi 
van ebben a kis irodában, hogy találni itt meg bármit is? Zotya nem rak rendet, uralkodik a 
káoszon. 

– Itt a program, felrakom a laptopodra, barátkozz vele! Ha ok, bejövök kedden 
délelőtt, és betanítom a pultosoknak, persze, ha van valami új alapanyagod, frissí-
tem. Százhúszezret kérek az egészért.  

– Rendben, megszámoltam. Nem kösz, tudod, hogy nem iszom alkoholt. Akkor 
kedden, 10 körül jövök, szia.  

– Mi van, bezártad az ajtót, vagy beragadt? Aha, lökjem erősen. 
– Bocsánat, nem gondoltam, hogy kívülről támaszkodik valaki, megütötted ma-

gad, segíthetek?  
Te jó ég, de szép segge van, ezt a lányt szívesen megdugnám, semmi festék, semmi cici kirakat, 

semmi műköröm. Erős a kézszorítása, Tót Erzsi, mondja. 
– Fehér Dávid, de Dévinek szólítanak. 
Zuhanyozni kellett volna, még dezodort se fújtam magamra. 
– Fájdalomdíjként meghívhatlak valamire? Jó, maradj itt, mindjárt hozom! 
– Két dupla mojitót kérek, de az egyik alkoholmentes legyen! 
– Na, itt is vagyok.  
– Viccelsz? Nem tettem bele semmit, se ginát, se speedet. Tessék, válassz te! 
– Programtervező matematikusként dolgozom egy multinál, többnyire home 

office módon. És te? 
– Nem gondoltam, hogy óvónő vagy. Ízlik a koktél? 
– Kicsit nagy a tömeg, és túl hangos a zene is, itt alig lehet beszélgetni.  
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Csak én lehetek ilyen szerencsétlen, szédülök és hánynom kell, persze, a szeszallergiám, haza 
kell jutnom gyorsan.  

– Elnézést, ki kell mennem a levegőre, rosszul érzem magam. 
Hány óra lehet? Próbálok emlékezni a tegnapi éjszakára. Tapló száraz a szám, vizet! Ilyen 

rendesen még nem tettem le soha a ruhám. Arra sem emlékszem, hogy elmosogattam volna, szalvé-
ta az asztalon, alatta szendvics, lehet, hogy skizofrén vagyok? Utoljára anya csinált ilyet nekem. 
Már két éve, hogy bennégtek apával az autóban. El fogom bőgni magam. Nagyapához is be kell 
mennem. Össze kell szedni magam!  

– Szia Nagyapa! Hozzám jössz, míg megerősödsz, lesz időnk legalább beszélget-
ni. Ígérem, türelmesen meghallgatlak – mit is csinálnál egyedül.  

– Már csak néhány napot vagy itt, és jövök érted. Légy jó, ne csipkedd a nővérek 
fenekét! 

Valahova biztosan felírtam a számát, meg akarom köszönni, csak ő segíthetett. Nem hiszem 
el, hogy nem találom, sebaj, facebook, de Tót Erzsiből baromi sok van. Hátha majd magától 
jelentkezik. Sohse bírtam a ducikat, de ő valahogy olyan formásan az, és a szeme egészen külö-
nös, nem is emlékszem pontosan a színére, csak a melegségére. Még a kezét is érzem, ahogy fogta 
a fejem, miközben hánytam a fa tövében, kiválóan bemutatkoztam. Nem fog jelentkezni. Talán a 
Zotya tudja, vedd már fel! 

– Szia, láttad a csajt, akivel tegnap este dumáltam? Ismered? 
– Nem?? Ilyet is ritkán hallok tőled. 
– Á, semmi különös, nem fontos. 
– Nem, nem tudok hétfőn menni, délelőtt dolgozom, délután bokszedzésem 

van, szerdán egésznap ECDL vizsgáztatok, csütörtökön megyek az öregért, pénte-
ken meeting van a cégnél. Ezért mondtam a kedd délelőttöt.  

– Jó, akkor kedden, szia. 
Nem is értem, miért nem tudom kiverni ezt a lányt a fejemből, százszor jobb nőim is voltak 

már. Jobb lesz, ha figyelek a lámpára, mert el fog így ütni valaki. Helyesek a kissrácok, milyen 
lelkesen integetnek az ovibuszból, az Erzsi van velük, a Tót Erzsi! A buszon felirat semmi! 
Biztosan csak hallucinálok, ez már maga az őrültség, rögtön ott vagyok az edzőteremben, kidol-
gozom ezt a hülyeséget magamból. 

Annyira utálom, hogy öltönyt kell húznom, pedig nem én vizsgázom, de nyakkendőt azért se 
kötök. Borzalmasan sokan vannak, remélem nem csak én vizsgáztatok. Ott háttal az a barna 
lány, ahogy lehajol a táskájához, a popsija… Na elég! Nézzük inkább a listát, IGEN té, mint 
Tót Erzsi!  

– Szia! Csak nem vizsgázni jöttél? 
– Igen, már jól vagyok, és nagyon köszönöm, hogy segítettél. Gyere az 5-ös te-

rembe, engem oda osztottak be! 
Kész röhej, elcsuklik a hangom, mint kamasz-koromban, a tenyerem is izzad. Ez a lány egy-

szerűen szép! Most vigyázok, hogy ne tűnjön el. Leírom az adatlapjáról a címét és a telefonszá-
mát. 

– Ügyes voltál! Az oklevelet majd postán küldik ki. Ha gondolod, szívesen 
megmutatok néhány egyszerű lépést a gépen, amit jól tudsz majd használni. Esetleg 
holnap este? 
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– Nem, dehogy, ez tényleg nem beetetés, különben is otthon lesz a nagyapám. 
Jobb volna, ha nem lenne, de nem tehetem meg az öreggel, már megígértem a csütörtököt. 
– A hét óra nekem is jó, a címemet tudod. Írd fel a mobilom számát! 
Talán én is jó vagyok nála, egyből ráért. Elkísérném, de sajnos még nem tudok elmenni, alá-

írások és adminisztráció, megdolgoztatnak rendesen ezért a kis pénzért. 
– Gyere nagypapa! Óvatosan, fogom a liftajtót, itt a botod!  
– Persze, kiírom az ajtóra a Weiss-t is. Igazad van, de arról, hogy apa magyarosí-

tott, nem én tehetek.  
– Most ezt, itt kell a lépcsőházban megbeszélnünk? 
Nem lesz egyszerű. Az öreg az egyetlen rokonom. Jól bírta magát, még 84 évesen is eljárt kár-

tyázni és azt tervezgette, tavasszal elmegyünk Izraelbe, de hát gyakran vesztett. Ilyenkor valami 
örökséget emlegetett, amit meg kellene találnom. Egy bútorról mesélt, már gyerekkoromban is. 
Olyan pontosan írta le, a karcsú kis íróasztalkát két sarkán egy-egy teknőssel, szinte láttam. A 
bal oldalinak lenyomva a fejét, és elforgatva a páncélját megnyílt egy üreg, ahová elrejtették a Lajos 
aranyakat. Nagyapa még látta a teherautóról, hogy a falubéli Tót Mihály jön ki a házukból, 
vállán a bútordarabbal. Mire visszajött, egyedül a lágerből, csak a puszta falakat találta. 

– Szia, nagyon pontos vagy, mit cipelsz? 
– Micsoda? Igazi mandolin, csak képen láttam ilyet, játszol majd? 
– Gyere, bemutatlak a nagyapámnak.  
Látszik az öregen, ahogy vetkőzteti a szemével Erzsit, valójában én is. Őrülten kívánom, leg-

szívesebben már az előszobában ledöntöttem volna. A legszorosabb boxer alsóm vettem fel. Kávét 
főz, behozza, magyaráznom sem kell, mi hol van. Nem riaszt a vészjelzőm, hogy csak a fogkeféjét 
és a papucsát ne hozza. 

Látom rajta, hogy ő is akarja. Azért benézek az öreghez, hátha még nem alszik. Erzsi szé-
pen vetkőzik, látszik, hogy barátságban van a testével. Milyen jó, hogy áthúztam az ágyat, a 
gumi a párna alá készítve. Remélem ő nem az a sikítozós típus. Végre egy nő, aki nem nyávog, 
hogy „szégyenlős vagyok, csak a kislámpa égjen”. Ismerkedünk egymással, lassan, mozdulatról 
mozdulatra. Úgy fogad magába, olyan természetesen, és nem csukja be a szemét, velem van egé-
szen. Egyszerre lélegzünk, aprókat nyöszörög, a gyönyör ívben feszíti meg, nem játssza, átéli. 
Csendben fekszünk egymás mellett, hallgatunk. Erzsi lassan felkel, összeszedi a ruháit és elindul 
a fürdőszoba felé, félúton felém fordul, ragyog a szeme. 

 
*** 

 
Még mindig úgy nézek Erzsire, mint életem ajándékára, pedig már egy év is eltelt a találko-

zásunk óta. Az öreg is szereti, csak azt sajnálja, hogy goj. Engem ez egyáltalán nem érdekel. 
Elkísértem tegnap Erzsit az óvodai csoportjával kirándulni. Néztem őt a kicsik között, azon 
gondolkodtam, milyen lenne a mi gyerekünk. 

– Muszáj pont most elutaznod? 
– Jó, megértem, hogy az apád születésnapja, de ne egész hétvégére menj! 
– Nem akarom három napig itt hagyni a nagyapát. Mi lenne, ha szombaton ko-

rán reggel elvinnélek kocsival és este hazajönnénk? Amíg te ünnepelsz, átmegyek a 
szomszéd faluba kicsit körülnézni, odavalósi a nagyapa. 
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– Megtanulhatnál te is vezetni! 
– Miért vennél kocsit, használhatod ezt is, ha kell, majd megbeszéljük. 
Vajon milyenek lehetnek Erzsi szülei, nem sokat tudok róluk, igaz nem is kérdeztem. Nem 

kerülhetem el sajnos a látogatást, nem tehetem meg Erzsivel, hogy kitegyem az utca végében azzal, 
hogy este hatkor érted jövök, pedig valójában ezt szeretném. Hogy fog engem bemutatni, mint a 
barátját, a párját vagy a kedvesét, nem beszéltünk erről, elég kínosan érzem már most magam, 
miért is voltam ilyen nagylelkű.  

No, itt is vagyunk. Elég rendes ház, a szokásos sátortetős kocka, előtte két német rendszámú 
kamion. Erzsi anyja és apja is farmerban, egyforma kockás ingben, barátságosak, még a kutya is 
lelkesen csóvál. Ügyes ez a lány csak annyit mond „sziasztok ő itt Fehér Dávid, de azt szereti, 
ha Dévinek szólítják”. Talán tőlem várja, hogy eldöntsem, kije is vagyok. 

Tót István nagy pohár gyümölcslével kínál, „ez bio, nem látott vegyszert, ezt szállítjuk a né-
met piacra is” – mondja. A ház tetején napkollektorok, csak ámulok, nem erre számítottam. 
Erzsi kézen fog, hogy körbevezessen. Bekísér a régi szobájába, becsukja az ajtót, és mohón meg-
csókol, viháncol, mint egy gyerek, mutogatja a régi dolgait. Az anyja hívására egyedül hagy, meg-
fordulok. Ekkor látom meg az ablak előtt a kis íróasztalt a két teknőssel. Odalépek, a bal 
oldali állatka páncélja éppen betölti a tenyerem, kicsit megnyomom a fejet, engedelmesen meghajlik 
az ujjam alatt. 

Csak egy mozdulat, de megtegyem-e? 
 
 
 


