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IMRE BEATRIX 
 
Néhány perc 
 
 
Frissen mosott, enyhén levendulaillatú ingben álltál a bejárati ajtóban. Az egyik 
pólómat hoztad el, ami hónapokig gyűrődött valahol, a valaha közös szekrényünk 
valamelyik sarkában. 

Végigmértük egymást tetőtől talpig, gyorsan és alaposan. Mindketten tudtuk, 
hogy a másiknak tetszeni fog, amit lát. Biztosra mentük. 

A következő pillanatban már a nappaliban mozgolódtál, szürke zakódat a kana-
pémra vetetted, én pedig kérdezés nélkül tettem oda a kávét főni. 

– Miért éppen kék? - pillantottál a falak felé. 
– Miért ne? Tengerkék. Csodás, nem?  
– Aha. De remélem, itt nincsenek sirályok. 
– Azok ott vannak, ahol jól érzik magukat. 
Nem néztél rám, elővetted, és kezembe nyomtad a gondosan összehajtogatott, 

levendula illatú pólót. 
Zora műve volt. 
Tudta, hogy jössz, azt is, hogy mikor. Ledobtam a zakód mellé a kanapéra, aztán 

a tűzhelyhez léptem. Lefőtt a kávé. Tekinteted a hátamba fúródva követett, majd a 
kotyogón megpihent. Együtt vettük valamikor, mert rosszul voltunk a modern, fél 
konyhát elfoglaló kávéfőzőktől. Imádtuk. A hangját. Hogy olyan pici, mégis olyan 
erőset képes produkálni. Icukának hívtuk. Belekortyoltál. „Vigyázz, forró!” – figyel-
meztethettelek volna, de meg sem szólaltam. Éveken át minden egyes nap megtet-
tem, és te mégis mindig ugyanazzal a meglepett-bosszús szemráncolással motyogtad 
ilyenkor alig hallhatóan magad elé, hogy „Basszus, ez forró!” . 

– Basszus, ez forró!  
Halkan, röviden sóhajtottam, kicsit el is mosolyodtam, te nem vetted észre. Va-

lahol Icuka és közötted szeleteltem a kedvenc epres sütidet.  
– Ne fáradj, nem kérek. Csak néhány percre ugrottam be, sietnem kell – s kissé 

idegesebben emelted szádhoz a még mindig forró feketét. 
Csak néhány perc. 
Zora is csak néhány perccel előttem érkezett a világra. Utat tört magának. Ket-

ten voltunk, versenyhelyzet volt. Ő nyert. 
Eszembe jutott, mennyit meséltem róla neked, amíg Sydneyben élt. Imádtad hall- 

gatni. Gyerekkori képeket nézegettünk, találgattad, melyikünk melyik, néha én ma-
gam is elbizonytalanodtam. Ez te vagy! Ez ő! Ez én vagyok! Ez ő! Csodálatosnak 
tartottad, hogy egyetlen petesejtből lettünk, hogy valakivel már magzatként inti-
mebb és erősebb volt a kapcsolatom, mint az anyámmal. Hogy összezárva figyelhet-
tük egymás fejlődését, megismerhettük egymás rezdüléseit, megélhettük egymástól 
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kapott első érintésünket. Hogy ez az egész milyen különös ajándék. Én csak mond-
tam, mondtam, s te ámulattal búgtad az aláfestést: csodálatos, csodálatos. 

A csodálat akkor vált valami egészen idegenszerű zavarrá, amikor először meg-
pillantottad Zorát. Megilletődve pislogtál hol az egyikünkre, hol a másikunkra san-
dítva. Hirtelen, és menthetetlenül szembesültél a mi ikerkapcsolatunk valóságának 
egy apró szeletével, amely akaratosan lépett az általad elképzelt csodálatos illúzió 
helyébe. 

– Csodálatos, nem? – csattant fel Zora harsányan. – Hogy majdnem hajszálpon-
tosan ugyanúgy nézünk ki. Képzeld, meg is akartunk tréfálni. A húgom elbújt volna, 
és te azt gondolád, hogy én vagyok ő! 

Nem, nem mentem bele. Véget akartam vetni ennek a játéknak. Felnőttek va-
gyunk, én, én vagyok, ő pedig ő. De a rémület fagyos karját erősen kulcsolta össze 
hármunk körül. 

Zorával egyszerre rezdültünk össze. Néma fogcsikorgással pillantottam rá, han-
gos nevetéssel viszonozta. Keserű volt, és birtokolni vágyó. 

Most is hasonló zavart éreztem rajtad, mint akkor. Szinte láttam a fekete kortyo-
kat, ahogy siklanak lefelé a nyelőcsövedben. Azon kezdtem tűnődni, hogy vajon a 
benned szétáradó forróság fel tudná-e olvasztani a rémület rideg ölelését. Tűnődésem 
azonban csak arra volt jó, hogy visszatartsa a kigördülni kívánkozó könnycseppeket. 
Te egyre gyorsabban kavargattad a kávét, a kiskanál egyre gyakrabban koccant a 
bögre falának. Sötét örvény, amely magával ragad, beleszédülünk, mélyre húz, ahon-
nan már nincs menekülés. Mindhárman forgunk körbe-körbe, mindhármunkat for-
gat körbe-körbe. 

Most mégis lelassult kissé ez a tébolyult forgás. Figyeltél. Úgy, ahogy csak engem 
tudtál valamikor. Engem láttál, azt, akit senki más nem láthatott. Közelebb léptél. 
Üres kávésbögréd koppant a konyhapulton, végigsimítottad a hajam, egyik fürtjét 
csavargatni kezdted. Úristen, hányszor csináltad ezt! Nagyjából annyiszor, mint 
ahányszor tőlem a „Vigyázz, forró!”-t hallottad. Aztán hirtelen lendülettel az ajtó 
felé vetted az irányt. Menned kell. 

 – A zakód….  
Hallottam az ajtócsapódást, ugyanabban a pillanatban tört darabokra a félig teli 

bögrém a hófehér konyhacsempén, s tekintetem az immár magányos, tiszta pólóra 
tévedt. Soha nem használtam levendulaillatú öblítőt. 

Utálom a levendulát. 
 
 
 


