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Nóra és Laci egymás mellett fekszenek a matracon, elheveredve, a válluk 

szinte összeér, a térdük felhúzva, lazítják a csuklókat, a karokat, a 

törzsüket és a vádlikat, mert mindketten a tudásuknak megfelelően 

nehéz mászást teljesítettek éppen, sikeresen – ideje, indokolt és a 

folytatáshoz szükséges tehát megpihenniük a boulderezős fal tövében, és 

eközben beszélgetnek, 

mindenféléről: ahogy ilyenkor szeretnek, mióta csak a klubban egyszer 

összetalálkoztak (és Laci adott ziát, azaz magnéziumport Nórának, hogy 

a tenyeréről a bőr le ne jöjjön egy rosszul kalkulált fogásnál); 

főleg Nóra sztorizgat, ő viszi a szót, Laci pedig elhallgatja szívesen és 

hosszasan, több harmónia ez, mint amiben egynémely házaspár valaha is 

reménykedhet, 

ezúttal mégis Laciból tör elő a kezdemény – ez, és: egy kérdés, mely 

régóta foglalkoztatta már, Nóra ugyanis nem is olyan régen még 

külföldön volt, sőt nem csak hogy volt: élt,  

„Miért gondolta hát meg magát? Miért jött haza?” (értendő: tegezőleg 

feltéve), 



a válasz pedig nem marad el: „Hát, volt ez a pasi a munkahelyen, akibe 

teljesen belebolondultam, úgy neveztem el, hogy a Fal, merthogy így 

lepattantam róla; volt egyébként alapom rá, hogy belebolonduljak, mert 

állandóan jeleket adott, azokra meg teljesen ráállt az összes receptorom, 

de randira pont nem hívott el soha, pedig már arról is beszéltünk, milyen 

lenne a közös lakásunk, ha lenne olyan, na, nekem ezek után akkor telt 

be a pohár, amikor egyszer a céges konyha pultján ülve vártam rá, 

epedezve, mert tudtam, hogy jönni fog a szokásos délelőtti teájáért, és 

vadiúj, gyönyörű ruhában vártam ott, olyan szépben, hogy két nő is 

odajött megdicsérni, míg a munkahelyre beértem, néhányan meg 

igyekeztek felnyársalni a tekintetükkel, persze, és elképzeltem, hogy a 

Fal majd bejön, meglát a pulton, ahová szerintem normális ember az 

életben fel nem ülne, csak és kizárólag bepasizni vágyó nő, aki értékelné, 

ha lekapnák onnan, vagy éppen felcsapnák oda, és ezért a lábait 

kalimpálja, hogy egész hosszukban meg lehessen csodálni őket, érted, 

hogy naháááát, milyen szőrtelenek, naháááát, milyen hosszúak, és – 

wow! – az a seb ott a lábujjadon, csak nem valami sportsérülés, én meg 

akkor előadhatom neki, hogy mennyire vagány csaj vagyok, pont olyan, 

amilyenre ő alapból bukik, elmondhatom, hogy az uszodában szedtem 

össze a sebesülést, amikor lerúgtam a pályaelválasztó kötelet egy kerülés 

közben, persze nem én voltam a gyorsabb, én csak menekültem, félre, 

egy ilyen humán motorcsónak elől, de ezt a jelentéktelen kis részletet 

nem muszáj hozzátennem, és akkor majd leesik neki, hogy pont-pont-

pont, de aztán hiába tereltem a szót a sportra, nagy nehezen és véletlenül 

sem spontán módon, ő erre csak elmagyarázta ilyen totál casual 



modorban, hogy nagyon szeret szkvasizni, sőt akár kezdőket is tanítani, 

és amikor lelkesen benyögtem, hogy hát én aztán totálisan-fatálisan 

kezdő vagyok fallabdában, még erre sem történt semmi, de semmi, 

érted, úgyhogy azt mondtam, nem várok tovább, nem elég, ha a 

munkában érvényesülök, mást is kezdeni akarok az életemmel, ehhez 

pedig most már változtatnom kell”; 

Laci végig megértően hümmög, figyel és együtt érez, közben pedig 

alapjáraton működő agyában kellemes zizegésként van jelen az érzés, 

hogy Nórával együtt mászni a következő támadást milyen jó lesz – vár 

egypár másodpercet, hogy a hallottakat megeméssze, és odaszól, hogy 

„Vicces, hogy ezt pont a fal tövében mondtad el!”, és hangosan nevet, a 

szeme pedig új fogásokat keres közben a függőleges felületen, 

így először csak a perifériás látásával érzékeli, hogy Nóra felkerekedik, 

Nóra nem nevet, Nóra azt mondja: „Lehet, hogy hamarosan újra lelépek 

külföldre – na de most már mennem kell”, azzal a terem kijárata felé 

indul, öltözni, Laci pedig fektéből néz utána, és nem érti, hogy mit 

mondott vagy tett, amivel Nórát megbántotta. 

 


