Mire költ a nyanya?
- Kirúgtak - mondta Péter. Hangsúly nélkül,
érzelem nélkül.
- Oltári! Tele vagy idővel! - lelkesedett Taki.
- Hát most van.
- Akkor jöhetsz velünk a Balcsira. Leszünk vagy
tizen. Jön a Boronkai csaj is.
Péter szeme felcsillant. A Boronkai csaj! Rögtön el
is szontyolodott. Ahhoz pénz is kéne! Törte a fejét.
Kirúgták, de az utolsó fizetését még nem kapta meg.
Holnap bemegy érte. Mennyi is az? Próbálta kiszámolni.
Elhúzta a száját. Az se sok.
- Nem is tudom. Nincs elég zsozsóm.
Taki megvonta vállát.
- Szerezz. Nem kéne kihagynod. Mondtam már.
Nagy balhé lesz. És jön a Boronkai csaj is.
A Boronkai csaj! A múltkor már majdnem
megdugta. Pityuliéknál volt buli. Azaz csak zenét
hallgattak. Pityuli szerzett két új CD-t. Egyik se volt nagy
szám, de a Boronkai csajt elbódította. Nem is
húzódozott. Csak Pityuli anyja csörtetett haza rosszkor.
Hogy miért nem tudták feltartóztatni valahol még egy
órára? Azóta csak egyszer találkoztak a Nyugati
Centerben. Dumáltak egy jót, de ott nem lehet dugni. A
Balatonon. Ott lehetne.
- Hely van?
- Bakóék nyaralója üres - mondta Taki. - Az
öregek Olaszban vannak. Egy hétig a mienk a kégli.
- Le kéne menni!
- Mondtam, gyere. Szombat reggel találkozunk a
Déliben.
- Hát… nem is tudom. Pénz kéne.
- Ha szereztél, csörögj rám. Tudod a mobilomat.
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Na ja. Holnap péntek. Másfél napja van. Mennyi
fizetés jár? Három nap, jó, ha hármat kap. Hát azzal
kitörölheti. Legalább egy tizes kéne még. De honnan?
A mutter, gondolta, de máris elvetette a
gondolatot. Elég megpedzegetni, és a mutter máris
akkora balhét csap, hogy ledőlnek a falak. Hát még, ha
megtudja, hogy megint kirúgták! Ezt nem is fogja
nagydobra verni. Majd ha visszajön a Balcsiról. Akkor
úgyis talál valami mást.
Bezzeg, ha lenne egy robogóm! Elmehetnék pizzát
kihordani. Nagy szart! Majd osztogatok szórólapokat.
Valami lóvét az is hoz.
A muttert csak hagyjuk ki a szórásból. Szombaton
így is várja majd a lét. Há most nem kap. Elpattan a
húrja, de kiheverte már máskor is. Most is ki fogja. Meg
nem is leszek otthon. Na, ja! Le kéne menni a Balcsira.
Már csak azért is, hogy egy héttel később robbanjon a
bomba. A mutter akkor is ráér megtudni. Addigra
megdugja a Boronkai csajt.
Jó vagyok nála, gondolta. Pityuliéknál már egész
jól begerjedt. Ha nem csálinkázik éppen akkor haza
Pityuli anyja!
A nyanya!
Igen a nagyi! Ő már jópárszor kisegítette. Nem
sokkal. Egy-két ezressel néha. De mindig a legjobbkor.
Nem könnyű móka. Így is tartozik már neki. Az
öreglány
meg
jobban
sopánkodik,
mint
a
siratóasszonyok. Nincs miből, Petikém, tudod, milyen
kevés a nyugdíjam. Anyád is mindig tőlem kér. Nekem
semmi se marad.
Hogy neki semmi!
Mire költ a nyanya?
Nem vesz magának semmit, még az utcára se jár
le. Kaja van, az egyik félszoba az övé, semmire nincs
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gondja. Persze ad. Végül mindig ad. De ki bírja cérnával
végighallgatni az előzetest? Már megint, Petikém? Hova
költöd azt a rengeteg pénzt? A nyanyának gőze sincs
arról, hogy mennyi a rengeteg lóvé. Még mindig azt
hiszi, ezer forintból megveheti a fél világot.
Pedig nem tudok jobbat, gondolta, miután
alaposan számbavette lehetőségeit. Csak a nyanya
marad. Egy tizessel le kell vágni. Isten neki, káricsol egy
fél órát. Legfeljebb felteszi a fülhallgatót. Zenét hallgat
majd, és bólogat. Igen, nagyi. Tudom, nagyi. Persze
nagyi, kevés a lóvé. De énnekem most még kevesebb
van.
Mit szólna, ha megkérdezné tőle: a nagyi nem
örült, amikor fiatal korában megdugták? Mert a
Boronkai csaj örülni fog. Ahhoz meg le kell menni a
Balcsira. Érted, nagyikám? Vonatjegy, kaja, esténként
diszkó, strandbelépő meg ilyenek. Mindenütt levágnak.
Pénteken a fizetését is úgy kellett kicsikarni abból
a görnyedt hátú uzsorásból.
Hogy szombaton jár a lóvé. Csakhogy Vági úr
kirúgott engem szerdán. Fizetés akkor is csak
szombaton. Balhét akar, Vági úr? Zsarukat meg
mentőket? Csaphatunk akkora banzájt, ha nem adja oda
azt dzsuvás zsozsót, hogy idecsődül a bulvársajtó. A
törvény szerint fizetni kell.
A törvényre csak megroggyant, mint jobbhorogra
a méla bunyós. A franc se tudja, mit mond a törvény, de
annak még a Vági úr se pofázik vissza. Csak előhúzta a
brifkót, hogy rohadna le a mancsa.
Jobb is, hogy kirúgott, gondolta. Robiztasson
ukránokat három lepedőért. Még azt is lenyelte volna
szombatig.
Egy tizes a nyanyától, talán elég is lesz.
Előhalászta mobilját.
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- Taki? Nem kamuzol? Tényleg a jön a Boronkai
csaj?… Na, csak azért… Rendicsek… Megyek… Oké,
nyolckor a Déliben.
Ahogy számított rá, a nyanya bebódult.
Megint pénz kell? Csak kölcsön, nagyikám, csak
kölcsön. De hát már így is… Egyszerre adom vissza,
nagyikám, nem aprózzuk el. Egy göngyölegben az
egészet. A jövő héten lóvé áll a házhoz. Hát nem
szombaton? Nem most, de majd. Szórózni fogok. Ezer
forintot, Petikém, de az az utolsó. Ezret, mamikám,
ezret? A zsuga többe kerül. Milyen zsuga? A vonatjegy,
aranyos nagyikám, a vonatjegy. Nekem nem adnak
kedvezményt. Elutazol, Petikém? Csak a Balcsira. Egy
hét. Most kell menni. Nyár van, kégli van, és… Akkor
sincs több, Petikém.
Az öregasszony eltűnt a félszobában.
Egy lepedő! Mire megyek vele? Van a nyanyának
több is!
Na, majd meglátjuk!
Az öregasszony visszatért a nagyszobába.
Markában szorongatta az ezrest. Úgy nyíltak szét az
ujjai, mintha féltve dédelgetett madarat engedne el.
Tényleg csak ennyi van, nagyikám? Anyád is kért
tegnap a gázszámlára. Nekem nem is maradt. A nyugdíj
meg csak… Jól van, nagyikám, köszi. Nézd csak a tévét.
A párnája alatt tartja, vagy az ágytámla mögött.
Egyszer már kiszúrta. A nyanya onnan húzta elő a
bukszát.
Nézd csak a tévét, nagyi. Elég hangos?
Felforgatta az ágyat. Átkutatta az éjjeli szekrényt.
Ha nem dönti fel a lámpát, talán meg sem találja. Alatta
volt a kopott buksza. Ki gondolta volna, hogy befér az
éjjeli lámpa alá? Dörzsölt a nyanya.
Csalódás érte. A fekete bukszában kétezer forint
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volt. Mire megy el a nyanya lóvéja? A mutter szedi el
tőle? A rohadt gázszámlára? Meg még mire?
Le van szarva. Két lepedő! Ez van. Talán a
Boronkai csajnak lesz zsozsója. Ha jól megdugja, még
osztozik is. Hát jól meg fogja dugni, hogy sokáig
emlékezzen rá.
Leszaladt egy felesre a sarki csehóba. Visszatérve
ribillió fogadta.
Hívd a rendőrséget, Petikém! Na, mi van már
megint, megöltek valakit? A pénzem! Kiraboltak! Ugyan
már, nagyi, ne izgasd fel magad. Mennyit vittek el?
Kétezret? Kár a gőzért! Annyiért a fülüket se hegyezik a
zsaruk. Jól emlékszel, hova tetted? A buksza üres?
Biztos, hogy abban volt? Elraktad valahova, majd
előkerül. Csak ne csinálj patáliát, nem vitte el senki. A
mutternak meg ne említsd! Tudod, milyen idegroncs.
Nyugi, nagyi, nyugi! Most lelécelek, mielőtt a
mutter hazajön. Majd ha visszajöttem a Balcsiról, segítek
megkeresni. Meg lesz! Addig úgyse költesz semmire.
Vagy igen? Na látod! Csak semmi riadalom!

