Szilánkok

Felvilágosítás

Péter Dénes jólesõ elégedettséggel süppedt bele
a kényelmes székbe.
– Egy mosást legyél szíves! És a végébõl is vágj
le úgy fél centit! – szólította fel a fodrászlányt tört
magyarsággal.
Katalin azonnal hozzákezdett a munkához. Értõ
szakszerûséggel dörzsölte szét a sampont a férfi
fején. Ezt a mûveletet kétszer is megismételte,
hiszen gondosan ügyelt arra, hogy a tisztító hab
egyetlen hajszálat se kerülhessen el.
– Ügyes lány vagy! Ügyes és erotikus! – állapította meg a férfi. – Erotikusak az ujjaid!
A lány nem válaszolt, csak mosolygott, hiszen
már megszokta, hogy a férfi vendégek bókjaikkal
ostromolják.
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Dénes várt néhány másodpercig, majd egy újabb
rohamba kezdett.
– Tetszel nekem! Nagyon is tetszel! Tudod,
mifelénk Svájcban...
A mondatát azonban már nem tudta befejezni,
ugyanis váratlanul kivágódott a bolt ajtaja. Edit jött
meg, Katalin régi vendége.
Edit az ötvenes éveit taposta. Hat éve vált el
alkoholista férjétõl. Házasságukból nem született
gyerek. Edit már régen le is mondott az anyaság
gondolatáról. Titkárnõként dolgozott egy nagyvállalatnál.
– Katikám, de jó, hogy itt talállak! Meg tudnád
csinálni a hajamat? – kérdezte némi aggodalommal
a hangjában.
– Hát persze! – nyugtatta meg azonnal a lány. –
Mindjárt foglalkozom veled is, csak elõbb befejezem az urat.
Edit beljebb lépett. Gondosan felakasztotta a
kabátját az egyik sarokban álló ébenfa fogasra,
majd leült. A kezébe vett néhány színes magazint
és gyorsan átlapozta õket. Amikor végzett, aprólékos mozdulatokkal visszahelyezte az újságokat
oda, ahonnan az imént elvette õket.
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– Már csak egy hét van karácsonyig – sóhajtott
fel keserûen.
– Bizony, már csak annyi! – helyeselt Katalin.
– Most mondd meg, mit csináljak? Huszonötezer
forintom van, ebbõl kellene ajándékokat vennem és
még bevásárolnom is!
– Nem tudom, tényleg nem tudom – felelte a lány,
miközben Dénes frizuráját szárította.
– De én tudom! – szólt közbe a férfi. – Ezt most
egy kicsit hagyjuk abba! – fordult Katalin felé,
miközben forgószékét a nõ mellé gurította.
– Tudja, mit fogunk most csinálni? – kérdezte az
ismeretlen nõtõl.
– Nem. Fogalmam sincs – felelte kissé zavartan
Edit.
– Hát én most magának szexuális felvilágosítást
fogok adni! – jelentette ki Dénes ellentmondást
nem tûrõ hangon.
– Hogy... Micsodát?... – nézett rá értetlenül a nõ.
– Szexuális felvilágosítást! – ismételte meg
Dénes, és mielõtt bárki szólhatott volna, energikusan folytatta: – Maga szerint, ha egy férfi és egy nõ
megtetszik egymásnak, akkor mit csinálnak? –
szegezte kérdését Editnek.
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– Nem... Nem tudom... – hebegte Edit zavartan.
– Hát közelebb húzódnak egymáshoz! – vágta
rá azonnal Dénes, miközben a székét egy kicsit
közelebb húzta. – És ha még jobban tetszenek
egymásnak? – folytatta a faggatózást.
– Nem... Nem tudom... – felelte immáron lángvörös fejjel Edit.
– Hát még közelebb húzódnak egymáshoz! –
jelentette ki határozottan Dénes, majd mielõtt folytatta volna, várt néhány másodpercet, a megfelelõ
hatásszünet kedvéért: – És mi történik akkor, ha
még ennél is jobban megtetszenek egymásnak?
Az asszony már egyetlen értelmes szót sem bírt
kinyögni, de ez Dénest egy cseppet sem zavarta.
– Hát lefekszenek egymással!
Edit már kezdte azt hinni, hogy az ismeretlen
fiatalember végre befejezte, de nem így történt.
Dénes nem tágított mellõle és tovább kérdezõsködött.
– És mi történik a két emberrel, ha lefekszenek
egymással?
Ennél a kérdésnél már Katalin arca is meggyvörössé változott, de ez a tény sem tudta megakadályozni Dénest abban, hogy folytassa:
– Na, mi történik, ha lefekszenek egymással?
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Hát orgazmusuk lesz! – folytatta dinamikusan
néhány másodperccel késõbb.
A két nõ már szinte levegõt sem bírt venni, Dénes
viszont láthatóan egyre jobban élvezte a helyzetet.
– És mi történik egy férfivel akkor, ha orgazmusa lesz? Na mi? – természetesen Dénes most
sem várt választ a kérdésére. – Hát a spermája
eltávozik belõle! – jelentette ki, mintha az a világ
legtermészetesebb dolga lenne, hogy egy fodrászüzletben, két ismeretlen hölgy elõtt a nemi élet
rejtelmeirõl tart kiselõadást.
– Tudja, hogy egyetlen orgazmus alkalmával
hány sperma jut a nõbe?
Edit szemébõl azonnal láthatta, hogy erre a
kérdésre sem fogja megkapni a választ.
– Háromszázmillió! Nem kevesebb, pontosan
annyi! Háromszázmillió! És mit gondol, ebbõl a
háromszázmilliónyi apró spermiumból aztán hány
fog eljutni a petesejthez? Vajon hány? – ismételgette
szinte csak magának az elõbbi kérdését. – Csak egy!
Egyetlenegy! És miért pont az az egy, miért nem a
másik kettõmilliókilencszázkilencvenkilencezer
kilencszázkilencvenkilenc? Na, miért nem?... Hát
azért, mert az az egy kicsit gyorsabb volt, mint a
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többi. Egy kicsit jobban helyezkedett, mint a többi.
Egy kicsivel ügyesebb volt a többieknél. Egy kicsit
félre tudta tolni a többieket, tehát õ lett akkor az elsõ.
Mondandója befejeztével Dénes még egy utolsó
kérdést intézett Edithez.
– És mit gondol asszonyom, miért mondtam el
most mindezt magának?
Edit hosszasan gondolkodott, majd csak azt
tudta kinyögni egészen halkan, hogy nem tudja.
– Hát csak azért – folytatta magabiztosan Dénes –,
mert egyszer, amikor megfogant, akkor valamiben
maga is az elsõ volt, hiszen az az ondósejt, aki a génállománya felét hozta, legyõzte az összes társát! Tehát
a maga élete is gyõztesként indult. Csak valahol
elrontotta! De errõl senki más nem tehet, csak maga!
Dénes diadalittas arccal Editre nézett, majd
mint aki jól végezte dolgát, visszagördítette a
székét a helyére.
– Most már befejezheti a hajamat! – utasította a
fodrászlányt.
Edit nem válaszolt. Fejében kavarogtak a gondolatok. A múltról, a jelenrõl és a jövõjérõl… arról,
hogy egyszer valóban õ is volt elsõ…
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