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A negyedik nő 

„Mi a francot keresek én itt? – kérdezte Dilon 
magától a sötétben – Ez a csaj nem enged be a 
bugyijába. Na, jó. Picit talán igen. De mikor oda-
kerülnék, hogy bedolgozzam neki a lompost, egy-
szerűen eltol magától és közben azt nyöszörgi a 
fülembe: 

– Ne! Ezt most ne! 
– Már egy ideje tollászkodunk itt egymáson, 

mint a francos vándormadarak. Kissé verejték-
szagú, már ez az egész.” 

Dilon eddig négy ilyen nőbe botlott. Ez volt a 
negyedik. Tiszta időpocsékolás. 

Nem volt egy erőszakos se egy rámenős figura. 
Tiszteletben tartotta a nőit. Ha összejött, akkor 
összejött, ha nem, akkor nem. De ezt a baszako-
dást ki nem állhatta. Az ehhez hasonló sztorikat 
kudarcként élte meg. Soha nem volt az a skalp-
gyűjtő típus. Ő csendben evezgetett és türelme-
sen lavírozgatott, míg a hálójába nem akadt a 
számára megfelelő fogás. De néha, mint a példa is 
ezt mutatja megharcolt a napi „betevőért.” 

A nők, akikkel megismerkedett gyakran meg-
hívták és beengedték a lakásukba. Némelyik még 
főzött is neki. Édesek és kedvesek voltak, de az-
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zal is tisztában voltak, hogy a következő lépése-
ket ők irányítják. 

A lány felült. Dilon már rég az ágy szélén gub-
basztott és majd szétrobbant, de nem mutatta. 
Nála a tartás az erénynek számított. Egyetlen 
egyszer sem akarta megadni azt az örömöt a má-
sik fél számára, hogy epekedése a szex után a 
felszínre törjön és elveszítse ezt a csatát elmélet-
ben, amit már a gyakorlatban így is elveszített. 

– Ne haragudj, de nem megy – közölte Glória. 
– Akkor mi a frásznak hívtál ide? 
– Fogalmam sincs. Talán mást képzeltem. 
– Mégis mit? 
– Nem tudom. Egyszerűen meggondoltam ma-

gam és kész. 
– Ez őrület – mondta Dilon. – Ezért volt ez a 

nagy hajcihő? Főzőcske, gyertyák satöbbi? 
– Nekem ez nem volt fáradtság. 
– Viszont nekem annál inkább fáradtság. Kiba-

szott fáradtság. 
– Lehet, hogy látni akartalak. 
– Tessék láttál. 
– És beszélgetni. 
– Tessék beszéltél. 
– Ne légy cinikus és főleg ne ilyen paraszt. 
– Egyik se szeretnék lenni. De számomra ez 

kibaszás. 
– Igen? 
– Igen. 
– Megtudhatom, hogy miért tartod annak? – 

kérdezte Glória. 
– Rém egyszerű kedvesem, mert a hiúságomon 

esett csorba. 
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– A hiúságodon? Miért mert nem engedtem, 
hogy megfarkalj az első randinkon? 

– A másodikon – jelentette ki Dilon. 
– Tényleg? Akkor csak hazakísértél. 
– Mindegy Glória. Hagyjuk a matekot. Egy ki-

elégületlen szarnak érzem magam. 
– És én, hogyan érezzem magam Dilon? 
– Az a te dolgod. Mindenesetre nekem megvan 

a véleményem. 
– Nekem szintúgy az ilyen szar alakokról. 
– Remek. 
– Tűnj a francba! Te öntelt szemétláda! – har-

sogta Glória. 
– Ezer örömmel – válaszolta Dilon. 
Szeretett volna még hozzátenni valamit, de 

nem sok értelmét látta. 
Dilon ült továbbra is az ágyon. Glória felállt és 

felkapcsolta a villanyt. Ezzel tudtára adta férfi-
nek, hogy végképp elszálltak az esélyei a kivilágí-
tott szobában. 

Dilon nem szólt semmit. Mozdulatlanul ült és 
hallgatott. 

A dialógus, amit rögtönzött gondolatban az va-
lahogy most nem tört a felszínre. 

Az órájára nézett. Az éjszakai műszakig volt 
még háromnegyed órája. 

Elköszönt. Semmi felhajtás. A hormonjai a 
sztratoszférát bökdösték. Sétálnia kellett. 

Megállt egy bokornál és vizelt egyet. Fájdalmas 
volt és szomorú. 

Beért a munkahelyére és tette a dolgát. A gon-
dolatai úgy félóráig még a múlt eseményein pö-
rögtek, majd szép lassan kihunytak. 

Glóriával soha többé nem látták egymást. 
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Ámen 

Norman becsukta maga mögött az ajtót. Délután 
öt óra lehetett, de rohadtul leszarta. A hangulata a 
béka segge alatt volt mínusz kettővel. 

Utálta ezt a lakást. Minden egyes négyzetmé-
terét rühellte. Lepattant záró szint az utcafrontról 
feltörő zaj és a hozzá párosuló tetű meleg egy-
szerre túl sok volt neki. 

Normannak soha nem volt lakása és amilyen 
intenzitással araszolgatott előre életpályáján egy-
előre ennek nem sok esélyét látta. Általában az 
anyja és a barátnői kérói között flangált. Hol itt, 
hol ott. 

Fizette a kaját és beleszállt ebbe-abba úgy fifti 
– fifti alapon. Neki ez így megfelelt. – „És a vele 
élő nőknek?” – tette fel a kérdést magában. Azt 
nem tudta. Neki soha se panaszkodtak. 

A csaja rendes, tiszta és takaros otthont szere-
tett volna varázsolni ebből a szarfészekből. Tisz-
telte is ezért, de mint utólag belátta ez körülbelül 
hatvan százalékban sikerült neki. 

Viszont ő így is úgy is itt csak vendég lehetett. 
Szerette a nőjét és remélte, hogy ő is viszont sze-
reti. Elvoltak, már egy jó pár éve. Talán kettő 
lehetett. 


