– Megesküdnék rá, hogy mindent ért, amit mondunk
róla – jegyezte meg a dundi vörös merev arccal, attól
tartva, hogy ráncos lesz a homloka, ha nevet.
– Hadd értse! Talán hazudok? A gyomra helyén egy
szeméttároló van! Ezért hívják Szemétnek! – zsörtölôdött Cemal, ahogy a kezében lévô hajszárítót megrázta
a macska felé, amely összehúzott szemmel, óvatosan lesett rá.
A hajszárító! Tudva, hogy kiszolgáltatva lenni e bömbölô szörnyeteg huzatának rosszabb, mint beleesni egy
vízzel teli vödörbe, a macska egy pillanat alatt kipattant
az Égszínkék Szeretô ölébôl, és az ablakba ugrott. Miután egy kicsit ott idôzött, és vetett egy futó pillantást a
szépségszalonban tartózkodókra, mint egy plüssjáték,
melyet szivacs helyett dölyffel tömtek ki, eltûnt a semmiben. Mielôtt tappancsai elérték a kertet, valami szokatlan landolt a fején: egy keményített gallérú, világoskék gyerekruha, melyet számos apró sellô díszített. Úgy
hullott le a Bonbonpalota legfelsô emeletérôl, mint egy
elszáradt levél vagy egy darab papír, már-már szürreális
lassúsággal, nagyjából öt másodperc alatt, és majdnem
az útját keresztezô macska fejére esett. Egyszerre értek
földet.
– Nézzék! Ruhák záporoznak fentrôl! – kiáltott izgatottan a manikûrös, aki éppen az ablak elôtti polcon
kotorászott, hogy megtalálja a No. 113-as burgundi körömlakkot.
Cemal, a duci vörös, az enyhén kancsal szôke, és a
segédek mindannyian azonnal az ablakhoz szaladtak.
Mivel ragaszkodtak hozzá, az Égszínkék Szeretô is odajött vonakodva. Az ideges barna is odabicegett, közben
próbált nem rálépni frissen pedikûrözött lábára. A ruhák valóban záporoztak fentrôl; mindenféle fajtájú és
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színû gyerekruha. A járdán összeverôdött nyolc-tíz fôs
csoportból ítélve más nézôi is voltak e váratlan elôadásnak. Mindannyian felfelé fordították a fejüket, és egyetlen pontra szegezték a tekintetüket. Látni akarták azt a
személyt, aki kihajigálja a ruhákat, de az elkövetô nem
fedte fel magát. Csak egy csupasz, ékszer nélküli, hófehér nôi kar tûnt fel bizonyos idôközönként a Bonbonpalota legfelsô emeleti lakásának ablakában, és minden megjelenésekor kidobott egy újabb ruhadarabot.
Ahogy a ruhák egyesével hulltak alá, a manikûrös kihajolt az ablakon, hogy elkapja ôket, olyasvalaki örömével, aki az évszak elsô hópelyhét próbálja megérinteni. A ruhák, zoknik, kardigánok, pólók, pulóverek között sikerült elkapnia egy gyantasárga szalagot.
– Ne csinálják ezt, nem helyénvaló – mondta Madame Néni, aki megôrizte higgadtságát. Élettelen hangja úgy hullámzott, mint egy egyenetlen falfelület vagy
egy darab szakadt papír széle.
A manikûrös csalódottan morgolódott, amiért arra
kényszerítik, hogy viselkedjen rendesen, amikor élvezni akarja annak ízét, hogy tanúja lehet egy másik ember
ôrültségének. Savanyú ábrázattal hajította a szalagot a
kertben lévô ruhahalom tetejére. Nem tartott sokáig.
Egy-két perc múlva a ruhaesô magától elállt. A mûsor
befejezô darabja egy királykék iskolai egyenruha volt.
Kinyílt, mint valami félénk ejtôernyô, és csendesen földet ért elôdei tetején. A legfelsô emelet ablakai hangosan becsapódtak, a hófehér karok visszahúzódtak.
Ahogy a járdán álló nézôk egyenként szétoszlottak, a
bentiek is ugyanígy visszatértek a helyükre.
– Fiú, csinálj kávét mindannyiunknak – mondta Cemal a pattanás nélküli segédnek. – Isten a tanúm, pattanásig feszültek az idegeink.
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Lehuppant egy nagy kanapéra, és hirtelen kimerültnek érezte magát. – Torkig vagyunk ezzel. Mióta ideköltöztünk, mindenféle dolgok potyognak a fejünkre.
Ez a dilis nô semmit sem hagyott a lakásban. Amikor
csak elgurul a gyógyszere, kinyitja az ablakot, és huss,
mindent kihajigál. Egy nap majd kidobja a tévéjét vagy
valami hasonlót, és amelyikünket fejbe találja, az a nagy
semmiért fog meghalni.
Bár Cemal elmélázott egy pillanatra, nem tartott sokáig, hogy összeszedje magát. Gyakran minden kézzelfogható ok nélkül rátelepedett valami szomorúság.
– Nagyon leleményes. Sosem láttam még, hogy kétszer ugyanazokat a dolgokat dobja ki. Emlékszel, Celal?
Egyszer lehajította a férje nyakkendôit, amik napokra
ott ragadtak a rózsaakácfán.
Mivel fivére szívélyes válaszára a legkevésbé számított
e pillanatban, Cemal nem hozzá fordult, hanem a vendégekhez: – Celal ment ki és szedte le a fáról a nyakkendôket. Nem engedte, hogy a fiatalok csinálják, mert attól félt, hogy letörik a rózsaakác ágait. Ô maga mászott
fel. Nem tûrhette, hogy egy hülye ember nyakkendôi
napokig ott lógjanak.
Celal láthatóan zavarban mosolygott. – Remélem, valaki összeszedi a ruhákat. Sötétedik, és isten tudja, valaki még ellopja ôket – motyogta, nehogy ô legyen a beszélgetés központja.
– Összeszedi ôket. Az új takarítónô lent van, és mindet összegyûjti. Micsoda szégyen! Szegény nô tiszta vörös szégyenében, mintha ô dobta volna le a ruhákat!
– fakadt ki a manikûrös.
– Nem fog sokáig tartani, ez is hamarosan felmond –
motyogta az ideges barna, s közben megvizsgálta a tartós hullámú hajtincseket, ahogy kezdtek elôtûnni a vé98

kony csavarók alól, melyeket a pattanásos segéd bontogatott.
– Ó, van olyan takarítónô egyáltalán, aki túléli Higiénia Tijent? Bárki jön is, elmenekül – jegyezte meg Cemal.
– Higiénia! Higiénia! – vihogott az enyhén kancsal
szôke. – Az a nô pontosan négy hónapja nem lépett ki
a lakásából. El tudják képzelni? Képtelen elhagyni a
házat, mert attól retteg, hogy elkap valami betegséget.
Mostanság kimondottan ôrült.
– Ugyan már, mit ért azon, hogy mostanában, az isten szerelmére! Azok, akik ismerik, megmondják egyenesen, hogy mindig is flúgos volt. Madame Néni az elsô
nap óta ismeri ôket. Ugye, így van, Madame Néni? – kiabált a manikûrös. Mint sok társa, ô is szükségét érezte,
hogy hangosabban beszéljen, ha idôs emberhez intézte
a szavait.
Minden fej az idôs nô felé fordult. Igazából senki
sem tudta, miért hívják Madame Néninek. Eddig arra
sem voltak kíváncsiak, hogy muszlim-e vagy sem, bár ha
megkérdezték volna, jó eséllyel megbizonyosodhatnak
róla, hogy muszlim és török, mint mindenki más. Nem
azért nem tudták megállni, hogy Madame-nak hívják,
mert kétségeik voltak a vallásával vagy a nemzetiségével kapcsolatban, hanem mert mélyen, legbelül érezték, hogy ô más, bár nem tudták megmagyarázni, hogy
miért. És nem csak azért, mert olyan idôs volt (hiszen
tényleg az volt), vagy mert rendkívüli szokásai voltak
(tényleg voltak), amelyek megkülönböztették másoktól; az ô furcsasága kevéssé volt látható, és még kevésbé
észlelhetô. Mivel a természete alig hasonlított másokéra, „Madame” maradt. Azonkívül, mivel már olyan sok
éve itt élt, régebbiek voltak a gyökerei, mint bárki más99

nak. Ô volt az egyetlen közülük, aki Isztambulban született és nôtt fel. Míg a legtöbb szomszéd bevándorló
volt, ô egész életét ezen a környéken töltötte. A többiekkel ellentétben ô nem a semmibôl bukkant fel, hátat fordítva egy jövônek, mely soha nem jött el, és egy
múltnak, melyet soha nem hagyott maga mögött. Itt
volt ô, akit nem vonszolt magával senki, és ô sem vonszolt maga után másokat. „Néni” volt a neve, mert a létezése egy olyan múltból eredt, melyet egyikük sem ismert.
Madame Néni, arcán hervadt mosollyal, lehajtotta a
fejét. Kék, lila és burgundi vörös kezére nézett, melyet
barna foltok tarkítottak. Hasonló pöttyök, csak kisebbek és halványabbak szóródtak szét a halántékától az
arcáig. Ha ezek lettek volna a legharsányabb színek a
bôrén, úgy nézett volna ki, mint sok nô az ô korában.
Túl öregnek ahhoz, hogy tovább öregedjen. De a száján a rendesen el nem kent, összecsomósodott rúzsa
narancsszíne, levél alakú arany fülbevalója ragyogó sárgasága, a pirosító az arcán, amely vonalról vonalra kirajzolta a koncentrikus ráncokat, a szemhéjfesték lila
tónusai, amelyek rétegenként összegyûltek a szemhéján, türkizkék szeme tengerkék, kék és szürke ragyogása, és platinaszôke haja bolondossá tették kinézetét.
Nevetséges volt, hogy korára tekintet nélkül túl sok
sminket használt. És mint minden nevetséges embernek, neki is volt egy ijesztô oldala.
Feszültség alatt lévô vezeték volt, amely beszélgetéseikhez hozzátett egy kis extra szikrát. Ha jelen volt, nehezükre esett másokat kibeszélni, vagy élvezni a rágalmazás és lódítás mûvészetét, de ennek ellentéte is igaz
volt. Madame Néni józansága arra késztette a szépségszalonban idôzô hölgyeket, hogy felidézzék azt a vegyes
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