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1
Már hosszú órák óta autóztunk. A táj egyhangúsága, no meg az
autó  motorjának  hangos,  de  egyenletes  brummogása  kellemes
álmodozásba ringatott. A környező homokos, puszta vidék látványa
semmi érdekeset nem kínált, ezért fél szemmel a volánt keményen
markoló  szerelmemre  sandítottam.  Az  utat  figyelte.  Nem
mondhatni,  hogy borzalmasak errefelé  az  útviszonyok,  de azért
nem ártott résen lenni. Gáborral a Holt-tenger egyik üdülőtelepe
felé autóztunk. Néhány hónapja ismerjük csak egymást, de már
mindketten  biztosak  vagyunk abban,  hogy  csakis  együtt  tudjuk
elképzelni  az  eljövendő  életünket.  Mielőtt  bárki  is  csodálkozni
kezdene ezen, meg azon is, hogy miért vagyok büdös és piszkos, és
miért viselek koszos, szakadt csadort, rögtön előre bocsátom, hogy
azért, mert … Nos, ez valamivel hosszabb magyarázatot igényel,
minthogy egy mondatban válaszolni tudnék.

Vértes Adrienn vagyok, 28 éves, közepes termetű, barna hajú, kék
szemű budapesti  lány, megfelelően gömbölyű formákkal,  és egy
hibás lábujjal. Ja? Foglalkozásom, tanult szakmám, és hobbim is a
régészet,  no  meg  a  biológia.  Ezért  is  lettem  régész-biológus.
Gáborral nem csupán a szerelem, a munka is összeköt. Mindketten
a Vatikáni Múzeum munkatársai vagyunk, vagyis ő nem csupán
munkatárs, ő az igazgató. Más szóval a főnököm, aminek azért nem
örülök túlzottan. El is határoztam, hogy amint összeházasodunk,
legalább otthon én veszem át a kormányrudat. Tudják, csakhogy a
dolgok kiegyenlítettebbek legyenek. A megismerkedésünk napján,
azt hiszem, egyikünk sem gondolta, hogy valaha is egy pár leszünk.
Utáltuk egymást. Az én akkori érzéseimet még az utálat szó is csak
gyengén adja vissza. Közös vatikáni megbízatásunk azonban közel
hozott  egymáshoz,  és  összekovácsolt  bennünket.  Annyi  mindent
éltünk  át  együtt,  és  Gábor  annyiszor  mentette  már  meg  az
életemet,  hogy  egymásra  találásunk  szinte  törvényszerűen



következett be. Persze, be kell vallanom, nem csupán ez az oka,
hogy  belegabalyodtam,  hanem  az  is,  hogy  eszméletlenül,
egyedülállóan  jó  pasi,  és  itt  nem  csak  a  fantasztikus  külső
adottságaira gondolok, hanem a határozottságára, egyenességére,
szenvedélyességére, és még sorolhatnám, de ahhoz egy könyv is
kevés lenne.

Hát  még a kalandjaink,  amiket  együtt  átéltünk a  rövid néhány
hónapos ismeretségünk alatt! Abból már több regényt is írhattam
volna. Majd egyszer talán meg is teszem. Az sem semmi, amit épp
most  hagytam  a  hátam  mögött.  Gábornak  Irakban  akadt
elintéznivalója,  én  pedig  vatikáni  főnökünk,  Corelli  bíboros
kérésére Karthágóba utaztam, egy látszólag teljesen egyszerű és
veszélytelen munkára. Steve Bennett, a világhírű régész, egy ottani
ásatáson  keresztény  relikviákat  talált,  ezeket  kellett  elhoznom
onnan. Gábor nem akarta, hogy egyedül menjek, ezért egy szicíliai
fiatalember, szerelmem egy volt tanítványa, Carlo kísért el. Sajnos
róla  később  kiderült,  hogy  valójában  Ahmednek  hívják,  és
hidegvérű  gyilkos.  Az  ő  segítségével  terroristák  raboltak  el  a
repülőtérről, amikor Gábor hívására Kairóba utaztam. A terroristák
fogságából Jordániába vittek, Ahmed apjának, Hasszan hercegnek
a sivatagi rezidenciájára, mert a nagyságos úr sok pénzt fizetett
azért elrablóimnak, hogy az ágyasává tegyen. Szerencsére elég jól
összebarátkoztam Hasszan orvosával, az ausztrál Thomassal, és a
szolgálóval, Asiával. Ők, valamint Asia vőlegénye, Juszuf segítettek
megszöknöm. Juszuf egyébként geológus volt, Gábor régi ismerőse.
Neki sajnos az életébe került a kiszabadításom, fejetlen holttestét
találtuk  csak  meg,  mielőtt  a  mentésemre  érkező  repülőgépen
Thomas doktorral  együtt elhagyhattam Jordániát.  A repülőgépet
egy régi, Olaszországból ismert barát, Sica felügyelő biztosította,
aki ottmaradt Jordániában, hogy elkapja Hasszant és fiát, én pedig
Thomas-szal  Izraelbe  repültem,  aki  néhány  viszontagságos  nap
után  végre  épségben  átadott  engem  Gábornak.  Hogy  milyen
viszontagságok? Az ilyen esetekre azt mondja a magyar közmondás,



hogy csöbörből vödörbe. A Jordánia és Izrael közötti határt ugyanis
beduin  pásztorok  segítségével  léptük  át.  Csakhogy  a  család
vezetője, Harún, aki Juszuf testvére volt, szemet vetett rám, és úgy
gondolta, inkább megtart engem magának, ki tudja, hány felesége
mellé dísznek. Tulajdonképpen meg kellett volna hatódnom ettől a
nagy megtiszteltetéstől,  de én inkább borzadtam a lehetőségtől,
amit Harún nagyon zokon vett. Így aztán onnan is szöknünk kellett.
Szerencsére  mellettem  volt  Thomas,  akire  mindenben
számíthattam. Most, miután már túl voltam minden veszélyen, és
az  én  erős,  bátor  szerelmem,  Gábor  mellett  élvezhettem  a
biztonságot, eszembe jutott, hogy milyen jó lenne, ha az európai
férfiak is így lelkesednének a nők után, mint az itteniek. Persze az
elrablást ki lehet hagyni, de a lelkesedés mindenképpen jót tenne
nekünk,  többnyire  elhanyagolt  nőknek.  Na  jó,  én  most  kivétel
vagyok. Szerelmem gyakran elszakította tekintetét az úttól, hogy
engem simogasson vele.

Hát,  körülbelül  ennyi  a  történet  dióhéjban.  Thomas,  miután
sértetlenül  átadott  engem  Gábornak,  a  British  Múzeum  egy
tudósával, Charles Whitekarral azonnal Jerikóba utazott, hogy ott
szálljon  repülőgépre.  Charles  szintén  Gábor  régi  jó  ismerőse,
kollégája  volt,  Izraelben találkoztak  össze  teljesen véletlenül.

Gábor  azt  mondta  nekik  és  nekem is  -  valószínűleg  biztonsági
okokból -, hogy mi Jeruzsálembe megyünk, onnan pedig Rómába
repülünk.  Csak akkor közölte velem az én drága szerelmem az
örömhírt,  amikor  Thomasék  már  elmentek.  Hogy  mi  volt  az
örömhír? Az, hogy néhány napot végre kettesben tölthetünk, távol
mindenkitől,  és  csak  pihenünk  és  szeretjük  egymást.  Persze
Gáborral  ez  sem  olyan  egyszerű,  ahogy  hangzik.  Ő  ugyanis
katolikus. Ráadásul az a hívő fajta. Nála szóba sem jöhet a testi
szerelem,  amíg  ki  nem mondjuk  egymásnak  a  boldogító  igent.
Szerintem  már  azt  sem  fogom  tudni,  milyen  a  szex,  mire
odakerülünk, hogy szabad a gazda. Remélem, azért nem leszek
még  fogatlan  öregasszony,  amikor  először  a  karjaiba  vesz



kifejezetten szexuális  célzattal!  Addig is  mindent bevetek,  hogy
alkalmanként  legalább  egy-egy  csókot  kiharcoljak  magamnak.
Mielőtt nagyon megsajnálnának, elmondom, hogy a csók azért elég
gyakran összejön. És megéri egy kis várakozás, mert Gábor nagyon
jól csókol.

Rápillantottam,  és  összerezzentem,  mint  a  gyerek,  akit  valami
rosszaságon kaptak, mert szerelmem megint éppen engem figyelt a
szeme sarkából. Hogy a nyavalyába lehet úgy vezetni, hogy közben
rajtam van a szeme? Végül is, kit érdekel, ha rajtam van, és nem
máson? Szeretem, ahogy néz, ahogy pislog, egyszóval szeretem,
bármit is tesz. Éppen készültem, hogy a mellére bújok hallgatni a
szívverését,  amikor  megcsörrent  a  mobiltelefonja.  Nem sok  jót
ígért  ez  a  hívás,  teljesen kiment  minden szín az  arcából.  Mire
letette a telefont, már halottsápadt volt. Nem szólt egy szót sem,
csak nézett maga elé.

Mi történt? – kérdeztem rosszat sejtve.

Csak sokára szólalt meg.

Sica  felügyelő  volt.  Thomas  nem  érkezett  meg  Jordániába  a
repülőgéppel. A pilóta szerint sem ő, sem Charles Whitekar nem
jelent meg a jerikói találkozóhelyen.

Talán kifogyott a benzinjük, vagy defektet kaptak és gyalog
mentek  tovább  –  próbáltam  valami  ésszerű,  és  megnyugtató
magyarázatot  keresni.

Akkor a dzsipet valahol megtalálták volna, de a rendőrség
már utánanézett,  és a Jerikó felé vezető út mentén nincs. Nem
tetszik ez nekem. Valami nagy gáz van.

Gondolhattam volna, hogy nem lesz olyan egyszerű és sima a dolog,
ahogy én szerettem volna. Akármibe keveredem, az mindig csak
egyre bonyolultabbá válik. Szerencsére Gábornak általában helyén
van  az  esze  és  a  szíve,  rendszerint  nagyon  hamar  ráérez,  mi



ilyenkor a teendő. Most is így történt. Elgondolkodva rám nézett,
aztán nagyon meglepő dolgot súgott a fülembe.

Vetkőzz le!

Megmerevedtem a döbbenettől. A tüdőmben rekedt minden levegő,
és úgy ültem ott hápogva, mint a partra vetett hal. Amikor sikerült
újra elkezdenem a normális légzést, rámeredtem Gáborra.

Tessék? Mit mondtál?

Abszolút komoly, rezzenéstelen arccal újra a fülembe suttogott:

Jól hallottad. Vetkőzz le!

Úgy éreztem, hogy ez a dolog mindenképpen tisztázásra szorul,
ezért ismét kérdeztem.

Itt és most?

Bólintott.

Muszáj?

Megint bólintott. Az arca, ha lehet, még komolyabb volt, mint az
imént. Abban reménykedtem, hogy csak a burnuszra gondol, ami
már nagyon szakadt és koszos volt. Talán nem akarta, hogy így
érkezzek meg a szállodába. Lerángattam hát magamról a sivatagi
köpenyt,  és  büszkén  virítottam  a  fekete  csadoromban,  ami
nagyjából  tisztának  tűnt.  Nem  látszott  elégedettnek,  mert
összehúzott  szemöldökkel  újabb utasítást  adott.

A többit is.

Most már tényleg nem értettem semmit. Kezdtem tőle megijedni. Ő
eddig nem az a fajta volt, aki szexrabszolgaként bánik egy nővel.
Persze, ki tudja, mi minden történt vele, amióta nem láttam. Az is
lehet, játszadoztam el kicsit a gondolattal, hogy nem is állna neki
rosszul  a vad szerető szerepe.  A tekintete azonban sajnos nem



ilyesmiről árulkodott. Inkább feszült és aggódó volt. Mindenesetre
feltettem egy újabb tisztázó kérdést:

Erre gondolsz? – mutattam a csadorra, mert más már nem
is volt rajtam.

Mindent – felelte tömören, miközben levetett burnuszomat
nézegette, gyömöszölgette, tapogatta.

Mégis csak valami baja lehet, gondoltam idegesen. Mi van, ha most
bukott ki belőle a beteges fetisizmusa? Hirtelen felpillantott,  és
türelmetlenül rám szólt.

Adrienn, meddig könyörögjek még?

Legalább megmondod, miért kell levetkőznöm a pusztaság
kellős közepén?

Amint lehet.

És mi lesz, ha erre jön valaki, én meg itt ülök, mint egy
meztelen csiga? Már úgy megszoktam ezt a csadort. Ragaszkodom
hozzá.

Senki sem fog idenézni a száguldó autójából. Egyébként
csak pár pillanatig tart az egész.

De mi az, ami pár pillanatig tart?

Mindenre válaszolok, mihelyt megtetted, amit kértem.

Több  ellenvetést  nem  mertem  megkockáztatni,  így  hát  nemes
egyszerűséggel kibújtam a csadorból is. Már nem is lepődtem meg,
hogy  rám  sem  nézve  azonnal  magához  ragadta,  és  ugyanazt
eljátszotta  vele,  mint  a  burnusszal.  Pedig  szerintem lett  volna
rajtam is látnivaló. Viszont a fetisizmusnak ellentmondani látszott,
hogy nem szagolgatta,  nyalogatta,  csókolgatta a ruhadarabokat.
No nem is baj, gondoltam, mert lehet, hogy a többnapos sivatagi
vándorlás szagától esetleg sokkot kapna.



Ott  ültem hát  a  dzsipben  anyaszült  meztelenül,  míg  mellettem
Gábor  elegánsan,  ingben,  nadrágban,  átszellemülten  fogdosta
levetett  gönceimet.  Igyekeztem  egészen  picire  zsugorodni,
ahányszor csak elhúzott mellettünk egy-egy autó vagy autóbusz.
Sajnos  nem mindig  jártam sikerrel,  ezt  a  kocsijukból  vidáman
ordítozó  és  félreérthetetlen  jeleket  mutogató  férfiak  adták
tudtomra.  Hála  Istennek,  Gábor  végre  befejezte  rejtélyes
tevékenykedését, és felém fordult. Mintha enyhe pír futotta volna
el az arcát. Nem is mintha. Egyértelműen ez történt. A homloka
erősen  gyöngyözni  kezdett  az  izzadtságtól,  légzése  szaporává,
kapkodóvá vált.

Nagyon meleg van itt – lihegte a homlokát törölgetve. –
Semmi sincs már rajtad?

Miért, te még látsz valamit? – emelkedtem fel az ülésről
harciasan.

Nem, nem, semmit – morogta. – Öltözz fel, kérlek!

Miért? Ebben a nagy melegben kifejezetten jó így ruha
nélkül – mondtam gonoszkodva. – Inkább dobd le te is a cuccaidat,
akkor legalább egymáshoz leszünk öltözve!

Bocsáss  meg,  drágám!  Muszáj  volt  megnéznem,  nem
ragasztott-e  valaki  a  ruhádra  poloskát  vagy  nyomkövetőt.

Nem vagy te egy kicsit paranoiás? – kérdeztem öltözködés
közben. – Ugyan ki tett volna rám ilyesmit?

Nem tudom. Mindenesetre résen kell lennünk, amíg ki nem
derül, mi történt Charles-szal és Thomas-szal. Mindketten túlzott
lelkesedéssel ölelgettek téged a búcsúzásnál.

Jól van – enyhültem meg. – Bár kicsit rosszul esik, hogy azt
gondolod, engem csak azért akar valaki megölelni, hogy poloskát
rakjon rám. Egyébként, ha rögtön az elején elmondtad volna, miért



vetkőztetsz,  nem akadékoskodom annyit.  –  Mielőtt  szabadkozni
kezdett  volna,  gyorsan megkérdeztem:  –  Ezek szerint  nem volt
rajtam semmi olyasmi?

Megrázta a fejét, és némán megölelt. Nem bírtam kihagyni a poént,
és  megkérdeztem  tőle,  hogy  bepoloskázott-e  ölelés  közben?
Válaszul úgy megszorított, hogy ropogtak a csontjaim, de én nem
bántam.  Még  sokáig  élveztem volna  a  ropogást,  de  ő  hirtelen
elengedett, és kiugrott a kocsiból. Mi van már megint, duzzogtam
elégedetlenül.  Eszébe  jutott,  hogy  a  dzsipet  is  átvizsgálja.
Kénytelen  voltam  egyetérteni  vele  abban,  hogy  egyikünk  sem
szeretne váratlan látogatókat rövid pihenésünk alatt.  Azt ugyan
nem nagyon értettem, hogy most kitől is kell félnünk, de Gábor
mellett már megszoktam, hogy valakitől mindig kell.

Eltartott  egy  ideig  a  kocsi  átvizsgálása.  Addig  kiszálltam,  és
sóvárogva  bámultam  a  távolban  magasodó  fehér  épületeket.
Valamelyikben vár bennünket álmaim hotelszobája, hűsítő klímával,
libbenő leheletnyi függönnyel az ablakon, ahonnan a Sós-tenger
mélyzöld vizére látunk. Elképzeltem, hogy egy hatalmas franciaágy
áll  a  szoba közepén,  és  Gáborral  ott  heverészünk,  miközben a
szobaszerviz által felszolgált finom reggelit majszolgatjuk. Meg kell
hagyni,  ez  olyan  édes  képzelgés  volt,  hogy  még  a  nyál  is
összefutott  a  számban.  Tulajdonképpen  már  alig  vártam,  hogy
elfogyasszak egy igazi európai ebédet, amire sajnos itt nem volt
sok esélyem.

 

2
 

A  dzsip  tisztának  találtatott,  és  innen  már  csupán  néhány
örökkévalóságnak tűnő percig tartott az út a szállodáig. Bánatomra



hamar  kiderült,  hogy  a  franciaágyra  is  hiába  áhítoztam.  Az
ötszintes épület második emeletén volt a szobánk, de nem ám úgy,
ahogy én szerettem volna, hanem ahogy Gábor elképzelte, vagyis
két egymásba nyíló egyágyas. Eddig bárhol is voltunk a világban,
mindig  ez  volt  a  szokásos  formáció,  nem  is  tudom,  miért
hangolódtam le. Viszont az ablakok tényleg a Holt-tengerre néztek,
és a függönyök is libbenősek voltak. El sem akartam hinni, hogy
tényleg  itt  vagyok.  Távol  minden  önjelölt  háremúrtól,
emberrablótól, távol a sivatagtól, a félelmetes szikláktól, kígyóktól
és skorpióktól.  Ugyanakkor nagyon,  nagyon közel  Gáborhoz,  az
egyetlen emberhez,  akinek a társaságát kívántam. Ez egy igazi
tündérmese, állapítottam meg elégedetten.

Bekukkantottam  a  fürdőbe,  és  nagy  örömömre  zuhanyfülkét
találtam benne.  Tudat  alatt  ugyanis  attól  rettegtem,  hogy  egy
csempézett  medence  fogad  majd  odabent,  mint  amilyen  fogva
tartóm, Hasszán házában volt. Azt hiszem, rosszul lettem volna, ha
így van.  Úgy kívántam már egy kiadós zuhanyozást,  mint  a  …
tészta a porcukros mákot. Nos, tudom, hogy ez nem a legköltőibb
hasonlat, de én nagyon szeretem a mákos tésztát, ugyanakkor túl
banális lett volna a zuhanyrózsába öntött vágyaimat az esőre váró
tikkadt földhöz hasonlítani. Szóltam is Gábornak, hogy eltűnök egy
időre a zuhany alá.

Nem  tudom  meddig,  lehet,  hogy  órákig  álltam  a  langyos,
bőségesen ömlő vízsugár alatt. Úgy éreztem, mindent, ami velem
történt  az  utóbbi  hetekben,  ennek  a  víznek  kellene  lemosnia.
Amikor már szinte újjászülettem, és bőr is alig maradt rajtam az
alapos mosdástól,  beburkolóztam a szállodai  frottírköpenybe, és
frissen,  üdén  kicaplattam  a  szobába,  nagy  víztócsákat  hagyva
talpammal  a  parkettán.

Gábor az asztalnál ült, amelyen több edény is sorakozott gondosan
lefedve.  Rám  villantotta  azt  a  sármos  mosolyát,  és  olyan
tökéletesen  elvarázsolt,  hogy  szédült  denevér  módjára,  fejjel  a



szekrénynek csapódtam. Aggódva ugrott fel, de én nagyvonalúan
legyintettem, és a szemem körül keringő csillagokat szemlélve az
asztalhoz  botorkáltam,  miközben  megállapítottam,  hogy  ez  az
ember  egy  angyal.  Nem  csak  azért,  mert  agyrázkódásom
következtében szárnyakat és glóriát véltem rajta látni, hanem azért
is, mert mindent tud rólam. Most például azt tudta, hogy semmi
kedvem lemenni az étterembe, és lám, már meg is rendelte az
ebédünket. Először csak bávatagon ültem az asztal mellett, majd
amikor már úgy gondoltam, rendben vagyok, kezembe vettem az
evőeszközöket, és buzgón fűrészelni kezdtem a késsel és villával az
üres tányéromat, ami darabokra is tört,  mire Gábornak sikerült
lefognia a kezemet.

Várj  csak,  szerelmem,  még  nincs  étel  a  tányérodban  –
mondta türelmesen.

Kivette a kezemből az evőeszközöket, az ágyhoz kísért, lefektetett,
majd  a  kést  a  fejemhez  szorította.  Csodálkozó  pillantásomra
elmagyarázta,  hogy elég  nagy púp nőtt  a  homlokomon.

Jobb, ha most pihensz egy kicsit, amíg kitisztul a fejed -
duruzsolta kedvesen, és apró csókokat adott a dudoromra.

*

Amikor  felébredtem -  merthogy belealudtam Gábor  csókjaiba -,
már alacsonyan járt a nap. Határozottan jót tett az alvás. A fejem
sokkal tisztább volt, mint közvetlenül a szekrényhez csapódásom
után. Óvatosan megtapogattam a homlokomat. Fájt, de a duzzanat
nem  volt  túl  nagy.  Halványan  derengett,  hogy  elalvás  előtt
összetörtem egy tányért. Biztos kaphattam egy jó kis agyrázkódást,
ha még azt sem vettem észre, hogy az üres tányért szabdalom.
Azon gondolkodtam, hogy a fejemnek melyik csontja nem sérült
még meg az utóbbi időben, de nem is nagyon tudtam volna olyat
mondani. Körülnéztem. Gábort nem láttam sehol. Áttámolyogtam a
másik szobába, de ott sem volt. Az ablakhoz mentem, és megigézve



bámultam a lemenő napból kicsorduló és a tenger smaragdtükrén
szétolvadó vörös fényeket. Olyan volt az egész, mint egy álombéli
látomás.  Gyorsan  megcsíptem magamat,  hogy  egyáltalán  ébren
vagyok-e.  Ébren  voltam.  Az  ajtó  nyílására  összerezzentem  és
megfordultam. Egy pincér érkezett, fehér abrosszal letakart kocsit
tolva maga előtt. Miután a szoba közepén megállította, Gábor is
megjelent.  Borravalóval  elbocsátotta  a  pincért,  majd  gyorsan
hozzám sietett,  leültetett  az  asztalhoz.

Jól vagy? – nézett fürkészőn a szemembe.

Aha – sóhajtottam szomorúan, mert ez a tekintet nem a
szerelmes férfié, hanem az aggódó egészségügyi személyzeté volt.
Persze az is lehet, hogy mindkettő egyszerre.

Ezután elkezdte a kocsiról átpakolni a lefedett tálakat az asztalra.
Egy vendéglősnek is dicséretére válna az a gondosság, ahogyan
megterített és feltálalta az ételt. A fedők eltávolítása nyomán az
illatok fenséges kavalkádja töltötte be a szobát. Éppen azon járt az
agyam,  hogy  elárasztom  kérdéseimmel,  mert  sok  mindenre
szerettem volna már választ kapni, de azon a ponton elakadt a
szavam, amikor az egyik tálban megpillantottam a gusztusos, bő
paradicsomos szaftban tocsogó tortellinit.

Ó! – Csak ennyit tudtam kinyögni. Aztán még egyszer: – Ó!

Tudtam, hogy ez tetszeni fog neked! – mosolygott rám.

Tetszett is. Nagyon. A kaja is, de sokkal inkább Gábor mosolya.
Amitől többnyire a szekrénynek szoktam menni. De visszatérve a
tortellinire, úgy láttam, mintha a kis tésztakarikák is kifejezetten
rám nevettek volna, és szinte kellették magukat, hogy mielőbb a
gyomromban lehessenek.

Udvariasan elém tolt egy aranylóan csillogó folyadékkal teli tányért.

Először  enned  kell  egy  kis  erőlevest.  Szükséged  van  a



folyadékra és az ásványi anyagokra.

Hálásan  néztem  rá,  és  engedelmesen  bekanalaztam  a  levest.
Nagyon ízletes volt, de én már alig vártam a tésztát. Úgy tömtem
magamba,  mintha  napok  óta  nem  ettem  volna,  pedig  nem
éheztettek engem sehol. Kivéve Hasszan palotájában azt a néhány
napot. El sem tudtam képzelni, honnan szerezte ezeket az ételeket.

Vigyázz, meg ne fulladj! – aggodalmaskodott Gábor, amikor
teli szájjal föltettem neki a kérdést. – Mindent meg lehet oldani egy
kis baksissal, csupán a disznóhúst nem. Borjúból készítették. De
azért így is jó, nem igaz?

Nagyon jó volt.  Azt  is  mondhatnám, mennyei.  Gábor megvárta,
amíg nagyjából jól lakom, és csak azután kezdett hozzá ő is az
evéshez. Finom vörös borral locsoltuk meg a gyomrunkban ejtőző
tortellinit,  majd  egy  még  lefedett  tálkából  fagyit  varázsolt  elő.
Hosszú idő óta életem legboldogabb napja volt ez.

Miután befejeztük a vacsorát,  megkérdezte,  hogy mit szeretnék
csinálni.  Nekem  ugyan  lett  volna  elég  konkrét  ötletem  erre
vonatkozólag, de tudtam, hogy nem díjazná, így hát inkább azt
ajánlottam, hogy sétáljunk egyet az alkonyatban. Azonnal ráállt,
pedig reménykedve pillantottam az ágy felé, hátha neki is eszébe
jut az, ami nekem. Nem jutott, vagy legalábbis nem adta semmi
jelét a dolognak. Hirtelen eszembe jutott a mentő ötlet.

De  hát  nincs  is  ruhám!  Márpedig  be  kell  látnod,  hogy
ebben a szállodai fürdőköpenyben nem mehetek emberek közé.

Valóban  –  ráncolta  Gábor  a  homlokát.  –  Ráadásul  a
csadorodat  is  kidobtam a  szemétbe.  Most  mit  tegyünk?

Örömmel csaptam le a feladott labdára.

Ha nincs  más  megoldás,  sajnos  kénytelenek  leszünk itt
maradni  a  szobában  –  közöltem  tettetett  szomorúsággal,  majd



vigasztalóan  folytattam:  –  Ne  izgulj,  nem  olyan  borzasztó,
megleszünk itt  kettesben.  Majd  csak  eltöltjük  valahogy az  időt.

Aha.  És  hogy  gondolod?  Mit  csináljunk?  Beszélgessünk,
vagy inkább korán szeretnél lefeküdni?

Nem lehetne mindkettőt egyszerre?

Ezt hogy érted?

Úgy – mondtam –, hogy lefekszünk ide, ebbe az ágyba, és
beszélgetünk.

Tudod, nem vagyok egészen biztos abban, hogy ez jó ötlet,
bár meg kell vallanom, hogy nagyon vonzó.

Hát akkor? Mi a probléma? – kérdeztem győzelmem biztos
tudatában.

Semmi. Éppen, hogy semmi probléma nincsen – mondta
titokzatos arccal, majd a tálaló kocsi alsó polcáról előhúzott egy
csomagot.

Az meg mi? – néztem rá rosszat sejtve.

Nem  szólt  semmit,  csak  gyors  mozdulatokkal  kibontotta  a
csomagot,  és  diadalmasan  a  magasba  emelte  a  tartalmát.  Azt
hittem,  nem jól  látok,  de  még  inkább  elhűltem,  amikor  végre
felfogtam, mit tart a kezében.
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Nem  tudom,  meddig  állhattam  ott  sóbálvánnyá  meredve.
Szerintem még percek múltán is hitetlenkedve bámultam a Gábor



kezeiben  lógó  irtózatosan  csicsás  hawaii  mintás  inget  és
rövidnadrágot. Próbáltam megszólalni, de nem ment. Az én drága
szerelmem  megrökönyödésemből  semmit  nem  vett  észre.  Vagy
csak nem akarta észrevenni? Nem tudtam eldönteni. Továbbra sem
tűnt  el  arcáról  a  boldog  mosoly,  és  buzgón  ecsetelte,  milyen
nehezen jutott hozzá a ruhadarabokhoz, mert már minden zárva
volt. Egyetlen üzletet talált, aminek a bezárni készülő ajtaján még
sikerült befurakodnia.

Látod, szerelmem, én mindig rád gondolok. Tudtam, hogy
ruhára lesz szükséged, és szereztem neked, amíg aludtál.  Most
már nyugodtan mehetünk sétálni.

Miután befejezte az élménybeszámolót, várakozással nézett rám.
Most  biztos  azt  várja,  hogy  a  nyakába  ugorjak.  Csakhogy
egyszerűen képtelen voltam rá, annyira össze voltam törve. Nagy
nehezen összeszedtem magam, és kipréseltem magamból a kérdést.

Gábor, te tényleg azt akarod, hogy én felvegyem ezeket?

Ártatlanul csodálkozó képpel visszakérdezett.

Miért? Nem tetszik?

Hát … nem igazán. – Nem értettem, hogy lett ilyen pocsék
az ízlése, amióta nem láttam.

Fájdalmasan megrándult az arca.

Pedig én azt hittem, örülni fogsz, amiért így gondoskodom
rólad.  Emlékszel,  amikor  Torinóban,  a  panzió  éttermében
leöntötték  az  ingemet  paradicsomszósszal?  A  tulajdonos  éppen
ilyet adott rám. Akkor neked nagyon tetszett,  ebből gondoltam,
hogy örülni fogsz, ha viselhetsz egy ilyen fantasztikus cuccot.

Bánatosan lehajtotta a fejét. Már éppen kezdtem megsajnálni és
hajlottam  rá,  hogy  lesz,  ami  lesz,  beöltözöm  ezekbe  a
förmedvényekbe. Azt sem bántam, hogy nevetség tárgyává teszem



magam,  csak  örömöt  szerezzek  neki.  Odaléptem  hozzá,  hogy
kivegyem a kezéből az örök darabokat. Észrevettem, hogy rázkódik
a válla. Megijedtem. Uram Isten, csak nem sír? Éreztem azonban,
hogy  nem  stimmel  valami.  Mivel  jóval  magasabb  volt  nálam,
lehajtott  feje  alá  bújtam,  és  belenéztem az arcába.  Ömlöttek a
könnyei.  A piszoknak. A röhögéstől.  Nem akartam hinni a saját
szememnek sem. Ezt a pofátlanságot! Öldöklő pillantást vetettem
rá, de ettől csak még inkább röhögött. Éreztem, ahogy lassan, de
biztosan elönti agyamat a pulykaméreg.

Ó,  te  gazember!  –  kiáltottam rá dühösen,  és  elkezdtem
öklömmel püfölni, ahol csak értem. Ez persze csak olaj volt a tűzre.
Most már alig állt a lábán a nevetéstől. Nem is bírta sokáig, és a
földre hengeredve folytatta.

Aha, gondoltam, megvan a gyenge pontod. Csak az ellenség meg
ne tudja, hogy Gábort legyőzni nem lehet, csak halálra röhögtetni.
Mellé térdeltem a földre,  és tovább püföltem. Meg sem érezte.
Hamarosan  rám  is  átragadt  a  jókedve.  Eleinte  ugyan
megpróbáltam ellenállni, de képtelen vállalkozás volt. Nemsokára
mindketten a földön fetrengve sikoltoztunk a röhögéstől. Amikor
már úgy nézett ki, hogy végre csillapszik bennünk az inger, csak
egymásra  néztünk,  és  újult  erővel  tört  ki  belőlünk  a  kacagás.
Hosszú percek múlva szó szerint kimerültünk. Hasizmom úgy fájt,
mintha legalább ezer felülést végeztem volna. Egy ideig csöndben
feküdtünk váll a váll mellett, csak a lélegzésünk hallatszott.

Egyszerre fordultunk egymás felé. Az arcunk olyan közel volt, hogy
csak a szemét láttam. Tűz égett benne. Kívántam őt őrülten, és
tudtam, hogy ő is ugyanazt érzi. A szeme nem hazudott. Akartam,
hogy a karjai közé szorítson és szeressen. Felé nyújtottam a számat,
de akkor hirtelen kialudt a szemében az a fény, és már egészen
másként nézett rám. Könnyű csókot nyomott az ajkamra és felült.

Olyan sokáig kibírtuk – mondta komolyan. – Még legyünk



egy kis türelemmel. Azt akarom, hogy minden tökéletes legyen.
Már amennyire rajtunk áll.

Igazad van – sóhajtottam lemondóan.

Akkor most már mehetünk sétálni? – kérdezte, mintha mi
sem lenne természetesebb.

Csak  nem  gondolod,  hogy  mégis  fölveszem  ezt  a
rondaságot?  –  mutattam  a  tarkabarka  cuccokra.

Miért is ne? – nevetett, miközben felállt a földről és engem
is fölsegített.

Vetettem rá egy megsemmisítő pillantást, ami azzal a veszéllyel
fenyegetett,  hogy  újra  elhatalmasodik  rajta  a  nevetőgörcs.  Ezt
megelőzendő,  gyorsan  ismét  a  szerviz  kocsihoz  lépett,  és
elővarázsolt egy újabb zacskót. Most már kifejezetten felkeltette az
érdeklődésemet, hogy mit talált még ki. Kezembe adta a csomagot,
hogy én bontsam fel. Izgatottan, és nem túl elegánsan téptem szét
a  papírt,  hogy  minél  előbb  megtudjam,  mit  rejt.  Eltátottam  a
számat a meglepetéstől, amikor előkerült egy hófehér, vállpántos
nyári  ruha  finom,  könnyű,  természetes  anyagból,  mellette  egy
szintén hófehér csipke vállkendő, és egy zárt orrú fehér papucs,
amiben  nem látszik  a  görbe  kislábujjam.  Még erre  is  gondolt,
érzékenyültem el. Fene jó ízlése van, állapítottam meg, már nem is
tudom hányadszor. És a szemmértéke is jó. Úgy láttam, hogy a
ruha éppen a méretem. Nem viselek gyakran szoknyát vagy ruhát,
de ez nagyon tetszett. Szó nélkül berohantam a másik szobába,
hogy  fölvegyem.  Mintha  rám  öntötték  volna.  Belebújtam  a
papucsba és kipenderültem Gábor elé. Elismerően nézett rajtam
végig.

Gyönyörű vagy. Nagyon jól áll – mondta zavartan.

Tényleg  tetszik?  –  forogtam körbe  boldogan.  –  Tudtad,
hogy inkább nadrágban járok, mégis meg merted venni?



Szépek a lábaid. Kár, hogy olyan ritkán látom őket.


