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Nem mindenáron!
Riadtan ébredt a telefon ébresztőjére. Hiába, na, régen volt az már, hogy óracsörgésre

kellett kelnie. Majd ötven évig ébresztették ezek a fránya jószágok, éppen elég volt. Hamar
megszokta, hogy nem kell korán elaludni, ráér, mert reggel addig alszik, amíg csak kedve
van. Mostanában inkább azon bosszankodik, hogy sok időt tölt alvással abból a kevésből,
ami még hátra van. Nem mintha öregnek érezné magát, inkább talán csak fele annyinak,
mint amennyi valójában.

Miközben e téma körül csapongtak a gondolatai, a kávé is elkészült. Szokása szerint a
konyhában üldögélve, cigarettával füstölve itta, mint anno, a munkás évek alatt.

Tulajdonképpen nem változtatott a szokásain, mert jó volt eddig így, akkor meg minek?

Vett  magának  egy  használt  notebookot,  ifjabb  lányát  addig  piszkálta,  míg  az  alapvető
kezelését megtanulta, a többit meg kikíséretezte.

Íráskényszere kiteljesedhetett. Számos irodalmi portálon jelen volt, végül csinált egy blogot.
Írt, szinte naponta, nem is érdekelte olvassa-e valaki. Aztán csinált még egy blogot. Mind a
kettőt saját design szerint, maga építette fel, zenéket, minden hasznosnak látszó dolgot
beépített. Megtanult egy kis marketinget, minden írása után pingelte blogjait. Immár 40
országból vannak visszatérő olvasói.

Mondjuk, nem nagyon tudta elképzelni, hogy a fordító mit hoz ki az írásaiból, de remekül
érezte magát így.

Számtalan pályázatra kapott felkérést, de mind olyan volt, ahol fizetni kellett. Nem volt
ínyére, hogy elvegyüljön – pláne pénzért – más írásokkal, neki nagyon megfeleltek a blogok.

Aztán egyszer megkereste egy kiadó. Olvasták néhány írását, úgy ítélték meg, esetleg egy
szerény  novellagyűjtemény,  érdeklődésre  tarthat  számot.  Közölte  velük  –  köszönve  a
megtiszteltetést –, hogy egy fityinget sem tud ilyesmire áldozni. Megegyeztek. A kiválogatott
írásokat saját maga, a kiadó kívánsága szerint, kiadásra készen CD-re írta, a borító képét is



kiválasztotta a gyűjteményéből. A kiadó elkészítette e-book formában, majd némi, szerény
piackutatás következtében rendelésre nyomtatott példányokat. Egyre többet, míg érdemes
lett  egy  nagyobb  szériát  kinyomtatni.  Ekkor  már  módosították  a  szerződést,  ebből
származott némi bevétele.

Nagyot változott az élete, olyan nagyot, amire nem is számított.

Élt,  mint  korábban,  azaz  szinte  egész  nap  a  gép  előtt  ülve,  írogatva.  Blogokat  sem
hanyagolta nagyon, ne hiányolják a visszatérők, ne kelljen hazudnia.

A környezete nem tudott semmit ezekről a dolgokról, még várt, maga sem tudta, mit is
kezdjen ezzel az egésszel. Egyelőre, látszatra minden maradt a régiben. Még azt is füllentve
magyarázta mindenkinek, hogy a fogait miből, hogyan hozatta rendbe.

A kiadó forszírozta, szerkesszen meg még egy kötetet a régi írásokból, esetleg írjon hozzá
néhányat,  némi  kerettörténetbe  ágyazva.  Írása  volt  bőven,  de  nem  tartotta  méltónak
megjelenésre. Sokat vitatkoztak, egyeztettek. Végül is, sok molyolás, átírás, kiegészítés után
összeállt  egy  elég  terjedelmes,  regénynek  látszó  dolog.  Tetszett,  bár  itt–ott  próbálták
befolyásolni, belebeszélni, de nem hagyta magát. Vagy így, vagy sehogy. Nekik kellett a
könyv, nem engedett az elképzeléséből.

Ez, a második könyve, ami már egy nagyobb lélegzetű, terjedelmesebb regénnyé nőtt –
hatalmas siker lett. Ő volt a legjobban meglepve. A siker magával hozta az első, szolidabb
szösszenete utánnyomását, és viszik mindkettőt, mint a cukrot.

Persze, sürgették a következő irományt. A beküldött vázlatot sikergyanúsnak ítélték, hát
persze, hogy sürgetik. Már jelentős előleget is küldtek, pedig semmi szüksége rá.

Relatíve, annyi pénze lett, hogy már ott tart, fogadnia kell egy pénzügyi szakembert. Eddig
saját maga oldotta meg a dolgokat, de felszaporodtak a feladatok, kell valaki, aki intézi
ezeket, hogy legyen ideje írni.

Idáig csak az állam kapott belőle, mert kellett, itt az ideje, hogy költse is a pénzét.

Mikor csak a nyugdíjból gazdálkodott, alig volt gondja a pénzzel. Kifizette a kötelezőket, ami
maradt éppen csak elég volt kajára, kávéra, cigire. Most meg fő a feje, hogyan legyen
ésszerű, igazságos, nem pazarló.

Közben elkezdett készülődni, mert nem véletlenül történt az ébresztés, nagy nap lesz ez a
mai. Vidékre készül, az állam ritkábban lakott részébe. Szeretne venni egy házat, olyan
vadregényes, ódon épületet, amit kedve és igénye szerint alakíthat.

Hosszan töprengett,  mert –  ismerve bolond természetét  –  sokáig nem bírná ki  imádott
városrésze nélkül. Ezért azt gondolta, megtartja régi lakását úgy, ahogy van, és vesz egy
házat valahol a világ végén, ahol csendes magányában merülhet bele az írásba.

Kinézte magának a vidéket. Arra még a Természet az úr, kevés városka található ott, alig
néhány lakóval. Telefonon megkeresett két polgármestert az után érdeklődve, van-e a város
tulajdonában eladó, elhagyatott ingatlan.



Mindkettővel mára beszélt meg időpontot.

Mivel nincs, soha nem is volt jogosítványa, ezért aztán kocsija sem. Kölcsönözni kell, mese
nincs. Nagyon kedves hölggyel beszélték meg telefonon a részleteket.

– Örömmel adunk bérbe autót sofőrrel is, tessék mondani milyen kocsira lenne szüksége?

– Teljesen átlagos, nem kirívó, de jól bírja a vidéki, esetlegesen vacak utat is. Semmi extrát
nem kérek, csak légkondi legyen, mert hosszú az út, marha meleg van.

– Mennyi időre tetszik bérelni?

– Még nem tudom. Lehet, hogy csak egy, de nincs kizárva, esetleg két-három napra is
szükségem lesz rá. Ezért kérem, olyan sofőrt küldjenek, akinek nem okoz gondot, ha több
napig távol van.

– Van valami kívánsága a személyét illetően?

– Harmincon túli, udvarias, kellemes férfit gondoltam, megértőt, alkalmazkodni tudót.

– Természetesen nincs semmi gond, az autó a sofőrrel a megadott időben jelentkezik Önnél.

Mindjárt,  nézett  az  órára.  Imént  mosott  ősz,  csutkára vágott  haját  öt  ujjal  megfésülve
belebújt egy ujjatlan topba, laza, hosszú szoknyát, fehér vászon balerina cipőt húzott. Egy
hátizsákba beledobált néhány ruhafélét, elrakta a neszesszert, pénztárcát, telefont, mini
notebookot.  Kivett  a  hűtőből  egy flaska ásványvizet,  azt  is  elrakta,  majd becsatolta  az
egészet. Volt egy kis súlya, de nem volt olyan nehéz, mint a hó eleji bevásárláskor.

Megszólalt a kapucsengő.

– Igen?

– Jó reggelt, Asszonyom, a kocsi, sofőrrel előállt!

– Üdvözlöm. Jöjjön, igyon meg egy kávét, nyitom a kaput.

Kellemes külsejű, deres halántékú – ettől igen charme-os – fiatalember jött fel a lépcsőn. Ó,
jaj, fekete egyenruhában, sapkában, ingben, nyakkendőben! A fenébe, erre nem gondolt!

Amíg a kávét kortyolgatta, addig Zella térképen mutatta, merre fognak menni.

Óvatosan rátért a kényes témára.

– Hozott magával civil holmit is?

– Persze, ebben a melegben örülök, ha megszabadulok ettől a gönctől.

– Na, akkor hozzon föl a kocsiból néhány darabot, ott a fürdőszoba, már vetheti is le a
cuccot. Itt szépen vállfára helyezzük, rácsukjuk a szekrényajtót, aztán, mikor visszajövünk,
újból átlényegülhet.



– Komolyan? Ez nagyszerű!

Már rohant is  le  a lépcsőn.  Mikor átöltözött  pólóba,  bermudába,  szintén vászoncipőbe,
sokkal életszerűbb volt a kép. Két ember kirándul egy kicsit.

Zella felkapta a hátizsákját, előre küldte a srácot. Bezárt, majd lifttel lement.

Valóban átlagos, de csillogóra mosott kocsi várta. Intett a nyitott ajtót tartó srácnak, hogy
hátra ül. Ott kényelmesen elterpeszkedhet.

A fiatalember matatott a GPS-en, majd kérdőn ránézett.

– Indulás, az Égiek legyenek velünk! – sóhajtott, majd hirtelen eszébe jutott: nevét sem
kérdezte a sofőrjének.

– Mondja már fiatalember, hogyan szólíthatom? – kérdezte.

– Robert a nevem, de mindenki csak Rob-nak szólít, kérem, tegye ezt Ön is.

– Engem…

– Ismerem Önt – a könyveit -.

– Zella, csak így egyszerűen, és némi tisztelettel, ha kérhetném.

– Természetesen, és köszönöm!

Csevegésük  megszakadt,  nagy  volt  a  forgalom.  Zella  elhelyezkedett,  majd  kellemes
álmodozásba merült.

Végre, kiértek a városból, gyérebb volt a forgalom.

– Rob, majd tíz óra körül figyeljünk mindketten, hátha találunk egy szolid, de tiszta helyet
kávézás és egyéb okból kifolyólag, jó?

– Rendben, nagyjából akkor, egy viszonylag rendes pihenő lesz balra, ott megállhatunk.

Úgy is lett. Kamionok álltak a parkolóban, néhány autó is, de inkább csak tankoltak. Egy
csupa üveg étkezde hívogatta az arra járókat. Bementek.

Fiatal pincérlány lépett hozzájuk szinte azonnal, ahogy leültek. Zella kért két erős kávét,
tejszínt, nyírfacukrot.

Míg várták a kávét, kiment a mosdóba. Tiszta, rendes hely volt. Ittak még egy pohár jeges
limonádét, aztán elindultak.

Tizenegyre várták Zellát, hát igyekezniük kellett.
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A kisváros, ami az úti céljuk volt, eléggé barátságtalan helynek látszott.

Szürkére porosodott házak sora, az utcán alig láttak valakit. Kutyát annál többet.

A Városháza előtt egy szerény kis tér, néhány kókadt levelű fa, egy-két pad. Rob helyet
foglalt az egyiken egy újsággal, Zella belépett a fakó épületbe.

A portás útbaigazította, így hamar megtalálta az irodát, ahol a Polgármester már az ajtóban
várta.

Néhány  lépést  kellett  csak  megtennie,  ez  éppen  elég  volt  arra,  hogy  képet  alkosson
magának a kitárt karokkal feléje induló férfiről.

Zakóba  kényszerített  gömbölyded  alakja  iszonyú  módon  izzadt.  Nyakánál  az  inggallér
kigombolva  maradt  úgy  húzta  rá  a  nyakkendőt,  ritkás,  se-szőke  haja  rátapadt  izzadó
fejbőrére,  homlokáról,  orráról  egyfolytában  törölgette  a  szakadó  vizet.  Irgalmatlan,
orrfacsaró „illatú” dezodora küzdött a test árasztotta izzadság szagával, arcán kényszeredett
nyájasság,  erőltetett  mosoly.  Ez  bizony  nem olvasta  egyetlen  leírt  soromat,  talán  még
életében sem találkozott magamfajtával. Szegény.

Nyirkos volt a keze, mikor bemutatkozott. Zella nehezen állta meg, hogy ne törölje azonnal a
szoknyájába a sajátját.

Nem, köszöni, nem kér semmit – mondta a bögyös-faros szőkeségnek, akiről valami retró
titkárnő képét asszociálta.

Kávét főz, virágot locsol, néha gépel pár levelet, a vendégeket elbűvöli duzzadó, kellően
kitárt idomaival, széles mosolyával, tökéletesnek alig mondható make-up-jával, az ideje többi
részében a körmeit reszelgeti.

Miután lefutották a szokásos udvariassági köröket, rátértek a lényegre.

– Jól értettem? Házat szeretne venni minálunk? – kérdezte a nyirkos főember.

– Valóban, házat szeretnék venni, de, hogy hol, azt még nem tudom. Keresgélek, nézelődöm.



– Nos, miután beszéltünk telefonon, összeállítottam egy anyagot a jelenleg birtokunkban
lévő ingatlanokról. Ott a gépemen megnyitottam a fájlt, tessék lapozgatni!

Zella lapozgatott. Elhanyagolt, omlani készülő építmények, haldokló házak, kertek.

Egy talán érdemel némi figyelmet. Mármint a kert láttán, mert a házból szinte semmi sem
látszott a hatalmas fáktól.

– Ezt megnézném. – szólt, kérdőn nézve a vizes úrra.

– Nagyszerű! Éppen ezt akartam ajánlani, igazán nagyon kedvező áron adnánk! Rögtön
intézkedem kocsi ügyben…

–  Kocsival  vagyok.  Talán,  ha  Ön  előttünk  menne,  mi  meg  követnénk,  bizonyára  nem
tévedünk el.

Bűbájos búcsú a bögyöstől, majd gyalog indult le a lépcsőn. Nem bírta volna elviselni a
férfiúból áradó odeurt a liftben.

Rob a kocsiban ült, hátradőlve, csukott szemmel zenét hallgatott. Felrezzent, ahogy Zella
nyitotta az ajtót, nyúlt a rádióhoz, hogy kikapcsolja.

– Na, azt a dundi pasi vezette kocsit kell követnünk, remélem, nem lesz gond.

– OK. Mehetünk.

– Azt kérem, hogy jöjjön velem, mikor kiszállok. Nem gond?

– Dehogy! Csak menjek Ön mellett, vagy nézzek csúnyán erre az ürgére?

– Nem, semmit sem kell tenni, csak legyen a közelemben. – nevetett Zella.

Rövid út volt. Megálltak egy valaha jobb napokat látott kovácsoltvas kapu előtt. Lánc, lakat
lekerült, és beléptek a kertbe. Régen az volt, most elvadult, még a járda sem látszott. A
Polgármester egyfolytában szövegelt, de Zella füle zárva volt, viszont minden érzékszerve
felfokozott üzemmódban működött. Nem jó jeleket fogott a radarja. Valahogy már elég is
volt  ebből  a mustrából,  pedig a házat még nem is  látta.  Egyre ingerültebben rángatta
szoknyáját, ami állandóan fennakadt valamin a susnyásban.

Meglátta.  Elborzadt.  Vacogott  a  kánikulában.  Szörnyű  kinézetű  házat  látott,  kilógó
ablakokat,  omló vakolatot,  ezernyi  hozzáépített,  stílustalan részt,  amitől  az egész olyan
összedobott,  idegesítő  lett.  Nem,  köszöni,  nem megy be  a  házba,  látszik  rajta,  erősen
gondolkodik, talán össze kéne omolni… Sarkon fordult, igyekezett kifelé a poros utcára.

A lordmajor egyáltalán nem látszott lelombozottnak a meghiúsult biznisz láttán.

Udvarias búcsú után végre, elindulhattak tovább útjukon.

– Ez valami kísérteties volt! – szólalt meg Rob.

–  Lehet,  bár  engem  az  idegesített,  hogy  látszott,  akik  itt  éltek  valaha,  nem  érezték



otthonuknak. Összecsapott tákolmány volt, jobb neki, ha összedől.

– Ez a fószer, meg egyenesen az idegeimre ment, amikor a remek körülményeket ecsetelte
egyfolytában. Dőlt belőle a rizsa, meg a víz. Undorító egy alak.

– Csatlakozom! – kacagott Zella, Rob tökéletesen leírta a fazont.

– Sietnünk kell?

– Nem. Valahol megállunk ebédelni, kávézni, s a többi.

– Rendben. Abban a kis városban, ahová megyünk, van egy pöpec hotel, remek konyhával.

– Részemről rendben. Addig meg se álljunk, ha csak nem muszáj.

– Nem szükséges.

– Jó, akkor valami relax – zenét nyomasson kedvesem, én elalélok itt egy cseppet. Össze kell
rendeznem magam.

– Azonnal!
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Gyönyörű táj  suhant  mellettük,  megművelt  földek,  gyümölcsös  kertek,  aprócska falvak.
Néhol kissé emelkedett az út, dombocskák látszottak a távolban a melegtől remegő levegő
mögött.

Egyre több kertes ház sorjázott, lassan beértek a városkába.

Zella ránézett az órájára. Majd két órája van még a következő megbeszélésig.

Délután egy. Vajon, nyitva van már ilyenkor egy étterem? Morfondírozott magában. Na,
majd meglátjuk.



Rob lassított, ahogy beértek a Városba. Szinte lépésben mentek, mert szemmel láthatóan azt
a hotelt kereste, amiről említést tett. Egyszerre csak félre állt az úton, majd hátra fordulva
kérdezte:

– Itt az a hotel, amit említettem. Megnézi Asszonyom?

– Hol, melyik? Ja! Látom már.

Régies stílusú, egyszintes, nap-sárgára festett, zsalugáteres ablakos, hangulatos kis épület
volt.  A  bejárata  míves,  faragott  keretes,  kazettás  üveges  ajtó,  fölötte  egyszerű  barna
betűkkel stukkózva állt: HOTEL

– Nézzünk be! – döntött Zella, és már szedelőzködött is.

Megvárta, míg Rob bezárja a kocsit, hogy együtt menjenek.

Amikor belépett az ajtón, szemei elkerekedtek. Ez igen, ezt már szeretem!

Mindent meghagytak a régi hotelből, illetve az eredeti szerint építették újjá. Az aulában
néhány asztalka, mellettük öblös fotelek, kandalló, képek a falon, faburkolat, vitrázsfüggöny,
virágok. A recepció pultján még a csengő is megmaradt. Jól megfértek együtt a monitorral.

Kedves, fiatal, bordó ruhás leányzó mosolygott a pult mögött.

– Bocsánat, kedvesem, ugye van éttermük? – kérdezte Zella.

– Isten hozta Önöket! Természetesen van…

Látszott, zavarban van a leány.

– Nem baj, ha még nincs kész az ebéd, de valamit csak össze tudnának ütni nekünk, ha
nagyon szépen megkérném!

– Egy pillanat Hölgyem, azonnal intézkedem.

A telefon után nyúlt – Zella odébb állt.

Rövidesen  a  hotel  vezetője,  egy  negyvenes,  kedves  hölgy  jött  oda  hozzá,  szívélyesen
üdvözölte, kifejezve örömét, amiért megtiszteli szerény házukat, és így tovább a szokásos
szöveg, mikor felismerik. Természetesen foglaljanak helyet az étteremben, a séf felkeresi
Önöket, hogy megbeszéljék a továbbiakat.

Kellemes étterem volt, semmi firlefánc, egyszerű és otthonos.

Egy ötvenes, egyenruhás séf jött ki a konyhából, kedves, bár nem egészen őszinte mosollyal
érdeklődött, mit ennének.

– Rob, ugye nem vega? – kérdezte Zella a fiút, de csak a biztonság kedvéért.

– Én? Dehogy!



–  Tudna  abszolválni  egy  hatalmas  hamburgert  az  úrnak?  –  fordult  a  fehér  ruhás
főszakácshoz.

– Hogyne Asszonyom, de mással is szolgálhatok.

– Remek. Én egy méretes salátástálat kérnék, mindenféle zölddel, esetleg vagy két főtt tojás
is  mehet  bele,  sok  paradicsom,  és  löttyintsék  nyakon  kevés  fokhagymás  joghurttal.
Megoldható?

– Természetesen. – válaszolt mosoly nélkül.

– Akkor, amíg elkészítik, innánk valami hűset. Rob, alkoholmentes sör?

– OK.

–  Én  egy  limonádét  kérek,  frissen  facsart  citromból,  húsával  együtt,  hangyányi
nyírfacukorral,  rengeteg  jéggel.

– Az italokat azonnal küldöm, az ételt magam készítem.

– Ó, nagyon kedves, igazán megtisztel…

– Örömömre szolgál. – udvariaskodott a konyha ura.

Nem irigyelte,  nyakig gombolt,  vászon egyenruhájában baromira szenvedhetett ebben a
hőségben, hát még a konyhában!

Na. Ez is meg van. Néha, azért jó, ha felismerik. Haragudott a kiadóra, mikor megtudta,
fényképet rakott a könyve hátsó borítójára. Nem kell mindenkinek tudni, látni, hogy egy
élemedett korú hölgy sorait olvassa! Már, ezek után – nem bánja.

Jólesett a hűs ital, élvezte a csendet, a konyhából kihallatszó zajokat, illatokat.

Hamarosan megérkezett a frissen készült étel is. Szemre kívánatos volt.

Rob  szeme elkerekedett  a  hatalmas  hamburger  láttán,  aztán,  mikor  megkóstolta,  még
inkább. A saláta is kiváló volt, nem tocsogott az öntetben, ress, friss, finom.

Az étel mellé kaptak még egy adag innivalót is.

Mikor már mindent elpusztítottak, egy pincérfiú érdeklődött, hozhat-e még valamit.

– Kávét, aranyom! Rengeteg, erős kávét. Három adagot kancsóban, tejszíneket, nyírfacukrot,
meg két csészét, a többit mi elrendezzük.

– Mi ez a vonzalma a nyírfacukor iránt? – kérdezte Rob.

– Szóval, mikor átléptem a számomra elfogadhatónak ítélt súlyt, na, meg felemelték a cukor
árát duplájára, akkor elkezdtem mindenféle édesítőket használni helyette. Utáltam, mindnek
volt valami mellékíze. Azután, mikor már internet-függő lettem, elkezdtem utána olvasni a
dolgoknak. Végül a nyírfacukor tűnt a legmegfelelőbbnek, mivel természetes, nem finomított



cukor, na, de az ára! Akkor még nem engedhettem meg magamnak. Volt egy másik, kevésbé
drága alternatíva, amelyik kellemes, utóízmentes volt. Ez sem volt olcsó, de én csak kávéba,
teába használtam. Ma már megengedhetem magamnak, hogy megvegyem. Hála Istennek,
egyre divatosabb, ezért a legtöbb helyen tartanak belőle, hogy az ilyen kényes hölgyek
igényeit is ki tudják elégíteni. Csak mindig mondani kell, mert egyébként a sima cukrot
kapja az ember.

Megkapták a kávéjukat. Egy hamutálat is kaptak. Igen, ismerik, tudják, hogy dohányzik.

Zella megkereste a mosdót, megmosta arcát jó, hideg csapvízzel, haját is megtúrta kicsit.
Még jó, hogy nem használ semmi krémet, mifenét. El sem tudja képzelni, mit csinálnak a
sminkelt nők ilyen helyzetben. Kezdik elölről?

Fiatal korában persze ő is kipróbált mindenféle stílusú sminket, aztán kötőhártya gyulladás
lett a vége. Szokása volt – addig föl sem tűnt –, hogy dörzsöli a szemét, arcát mikor beszél,
vagy magyaráz. Színházi alkalmakra korlátozta a sminket, de ott is gond volt. Mikor nevet,
könnyes lesz a szeme, ha meghatódik, szintén. Fekete lé csordogált a gondosan kencézett
arcán…

Végül  megmaradt  a  szemhéjfesték,  bár  azzal  is  igen  kellett  vigyáznia.  A  rúzs  zavarta
dohányzáskor, mert illatos lett a cigaretta, gyakorlatilag nem használt semmit. Ez vagyok én,
ilyen a’la natúr.

Visszament az étterembe, ahol rendezte a számlát, majd ismét autóba ültek.

Elindultak a mai második megbeszélésre. Pár száz méter után már a városka központjában
voltak. Meg is látták rögtön a Városházát. Rob ismét a parkban talált helyet magának, fülébe
dugókkal zenét hallgatott.

Zella belépett az ajtón. Körülnézett, hol leli a portát, ám egy érces hang megállította.

– Hova-hova asszonyság? – mordult egy hústorony, emblémás nyakkendővel, kitűzővel fehér
ingén.

– Nekem szólt? – kérdezte Zella, mímelt értetlenséggel, körülnézve, van-e még ott valaki
mögötte.

– Bezony ám! Ide nem lehet csak úgy beesni az utcáról!

– Ja, értem. Zellagria Bakoc vagyok, a Polgármester úrral van megbeszélt időpontom, amit,
ha sokat szívózik itt velem, le fogok késni. Lesz szíves útbaigazítani?

– Tessék csak várni itt, előbb telefonálok.

– Jó. Addig én elindulok.

– De kérem, nekem ellenőrizni kell, valóban várják-e! – kiáltott utána a böhönc, de Zella már
a lépcsőn járt.



– Mi ez a kiabálás? – lépett ki az emeleti folyosóra egy középkorú asszonyság.

– Nem valami szíves a fogadtatás itt Önöknél – válaszolt Zella.

– Jaj, drága Hölgyem, elnézését kérem, ez a hülye azt hiszi magáról, hogy valaki, pedig egy
nagy barom…

– Valóban…

– Tessék befáradni, a Polgármester úr már várja.

Várta. Fél-mosollyal az arcán, ami nem ígért kellemes megbeszélést.

Zella erre rögtön hivatalosra váltott. Az átlagos külsejű férfiú mondandója olyan volt, mint ő
maga.

Képeket  mutatott  eladásra  szánt  ingatlanokról.  Raktárak,  vityillók,  félig  összedőlt
parasztházak.

–  Jelenleg  ezeket  szánjuk  eladásra,  de  Ön  bizonyára  ledózeroltatja  az  egészet  és  újat
szándékozik építeni nemde bár?

– Nos, nem ez a szándékom. Köszönöm a rám szánt idejét, sajnos, ezek közül egyik sem
érdekel. További szép napot.

Zella fogta a motyóját, és már az ajtó felé tartott, mikor a titkárnő tálcával a kezében éppen
a frissítőket hozta. Csodálkozva nézte az őt kikerülő, távozó nőt.

Lenyargalt a lépcsőn, szúrós szemmel nézett az őrre.

– Jó kutya, csontot neki… – motyogta magában, miközben kilépett az utcára.

A meleg mellbe vágta, sietett a hűs kocsihoz, miközben sürgetően intett Rob felé.

– Pfúú…, hogy mennyi barom van a világon!

– Sikertelen akció? – kérdezte Rob.

– Az.

– Most mi legyen?

– Nézze, ha már eddig eljöttünk, ne forduljunk vissza. Megszállunk abban a hercig kis
hotelben, aztán majd kitalálok valamit. Jó?

– Részemről rendben. Mehetünk?

– Gyerünk.
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A recepciós lány már ismerősként üdvözölte.

– Két egyágyas szobát szeretnék kivenni.

– Természetesen Hölgyem, de sajnos nem tudok egymás mellettit adni.

– Az nem gond.

– Egy éjszakára?

– Azt még nem tudom, de inkább néhány napra…

– Minden szobánkban van telefon, televízió, de sajnos a klíma nem működik.

– Hervasztó hír, de majd nyitva hagyom az ablakot.

– Szúnyogháló van! Az udvarban található fedett parkoló, oda be lehet állni. Este hattól
szolgálják fel a vacsorát, a bár éjfélig nyitva. Éjfélkor bezárunk mindent, de van éjszakai
portás, csöngetni kell. Rögtön kerítek valakit, aki behozza a csomagokat.

– Nem szükséges, kevés motyóval jöttünk.

– Tessenek kitölteni ezt a lapot, és már adom is a kulcsokat.

– Pillanat, szólok a társamnak.

Zella  kiment,  beszámolt  Robnak  a  dolgokról.  Kérte,  álljon  be  a  garázsba,  aztán  jöjjön
bejelentkezni.

Az  ő  szobája  közelebb  volt  a  lépcsőhöz,  így  hát  elbúcsúztak  azzal,  hogy  nyolc  körül
találkoznak a vacsoránál.

Kedves, hangulatos szobát kapott. A régi stílus itt is megmaradt.

Benyitott a fürdőbe, arra számítva, hogy tusolót talál, de kádas, mosdós, tükrös, mindennel



ellátott fürdőszobája volt. Hófehér frottír köntös lógott a fogason, ugyan ilyen törölközők,
fürdőlepedők a polcon. Üvegcsékben sampon, habfürdő, szappan.

Ledobta agyon izzadt, poros gönceit, és elnyúlt egy kád illatos, langyos vízben.

Nagyot sóhajtva adta át magát a fürdő nyújtotta gyönyörnek, nem gondolkodva azon, mi lesz
ezután.

Felfrissülve, magára kapta a saját, selyem köntösét, előkotorta notebookját és elhasalt az
ágyon. Gondolta, megnézi, vannak-e üzenetei, ám akkor villant eszébe, hogy vajon van-e itt
internet?

Felkelt, elővette olvasószemüvegét, majd a tévé melletti füzetet kezdte tanulmányozni – ami
a házirendet és egyéb tudnivalókat tartalmazta. Aha… WiFi van, itt a száma…

Végül is elmerült a gépe világában, olvasgatott innen – onnan, írt néhány levelet.

Gyerekei nem tudták, hogy elutazott, fel sem hívta őket, mert még elszólná magát

Már estefelé járt, vöröslött a Nap, nyugodni készült. Frissült az idő is, gondolta, sétál egy
kicsit  vacsora előtt,  egész nap alig tett  pár lépést.  Felkapta farmerját,  meg egy pólót,
bezárta az szobát, leadta kulcsát, majd kilépett a csodás ajtón.

Enyhe szellő fújdogált, virágillat csiklandozta orrát, mélyet slukkolt belőle, aztán körülnézett.
Emlékezett, hogy jobbra a város közepe van, ezért aztán balra indult.

Nézte a házakat, ahol már itt–ott lámpa égett, máshol még a kertben tevékenykedett valaki.
Kutyák rontottak rá a kerítések mentén – ilyenkor megállt beszélgetni velük.

Gyerekei annak idején mindig furcsállották ezt a szokását. Tudniillik, nem képes elmenni
egy négylábú mellett úgy, hogy ne szóljon hozzá.

Lassan bandukolt, meg–meg állva csevegni a kutyákkal, meg egy kisebb dombra is fel kellett
kaptatni,  mert arra vitt  az út.  Mikor felért,  megállt.  Giccsesen mesés naplementét volt
szerencséje  látni.  Erre  már  ritkábban  álltak  a  házak,  nagyobbak  voltak  a  kertek,
magasabbak a kerítések, mérgesebbek a kutyák. Egy dühösen hörgő csahost próbált jobb
belátásra bírni,  mikor  a  szomszéd telek kerítésére esett  a  pillantása.  Magas,  kopottas,
barnára festett  deszkáin átlógott  az utca felé,  valami loncféle növény,  apró lila  virágai
fürtökben lengtek a szellőben, varázsos illatuk szédítő volt.

Hagyta az  ebet  tovább őrjöngeni,  közelebb ment  a  kerítéshez,  de a  szorosan illesztett
deszkák nem engedtek látni semmit. Tovább ment, hátha a kapunál több szerencséje lesz, de
nem lett. Átment a túlsó oldalra, talán onnan többet lát. Magas, öreg fák lombját, némelyik
virágba öltözve, másik apró gyümölcsöket dédelgetve, szívét dobogtatta az a kevés is, ami
látszott.

– Keres valakit, Aranyoskám? – ütötte meg a fülét egy asszonyi hang. Erősen sötétedett,
erőltetnie kellett a szemét, de meglátta a hang gazdáját. Az előbbi vicsorgó csahos kutya
némán állt mellette.



Visszament, hogy ne kiabálva beszélgessenek.

– Jó estét kívánok! Igazából nem keresek senkit, csak ez a kert keltette fel a figyelmemet,
meg a házat is szerettem volna látni, de lehetetlen.

– Évek óta lakatlan. A tulaj egy másik államban él.

– Ismeri?

– Hogyne, az egész családot ismertem. Jóravaló, rendes emberek voltak.

– Mi történt velük?

– Az asszonyka évekig betegeskedett mire elment. Az ura magában éldegélt, mert a fiuk még
fiatalon elköltözött, megnősült. Pár éve az öreg is meghalt. Azóta lakatlan a ház.

– Most a fiuk tulajdonos?

– Igen, de nem tudja eladni, pedig már régen árulja. Mondtam én Neki, ne idegenben bízzon
meg ingatlanost, hanem innen a közelből.

– Én éppen azért járom a környéket, hogy házat vegyek. Meg lehetne nézni valahogy?

– Azt éppen lehet. Nálam vannak a kulcsok.

– Komolyan? Jaj, nagyon szeretném látni!

– Adjon nekem egy telefonszámot. Reggel beszélek a tulajjal, aztán, ha igent mond, felhívom,
megbeszéljük, mikor jöjjön. Jó lesz így?

– Nagyon jó! – örvendezett Zella, már nyújtotta is át a névkártyáját.

– Akkor holnap hívom.

– Nagyon köszönöm, viszont látásra!
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Zella táncos léptekkel, izgatottan indult vissza a hotelba. Ekkor eszébe jutott Rob.

Az a szegény fiú! Biztosan várta, hiszen megbeszélték! Gyorsan előkapta a mobilt, hívta.

– Kézcsók! Merre jár?

– Jaj, ne haragudjon, elcsámborogtam, magáról meg teljesen megfeledkeztem! Üljön be az
étterembe, egyen, igyon, írassa a szobára a számlát. Majd holnap beszélünk, jó éjt!

– Önnek is!

Visszasétált a hotelbe, már kilenc is elmúlt. Szobájába érve rögtön leizzadt, itt nem fújt a
szél. Felfedezte a plafonon a ventilátoros csillárt, de sehogyan sem tudta beindítani.

Hívta a szobaszervizt. Remélte, valami csekély ennivalót még kap a késői óra ellenére.

– Parancsoljon Asszonyom, miben segíthetek?

– Elnézést kérek, hogy ilyen későn, de…, kaphatnék esetleg két sonkás szendvicset, meg egy
jókora kancsó jeges teát?

– Természetesen. Még valamit esetleg?

– Esetleg egy kis paradicsomot, paprikát is hozzá, ha van.

– Hogyne, néhány perc türelmét kérem.

– Köszönöm, nagyon kedves.

Még csak éppen belebújt a köntösébe, mikor kopogtak.

Fiatal lány hozta a tálcát.

– Asszonyom, segíthetek valamiben?

– Hát… azt a fenti ventilátort, ha bekapcsolná nekem…

A lány matatott valamit az éjjeliszekrény mellett, és a propeller beindult.

– Mosást is vállalunk, ha esetleg szükségét érzi Asszonyom.

– Majd, talán holnap. Köszönök mindent.

Nekilátott késői vacsorájának. Hála Isten, nem fukarkodtak a paradicsommal sem, meg az
öblös kancsó is volt, vagy két liter. Kellemes, hűvös, savanykás teával telve.

Evett, ivott, a maradék teát berakta a kis hűtőbe. Akkor látta, van benne ásványvíz is.

Letusolt, majd könyvvel a kezében elnyúlt az ágyon. Kis idő múlva, szemüvege félrecsúszva,



könyve lebillenve arról árulkodott, hogy elnyomta az álom.

Valamikor éjjel megébredt, félredobta könyvét, szemüvegét, lekapcsolta a lámpát.

Jóval később, félálomban érezte, hogy valami melegség közelít az arca felé. Néhány perc
múlva arca már a Nap forró sugaraiban fürdött, hát gyorsan kiugrott az ágyból. Csodálatos
kék ég, vakító napfényben fürdő táj tárult szeme elé a szúnyoghálón át. Fergeteges jókedvét
csupán csak az halványította cseppet, hogy így reggel hét óra előtt hol kaphatna kávét? Itt a
hotelben biztosan nem.

Gyorsan felöltözött, csak egy térdig érő bézs színű nadrágot, pólót kapott magára. Ez a
nadrág nagyon praktikus volt, ezért igen kedvelte. Rengeteg zsebében minden szükséges
holmit el lehetett pakolni, így aztán nem kellett táskát vinni magával. Lement a lépcsőn, a
hall üres volt. Remélte, az ajtó már nyitva lesz, nem kell senkit zargatnia.

Óvatosan nyomta le a méretes rézkilincset, az ajtó halkan tárult.

Imádta a hajnalokat, az ilyen kora-reggeleket, amikor még ébredezik a civilizáció. Még alig
van zaj, a madarak üvöltöznek, a levegő olyan tiszta, friss, hogy harapni lehetne.

Zsebre dugott kézzel igyekezett a város közepe felé, remélve, hogy talál valami lehetőséget,
legalább egy automatát, ahol ihat a kedvenc fekete leveséből.

Látott  egy  zöldségest,  aki  komótosan  építgette  gyümölcs-piramisát  a  kirakatban,  aztán
pékséget, majd, mikor arra a térre ért, ahol a Városháza is van, a fák mögött, mintha székek,
asztalok lennének a járdán. Megszaporázta lépteit. Közelebb érve látta, hogy egy asszony
törölgeti az asztalokat, székeket, terítőket hoz, de a lényeg! Megcsapta orrát a mennyei
kávéillat! Ahogy odaért, rögtön le ült egy asztalhoz. Merte remélni, hogy nem zavarják el. A
közelében ténykedő asszonyság ránézett, majd beszól valamit a nyitott ajtón. Kis idő múlva
egy ifjú leányzó – ruháját, köténykéjét igazgatva – megállt mellette.

– Üdvözlöm, Hölgyem! Mivel szolgálhatok? – kérdezte automatikusan.

– Bocsánat, hogy ilyen korán, de egy erős kávét szeretnék inni, mert addig én sem vagyok
magamnál egészen. – célzott a lány kapkodó öltözködésére, morcosságára.

– Milyen legyen a kávé?

– Elsősorban erős, aztán meg elég sok, valamint tejszínt és, ha van, akkor nyírfacukrot is
kérek mellé.

– Süteményt, narancslét esetleg?

– Nem, köszönöm, csak kávééét! – morrant grimaszolva viccesen, talán így a lány is oldódik
egy kicsit.

– Hozom. – nem oldódott.

Megkapta. Erős volt, de gyűszűnyi csészében kapta, nyírfacukrot is kapott, meg tejszín is.



Néhány hörpintéssel leküldte, aztán fizetett, távozott.

Visszafelé már nem sietett. Nézelődött. Felfigyelt arra, hogy a szokásos, kerekes-szatyros
asszonyok, akik minden városba fellelhetőek – egy felé tartanak. Na, akkor megy ő is, mert
arra piacnak kell lennie, minden jel erre mutat.

Valóban,  egy  nem  nagy,  de  annál  forgalmasabb  piacon  találta  magát.  Nézelődött,
gondolkozott. Gyümölcsöt kéne venni. A szobai hűtőből kipakolja az alkoholt, akkor ott elfér
egy kis tartalék. Vásárolt meggyet, néhány szem gyönyörű, mosolygós barackot, málnát.
Zacskók sorakoztak a kezében, de szatyra nem volt. Elindult a hátsó fertály felé, mert, mint
minden piacon, ott kaphatók a nem táplálékul szolgáló fontos dolgok. Nem csalódott. Vett
háncsból készült szatyrot, meg egy hercig szalmakalapot is magának. Aztán még elcsábult
az indiai árusnál egy lepke-könnyű selyemsál erejéig. A kalapot a fejére nyomva elindult
vissza a hotelba.

Útközben kínlódva próbált egy gyerekkori mesét felidézni, amit a mosolygó barack villantott
az agyába. Valami szólószemű szőlő is volt benne, de az Istennek sem jutott eszébe. A háncs
szatyor anyját idézte meg, neki is volt ilyen. Kicsi gyerekként, mikor piacon voltak, hazafelé
neki a szatyor fülét kellett szorosan fognia, mivel anyja mindkét keze tele volt.

Igyekezett vissza, mert bizony éhes volt, remélte, maradt még valami a svédasztalon.

Egyenesen az ebédlőbe ment, nem is vitte föl a cuccot. Volt ott minden, ami szem szájnak
ingere. Nem is tudta hirtelen, mit is egyen. Töltött magának egy nagy pohár narancslét,
miközben azt kortyolgatta, körbejártatta a szemét.

Vett a sima rántottából, mert isteni barna kenyér kínálta magát, hát valamit kellett enni
hozzá.  Már  úgy  gondolta,  elég  lesz  a  reggeliből,  mikor  felfedezett  néhány  üvegtálat,
melyekben gyümölcsjoghurtok csábították. Az egyik sötétkék bogyókkal pettyezett, a másik
pirossal…,  végül  a  sötétből  mert  magának  egy  szerény  adagot.  Mennyei  volt!  Sandán
körülnézett, nem néz-e valaki rosszallóan felé, mikor szedett belőle ismét.

Úgy érezte, kipukkad, annyit evett. Átment a bárhoz, hogy igyon még egy kávét, mert az a
korai, az kevésnek is bizonyult, meg már mikor is volt? Fogta a kalapját, szatyrát, közben a
zsebeiben matatott a tárcája után, szóval teljesen olyan volt, mint egy szédült, béna tyúk.

– Kávét kérek, erőset… – szólt oda a fiúnak.

– Csak tessék fölmenni, azonnal felküldöm!

– Nem mondja komolyan?! Ilyen szerencsétlenül festek? – nézett rémülten a mosolygó fiúra.

– Hölgyem, ön remekül fest, és nagyon szórakoztató, de talán kényelmesebb a szobában,
cigarettázva elfogyasztani.

– Bölcs ember! Az Isten áldja meg! – sóhajtott egy nagyot, közben mosolygott ő is.

Nevetve köszönt el, majd felmászott az emeletre. Kissé elpilledt.

Még alig pakolt ki, mikor már hozták is a kávéját.



Elvackolta magát az öblös fotelban, rágyújtott, kávézott. Okos fiú az, ott a bárpultnál.

Elpakolta  a  vásárolt  holmit,  letusolt,  majd  megnézte  az  üzeneteit.  Olvasgatott,  mikor
megcsörrent a mobilja.

– Igen?

– Üdvözlöm Asszonyom. Este megbeszéltük, hogy felhívom a ház ügyében.

– Igen! Na, mit sikerült intéznie?

– Mondjon egy időpontot, ha nekem is jó, már mehetünk is.

– Délután van egy órácskája? Mondjuk, úgy három körül…

– Inkább négykor, ha jó Önnek.

– Nagyon jó.

– Akkor négykor, tessék nálam csöngetni, bár a kutya úgyis akkora cirkuszt csinál, hogy
biztosan kijövök, még ha nem teszi, akkor is.

– Ott leszek négykor, és köszönöm!

– Várom!

 

 

 
*

 

 

Hűűű… a szíve hangosan vert, olyan izgatott volt, mintha szerelmes légyottra készülődött
volna. Rettentő kíváncsi volt a kerítés mögötti világra.

Éppen elhúzta a sötétítő függönyt, mikor meglátta kocsijukat kikanyarodni az udvarból.
Nocsak. Rob önállósította magát?

Felhívta a recepciót, kérte Rob szobájának a számlájába való betekintés lehetőségét.

Felküldtek neki egy nyomtatott példányt az eddigi fogyasztásokról.



Ez igen! Tud élni  ez a srác! Na, majd jobban a körmére nézek – gondolta.  Ez engem
hülyének néz? Mérgelődött még egy keveset, de aztán jegelte a dolgot.

Nem ment le ebédelni, iszonyú meleg volt, nem kívánt enni. Milyen jó lesz a hideg gyümölcs!

Kopogtak.  Ajtót  nyitott.  A  szobalány  jött  takarítani.  A  fotelban  ülve  olvasott,  mikor
megszólította.

– Asszonyom, direkt rakta ki az üvegeket a hűtőből, vagy véletlenül maradtak kint?

– Jaj, hát kellett a hely a gyümölcsöknek, én nem fogyasztok alkoholt.

– Tetszett vásárolni? Nálunk is van, mindenféle gyümölcs, a szobaszerviz hoz, ha tetszik
rendelni!

– Aranyom, ez a negyedébe sem került, mert a piacon vettem ma reggel. Igazi mosolygó…
áááá…. megvan!

A lány csak nézett rá értetlenül.

– Egész idő alatt, míg a gyümölcsöt válogattam, egy gyerekkoromban ezerszer hallott mese
járt  a  fejembe,  de  nem  jutott  eszembe,  csak  most,  hogy  beszélünk  róla.  Van  kedve
meghallgatni? Kedves, rövidke magyar népmese. – Már nyúlt is a notebook után.

Kikereste, felolvasta a lánynak.

 

Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack.

 
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király, annak a királynak volt három igen szép leánya.
Elindult egyszer országot járni, tudni akarta, elégedettek-e a népek. Álruhát öltött magára,
de mielőtt elindult volna, azt mondja a lányainak:

– Na, lányaim, mit hozzak nektek ilyen hosszú útról?

Szép öltözéket kért a legidősebb. Gyöngyöt, fülbevalót, nyakláncot, karperecet, mindenféle
ékszert kívánt a középső.

– Hát neked mit hozzak, legkisebb leányom?

– Hozza el nekem, édesapám, a megszólaló szőlőt, a mosolygó almát meg a csengő barackot!

Elindult a király, bejárt országot-világot. Összevásárolt a legidősebb lányának különbnél
különb öltözéket, selymet, bíbort, bársonyt.

A középsőnek csillogó drágaköveket, ékszereket vásárolt.



De a legkisebbiknek nem talált se megszólaló szőlőt, se mosolygó almát, se csengő barackot.

Hát, ahogy jött hazafelé, úgy belerekedt a hintója a sárba, hogy meg sem lehetett mozdítani.
Mérgelődött a király a kocsisával, ám miközben mérgelődnek, egy hatalmas fehér disznó
ugrik ki az erdőségből, s azt mondja a királynak:

– Mit adsz nekem, felséges királyom, ha kihúzom a hintódat a sárból?

– Mit adjak én neked, te disznó?

– A legkisebb lányodat!

Úgysem mondja komolyan, gondolta a király.

– Isten neki! Itt a kezem, nem disznóláb!

Erre a disznó odament a hintóhoz, és az orrával kiemelte a sárból. Hazaért a király, odaadta
az ajándékot a nagyobbik meg a középső lánynak, s azt mondja a legkisebbnek:

– Látod, édes szép leányom, miért kívántál olyat, amit nem tudtam teljesíteni!

De ahogy ezt mondja, egyszer csak rőf-rőf-röf-, jön a disznó. És még egy taligát is hozott
magával. Kinéz a király, s elszörnyülködik.

–  Mi  baja  van,  édesapám?  Miért  borult  úgy  el  az  arca?  –  kérdezi  a  legkisebbik
királykisasszony.

– Jaj, édes-kedves leányom, nézd, hogy jártam! Jön érted a disznó, de nem engedem, hogy
elvigyen feleségül.

Hamar felöltöztettek egy szolgálót, s odavitték a disznónak. De az kiborította a talicskából, s
tovább röfögött az ajtónál.

Sírt a királykisasszony, még földhöz is verte magát bánatában.

– Öltözz szegényes gúnyába, akkor biztos, nem tetszel neki – mondta a király.

Feladtak  rá  mindenféle  rongyot,  s  leküldték  az  udvarra,  erre  megörvendett  a  disznó,
röfögött örömében, hamar felültette a taligára, gyorsan tolta, vitte az erdőbe.

Nemsokára egy fából épült disznóólhoz értek. Letette a lányt a piszkos szalmára, szénára.
Sírt a királykisasszony. Addig sírt, amíg el nem aludt.

Mikor felébredt, hát uram-teremtőm, olyan gyönyörű szép palotában találta magát, hogy azt
elmondani nem lehet. Gyémánt volt annak minden szeglete, még a lépcsője is drágakövekkel
volt kirakva. A disznó meg eltűnt. Hanem helyette egy szépséges királyfi sétált föl s le.
Odament a királykisasszonyhoz, megfogta a kezét, s azt mondta:

– Tudd meg, engem egy tündér elvarázsolt, hogy addig disznó képében legyek, míg egy
királylány nem lesz a feleségem.



Karon fogta, elvezette a palota kertjébe, tele volt az mindenféle gyümölccsel.

Odamentek  a  szőlőhöz,  amelyik  megszólalt,  mentek  tovább,  ahol  mosolygott  az  alma,
csengett a barack.

– Erre vágytál – mondta a királyfi. – És azt is mondta a tündér, hogy addig legyek disznó
képében, amíg egy királylány ezekre nem vágyik. Te vágytál rá, s most mondd meg tiszta
szívedből, akarsz-e a feleségem lenni?

Nyakába ugrott a királykisasszony, összecsókolta.

Aztán hintóba ültek, elmentek a királyhoz, nagy lakodalmat csaptak.

Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

 
– Nahát! – Csukta be nyitva felejtett száját a szobalány.

– Tetszett?

– Olyan jó volt hallgatni, egyszerű, de nagyon tanulságos mese.

– Élt régen egy nagyon okos ember, aki összegyűjtötte a magyar népmesék legjavát.

– Ez is egy mese?

– Nem, ez valóság.  A neve:  Benedek Elek.  Könyvtárakban még találni  könyveket  az Ő
gyűjteményeiből. Érdemes elolvasni még felnőtt fejjel is.

– Felírom, keresem. Már mennem kell, nagyon elidőztem.

– Menjen csak, aztán, ha megszidják, mondja el ezt a mesét, mindjárt megbékélnek!

– Úgy lesz!

Jó érzéssel dőlt hátra. Egyrészt, mert örömet okozott, másrészt, nem hagyta nyugodni a
mosolygó  gyümölcs.  Emlékezett  rá,  hogy  nem  a  barack  mosolygott,  de  így  már
megnyugodott.  Megszólalt  a  telefon.

– Bocsánat Asszonyom, hogy zavarom, a szobalány vagyok. A séfúr kérdezi, mit készítsen
Önnek ebédre?

– Kérdezi a séf? Még ilyent! Nem szándékozom ebédelni, a gyümölcseimből fogok enni.
Nagyon meleg van, nem kívánok semmit, meg aztán későn és kicsit többet reggeliztem a
kelleténél…

– Egy hideg turmixot esetleg, mondjuk a saját gyümölcséből?

– Nahát! Megtenné? Az bizony nagyon jól esne.



– Megyek a gyümölcsért.

– Nagyszerű!

Odaadta a málnát, és lelkére kötötte, hogy sovány tejből, cukor nélkül kéri.

Kis idő múlva már hozta is a szobalány a nagy kancsó hideg, habos málnaturmixot.

– Hálából a meséért, mert elmeséltem ám a konyhában is!

– Jó talajban vetett mag hamar szárba szökken!

– Egészségére Asszonyom!

Nagy kortyokban itta a legkedvesebb italát,  közben azon morfondírozott,  hogy érdemes
kimozdulni,  mindenféle  emberrel  kapcsolatot  teremteni,  mert  lám,  mennyi  kedvességet
kapott alig egy nap alatt. Titkon remélte, hogy önmagának, és nem a könyveinek szóltak.

Lassan telt az idő, már alig várta a délutánt. Izgatott volt, és bizakodó. Érzékei valami
olyasmit  jeleztek,  ami már ezerszer előfordult  életében.  Vásárláskor,  cipőhegyek között
válogatva, egyszer csak megérezte, hogy ez az, ő kell nekem. Mikor így vásárolt, akkor az a
cipő soha nem szorított, évekig kényelmes, elegáns viselete lett.

Nem mindig működött ez a dolog, de most valami hasonlót érzett. Remélte, nem fog csalódni.

 

 

 
*

 

 

 
Kettő után már elkezdett készülődni.

Vékony, vászon nadrágja homokszínéhez jól ment a vanília sárga, rafinált szabású tunika,
lapos sarkú bőr saru. Szalmakalapját felvette, aztán, ahogy nézegette magát a tükörben,
eszébe jutott az indiai selyemsál vöröse, barnája. Fogta, összesodorta, körbekötötte vele a
kalapot, a fölösleg lágyan hullámozva omlott alá. Tökéletes. Nézte magát, illetve, nézte azt a
nőt a tükörben, és mindent rendben talált. Ötvenhat kilója megengedte, hogy úgy öltözzön,
ahogy akar,  leginkább nadrágban,  mert  a  vékony lábait  sose  mutogatta  szívesen,  még
tizenévesen sem. Fogta a háncsszatyrot, belepakolt mobilt, tárcát, kivett egy üveg vizet a



hűtőből, bezárta szobáját és elindult.

Még rengeteg ideje volt, de nem bírt már nyugton maradni. Nem emlékezett rá, mennyi
ideig tartott az út az este. Inkább elindult, majd elidőzik a környéket szemrevételezve, ha túl
korán érkezne.

Valóban, alig múlt fél négy, mikor már a barna-kerítéses ház közelében járt. A túloldalon
ment, nehogy a dühös csahos elárulja, már itt van. Tovább ment az úton, ami innen már
enyhén lejtett. Látta, hogy a barna kerítés hatalmas telket rejt, lefut a dombról, beleveszik
egy sűrű erdőbe. Szomszéd már nem volt. Művelt föld növesztett valamilyen gabonát, zöld
tenger hullámzott, ameddig ellátott. Az erdő fái között víz félét látott megcsillanni. Izgalmas!
Sietve indult vissza, néhány perc múlva négy óra.

Pontban négykor megnyomta a csöngőt. Kellett, mert a kutya heves farkcsóválással némán
állt a kapu belső felén.

Az asszony sietve jött.

– Üdvözlöm, már is mehetünk! Te, meg vigyázz a házra, te öleb! – nyomott egy barackot a
termetes kutya buksijára.

– Nagyon kedves, hogy így fárad miattam. – kezdte a beszélgetést Zella.

– Ugyan! Amúgy is átjövök hetente, körülnézek, rendben van-e minden.

Elővett  egy kulcscsomót,  majd  a  legnagyobbal  kinyitotta  a  kaput.  Nem ment  könnyen,
csikorgott, nyikorgott, nehezen fordult a zár, de végül kitárult a kapu.

Mesevilágot látott Zella. Hatalmas, öreg fákat, sokfélét, bokrot, cserjéket, páfrányokat.

Persze sok gazt is, de a járda tiszta volt.

– A férjem néha átjön, lekaszálja a füvet itt-ott, megpermetezi a fákat, rózsákat. Na, nem
csak szívjóságból, de ha nagyon elvadulna itt minden, az hozzánk is átterjedne.

– Vannak még jó szomszédok… – mondta Zella, csak, hogy valamit ő is hozzáfűzzön.

– Reggel átjöttem, kicsit kiszellőztettem a házat, meg leszedtem a takarókat a bútorokról,
hogy látható legyen minden.

– Milyen kedves!

– A tulaj kért meg.

A fák között  meglátta  a  házat.  Melegség öntötte  el  szívét.  Vörös-barna téglából  épült,
egyszintes épület, de ami egyből megragadta figyelmét, az az emelet keleti részén lévő, az
ház  síkjából  kidomborodó,  majd  félkörívű,  kazettás  üvegablak  volt.  Kész!  Már  nem is
érdekelte mit talál a házban, de abban biztos volt, hogy ez az csodás ablakos helység lesz az,
ahol írni fog! Ez bizony szerelem, első látásra!



Egy oszlopos kis tornácon, tömör faajtón át beléptek a házba.

Nem  volt  túl  nagy,  hivalkodó,  de  nagyon  barátságos,  napos  hallba  értek.  Szemben
széthúzható üvegtáblákon át besütött a délutáni Nap. Rögtön odament, és csak ámult.

Az üvegtáblák egy jókora, kövezett,  fedett teraszra nyíltak, néhány lépcsőn át a kertbe
lehetett  jutni.  Itt  is  voltak  fák,  de  nagy,  szabad,  füves,  virágos  területek  uralták,
sziklakertben pozsgásak, és sok rózsatő egy csoportba rendezve. Lejtős volt a kert, befutott
az erdőbe.

– Ott lenn, a lejtő aljában, már az erdős részen, van egy kis patak. Néhány éve fakadhatott a
forrása, mert régen nem volt ott.  A vize iható, tele az ember számára kedvező ásványi
anyagokkal. Tudom, mert a férjem megvizsgálta, neki meg ez a szakterülete.

– És hová fut ez a kis patak?

– A fene se tudja…

Aztán nekiálltak átnézni a ház minden helységét.

A bejárattól balra tágas gardrób szoba, mellette egy nagy ebédlő, majd a konyha, aminek
ablakai a sűrű, fás részre, illetve a napos kertre néztek. Mindennel felszerelt, tökéletes
konyha volt.

A bejárat jobb oldalán egy mosókonyha, ahol a szárítás, vasalás is helyet kapott, mellette
tusoló, WC-vel.

Aztán  egy  jókora  nappali,  ami  szintén  a  kövezett  teraszra  nyílt,  ugyan  úgy  eltolható
üvegtáblákkal. Fürdött a napfényben a barátságos szoba.

– A konyhából nyílik egy kamra is, meg a pincébe is van lejárat. Megnézi?

Megnézte. Hónapokra való élelmiszer is elfért abban a kamrában. A pince nem volt mély,
masszív lépcsőn mentek le. Itt volt a kazán, látott egy satupadot, rengeteg szerszámot,
amikről  elképzelni  sem tudta,  mire valók.  Rend és áttekinthetőség.  Ez volt  a  jellemző.
Világos volt  itt  is,  mert  egy másik,  üveges ajtón át  lehetett  a  lejtős  udvarra kimenni.
Felmentek az emeletre is. Itt is volt gardrób, hatalmas, világos fürdőszoba, három hálószoba,
és az a sarokszoba, aminek ajtajánál ismét szaporább lett a pulzusa.

Benyitott. Igen! Tökéletes! Plafonig érő könyvespolc minden szabad területen, egy dívány,
kis asztalka, bőrfotel, mellette álló tiffany lámpa, az egyik polcba beépítve plazma tévé, DVD
lejátszó, zenedoboz. Az ablak nagy részét követve egy számítógép asztal, sok fiókkal, polccal.
Most  ugyan  poros,  de  lakkozott  dióbarna  parketta,  meg  a  dívány  előtt  egy  tarka
rongyszőnyeg.

Na, ez így marad. Ennél tökéletesebb már nem is lehetne.

Repeső szívvel, vissza-visszanézve hagyta el a kedves zugot.



– Ez a ház nekem nagyon tetszik. Megvenném.

– Beszélek a tulajjal, nagyon fog örülni.

– A névkártyámon rajta van az e-mail címem is, az összes telefonszámom, kérem, keressen
meg, hogy megbeszéljük a dolgokat.

– Átadom. Azt kérte, hogy amíg itt van, keresse fel ezt az urat, gyerekkori barátja, jelenleg a
város legjobb ügyvédje. Ő fogja bonyolítani a dolgokat, hát jó lenne, ha előbb megismerné,
és amennyiben Önnek nem megfelelő, akkor bízzon meg egy olyan ügyvédet, aki az Ön
képviseletében jár el. – ezzel átnyújtott egy névkártyát.

– Köszönöm, még ma felkeresem, már, ha tud fogadni.

– Biztosan fogadja, a tulaj már beszélt vele.

Közben bezártak mindent, már a kapu felé mentek. Zella visszanézett, és érezte, ez neki való
hely.

Elbúcsúzott a szolgálatkész asszonytól, még a kezes báránnyá változott vérebtől is, és sietős
léptekkel indult a város felé.

Már elmúlt délután öt is, talán már nem tud ma beszélni az ügyvéddel, azért megpróbálja.
Felhívta,  bemutatkozott.  A  kellemes  férfihang  szintén:  Arlen  O'Connor,  majd  arról
érdeklődött,  mikor  jönne  el  hozzá,  vagy  esetleg  ő  menjen-e  a  hotelba?

– Már úton vagyok, most jövök a házból, megvárna?

– Szeretettel várom!

Hiába sietett, a főtér egyik házának földszintjén lévő, modern ügyvédi irodát zárva találta.
Tétován toporgott, mit is tegyen, mikor észre vette a ház kapujában álló farmeros, pólós,
dohányzó,  középkorú férfit.  Magas,  vállas,  valaha fekete dús haja őszülőben,  vízszintes
ráncokkal  szabdalt  magas homlokába hulló  tincse fiatalította,  sötét,  mélyen ülő  szemei
vidáman csillogtak,  szája  szélesen  mosolygott.  Jobban ránézett,  majd  viszonozta  a  felé
küldött mosolyt.

– Valószínű, hogy éppen Önt keresem, jó estét!

– Egészen biztos, hogy én meg Önt várom, csókolom a kezét!

– Már azt hittem, hogy átvert! – nevetett Zella.

– Erre, tessék befáradni. Az iroda már zárva, de én ebben a házban lakom, itt szoktak
meglátogatni a barátaim.

– Az lennék?

– Legjobb úton haladunk felé.



Szimpatikus,  kedvesen  gúnyos,  mosolygó,  jóképű,  megnyerő  –  szögezte  le  Zella  a
benyomásait.

A képen, konszolidált idős hölgyet látni, közben meg egy belevaló, egészségesen cinikus,
vidám, fiatalos, nem utolsó sorban csinos és fürge hölgyemény! – ámuldozott az ügyvéd.

Barátságos  legénylakás,  még  barátságosabb  dolgozószobájában  ültek  a  kanapén,  italt
kortyolgatva. Az üzleti részt néhány mondatban elintézték, Zella még arra is megkérte, hogy
majd a vétel után is képviselje őt itt, a városban, a temérdek elintéznivaló kapcsán.

Beszélgettek, Zella mesélt az eddigi, házzal kapcsolatos kudarcairól, reményéről, nevettek a
megélt szituációkon. Kellemes Gin Fizz-t kínált, olyant, amit Zella szeret: Gordon ginből,
nyírfaszirupból, frissen facsart citromból, és nem rázta, keverte!

Kettőt is elkortyolt, fejébe is szállt egy kicsit. Már későre járt, indulnia kellett.

Szívélyes búcsú közben névkártyát cseréltek azzal, hogy keresik egymást.

Könnyű léptekkel, elégedetten a dolgok alakulásával igyekezett vissza a hotelba.

 

 

 

 
*

 

A portán elkérte a kulcsát.  Visszalépett  megkérdezni,  Rob itthon van-e.  Mondták, hogy
nemrég jött meg.

Felment a szobájába, felhívta.

– Szép estét, kedves Rob!

– Kézcsók.

– Van egy kis ideje?

– Temérdek időm van, de éppen vacsorázni készülök. Nem tart velem?

– Nem. Kissé halassza el a vacsorát, mert arra kérem, hogy jöjjön át hozzám, beszélnünk kell.



– Hát jó, de már elég késő…

– Most. Ja, és hozza magával a menetlevelet is! – ezzel letette a telefont.

Néhány perc múlva kopogtak. Beengedte a srácot.

– Foglaljon helyet.

– Hűha. Nagyon komolynak tetszik lenni.

– Kérem azt a menetlevelet.

Zella átnézte, majd mellé tette a recepciótól kapott számlakivonatot.

– Nézze csak meg ezeket a papírokat,  de figyelmesen ám!- halk, de szigorú volt,  majd
folytatta:

– Tegnap, mikor ide bejelentkeztünk, én akkor kiszálltam a kocsiból. Ami az óta történt
fogyasztás, kilométer, s a többi, azt nem fizetem. Az idejét igen. Fizetem az étkezéshez a két
sört, viszont a bárban történt fogyasztás az Ön kontóját terheli.

– Bocsánat, Zella, igaza van, és csekély mentség, hogy nem tudok mit kezdeni az időmmel.

– Tőlem azt kezd, amit akar, de ne az én zsebemre!

– Természetesen. Kijavítom a dolgokat. Elnézését kérem.

– Rendben. Most mehet vacsorázni, de úgy készüljön, hogy reggel hétkor indulunk vissza!

– Na! Sikerült valami?

Zella nem válaszolt, csak intett, hogy menjen.

Letusolt, majd leszólt a recepcióra reggel hatra ébresztést kért mind a két szobára, valamint
a számlákat is kérte elkészíteni.

Felhívta a szobaszervizt, kért egy könnyű, csirkés salátát.

Az előző napról megismert kedves lány hozta a vacsoráját.

– Mondja, kedves, ha most adnék pár holmit mosatni, azt reggel hét előtt megkaphatnám?
Ugyanis hétkor távozom innen.

– Hogyne, Asszonyom, magam intézem.

Zella összeszedte izzadt pólóit, szoknyáját, nadrágjait, majd a lány kezébe nyomta.

Fáradt volt, és elégedett.

Elfogyasztotta a séf úr remek salátáját, elmajszolta a maradék gyümölcsét.



Éjfélig még olvasott, majd eloltotta a lámpát. Hirtelen zuhant álomba.

Az izgalmak ellenére mélyen aludt. A telefon csörgése ébresztette.

Nagyot nyújtózkodva szívta magába a friss, reggeli levegőt, miközben az ablakon át a kinti
világot szemlélte.

A  fürdőszobai  ténykedése  után  összeszedte  holmiját,  de  még  mindig  slafrokban  volt.
Tűnődött, mit vegyen fel, mert szinte mindene a mosodában van. Miközben a gyér kínálatot
szemlélte, kopogtattak.

A szobalány hozta a vasalt, vállfán lógó, betasakolt, frissen mosott dolgait.

Nem volt  szíve megbontani,  sem begyűrni a hátizsákba. Abba öltözött,  amije még volt:
farmer – mert azt nem adta mosásba – meg egy fehér, sima póló. Kész. Valószínű nem lesz
kényelmes a hosszú úton hazafelé a farmerban ülni, de csak kibírja valahogy.

Megigazította az ágyán az ágyneműt, körülnézett, nem felejtett-e ki valamit. Miután mindent
rendben talált, bezárta a szobát. Lent, a recepciónál már várták a számlával.

Mindent rendezett, majd borítékban átnyújtott egy összeget azzal, hogy osszák szét az őt
ezernyi figyelemmel körülvevő személyzet között, hálája csekély kifejezéseként.

Rob igyekezett lefelé a lépcsőn.

– Szép reggelt! Remélem, kipihente magát! Indulhatunk?

– Pillanat… – Zella félrevonult, míg Rob is háláját igyekezett rendezni.

– Na, már hozom is a kocsit!

Búcsúztak a jelenlévőktől, aztán beültek, elindultak.

– A főtéren van egy kávézó, ott feltétlen meg kell állnunk! – szólt Zella.

– Értettem.

Az asztalkákon már kedves, sárga-kockás terítők, kis vázákban művirágok díszelegtek, a
tegnapi  leányzó  is  tettre  kész  volt,  pláne,  mikor  összeakadt  a  tekintete  a  jóképű
fiatalemberrel.

– Most csak kávézunk, aztán majd valahol megállunk egy gyorsétteremnél früstökre, jó?

– Mire? – ámuldozott Rob.

– Reggelire. Nem hallotta, vagy olvasta ezt a szót még soha?

– Nem.

– Nem olvas klasszikusokat?



– Nincs nekem arra időm, örülök, ha az éppen aktuális bestsellert sikerül kiolvasnom.

– Nagyon helytelen álláspont. Alapok nélkül nincs felépítmény. A mai sikeres írók legtöbbje –
remélem, így van – azért ragadott pennát, mert kedvet kapott azoktól a nagy, remek íróktól,
akik száz éve, vagy még régebben, nagyszerű könyveket írtak.

– Már próbáltam, de oldalakon keresztül nem történik semmi, csak szöveg, szöveg… én
szeretem a mozgalmas dolgokat.

–  Nos,  szégyellem, de bevallom, hogy a régen olvasott  könyvek közül  próbáltam ismét
elolvasni valamit, és én is hasonló képen jártam. Ötven év alatt én is változtam, átvettem
ennek a rohanó világnak a ritmusát, és, bizony nekem sem volt türelmem régi kedvencemet
újra elolvasni. El ne mondja valakinek! Úgy is letagadom!

Felhörpintették a gyűszűnyi, fekete mérget, fizettek, és már mentek is.

Nem beszélgettek az úton, hallgattak mind a ketten. Zella kicsit csalódott a srácot illetően,
ez némileg bosszantotta, de nem annyira, hogy ezzel érdemes legyen többet foglalkozni.

Tíz körül megálltak egy benzinkútnál. Rob tankolt, Zella fizetett.

– Nem nézünk be oda? – mutatott egy szerény étkezdére.

– Ahogy gondolja, Asszonyom. – fintorgott a fiú a kis épület láttán.

– Megnézzük.

Néhány asztalnál reggeliztek, újságot olvastak, többnyire férfiak. Nyilván pihenő vándorai
az útnak. Tiszta, világos, átlagos hely volt.

Leültek, majd Zella a szerény étlapot kezdte olvasni.

Itt aztán nem voltak fantáziadús elnevezések! Sonka, tojással, rántotta kívánság szerinti
betéttel, tükörtojás sült virsli, és még néhány egyszerű étel.

– Rántotta megfelel? – kérdezte.

– Nagyon is. Hagymásan, szalonnásan, vagy öt tojásból. Szabad? – kérdezte megrettenve
Rob.

– Mindent lehet. Még hat tojásból is.

– Köszönöm!

Mindkettőjüknek rendelt narancslét, rántottát, Robnak hat tojásból, magának csak háromból,
zöldség betéttel.

Miután befalták az utolsó morzsáig, még ittak kávét, vettek két palack ásványvizet, fizettek,
folytatták útjukat.

Zella – titokban – kigombolta farmerja derekát, nagyot fújt, végre!



Forgalom alig volt, jó tempóban haladtak.

Már ismerős városokon haladtak át, még egy-két óra, és megérkeznek.

– Majd a következő pihenőnél álljunk meg! – szólt.

– Igenis.

Megálltak, ittak egy hűs italt, felfrissítették magukat a mosdóban, és már mentek is tovább.
Zella úgy érezte,  ha ő nem éhes, akkor a srác sem lehet nagyon, az irgalmatlan adag
rántottához rengeteg kenyeret is fogyasztott. Különben is, hamarosan hazaérnek.

Érdekes, hogy a hazafelé út mindig rövidebbnek tűnik…
Már a külváros forgalmában lassultak, aztán bekerültek a darálóba. Végül sikerrel landoltak
Zella háza előtt.

– Jöjjön, várja az egyenruhája! – nevetett, majd együtt felmentek.

– Kér egy kávét, vagy valami innivalót?

– Nem, köszönöm. Szeretném minél előbb letenni a szolgálatot.

– Igaz is. Van némi elszámolni valónk, nézze csak! – egy papírt tett az asztalra.

– Már gondoltam rá.

– Nos, nem szeretném kellemetlen helyzetbe hozni a munkahelyén, ezt magára hagyom.
Ezért úgy döntöttem, hogy kifizetem azt, ami a menetlevél alapján jár, viszont kiszámoltam,
a mellékútja költsége mennyi. Ezt, valamint a hotelben eldorbézolt összeget itt tüntettem fel.
Kérem a leírt összeget.

– Nincs ennyi készpénz nálam…

–  Jó,  megyek  magával,  hogy  rendezzem a  számlát,  majd  valahol  megállunk  egy  ATM
közelében.

– Rendben, és nagyon hálás vagyok. Nem is érdemlem meg a nagylelkűségét!

– Valóban nem. Ezért ne is számítson borravalóra. Mert az igaz, hogy nem vagyok már fiatal,
de hülye sem, és azt különösen nehezen viselem, amikor annak néznek.

– Megértem, ha haragszik…

– Én? Dehogy haragszom! Jelentéktelen a dolog, hiszen nincs köztünk semmilyen kapcsolat,
többet nem is látjuk egymást.

– Sajnálom. Ezt bizony elcsesztem rendesen.

– Na, öltözzön, aztán adjuk már le végre ezt a fránya kocsit!



Útközben megálltak. Rob rendezte tartozását, majd igyekeztek a kölcsönző felé.

Leadta a kocsit sofőrrel együtt, majd kifizette a számlát. Biztosította az aggodalmaskodó
hölgyet, hogy minden rendben volt, mindennel elégedett, majd kérte, hívjon neki egy taxit.
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Amikor  bezárta  maga  mögött  a  lakás  ajtaját,  akkor  érezte  az  elmúlt  napok  minden
feszültségének,  izgalmának  a  hatását.  Kábán  pakolta  ki  a  holmiját,  akasztotta  be
szekrényébe a hotelből kapott mosott cuccot. Főzött még magának egy laza kávét, mert alig
látott ki a fejéből az álmosságtól, aludni meg korán van.

Kedvenc  foteljében  párnái  közé  fészkelte  magát,  rágyújtott,  kortyolta  a  kávét.  Szeme
sarkából  látta,  hogy  az  íróasztal  telefonja  pirosan  világít.  Ja,  meg a  mobilt  is  be  kell
kapcsolnia, mert az, bizony kikapcsolt állapotban volt nála, csak addig keltette életre, amíg
beszélt rajta. A mobilon rengeteg üzenet. Az ifjabbik lánya többször, és néhány ismerős.

Lehallgatta az asztali telefont is, kiadója néhányszor, az utolsó üzenetek erősen ingerültek.
Lánya idegesen, már az utolsó – tegnap esti – üzenetében, komolyan aggódó hangon firtatta,
mi az Isten van vele, se mobil, se vezetékes, se skype…

Először Őt hívta:

– Na, végre Anyu! Hol voltál, mi volt veled? Tegnap már felmentem hozzád, de a lakást is
üresen találtam!

– Hiányoztam? Három napig? Máskor hetekig nem is keresel. Valami baj van?

–  Nem,  nincs  semmi  baj,  csak  csevegni  akartam  a  skype-on,  de  mivel  nem  voltál
bejelentkezve,  gondoltam hívlak  a  mobilon.  Hangposta.  Vezetékes:  rögzítő.  Akkor  már
kezdtem izgulni. Nem vagy már gyerek, akármi is történhet veled, én meg hol keresselek???

–  Itt  vagyok,  semmi  bajom.  Magányra,  kikapcsolódásra  vágytam  a  szó  legszorosabb



értelmében, ezért kapcsoltam ki mindent.

– Na és, merre voltál?

– Sétálni.

–  Anyu, nagyon nyomatékosan kérlek,  hogy legközelebb tájékoztass,  ha megint kivonod
magad a forgalomból! Halálra izgultam magam!

– Igenis! Jól vagytok?

– Most már igen. Megyek dolgozni, megint éjszakára.

– Jól van Kicsim, vigyázz magadra! Puszi!

– Pusz! Majd valamikor felugrom, de előtte szólok!

– Szia! – bontotta a vonalat.

Felhívta a kiadóját is.

– Szia, Olívia!

– Hol a francba voltál? Napok óta elérhetetlen vagy!

– Valami gond van?

– Igen! Várom a kéziratot!

– Légy oly kedves, vedd le a hangerődet, szétmegy a fejem.

– Másnap van? – kuncogott Oli.

– Nem, nincs másnap.

– Tündérem, mikor küldesz valamit?

– Majd amikor írtam.

– Még nem írtál semmit? – hörrent fel a hölgy.

– Nem, legalábbis papírra. Először a fejemben íródnak a dolgok.

– Hát igyekezz Tündérem, mert epedve várjuk!

– Gondolom, de, mint tudod, ez nem lóverseny. Amint lesz valami, szólok.

– Jó, nyugodj meg…

– Pá! – rakta le a telefont.

Ismét rögzítőre állította, így legalább hallja, ki a ménkű keresi. Nem is érti, titkos a száma,



és mégis minden vigéc megtalálja a „nagyszerű, kivételesen olcsó” ajánlatával.

Letusolt, körülnézett a hűtőben. Virsli. Igen, ezt fog enni.

Elkészítette,  majd  tálcán  becuccolt  mindent  a  szobába.  Bekapcsolta  a  tévét,  kedvenc
csatornáját, ahol halomra öldösik mindenféle gonoszok az ártatlan embereket, de a jófiúk
elkapják és lesittelik őket.

Megnézett egy részt falatozás közben, majd kivárta a reklámot, akkor kihordta a mosatlant.
Majd reggel elmossa. Beállította a tévé időzítőjét a szokásos negyven percre, bebújt az
ágyába. Az első reklámblokk alatt már mélyen aludt.
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Reggel kipihenten, a Nappal együtt ébredt.

Kávézás közben végig gondolta, mi mindent kell elintéznie. Először is, a csaknem üres hűtőt
fel kell tölteni, ami azt jelenti, legalább két forduló. Először a piac, azután a szupermarket.
Főzni is kell, sokfélét, több napra, mert nem lesz ideje ilyesmikre.

Némi takarítás is ráfér a lakásra, ezt is meg kell csinálnia.

Szeretett  szöszölni  a  lakás  rendberakásával,  főzéssel,  közben  fejében  száguldoztak  a
gondolatok. Az arra érdemeseket elkapta, megjegyezte.

Hátizsákkal felszerelkezve elindult a piacra. Tele is vásárolta, elég volt hazacipelni.

Szusszant egy cigi erejéig, majd irány a szupermarket. Most nem nézelődött, mert sürgette
az idő, célirányosan oda ment, ahol a szükséges portékák sorakoztak. Szerencsére nem volt
tömeg, hamar végzett.

Otthon mindent elpakolt, csak azt hagyta elől, amit elkészíteni szándékozott.

Átvetkőzött lenge otthoniba, majd serényen nekilátott bokros teendőinek.


