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Minden jog fenntartva!

Lángoló zsarátnok
Elbambulva  nézte  az  utat,  gondolatai  messze  jártak.  Az

ingatlanos gyorsan vezetett, nem beszélgettek, a rádió sem szólt.
Egy  végtelenbe  nyúló,  öreg  fákkal  szegélyezett  úton  haladtak,
forgalom semmi.  Egy teremtett  lelket  sem látott,  már  vagy tíz
perce. Lemegyünk a térképről – gondolta magában. Lekanyarodtak
jobbra, egy aszfaltozott útra. Érdekes.., itt a földek között jobb az
út, mint a főváros némely utcájában. A távolban templomtorony
tűnt fel. Na, valami jele az emberi életnek. Feltűntek a házak is,
egy falu utcáin hajtottak keresztül.

–  Ez  egy  pár  száz  lakosú  kis  falucska,  de  nyaranta  igen
látogatott a lovas tanya miatt. Van egy szerény kis fogadó is, posta,
vegyesbolt, piac, minden, ami kell. – szólalt meg az ingatlanos férfi.
– Nagyszerű, de eléggé messze van mindentől. – sajnálkozott, mire
az  ürge  megnyugtatta,  kiszállítják  a  megrendelt  árut.  Nem
vitatkozott, hiszen még csak körülnézni jött. Éppen a lovas tanya
mellett kanyarodtak balra, látta, valóban vannak vendégek. Rövid
ideig mentek még, mikor meglátta a kerítést. Terméskőből épült,
nem mostanában. Moha festette zöldre, borostyán csimpaszkodott
belé.  Lehetett,  vagy  öt  méter  magas,  tetején  megcsillantak  az
üvegcserepek. Lassítottak, majd gyönyörű, kovácsoltvas kapu két
csukott  szárnya  állta  útjukat.  A  műszerfalon  valami  kütyü



hányódott már egy ideje, most azt nyomkodta a férfi, és lám, a
kapu lassan, zümmögve kitárult előttük. Az aszfaltút folytatódott az
ős, öreg fák között is, majd feltűnt a ház. Egyszintes, egyszerű ház,
sátortetővel, talán csak a rengeteg ablak tette egyedivé.

– Na, hát megérkeztünk. Ez volna az a ház.

–  A  kert  gyönyörű!  –  sóhajtott,  miközben  kikászálódott  a
kocsiból.  A  meleg  itt  a  fák  között  még  párás  is  volt,  azonnal
leizzadt.

– Hozom a kulcsokat! – tüsténkedett a férfi, magával cipelte a
táskáját is, meg a laptopját.

– Megmutatok mindent, tessék befáradni, nekem még be kell
ütnöm a riasztó kódját, aztán jövök!

Jókora nappaliba lépett be, ami a sok ablak miatt világos volt.
Egészen hétköznapi berendezéssel, lakályos, otthonos. A bejárattól
balra amerikai konyha, előtte ebédlő asztal, székekkel. Végül, egy
sarokgarnitúra dohányzóasztallal zárta a baloldal berendezését. A
jobb oldalon három, egyforma, nyersfaszínű ajtó, csukva mindegyik.
A bejárat felőli ajtón lépett be. Egy klasszikus hálószobát talált,
franciaágy, szekrénysor, éjjeliszekrények, pipereasztal.

– Itt a hálóban nincs tévé, de talán nem is fontos.

– Valóban.

– Az a tapétaajtó a fürdőbe nyílik, ám azt hiszem, be van zárva a
túlfeléről.

– Középen van a fürdő? Nahát, milyen kellemes megoldás!

– Igen. Ez meg itt a dolgozószoba, vagy talán könyvtárszoba –
ahogy jobban tetszik.

– Ez tökéletes! – szaladt ki a száján az első benyomás. Tényleg
így  gondolta.  A  sarokszoba  két  falán  végig  ablakok,  kár,  hogy



rácsok  is  vannak.  Nem szerette,  de  itt,  a  semmi  közepén...  A
bejárat melletti falnak támaszkodva, örömmel ismerte fel régi, jó
barátját,  a fémvázas,  kattanós kanapét!  Igaz,  ennek biliárd-zöld
huzata van, de még élénken emlékszik, milyen isteni alvóhely! Kis,
éjjeliszekrényként  funkcionáló  asztalkán  terjedelmes  ernyőjű
lámpa, ketyegős vekker! Nahát,  ezeket nagyon kedveli!  A többi
falat, a padlótól a mennyezetig könyvespolc borította, tele pakolva,
mindössze  annyi  üres  rész,  ahol  egy  tévé  kapott  helyet.  Puha
szőnyegek  mindenhol,  kicsit  komorak,  a  sötétítőfüggöny  is
biliárd-zöld. A szobát egy jókora íróasztal uralta, sarokra állítva,
szembe a bejárattal. Valamilyen stílust képviselt, de nem ismerte
fel, melyiket, hisz ez kívül esett az érdeklődési körén. Az asztal
mögött  az  a  bizonyos  „igazgatói  szék”,  ami  bőr,  forog,  fej-  és
kartámlás, és – beleült – valóban, nagyon kényelmes.

– A fürdőt tessék megnézni, igazán nem mindennapi! – hívta a
férfi.

Benyitott a dolgozószobából nyíló tapétaajtón, melyet csak egy
porcelán díszgomb jelzett, egyébként teljesen beleolvadt a falba.
Díszes keretbe foglalt talpig-tükör adott súlyt az ajtónak.

Maga a fürdő csak méretében, valamint ablakai nagyságában
tért el egy szokásos fürdőszobától. Királykék csempe a falon, a kád,
az összes tartozék szintén.  A bútorzat  volt  csak fehér,  meg az
ablakkeret. A padlót fekete-királykék kombinációval készült lapok
fedték.  Különösen  az  ablakok  fogták  meg,  az  előttük  zöldellő,
némileg elvadult flóra.

– Nem látok mosógépet. – szólt az ingatlanoshoz.

– Mert a konyhában van, beépítve, mindjárt mutatom.

A  konyha  egészen  modern,  mindennel  felszerelt,  beépített,
gépesített.  A  szekrény  tömve  edénnyel,  kerámialapos  tűzhely,
mosogatógép, elöltöltős mosógép, a mosogatóban konyhamalac, a



hűtőszekrény hatalmas. Ezzel eltelik némi idő, mire mindennek a
kezelését kitapasztalja.

A  nappali  végében,  a  bejárati  közlekedővel  szemben nyílt  a
kétszárnyas, végig üvegezett ajtó, amin keresztül a kertbe lehetett
jutni. Sajnos, ezt is rács védte.

– Van pince is, bár csak az udvar felől lehet lejutni. Érdemes
megnézni, tessék velem jönni! – szólt a férfi.

– Nem nagyon lesz szükségem a pincére..., de megyek.

Nem volt mély pince, és nem is a hagyományos értelemben,
ugyanis egy edzőterem volt itt, mindenféle eszközzel felszerelve.
Nagy részéről azt sem tudta, mire való. Itt volt a cirkókazán is,
aminek örült, mert soha nem tudta megszokni azt a hangot, mikor
megnyitja a meleg vizet,  és belobban a gáz. Na, ezt nem fogja
hallani, az biztos.

– Van itt egy aggregátor is, ami automatikusan bekapcsol az
esetleges áramkimaradás esetén. A szükséges üzemanyag a kerti
sufniban van, több kannával is.

– Értem.

– Internet, kábeltévé a maximális, saját eszközzel jön.

–  Ez  nagyszerű!  A  nappali  falán  lévő  plazma  be  van
programozva, a hálószobában is van csatlakozó, ám készülékkel
nem tudunk szolgálni.

–  Van  nekem,  elhozhatom.  Bár,  ez  a  kettő  is  több  mint
szükséges.

– Nos, mi a véleménye? Ennél elszeparáltabb, mégis kényelmes
házat nem tudnék mutatni. A bérleti díj mindent tartalmaz, egyéb
költsége nincs. A minimumbérlési idő hat hónap.

– Értem. Még kimennék a kertbe, ha megengedi.



– Tessék csak!

Régi, öreg fákkal teli kertben találta magát. Nem is kert volt az,
inkább  park.  A  ház  közelében  látott  egy  hosszúkás  fa  asztalt
padokkal,  beásva  a  földbe,  bográcsozó,  sütögető  helyeket,  egy
halomnyi,  szépen  összerakott  tűzifát.  Rengeteg  madár  élt  itt,
harsogott a kert a hangjuktól. Miután kigyönyörködte magát, meg
kiszellőztette a tüdejét, visszament a házba.

– Tetszik. Írja a szerződést, kiveszem.

– Van kész szerződésem, csak alá kell írni.

– Az nem jó, mert én előre szeretném kifizetni a hat hónapot, és
annak letelte után még lehet, hogy hosszabbítanék.

– Megírhatom, de nem tudom kinyomtatni... – tipródott a férfi.

– Dehogynem. A dolgozóban van nyomtató.

– Jaj, tényleg, erről meg is feledkeztem!

– Menjünk be, aztán írja meg a mai nappal kezdődően!

– Már itt is marad?

– Igen. A holmimat elhozatom, össze van készítve.  Hozom a
macskám, meg a kutyám is, látom, van kutyaház.

– Az jó, bár érdekes lesz az éjszakája – nevetett a férfi.

– Miért?

– Az egész telek tele van mozgásérzékelővel, ami fénnyel jelez.
Amerre  jár  valaki,  arrafelé  kigyúlnak  a  földben  elhelyezett
Led-lámpák.

– Ki lehet kapcsolni?

– Egy szakember biztosan megoldja.



–  Kamerák  képei  a  dolgozóban,  az  íróasztalban  elhelyezve
láthatóak, a kapué, a bejárat mellett. Szokástól eltérően háromszor
kell a kódot beütni. Amennyiben ezt elmulasztja, kijönnek, esetleg
felhívják  az  őrsről.  Egyébként  még  soha  nem  volt  gond  erre,
biztonságos környék. A Polgárőrség folyamatosan járőrözik.

Ki az ördög lakott itt? Ennyi biztonsági berendezés!

– Nem akar beszélni a tulajjal az általam kért verzióról?

– Szabadkezet kaptam.

– Akkor, amint aláírom, tegye a szkennerbe, küldje el, és ahogy
visszakapom aláírva,  fizetek.  Amíg  ezt  elintézi,  én  kimegyek  a
nappaliba telefonálok.

– Rendben, máris intézkedek!

A nappali  kanapéján ülve felhívta  Lucyt,  a  munkatársát,  aki
számára  a  háza  pincéjében  kialakított,  saját  műhelyét
rendelkezésre bocsájtotta. Távolléte alatt sem állhat meg a munka
a  varrodában,  boltban,  a  szükséges  eszközök  itt  voltak,  hát
kénytelen volt ezt a megoldást választani. Lucy tökéletesen képes
helyettesíteni,  a  munkáját  elvégezni.  Alaposan  megtanította.
Tájékoztatta  a  fejleményekről,  majd  megkérte,  hogy  az  érkező
furgonnak adja át a sarokban felhalmozott néhány csomagot.  A
neheze az lesz, amikor a kutyát, meg a macskát be kell terelnie a
hordozható kennelbe, de ha kihagy egy etetést, a másodikat meg
odateszi, – és beleteszi a megbeszélt altatót –, akkor bemennek.
Innivalót ne felejtsen bekészíteni nekik. A mobilján, e-mailben eléri,
ha valami van, de ne nagyon zavarják. Mindent köszön, amikor
visszamegy,  meghálálja.  Aztán  felhívott  egy  fuvarozó  céget,
megrendelt egy kocsit, olyant, amiben szellőzik a rakodótér – az
állatok  miatt.  Megadta  a  címet,  azt  is,  ahová  szállítani  kéri  a
dolgokat, ám szigorú titoktartást kért. Mivel semmije sem volt itt,
hát  minél  előbb  kéri  a  fuvar  lebonyolítását.  A  diszpécser



megnyugtatta, másnap délutánra megérkezik minden. Mire végzett
a telefonokkal, előkerült az ingatlanos is.

– Kicsit várnunk kell,  amíg megkapjuk az aláírt példányt, de
szóban – telefonon – megbeszéltem, minden rendben.

– Amikor végzünk, mennék magával, ha bevinne a faluba.

– Hogyne, természetesen.

– Vásárolnom kell némi élelmet.

– Hogyan fog visszajönni? Gyalog nagyon messze van!

– Remélem, a házhoz szállítással elhoznak engem is!

– Hívja fel a boltot, biztos, ami biztos!

– Nem tudom a számot.

– A vonalas telefonba lehet, hogy benne van, nézzük meg.

Benne volt, és nagyon szolgálatkésznek mutatkoztak. Este tízig
nyitva vannak, addig vásárolhat, és természetesen az áruval együtt
hazaviszik őt is.

Várakozás  közben  listát  készített  a  szükséges  dolgokról.
Bekapcsolta a hűtőt – miután áttörölte nedves szivaccsal –, mert az
látszott, ki van takarítva rendesen.

Miután megkapta, aláírta a szerződést, átutalta a hat havi bért,
megkapta a kapu és a bejárat kulcskártyáit. Két példányt, mert az
van a szerződésben. Az egyik garnitúrát rögtön elrakta az íróasztal
fiókjába.

Beültek a kocsiba, majd, miután a kapun kiengedték magukat,
megkapta a távirányítót is.

Már benne jártak a délutánba, mikor kiszállt a vegyesbolt előtt,
elbúcsúzva az ingatlanos férfitől.



Megállt,  körülnézett.  Valószínű,  ez  a  falu  centruma.  Egyik
házon tábla: Polgármesteri Hivatal. Meglátta a posta címerét is a
közelben, aztán az orvosi rendelőt, a gyógyszertárat, a kocsmát, a
piacnak  kijelölt  aprócska  területet  is.  Köszöntek  az  emberek,
igyekezett  mosollyal  viszonozni.  A  vegyesbolt  fotocellás  ajtaja
beengedte.  Kellemes  hűvösség,  tágas  tér,  irányítótáblák,  nagy
kocsik. Akár egy szupermarket! Fogott egy kocsit, aztán nekiállt
vásárolni. Nem is nézte a listáját, majd csak a végén ellenőrzi, nem
hagyott-e ki valamit.

Volt itt minden! Szerszámoktól kezdve a delikatesz élelmiszerig.
Vásárolt sok félét, amire szüksége lehet, aztán megállt, mert nem
tudta,  fizethet-e  kártyával.  Körülnézett,  alkalmazottat  keresve,
mikor egy ajtón a „Vezetőség” feliratot olvasta. Félretolta a kocsit
az  útból,  majd  kopogott  az  ajtón.  Érces  férfihang  –  gyere!  –
kiáltására lenyomta a kilincset, kitárta az ajtót.

– Bocsánat, elnézést a zavarásért, én ma érkeztem ide, és a
vezetővel szeretnék beszélni. – szólt az asztalnál ülő férfihoz.

– Parancsoljon velem és üdvözlöm itt, nálunk! – jött elébe a férfi.
Bemutatkozott, de nem nagyon értette a nevét, az járt a fejében,
milyen határozott, erős a kézfogása.

– Enaid Nolan vagyok, néhány hónapra kibéreltem a Zöld Lakot,
ami kissé messze van gyalog.

– Csak egy telefon, és már szállítjuk is a megrendelt árut.

– Nagyon köszönöm, ez nagy segítség.

– Valami más is aggasztja?

– Valóban... Nem tudom, lehet-e kártyával fizetni?

– Sajnos, nincs terminálunk, ám – ha Önnek megfelel – számlát
adunk, amit utalással egyenlíthet.



– Ez tökéletes megoldás! Megadom a szükséges adatokat, és
befejezem a vásárlást.

–  Amikor  végezni  tetszett,  nekem  tessék  szólni,  én  fogom
csomagolni,  szállítani!

– Mehetek én is a kocsival?

– Természetesen!

– Még van egy kis apróság...

– Figyelek.

– Ne vegye rossz néven, meg sértésnek! Nyugodtan mondjon
nemet, megértem!

–  Extra  dolgok  szükségesek?  Bár  mit  megszerzek,  szinte
naponta  megyek  árut  beszerezni,  minden  igényt  igyekszem
kielégíteni.  Tessék írni  egy listát a szükséges dolgokról,  holnap
megyek, beszerzem a többi áruval együtt.

– Igazán, nagyon kedves! Megyek, még veszek néhány dolgot.

– Várom vissza, ha végzett!

Kikísérte az üzletbe, az ajtóból nézett utána mosolyogva.

Ena megpúpozta a kocsit, még egy pamut tunikával is meglepte
magát. Megnézte a listáját, aztán a notesze egyik lapjára írt egy
másikat  azokról,  amiket  beszerezni  kért.  Mikor  végzett,  ismét
bekopogott az irodába. Azonnal nyílt az ajtó, a férfi mosollyal az
arcán már jött és intézkedett.

Egy eddig zárt kasszánál már dobozok várták, aztán ő, maga
ütötte be a termékeket, pakolta a dobozba, készítette el a számlát.

– Megkaphatom a listáját, Hölgyem? – kérdezte, miközben egy
fiatal srác a dobozokat hordta ki egy kis furgonba.



– Igen, azt hiszem, nem hagytam ki semmit.

– Parancsoljon, fáradjon velem, mehetünk. – tette tárcájába a
listát, anélkül, hogy megnézte volna.

Bordó furgon ajtaját tárta ki Ena előtt, majd beült, indított.

– Úgy láttam, húsfélét nem vásárolt. Megkérdezhetem, miért?

– Majd a piacon körülnézek. Leginkább csirke érdekel.

– Én minden húsárut itt, a faluban vásárolok, vagy az otthoni
termésből  hozom.  A  bolt  a  családé,  nem  sok  mindent  kell  a
nagykereskedőtől  vennem.  Tudok  Önnek  csirkét  is  szállítani,
ahogyan szeretné.

– Igazából, leginkább a melle érdekel.

– Engem is! – nevetett a férfi, majd Ena is csatlakozott.

– Komolyan, csak csirkemellet, tudna nekem hozni?

– Persze. Mennyit?

– Hat csontosat, egyelőre, aztán majd meglátom.

– Frisset, vagy fagyasztottat?

– Naná, hogy frisset! Majd én előkészítem és úgy fagyasztom le.
Jaj, már nyitom is a kaput..., csak keresem azt a vackot..., megvan,
na, mit is kell nyomnom? Aha...

A  férfi  egyfolytában  nevetett,  ahogy  Ena  kotorászott  a
szatyrában, meg babrált a távkapcsolóval. Persze, ő is nevetett.
Megálltak, majd a kulcskártyával is vacakolt – a francba, ezekkel a
modern  izékkel  –  aztán  egy  cetliről  olvasva  beütötte  a  riasztó
kódját,  háromszor.  Mire  végzett  a  ceremóniával,  a  férfi  már
mindent  behordott  a  konyhába.

– Ez szörnyű! Ennyi óvintézkedés! Aztán még a kerti ledeket is



ki kéne iktatnom, mert holnap hozzák a kutyámat, azt meg a frász
fogja kitörni,  ha minden lépésénél  fényárban úszik az udvar!  –
bosszankodott.

– Van valahol szerszám?

– Tudom én? Azt nem kérdeztem meg!

– Megengedi, hogy megoldjam a dolgot?

– Megtenné?

– Hozok csavarhúzót, van a kocsiban, aztán megnézem.

– Addig főzök egy kávét, jó?

– Az jó lesz!

– Megkaphatom a pincekulcsot? – jött be a férfi.

–  Pillanat,  keresem....,  talán  ez  az,  vagy  a  másik?  Vigye,
valamelyik  csak  jó  lesz!

A férfi nevetve vette át, egyet visszaadva, mert az bankkártya
volt, erre Ena is hangosan nevetett a saját hülyeségén.

Bekészítette a kávét, ami megint nem volt sima ügy, mert ilyen
főzővel még nem találkozott, aztán valahogy csak sikerült. Cukor
nem volt, csak tejport vett. Elővett a szekrényből két csészét, akkor
látta,  hogy  a  cukortartóban  van  valamennyi  maradék.  A  kávé
percek alatt lefőtt. A csészéket, cukrot, tejport az ebédlőasztalra
készítette. Éppen végzett, mikor a férfi bejött.

– Na, már készen is van! Csak lekapcsoltam egy áramkört. Az a
billentyű,  ami  lefelé  áll,  az  a  ledeké,  majd  mielőtt  elmegy,  ne
feledkezzen meg a visszakapcsolásáról!

– Nagyon köszönöm! Közben a kávé elkészült, foglaljon helyet!

– Köszönöm. – ült le a férfi. – Megkérdezhetem, meddig marad



nálunk?

–  Megkérdezheti,  de  még  magam sem tudom.  Hat  hónapra
vettem ki, de majd meglátjuk!

– Újabb könyv?

– Lehet, még nem tudom. Ezek szerint olvasott tőlem, tudja, ki
vagyok.  –  szögezte  le  Ena.  –  Kérhetném,  hogy  ne  terjessze?  –
folytatta.

– Bocsánat, nem akartam indiszkrét lenni.

– Semmi baj, természetes, emberi kérdések.

– Köszönöm a kávét, és holnap hozom a csirkéket, este meg,
ahogy megjövök, rögtön hozom a listán szereplő árukat.

– Mindent köszönök, és reggel utalom a pénzt!

– Nem sürgős, majd a következővel együtt is ráér!

– Ja, nyitom a kaput! – szaladt be a kütyüért.

Kiengedte a kocsit, integettek egymásnak.

Milyen kedves, barátságos, mosolygós férfi – gondolta magában.
Remélte, nem kürtöli szét, hogy itt remetézik Zellagria Bakoc, a
sikeres írónő, akinek első két könyve a bestseller listákon tanyázott,
és, aki szembeszállt a bulvársajtóval, még egy tévéműsorban is,
lealázva a sajtó ezen ágát. Későbbi könyve már tartalmasabb lévén,
egy neves kiadó jóvoltából került piacra, nem is kavart vihart, de
szépen jövedelmezett.

Bár az írás volt a mindene, ám a megjelenések körüli cirkuszt
elmondhatatlanul  utálta.  Nagyon  kevesen  tudták,  még  kedves
városában  is,  az  igazi,  polgári  nevét.  Mindenki  Zella  néven
szólította, ez lett a későbbi varrodás együttműködésből származó,
üzleti kapcsolatot jelentő ruháinak a márkaneve is.



Elpakolta  a  vásárolt  dolgokat,  majd  virslit  melegített  a
mikróban, azt vacsorázott. Felvette az új pamuttunikát, a levetett
cuccait berakta a mosógépbe, fél programra állítva. Miután csak
madarak jártak errefelé, hát minden ablakot kinyitott a dolgozóban,
a nappali kanapéjáról rekvirált magának egy díszpárnát, meg egy
plédet, azzal ágyazott meg magának a kattanósra. Bekapcsolta a
tévét, keresgélte a kedvenc csatornáit, majd felírta magának, hol is
találja.  Bement  a  fürdőbe,  letusolt.  Szívesebben  fürdött  volna
hosszan a kádban, de nem kapott a megszokott habfürdőjéből, meg
kell  várni  a  dolgait.  Itt  is  kinyitott  minden  ablakot,  sőt,  a
nappaliban is. Remélte, az éjszakai enyhébb levegő lehűti a házat.
Kiment a kertbe, bár tartott a szúnyogoktól, de elkerülték egymást.

Leült a padra. Olyan csend volt, amitől siketnek érezte magát.
Néhány perc múlva kezdte csak hallani a csend hangjait. Tücskök
zenéje, távolban békák kórusa, zizzenő lombok, halvány neszek.
Illatok fonták be, édes és fanyar keveredett, föld, víz, ki tudja még
minek az illata. Sokáig ült ott, üres fejjel, zavartan, mint ki nem
tudja, miért, hogyan került ide. Ásított, gondolta, lefekszik, már
elég késő lehet. Mikor felállt a lombok takarásából, már derengett
az égbolt. Bement, beriasztózott, majd eldőlt a kanapén.

Világos  nappalra  ébredt,  bár  a  Nap  nem  sütött  be,  a  fák
körbevették a házat.

Tegnapról maradt kávé, megmelegített  magának egy adagot,
aztán  kikapcsolta  a  riasztót.  Elhatározta,  csak  éjjelre  fogja
bekapcsolni,  annyi  macera  van vele.  Elindult  felfedezni  a  parkot.

A sufniban, marmonkannákban állt  az üzemanyag, letakarva.
Látott két biciklit is. Nocsak! Megnézte közelebbről, az egyik női.
Kibányászta a vackok közül, kivitte a garázshoz. Már megint kell a
kütyü, mert a garázst is azzal lehet nyitni. Na. Itt van mindenféle
szerszám, még pumpa is. Nekiállt alaposabban szemügyre venni
azt a bicajt. Valaha, kilencéves korában kapott egy álomszép piros



biciklit. Apja megtanította, hogyan kell gondozni, ha hibája van,
miként lehet rendbe hozni. A rokonságban voltak szerelő fiúk, akik
még a sallerozást is megtanították neki, azt a bicajt szerelő nem
látta,  mindent  saját  maga  csinált  rajta.  Harangoztak,  mire
átvizsgálta,  megkente-olajozta,  letakarította,  felpumpálta.
Tökéletesen  működött.  Aztán  csak  állt,  cigarettázva,  és  azon
gondolkodott, mikor ült utoljára biciklin. Talán húszéves korában.
Annak már több mint negyven éve! Azt szokták mondani, ezt nem
lehet elfelejteni. Nem a kudarc tartotta vissza, hanem attól félt, ha
elesik, törik valamije, itt fog feküdni, mert nincs segítsége. Aztán
kitalálta  a  megoldást.  Szatyrába  pakolta  igazolványait,  mobilt,
kapunyitó kütyüt, ráakasztotta a bringa kormányára. Mély levegőt
vett, majd lábát a pedálra helyezte. Vagy tíz percig bénázott, mire
agyában visszakapcsolódtak az eltemetett tudnivalók. Akkor már a
kapuig, meg vissza is simán elment, le sem szállva kanyarodott,
kontrázva fékezett. Szuper! Tényleg, nem lehet elfelejteni. Holnap
kimegy  az  utcára,  itt  nincs  forgalom,  csak  a  házig  vezet  út.
Alaposan  megéhezett,  összekente  magát.  A  bringát  betolta  a
garázsba,  majd  bement  megmosakodott,  evett  valamit.

Eszébe jutott,  a  boltos  azt  ígérte,  reggel  hozza a  csirkéket.
Lehet, hogy nem hallotta mikor jött? Vagy nem hozta? Na, mindegy,
majd  elmondja,  ha  jön.  A  ruhái  megszáradtak,  felöltözött.
Délutánra ígérték a holmija érkezését is, meg a boltos is jön majd.

Még  mindig  baromi  meleg  volt.  Lement  a  pincébe,  ott  is
körülnézett. A sok kondi gép mellett talált egy nyugágyat is! Kivitte
a kertbe,  felállította az egyik terebélyes lombú fa alá,  ahonnan
látta a kaput is. Fogott egy könyvet, olvasni próbált. Nem ment,
nem tudott koncentrálni. Izgatott volt, leginkább az állatok miatt,
vajon alszanak-e? Miként viselik a környezetváltozást? Talán nem
kellett volna elhozni őket, de akkor meg attól szenvedtek volna,
hogy nem látják a gazdit.

Távoli autózúgást hallott, majd erősödött. A fekete, aranybetűs



furgon  megállt,  a  sofőr  kiszállt.  Ena  megnyomta  a  kapunyitó
gombot,  mire  a  sofőr  visszaült,  behajtott.  Üdvözölték  egymást,
majd azonnal  kinyittatta  a  rakodóteret.  Ezer  fok  volt  benn!  Az
állatok aludtak, vagy elájultak?

Gyorsan kihozták a kennelt,  az egyik fa árnyékába tették. A
macskát mellé. A srác behordta azt a pár dobozt, bőröndöt, majd
az  aláírt  papírral  visszaült  és  kihajtott  a  kapun.  Ena  azonnal
bezárta, majd a kutya kennelét kinyitva bemászott hozzá. Aludt.
Egyenletesen szuszogott. Megnézte a macskát is, aztán odatette a
kutya mellé. Bement, friss, hideg vizet hozott az edényükbe, majd
odaült melléjük. Azt akarta, hogy mikor ébredeznek, őt lássák meg
először.

Lucy nagyon figyelmes volt, a kutyaházból való pléddel bélelte
ki  a  kennelt,  ezt  fogja  berakni  az  itteni  házba  is,  így  jobban
elfogadja  majd.  Közben  simogatta  őket,  észre  sem  véve,  hogy
beszélget hozzájuk. Egyszer csak érezte, hogy a macska dorombol!
Tovább  simogatta,  majd  Angus  nyújtózkodva  ásított,  résnyire
nyitva szemét. Hirtelen felállt, ám el is dőlt, még nem tisztult ki a
feje az altatótól. Ena odatolta elé a vizes edényét, mohón lefetyelte
a hideg vizet. A kutya is rémülten kapta fel a fejét, tágra nyílt
szemmel nézett körül. Oda sem nézve nyalintott egyet a macskán,
majd kábán a vízhez kúszott, hosszan ivott. Ena beszélt hozzájuk
folyamatosan,  simogatta  őket.  Szomjukat  csillapítván  lassan,
bizonytalan  léptekkel  kijöttek  a  kennelből,  ám  azonnal  le  is
feküdtek. Hattyú szűkölt, sírt, Ena nem tudta, rosszul van-e azért,
vagy az örömtől. Az árnyék, a hűs fű, az enyhe szellő lassan hatott,
Hattyú farka beindult, fejét Ena kezébe fektette, majd vakkantott
párat. Angus már az ölében dorombolt. Odafeküdt a kutya mellé,
mindhárman a fűben hevertek. Ena ölelte őket, nagy szeretettel,
aggodalommal.

Egy  idő  múlva  Hattyú  felült,  aztán  felállt,  kicsit  még
bizonytalanul, de tett pár lépést. Ena is felkelt a földről, elindult a



ház  felé  lassan.  Hattyú  a  bal  combjához  tapadva,  Angus  meg
Hattyúhoz. Így értek be a házba, ahol lényegesen hűvösebb volt.
Élénken szimatolva jártak körbe, majd mindketten a dolgozóban a
kanapé elé telepedtek. Ena elmosolyodott. Megtalálták a helyüket.
Behozta  az  edényeiket,  a  kenneleket  levitte  a  pincébe.  Mikor
visszajött a házba, a két állat a dolgozó ajtajában állva figyelték,
nem jöttek ki. A konyhába ment, kiengedte a csapot, jó hideg vizet
engedett az edényükbe, na, erre már rohanvást jött mind a kettő!
Kivitte a kutya plédjét az itteni házba, bebújva eligazította. Mikor
kitolatott,  Hattyú  már  ott  volt  mögötte.  Bedugta  a  fejét,  majd
bement,  megfordult  párszor,  aztán  lefeküdt.  Ena  megdicsérte.
Angus  is  bement,  odafeküdt  mellé.

Bement a házba, rágyújtott, kávézott. Persze, hogy ott voltak a
lába alatt.

Hamarosan sötétedni kezdett. Halk autózúgást hallott. Hattyú
szűkölve rohant be a dolgozóba, Angus a nyomába. Megszólalt a
kapucsengő. A mosolygós boltos érkezett.  Ena kinyitotta neki a
kaput, a dolgozó ajtaját becsukta. Kiment, fogadni az érkezőt.

– Szép jó estét kívánok! Hoztam az árut.

– Magának is!

– Hogy telt az első éjszakája? – kérdezte a boltos, miközben
kinyitotta a rakteret.

– Köszönöm, elég jól.

– Az állatok mikor érkeznek?

– Már itt vannak, csak még nem százasak az altatótól, meg az
egész vegzatúrától.

– Meghoztam a csirkét is, és csak azért most, mert a nővérem
reggel vágta le, készítette el, hogy frisset hozhassak. Viszek befelé
mindent, csak tessék mondani, mit hová?



– A kutyatápot, macskatápot a kamrába, a többit csak ide az
asztalra, majd elpakolom.

–  A  csirkék  ebben  a  hűtőtasakban  vannak,  most  vette  ki  a
nővérem a frigóból, ezt itt hagyom. Tessék betenni ismét, nehogy
baja essen.

– Köszönöm, majd küldje a számlát!

– Megadom a mobilszámom, ha szüksége van bár mire, csak
tessék hívni!

– Köszönöm! Mondja, mikor van itt piac?

–  Péntek,  szombat.  Piacozni  akar?  Mikor  mondom,  hogy
mindent  hozok?

– Jaj, maguk férfiak, nem értik ezt! Van valami varázsa annak,
ahogy  az  ember  lánya  nézelődik,  megkíván  valamit,  alkuszik,
válogat,  tapogat.  Más  ez,  mint  a  rendelés!

– És? Gyalog akarja hazacipelni?

– Nem. Van itt bicikli, azzal.

– Vacak biciklivel akar tekerni, meg cipelni?

– Nem vacak! Tegnap teljesen rendbe kaptam, értek hozzá!

– Azért tojást ne vegyen! – nevetett a férfi.

Hattyú erősen ugatni kezdett.

– Na, már józanodik! Bemutatna?

– Nem bánom. Üljön le, rögtön jövünk.

Bement, majd megfogta az izgatott kutya nyakörvét, ám az ki
akarta tépni magát a kezéből.

– Hattyú, elég! – a kutya elhallgatott, majd erősen szimatolva,



de engedelmesen lépkedett mellette. Mikor a férfihez értek, Ena
rászólt: – Ül, figyel!

– Szevasz, öregem! – nyújtotta a kutya felé a tenyerét a férfi.

– Hattyú, szagold! Barát, szeresd! – adta ki a vezényszavakat
Ena.

Hattyú megszagolta a férfi kezét, megcsóválta a farkát, majd
rohant a kamra felé. Az ajtóban leült, vakkantott, közben Enára
nézett.

– Megérzi, hogy ott a táp? – hitetlenkedett a férfi.

– Igen, sok csodálatos dologra képes.

– Taníttatta?

– Menhelyi kutya, valaki tanította, az biztos. Most viszont enni
kér.

– Én megyek is. Hívjon, ha valamire szüksége van.

– Hívom. Majd, mikor piacozok, megnézem, bent van-e, jó?

– Várom! Minden jót!

– Viszlát!

A férfi beült a kocsiba, Hattyú berohant a szobába. Kiengedte a
kapun a kütyüvel, megvárta, amíg az magától bezárul. Hattyú már
nagyon türelmetlen volt,  hát megtöltötte táljukat táppal.  Még a
konyhában  adta  oda  nekik,  majd  kitalálja,  hol  legyen  az  állati
étkező. Magának is készített szendvicset, miután megvacsorázott,
kiment a kertbe. Az állatok követték, hol a szélbe szagoltak bele,
hol meg a füvet radírozták az orrukkal, ám szemüket le nem vették
a  gazdiról.  Már  sötét  volt,  különösen  a  fák  között,  így  a
bemutatóséta  másnapra  maradt.



Miután rendet rakott mindenhol, arra gondolt, az udvari ajtót
nyitva hagyja, még a riasztót sem kapcsolja be, mert a kutya nem
marad kint,  az  ismeretlenben,  felébresztené éjjel,  mikor  ki  kell
mennie. Idegen jöttére biztosan ugatna, de csak madarak járnak
erre.

Megágyazott, lefekvéshez készülődött. Angus, a paplan láttán,
rögtön az ágyon termett. Megismerte. Hattyú soha nem aludt még
vele, de most nyugtalanul mászkált a lakásban, mint aki a helyét
keresi, ám a kutyaház felé nem is nézett.

Ena  bevett  egy  altatót.  Kavarogtak  benne  a  kellemetlen,
megoldásra váró kérdések, amikkel még nem akart foglalkozni, ám
az  állatok  felidéztek  benne  dolgokat.  Nyilalló,  égető,  fájdalmas
emlékeket.

Elhelyezkedett az ágyon, Angus mellégömbölyödött, hangosan
dorombolva. Hattyú bejött, megnézte őket, aztán szorosan az ágy
mellé lefeküdt ő is. Tévét, lámpát lekapcsolta, remélve, nyugodt,
pihentető éjszakája lesz.

Korán ébredt, mert a macska lemászott róla. Hattyú is kint volt
már az udvaron. Ma lesz a nagy nap, amikor kipróbálja, mire is
képes a bringával. Beöltözött. Legginget vett fel, hozzá egy pamut
topot,  arra egy polár pulóvert.  Zokni,  edzőcipő, baseball  sapka.
Lehet tekerni, izzadni. Fogta a kiskapu kártyakulcsát, aztán már a
garázsban felpattant a bringára. Hattyú megkövülten nézte, ahogy
a kapu felé gurult. Az a kis kapu, borzasztóan tetszett, mert csak
avatott szem vette észre azt a vékonyka nyílást, ahová a kártyát be
kellett  dugni,  és  a  kőfal  méternyi  darabkája  kitárult.  Kitolta  a
cangát,  aztán kintről  is  bedugta a kártyát,  mire a fal  visszaállt
előző helyére. Na, akkor gyerünk, drótparipázni!

A kaputól az elágazásig, cirka ötszáz méter lehet a távolság.
Majd  igyekszik  számolni,  mennyit  bír  megtenni  megszakadás
nélkül.  Először  lassan  tekert,  majd  magával  ragadta  a  régi,



gyerekkori lendület. Nem szakadtak az inai, hiszen rendszeresen
tornázott, viszont az izzadság az bőven ömlött róla. Hússzor tette
meg a távot, mikor már megelégelte. A Nap is egyre melegebben
sütött,  hát  begurult  a  garázsba.  Hattyú  egész  idő  alatt  a
nagykapunál állt, onnan szemmel tarthatta. Kifejező tekintetében
volt valami, amitől Ena szégyenkezett kicsit. Valami lenézésféle,
olyan „na, hagy játsszon egy kicsit a gazdi” tekintet. Becsukta a
garázst, majd remegő inakkal bebotorkált a fürdőbe. Megnyitotta a
kád csapját, majd lecibálta magáról a csuromvizesre izzadt holmit.
Elmerült a habokban, enyhülést remélve, mert a combja, a vádlija
minden ina kocsonyává lett.

Kissé  felfrissülve,  ám hulla  fáradtan reggelit  készített,  majd
kávé helyett magnéziumot, meg nyugtatót vett be. Egy vékonyka
sortban,  agyon  mosott,  pókhálóvá  vékonyodott  ujjatlan  topban,
papucsban kibotorkált a kertben felállított nyugágyhoz, ahol végre
rágyújtott egy cigire. Az állatok körötte bóklásztak, egyre nagyobb
körökre eltávolodva tőle.  Ismerkedtek a  parkkal.  Egyelőre  üres
fejjel  pihengetett,  ám  tudta,  ha  naponta  ennyit  teker,  akkor
rendesebben kell ennie, rengeteg kalóriát elégetett. Ott van a hat
csirkemell, amit szét kell abriktolnia, porciózva lefagyasztani. Ma
sem  főz,  viszont  alaposan  áttanulmányozza  a  kerámialapos
tűzhelye  működését.  Eltompult  a  gyógyszertől,  elfáradt  a
bicajozástól,  bement,  ledőlt  egy  kicsit.

Vagy két órát szendergett, mikor összekapta magát, mint kinek
rengeteg dolga van, holott neki éppen semmi sem, ami sürgős lett
volna.  Rohadt  beidegződés!  Egész  életében  ezer  dolga  volt,
nyomasztó, tele felelősséggel, annyira beleépült a tudatába, hogy
nem képes kiiktatni.  Kiment a konyhába, főzött  egy laza kávét.
Amíg azt kortyolta, alaposan szemügyre vette a tűzhelyet. Nem volt
bonyolult, hamar kiismerte magát.

Széttrancsírozta  a  csirkemelleket  is,  helyes  kis  csomagokat
készített,  berakta  a  fagyasztóba.  Rendet  tett  maga  után,  majd



töprengett,  mit is csináljon. Bement a dolgozóba, bekapcsolta a
laptopját. Írt egy e-mailt Lucynak, köszönte a gondos intézkedést,
az állatok jól vannak, már kezdenek szabaddá válni, nem ragadnak
rá  állandóan.  Jövő  hétre  ígért  néhány  ruhatervet,  addig  is
csináljanak mindent úgy, ahogy megbeszélték. Kikapcsolta a gépet,
mert  a  bőr  fotel  hozzáragadt  a  combjához,  meleg volt,  mint  a
kályha.

Fogta  a  fényképezőgépét,  majd  ismét  elhelyezkedett  a
nyugágyban.  Fotós  szemmel  kezdte  nézni  a  flórát  és  a  látható
faunát.  Készített  néhány  felvételt,  aztán  a  hancúrozó  állatait
örökítette  meg.

Szakadt  róla  a  víz,  iszonyú  volt  a  hőség!  Bement,  hogy
letusoljon,  ám,  miközben  a  langyos  vízzel  hűtötte  magát  arra
gondolt, hogy sehol egy emberi lény, se szomszéd. A kaputól a ház
sem látszik, úgy, ahogy kiszállt a zuhany alól, meztelenül ment ki
az udvarra. Pillanatok alatt megszáradt a teste. Ez nagyon bizarr,
de amíg ilyen meleg van,  itthon így  fog járkálni!  Még az  sem
érdekelné, ha látná valaki, nincs szégyenkezni valója. A rendszeres
torna  következtében  nincs  fölöslege,  narancsbőre.  Mellei
gömbölyűek,  bár  nem nagyok,  de  még  egyetlen  szerelme  sem
panaszkodott a mérete miatt.

Megint belenyilallt a keserűség. Pár hónappal azelőttig viharos
szeretkezések  sorát  élték  át  a  Kedvessel.  Olyan  élményeket
tapasztalt meg, amilyent fiatalon nem! Az időskori szexuális élet
számtalan praktikáit tanulmányozták, a tantra szexet is megtanulta.
Érezte,  ahogy a gondolattól  felgyorsul  a pulzusa.  Mellbimbóival
üveget  lehetett  volna  vágni,  kapkodva  vette  a  levegőt.  Olyan
vágyhullám öntötte el, mint szerelmük kezdetén. Akkor ott volt a
Kedves,  aki  tett  róla,  hogy vágya kielégüljön,  de most? Le kell
hűtenie magát! Beszaladt a fürdőbe egy újabb – lehetőleg hideg –
zuhanyra.  Atyaég!  Hónapok  óta  nem  kívánta  a  szexet,  mert
szerelme  halványult  a  Kedves  irányában.  Most  miért?  Egész



életében  azt  tapasztalta,  hogy  képtelen  szexre,  még  egy  laza
pettingre sem, ha nem érez szerelmet az illető férfiú iránt. Most
meg sehol egy férfi! Mitől törte a nyavalya? Még csak két napja
van itt! Mi lesz hat hónapig? Lehet, hogy céda leszek, és adom a
testem annak, akinek kell,  csak csillapodjon a vágyam? Kezdem
érteni a szex-centrikus, idős nőket!

Lecsillapodva  a  zuhanytól,  azon  gondolkodott,  vajon,  itt  a
faluban van-e olyan hímnemű egyed, aki  szóba jöhetne alkalom
adtán.  Majd  pénteken,  mikor  megy piacozni,  jól  körülnéz  ilyen
szempontból is.  Vihogott magában, végül is nem több mint egy
vibrátor használata, az meg neki nincs. Mondjuk, ha esetleg dögre
lefárasztja magát fizikailag, akkor nem marad energiája ilyesmire.
Lement  a  pincébe,  megnézni  azokat  az  inkvizíciós  eszközöket,
amikkel gyúrni szoktak a pasik. Tanulmányozta, kipróbálta, majd
eldöntötte,  a bicikli  mellé beiktat  egy kis  sanyargatást  is.  Mire
visszamegy, olyan szíjas lesz, hogy csak, na!

Reggel  korán  kelt,  beöltözve  indult  bringázni.  Majdnem
összepisilte magát a fájdalomtól, amit a combja, vádlija produkált,
ám hősiesen tekert. A távot nem növelte, ám a sebességet igen.
Már  közben  nézelődni  is  volt  ideje.  Látta,  a  lovas  tanyán  van
forgalom rendesen. Hiába, jön a hétvége, szaporodnak a vendégek.
Reggelire jó, bőséges, zöldfélékkel készített rántottát, narancslével
öblítette le. Most nem fáradt el annyira, mint tegnap. Kávét is ivott,
bár keveset, azt is felhígította tejjel. Adott az állatoknak is enni,
inni, majd pucéran kifeküdt a nyugágyba a Napra! Még korán volt,
ilyenkor még nem vészes, egyébként sem bír tíz percnél tovább egy
helyben maradni. A fejét azért védte a tavalyi szalmakalapjával.
Feküdt  a  Napon  hason,  háton,  mint  csirke  a  nyárson,  úgy
forgolódott. Mikor már erősödött a meleg, behúzta a nyugágyat az
árnyékba. Kellemes szellő hűsítette izzadt testét. Mennyei volt így,
ruha  nélkül!  Vázlatokat  készített  a  téli  kollekcióhoz.  Néha
elragadta  a  fantáziája,  elképesztő  ruhakölteményeket  vetett
papírra,  amiknek semmi köze  nem volt  az  említett  feladatához.



Múltkoriban  felhívta  Zoé,  aki  ismét  bemutatóra  készül  –
Milánóban.  Meghívta,  néhány  darabbal  vegyen  részt  ő  is.
Elzárkózott, határozott nemet mondott. Fogalma nincs a mostani
trendekről,  sem a  vonalvezetésben,  sem az  anyagok  világában,
ilyen felkészületlenül nem alkalmas ekkora feladatra. Persze, Zoé
győzködte, de nem engedett. Zoé nemzetközileg elismert tervező
volt, nemrégiben személyesen is megismerkedtek, aztán egy közös
divatbemutatóra is meghívta, ahol nagy sikert aratott a bájos, kínai
manökenek által bemutatott, kínai szellemiségű modelljeivel.

Már megint az a bosszantó kettősség a fejében! Lám, a rajzok
bizonyítják, hogy minden kimondott szava ellenére, foglalkoztatja a
dolog! Természetesen, csak elvi síkon.

Lerakta a füzetét, mert az izzadságtól ragadt a keze. Bement,
letusolt, kijött megszáradni. Megevett egy gyümölcsjoghurtot, jó
hideg volt.  Megint csinált  néhány fotót,  aztán ismét a kertben,
összeírta,  mit  szeretne  vásárolni  a  piacon.  A  lista  láttán
megállapította, hogy kell vennie még egy szatyrot, mert egybe nem
fog beleférni.  Majd bent a boltban vesz,  amúgy is megígérte a
boltosnak, hogy benéz hozzá. Eszébe jutott a tegnapi hevülete. Ez
a boltos, egészen megfelelő példány lenne…

Maga elé idézte, mert akkor még nem úgy nézte, mint egy férfit.
Magas, szíjas, semmi pocak. Barna bőr, erősen őszülő haj, magas
homlok, kissé túl magas, mert kopaszodik a búbja, maradék haja
nyakába  ér.  Körszakáll,  szintén  mákos,  kis  bajuszka,  olyan
„takonyfogó”,  a  testén  lévő  fehér,  szinte  áttetsző  ingből
kigöndörödő mellszőrzet is őszbe vegyül,  fenekén feszül a sötét
drapp vászonnadrág, drapp vászoncipő – zokni nélkül. Görögös orr,
tövéből  mély  ránc  fut  a  szakállba,  mélyen ülő  szeme –  erre  a
tekintetre mondják, „még a szeme sem áll jól” – huncut, bár semmi
szemtelenséget, vizsla tekintetet nem látott benne. Na, de milyen
színű is? Erre, bizony nem emlékezett. Mikor nevet, szeme vonallá
alakul, ezernyi apró ránc övezi. Hmm. Kellemes jelenség, az egész



fazon úgy, ahogy van, rendben lévőnek látszik.

Sajnos, semmi érdeklődést nem mutatott irányába, bizonyára
kiegyensúlyozott  kapcsolatban él.  Jelenleg ez nem is érdekelné,
mert néhány összefekvést tervezne csak, de valahogy fel kellene
kelteni a személye iránti érdeklődést. Meg aztán, a pasi sem fiatal
már,  igaz,  nagyon  jól  tartja  magát,  ám  a  Kedves  potenciája
rendkívüli,  egyáltalán  nem  nevezhető  általánosnak  bizonyos
korban. Aztán, itt van az a bonyolult helyzet, hogy vajon ő képes
lenne-e vágyat érezni,  amikor a férfi  rendelkezésére áll? (a szó
szoros értelmében) Abbahagyta a meditálást, a dolog most nem
aktuális.

Lement a pincébe, ám előbb valami göncöt magára kell öltenie,
mert pucéran nem kellemes, tapadnak az eszközök! Nekiállt hasra
gyúrni,  meg karra,  mellre.  Ez  elég  is  lesz.  Igen,  de  alig  bírta
megmozdítani a dolgokat, ez nem az ő világa! Már pedig, akkor is!
Erőfeszítéssel  gyilkolta  magát,  szó  szerint  a  könnye  fakadt  az
erőfeszítéstől. Feljegyezte, melyik gyakorlatból mennyit volt képes
megcsinálni, aztán ismét a kádban fekve próbálta izmait lazítani.

Na,  kíváncsi  lesz,  vajon  holnap  hogyan  tud  majd  bringázni,
cipelni! Egyáltalán menni!

Iszonyú éhes volt, vacsorára felfalt egy hatalmas adag sonkát –
igaz, a sovány, gyári fajtából – megivott majd egy liter hideg tejet
is.  Lesz mit  vásárolnia holnap a piacon! Még a boltban is  kell
vennie néhány dolgot. Meg a pasit is más szemmel kell megnéznie,
nem úgy, mint eddig…

Hulla fáradtan zuhant az ágyba, az állatok körbevették, ismét
együtt aludtak.

 

*



 

Izgatottan készült a piacozásra, remélte, nem égeti magát, egy
felbukással. Elrakta a listát is, amit szokása volt otthon felejteni.
Evett is pár falatot, ivott narancslét, megetette az állatokat, ám
most kizárta őket a házból. Bekapcsolta a riasztót, ami a kiskaputól
független volt, így lazán kikerekezett és elindult a civilizáció felé.
Térdig  érő  drapp,  sokzsebes  nadrágja  nagyon  megfelelt  a
bringázáshoz is, meg a zsebekben simán elfértek a kulcskártyák,
pénztárca, telefon. Megint nagyon meleg ígérkezett, bár így reggel
kellemes volt az idő. Egy spagetti-pántos, tapadós pamuttopot vett
fel, meg a baseball sapkáját. Papucsban nem lehet biciklizni, ezért
egy  vászon,  balerinacipőt  tartott  alkalmasnak.  Lassan  tekert,
ráérősen. Baromira fájt  minden porcikája! Az esti  „edzés” mély
nyomokat hagyott az izmaiban. Elért a saját út végéhez, itt már
néha elsuhant egy autó. Elgurult a lovarda mellett,  nem sokkal
aztán  már  a  falu  házait  nézegethette.  Meglátta  a  boltot,  és
felfedezte  a  kerékpártárolót  is.  Nagyszerű,  de  miről  fogja
megismerni  a  sajátját?  A  legszélső  állványba helyezte.  Fogta  a
szatyrát, bement a boltba.

A joghurtokból pakolt magának bőséggel, majd egy egész rúd,
csípős szalámit is  berakott  a kosárba.  A kolbászokat nézegette,
szagolta volna, de a csomagoláson nem jött át az illat. Kiválasztott
egy  masszívnak  látszó  szatyrot,  aztán  befejezte  a  vásárlást.  A
boltos ajtaja résnyire nyitva volt, hát kocsiját félretolva bekopogott,
majd bedugta a fejét.


