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I.
Félszemmel rápillantott a sebességmérőre, több mint kétszázat

mutatott. Eszter megrántotta a vállát. Na és?!

A tűzpiros Ferrari California, - az öregedő playboy ajándéka -,
könnyedén száguldott a főúton. A dombtetőn megtorpant, de csak
annyi időre, amíg fényszórói össze nem kacsintottak, a fák levelei
között  megbúvó  napsugárral,  majd  felhorkantott,  s  mint  egy
istállóból  szabaduló  tüzes  paripa  ismét  nekilódult.

A  hosszú,  egyenes  lejtőt  magas,  sötétzöld  lombú  fák
szegélyezték,  a  közöttük átszűrődő fényben az út  varázslatosan
szép volt. A tetőn – egy villanásnyi időre – befogta szeme a látványt,
a  mélység  húzta  lefelé,  még  jobban  lenyomta  a  gázpedált,
meglegyintette  a  szabadság  szele.  Az  érzés,  hogy  suhanni,
repülni… és menekülni. Menekülni a szeretett férfi közömbössége,
valaha  volt  barátnője  fájdalommal  teli,  a  mai  napig  kísértő
tekintete  elől.  Elmenekülni  a  csalódás,  a  bánat,  s… Attila  elől.



Hogy hova, merre, maga sem tudta. Annyit tudott csak, hogy
nem tud Attila nélkül élni. S nem is akar. Űzte, hajtotta magát, s az
autót, mintha maga mögött hagyhatná a bánatot, a csalódást. A
képet, ahogy Attila csomagol, s ahogy közli vele, elköltözik.

Most, hogy bekövetkezett az elkerülhetetlen, most döbbent csak
rá igazán, mennyit jelentett neki a férfi, s mennyire nem törődött
vele. Attila igényelte volna az odafigyelést. Eszter kristálytisztán
látta a hibáit, látta, hol rontotta el. Mert ő rontotta el. Tudta már.
Csak éppen késő volt. Már nem számított.

Azon az estén, Eszter a fésülködőasztalnál ült, bulira készült,
Attilával.  De  a  férfi,  miután  felöltözött,  elővette  a  bőröndjét,  s
csendben pakolni kezdett. Eszter felhúzta a szemöldökét, s csak
nézte a férfit a tükörből, s még mielőtt az megszólalt volna, már
tudta: vége van.

Attila  megérezte,  hogy  a  lány  őt  nézi,  felegyenesedett  egy
pulóverrel a kezében, melynek nevetséges módon lelógott az egyik
ujja, s ott himbálódzott a bőrönd fölött. Végtelen szomorúsággal
nézett rá, de kimondta; elköltözöm…

Eszterben  darabokra  tört  valami.  Hangos  csörömpöléssel
zuhantak a darabok lelke padlójára, de kívülről mindebből semmi
nem  látszott.  Anyja  jó  munkát  végzett.  Belenevelte,  hogy
fegyelmezze vonásait. Mindig azt mondta: kislányom, minket senki
ne lásson sírni, szenvedni. Ez a mondat olyannyira beleégett Eszter
lelkébe, hogy ma már ha akarna sem tudna változtatni rajta.

Attila bejelentésére már számított egy ideje, sejtette, hogy el
akarja  hagyni,  mégis  váratlanul  érte.  Gyengébb  pillanataiban
Eszter próbált változni, próbált csak Attilára figyelni, de nem volt
képes változtatni magán, s a helyzeten, melybe önhibáján kívül,
talán a természete miatt került. Imádta a bulikat, ezerrel pörgött, a
társaság volt az élete, mindennek az alfája és omegája. A gyönyörű
Esztert szerették a bulik, ő volt a társaság lelke, imádott táncolni, s



percek alatt asztal alá itta a legvakmerőbb pasit is, úgy, hogy rajta
egyáltalán nem látszott  semmi.  Csak később derült  ki,  hogy az
apjától kapott koffeininjekciók segítettek ebben neki.

Eszter  esküvőszervező  volt.  Szépségének,  vele  született
természetes  bájának  és  kedvességének  köszönhetően  nem  volt
olyan  pár,  aki  bármelyik  vad  ötletére  nemet  mondott  volna.  A
városban állandó beszédtéma volt az éppen aktuális esküvő, amit
Eszter szervezett. A legnagyobb durranás az volt, amikor a párt a
Citadellán a Szabadságszobor kezében tartott pálmafaágig emelte
egy daru, s ott mondták ki az igent.

A menyasszony, aki pornószínésznő volt, egy teljesen átlátszó, a
fenekét  alig  takaró,  hófehér  csipkeruhát  s  combközépig  érő
tűzpiros,  magas  sarkú  csizmát  viselt.  A  vőlegény  latexsortban,
frakk-kabátban,  csupasz  mellkassal,  cilinderben  állt  mellette.
Hónapokig  beszéltek  Pesten  erről,  aminek  eredményeképpen
mindenki Juhász Esztert akarta esküvőszervezőnek. Eszter mindent
elvállalt, imádta a munkáját, annyi történt, hogy két év után muszáj
volt felvennie két dolgozót, mert egyszerűen nem győzte a munkát.

A Dream Weddings egyszemélyes kisvállalkozásból Kft. lett, s
Budán az egyik csili-vili irodaépületbe költözött, ügyvédek, orvosok
s egyéb sznob társaság közé.

De Eszternek ez tökéletesen megfelelt. Ő imádott magas sarkú
papucsában, miniszoknyában végiglejteni a folyosón, tudván, hogy
sok pasi csorgó nyállal néz utána. Imádott csevegni az ügyvéddel,
aki celebeket védett,  vagy a jóképű plasztikai sebésszel,  akinek
végül is megengedte, hogy nagyobbra varázsolja melleit, melyeket
Eszter mindig ki is tett a kirakatba, bárhova ment, bárki jött, s
bármilyen is volt az időjárás. Egyszerűen büszke volt rájuk.

De boldogan csacsogott egy kereskedelmi tévé sztárriporterével
is, aki minden áron ágyba akarta vinni a „dögös vörös bögyöst”,
ahogy kollégái között emlegette. Persze Eszterhez visszajutottak a



szavak,  Pest  nem egy nagyváros.  De csak nevetett  a  korosodó
riporteren,  aki  eddig  elfogyasztott  három  feleséget  és  számos
szeretőt,  mégsem volt  otthon sehol.

De mindez most nem létezett, csak állt Attila előtt, s törött lelke
cserepein át nézte, ahogy egymás után rakja bele ingeit, öltönyeit
a bőröndbe.

Ahogy a piperecuccokat ráömlesztette a tetejére, az arcvizes
üveg kinyílt s rácsurgott az egyik Versace ingére, de Attila csak
legyintett. Láthatóan már túl akart lenni mindenen. El akart ő is
menekülni.  –  Segítek!  –  mondta  Eszter.  S  valóban  segített,
megigazította  az  arcszeszes  üveget,  felitatta  az  ingre  folyt
arcszeszt,  s  segített  bezárni  a  bőröndöt.  Közben  arra  gondolt,
mennyit küzdött ezért a férfiért, s most nincs tovább. Nincs ereje
folytatni a harcot.

Jó volt Attilával, imádta a bulikat, a partikat szerte a városban, s
húzta, cipelte magával a férfit is. Pedig az néha már kérte, hogy
inkább maradjanak otthon. Csak ők ketten, egy pezsgős vacsorára,
– mondta,  s  magához húzta a lányt.  De Eszter mindig kibújt  a
kettesben eltöltendő este kérése alól, mert Ő büszkélkedni akart
kedvesével, azt akarta, hogy mindenki csodálja az imádott férfit.

S most az imádott férfi elmegy. Elmegy, méghozzá egy húsz
évvel idősebb nővel.

A  férfi  élete  értelme  volt  az  első  pillanattól  fogva,  ahogy
meglátta  Hanna  születésnapi  buliján.  Abban  a  pillanatban
beleszeretett,  ahogy belenézett  a majd’  két  méter magas szőke
férfi kék szemeibe. Mint egy görög Isten, olyan volt a férfi, s ahogy
ránézett, Eszter látni vélte azokban a szemekben a szerelem vörös
tüzű lángjait.

A  férfi  izmos,  kigyúrt  de  formás  testén  remekül  állt  a  kék
koptatott  farmer  és  a  szemeivel  harmonizáló  kék  izompóló,



nyakába bézs színű pulóvert kötött az esti hideg ellen. Ahogy kezet
nyújtott,  s  ahogy  mosolygott…  Eszter  tudta;  elveszett.
Önkéntelenül is azon igyekezett, hogy kezét olyan sokáig a férfi
száraz, meleg tenyerében tartsa, amilyen sokáig csak lehet. Végül
el kellett engednie, mert Hanna Attilába karolt, s magával vitte
táncolni.

Eszter az est folyamán többször is a férfin felejtette tekintetét,
aki hanyag eleganciával karolta át Hanna vállát, nyilvánvalóvá téve
a tényt, hogy összetartoznak. Ámde Attila róla sem feledkezett meg,
néha rápillantott, s megeresztett egy mosolyt. Talán érezte, hogy
akarva–akaratlan de felkavarta a lányt.  Eszter várta,  hogy ettől
több is történik majd, végül úgy jött el a buliról, hogy még csak
nem is beszéltek. Magával vitte a férfi kedves mosolyát, elbűvölő
tekintetét, lágy mozdulatait, s szívében az iránta érzett szerelmet.

Napok múlva sem volt képes kiverni a fejéből, róla álmodott,
nehezen koncentrált  a  munkájára,  állandóan Attila  kék  szemei,
mozdulatainak lágysága, s kedves mosolya lebegett szemei előtt.
Ugyanakkor  lelkiismeret-furdalás  gyötörte  legjobb  barátnője,
Hanna miatt. Ők ketten együtt nőttek fel, mindig minden bajukat,
örömüket megosztották egymással. Igaz, az elmúlt néhány évben
kicsit  eltávolodtak  egymástól.  Mindketten  a  karrierjüknek
szentelték a legtöbb időt, s ráadásul más-más városban tették ezt.

Aztán két éve Eszter egy sikertelen kapcsolat terhével a vállán
visszaköltözött Debrecenből Pestre, és ott folytatták, ahol egykor
abbahagyták.  Mint  két  kajla  tinédzser.  Eszter  imádta  ezt  a
mondatot, s ahol lehetett, el is ejtette, igen, olyanok vagyunk mi
Hannával, mint két kajla tinédzser. Volt, aki csak megmosolyogta
ezt,  de volt,  akinek szemében az  irigység lángja  lobbant,  hogy
vannak emberek, akik ennyire jó barátnők lehetnek.

Miután ő elköltözött, azután is tartották a kapcsolatot, életük
minden nagyobb eseményéről tudtak, de azért az mégsem olyan,



mint  amikor  egy–egy  barátnős  csevejre  összejönnek  valahol,  s
órákon át  csak pletykálnak,  kivesézik a pasikat,  a  főnököket,  a
munkát, s egyáltalán; az életet.

Eszter  elhúzta  a  száját,  ahogy  ezeket  végiggondolta,  és
gyötrődve vette tudomásul azt is, hogy ennek most valószínűleg
vége lesz. Vége lesz, s miatta, Eszter miatt.

Kényelmetlen érzés volt. Mindig arra törekedett, hogy senkinek
ne okozzon bánatot, csalódást, figyelt arra, hogy mások szeressék,
hogy  a  külvilág  számára  úgy  tűnjön,  ha  nem  is  tökéletes,  de
legalább igyekszik, s nem problémás, hanem megértő. Na ennek is
lőttek. – gondolta – mert nem tud, és nem is akar lemondani az
imádott  férfiról.  Tehát  szembe  kell  szállnia  a  világgal,  a
környezetével,  s  nem  utolsósorban  Hannával.

Tudta, mélységes megvetésre számíthat majd ezért a családon
belül. Hanna az unokatestvére volt, s ebben a családban nem volt
szokás belerondítani a másik életébe. Eszter nem ezt, s főleg nem
így  akarta.  Ő csak  boldog akart  lenni.  S  bár  megszokta,  hogy
eddigi  élete  során  mindig  mindent  megkapott,  most  mégis
megrémült,  hogy  pont  azt  a  férfit  szerette,  aki  a  barátnőjéhez
tartozik, és rettegett a pillanattól, amikor ez majd kiderül.

Sovány vigasz volt, hogy a lelke mélyén tudta; fel fogja vállalni
ezt  a  kapcsolatot,  és  fel  fogja  vállalni  azt,  hogy  ezáltal  sokan
szembefordulnak  majd  vele.  Őszintén  sajnálta,  hogy  elveszti
barátnőjét, de azt is tudta, hogy az élet nem véletlenül sodorta
Attilát az útjába. De mégis… hogyan történhet meg, hogy egyik
pillanatról a másikra, minden átmenet nélkül szeret bele valakibe?
Soha nem hitt a „szerelem első látásra” szövegben, s ez még soha
nem is fordult elő vele. Csak most. Már csak az a kérdés, Attila
vajon ugyanígy érez-e?


