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Minden jog fenntartva!

-Fiúk! Gyertek enni! Az előbb még éhen akartatok halni, most meg eltűntök! – szólt be a gyerekszobába Amanda. Elővette a
hűtőszekrényből a tejes dobozt,  lecsavarta a tetejét,  teletöltött két poharat és az asztalra tette a tányérok elé. Hamarosan két
egyforma kisfiú rontott be a konyhába egymással versengve.

-Én vagyok az első! – kiáltotta Petike.

-Nem is! Amanda! Én voltam a gyorsabb, igaz? – panaszkodott az ikertestvére.

-Mindketten egyszerre érkeztetek. – szögezte le a nővérük. Amanda megszokta már ezt a versengést és azt is megtanulta, hogy a
leghamarabban akkor tud békét teremteni az öccsei között, ha mindkettőnek igazat ad.

-Egyétek meg az uzsonnát, utána irány a szobátok! Ha van még leckétek, akkor csináljátok meg, csak utána lehet játszani! Világos?

-Igen! – mondta a két fiú egyszerre, majd egymásra néztek, szemükben huncut csillogással.

Amanda nem vette észre ezt a kis összevillanást, elrakta a vajas dobozt a hűtőszekrénybe és a szobájába ment. Felvette a földről a
hátizsákját, kivette belőle a matekfüzetét, és az íróasztalára dobta. Kihúzta a széket, leült és kinyitotta az utolsó félbehagyott leckénél.
Az ajtót azért nyitva hagyta, mert az öccsei sokszor szorultak rendre utasításra, ezért szerette hallani, hogy mit csinálnak, nem
tesznek-e rossz fát a tűzre. Híresek voltak a csínytevésről otthon is, az iskolában is, pedig még csak nyolc évesek voltak. Mi lesz még
később? – tette fel olykor a kérdést a család.

Mindössze tíz perc telt el nyugalomban, azalatt a lány befejezte az iskolában félbe hagyott példát és még kettőt megcsinált. Éppen
a radírt tette le a kezéből, amikor szokatlanul nagy csendre lett figyelmes. Fülelt kicsit, majd az ajtó felé nézett, ahonnan sugdolózást
hallott. Azonnal tudta, hogy öccsei megint forralnak valamit.

-Fiúk! -  szólt rájuk hírtelen, szándékosan megijesztve őket. Hamarosan két kis fejecske kukucskált be az ajtófélfa mellett a
szobájába. Öccsei arcán egy csepp ijedtség sem volt, mindössze kíváncsiság. Pislogtak néhányat, majd összenéztek és elszaladtak
nővérük ajtaja előtt, egyenesen a saját szobájukba.

-Elraktátok a tányérokat? – kiáltott utánuk a lány.

-Igen! – jött újra az együttes válasz.

-Tessék leckét írni! Anya mindjárt itthon lesz! – fenyegetőzött Amanda megszokásból, és tovább folytatta a tanulást. Már nem sok
maradt, igyekezett minél többet elkészíteni az iskolában. Az utolsó óra után még volt fél órája a vonatérkezésig, viszont az út az
állomásig csak tíz percet vett igénybe. Az utóbbi két és fél évben mindig így csinálta. Elkezdte az írásbelit még az iskolában, a vonaton
a szóbelit tanulta, majd otthon befejezte a maradékot. Nem mintha stréber lett volna, szó sem volt róla. Egyszerűen csak nem volt
ideje arra, hogy az összes leckéjét otthon készítse el. Illetve lett volna, de ha így tesz, az estig is elhúzódik, akkor pedig valóban
egyetlen perce sem marad magára. Így, amikor hazaért evett, és addig tanult, amíg az öccsei haza nem érkeztek a napköziből. Akkor
uzsonnát készített nekik, és visszatért a könyvei mellé.

-Sziasztok! – hallották a gyerekek az édesanyjuk hangját fél öt után hét perccel.

Kati, letette kezéből a szatyrokat a konyhai pultra.

-Szia anya! – futottak oda hozzá az ikrek nagy lendülettel és átkarolták a derekát, épp hogy fel nem lökték.

-Sziasztok! – nevetett az asszony. – Jók voltatok ma? – Ezt a kérdést mindig feltette a fiúknak, de ők csak nevettek. Nem vágták rá
a lehető leghelyesebb választ, hogy „igen” mert arra nevelték őket, hogy hazudni nem szabad. Viszont azt sem szerették elárulni
önként, ha megszidta őket a tanár nénijük.

-Szia Anya! – mondta a lánya, amikor belépett a konyhába, odahajolt az anyjához, akit még mindig körülvettek az öccsei, majd a
pulthoz lépett és elkezdte kirakosgatni a szatyrok tartalmát.

-Szia Amandácska, köszönöm! – mondta a lánynak - Tanultatok? – fordult most kisebb gyermekeihez.



-Már mindent megcsináltunk a napköziben! – Mondta most gyorsan Palika.

-Igen, minden kész van! – helyeselt Petike is.

-Akkor rendben van! – nyugtázta Kati.

-Anyu, kimehetünk az udvarra?

-Kimehettek, de jól öltözzetek fel! Az itthoni cipőt vegyétek elő! – szólt a fiúk után az asszony, mert azok máris az előszobában
termettek, hogy minél hamarabb kint lehessenek.

-Rendben! – jött az együttes válasz.

-Túróstészta lesz a vacsora? – kérdezte Amanda, csak úgy a beszélgetés kedvéért. Volt már annyi tapasztalata a főzés terén, hogy
egyértelmű legyen számára, a hozzávalók alapján.

Bár néhány hónapja múlt még csak tizenhét éves, azért már elég sokféle ételt el tudott készíteni. Olyan családban élt, ahol
mindenki kiveszi a részét a munkából. Mivel ő volt a legidősebb, gyerek, ráadásul még lány is, ő volt az, akit a háztartás mellett az
öccsei felügyeletével is megbíztak a szülei. Ezért is tanult órák után az iskolában, az állomáson, amíg a vonat be nem futott a peronra,
és azon a húsz perces úton, amíg a vonat megtette az utat a várostól  a falujukig.  Igazából nem falu volt,  ahol lakott,  hanem
nagyközség, de a helyiek csak faluként emlegették.

Kati leült a konyhaasztalhoz és nézte a lányát, ahogy becsukja a hűtőszekrény ajtaját.

-Igen, túrós tészta lesz. Gyere, ülj le egy kicsit! Mi volt a suliban?

-Semmi különös. – Amanda kihúzta a szemközti széket és helyet foglalt. – Kaptam egy ötöst bioszból. – tette hozzá közömbös
hangon.

-Ügyes vagy Amandácska! – dicsérte meg az anyja.

A lány egyedül a szüleitől tűrte el ezt a megszólítást. Rajtuk kívül mások utoljára az óvodában nevezték így. De a szüleitől már fel
sem tűnt a túlzóan becézgető név. Sőt! Ha a rendes nevét használták, akkor ott már komoly dologról volt szó.

-És milyen volt a te napod? – kérdezett vissza Amanda.

-Fárasztó! De azért érdekes. Nézd csak, mit kaptam! - az asszony elővett a táskájából egy sárga borítékot és a lánya elé tette. –
Móni hozta be az ebédszünetben.

Amanda felemelte a borítékot, kinyitotta és egy kettéhajtott „meghívó” feliratú papírt vett ki belőle. Maga elé tartva hangosan
olvasta a szöveget:

 

Selyem Zsolt

és

Hajdú Ágota

 

Meghívja Önt és kedves családját a 2012. június 15-én, 17:00 órakor tartandó

esküvőjére és az azt követő vacsorára.

-Nahát! Lagziba megyünk? – derült fel a lány arca.

-Igen! De van más is. – mondta Kati, majd kis szünetet hagyva kissé félve folytatta - Mivel az unokabátyádnak nincs testvére,
Ágotával arra gondoltak, hogy lehetnél te az egyik koszorús lány.

-Na, ne már! – fakadt ki Amanda. – Én nem akarok habos-babos ruhában billegni a menyasszony mögött! – háborgott. – Mit
mondtál nekik?



-Semmit. Azt mondták, majd téged megkérdeznek.

-Jajj ne! – és a karjára borult mely a konyhaasztalon nyugodott. – Akkor nincs visszaút! – kesergett.

-Igen, úgy tűnik. – Kati tudta, hogy a lánya úgy sem fog nemet mondani, egyszerűen nem illett. – Én azért szívesen megnézlek majd
abban a ruhában. És szerintem neked is tetszeni fog, majd meglátod! Majdnem két és fél hónapod van rá, hogy megbarátkozz a
gondolattal. – bíztatta elkeseredett gyermekét.

Amanda felemelte a fejét és beletörődően nézett az anyjára.

-Hát, én nem hiszem, hogy jól fogom érezni magam! – mondta, de mivel ismerte magát, tudta, hogy holnapra már jobb színben
látja a világot. Nem volt szokása túl sokáig izgatnia magát olyan, számára kellemetlen dolgokon, amik úgy is be fognak következni,
vagy már be is következtek. Egyszerűen sajnálta rá az időt. Erre szülei tanították már kiskorától fogva. Most is hamar tovább fog lépni
a nem túl kedvező híren, akárcsak máskor.

-Na, mindegy! Megyek tanulni, mert sosem végzek!

-Jól van szívem. – hagyta jóvá az anyja.

Amanda fél hét körül befejezte a tanulást, majd kiment vacsorázni. Édesapja már hazajött és bekiabált neki, az öccseivel még az
udvaron találkozott.  Időközben elkészült  a  túrós  tészta,  a  fiúk  is  bejöttek  az  udvarról  és  néhány perc  múlva,  hozzákezdtek a
vacsorához. Az apjuk is megkérdezte a fiúkat, sőt, még Amandát is, hogy jók voltak-e. Kati beszámolt az esküvői meghívásról, Amanda
pedig megemlítette, hogy úgy néz ki, hogy koszorúslány lesz. Ennek a hírnek az apja sokkal jobban örült, mint ő maga. Vacsora után
Amanda elmosogatott, amíg a fiúk fürödni mentek, a szülők pedig megbeszélték egymás közt az ügyes-bajos felnőttes dolgaikat.
Amanda hallgatta őket, majd mikor már tiszták voltak az edények, és az öccsei is kijöttek a fürdőszobából, ő is elment fürödni. Nem
volt szokása, hogy sokat pancsoljon, egy öttagú családban ezt nem is nagyon engedhették meg maguknak. Mindössze tizenkét percre
volt szüksége, hogy elkészüljön. Bement a szobájába, és kezébe vette a történelem könyvét. Nem volt tévéje, ezért esténként vagy egy
könyvet olvasott, vagy ritkán valamelyik tankönyvét, vagy pedig az interneten levelezett a barátnőjével és az ismerőseivel. Egyetlen
számítógép volt  a házban,  de az az ő szobájában kapott  helyet.  A szüleik úgy nevelték őket,  hogy a számítógépes játékok ne
szerepeljenek a kedvenc szórakozásaik között. Viszont Amandának sokszor szüksége volt az internetre. A szülei egyáltalán nem
foglalkoztak a számítógéppel, és az öccsei sem használtál, ezért került őhozzá.

Most a tankönyv volt soron, mert a lány úgy érezte, hogy ráférne még a leckére egy olvasás. Felhajtotta az ágyán a takaróját, leült,
majd a párnájára dőlt. Abban a pillanatban érezte, hogy a háta alatt van valami, ami miatt nem tud kényelmesen lefeküdni. Felült,
megnézte, de nem látott semmit. Néhány másodperc kellett csak, hogy észre vegye, hogy bármi is az, a lepedő alatt van. Leszállt az
ágyról és benyúlt alá. Amikor keze hozzáért, már tudta, hogy mit talált meg. Felállt, kezében a hajkefével és csak nézte. Agyában
végigfuttatta a délutánt és fél perc múlva összekapcsolta öccsei sugdolózó viselkedését a kezében tartott tárggyal.

-A kis ördögök! – mosolyodott el. - Na, megálljatok! – mondta, letette a hajkefét az íróasztalára, majd a könyvvel a kezében
visszafeküdt az ágyba.

 

A kora reggeli napsugarak lapos szögben világították meg a falu főutcáját, a fák hosszú árnyékot vetettek a járdára, ahol Amanda
álldogált és közeledő barátnőjét figyelte. Most egy kicsit hamarabb indult el, otthonról, mint szokott. Bár egyébként is mindig ő ért
oda előbb, ahol Reginával találkozott reggelente. A lány apró, de fürge léptekkel közeledett magas sarkú csizmájában, karján tartotta
az előző napon vásárolt kézitáskáját. Arcán már messziről látszott a mosoly.

-Szia! – hajolt oda barátnőjéhez amikor elérte, és puszit adott az arcára.

-Jó reggelt! – viszonozta a köszönést Amanda –Azt hittem már idefagyok!

-Miért? Késtem? – kérdezte Regina és értetlenül pillantott előbb barátnőjére, majd az órájára.

-Nem, dehogyis! Én jöttem korábban. – legyintett a lány.

-Miért jöttél előbb?

-Nem akartam megvárni, amíg az öcséim reggelizni kezdenek.

-Még mindig ennyire malacul esznek? – ráncolta a homlokát Regina.

-Nem, de ma lehet,  hogy kiköpik az első falatot!  –  nevetett  a lány,  majd kíváncsian figyelő barátnőjére nézett  –  Tettem a
szendvicsükbe egy kis fogkrémet.



Bár Amanda a középiskola tizenegyedik osztályába járt, azért nagyon is gyerekként tudott viselkedni. Főleg ha játékról, vagy
bosszúról  volt  szó.  Megunta,  hogy a  fiúk  folyton valami  kópéságot  művelnek vele.  Egy idő  után felhagyott  a  panaszkodással,
egyszerűen csak megtorolta a sérelmeket. Mint ezt a tegnap esti hajkefe ügyet is. Regina már teljesen megszokta és nem is nagyon
volt kíváncsi rá, hogy ki és mivel kezdte. Mit tudhatott ő erről, neki egy nővére volt.

-Értem. – húzta el a száját egy kicsit és rögtön más járt a fejében, szeme felcsillant a gondolatra, mely most jutott az eszébe. –
Megkaptátok a meghívót?

Amanda emlékezett a kártyára, amit előző délután olvasott. Most eszmélt rá, hogy a menyasszony Regina rokona, ezért biztosan ők
is ott lesznek az esküvőn.

-Igen. Te, figyelj csak! Ha ezek ketten összeházasodnak, akkor mi szegről-végről rokonok leszünk. – állapította meg kedélyesen.

-Tényleg! – derült fel Regina is. – És képzeld! Én leszek az egyik koszorúslány! – arca sugárzott, látszott rajta, hogy Amandával
ellentétben ő nagyon is örül a felkérésnek.

-És azt hiszem, én leszek a másik. – mondta fanyarul a lány.

-Na, ne legyél már ilyen! – vett vissza vidám hangjából Regina, mert sejtette, hogy barátnője nem szívesen vállalja a szerepet.
Ismerte annyira, hogy tudja róla, nem szeret kiöltözni. Az ő stílusa a nadrág és a póló, nagy ritkán a szűk szoknya és az ing.

-Miért ne? Úgy sem tehetek ellene semmit, mert nem akarom megbántani őket, akkor legalább had morgolódjak.

-Hát éppen ezért ne morgolódj! Nem is szoktál. Majd meglátod, hogy milyen lélegzetelállítóan szépek leszünk!

-Már látom magam habcsóknak öltözve – utánozta Amanda a barátnője áhítatos hangját.

-Gúnyolódj csak! – legyintett a lány. – De majd meglátod, hogy hány fiú szívét dobogtatjuk meg!

-Dö-dömm, dö-dömm! Olyan hangzavar lesz, hogy nem fogjuk hallani az eskü szövegét! – nevetett batátnője és Regina is vele
nevetett.

Amanda nagy levegőt vett, majd lassan kifújta. Ezzel meg is adta magát a ténynek, hogy június tizenötödikén koszorúslány lesz. De
abban azért kételkedett, hogy ő lélegzetelállítóan fog festeni. Szeretett volna szőke, kék szemű lenni, mint Regina. Az ő haja és a
szeme barna volt. Igaz, hogy a rokonok dicsérték mandulavágású szemét, és hosszú, erős, egyenes szálú haját, de úgy gondolta, hogy
ők elfogultak, és nem nagyon adott a szavukra.

-És? Tudod már ki lesz a párod? – folytatta Regina.

-Nekem még nem is szóltak, csak anyunak, úgyhogy még nem gondolkoztam rajta. De az még két hónap!

-Pikk-pakk elrepül ám az a két hónap! – bölcselkedett Regina. – Miért nem szólsz Mikinek? Barátokként váltatok el, biztos lenne a
párod, ha megkéred! – utalt Regina a lány előző kapcsolatára.

Mikivel két hónapig volt együtt a lány, de Amanda még ezután sem érezte a szerelem érkezését, ezért nem látta értelmét annak,
hogy tovább járjanak. Nemrég szakított vele, megbeszélték, hogy barátok lesznek, de Amandának volt egy olyan érzése, hogy a fiú
talán mégis jobban kötődött hozzá, mint gondolta.

-Nem tudom. Lehet. Ha végkép nem találok mást. – mondta, mert nem szívesen áltatta volna, ha valóban jól sejtette a fiú érzelmeit.

Regina, hogy elterelje a szót, új témát vetett fel.

– Tanultál a töri dolgozatra?

-Igen, még este is. A könyvvel a kezemben aludtam el.

-Akkor majd leshetem rólad? – kérdezte a lány.

-Hát persze. – adott engedélyt Amanda. Sokszor előfordult,  hogy segítettek egymásnak. Elvileg munkamegosztás folyt,  mert
egyikük a humán, másikuk a reál tárgyakból volt jobb, de azért Regina többször szorult barátnője segítségére.

Öt perccel a vonat érkezése előtt értek az állomásra. Odaintettek néhány diáktársuknak, köszöntek az ismerős néniknek és
bácsiknak. Ezt minden reggel megtették, mert ha kihagytak egyetlen alkalmat is, azt azonnal szóvá tették szüleiknek az idősek.
Amanda szeretett vidéken lakni, ő nem vágyakozott nagy városokba, de a falunak megvolt az a hátránya, hogy jobbára mindenki
ismert mindenkit. Ezért a hír mindig gyorsan terjedt, akár jó volt, akár rossz.



-Oda ne nézz a pénztárhoz! – súgta Regina barátnőjének, amikor szeme az ott álldogáló társaságra tévedt. Amanda nem is nézett
oda, de azonnal tudni akarta, hogy mit látna ott, ha mégis megtenné.

-Ki az?

Regina csak vágott egy grimaszt,  amiből ő azonnal kitalálta, hogy valóban egy nem kívánatos személy álldogál az üvegajtó
túloldalán barátai körében. Ő volt Helga, a mindent jobban tudó, mindig a legújabb divatot követő, ellenszenves lány, aki már
kisgyermek koruk óta fúrta őt, ahol tudta. Udvarhölgyei körében, magasra tartott fejjel nézegette az embereket. Rövid, tupírozott
hajába fényes csatokat tűzött, arcát feltűnően sminkelte és királyi eleganciával viselte szőrmés gallérú, fekete színű szövetkabátját.
Amandának egyáltalán nem hiányzott ez a látvány, ezért megfogadta barátnője tanácsát.

Felhangzott a szignál a hangos bemondóból, mely a vonat érkezését jelezte a peronra, majd egy női hang szóban is megerősítette
azt. Az emberek megélénkültek, és máris helyezkedni kezdtek, megszokott helyükre ballagtak, ahol majd az ajtók nyílni fognak. Voltak,
akik elől szerettek utazni, voltak, akik hátul. Azoknak, akik nap, mint nap vonattal közelítették meg az iskolájukat, és a munkahelyüket
már kialakult szokásaik voltak e téren.

Amanda és Regina is elindultak a sínek felé. Megálltak, és megvárták, amíg az érkező vonat megállapodik, majd az ajtóhoz léptek.
Amíg a leszállókra vártak, Amanda a vonat ablakait nézegette. Egyszer csak megakadt a szeme egy jóképű fiún, amint kidugta fejét a
lehúzott ablakon, két kocsival hátrébb. Azonnal oldalba bökte barátnőjét.

-Odanézz! Láttad már azt a srácot?

Regina felnézett az ablakokra, amerre Amanda a fejével intett, és hamarosan észre is vette a kérdéses személyt.

-Nem. Még sosem láttam. – jelentette ki, majd ajka mosolyra húzódott – De szívesen megismerném! Jól néz ki!

-Akkor van húsz másodperced, mielőtt Helga lecsap rá. – intett szemével Amanda most a lány felé, aki nyíltan a fiút méregette
miközben a vonat felé lépkedett magas sarkú fűzős cipőjében. Nem volt szép arcú lány és Amanda szerint a leuraló viselkedése sem
volt vonzó, mégis sikerrel hódította meg a fiúkat, akiket kiszemelt magának. Márpedig igyekezett mindenkit a hódolójává tenni, aki
szerinte számított valamit. Ezek általában gazdag és jóképű srácok voltak. Ezzel szemben a szerencsétlenebbek életét gyakran tette
még nyomorúságosabbá egy-egy csípős megjegyzésével.  Amandának tudomása volt  egy Helga-ellenes csoportról,  mely  az  ilyen
bánásmódban  részesített  fiúkból  és  lányokból  állt.  Bár  érzelmileg  azonosult  velük,  mégsem  csatlakozott  hozzájuk  nyíltan.
Megelégedett azzal, hogy Reginával kitárgyalják a lányt.

Néhány másodperc múlva végre felszállhattak a vonatra. A szerelvény megindult és ők hátukat a falnak támasztva, szótlanul
hallgatták a zakatolást.

 

-Sziasztok! – kiáltott Kati a gyerekeinek, amikor délután hazaért a biztosítótól. – Megjöttem!

-Anyu! – hallotta Amanda a két kisfiú hangját kórusban, amikor rohanvást igyekeztek kifelé a konyhába.

Becsukta a biológia könyvet és ő is kisétált utánuk. Odakint a kicsik már fejjel előre kotorásztak a szatyrokba, amit édesanyjuk
hozott, mert észrevették, hogy ma joghurtot is vásárolt.

-Szia anyu! – köszönt a lány és odaállt a fiúk mellé. – Ki is pakolhatjátok, ha már nekiestetek! – szólt rájuk. De a kicsik csak
választottak egy-egy joghurtot és a többi élelmiszert a zacskóban hagyták. Petike leült, Palika meg vitt maguknak két kanalat és
nekiálltak falatozni. Amanda csak elhúzta a száját, és kiürítette a zacskót és helyére tette a maradék árut. Édesanyjuk szeretettel
mosolygott a lányára.

-Köszönöm Amandácska. – majd kis szünetet hagyva megkérdezte – Muszáj volt fogkrémet tenned a reggelijükbe?

-Ők kezdték! – pillantott fel a lány.

-Látom te is kisgyerek vagy még! – nevetett Kati. Amanda csak megvonta a vállát és mosolygott - Jók voltatok ma, fiúk? – fordult
most a kicsikhez az asszony.

-Igen! Képzeld anya… - kezdte Petike, de a testvére durván félbe szakította.

-Én akarom elmondani! – kiáltotta - Képzeld anya ma… - most Petike szakította félbe őt.

-Laci bácsi eltörte a lábát és nem volt tornaóránk!



-Jajj, szegény! És akkor mit csináltatok a harmadik órában?

-Bejött Éva néni és azt mondta, hogy egész órán lehet rajzolni! – vágta ki Palika.

-És mit rajzoltál? – kérdezte Kati.

-Én egy rakétát!

-Én is rakétát! – mondták a fiúk, és Amandának eszébe jutott, hogy még ebben is egyformák.

-Szaladjatok hozzátok ide, meg szeretném nézni! – kérte az anyukája. Ezután Amandához fordult – Ja! Ma este Zsolti fel fog hívni a
koszorúslányság miatt. Remélem, megbarátkoztál már vele!

-Meg. Képzeld, Regina is koszorúslány lesz! – mesélte a lány.

Ennek az  édesanyja  is  nagyon örült,  mert  szerette  volna lányát  egy szép ruhában látni.  Tudta,  hogy így  most  Amanda is
szívesebben vállalja el, ha a barátnője is osztozik a sorsában.

A lány elővett magának is egy joghurtot, és éppen ki akarta nyitni, amikor meghallotta a telefonja csörgését a szobájából. Fogta a
kiskanalat és a joghurtot, majd beszaladt vele. Telefonja az unokabátyja számát jelezte ki, de valójában Ágota volt a vonal túlsó végén.

-Szia! – szólt bele a menyasszony.

-Szia! Köszönjük a meghívást! - üdvözölte őt Amanda.

-Mi köszönjük, hogy eljöttök – udvariaskodott a lány. – Talán tudod, hogy szeretnénk, ha te lennél az egyik koszorúslány, ugye
vállalod? – tette fel a kérdést az igenlő válasz teljes reményében.

-Hát persze! – Amanda hangjában nyoma sem volt a korábbi nemtetszésnek. – Milyen színű legyen a ruhánk?

-Hát, arra gondoltam, hogy kék, vagy lila. Mit szólsz hozzá?

-Huh! Reméltem, hogy nem rózsaszín. – vallotta be, Ágota csak nevetett.

-Szerintem beszéljétek meg, de ha eldöntöttétek, akkor szóljatok, mert a virágcsokornak passzolnia kell hozzá. – mondta – Ja, és a
másik két koszorúslány Regina és Noémi. Arra gondoltunk, hogy a kísérőket is ti választhatjátok. De azért majd szóljatok nekik, hogy
lehetőleg egyforma színű öltönyben legyenek.

-Rendben. – fogadta el Amanda.

-Tudod már esetleg, hogy kit hozol?

-Fogalmam sincs. – mondta a lány kurtán.

-Na, mindegy, majd kitalálod. Akkor szólj, ha sikerült megbeszélni a ruhát, meg a kísérőt! – Ágota mindig lényegre törő, karakán
lány volt. Ez tetszett Amandának.

-Rendben, szia! – köszönt el tőle.

Kezében a kiskanállal és a joghurttal az ágyára ült és máris gondolkodóba esett. Kék, vagy lila? És egyáltalán hol? És mikor? Azt
legalább már tudta, hogy kikkel. Fogta a telefonját, és Reginát hívta.

-Szia! Most beszéltem Ágotával.

-Szia! – köszönt Regina, és Amanda már folytatta is.

-Szerinted kék, vagy lila legyen a ruhánk?

-Hűha, de lendületbe jöttél! Reggel még azt sem akartad, hogy koszorúslány ruhában lássanak, most meg már a színét tervezgeted?
– lepődött meg barátnője.

-Tudod, hogy nem szeretek sokáig bosszankodni semmin, ahhoz túl rövid az élet. – nevetett a lány.

-Az én bölcs barátnőm! – jegyezte meg Regina nevetve. – Szerintem Noémit is meg kellene kérdezni. Te mit szeretnél?



-Nem tudom.

-Szerintem a lila nem annyira szokványos, mint a kék. – osztotta meg a véleményét a lány.

-Igaz. Felőlem lehet a lila, ha nektek is jó. – hagyta jóvá Amanda.

-És ugye tudod, hogy a lánybúcsút is nekünk kell megszervezni? – váltott témát Regina.

-Tényleg? – ámult el a lány.

-Tényleg. Én felhívom Noémit és megbeszéljük, hogy milyen színű legyen a ruha, meg hogy mikor ér rá ruhát keresni. Neked van
valami programod, mondjuk péntek délután?

-Nincs.

-Akkor reméljük, hogy neki is jó a péntek. – mondta Regina, majd vidáman hozzátette – Jajj már alig várom, hogy ott legyünk!

-Jajj, már én is alig! – utánozta Amanda barátnője lelkesedő hanghordozását, majd elnevette magát.

-Pukkadj meg! – nevetett Regina is.

Amanda jó hangulatban tette le a telefont. Most várta is a pénteket, mert utána végre a hétvége jön, és félt is tőle, mert az egész
délutánját próbálgatással fogja tölteni.

-Meddig kell még erre a lányra várni? – türelmetlenkedett Regina.

-Nyugi, mindjárt itt lesz. Azt mondta, hogy már a buszon van. – nyugtatta Amanda.

Az állomáshoz közel egy esküvői szalon előtt álldogáltak és már kicsit unatkoztak. Regina már nagyon be akart menni az üzletbe,
erre várt napok óta, ezért számára ólomlábakon járt az idő. Noémi is ugyanabba a nagyvárosban tanult, mint ők, csak ő egy távolabbi
iskolában. Egy évvel volt fiatalabb, jól ismerték őt még az általános iskolából. Kedves lány volt, kicsit talán félénk. Ezért is íratták be
hetedikben a szülei karatézni. Azóta már igazán ügyes és magabiztos lett, és nem utolsó sorban a sport megőrizte remek alakját, és jó
formában tartotta. Regina és Amanda nem jártak el egyesületbe sportolni, de tavasztól őszig gyakran mentek ki futni a kanális melletti
ösvényre, télen pedig a klubban ping-pongoztak, ha idejük engedte.

Noémira ezután már csak három percet kellett várniuk, amíg megérkezett. Bementek az üzletbe és az eladó első kérdése az
időpontra vonatkozott. Noémi is elfogadta a lila színt, így a hölgy a boltban sorba kirakta eléjük a választható ruhákat.

-Milyen szépek! – ámuldozott Regina.

-Nézd azt ott! – mutatott egy valóban csinos darabra Noémi.

-Fogjunk egy-egyet, aztán kezdjük végre el! – tette hozzá Amanda.

-Elnézést, megengeditek? – szólt segítőkészen az eladó. – Ha tehetek egy javaslatot, akkor ezt ajánlanám neked. – tartott oda egy
vállpánt nélküli ruhát Reginának, melynek mell részén a ruha anyaga húzott volt.

Ezután Amanda és Noémi is az eladóra hagyatkoztak. Ő jobban tudta, hogy mi az, ami jól állna nekik és melyik, amelyikkel meg se
próbálkozzanak. Úgy döntöttek, hogy egyenként keresnek ruhát maguknak, így a másik kettő véleményezni tudja. Elsőként Regina
került sorra, mert ő volt a legizgatottabb. Három ruhát próbált fel, mire megtalálták neki a legjobbat. Ő nagyon vékony volt, ezért
mellben erősíteni kellett. Azután Noémi következett. Ő egy kicsit válogatós volt, de a végén két ruhát is találtak, ami fantasztikusan
állt neki. Amandát hagyták utoljára.

-Valami olyat szeretnék, ami nem túl fodros, meg masnis. – kérte az eladótól. A hölgy jó alaposan végigmérte, majd átment az
alkalmi ruhák fogasához. Lógott ott két halványlila színű ruha, melyek passzoltak a másik két lány ruhájának színéhez. Leakasztotta az
egyiket, majd odatartotta Amandának.

-Ez jó lesz. – jelentette ki mosolyogva.

-Ez? De hát ennek nincs se ujja, se pántja. Mi fogja megtartani a felső részét? – méltatlankodott a lány. Az eladó csak mosolygott rá.

-Majd én segítek felvenni. – ajánlotta.



-Pontosan ilyen kell neked is, a miénknek sincs pántja. – vetette közbe Noémi, majd Amandához fordult. – Segíts már eldönteni,
légyszives, hogy melyiket válasszam! – tartotta elé a két ruhát, amik között nem tudott dönteni.

-Szerintem ezt válaszd, ebben nagyobb a melled. – világított rá a ruha legfontosabb előnyére.

-Rendben. – nevetett Noémi. – Bezzeg Amandának nincs ilyen gondja, hogy mi töltse ki felül a ruháját. – tette hozzá sóhajtva.

-Neki nincs. – mosolygott Regina is.

Néhány perc múlva az eladó hölgy elhúzta függönyt és sejtelmes mosollyal az arcán kilépett a próbafülkéből.

-Na, mutasd magad! – szólt be Amandának Noémi.

A lány félénken lépett ki eléjük, majd megállt. Regináék leesett állal néztek rá. A ruha mellrészét merevítő tartotta, és nagyon szép
és merész dekoltázst kölcsönzött viselőjének. A ruha lejjebb követte a test vonalát, egészen a comb középig, ahol enyhén kiszélesedett
és lágy hullámban ért majdnem a földig. Elegáns volt, igen nőies és talán egy kissé szexi.

-Apám…! – Noémi tág szemekkel nézett a lányra. – De felnőttes vagy! Igazi nő!

-Dö-dömm, dö-dömm! – vigyorgott Regina.

-Ugyan lányok! Tényleg szép, meg minden, de esküvőre...? Mindenem kint van belőle! – intett maga felé Amanda.

-Esküvőre, akármire, de ezt a ruhát neked hordanod kell! – jelentette ki Noémi.

-Így igaz! – helyeselt Regina is, majd sajnálkozó pillantással hozzátette - Szegény Ágota!


