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Minden jog fenntartva!

 

Marge

 

Látom, ahogy a nap első sugarai ferdén, de már elérik az ablak párkányát. Meredten nézem;
figyelem, ahogy egyre nagyobbodik a folt, mintha ecsettel maszatolná valaki.

A betóduló hűvös levegő megborzongatja izzadt testem. Lassan szárad rólam a verejték, ahogy
lassul fülemben a szívem dübörgése.

Fejem üres, nem is akarok gondolkozni, csak ülök az íróasztalnál és nézem a semmit.

Nem értem, vagy inkább nem akarom megérteni ezt az imént olvasott e-mailt; olyasmit kavar fel
bennem, amit magam előtt is szégyellek, eltemettem, nem gondolok rá. Idétlen viselkedés volt,
meggondolatlanság, pillanatnyi megszédülés, ami egyáltalán nem jellemző rám.

Zaklatott vagyok, sértett, mert felidézte azt, amit tettem, holott én erővel radíroztam ki a hozzám
méltatlannak ítélt eseményt, de a levél ismét felidézte bennem az egészet. Nem volt hozzá joga!

Ismét meglódul a pulzusom, a tehetetlen düh hajtja a vérem.

Kirúgom magam alól a széket – nagyot koppan, ahogy a kisasztal útját állja.

Szorosra húzom testemen a köntöst, majd cigaretta után matatok. Lobban a láng, gomolyog a füst,
amit kifújok.

Keresem a helyem a lakásban, azt a helyet, ahol hideg fejjel végiggondolhatom ezt az egész,



tébolyító dolgot.

A kanapé sarkát szemelem ki,  azt,  amelyik háttal van a ragyogóan besütő napnak, a világos
ablaknak,  mert  sötétségben  fogok  kotorászni.  Olyan  részét  idézem életemnek,  melyet  a  pokol
fenekére száműztem; most kénytelen vagyok alámerülni. Muszáj megtennem, mert a válaszom ettől
függ. Valóban szégyenkeznem kell-e, és mennyire

 

*

 

Akkor március volt, a tavasz még sehol, legfeljebb némi illat ígérte közeledtét, amit a metsző,
hideg szél hozott valahonnan.

Egy hetet töltöttem abban a tengerparti faluban, egy családias, kedves panzióban. Nem először
jártam ott, tetszett a hely. Csendes, nyugodt, még nyáron, a szezon közepén is elviselhető.

Időnként kitépem magam a megszokott környezetből, lapossá vált életemből. Nem panasz ez,
nagyon kényelmesen élek, nincsenek gondjaim. Mivel gyerekeim szétszóródtak a nagyvilágba, ritkán
van alkalmam nagymamaként ténykedni, egyszerű nyugdíjasként élem napjaimat. Nem, azt nem
mondanám,  hogy  színtelen,  vagy  unalmas  az  életem,  de  időnként  keresnem  kell  valami
változatosságot.  Ilyenkor  szoktam  elutazni  valahová  néhány  napra.

A tengerparti panzió, ahol már jártam néhányszor, nagyon megfelelt kikapcsolódás, tiszta levegő,
nagy séták céljára.

Első este a vacsoránál megkaptam az asztalomat, egy kétszemélyest, de csak egy terítékkel. Nem
volt sok vendég, szükségtelen volt hozzám ültetni még valakit.

Remek a konyhájuk, mindig pluszkilókkal hagyom itt a helyet, pedig szinte egész nap sétálok.

A pincérfiú emlékezett rám, váltottunk néhány szót mikor kihozta az ételt.

Két  falat  között  figyeltem a  társaságot.  Nem nagyon szoktam barátkozni  ilyen alkalmakkor,
maximum közhelyekre szorítkozva váltok szót néhány emberrel.

Többnyire hozzám hasonló korú párokat látok, néhány magában vacsorázó is feltűnik. Nők és
férfiak is.

Vacsora után sétálni indultam szokásom szerint. Vacogtató hideg szél fújt, de nem esett. Sétáltam
a parton, néztem a hullámokat,  aztán visszamentem. Már este kilencre járt az idő. Az étterem
végében lévő kandallóban lobogott a tűz,  ide húzódtam. Szememmel kerestem a pincérfiút,  aki
kérdőn nézett rám.

Emlékezett erre a léha szokásomra is. Bólintottam mosolyogva, így rövidesen kortyolhattam az
esti, decinyi vörösboromat. Kellemesen átmelegített belül a bor, kívül a lobogó tűz.

–  Szép  estét!  Szabad  csatlakoznom?  –  szólított  meg  egy  férfihang.  Felnéztem,  gépiesen
elmosolyodtam mikor a kandalló másik oldalán álló fotel felé intettem. Meg sem néztem, elmerültem
a kényelmes kábulatban.

– Meghívhatom még egy italra? – hallottam kicsit később ismét a hangot. Hirtelen nem is fogtam



fel, hogy nekem szól a kérdés.

– Ó! Nem, köszönöm, már megyek a szobámba – álltam fel a fotelből, kabátomat magamhoz ölelve
néztem a férfire, akihez intéztem szavaimat.

Egyetlen pillantással felmértem, tetőtől talpig.

Kordnadrágja testvére lehetett az enyémnek, csak színben volt némi eltérés. Bőr bokacsizma
villant elő belőle. Fekete garbója vastag gyapjúból készült. Finomvonalú kezében poharat tartott,
benne barna ital,  nyilván whisky,  másik kezében szivar parázslott.  Arcát felszántották az évek,
keskeny szája felett bajuszt viselt, ami lecsorgott kétoldalt az állára, divatos szakállban ért össze.
Orra  egyenes,  középtájon  enyhe  ívvel  tartott  lefelé.  Szeme  felett  a  lazán  leeresztett  szemhéj
világoskék íriszt  árnyékolt,  szemöldöke közepesen dús.  Gondosan fésült  sűrű haja engedetlenül
szabadult el a formájából, könnyed hullám igyekezett a széles, mély redőkkel vízszintesen szántott
homlok irányába. Minden látható szőrzet ezüstös színű, valamikor fekete lehetett. Laza testtartásban
ült, amíg én fel nem álltam. Azonnal letette a kezében lévőket, a lábát, enyhén előredőlve felállni
készült.

Én már elfordultam, indulni akartam, mikor mellém lépve ismét megszólított:

– Engedje meg, hogy bemutatkozzam!

– Marge Wilted, üdvözlöm! – nyújtottam felé a kezem, miközben elmormoltam a nevem.

– Örvendek! Garry Tempting.

– További kellemes estét, Mr. Tempting! – fordultam el, majd kényelmes sétával a lépcsőház felé
igyekeztem.

Végig magamon éreztem a tekintetét. Gyorsan elképzeltem, mit láthat.

Őzbarna kordnadrág, azonos színű testhez tapadó garbó, lapos sarkú fekete csizma. A nadrág
feszül a fenekemen, a garbó kirajzolja az alakom, ami hagy némi kívánnivalót maga után. A mellemet
már nyilván előzőleg szemrevételezte. Ősz hajam rövid, semmilyen ékszert nem viselek. Ötvenöt
kilóm nincs rendesen elosztva rajtam, legalább három kiló a hasamon türemkedik. A tunya életmód
következménye. Arcom barázdált,  hiszen hatvannégy év nyoma látszik rajta. Szemhéjam szintén
félárbocon csüng, szemem színe valaha kék volt. Nyilván kifakult már. Ajkam alig van. Vékonyka csík
jelzi  a  helyét.  Családi  vonás.  Elmosolyodtam,  mikor  a  lépcsőn másztam fel  a  másodikra.  Nem
lihegtem, nem esett nehezemre.

Reggel elsők között értem az étterembe, a pincérfiú már készítette számomra a presszókávét.

Ez az első, kávé nélkül alig érzékelem a külvilágot.

Megálltam, hogy ne egyem végig a kínálatot, csak gyümölcsjoghurttal tömtem meg a hasam.
Hamar végeztem, a többiek még csak most szállingóztak.

Felmentem a szobámba, sétához öltöztem. Sütött a nap vakítóan, az égen fehér felhők nyargaltak,
ahogy a szél sodorta őket.

A faluban sétáltam, zenét hallgatva a telefonomról. Szép, rendezett volt a környék. Betértem egy
üzletbe venni némi diétáskekszet, gyümölcsöt, tejet. Nem mintha nem bírnám ki vacsoráig élelem
nélkül,  de  van  hűtő  a  szobába,  elfér,  talán  megkívánom,  jó,  ha  van.  Egy  napsütötte  padon



letelepedtem, arcom fürdettem a fényben. Nem hallottam, illetve nem fogta az agyam a diszkrét
dudaszót.

– Mrs. Wilted! – hallottam hirtelen. Felnéztem, és egy közeli autóból az este megismert férfi
mosolygott rám homlokára tolt napszemüvegben.

– Üdvözlöm! – intettem felé lagymatagon, majd folytattam volna tovább a napfürdőzést, de nem
hagyott! Hallottam a kocsiajtó csapódását, majd léptek közeledtek, jelezte a murva csikorgása.

– Gyönyörű időnk van, igaz? – ült mellém a férfi.

– Valóban – válaszoltam lehunyt szemmel.

– Körülnéztem egy kicsit, nem jártam még itt. Ismerős ajánlotta a panziót, a falut, gondoltam
megnézem. Talán nyáron is eljövök. Csendes, nyugodt hely.

– Aha – válaszoltam szűkszavúan. Nem volt kedvem cseverészni.

– Látom, bevásárolt.

– Be.

– Örömmel hazaviszem!

– Köszönöm, de szükségtelen. Még nem megyek.

– Megengedi, hogy itt üljek a padon addig, amíg haza szándékozik menni? – kérdezte, hangjában
némi szarkazmussal.


