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Minden jog fenntartva!

 

Köszönettel tartozom anyunak és a tesómnak, nélkülük nem született volna meg ez a történet,
valamint Forgeronnak, aki a borítót készítette.

 

Hajnali kettő van. Állok az ablak mögött, és várom, hogy Titán megérkezzen Adéllal. Közben a
múltra  gondolok:  minden  baj  akkor  kezdődött,  amikor  a  Mendel  megnyitotta  azt  a  rohadt
szórakozóhelyet, az Aranybányát. Túl sikeres lett, naná, hogy mások is felfigyeltek rá. Mendel nem
akarta eladni; kalapáccsal szilánkosra törték a bal kezét, aztán a jobbal aláírta a szerződést. Ha úgy
veszem, ki is nyírhatták volna, de valamiért úgy döntöttek, elég, ha bekasztlizzák. Az Aranybányában
dolgozó Szeghő Judit - jó pénzért - azzal vádolta, hogy megerőszakolta és megverte. Látleletet is vitt,
aztán megtudtam, egy bizonyos Zutyula Valér - anyám, milyen név ez - rendőr volt a hunyó; ő sújtott
le huszonháromszor a kalapáccsal, és a hitelesség kedvéért ő csapta meg Juditot is.

Az igazságtalanság határtalan tud lenni, és akkor fáj a legjobban, ha velünk, vagy szeretteinkkel
történik. Mindegy, hogy ügyvéd, ügyész vagy bíró; a hiénákra emlékeztetnek.

Klió nem várja meg az ítélethozatalt. El kell, hogy hagyja az országot. Hogy miért, arra gondolni
sem merek. A lényeg, hogy már úton van. Személyesen nem búcsúzhattam el tőle, és Adél sem, de
anyu kivitte a repülőtérre. Klió erős lány. Sosem nyavalyog, és az sem zavarja, ha káromkodok.
Szerinte én vagyok az egyetlen csaj, akinek ez jól áll. Nem tudom igaza van-e. Valaki sporttal oldja a
feszültséget, valaki szexszel, valaki zabál, valaki iszik, valaki verekszik, én káromkodok. Nekem az
segít.

Fényt látok. A kapu gombnyomásra oldalra csúszik, és Titán beparkol. Sötét van a szomszédoknál,
remélem, mélyen alszanak. Az udvaron nem kapcsolok villanyt, csak Adélba karolok, és a házba
kísérem. Alighogy belép, elsírja magát. Nem csodálom. A perköltség miatt odalett egy élet munkája,
a fia előzetesben, holnap valószínűleg elítélik, a lányának meg el kellett hagynia az országot. Nincs
az az anya, aki ne roppanna meg ilyen nyomás alatt. Magamhoz ölelem, aztán a szemébe nézek; az
utóbbi pár hónapban öregedett vagy tíz évet. Titán a kezembe nyom egy papírzacskót. Azt mondja,
ezt Mendel küldi, és osszam be. Csak néhány mondatot váltunk, megölelem, kiengedem a kapun -
tudom, hogy sokáig nem fogom látni -  aztán visszamegyek a házba. Beszélek Adéllal,  próbálom
nyugtatni. Adok neki egy altatót, és mellette maradok, amíg álomba nem merül.

Másnap,  amikor  reggelit  készítek,  megcsörren  az  egyik  mobilom.  Klió  az,  azt  mondja,
Isztambulban van, várja a csatlakozást. Hallom a hangján a visszafojtott dühöt. Átadom Adélnak a
mobilt,  és  hagyom,  hogy  elbúcsúzzanak.  Csinálok  egy  mentateát.  Tudom,  hogy  Adélnak  az  a
kedvence. Most, hogy hallja Klió hangját, talán megjön az étvágya is. Amíg ázik a menta, megszólal a
másik mobilom. A bátyám ötlete volt, hogy kettővel járjak. Szerinte így tuti elérhető leszek. Igaza
volt. Ő keres. Bent volt a bíróságon, hogy meghallgassa az ítéletet. Mendelre egy évet kértek, és
annyit is kapott. Mocsok dolog a törvény. Nem az igazságszolgáltatásról szól, hanem a hatalomról.
Adél elé lépek, és bólintok. Pillanatok alatt elsápad. A kezében lévő mobilt kihangosítom, hogy Klió is



hallja,  és  elmondom  nekik.  Mindannyian  csendben  vagyunk,  csak  Adél  arcán  gurulnak  le
könnycseppek. Nem lesz semmi baj, Mendel tud vigyázni magára, mondom halkan, hogy erőt adjak
nekik. Adél némán magába roskad, mire Klió magabiztosan annyit mond, tizenöt óra múlva újra
telefonál.

Vacsorát készítek, szépen megterítek, de még ez sem hozza meg Adél étvágyát. Megint adok neki
altatót, mellette maradok, amíg el nem alszik - hogy érezze, nincs egyedül -, aztán a konyhába
megyek, és bevágok egy vodkát. Utána felhívom anyám, késő van, de ez kurvára nem érdekel,
anyámat  bármikor  hívhatom.  Óvatosan  beszélünk,  kényes  témákat  nem érintünk,  mert  tudjuk,
lehallgathatnak. Aznap alig alszom. Végig azon pörög az agyam, hogyan segíthetnék Adélnak. Aztán
eszembe  jut,  hogy  szereti  az  állatokat.  Másnap  megkérdezem,  akar-e  kiscicát.  Látom,  az  első
gondolata az, hogy szarik a macskákra, de aztán megváltozik az arca. Autóba szállunk - megkérem,
hogy amíg nem hagyjuk el a várost, maradjon ledőlve a hátsó ülésen -, és irány a legközelebbi
állatmenhely. Az ott dolgozó csaj, azzal nyaggat, hogy majd kijönnek és megnézik, hogy rendesen
bánunk-e az örökbefogadott állattal. Anyád, te hülye picsa, hát mit gondolsz, azért kell a macska,
hogy halálra kínozzuk? Nem látod, ez a nő itt mellettem, hogy meg van szakadva? Lelkileg hogy meg
van törve? Ide azt a kurva macskát, és itt sem vagyunk. De visszafogom magam. A bátyám arra kért,
ne keltsek feltűnést, nem keltek. Veszünk szállítódobozt, meg mindent, ami egy macskának kell.
Állatorvoshoz megyünk, elintézzük a chipet, az oltásokat, az állatútlevelet, otthagyunk egy valag
pénzt, de Adél legalább mosolyog.

Klió telefonál. Azt mondja megérkezett Japánba. Az ottani mobilok más rendszeren működnek, így
mostantól csak ezen az új számán érjük el, meg Skype-on. Örülök, hogy hallom a hangját, aztán
adom neki az anyját. Adél elmeséli, merre jártunk, és hogy a cicát Lokinak nevezte el. Aznap altató
nélkül alszik.

Azt gondoltam, ahogy telnek-múlnak majd a hetek, Adél egyre kevésbé lesz szomorú, de még
most is észreveszem rajta, ha éjszaka sírt. Loki már nyúlánk állapotban van, alig lehet vele bírni.
Lopakodik,  kúszik,  lerohan.  Kíváncsi  és  játékos,  sok  örömet  okoz,  de  amikor  alszik,  Adél
elszomorodik. Ha nem tud a macskával játszani, nem tud magával mit kezdeni. Az utcára nem mehet
ki, sétálni csak a kertben tud. Sokféle börtön létezik. Mendel rácsok közt van, Klió Japánban, Adél
nálam. Arra kell figyelnem, nehogy önmagába zárkózzon, mert onnan a legnehezebb szabadulni.

A tévé butít,  az internet bosszant; azt mondja túl sok ott az írástudatlan megmondóember -
ráadásul  boldognak  tettetik  magukat,  és  néhány  kattintással  vagy  megosztással  elintézik  a
lelkiismeretüket. Adél ismer olyan nőt, aki szarrá osztja az elárvult állatok képeit, a saját fogyatékos
gyerekét meg intézetbe záratta, és rá sem néz. Ilyen a világ igazi arca.

Filmeket nézünk, de egy idő után már nem kötik le. Miután végignyálaz néhány könyvet, azt
mondja, olvasna már egy olyat, ami az ő szájíze szerint íródik. Mondom, ezen ne múljon, milyet
szeretnél? Kezdetnek játszódjon Toscanában, legyen romantikus, titokzatos, összeesküvés-elméletes
és természetesen happy end. Rendben, nekiülök.

Toscana dombjai közt egy falu rejtőzik. Olyan titokzatos, hogy még a Google Térkép autóját sem
engedik  a  közelébe.  Szűk  utcáin  kőházak  sorakoznak,  a  bejárati  ajtók  mellett  magas
agyagedényekben különböző növények díszlenek, mégis minden ablakban fehér ternyék és sötétlila
lobéliák illatoznak. Délután van, az édes semmittevés ideje - ilyekor szoktak kiülni az utcára - most
mégis kihaltnak tűnik a környék. Sehol egy ember, sehol semmi mozgás - leszámítva a méheket, akik
szorgosan szállnak egyik virágról a másikra. Az emberek a Balduzzi házban vannak, azon belül is a
konyhában. Éppen megbeszélést tartanak:

- Akkor vegyük át még egyszer. A lányt Magyar Annának hívják. Mindjárt mutatok is róla egy



képet - mondja Eliseo, a pap, és a többiek felé fordítja a táblagépet. - Holnap érkezik. Úgy tudja,
takarítani fog. A másik vendégünk Pavel Broska, cseh festőművész. Mindketten beszélnek olaszul. A
lány egy nappal korábban jön, és a festő kívánsága szerint, fogadóünnepséggel köszöntjük. Annának
nem kell tudnia, majd azt mondjuk, hogy ilyenkor szoktunk utcabált tartani. Paolina és Cesarina
elkészítik az ételt - az asszonyok bólintanak. - Bianca, te megmondod milyen idő lesz.

- Meleg és szélcsend.

- Köszönöm. Tehát az ünnepség másnapján érkezik a festő. Mindent úgy csinálunk, ahogy szoktuk,
de ne feledjétek, a lány nem tudhat semmiről!

Anna busszal utazik. Az autópálya mentén ritmusosan váltakoznak a zöld és az ugaron hagyott
területek; néhány kilométer után hamuszürke olívaültetvények nyúlnak el. Pasquale Balduzzi egy
furgonnal  megy  érte  az  állomásra.  Egyórányi  zötykölődés  és  tengernyi  pipacsmező  után
megérkeznek a rejtett falu határához; onnantól sétálnak. Balzsamos levegő, kövezett utcák, falnak
támasztott biciklik, háromkerekű platós kisautók, békésen pipázó öregek és árnyékban alvó macskák
látványa fogadja őket.

- Nincsenek megszámozva a házak. A virágok igazítanak útba - mondja Pasquale. - Látod, a miénk
az, amelyik bejáratánál levendulák vannak. Ez a piros muskátlis Cesarináé, ez a petúniás Biancáé,
tovább a cikászos Silvioé, vele szemben a begóniás Eliseóé; ő a papunk. Áh, szép napot Roberto,
hogy s mint? Jófajta dohány?

- Meghiszem azt! - mondja az öregúr, és megemeli a kalapját. Anna köszön, aztán tovább sétálnak.

- Hamar megjegyzed majd, ki hol lakik. Ez a hortenziás Agostinóé. A feleségem gyakran átküld
majd hozzá, remek olívaolajat sajtol, mindenki hozzá jár. Itt is vagyunk - a levendulás házhoz érnek. -
Fáradj be!

- Hát megérkeztél! Már nagyon vártunk! Paolina asszony vagyok - mondja, és magához öleli. Anna
meglepődik. Takarítónőt így még nem fogadtak.

Körbevezetik a házban. A szobája közel van a lépcsőhöz, amely az emeletre visz fel, és közel a
hátsó ajtóhoz, amely a teraszra vezet, közvetlenül mellette pedig egy másik szoba - az azé a férfié,
aki nyaranta itt vállal munkát. Jelenleg a garázsban van, és derékig egy autó motorháztetőjébe
hajolva szerel.

Anna kicsomagol és felhívja a családját. Elmondja, hogy a környék meseszép, a munkaadói hatvan
év körüliek és nagyon kedvesek. Miután kilép a folyosóra, egy férfivel találkozik. Magas, éles arcélű,
világosbarna  hajú  és  kék  szemű;  mintha  elakadt  volna  a  lélegzete,  aztán  megszólal:  -  Szia,
szépségem! Te vagy az új szobalány, igaz? Guido Baroli vagyok - elkapja a kezét, és megcsókolja. - A
szomszédos szoba az enyém.

- Guido, gyere! Asztalokat kell illeszteni - mondja Pasquale.

- Máris, főnök!

Anna a konyhába megy, hogy segítsen Paolinának.

- Nagyon jóképű, igaz? - kérdezi az asszony. - Kár, hogy egy vasa sincs, különben ragadnának rá a
nők.

- A pénz nem minden, mégis eszembe juttat valamit, amit egy barátnőm mondott: ha egy férfi



kövér és gazdag, azt mondják rá, mackós; ha kövér és szegény, akkor disznó.

- Nahát!

- Ugyanez persze fordítva is igaz. Ha egy nő kövér és gazdag, azt mondják rá, telt; ha kövér és
szegény, akkor tehén. Manapság nehéz az élet, a nőknek különösen. Megértem, hogy sokan a szerint
választanak, kinek milyen az egzisztenciája, mégis akadnak olyanok, akiknek nem mindent vesz be a
gyomruk. És azért gondoljuk a férfiakra is.  Vannak, akik a szívüket adják, a nők pedig csak a
pénztárcájukat nézik. Azt hiszem, nekik sem lehet olyan könnyű.

- Milyen igaz!

Élettel telik meg az utca, az emberek hangosak és barátságosak. Anna megismerkedik a falu
lakóival.

- Korábban fog érni a szőlő! Ez egészen biztos - mondja Bianca a lánynak. - Ott van a domb
túloldalán.  Cabernet  sauvignon,  és  istenemre  mondom,  mi  készítjük  a  világ  legjobb  borát!
Egészségedre!

- Jól van, ennyi elég lesz - Pasquale kiveszi a kezéből a poharat, és hazakíséri.

Paolina közben elmondja Annának, mi lesz a feladata: - Holnap érkezik a vendégünk. Festő. Az
emeleten fog lakni. Neked annyi dolgod lesz, hogy felszolgálsz, kitakarítasz, kimosol, rendet teszel.
Könnyű, igaz?

- Menni fog.

- Szólj csak nekem, ha bármi segítség kell! - mondja Guido, majd a lányra kacsint.

Másnap megérkezik Broska. Magas, vékony, ősz hajú öregember, és a megszólalásig hasonlít
Nikola  Teslára.  Amikor  Annára  néz,  egy  pillanatra  meghatódik,  de  aztán  összeszedi  magát:  -
Bizonyára a  meleg -  mondja a  festő,  és  a  lány tölt  neki  egy pohár vizet.  Ezután egyeztetik  a
napirendet:  -  Reggelire  kávét  és  péksüteményt  kérek,  ebédelni  egykor  szoktam,  bármit
felszolgálhatnak, estére valami könnyedet és vörösbort szeretnék, mert az jót tesz az egészségemnek.
Az  ablak  alatti  padon  fogok  pipázni.  Szeretném nézni  az  utcát.  Tetszenek  a  házak,  a  virágzó
növények, a háttérben elterülő dombok, és ezek a fények; lenyűgözőek!

Eddig  jutottam.  Majd  kinyomtatom  és  megmutatom  Adélnak,  de  most  nincs  időm  tovább
baszakodni, mert el kell intéznem a bevásárlást. Egyedül megyek, Adél nem jöhet velem, pedig
tudom, hogy szeretne. Jobb, ha az emberek nem látják. Körbenézek a házban, kinyitom a hűtőt,
felírom egy papírra, mi kell. Kurvára nem érdekel, hogy egyesek azt hiszik, a bevásárlólista ciki. Az a
ciki, amikor hazaérsz, és rájössz, hogy mi mindent nem vettél meg. Megkérdezem Adélt, mire van
szüksége, ő felsorolja a cuccokat. Lokira nézek. Rám pislog azzal a zöld szemeivel, én meg elolvadok.
Veszek majd neki valami alutasakos kaját.  Tudom, hogy csak az aszpikot nyalogatja le róla, de
letojom. Veszek neki, mert szeretem a kis dögöt. Kocsiba ülök, és megkezdődik a rémálom. Fizetés
lehetett, vagy nem tudom, de tömegnyomor van. A nyakamba köhögnek, tüsszögnek - a zsebkendőt
nem ismerik  -  rám  tolják  a  bevásárlókocsit,  szerencsétlenkednek,  totyognak,  nem tudják,  mit
akarnak, én a listám szerint haladok, nem szarakodok, kipakolok, bepakolok, fizetek, autóba be,
hazaérek. Adélt megkérem, hogy segítsen. Nem azért, mert egyedül nem bírom, hanem mert így
lefoglalja magát. Vacsorát én csinálok, Adélnak még mindig nincs kedve főzni. Mielőtt asztalhoz
ülnénk, kinyitja az alutasakos kaját, Loki nyávog. Lenyalogatja az aszpikot, a többit meg otthagyja a
francba. Tudtam, hogy ez lesz.



Az időeltolódás miatt éjszaka beszélünk Klióval. Az arca olyan, mint egy porcelánbabáé; sehol egy
ránc, sehol egy anyajegy, semmi, csak hatalmas kék szemek, szépen ívelt száj és hosszú, szőke haj -
amúgy tisztára úgy néz ki, mint egy tünde. Gondolom, a japánok is megbámulják szegényt. Sosem
felejtem el, nem tudtunk úgy végigmenni egy utcán sem, hogy ne forduljanak utána. Aki nem ismeri,
azt hiheti, hogy rideg, de ez nem így van. Alapjába véve kedves és barátságos, mindenkivel úgy
beszél, ahogy ő maga is elvárná, hogy beszéljenek vele, de ha egyszer valaki kiesik a kosarából, nem
kerül vissza többé. Elköszönök tőle, és kettesben hagyom az anyjával. Lefekszek, de nagyon nehezen
alszom el.

Korábban ébredek, mint Adél. Lokit kiengedem a kertbe, ő egy verébbel jön vissza. Ha beszélni
tudna, azt mondaná, nézd, mit fogtam, milyen ügyes vagyok már! Az asztal alá viszi, és amíg kávézok,
kiszedegeti a tollait. Nem zavar, majd összetakarítok utána. Adél megérkezik. Kialudta magát, ez
látszik az arcán. Azt mondja elolvasta, amit írtam, és örülne, ha képbe kerülne egy gazdag férfi.
Legyen birtoka, hatalma és sok szép autója. Mondom, amit csak szeretnél, aztán nekiülök.

Broska másnap délelőtt hosszú sétát tesz. Olyan lenyűgözőnek találja a vidéket, hogy úgy dönt,
lefesti. Guidóval és Annával egy dombtetőre viteti a holmiját. A távolban az a szőlőültetvény látható,
amiről Bianca beszélt; mellette egy terrakotta színű villa és egy magas falú kerti labirintus.

-  Jelenleg  Nino  Pozzi  a  tulajdonos.  Gazdag  és  befolyásos  ember.  A  garázsában  vagy  húsz
méregdrága autó áll. A falu lakóival szokta szüreteltetni a szőlőt - mondja Guido, és felállítja az
étkezőasztalt. - Ahhoz képest, hogy milyen gazdag, rendesen bánik velünk. Nem veszi semmibe az
embert, nem néz keresztül rajtunk. Még a szüreti mulatságon is részt vesz. Labirintusjáték is szokott
lenni. Pasquale szépen hegedül. Amikor megszólal a zene, a lányok a labirintusba futnak, amikor
elhallgat, a férfiak utánuk szaladnak. A játék szabályai szerint, akit elkapnak, csókot ad. - Ekkor
Guido a lány ajkaira pillant. - Mesélj magadról, szeretnélek megismerni!

- Csak egy nyári munkás vagyok.

- Pont olyan, mint én - mosolyog. - De komolyan. Mit csináltál, mielőtt idejöttél?

- Megtanultam olaszul.

- És azelőtt?

- Elnézést kérek - szólal meg mögöttük egy férfi. Vajszínű nadrágot és fehér inget visel. Sötét haja
és sötét szeme van, hosszú pillákkal. - Nino Pozzi vagyok. Úgy értesültem, új lakói vannak a falunak.
Örvendek. - Kezet nyújt, majd a festőhöz sétálnak. - Bocsássanak meg, hogy nem érkeztem korábban
bemutatkozni, csak nemrég tértem haza.

- Ne szabadkozzon! - Int Broska. - Lenyűgöző a birtoka.

- Köszönöm.

Nap végén az asztalt és a széket a dombtetőn hagyják, úgysem lopja el senki, Broska festéshez
szükséges holmijait viszont visszaviszik a házba. Guido a festőállványt fogja, Anna kosárba teszi az
ecseteket és a porfestéket; így sétálnak lefelé a dombról.

- Ne fáradj - mondja Guido.

- Hogyan?

- Azt mondtam, ne fáradj. Ninóval. Minden évben ez van. Idejön egy szobalány, és egy csapásra



beleszeret. Vagy a vagyonába, ki tudja? Általában mindent elkövetnek, hogy felhívják magukra a
figyelmet. Gondoltam, megspórolom neked a fáradságot és megkíméllek egy csalódástól.

- Milyen kedves - mondja megvetően Anna. - De miért feltételezed, hogy egyedülálló vagyok?

- Egy ilyen lányt biztos nem engedne el egyedül a barátja.

- Nem akarok lecsapni rá, de kösz a figyelmeztetést.

- Szóval igazam van? Hogy-hogy egyedül vagy?

- Miért, te hogy-hogy egyedül vagy?

- Kérdésre kérdéssel válaszolsz? Ejnye!

- Te pedig vájkálsz mások magánéletében!

Anna a földszinten hagyja a kosarat, és a konyhába siet.

- Történt valami? - kérdezi Paolina.

- Semmi. - Megmossa a kezét, és megterít az étkezőben.

Este, mikor a festő kiül a ház elé, arra kéri a lányt, maradjon mellette egy kicsit.

- Hogy tetszik magának Olaszország? - kérdezi az öreg, majd rágyújt.


