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1.
Kata utált korán ébredni, inkább maradt volna egész nap a puha ágyában, de ez rendszerint ma

sem következett be, pedig oly régóta vágyott már egy 'nem csinálok semmti csak pizsiben, smink
nélkül döglök' napra.

A konyhaasztalnál lapozgatta a reggeli magazint, és a szokásos kávéját szürcsölgette, amikor
fülsíkitő hangra lett figyelmes. Azonnal felpattant, és az ablakhoz rohant, ahol tisztává vált számára,
mi zavarta meg.

-Ezt nem hiszem el!!! Na, majd én adok nekik betonfúrást!- emelt fel egy halvány sárga kardigánt
a konyhaszékről, és úgy ahogy volt, pizsamanadrágban, borzos hajjal, szobapapucsban leszaladt a
lépcsőn. A járókelők mosolyogva figyelték Kata személyre szabott jelenetét, főleg az a rész tetszett a

 

legjobban, amikor egy újsággal kezdte püfölni Robi, a betonfúró fejét. Szegény Robi nem tudta
kivel  áll  szemben,  ezért  meg  sem  próbált  ellenállni  vagylépni  valamit.  Megdermedt.  A  többi
munkástársa röhögve, füttyögve figyelte az eseményeket, amitől Kata mégjobban bepörgött.

-Na idefigyeljen maga, izzadságszagú görény, ha nem venné észre kedd reggel van, nem hétvége,
ebben a házban laknak , többek között én is ott lakom-tűnödött el Kata, majd folytatta:- díjaznám ha
arébb tolná azt a hájas seggét, mondjuk úgy az utca végéig.

Köszönöm.-simított végig a haján. Több se kellett, Robi köpnyi nyelni nem bírt, a járókelők vetett
pillantásokat küldöztek Kata irányába, aki akkor már a lépcsőn csoszogott idegesen.

-Basszus basszus kérlek ne tedd le, kérlek ne tedd le-skandálta magába, és

 

rohant a villogó telefon után, amiben hisztérikus hangon beleszólt.

-Igen?

-Tisztelt  Katalin,  tisztában vagyok a kedd fogalmával,  még azzal  is,hogy nehéz elszakadni  a
reggeli hírektől, a kávé illata, a meleg ágy, ez mind szép és jó, de mi lenne ha betenné azt a kecses
kis lábát az irodába, nagyon hálás lennék!- hadarta Kata utálatos, de baromi szexi főnőke, akitől
történetesen megremeg a  térde,  izzadni  kezd,  és  mikor  meglátja,  csillagokat  lát.  Valahogy így
képzelte  el  az  álmaiban a  magas,  jóvágású,  fekete  hajú  Gábort.  Aki  ma reggel  kicsit  harapós
kedvében volt, ami egyet jelentett;menekülj, fuss, szaladj ahogy csak bírsz.

Egy órával később már az irodaajtóban állt,  rövid fekete szoknyát, magassarkút, és egy kék
garbót viselt.

-Bejöhetek?-kérdezte vékony, szinte számára is ismeretlen hangon. Gábor a

 



monitorjáról nem vette le a szemét, csak intett. Fekete haja csak úgy fénylett, és azt a szexi
fekete keretes szemüvegét vette fel, amitől Kata rosszul van.

-Elnézést a késésért, volt egy kis komplikáció.-kezdte a mentegetőzést, de..

-Lényegtelen. Ez volt az utolsó.

-Igenis. -húzta ki magát Kata, de Gábor levette a szemüvegét, és a mappája szélét birizgálva
ennyit mondott;

-Ki van rugva. Holnaptól nem dolgozik itt. Még ma estig pakolja össze a cuccait, és adja odja
Verának. Van kérdés?

-Hogy  mi?  Most  azért  kirug,  mert  késtem?-fakadt  ki  teljesen,  és  nem  bírta  megállni,hogy
keresztbe tegye a lábát, amit a szemével követett Gábor. Kata nem volt buta nő, tudta, hogyan kell
hatni egy hímneműre.

-Ahogy mondja, de nem ez az egyetlen ok, amiért így döntöttem. Nem most

 

késett előszőr, mindig nevetséges kifogásokkal jön, a múltkori mi is volt? Ja igen. "A nagymamám
kizárta  a  macskáját  az  erkélyre,  aki  őrült  nyávogásba  kezdett,  és  majdnem kiugrott."  Katalin,
tisztelem az eddig elvégzett munkáját, bár az sem mindig volt pontos. A kávéja ihatatlan, vagy túl
sok cukor van benne, vagy semmi, ízetlen, egyszóval pocsék. Ezenkívül a szoknyája hossza kiesik az
előírt ruházatnak. - állt fel Gábor. Kata napbarnított arca megrándult, nem sok kellett ahhoz,hogy
elbőgje magát, de tartotta magát.

-Akkor én is mondanék valamit.

-Hallgatom.-vágott  'pókerarcot'  Gábor,  mint  akit  nem érdekel  a  Kata  mondandója,  de  Kata
tudta,hogy majd megőrül mit akar mondani, talán most bevallja neki az érzéseit, a pedofil álmait, de
nem, semmi ilyen nem történt.

 

-Maga se tartozik a legjobb főnökök közé, ha már itt tartunk. A ruházata mindig kifogástalan,
menő üzletemer stílusú, de ahogy beszél, szerencsétlen Verát hányszor zavarta el?! Nyilván nem
tudja, de a személyzettel lehetne toleránsabb. Azt sem bírtam elviselni, amikor abban az írtó szűk
gatyába adta ki nekem az utasításait, mert mindig elterelte a gondolataimat a... A formás segge.
Igen, kimondtam, és most elmondhat mindennek, nem érdekel, hiszen már kirúgott, vagy nem?-vette
elő  az  édes  mosolyát.  Gábor  egy  percig  szótlanul  állt  az  ajtóban,  és  szemmel  láthatóan
elgondolkodott a hallottakon.

-Nos.-küszörülte meg a torkát.- Elfogadom a kifogásait, megint el kell mondjam, jól csinálja a
dolgát. Mindig ezzel próbálkozik a férfiaknál?-nevette el magát. Kata ha eddig nem érezte magát
kellemetlenül, akkor most igen. Most kapcsolt,hogy kimondta. Tényleg

 

kimondta,hogy Gábornak mennyire jó testi adottságai vannak, amit titkon csekkolni szokott.



-Végeztünk?-állt fel Kata, lejjebb húzta a szoknyáját, és közelebb lépett Gáborhoz.

-Igen. A viszontlátásra Katalin. -állta a tekintetét, nem sok kellett,hogy Kata lesmárolja immárom
ex-főnökét, de volt benne annyi tartás,hogy ezt nem itt és nem most.

-A francba.-esett ki a kezéből az irodából összepakolt doboz Kata kezéből. Idegbeteg módjára
lecsapta a dobozt a kanapéra, úgy ahogy volt ott is hagyta. Gáboron gondolkozott. Mi van, ha nem
késik el, ha azok az állatok nem dúrják fel a házuk előtti utat? Ha nem megy le és vágja fejen azt az
idegesítő gorillát? Valószínüleg semmi, de sosem tudta volna meg, hogy Gábornak igenis feltűnt a
miniszoknyája mérete. Sőt, még be is olvasott Gábornak. Ami, bármilyen rosszul jöttek

 

ki a dolgok, nagy büszkeséggel töltötte el.

Kata utálta ha a haját nem tudja rendesen megszárítani, ezért úgy volt vele, mivel úgysincs
munkája, nem kell reggel korán kelni, csap egy kis búfelejtő egyszemélyes estét. Popcorn, cola,
chips, nachos és Gyűrűk Ura DVD társaságában lefeküdt a kanapéra, lábát kinyújtotta és élvezte
Orlando Bloom szőke haját. Kit érdekel a pöcs fönőke, megkönnyítette a mindennapjait, több ideje
van magára, mehet vásárolni, fodrászhoz, sétálni, futni és a legfontosabb...pasizni.

 

 

 



2.
Napsütéses napra ébredt Kata, mint munkanélküli ideje, mint a tenger. Szegény nehezen szokott

hozzá az unalomhoz, amit porszívózásban vezetett le, ami

 

még saját magát is meglepte. Jól nevelt lány volt, a szülei sose kényeztették el, rendes iskolába
járt, busszal, nem kocsival hurcolták. Ennek hatására normális életet élt, a maga kis megszokott
világában. Addig a napig, amíg valaki nem rondított bele, és nem rúgta fel teljesen. Ez a valaki nem
más, mint Johny, az irtócuki angol srác, Londonból.

Vékony testalkatának köszönhetően bármit és bármennyit ehetett, de igyekezett az egészséges
életmódhoz folyamodni.  Az útja  a  "Fruit&Dream" üzletbe vezetett,  ahol  mindenféle finom, friss
turmixokat árultak.

-Hmm ölni tudnék egy banános-epres turmixért.-mondta csillogó szemekkel, mint amikor cukrot
adnak a kisgyereknek.

 

Leült a megszokott ablak melletti kettes székhez, letette a magazinját, és csendesen olvasott.

-Elnézést, leülhetek?-kérdezte egy fiatal, sima bőrű, kék szemű isten.

-Ööö..persze.

-Nem zavarom, mert ha igen elmegyek.- udvariasan mosolygott az ismeretlen férfi.

-Nem, nem zavar.- túrt bele Kata a hajába, amit Johny mosolyogva nézett. Kata nem az a fajta
lány, aki bármitől is zavarba jön, kivéve persze, ha egy durván több,mint helyes sráccal issza a
szokásos turmixát.

-Érdekes amit olvasol?-kortyolt bele a jegeskávéjába Johny.

-Aha, tudod olyan 'női magazin'. - mosolygott Kata

-De bunkó vagyok, elnézést, még be sem mutatkoztam. Johny-nyújtotta a kezét Kata felé, aki
felnézett az újságból.

 

-Kata.

-Örvendek-felelte Johny édes akcentussal.

-Mióta élsz itt?

-Amióta az eszem tudom. Bár mostanság felötlött bennem,hogy tovább kell lépnem, most,hogy
elvesztettem a munkámat, időm mint a tenger..



-Mit dolgoztál?

-Titkárnő voltam egy seggfej irodájában.- zárta rövidre a beszélgetést,  de Johny nem hagyta
annyiban.

-Nem  akartalak  felzaklatni,  helyes  lánynak  tűnsz,  biztos  hamar  találsz  munkát.  -nyúlt  az
itallapért.

-Hogy bírsz ennyi kávét meginni egyszerre?-nevetett Kata.

-Hozzászoktam.-mosolygott azzal a gyönyörű kék szemével. Minden megvolt benne, szép szemek,
feszes karok, ápolt köröm, zselézett haj, cuki akcentus.

Mielőtt Katának lett volna ideje elalélni

 

az angol istentől, Johny mobiljának csengése zavarta meg.

-Yeah?No, I'm in Hungary. I don't know, maybe. Talk to you later. Yes, don't worry. Okay. See ya.-
tette le. Kata magában mosolygott, és amikor Johny megkérdezte mi olyan vicces, Kata elpirult. Azt
mégsem mondhatta, hogy kedve szerint itt és most leteperné, az akcentusától pedig egyszerűen
odaáig van meg vissza.

-Ideje mennem.- törölte meg a száját Kata egy világos barna szalvétával.

-Nem azt mondtad, időd mint a tenger?- vágott vissza Johny. Kata tudta, hogy sokminden múlik
azon, mit lép most.

Marad, vagy megy, és nyugodt lelkiismeretet szeretett volna, ezért az előbbi variáció mellett
döntött.

Johny úgy gondolta, mivel friss turistaként van itt, jól jönne egy idegenvezető, akit megtalált Kata
személyében.

 

-Oké, az ott a Halászbástya, arra a Margit-sziget, és ez itt előttünk a Lánchíd. -hadarta, és feltette
a Gucci napszemüvegét. Johny nem vette le róla a szemét, közelebb lépett hozzá és egy nagyot
sóhajtott.

-Gyönyörű. Olyan...más.

-Más?-kérdezte Kata.

-Hát nem London.-nevetve elindult Johny, Katának kellett pár perc, mielőtt elindult. Szemügyre
vette az angol isten hátsóját, ami meglehetősen a helyén volt, sőt, még jobban tetszett neki,mint az
ex-barom főnökéjé.

-Honnan tudsz ilyen jól magyarul?- kérdezte Kata a hamburget majszolva.

-Apám magyar, de nem beszélünk már több éve. Nem tökéletes a nyelvjárásom, az angolt jobban



vágom. Kata hirtelen megtorpant, és megint előjött a...

Szófosása. Nem tudta vissztartani.

-Nekem annyira de annyira bejön a cuki akcentusod, olyan nagyon..szexi. -csapta

 

hátra a hosszú barna haját. Johny lefehéredett.

-Kösz. És most, merre?- nézett körbe.

-Van egy ötletem. -ragadta meg a kezét Kata.

A házuk előtt Kata vett egy mély lélegzetet, és kinyitotta az ajtót.

Egyáltalán nem volt biztos benne,hogy amit tesz az helyes, sőt meggyőződése volt, hogy ennél
nagyobb ostobaságot még nem csinált.

-Itt laksz?-vette le a zakóját Johny.

-Itt,  de  nem  beszélj  már  annyit.-közelebb  húzta  magához  Johny-t  és  megcsókolta,  teljes
beleadással, ölelte, szorította, csókolta. Johny nem ellenkezett, visszafogta.

-Úristen, ahh az angolok mind így csókolnak?-kérdezte zilált hangon Kata.

-Nem tudom.-csókolt vissza. A kanapéra dőlve Kata elkezdte kigombolni Johny szexi fekete ingjét,
és betekintést nyert a fiú tökéletesen sima mellkasára.

 

-Minden ismeretlennel ezt műveled?- simogatta a haját Johny, majd kikapcsolta a melltartója
pántját.

-Csak azokkal, akik bejönnek.

-Szóval én bejövök?-állt meg, és mélyen Kata szemébe nézett. Azok a szemek..

-De még mennyire.

Mikor Kata Johny mellkasán ébredt, egy elég intenzív, és szenvedélyes éjszaka után, kómás fejjel
ránézett  Johnyra,  aki  még aludt.  Ekkor  tudatosult  Katában,hogy mit  művelt,  egész  egyszerűen
rátámadott a srácra, minden kérés ellenére. Nem tudta mit mondjon, egyáltalán mondani kell-e
valamit, így is szétment a feje. Kibotorkált a konyhába, mindössze Johny ingjét kapta fel. A fiókban
kotorászott, amikor Johny hátulról átkarolta, és belepuszilt a hajába. Kata elmosolyodott, megfogta a
fiú kezét, és a gyógyszerrel a kezében megfordult.

 

-Fáj a fejem..-gagyogta, majd lágy csókot lehelt Johny ajkára.

-Ez az éjszaka mesés volt. -mondta Johny, és kifésült egy kósza tincset Kata szeméből.



-Igen, nem volt rossz.-engedte meg a csapot, és a kedvenc 'Ne nézz ilyen gorombán" bögréjéből
bevette a gyógyszert.

Olyan gyorsan telt az idő, hogy Katának fel sem tűnt,hogy már délután kettő, és Johny még
mindig az ő lakásában van, a kanapén ül, kezében frissen gőzölgő kávéval, belemerülve az iPodjába.

Lassan, nőisesen odasétált hozzá, megállt előtte. Johny felnézett.

-Igen, mit óhajt Miss Katalin? Kata beült a fiú ölébe, és rátette a mutatóujját a szájára. Johny
mosolyogva figyelte.

-Téged.-puszilta meg az orrát, de ekkor Johny megállította a kezét, és eltolta.

-Mi baj?-kérdezte Kata, és kiszállt az öléből, érezte,hogy Johny hátrál.

 

-Nem ismerjük egymást, nem lenne jó ha még jobban belebonyolódnánk ebbe az egészbe.-tette le
a kávét a faasztalra.

-Oké, mit akarsz ezzel mondani?Nem jövök be?

-Csak annyit,hogy ne erőltessük. -ezzel felállt és simán kisétált az ajtón. Azon az ajtón, ahol előző
este, kishíján egymásnak estek Katával.Minden jókedv eltűnt, Kata őrült módjára csapta be az ajtót
imádott, angol szexistene után. Nem tudta felfogni,hogy lehet az,hogy létezik olyan férfi,aki megmeri
azt tenni,hogy faképnél hagyja. Őt.

Arany Katát. Akit eddig, soha egy férfi nem mert elhagyni. Johny, az angol isten, simán megmeri
tenni. Szegény srác, még nem tudja kivel áll szemben, és lehet jobb is,hogy kikerült Kata köreiből.

 

 



3.
Március,  április,  május,  június,  mindegy  milyen  hónap  van,  Kata  életéből  kihagyhatatlan  a

fogyókúra, amit minden évben megfogad, hogy egy nap, kizárólag vizet, és gyümölcsöt eszik. Eddig
egyszer sikerült betartania, nagyon édesszájú, 'mindent a csokiért' csoportban is benne van. A Johny-
s ügy után, dupla adagra volt szüksége ahhoz, hogy visszatérjen a normális kerégvágásba, ami
azóta,hogy elvesztette a munkáját, elveszett. Már semmi sem a régi, nincs Gábor, nincs reggeli
rohanás, és ami a legjobban bántotta, Johny fel sem hívta azután a felejthetetlen éjszaka után. Hiába
ette a csokikat tábla számra, semmi. A kedve nem javult, sőt egyre inkább beletemette magát a
depresszióba, de erre is volt egy sajátos eljárása. Éneklés. Egészen


