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Tit
A nap ragyogóan sütött odakint a birtokon. Rosie és én alig vártuk, hogy kiszállhassunk az

autóból,  és végre friss  levegőt szívhassunk.  Alex már kiengedte a lovakat a karámba,  Brad és
Hannah pedig az istálló takarítását fejezték be. Mindenki itt volt, és teljes erőbedobással kezdték a
napot.  Esther  integetett  a  hármas karámból,  ahol  Napsugár,  ez  a  gyönyörű pej  kanca szokott
futkározni. Immáron úgy tűnik, meggyógyul végre, és többé nem fog félni a többi lótól. Nagyon sokat
foglalkoztunk vele az elmúlt időkben. Esther büszkén mosolygott rá, majd felénk tartott. Csoda, hogy
az  a  savanyú  anyja  elengedte.  Persze  néhány  hónapig  nem jöhetett  ide,  mostanában  kezdtek
lecsillapodni a kedélyek. Belegondolni is rossz, hogy alig fél éve milyen tragédia is történt, és hogy
majdnem oda lett az egész birtok. De ezer szerencse, hogy ilyen remek barátaim vannak, és ilyen
klassz csapatot alkotunk mi. Büszke vagyok rájuk, és biztos vagyok benne, hogy ő is büszke lenne.
Elég sokat gondolok rá, és be kell, hogy valljam, nagyon hiányzik. A háza üresen áll, senkinek sincs
ereje  belépni  oda.  Jelenleg  Esther  tulajdona,  a  birtokkal  együtt.  Vicces  a  helyzet  a  kívülállók
számára, hogy egy tizenegy éves kislány a főnököm, de én már hozzászoktam. Ennek természetesen
rettenetesen hosszú és bonyolult története van, sokáig tépelődtem is, hogy megírjam-e. De amolyan
magányos estéken mindent újra átgondoltam, és papírra vetettem. Hogy ki fogja elolvasni? Talán
majd Esther, ha nagyobb lesz, és jobban megérti a dolgokat. Az öcsém csak röhögne rajta, szerinte
én túlságosan is érzelgős tudok lenni. Persze, nem lehet mindenki olyan érzéketlen, mint ő!

Tavaly  márciusban  költöztünk  a  kisvárosba,  ahol  jelenleg  is  élünk.  Nem volt  éppen  fényes
gyerekkorunk, csak hánykolódtunk össze-vissza az országban, ugyanis a szüleink elváltak, és úgy
húzgáltak minket jobbra-balra, mintha marionett bábuk lennénk. Hol az apánkkal éltünk, hol pedig
anyánkkal. Tizennyolc éves voltam, amikor leérettségiztem, és egyetemre mentem. Nagyon sokat
kellett tanulnom ahhoz, hogy teljesüljön az álmom: lovas oktató lettem. Mivel a szüleink örökké
veszekedtek rajtunk, az öcsémet is magammal vittem mindenhova, és hát próbáltam volna taníttatni,
de ő az autószerelésnél leragadt, és miután megszerezte a szakmát, folyamatosan csak dolgozott.
Állandó munkahelye soha sem volt, folyton ténfergett. Huszonkét éves voltam, amikor megszereztem
a diplomát,  és  egy  lovardában  kezdtem dolgozni.  Ott  aztán  megismerkedtem egy  férfival,  aki
túlságosan  is  jól  nézett  ki,  és  túlságosan  is  későn  jöttem rá,  hogy  mekkora  kretén.  Úgyhogy
huszonhárom évesen férjhez mentem, és úgy tűnt, minden rendben, van házunk, van munkahelyem,
az öcsém még mindig a nyakamon van, és úgy néz ki, soha nem lesz barátnője. Szóval peregtek így
az évek, majd amikor végképp nem működött az életem körforgása, változtattam. Huszonhat évesen
elváltam, és új munkahelyet kerestem új városban, új lakással. Az öcsém még mindig velem volt.
Nem mintha zavart volna, ő az egyetlen családtagom, akiben megbízok, és aki a legközelebb áll
hozzám. Na, szóval ismét új munkahelyem lett, ahol új kapcsolatom is született egy férfival. Ezúttal
nem házasodtam meg, csupán élettársi kapcsolat volt köztünk négy évig. ( És az öcsémnek még
akkor is csak futó kapcsolatai voltak!!!) Harminc éves lettem, amikor szakítottam a párommal, és
sajnos a lovarda, ahol dolgoztam, csődbe ment. A tulaj meghalt, az örökös nem volt hajlandó tovább
fenntartani a birtokot, úgyhogy mindenkit elbocsátottak, a lovakat eladták, és én újra elkezdhettem
munkát keresni. Az öcsém, akinek még a nevét sem árultam el, (Martinnak hívják!!!) Hamarabb
talált munkát, mint én, ami kész csoda. Így hát akkoriban az ő keresetéből tartottuk fenn magunkat.
Ismét új lakásba költöztünk, és mivel a dolog úgy nézett ki, hogy immáron megállapodunk ezen a
helyen, vettünk egy házat banki hitelből. Az öcsémnek lett állandó munkahelye, meg vannak vele
elégedve, csupán én maradtam munka nélkül. Napjaimat azzal töltöttem, hogy álláshirdetéseket
böngésztem újságokban, vagy az interneten. Közben próbáltam otthonosabbá varázsolni a házunkat,
folyton  takarítottam,  festettem,  pakoltam…  Martin  nem  sokat  tudott  segíteni,  reggeltől  estig
dolgozott,  sokszor hétvégén is. Sokat voltam egyedül, kezdtem besokallni a négy fal közt. Nem
ismertem a városban senkit, ha elmentem bevásárolni, csupa idegenekkel voltam körülvéve, nem
beszélgetett velem egy lélek sem. A közelben volt néhány lovarda, mindenhová bementem, beadtam



az  önéletrajzomat,  de  semmi.  Mindenhol  van  lovas  oktató  épp  elég.  A  környező  falvakban  és
városokban levő lovardákba is küldözgettem az e-mail – eket, mindhiába. Három hónap alatt nagyon
elegem lett  az  egészből,  és  napi  szinten  összevesztem  Martinnal,  hogy  mekkora  hiba  is  volt
ideköltöznünk.  Az oké,  hogy neki  lett  munkája,  de én még mindig itthon rostokolok.  A hitel  a
nyakunkon van,  ha nem fizetjük,  elvész a ház,  újra albérletben kötünk ki,  ami nem megoldás.
Kezdtem utálni ezt a helyet, minden házba fektetett energiámat feleslegesnek éreztem. Üresnek
éreztem az egész életemet. Egyszeriben az forgott az agyamban, hogy én már mennyi mindent
elrontottam az életben. Talán a diplomám is felesleges pénz kidobás volt, és elvesztegetett idő. A
házasságom tönkrement, egyik kapcsolatból a másikba estem, és mindegyik oltári katasztrófa volt.
Nincsenek barátaim, a régi kollegáimmal nem tartom a kapcsolatot. Olyan felesleges, úgysem látom
többé  őket  az  életben,  túl  messze  vannak.  Abszolút  senkivel  nem  tudtam  a  problémáimat
megbeszélni.  Martin,  ha este hazajött  fáradt  volt  és  nyúzott,  ha elkezdtem neki  beszélni,  csak
fapofával bámulta a tévét, majd elaludt. Nem haragszom rá emiatt, hiszen fáradt, azt sem tudja
sokszor hol áll a feje. A másik pedig az, hogy ő rettenetesen érzéketlen, sokszor kicsúfol, hogy „mit
bőgsz,  mint  egy óvodás?”  .  De ezért  sem tudok rá  haragudni,  mert  ő  a  testvérem,  a  hozzám
legközelebb álló személy, és nagyon szeretem. Tudom, hogy ő is szeret engem, de ha egyszer nem
tud mit mondani az én bajaimra… hát így jártam, menjek pszichológushoz, azt mondta. Erre én
bevágtam, hogy nekem nem doki kéne, hanem munka.

- Akkor gyere, mert nekem van annyi, mint a szemét. – érkezett tőle a válasz.

- Ja, persze majd mocskos autóalkatrészekhez nyúlkálok, mi? – fintorogtam. Elég volt nekem,
hogy minden nap moshattam az olajos és ki tudja még milyen ruháját.

-  Csak  egyszer  lenne  már  egy  normális  barátnőd,  esküszöm,  felhagyok  ezzel  a
rabszolgamunkával!  –  veszekedtem  vele  sűrűn.

-  Legalább  nem  unatkozol.  –  vigyorgott,  és  elégedetten  vette  tudomásul,  hogy  szinte  már
leizzadtam a ruhái mosásában. – Ha nem veszel egy mosógépet, mindent kihajítok a kecskéknek! –
egy szóval: elegem volt! Mintha nomádok lennénk. Hetekig kellett neki könyörögnöm azért is, hogy
vegyen egy porszívót! De olyan fukar! És ha már lenne munkám, mindent meg tudnék venni! De így
rá vagyok szorulva, és ő sokszor nem lássa be, hogy a saját érdekei miatt is kell az a nyomorult
mosógép. A kávéfőzőm is nagyon tré, olcsón vettem a piacon. Úgy félek, hogy felrobban!

- Most mit pattogsz, örülj, hogy nem unatkozol itt egész nap! – mindig ez volt a válasz, ami
részben jogos is. Ja, és még voltak állataink is, három kecskénk, tíz tyúkunk, öt nyulunk. Lovat is
akartam, de Martin a szemeit meresztgette rám, és ettől a nézésétől a falra tudnék mászni.

- Tudhatnád, mennyibe kerül egy ló! Feleségül ne vegyelek, Caroline? – Caroline az én vagyok.
Milyen illetlen vagyok, még csak be sem mutatkoztam!

- Nem vagy az esetem, és úgysem tudnál a kedvemben járni! – vágtam vissza neki élesen. Ez
persze hülyeség, Martin a tesóm, és ha nem is lenne az, akkor sem mennék hozzá. Hiszen olyan
hóbortos! Nem is csodálkozok, hogy nincs neki csaja. Hiszen lehetetlen kiigazodni rajta! Huszonhét
éves, de szerintem véletlenül kicserélődött az agya egy tizenhat éves kamaszéval. Oké, tud ő komoly
is  lenni,  főleg  ha  melóról  van  szó,  de  ha  komolytalan,  akkor  le  sem  lehet  állítani.  Amikor
megszületett,  előszeretettel  nyúztam és  leejtettem,  talán ezért  lett  ilyen.  J  Na,  és  ezeket  nem
felejtette el, most áll bosszút rajtam, amikor már ő az erősebb.

Hát, röviden ennyit tudok elmondani a kapcsolatunkról. Imádjuk egymást, de azért napi szinten
összeveszünk  minden  marhaságon.  Ez  természetes,  nem?  Főleg,  amikor  nevetésbe  torkollik  a
veszekedésünk.



Egy este, amikor szintén egyedül voltam, mert Martin még sokáig dolgozott, unalmamban ismét a
neten böngésztem az álláshirdetéseket. Már az állatainkat is lerendeztem, kitakarítottam az egész
házat,  kimostam az  összes  szennyest,  és  rendeltem vacsorát  is  (mivel  a  főzéssel  még  mindig
hadilábon  állok,  ami  elég  szégyen  nő  létemre).  Szóval  nézelődtem,  olvasgattam,  e-mail  –  eket
küldözgettem.  És  akkor  találtam meg azt  a  hirdetést,  ami  örökre  megváltoztatta  az  életemet.
Ráadásul nagyon közel, tíz kilométerre a várostól fekszik a birtok, ahová lovas oktatót keresnek!
Először nem voltam túl lelkes, úgy gondoltam, ez is csak egy üres próbálkozás lesz a részemről.
Küldök neki egy e-mail – t, és aztán vagy visszaír, hogy nem kellek, vagy pedig nem is reagál.

Aztán Martin hazajött, és megtetszett neki a dolog.

- Mit nyavalyogsz, itt van a közelben, tök jó lenne! Ezt a melót meg kell fognod!

- Már írtam neki, egészen mélyen benyaltam a levelemben, még azt is írtam, ami nem igaz! – ez
így van, kicsivel több évnyi tapasztalatot tüntettem fel, de hát remélem, bejön a tervem. És újra
elkezdtem reménykedni.

A pasast,  akinek írtam Alphonse Tit  – nek hívták, Martinnal félóráig a nevén röhögtünk, és
elkezdtünk találgatni, hogy milyen gázul nézhet ki, ha már ilyen idióta neve van.

-  Szerintem egy hatvanas,  dagadt  ősz  hajú  idióta,  aki  állandóan bagózik,  és  fiatal  lányokat
molesztál! – kacagott Martin. Micsoda fantáziája van! Ugyan honnan szed össze ilyen badarságokat?

- Ne viccelj, szerintem egy negyvenes, vékony, magas jóképű üzletember, aki öltönyt hord örökké,
és nagyon elegáns még a beszéde is. – adtam elő az ötletemet.

-  És  ez  neked  gáz?  Nem,  Caroline,  a  gáz  az,  ha  a  fickónak  rettenetes  tájszólása  van,
gumicsizmában jár  és cowboy kalapban,  ráadásul  bajusza is  van,  amibe állandóan beleragad a
szalma!

- Vagy csak egy ötvenes alkoholista, akiről soha nem rohad le a kantáros munkásruha, és a
zsebében mindig ott van a sörnyitó!

-  Vagy egy cicanadrágos kis  zsoké,  aki  alig  150 centi  magas,  és  mindig a  lovakról  beszél!
Lemerem fogadni, még szájfényt is használ! – és így tovább, este tízig fantáziálgattunk, hogy milyen
lehet ez a híres Alphonse Tit. De talán soha nem tudom meg, mert ha nem reagál a jelentkezésemre,
vagy elutasít, örökké furdalhat a kíváncsiság, hogy ki az a pasas, akit ilyen hülye névvel áldott meg a
sors. Aznap éjjel alig tudtam elaludni, csak forgolódtam, egyszer fel is keltem, hogy rágyújtsak,
holott hat éve leszoktam a dohányzásról. Ellenben Martinnak mindig van cigije, bezzeg arra nem
sajnálja a pénzt! Azt hiszem, hajnal fél négy körül sikerült elaludnom, és jó későn is ébredtem fel.
Martin már rég elment, ő hét órára jár dolgozni, és én fél kilencig húztam a lóbőrt. Meg is itta
bosszúból az összes kávét, hogy aztán kínlódhassak vele én, ha inni akarok! Még a péksüteményből
sem hagyott nekem, úgyhogy be kellett érnem egy szelet vajas kenyérrel, ha nem akartam éhen
maradni. Hála az égnek az állatokat is ellátta, biztosan mérges volt, hogy milyen lusta tudok lenni.
De ha tudná, hogy milyen sokáig őrlődtem! Oké, nem tudná megérteni, mert olyan érzéketlen!

Miután megreggeliztem, és felvettem egy értelmes ruhát, sőt,  még meg is fésülködtem, úgy
döntöttem megnézem, hány e-mail – em érkezett. Reagált – e valaki a jelentkezéseimre. Főképpen ez
a Tit nevű figura érdekelt. Ő lenne a legjobb nekem, hiszen közel van. A többihez túl sokat kellene
kocsikáznom, és a benzin drága.  Ez a tíz  kilométer sem egy leányálom, de hát még mindig a
legkedvezőbb. Bár, amilyen szerencsétlen vagyok, úgysem jön össze.

Na, tehát remegő kézzel pötyögtem be a jelszavam az e-mail fiókomba, és kíváncsian vártam az



eredményt. Négy levelem érkezett, kettő reklám volt. A harmadik a Montez Ranch – ról érkezett, ami
harmincöt kilométerre van innen, a negyedik Alphonse Tit – től. Aki tök jó lenne! Ha felvenne!

Hogy tovább húzzam az idegszálaimat, ami elég elmebeteg dolog tőlem – talán szadista vagyok! –
először a Montez féle levelet olvastam el. Összesen öt sorban leírták, hogy sajnálatos módon nem
tudnak alkalmazni, mert túl nagy a távolság. Nekik közelebbi személy kellene, mert soha sem lehet
tudni, mi baj történhet a birtokon, blabla… persze, túl hosszú az út oda, és ha vészhelyzet van, akkor
minden perc számít.  De így rám nem tudnak számítani.  Oké, megértettem, kaptam már csomó
helyről ilyen választ. Na de ez a Tit már nem utasíthat vissza, hiszen közel vagyok! Autóval csak tíz
perc! Ha gyorsan hajtok, még annyi sem! Villámgyorsan, és kissé csalódottan töröltem ki a Montez
levelet,  igazából  már  csak  Tit  volt  az  utolsó  reményem.  És  akkor  reszketve  nyitottam meg a
válaszlevelét! Még az ütő is megállt bennem.

 

„ Megkaptam a levelét és az önéletrajzát. A tapasztalata elég sok, de minden majd a gyakorlatban
válik el. A távolság nem gond, ha jól olvastam, itt lakik a közelben. Délelőtt tizenegykor felhívom.”

Mindössze ennyi volt, és nem tudtam hirtelen, hogy mire is gondoljak. Most akkor kellek, vagy nem?
Mit jelent ez az egész? Nem utasított el… És felhív? Istenem, és mit mondjak neki? Mi van, ha
leblokkolok, és meg sem merek majd mukkanni? És ha fel sem merem venni a telefont? És ha
elröhögöm magam, ha bemutatkozik? Ezerféle gondolat cikázott a fejemben, úgy éreztem menten rá
kell  gyújtanom  egy  cigire.  Ismét  loptam  egy  szálat  Martintól,  és  erőtlenül  rogytam  le  a
konyhaasztalhoz. Bárcsak itt lenne most Martin! Még ha csak röhögne azon, hogy be vagyok tojva,
akkor is jól esne! De nem tudom felhívni, mert úgysem telefonálhat munka közben, mert a főnöke
letépné a fejét.

Az idő vészesen gyorsan telt. Nemsoká itt a tizenegy óra, és Alphonse Tit fel fog hívni, hogy mi
legyen a sorsom. Most aztán rajta múlik a jövőm. Össze kell szednem magam, és minden értelmes
gondolatomat. Nem makoghatok, nem éghetek be, higgadtan és okosan kell beszélnem, mindenféle
nyelvbotlás és tájszólás nélkül. Komolynak kell hangzanom – Istenem, csak tényleg ne röhögjem el
magam! -, és lehetőleg kifinomult hangnemet kell választanom. Hiszen idén már harmincegy éves
leszek! Vajon ez a Tit mennyi idős lehet? Ezt is jó lett volna megtudnom. A levelében ő is magázott
engem, ahogy én őt. Szóval vagy nagyon idős, vagy nagyon udvarias. Nekem benne van a korom az
önéletrajzban, de én róla semmit sem tudok. És az idő telik…

Nem tudom, felmerjem e venni a telefont. Húúú… ez a helyzet annyira kínos volt! Egyszerre
vártam, hogy hívjon, ugyanakkor mélyen belül azt akartam, hogy soha ne hívjon fel. De hát idióta
állat vagyok, hiszen kell a munka, és örülnöm kéne, hogy valaki nem utasított el!

Aztán elérkezett a tizenegy óra. Én a nagy várakozásba és izgalomba el is felejtettem, hogy
esetleg leköthetném magam, mondjuk mosogatással, vagy az ágy megigazításával. Ehelyett körbe –
körbe járkáltam a házban, és a kezemet tördeltem, vagy a telefont tapogattam a zsebemben, mintha
attól félnék, hogy nem hallom meg, ha csörög. Kicsit megbántam, hogy beleírtam az önéletrajzomba
a telefonszámomat is. De már késő, Alphonse Tit megszerezte, és fel fog hívni.

Negyed tizenkettőkor csalódott lettem. Azt hittem már nem fog hívni. Talán olyan jelentéktelen
dolog ez neki, hogy el is felejtette. Vagy csak sok a dolga. A jó ég tudja, már mindent kitaláltam, mire
végre felcsendült a mindenki által jól ismert jellegzetes Nokia csengőhang. Azaz a telefonom, ami
iszonyatosan gáz, mert nem volt pénzem egy okostelefonra.

Hirtelen megdermedtem, körbefordultam, és izzadt tenyeremmel felvettem a telefont. Meg sem



néztem, hogy egyeltalán ki hív, csak éreztem, hogy ő lehet az.

- Igen, tessék, Caroline Andersson! – szóltam bele remegő hangon, ami nagyon ciki.

- Itt Alphonse Tit, a hirdetés miatt hívom. – érkezett a válasz. Hát, a hangjából nem tudnám
megmondani, hogy hány éves lehet, és hogy mennyire égő a megjelenése… de ilyen dolgok akkor
nem jutottak eszembe. Csak szimplán ideges voltam. Magamon kívüli állapotomban firkáltam bajuszt
és szakállat a mai újság címlapján szereplő oltári szép színésznőnek, akiről fogalmam sincs, melyik
filmben szerepel.

Meg sem bírtam mukkanni, de szerencsére ez a Tit nevű fickó máris folytatta a mondókáját.

- Úgy gondoltam, lejöhetne a birtokra, hogy körbevezessem, és megbeszéljük a munkafolyamatot.
Mit szólna, ha holnap délután egy órára elmennék magáért?- köpni-nyelni nem tudtam. Na, hát akkor
tényleg felvesz, vagy mi lesz? Eljön értem, hogy megmutassa a birtokot? Hát akkor csak van valami!

- Szóval akkor tudna alkalmazni? – kérdeztem vissza a biztonság kedvéért.

- Szándékomban áll. – felelt Tit – Elvállalja? – érdekes volt a hanglejtése, mintha hülyének nézne.
De nem tartottam fontosnak, inkább csak helyeseltem mindenre, amit mondott.

- Akkor holnap délután elmegyek, láttam a címét az önéletrajzán, tudom, hol lakik. Ismerem a
környéket.

- Rendben van, nekem megfelel az időpont. Akkor holnap várom!

- Viszlát, holnap! – hát, ennyi volt az első beszélgetésem Tit – el. Érdekes egy stílusa van, röviden,
tömören elmondott mindent, igazából nem is kérdezett semmit. Na, de majd holnap, személyesen! Ez
olyan lesz, mintha állásinterjúra mennék. Iszonyatosan izgultam! És ez a nap még olyan hosszú, még
dél sincs!

Hirtelen elkezdtem várni, hogy Martin hazajöjjön. Ha ezt megtudja, végre leszáll rólam és nem
piszkál azért, hogy neki kell engem eltartania. Végre lesz mosógépem, lesz normális kávéfőzőm,
telefonom, és vehetek egy lovat is! Elvégre is, vehetjük úgy, hogy már van munkám! Vagy még ne
éljem bele  magam? Tényleg,  mi  van,  ha  nem jövök  majd  be  ennek  az  ürgének,  és  az  utolsó
pillanatban mégiscsak meggondolja magát. Eddig mindenhonnan elutasítottak, ő az egyetlen, aki
pozitívan jelzett vissza. A legjobb arcomat kell holnap mutatnom, ezt a munkát meg kell fognom!

A fene enné meg ezt a munkanélküliséget! Egész délután takarítottam, mostam, szörnyülködve
néztem végig az udvarunkat, ugyanis borzalmasan nő a fű. Martin megígérte, hogy levágja, de lehet,
hogy én azt  nem várom meg.  És én gyűlölök füvet  vágni,  szóval  elég nagy bajnak kell  ahhoz
történnie, hogy én hozzáfogjak. Úgysem tetszene neki, mert számára csak az a megfelelő, ahogy ő
csinálja. Ó, de szeretném néha nyakon csapni!

Amikor egy kicsit  a  tévé előtt  ültem, és valami idióta sorozatot  bámultam, ismét Tit  járt  a
fejemben. Nem hinném, hogy fiatalabb lenne tőlem. Hiszen automatikusan magázni kezdett. Oké, én
is őt, de hát csak tisztelnem kell, ha már egyszer ő lesz a főnököm. Ha lesz. De egyszerűen nem
tudtam elképzelni, hogy milyen lehet. Martinnal felvázoltunk egy csomó lehetőséget, de valahogy
egyiket sem tudtam magam előtt látni.

Azért vicces lenne, ha holnap egy taknyos húszéves jelenne meg, hogy ő Alphonse Tit! De a
hangja nem volt  olyan, mint egy taknyos kölyöké. Kicsit  hasonlított  a volt  férjem hangjára.  De
valahogy mégsem. Hmm…



És így tovább, filóztam rajta, amíg elaludtam. Arra keltem fel, hogy Martin hazaért. Ezt már abból
tudtam, ahogy az ajtót becsapja és folyamatosan csapkod, dübög, úgy pakol.

- Mi van? – kiabált be nekem a nappaliba.

- Hmm, megtojt a húsvéti nyúl, mi lenne? – válaszoltam neki egy hatalmas ásítást követően.

- Egyesek szunyókálnak délután, csak nem nyűgös vagy, Caroline, drágám? – de utálom, amikor
így szurkálódik.

- Eredj fürdeni, még a képed is szutykos, így nem járkálhatsz a lakásban, mert kihajítalak! –
veszekedtem rá.

- Olyan vagy, mint anyád! – sóhajtott fáradtan, és elkezdte ledobálni a ruháit, csak úgy, a nappali
közepén! Még a büdös zokniját is odadobta mellém a kanapéra és csúfondárosan röhögött! Már csak
az alsónadrágja volt rajta, mire bevonult a fürdőszobába!

- A te anyád is, idióta! – ordítottam dühösen. – És ha nem vetted volna észre, a szennyes kosár a
fürdőszobában van! – gyorsan összekapkodtam a retkes rongyait, és berontottam a fürdőszobába,
tojok rá, hogy ő éppen fürdik. Neki is akkor jut eszébe a borotválkozás mindig, ha én éppen fürdök!
Nálunk az ilyesmi nem téma, láttuk már egymást mindenhogy.

Nem is szóltam egyelőre hozzá, ha végzett, a vacsora mellett elmesélem neki, hogy Tit felhívott.

Vacsorára pizzát rendeltem, méghozzá gombásat, hogy Martin kedvében tudjak járni egy kicsit.
Nem unjuk még annyira, tegnap például rántott csirkét rendeltem sült krumplival, azelőtt pedig
halat, pizzát már három napja nem ettünk. Martin szerint olcsóbban kijönnénk, ha végre elkezdenék
főzni. Én nem tehetek róla, próbálkoztam már, de mindig elrontottam! Igazából időm sem volt rá,
ebben a pár hónapban lett volna, amíg munkanélküli voltam. De így már újra lesz egy kifogásom,
hogy ne kelljen főznöm!

- Mi a vacsi, Caroline? – tessék, már itt is van, és kaját követel rögtön!

- Ott van az asztalon, pizza. – nálam ennyi a tálalás. Nem fogok elé rakni mindent, felnőtt ember,
találja fel magát! Már megszokta. Biztos, hogy nem szolgálom ki. Amennyire ő kiszolgál engem! Én
már az  asztalnál  ültem,  de  gondoltam nem leszek olyan kretén,  hogy egyedül  fogok hozzá az
evéshez,  úgyhogy  megvártam,  amíg  ő  is  helyet  foglal  a  túlságosan  is  kicsi  és  eléggé  rozoga
konyhaasztalnál.

- Képzeld el, mi történt ma! – fogtam bele a mesélésbe, de Martin máris unottan vakargatta a
fejét. Azt hitte, megint kiborultam a magánytól, és panaszkodni fogok, hogy senki sem válaszolt a
leveleimre. De ezúttal sokkal jobb sztorim van! Éppen lenyeltem az első falatot a pizzából, és már
hozzá is fogtam a sztorinak. – Ma felhívott Alphonse Tit, holnap eljön értem, hogy megmutassa a
birtokot,  és  hogy  megtárgyaljuk,  hogyan  legyen  tovább!  –  elégedetten  vigyorogtam,  ahogy
befejeztem a mondatot. Martin végre elmosolyodott, és sikerült leolvasnom az arcáról, hogy büszke
rám, és örül a sikeremnek!

- Szóval randira hívott! – sejtettem, hogy valamivel csipkelődni fog!

- Jaj, te idióta! – csattantam fel. – Felvesz dolgozni! Nem étterembe visz, hanem a birtokára!

- És milyen volt? Nyálasan beszélt, vagy…



- Jaj, kemény volt és mély! – vágtam a szavába, mert menten röhögő görcsöt kapok, ha elkezd itt
fantáziálni. Evés közben az kellőképp gusztustalan, és életveszélyes.

- Ó, ez már izgalmasan hangzik! Szerintem hazaugrok, mire megérkezik!

- Úgysem engednek el, a főnököd egy tapló! – kuncogtam kárörvendőn, ahogyan ő szokott.

- Nagyon vicces vagy. De azért szerezz róla egy képet. – ez a Martin, hogy milyen kíváncsi! Az
eszem megáll! Engem is érdekel, milyen lehet ez a leendő főnököm, de hát azért ennyire nem.
Tudom, őt csak azért furdalja a kíváncsiság, hogy tudjon mivel szekálni, és jókat nevessen.

- Ó, majd rögtön fotót csinálok róla, te birka! Ezzel a mindent tudó telefonommal! Még kamera
sincs rajta!

- Hát tehetek én róla, hogy munkanélküli vagy? Remélem, tényleg felvesz az a kemény és mély! –
azt hiszem ezek után már csak baromkodtunk vacsora közben. Később kimentünk, hogy megetessük
az állatokat, és bezártuk őket, majd bevonultunk a házba, és néztük a tévét. Általában mindig megy
valami jó film, de azokat nem láthatom, mert azt kell nézni, amit Martin akar. És azok többnyire nem
érdekelnek, mert mindegyik akciófilm, vagy csak hülyeség. Ha megemlítem neki, hogy szeretnék
nézni egy filmet, húzza az orrát, beszólogat, és ha meg is engedi, hogy nézzem, végig dumál, és
fikázza a filmet is, és engem is. Kibírhatatlan!

Azon az estén is egy unalmas akciófilmet kellett nézni, amiben állandóan autókat robbantgattak,
lövöldöztek, és ordibáltak. Halál unalmas! Inkább elvonultam aludni, ő meg hagy nézze. Tudom, hogy
felfalja az összes kaját a hűtőben, mert úgy van vele, hogy már úgysem látom, és nem tudok vele
veszekedni, csak holnap.

Másnap reggel korán ébredtem, és úgy döntöttem elmegyek bevásárolni. Martin adott egy kis
pénzt, össze is írta mit kell vennem, de én amúgy sem vagyok kretén, magamtól is tudom. Vettem
még egy pár dolgot, ami nem volt a listán, nem érdekel, hogy nyafogni fog. Ő nagyon skót, még a
kedvenc tusfürdőmre is sajnálja a pénzt! De most muszáj volt, nem állhatok büdösen Alphonse Tit
elé! Úgyhogy megvettem a kedvenc samponomat is, így aztán el is költöttem az összes pénzt. Tudom
sajnálni!

Elterveztem, hogy a lehető legnormálisabban fogok kinézni. Bevásárlás után azzal töltöttem a
délelőttöt, hogy a ruháimat próbálgattam. Nem túl nagy a választék, és több mint a fele béna, vagy
éppen férfias. Olyan tizenegy óra környékén megtaláltam a megfelelőt, egy fehér pántos felsőt, mellé
a kedvenc farmeromat. Úgy döntöttem, a lovaglócsizmámat veszem fel hozzá, mert az néz ki a
legnormálisabban. De alaposan le is izzadtam, mire sikerült eldöntenem, mit vegyek fel, úgyhogy
lezuhanyoztam, és hajat is mostam.

Szépen felöltöztem, megfésülködtem, még egy kis sminket is tettem a szememre. Nekem nagyon
rövid, szőke hajam van, nincs vele sok baj. Csak megfésülöm, és már jól is áll. Zöld szemem van, tök
jól illett hozzá a fekete szemceruza. Szerintem egész jól néztem ki. Martin kicsúfolna, de ő akkor is
gúnyolódik, ha talpig selyemben vagyok. Ami még soha nem fordult elő, és nem is fog.

Negyed egy körül el is készültem, és azon gondolkoztam, hogy mit fog szólni Tit, ha meglátja a
házunkat. Oké, annyira nem gáz, de egy kis felújításra szorulna. Nem sok pénzünk van, éppen csak
ki tudtunk festeni, és néhány bútort venni. Legalább lássa, hogy kell a pénz, kell a munka!

Fél egykor tényleg készen voltam, még egy csokit is megettem, mivel az ebéd kimaradt, az
izgulás miatt. Olyankor összeszorul a gyomrom, nem bírok enni. Nem mintha lenne itthon főtt kaja.



Mivel csokis lett a fogam, újra meg kellett mosnom. Háromnegyed egykor kimentem az udvarra, -
és loptam Martintól egy cigit- rágyújtottam. Ezáltal újra büdös lett a szám, de ezer szerencse, hogy a
táskámban mindig van rágó.

Tíz  perc  hiányzott  az  egy órához,  amikor  iszonyatosan izgulni  kezdtem,  és  olyan rémképek
forogtak az agyamban, hogy Tit nem jön el, vagy ha el is jön, menten visszafordul a látványom miatt,
vagy éppen leblokkolok, izzadtságszagom lesz, és elájulok. De nem történt semmi ilyesmi, Egy óra
múlt két perccel, amikor megállt egy kissé lepukkant, sáros kisteherautó a házunk előtt. Hát, nem
ilyenre számítottam! Legalább egy atomzsírkirály terepjáróval jött volna! Nem mintha az én autóm
szebb lenne. Sőt! Csoda, hogy még beindul.

Amikor  megláttam,  elkezdtem kapkodni,  ami  egy  nagyon csúnya  hibám.  Bezártam az  ajtót,
elejtettem a kulcsot, körbefordultam, idiótán vigyorogtam. Közben kiszállt az autóból Alphonse Tit,
akinek egyeltalán nem olyan volt a kinézete, mint amire számítottunk. Nem volt öreg, nem volt
dagadt, nem lógott cigi a szájában, még csak bajusza sem volt, tele szalmával, semmiféle kantáros
munkásruha, és 150 cm –es szájfényes zsoké.

Hát mit is mondjak? Magas volt, nem túl vékony, erősnek tűnt. Sötétbarna rövid haja volt, és
meleg  barna  szemei.  A  tekintete  szigorú  volt  és  komoly,  egy  kissé  megrettentem  tőle.
Tulajdonképpen  elég  egyszerűen  nézett  ki,  csak  egyszerű  pólóban  és  nadrágban  volt,  semmi
kiöltözés. Én hozzá képest úgy nézek ki, mint aki tényleg randira számított.

- Jó napot, Alphonse Tit vagyok! – mutatkozott be, és kezet ráztunk.

- Örvendek, Caroline Andersson. – a hangom olyan volt, mint aki éppen most készül betojni. A
tenyerem is izzadt, nagyon ciki volt!

- Indulhatunk, Caroline? – kérdezte, és máris kinyitotta nekem az ajtót. A lehető legügyetlenebb
módon szálltam be, összeakadt a lábam! De Tit nem nevetett, ugyanolyan szigorú arckifejezése volt,
amikor ő is beszállt az autóba. És már indultunk is, az én szívem pedig úgy kalapált, hogy azt hittem,
menten kiugrik a helyéről!

- Mióta lakik itt, Caroline? – kérdezte út közben. Mégiscsak kínos lenne, ha végig némán ülnénk
egymás mellett.

-  Már negyedik hónapja.  Azóta folyamatosan munkát keresek,  igazán örülök,  hogy maga lát
bennem valamit! – ezt az üres csacsogást azért kihagyhattam volna, túlságosan tolakodónak tűnök
tőle!

- A lovas oktatóm a múlt héten hagyott faképnél. Sürgősen kellett találnom valakit, mert vissza
kellett mondanom minden programot. Örülök, hogy sikerült. – ez tisztára úgy hangzott tőle, mintha
mindegy lenne neki, hogy kit vesz fel. Kíváncsi vagyok, miért hagyta ott az alkalmazottja. Valami
nem stimmel ezzel a pasassal. De későn jöttem rá, hogy mi is az.

- Szóval akkor biztosra vehetem, hogy felvesz? – kérdeztem rá a lehető leg óvatosabban.

- Ezért jöttem el, Caroline. A papírokat tegnap este megcsináltam, már csak alá kell, hogy írja.
Feltéve, ha elvállalja. Ha igen, holnap reggel kezdhet is. Most csak tartok egy kis bemutatót önnek,
hogy azért mégse legyen olyan idegen a környezet. – hát, ez a fickó most nagyon jót tett velem!
Tegnap este még azt sem tudta, ki vagyok, és mégis megcsinálta a papírokat! Már akkor tudta, hogy
fel fog venni! Ez olyan, de olyan érdekes! Tényleg mindegy, hogy ki megy oda? Nagyon kétségbe
lehet esve!



-  A bejárásáról még beszélnünk kéne. Én nem tudok minden reggel eljönni,  és minden este
hazavinni. – mondta még mindig szigorúan. Legalább egy átkozott mosolyt megeresztene, de semmi!
Csak bámulja az utat, és úgy markolja a kormányt, mintha attól félne, hogy kirepül az autóból! Igaz,
elég rossz errefelé az út. Már a várost rég elhagytuk, csak a kietlen pusztaság, és a távolban lévő
hegyek vettek körül minket.

- Ó, az nem gond, van autóm! – vágtam rá hirtelen. Nehogy a végén mégiscsak meggondolja
magát!

- Az még jobb. A többi alkalmazottam biciklivel jár.

- Hányan dolgoznak a birtokán?- örülök, hogy van témánk, az idegességem kezdett múlni. A
tenyerem sem izzadt már.

- Négy alkalmazottam van, két lovász, két kertész. Nem sok, de dolgozok velük reggeltől estig.
Most, hogy maga már itt lesz, könnyebb lesz valamivel.

- Miért nem vesz még fel valakit? – nem akartam mélyreható lenni, de Tit nem sértődött meg ezen
a kérdésemen.

- Nem engedhetem meg magamnak. – akkor még elhittem neki, de később rájöttem, hogy ez
hazugság.

- Ó, értem. – bólintottam, és óvatosan szemügyre vettem magamnak leendő főnökömet. Hát, nem
az esetem. Ideje lenne megborotválkoznia, olyan az arca, mint egy kókuszdió. A keze nem éppen
tiszta, a bakancsa csupa sár!

Az út  hátralevő részében még kérdezgetett  az előző munkahelyeimről,  és  hogy mennyire is
vagyok tapasztalt, miben vagyok jártasabb. Elmeséltem neki mindent, még azt is, hány versenyen
vettem már részt, még azt is, hogy fogathajtásban is szerepeltem. Úgy tűnt, tetszik neki a dolog, és
hogy meg fog bennem bízni teljes mértékben.

A  birtoka  első  látásra  megtetszett.  Egyszerű  volt,  mégis  nagyon szép.  Mindenfelé  örökzöld
növények, kicsi, színes virágok. Egy istálló volt, de az hatalmas. És vagy négy karám, a lovak ott
szaladgáltak.  Kis kavicsos út vezetett  befelé,  még a fű is  egyenletesen volt  levágva mindenütt.
Mintha valamiféle szőnyeg lett volna! Távolabb volt egy lakóház is, gondolom az Tit háza. Biztos van
neki családja is, ha már ekkora kégliben lakik.

Egy lélek sem volt a birtokon, vajon hol lehetnek az alkalmazottai? Tit kissé mérgesnek tűnt, de
ezt nem akarta tudomásomra hozni.

- Megérkeztünk. – mondta, amikor leállította az autót, és kiszálltunk mindketten. Az istálló előtt
álltunk, és én úgy forgattam körbe a fejem, mintha nem láttam volna még lovardát.

- Csodaszép hely! – ámultam el, és rámosolyogtam, de ő nem viszonozta.

-  Tisztázzunk  valamit,  Caroline,  mielőtt  elindulunk  körülnézni.  –  Tit  most  még szigorúbban
tekintett rám, nagyon megijedtem, hogy esetleg valami baj lehet velem. Talán máris hibáztam?

-  Hallgatom,  valami  probléma van?  –  néztem rá  érdeklődve.  Egyszerűen  nem mertem már
belenézni azokba a barna szemekbe.

-  Caroline,  mindössze  harminckét  éves  vagyok,  és  kis  sem állhatom,  ha  magáznak.  Kérem,



tegeződjünk. – akkora kő esett le a szívemről, hogy majdnem összecsuklottam meglepetésemben!
Hát nem is olyan rémes, mint amire számítottam! De a mosoly még mindig elmaradt nála. – Engem
szólítson csak Tit – nek, vagy főnöknek, teljesen mindegy, amelyik jobban tetszik.

- Rendben van! – bólintottam. Harminckét éves? Hát, mit mondjak, nem néz ki öregebbnek sem,
és fiatalabbnak sem. Pont annyinak, mint ahány éves. Jó jel, ha máris tegeződünk, holott még alig
egy órája sem ismerjük egymást. De az, hogy csak a vezetéknevét használja, eléggé távolságtartó. De
legyen úgy, ahogy akarja.

- Megmutatom az istállót. – jelentette ki határozottan, és már el is indultunk befelé a hatalmas
épületbe.

- Hol vannak az embereid, ha szabad kérdeznem? – fura volt őt tegezni, percekkel ezelőtt még
magáztam!

- Gondolom, bagóznak. – vont vállat, majd rám nézett. – Te dohányzol, Caroline? Mert akkor
megmutatom, hol a dohányzóhely.

- Nem, én nem élek vele. – vallottam meg nem teljesen az őszintét. Elég hülyén jönne ki, ha
elmondanám, hogy csak akkor cigizek, amikor rám jön az „ötperc”. Tit máris bolondnak nézne, az
pedig nem lenne jó pont nála.

- Rendben, akkor jól figyelj. – állt meg hirtelen, és szembeállt velem. – Összesen harmincnégy
lovam van, huszonkettő kanca, tíz csődör, két herélt. Csikóink nincsenek, már eladtam őket.

- Nahát, akkor tényleg elég nagy lehet a forgalmad! – eresztettem meg egy mosolyt, de Tit még
most sem viszonozta. Kezdtem feladni.

Az istállóban szép, tiszta bokszok voltak, a padló is gyönyörűen felseperve, egy szalmaszál sem
éktelenkedett rajta. Néhány bokszban voltak lovak, a többi gondolom a karámokban. Szép, világos,
és tiszta volt. Tit – nek sok munkája lehet benne.

- Az biztos, hogy rengeteg dolgod lesz, nagyon sokan jönnek órára, majd odaadom a papírokat,
este nézd át, azokban benne van, ki melyik nap jár, kinek mik az igényei, satöbbi. Nálam szoktak
fizetni, neked azzal nem lesz gondod, csak tartsd meg az órákat, menj ki velük lovagolni. Majd
belejössz. – hát, jó gyorsan a nyakamba zúdított mindent, minden elismerésem!

- Nézzük meg a karámokat is, ráérsz holnap ismerkedni a lovakkal, majd Alex és Rosie segítenek.
Nekem most  nem sok  időm van,  el  kell  még  mennem egy  helyre.  Úgyhogy  ha  megnéztük  a
karámokat és aláírtad a papírokat, haza is viszlek. – és csak zúdított rám mindent, nekem pedig
kezdett megtelni az agyam a szavaitól. Még a fejem is belefájdult.

Örültem, hogy végre kimentünk a levegőre, odakint elég meleg volt, június vége van, ez nem is
csoda.

A karámokban szebbnél-szebb lovak szaladgáltak, a lélegzetem is elállt! Egy fekete fríz azonnal
felkeltette az érdeklődésemet. Alig bírtam a szemem levenni róla, olyan gyönyörű volt!

- Fantom, az egyik legjobb lovam. – magyarázta Tit, mert bizonyára észrevette, hogy mennyire
elmélyedtem a fekete szépségben. – Nem éppen türelmes jószág, de ha lovagolod, soha ne engedd
neki, hogy legeljen. Az az egyetlen hibája.

- Gyönyörű. – sóhajtottam.



- A karámok meg vannak számozva, a többiek majd elmagyarázzák, melyik lónak hol a helye, és
hogy mikor kell őket kiengedni. Ne haragudj, tényleg nincs túl sok időm. – tényleg siethetett, mert
folyton az óráját nézte. Kezdett idegesítő lenni.

- Semmi baj, majd holnap. – válaszoltam.

- Menjünk be az irodámba, intézzük el a papírmunkát! – nahát, milyen sürgős neki! Mindegy, én
csak örültem akkor. De valami már akkor sem stimmelt vele, és engem egyre jobban furdalt a
kíváncsiság. Volt benne valami fura, és megmagyarázhatatlan. Mint egy kisfiú, aki rosszban sántikál.
Sumákolt, az már biztos!

Úton az irodája felé szembetalálkoztunk két alkalmazottjával. Egy fiatal fiú, és egy kb. velem
egykorú lány.

- Bocs főnök, kerestél? – szólalt meg a lány eléggé éles hangján. Egész jól nézett ki, göndör
világosbarna haja volt, szürkéskék szeme. Kicsit duci volt, de csinos. Majdnem olyan lovaglócsizmája
van,  mint  az  enyém.  A  fiú  magas  volt,  oltári  szép  kék  szemekkel,  rövid  világosbarna  hajjal.
Mindketten kedvesnek tűntek, remélem, jóban leszek velük.

- Csak jó lenne, ha odafigyelnétek a lovakra, nem kéne állandóan bagózni. – mondta nekik Tit
szigorúan, mégis higgadtan, majd rám mutatott. – Ő itt Caroline, az új lovas oktató, holnap reggel
kezd. Mutassatok majd meg neki mindent, mert nekem holnap reggel el kell mennem. Csak dél körül
érek vissza.

- Rendben főnök, délutánra mi a terved? – kérdezte újra a lány, a fiú csak néma csöndben állt,
mintha betonba öntötték volna.

- Csináljatok rendet, nekem el kell mennem. Estére itt vagyok. Na, csá, jók legyetek! – és már ott
is hagyta őket, nekem pedig követnem kellett, azt sem hagyta, hogy normálisan bemutatkozzunk
egymásnak, leendő kollegáimmal. Nem értettem, miért kell nekik rendet csinálni, itt már így is enni
lehetne a padlóról! Érdekes alak vagy, Tit!

Az irodája az istállóból nyílt, kicsi, de barátságos kis helység. A fal tele volt lovas képekkel, az
íróasztala csordultig papírokkal, mappákkal. Modern bútorai voltak, nekem nagyon tetszett. Egy
hatalmas ablak volt még az íróasztala mögött, rá lehetett látni majdnem az összes karámra. Igaz, azt
sem  tudtam,  mennyi  is  van.  Hiszen  olyan  gyorsan  mutatott  meg  mindent!  Csalódott  voltam.
Szerettem volna még maradni, hogy alaposan körbenézzek, de Tit máris pakolta elém a papírokat,
hogy nézzem át, írjam alá, mert neki sietnie kell.

Úgy olvastam, mint valami gép. A fizetés, amit felajánlott nekem nagyon is megfelel. Még a szám
is mosolyra húzódott. A munkaidőm reggel héttől délután ötig tart, az is megfelel. Még benzinpénzt
is kapok, ami aztán végképp nagy segítség!

- Utalni nem tudok, készpénzben fizetek. Hülye vagyok a banki ügyekhez. – vallotta meg az
őszintét, és nem tudtam eldönteni, hogy lehet e rajta nevetni. De mivel ő halálosan komoly volt, nem
mertem még csak mosolyogni sem. Ezzel még viccelődni sem lehet?

- Nekem minden feltétel megfelel Tit. Alá is írtam mindent. – bólogattam hevesen. Most már
Martin orra alá dörgölhetem, hogy van munkám! Többé nem piszkálhat!

- Rendben, akkor hazaviszlek, mert tényleg sietnem kell. – így aztán Tit hazavitt, és egész úton a
munkáról beszélgettünk. Egyre jobban vártam a holnapot, hogy munkába állhassak!



- Legyen egy naptárad, mindig írd be, mikor ki jön órára, hogy ne zavarodj össze. Valakivel csak
annyi dolgod van, hogy kimész vele lovagolni, van, akivel kínlódhatsz napi egy órahosszát, mert
szerencsétlen. – magyarázta, és viccesnek találtam, ahogy a kormányt markolta. Miféle szokás ez?
Mintha állandóan ideges lenne.

Fél három volt, hogy hazaértem, jól eltelt az idő. Csupa jó élménnyel voltam tele, nagyon tetszett
minden. Egyedül az szúrta a szemem, hogy Tit soha nem mosolyog, nem nevet. Na, Martin ki is
faggatott este rendesen!

- Körülbelül kilencvenéves, százhúsz kiló, és alig bír menni! Iszonyatosan sokat bagózik, egész idő
alatt szalonnát evett, és káromkodott közben! – meséltem nagy komolyan, mintha tényleg így lenne.
Egész délután azt terveztem, hogy fogom becsapni. És az az arc, amit vágott! Hát, az csúcs volt!

- Mi van? Ez most komoly? Nagyon gáz a pasi? – hüledezett, én pedig már alig bírtam ki nevetés
nélkül.

- Iszonyatos volt, alig vártam, hogy hazaérjek! – sóhajtottam, mintha tényleg szenvednék.

-  Hát,  Caroline,  ezt jól  megszívtad. Szóval egy dagadt,  vén szatyor lesz a főnököd! És még
csúnyán is  beszél!  –  Martin  arcán egy kis  megértést  véltem felfedezni,  de  ettől  aztán tényleg
kibukott belőlem a szűnni nem akaró röhögés! – Mi bajod van, most sírsz, vagy nevetsz? – bökött
meg a csontos ujjaival.

- Nem igaz, te idióta! – nyögtem ki fuldokolva a nevetéstől, majd mikor sikerült abbahagynom,
komolyabbra váltottam. – Harminckét éves, egész jól néz ki, bár nem az esetem. És tök normális volt,
bár túlságosan is komoly. De jól fizet, és korrekt. Úgyhogy jó minden, holnap reggel kezdek.

- Szinte éreztem! – kiáltott fel Martin. – Tudtam én, hogy ő lesz a mi emberünk!

- Csak az enyém. – helyesbítettem, nehogy elszálljon magától. – Ne feledd! Tit az én főnököm, a
tiéd továbbra is egy bunkó, aki kidolgoztatja a beled is!

- Na, várj csak, talán egy idő után kimutatja a foga fehérjét a te híres főnököd! – akkor még nem
vettem komolyan Martin kárörvendő kijelentését, és csak kacagtam rajta vidáman. Talán nem kellett
volna előre innom a medve bőrére! De ne szaladjunk ennyire előre.

Aznap éjjel nagyon izgatott voltam, alig bírtam elaludni. Iszonyúan vártam a reggelt, hogy végre
mehessek dolgozni. Kíváncsi voltam az új kollegáimra, a lovakra, és az emberekre, akiknek órákat
fogok tartani. Tit adott egy csomó papírt, és én olvasgattam is, írtam a naptáramba, mikor hány
órám lesz. Holnap kettő lesz, egy délelőtt, és egy délután. Sebaj, a nap többi részében lesz időm
ismerkedni.

Reggel korán ébredtem, már fél hatkor a kávémat kortyolgattam a konyhában. Martin hatkor
jelent meg, röhögtem is rajta,  mert rémesen néz ki  reggelente. Én pompásan éreztem magam,
nagyon  friss  voltam.  A  világoskék  kockás  blúzomat  vettem  fel  a  farmerommal,  és  a
lovaglócsizmámmal. A hajam is tök jól állt, de ezúttal a sminket hanyagoltam. Nem akartam, hogy
ebben a nagy nyári hőségben végigfolyjon az arcomon.

- Ott a kávéd, idd meg, mert rád sem bírok nézni! – kuncogtam, mire Martin akkorát ásított, hogy
azt hittem, engem is lenyel.

- Imádom a humorodat, Caroline. – morogta, és leült velem szembe.



- Reggeli? – kérdeztem tőle, de megcsóválta a fejét.

- Majd útközben bekapok valamit. Várod már?

- Naná! – bólintottam mosolyogva. – Végre dolgozok, Martin! Három hónap üresség után!

- Vehetsz már mosógépet, nővérkém. – tudja, hogy ez minden álmom!

A kávé után sikerült kicsikarnom tőle egy kis pénzt is.

- Tankolnom is kell, és valahol ebédelnem is! Nem fogok hazajönni! – adtam okot a kérésemnek.
De nem szólt semmit, adott pénzt, és csak egy kicsit húzta az orrát.

- Nagyon sokkal tartozol már nekem! – Egek, hogy lehet valaki ennyire fukar? Bezzeg, amikor
nekem  volt  munkám,  mindent  megvettem  neki!  Na,  jó,  majdnem  mindent.  De  legalább  volt
mosógépem, és normális kávéfőzőm!

Fél hétkor Martin elment, azt mondta, beugrik még reggelizni valahova. Sok lehetőség nincs
ebben a lepusztult kisvárosban, de nagyfiú már, feltalálja magát. Neki persze jobban megy, mint
nekem, még az autója is klasszabb, csak én vagyok ilyen csóró. De már nem sokáig! Jaj, csak kapjam
meg az első fizetésem!

Háromnegyed hétkor még egyszer végignéztem magamon, és mivel mindent rendben találtam,
elindultam dolgozni. Fura volt ezt kimondani, de ez az igazság. Nem sokat reggeliztem az izgatottság
miatt, úgyhogy beszaladtam a pékségbe, vettem egy pár sütit. Az az egy szelet vajas kenyér nem fog
sokáig kitartani, így is vékony vagyok, muszáj ennem, kell az energia. Ciki lenne, ha már az első nap
összeesnék.

Jó hangulatban indultam a birtok felé, lehúztam az ablakot, bömböltettem a zenét. Legalább nem
hallom annyira az autóm ronda zúgását. Talán nem fognak cikizni miatta. Hat óra ötvenkor értem a
birtokra, és mély sóhajtás után bátran szálltam ki a kocsimból. A lány és a fiú, akikkel már tegnap
összefutottam, mosolyogva integettek az istálló felől. Kivettem a táskámat, és már indultam is.

- Jó reggelt! – köszöntöttem őket mosolyogva.

- Szia! – köszöntek egyszerre. Mintha testvérek lennének. Talán azok is.

- Restellem, tegnap arra sem volt időnk, hogy rendesen bemutatkozzunk egymásnak. – úgy jöttek
a számra a szavak az izgalom miatt. De jó érzés volt. Tele voltam energiával. Még akkor…

- Á, a főnök úgy rohan mindig, mintha kergetnék. Van egy stílusa, majd megszokod. – mosolygott
a lány, és kezet fogtunk.

- Rosie vagyok. – mutatkozott be széles mosollyal, majd a fiúra bökött. – Ő pedig itt Alex. Mi
ketten lovászok vagyunk, a kertészek nyolcra jönnek, majd megismered őket is. – kezet fogtam a
sráccal  is,  aki  nagyon szégyellős lehet,  mert csak mosolygott  rám, de aztán gyorsan elkapta a
tekintetét. Lehet, hogy tetszem neki? Mondjuk ő nekem igen. De csak egy kicsit! És szerintem túl
fiatal hozzám.

- Tit nem jön reggel, ugye? – kérdeztem, mert említette ugyan, de biztos, ami biztos.

- Már fél hétkor elment, valami építési vállalkozóval tárgyal. – válaszolt Alex. Végre megszólalt!

- Gyere Caroline, főzünk egy kávét a pihenőben! – invitált Rosie. Olyan aranyos, kislányos volt az



arca,  és  tetszett  a  világosbarna  göndör  haja.  Mint  egy  cserfes  kislány.  Pedig  kávézás  közben
említette, hogy a múlt héten töltötte a huszonkilencet.

- Én harmincegy vagyok. – árultam el a koromat. Ami ritkaság tőlem, mert néha öregnek érzem
magam. De most komolyan! Egy elcseszett házasság, és egy még jobban elromlott élettársi kapcsolat
után… se gyerekem, se férjem… még csak szeretőm sincs! Csak az öcsém, akitől a falra tudnék
mászni néha!

- Akkor még mindig te vagy a legfiatalabb, Alex! – kacagott fel Rosie, és kitöltötte a kávét az apró
csészékbe. A pihenőben voltunk, ahová a táskámat is letettem, mégsem hurcolászhatom magammal
egész nap. Volt itt  egy egész konyhafelszerelés, szekrény, hűtő, gáztűzhely, mikrohullámú sütő,
normális kávéfőző! Középen egy nagy asztal, körülötte székekkel. Az ablaknál egy kanapé, mellette
egy kis szekrény tele újságokkal. A falon lovas képek, és fényképek, amikről rögtön felismertem
Rosie – t és Alexet, a másik nő és férfi idegen volt számomra. Talán ők a kertészek. De Tit egyik
képen sem szerepelt.  Ezt  akkor  még nem tartottam fontosnak.  Amúgy sem egy fotogén alkat,
szerintem.

-  Te hány éves vagy,  Alex,  ha szabad kérdeznem? – fordultam hozzá,  mire menten elpirult.
Megmosolyogtam, hogy milyen szégyellős! Pedig nem eszek embert!

- Csupán huszonnyolc, Caroline. – felelte széles mosollyal. – De én vagyok itt a legrégebben.

- Ez igaz, Alex már kilenc éve robotol itt. – helyeselt Rosie. – Én csak két éve vagyok itt.

- És a többiek? – kezdett érdekelni a dolog. Amúgy is tudtam, hogy Tit – el nem stimmel valami.
Valami oka csak van annak, hogy otthagyta a lovas oktatója! És ha a többiek sincsenek itt olyan
régóta, akkor tényleg lehet valami gáz vele.

- Hannah tavaly júniusban jött ide, Brad pedig idén márciusban. Szinte mind újak vagyunk itt. Ez
a tökfilkó bírja a legtovább, lassan örökbe fogadhat a főnök! – nevetett Rosie, de volt ebben a
nevetésben egy kis keserűség is.

-  Hogyisne! –  kapta fel  a  fejét  Alex.  –  Még a végén el  is  vesz feleségül,  mi? –  ezen aztán
mindhárman jót nevettünk.

- Dohányzol, Caroline? – kínált meg cigivel Rosie, de én nem fogadtam el. Tit is úgy tudja, hogy
nem élek vele. Különben sem esne most jól. Nem vagyok már feszült.

-  Á,  nem köszönöm. –  utasítottam vissza.  Ők mindketten rágyújtottak,  ezer szerencse,  hogy
kinyitották az ablakot, mert meg is fulladtam volna.

Nyolc óra tájban tényleg érkezett még egy nő és egy férfi, aki nagyon is jóképű volt!

- Szia, te vagy Caroline, ugye? – üdvözölt barátságosan a jóképű pasi. Kicsit belepirultam. Magas
volt, vékony, izmos, és tök jól állt rajta a farmerja, és tök jó volt rajta minden, beleértve a borzas
barna haját, és zöld szemeit! Nagyon jól nézett ki! És olyan velem egyidős lehet. Még az is bejött,
hogy olyan borostás volt az arca! Kár, hogy ő nem velem fog dolgozni.

- Igen, én vagyok, örvendek. – vigyorogtam, és kezet fogtunk.

- Brad vagyok, Alphonse királyunk kertésze! – ezt mintha gúnnyal mondta volna, rögtön rossz
érzésem támadt.



-  Szia,  én Hannah vagyok,  Braddel  együtt  dolgozunk.  Tit  néha azt  mondja,  mi  csak udvari
bolondok vagyunk, ne lepődj meg ezen. – ez a nő sem panaszkodhat, hosszú fekete haját lófarokba
kötötte, és nagyon csinos volt a kék kertésznadrágjában. Bár én azt a bakancsot hanyagoltam volna,
mert nehéz lehet, és ilyesmit csak a pasik hordanak. Tit lábán is olyat láttam tegnap.

- Nem kéne rögtön elijeszteni! – intette le Hannah – t  Rosie, és kitöltötte a kávét nekik is.
Immáron mindannyian az asztalnál ültünk. Közel egy óra hosszája! Nem kéne már valamit dolgozni?
Oké, hogy Tit nincs itt, de ha visszajön talán mérges lesz.

- Ugyan már, idejében be kell avatni, hogy mire számítson! – állt ki az igazáért Hannah.

- Valami baj van Tit körül? – kezdett furdalni a kíváncsiság.

- Nem kevés. – nevetett gúnyosan Brad. Kivillant az a tökéletes fogsora, majdnem beleszédültem.

- Képzelj el egy állandóan menstruáló, ingerült, migrénes, frissen vált nőt! Na, a főnök körülbelül
olyan, minden egyes nap. – Rosie ezen kijelentésén nevetnem kellett.

- Persze, röhejes, de majd megtudod, Caroline. Nem akarunk elijeszteni, mert nagyon örülünk,
hogy itt vagy, de nem árt, ha felkészülsz. Tit olyan, mint a nyári vihar: hirtelen csap le, és mindent
tarol. Hiába mondta, hogy dél körül jön vissza. Tízkor már itt lesz, és ordítani fog. Ezt Alex tudja a
legjobban bizonyítani. Ő már kitapasztalta. – mesélte halálos komolysággal Hannah.

- Eszem ágában sincs itt hagyni ezt a helyet. Nekem nagyon tetszik. – nyugtattam meg őket. – És
az előző főnökömnél bárki jobb lehet. Egy alkoholista féreg volt, még kezet is emelt rám. – úgy
éreztem, el fogom tudni viselni Tit nyavalyáit. Persze, akkor még könnyen beszéltem. De a többiek
már keresztülmentek jó néhány dolgon, amik fokozatosan derültek csak ki. Én még akkor bátor
voltam, és határozott.

- Á, a főnök soha nem ütött meg minket. Még csak az kéne! – rázta meg a fejét Brad. – Rögtön
adnék neki egyet, és le is lécelnék rögtön! Az lenne az utolsó húzása. Így is túl sokat nézek el neki.

- Nem lehet annyira rossz ember, engem nem tántoríthat el. Kell nekem ez a meló. – jelentettem
ki bátran. Egyre jobban kezdett érdekelni, milyen is valójában Tit. Már az első napon bedobtak a
mély  vízbe,  és  ez  nagyon  tetszett.  Ezek  szerint  máris  befogadtak.  És  persze  összeállt  a  kép:
valószínűleg Tit borzalmas természete miatt ment el az előző lovas oktató. És még ki tudja hányan.

- Ne is érts félre, Caroline. – tette a kezét az enyémre Brad, amitől elpirultam. – Mi nem akarunk
elriasztani innen. Csak jobb, ha tisztában vagy a dolgokkal. Tit nem könnyű eset, és nem mindegy,
hogy beszélsz hozzá.

- Azt észre is vettem, hogy viccelni nem lehet vele… - jegyeztem meg, és elhúztam a kezem Brad –
től, mert izzadni kezdett a tenyerem. Szívesen fogtam volna még, de hát…

- Bátor az, aki megpróbál viccelődni vele! – sóhajtott Rosie. – Mi már megszoktuk, hogy csak
fapofával nézhetünk rá.

- Nem baj, majd hosszászokom. – bólintottam, és felálltam. – Nekem kilenckor órám lesz.

- Gyere, akkor mérjük fel a terepet! – ragadta meg a kezem Rosie. – Gondolom Mrs. Simons jön
hozzád. Nagyon kedves hölgy, és imád lovagolni. Vele nem lesz gondod, csak kísérd el lovagolni, és
beszélgess vele. Szegénynek meghalt a férje tavaly, és az óta nagyon magányos. Ezért jár ide. –
örültem, hogy Rosie így beavatott.



- Igen, valóban ezt a nevet olvastam mára. – helyeseltem.

A többiek is felálltak az asztaltól, ideje munkába állni. Gondolom, ha Tit nem megy el sehova, nem
kávézunk itt fél kilencig.

- Brad – el levágjuk a füvet a főnöknél, szóljatok, ha szükség lesz ránk. – indult Hannah is.

Így aztán Rosie, Alex és én az istállóba vettük az irányt. Nem volt messze, a pihenő ugyanis onnan
nyílt.

- Hogy bírtok ennyi lóval ketten? Ez rengeteg munkát igényel! – hüledeztem.

- Naná, sokszor este kilencig is nyomjuk. – bólintott Rosie. – De nem akar ide jönni senki dolgozni.
Az egész városban megvan Tit híre. Mindenki tudja, hogy milyen. Úgyhogy ketten birkózunk meg
ennyi pacival már jó ideje.

- Ha lesz egy kis időm, segítek, oké? – ajánlottam fel nagylelkűen.

- Azt megköszönjük! – mosolygott Alex – Mrs. Simons lova Csillag, felnyergeljem? – egy szép pej
kanca volt Csillag, megsimogattam, aminek nagyon örült.

- Hát azt megköszönném. Szeretnék még körülnézni. És persze választok magamnak egy lovat én
is.

- Szerintem Kamilla jó lesz neked. – mutatott egy szürkére Rosie lelkesen. Ekkor eszembe jutott
az a fekete szépség, amit tegnap láttam.

- Mi van azzal a fekete frízzel, amelyik tegnap délután kint szaladgált az egyik karámban? –
kérdeztem rá rögtön.

- Ja, ő Fantom. Nem valami nyugis lovaglásra való. Ő a hosszú, vad vágtákat szeretni. Olyan, mint
a főnök! – kuncogott, de azért megmutatta a bokszát.

- Istenem, de szépséges vagy! – gyönyörködtem benne, és megsimogattam őt is. Nagyon-nagyon
tetszett nekem! Mindenáron ki akartam próbálni vele egy vad vágtát! Már olyan régen lovagoltam!

Végül mégiscsak meggondoltam magam. Féltem, hogy Fantom esetleg megvadul, és mivel én
még nem ismerem, baj történhet könnyen. Így aztán a békés Kamillánál maradtam. Ez az első napom
itt, nehogy már rögtön lebőgjek!

Magam nyergeltem fel  Kamillát,  úgy éreztem, visszatértem. Máris  megvolt  a  rutin,  mindent
tudtam, semmit sem felejtettem el. Nem jöttem ki a gyakorlatból.

Kilenckor meg is érkezett Mrs. Simons, aki egy középkorú, csinos hölgy. Pillantása szomorkás
volt  és  magányos.  Szomorúak  voltak  apró,  világoskék  szemei.  Pár  szóban  bemutatkoztunk
egymásnak, majd útnak indultunk.

-  Az  erdő  felé  szoktam  lovagolni.  Legalább  megismered  a  környéket.  –  mutatta  az  utat
lendületesen, én pedig boldogan követtem őt Kamilla hátán. Olyan régen lovagoltam már, lehet,
hogy estére bedagadnak a lábaim, és mindenem fájni fog!

-  Hát igen, három hónapja lakom a városban, de szinte ki  sem tettem a lábam a házból.  –
meséltem neki.



- Csodálkoztam, amikor Tit telefonált az este, hogy reggel jöhetek lovagolni. Hiányzott már, de
egyedül nem szeretek útnak indulni. – mesélte, és rám mosolygott. – Nagyon szép vagy, Caroline.
Ugye nem baj, ha tegezlek?

- Ugyan már! Csak nyugodtan. – viszonoztam a mosolyát.

- Matthew itt hagyta a múlt héten, nagy veszekedés volt. Pont itt voltam, akkor értünk vissza a
lovaglásból. Majdnem össze is verekedtek. Állítólag Tit nagyon csúnyán beszélt vele, és Matthew is
kinyitotta a száját alaposan. Zsivány fickó volt, ami a szívén, az a száján! És Tit nem szereti, ha
valakinek nagy pofája van! Kicsit sajnálom, hogy elment, olyan jópofa, szókimondó! De meglásd,
veled is jóban leszek, Caroline. – nagyon aranyos volt, rögtön a szívembe zártam! Kellemesen telt
vele az idő, jó messzire ellovagoltunk. Nagyon szép ez a környék, mindenfelé fák, hatalmas, virágos
rétek, távolban a hegyek… még egy kis patak mellett is elmentünk, szerettem volna beletenni a
lábam, mert nagyon melegem volt. Mrs. Simons rengeteget beszélt, elmesélte, hogy tavaly meghalt a
férje. Nagyon beteg volt, nem tudta legyőzni a rákot. Ő végig mellette volt, szerelmük lángja nem
hunyt  ki.  Magányosnak  érzi  magát  nélküle.  A  gyerekeik  már  régen  elköltöztek  külföldre,  alig
látogatják,  még  telefonálni  sem  nagyon  szoktak.  Így  aztán  minden  másnap  lejön  ide,  hogy
kikapcsolódjon, kimozduljon egy kicsit.

Jól éreztem magam vele, kicsit olyan volt, mintha az anyukám lenne! De az én anyukám messze
van innen, és házsártos, vele semmit sem tudok megbeszélni.

- Öröm volt veled lovagolni, Caroline. – búcsúzott Mrs. Simons, amikor visszaértünk, és az istálló
előtt beszélgettünk még egy kicsit. – Holnapután jövök, ne felejtsd el! További szép napot!

- Köszönöm, magának is! Nagyon várom vissza! – sokáig integettem neki, míg végül kihajtott a
birtokról piros sportkocsijával. Az enyém mellette úgy nézne ki, mint egy ócskavas. Még jó, hogy
nem oda parkoltam le. Nem szeretem, ha szem előtt van a kocsim. Hiszen olyan gáz!

- Milyen volt? – szaladt hozzám Rosie kíváncsian.

- Igazán kedves hölgy. Nagyon megkedveltem.

- Mondtam, hogy jól kijössz majd vele. Néha idejön hozzánk beszélgetni. – Rosie nagy munkában
volt, éppen az istállót takarították Alex – al. Gondoltam van egy kis időm, úgyhogy leszerszámoztam
a lovakat, le is csutakoltam őket, hogy végre hasznosnak érezzem magam. Boldoggá tett a munka.

Fél tizenegy elmúlt, amikor végeztem, és neki fogtam sepregetni az istállóban a folyosót. Alex és
Rosie az istálló másik végében voltak. És akkor érkezett meg Tit. Ezúttal nem a sáros teherautóval,
hanem egy tök vagány, zöld terepjáróval! Azt hittem, hogy csak az a lepukkant járgánya van.

A  tegnapi  szigorú  tekintete  nem múlt  el,  most  is  feszültnek  tűnt.  Ahogy  meglátott,  rögtön
vágtatott is felém.

- Hello, Tit! – köszöntöttem vígan. Hirtelen elfelejtettem, hogy ő nem szereti a vigyorgást.

- Hello, Caroline. Hogy telik az első napod? Boldogultál Simons asszonnyal? – milyen kedves,
hogy így érdeklődik állapotom felől! Kíváncsi vagyok, mikor mutatja meg az igazi énjét.

- Igen, nagyon kedves volt. Máris belejöttem a munkába! – újságoltam boldogan, és még mindig
nem fagyott le a mosoly az arcomról. Tit arckifejezése pedig ennek hatására savanyúbb lett.

- Rosie Kamillát nyergelte fel neked? Mondtam neki reggel, remélem nem felejtette el.



- Igen, Kamillán lovagoltam! – nyugtattam meg. Á, szóval a főnök meg is tervezte, hogy melyik
lovon mehetek.

Teljesen elfeledkeztem magamról,  és  folyamatosan mosolyogtam.  Tit  –  nek nem tetszett  ez,
mintha zavarba jött volna.

-  Mit  szólnál  hozzá,  ha  kipróbálnám  Fantomot?  –  elég  bátor  voltam,  hogy  ezt  csak  úgy
megkérdeztem tőle. De akkor még nem ismertem Tit – et.

És ahogy kérdésemet meghallotta, elvörösödött. De nem azért, mert zavarba hoztam. Hanem
mert mérges volt. Megköszörülte a torkát, és mélyen a szemembe nézett. Szép, barna szemei voltak!

-  Nem jó ötlet.  Fantom az én lovam, egyedül  engem tűr meg.  Felejtsd el.  –  mondta egész
keményen, amitől kissé megriadtam. – Folytasd csak a munkád. Én megnézem a többieket. – csak
bólintottam, és folytattam a sepregetést. Igazából ez nem tartozik a munkakörömbe, de Tit nem szólt
érte semmit. Hát igen, akkor még azt sem tudtam, hogy ő egy rabszolgahajcsár! Istenem, hogy
bíztam benne! Hiába figyelmeztettek a többiek, én hittem abban, hogy jó viszonyom lesz vele.

Valóban  elment  az  istálló  másik  végébe,  és  rövid  időn  belül  fültanúja  voltam  a  hangja
eleresztésének. Ha jól értettem, azért kiabált, mert nem haladtunk még semmire, holott már reggel
hét óra óta dolgozunk! Hát, ha tudná, hogy fél kilenckor kezdtünk neki… égnek állna a haja!

Nem  sokáig  ordítozott,  mert  megcsörrent  a  telefonja,  és  inkább  elvonult.  Amikor  elhaladt
mellettem,  csak  felvonta  a  szemöldökét,  mire  én  hülye,  rámosolyogtam kedvesen!  Azt  hittem,
menten fel fog robbanni, mert amikor kilépett az istállóból, úgy felrúgott egy kavicsot, hogy az talán
valahol London közepén állt meg. És közben telefonált! El sem akartam hinni az egészet. Amikor
odamentem Rosie – hoz, és Alexhez tágra meredt szemekkel, ők csak halkan kuncogtak.

- Üdv a csapatban, most már hallottad, hogy szokott károgni Tit mester! – súgta Rosie.

- Elég durva! – hüledeztem. Még mindig a hatása alatt voltam.

- Á, ez még semmi. – vont vállat Alex könnyedén. – Ha megtudná, hogy mit csináltunk fél kilencig,
akkor tombolna csak igazán!

- Adjatok nekem is egy villát, hagy segítsek! – ajánlottam fel, mert ketten estig sem végeznek a
trágyázással. Úgyhogy a délelőttünk azzal telt el. Fél egy körül már nagyon éhes voltam, ezt Rosie
tudtára is adtam, aki azonnal ebédszünetet rendelt el.

- Ilyenkor a főnök is elvonul a barlangjába, és fél kettőig ki sem jön! – avatott be a dolgokba. –
Hannah és Brad is mindjárt jönnek, gondolom.

Hamarosan  tényleg  mind  az  öten  a  pihenőben  ültük  körül  az  asztalt,  és  ebédeltünk.  Én
hamburgert  vettem még reggel,  meg is  melegítettem a  mikróban,  egész  jó  volt.  A  többiek  is
otthonról hoztak kaját, itt aztán nem lehet rendelni, mert mire kihozzák, lejár az ebédszünet.

- Gondolom, van családja, és velük ebédel. – egy kicsit kíváncsiskodtam már, érdekelt, mi folyik
Tit háza környékén. Olyan nagy kégli, nem hinném, hogy egyedül lakik benne. Na meg aztán nem is
csúnya, és van pénze. Kíváncsi vagyok a csajára, vagy éppen a feleségére, ha van neki. De a többiek
hangosan felnevettek.

- Ezt a témát meg se merd neki említeni! – intett le Hannah.



- Miért, annyira félti őket? – nem értettem, mire ez a nagy óva intés.

- Ha lenne kit féltenie! – válaszolt Brad. – Ennek a majomnak nincs családja! Olyan egyedül van
abban a nagy házban, mint a kisujjam!

- Menj már, hát arra nem volt hajlandó, hogy egy csajt összeszedjen magának?

- Már rég elvált a feleségétől. – szólt közbe Alex. – Van egy lányuk, de az nem vele lakik.

- Egy ilyen emberre én sem hagynám a gyerekem. – fintorgott Rosie.

- Néha eljön a kislány, mert nagyon szeret lovagolni. De az anyja egy nagyvárosi előkelő nő, nem
nagyon engedi ide. Ez a bolond Tit nagyon szerethette, ha ekkora házat épített neki. – mesélte
tovább Alex.

- És csak úgy itt hagyta egyedül. – tettem hozzá. Valamilyen szinten értem már, Tit miért ilyen. –
És nincsenek neki más rokonai?

- Hát, én még kilenc év alatt nem találkoztam velük. – rázta meg a fejét Alex. Kicsit elmélyedtem
kék szemeiben, de pillantásom inkább visszatért Brad – re. Úgy szeretném megtudni, van e neki
valakije, de nem merem megkérdezni. Talán majd Rosie segít nekem.

- Különben meg nem értettem, mit evett azon a gebe nőn. – jegyezte meg Hannah. – Olyan
savanyú, és kényes! Amikor elhozza a kislányt, azt sem tudja, hova lépjen, és folyamatosan fintorog.
A főnököt egyenesen utálja, és undorodik tőle.

- Mégis jó volt neki annyi éven keresztül! – kiáltott fel Rosie.

-  Vagy csak a pénztárcája.  Bár nem hinném, hogy rá lett  volna szorulva.  Valami milliomos
családból  származik.  Anyuci  és  apuci  telepakolták  pénzzel  mindig.  De  egy  otromba,  sovány
agyonsminkelt  dáma!  –  ezen  mindannyian  jót  nevettünk,  Rosie  tényleg  szereti  megmondani  a
frankót. Igaz, Tit – el még egyikőjük sem szállt szembe.

Az ebédszünet hátralevő részében nem beszéltünk már Tit – ről, és borzalmas volt feleségéről,
hanem inkább engem kérdezgettek. Így hát elmeséltem, hogy én is elváltam, és hogy életem során
körbeutaztam már az országot,  mert folyton munka és lakóhelyet kellett  váltanom. Még a dilis
öcsémről is meséltem egy sort, mondjuk az olyan részeket kihagytam, hogy érzéketlen és fukar. Nem
akartam leégetni.  Pedig  ki  tudja,  ő  miket  ad  elő  rólam a  munkahelyén!  Talán  a  leg  cikisebb
sztorijaimat is elmeséli… hűha, ebbe még bele se gondoltam!

Olyan hamar fél kettő lett, éppen csak megittuk a kávénkat, és már rohantunk is vissza, dolgozni,
mert megláttuk az ablakból, hogy Tit odakint kóvályog, és enyhén mérges. Ahogy meglátott, rögtön
odajött hozzám, és rám meresztette azokat a szigorú szemeit.

- Most telefonált Angela White, mindjárt itt lesz, gyakorolni akarja az ugratást, segíts neki. – adta
ki a parancsot, és én csak bólogattam, mint egy droid.

- Rendben van, kösz, hogy szóltál. Hogy telt az ebédszüneted?

- Ebédeltem. – bólintott, és már ott is hagyott, mint egy fadarabot. És én még próbálok kedves
lenni! Hát ez… érzéketlenebb, mint Martin!

Úgy döntöttem, megvárom ezt az ismeretlen Angela White – ot itt, az istálló előtt, ha már Tit



tekintete miatt kővé dermedtem. Rövidesen meg is érkezett, neki nem volt csúcs szuper autója, mint
Mrs. Simons – nak, ő csak simán kerékpárral érkezett. Különben fiatal volt, olyan húsz éves körül
lehetett, és amikor „jó napot” – ot köszönt nekem, azonnal rászóltam, hogy felejtse el a magázást.

- Nem vagyok én olyan vén, és a magázódás annyira kényelmetlen, nem?

- Oké, igazad van, Caroline. Még jó, hogy idetelefonáltam, Tit mondta is rögtön, hogy jöhetek
nyugodtan. A mai nap folyamán még tejelnem is kell neki, remélem, nem megy el sehova. – be nem
állt a szája! Én bólogattam, helyeseltem, hallgattam. Nem is ismerjük egymást, de ez máris zúdított
rám mindent. Nem tudom, valami nem stimmelt vele. Szerintem nincs ki mind a négy kereke. És az a
vihogás! Szerintem Tit  a falra mászik tőle,  és szívesen megnézném az arcát,  amikor ez a csaj
magyaráz és viháncol neki! És annyira hadart, sokszor nem értettem, mit mondd.

Miután felnyergelte neki Alex a lovát, fellélegeztem. Ugyanis addig folyamatosan a rizsázását
kellett hallgatnom.

Megkönnyebbültem, amikor már a karámban lovagolt, és ugratott. Néha odaszóltam neki, mit
hogy csináljon, nem részletezem, másoknak unalmas lehet.

Ennek az Angelának a kinézete sem éppen normális. Tűzvörös haja volt, két copfba kötve, és azok
a ruhák… csupa színes, szívecskés borzalom. Mint egy nagyra nőtt óvodás. Azt hiszem, őt nem
kedvelem meg majd annyira, mint Mrs. Simons – t.

-  Ó,  köszönöm,  hogy  megmutattad,  miért  torpan  meg  folyton  Pillangó!  –  hálálkodott,  és
majdhogynem a nyakamba borult már az óra végeztével. Pedig egyszerű a trükk: a ló megijedt
Angela hangjától. Ez a bolond folyton kiabált neki, hogy ugrani kell, holott ezt a ló magától is tudja,
nem kell neki ordítozni. Jaj, micsoda emberek!

- Nincs mit, kérlek, kontrolláld magad. Azt mondtad, jövő héten lesz a versenyed, addig szokj le
erről a kurjongatásról, nem kecskepásztor vagy. – talán sértő voltam vele szemben, de amikor ő csak
nevetett az egészen, én is elnevettem magam. Értette a viccet.

- Jó csaj vagy, vigyázz magadra! – intettem neki búcsút, és visszavonultam az istállóba, ő pedig Tit
irodájába. Ki tudja, milyen horribilis összegeket kérhet el egy-két lovaglásért.

Délután  egészen  kiürült  az  istálló,  sokan  jöttek  még  lovagolni,  de  egyikőjüket  sem kellett
istápolnom. A többi ló a karámokban szaladgált, így aztán tovább segítettem Rosie – nak és Alexnek
a takarításban.

- Szerintem ez az Angela nem százas. – jegyeztem meg, mire Rosie nevetésben tört ki.

- Ne aggódj, szerintünk sem! Egy menő ügyvéd lánya, mindent megkap, amit csak akar, de esze
nem túl sok van.

- Vajon Tit hogy bírja ki azt az idétlen vihogását?

- Szerintem mindjárt idejön, és jól kioszt minket valamiért, csak hogy levezesse a feszültséget.
Szólalt meg. – Mit szólnátok egy cigi szünethez?

Még én is bólogattam, holott nem is dohányzok. Rajtam kívül viszont mindenki.

Hannah és Brad is a pihenőben ücsörögtek már, fáradtnak tűntek.



- Azt hittem, nem végzünk ma. Bekapáltam az egész kócerájt a főnöknek, egy szava sem lehet. –
sóhajtott Hannah. – Látnád azokat a virágokat, Caroline! Mintha a paradicsomban lennél! És még ott
van az a hatalmas gyümölcsös is neki!

- Ahol húzhatjuk az igát egész nyáron és ősszel! – tette hozzá Brad.

- Megnézhetem azért? – azonnal érdekelni kezdett a dolog. Nem is sejtettem, hogy Tit – nek még
gyümölcsöse is van.

- Persze, ha nincs más dolgod, gyere el velünk. – úgy megörvendtem, hogy Brad elhívott! Oké, ez
nem egy randi, de legalább vele is beszélgethetek egy kicsit. Bár, ha Hannah is ott van, nem tudok
flörtölni vele. És Rosie –t még most sem kérdeztem meg, hogy mit tud róla. Van e párkapcsolata,
vagy nincs?

- Menj csak nyugodtan, mi még befejezzük az istállót. Utána abrakolunk, és kész vége, talán
hazajutunk időben. – mondta Rosie, és már fel is állt a kanapéról.

Fél öt körül én még Brad – el, és Hannah – val sétálgattam Tit gyümölcsösében. Istenem, annyi
féle alma, cseresznye, körte, még szőlő is! Összefolyt a nyál a számban.

- Vigyázz, Caroline, egyetlen szem cseresznye, csomó levonás a fizetésedből! – ugratott Brad, és
én egy pillanatig komolyan is vettem.

- Jaj, állj már le! Szedd csak nyugodtan, én is viszem haza a kisfiamnak, Tit nem veszi észre.
Olyan sokat nem csaklizunk tőle. – nyugtatott meg Hannah.

Szedtem is egy pár szem cseresznyét, és imádkoztam, hogy Tit ne jöjjön ide, mert ha rajtakap,
talán tényleg a fejemet veszi.

- Hány éves a kisfiad, Hannah? – kérdeztem tőle. Fiatalabbnak látszott, mint én, nem hinném,
hogy már nagy gyereke van.

- Öt éves. Az én kis manócskám! Ilyenkor az anyám vigyáz rá, mert a férjem sokáig dolgozik, mint
általában én. – mesélte büszkén.

- Gratulálok hozzá, biztosan aranyos lehet. – egy kicsit megfájdult a szívem, irigyeltem Hannah –
t. Van egy jó házassága, egy kisfia… nekem pedig semmi. Én csak hánykolódok ide-oda. Még egy jó
pasi sincs a környéken, akivel tudnék randizni. Illetve… itt van Brad, de jó kérdés, hogy tetszem – e
neki. Korai lenne még álmodozni, ez az első napom itt. Talán később kibontakozik. Feltéve, ha nincs
neki barátnője.

- Mit csinál Tit ezzel a sok gyümölccsel? Kétlem, hogy ennyit egyedül el tudna pusztítani. –
kérdeztem  kíváncsian,  és  még  egy  cseresznyét  leszedtem.  Nagyon  finom  volt,  nem  bírtam
abbahagyni!

- Eladja. Jönnek különféle piaci kofák, azok veszik meg tőle. Élelmes ez a pasi, az már biztos! –
mondta Brad, és rám nézett, és nagyon helyes volt! Erre én is elővettem a legszebb mosolyomat.
Remélem, hatással volt rá. Azt hiszem kezdett felébredni bennem a szerelem utáni vágy. Ideje lenne
már, hogy legyen egy pasim! Amolyan komoly kapcsolatra vágyom. Elegem volt a sok csalódásból. És
Brad – el tök jól mutatnánk egymás mellett. Szerintem…

Annyira  elbóklásztam  Tit  birtokán,  hogy  észre  sem  vettem,  hogy  már  egy  órája  lejárt  a
munkaidőm. Hannah és Brad is készülődtek egy cigi szünetre, úgyhogy velük tartottam a pihenőbe,



felkaptam a táskám, elköszöntem tőlük is, és a többiektől, majd a kocsimhoz tartottam, amivel az
istálló mögött parkoltam le. Tit terepjárója és kisteherautója is ott állt. Az enyém förtelmesen nézett
ki mellettük.

Már éppen be akartam szállni, amikor megjelent Tit, és szigorúan nézett rám.

- Hová mész? – kérdezte, mintha nem tudná, mikor jár le a munkaidőm.

- Haza. Már egy órája vége a munkaidőmnek. – álltam ki az igazamért.

- De még egy csomó dolgod van! – először fel sem fogtam, mit mondd. – Különben sem léphetsz le
csak úgy, minden szó nélkül!

- Ezt most nem értem, Tit. – csóváltam meg a fejem. – A szerződésben nem erről volt szó!

- Ha gondolod, holnap már nem kell jönnöd. – ez elég egyértelmű volt, rögtön fel is fogtam.
Úgyhogy hiába járt le a munkaidőm, maradnom kellett.

- Nyugi, Caroline, majd megszokod. – vigasztalt Alex. – Nekem papír szerint négykor jár le a
munkaidőm, ahhoz képest este kilenckor szoktam hazaérni.

- Hát én ezt nem is tudtam… - sóhajtottam. Tit ki is adta a munkát így, estére is. Megtakarítottuk
a lószerszámokat, még egyszer felsepertette velem az istállót, és le kellett csutakolnunk a lovakat,
amelyikeket kivittük a karámba délután. A többit leápolták azok, akik lovagoltak. Még jó!

Fél hétkor az istálló előtt ücsörögtünk a padon. Éppen akkor fejeztük be az abrakolást. Hannah és
Brad visszamentek a gyümölcsösbe. Úgy éreztem, hulla fáradt vagyok.

- Egy hét, és fel sem fog tűnni, hogy fáradt vagy. – bíztatott Rosie. – Tit kimondhatná már a
varázsszót. Több munkát nem tudunk mára kitalálni.

- És ő hol van ilyenkor? – tekintettem körül a birtokon, mert sehol sem láttam.

- A műhelyében van, ott szokott szöszmötölni, ha ideges. Sokszor úgy jön onnan elő, mintha
háborúból tért volna vissza. – Alex – nak igaza volt. Tit hamarosan visszajött, és még a képe is
maszatos volt. Martin jutott róla eszembe, nevetni akartam, de nem mertem.

- Mi jót csináltál, Tit? – kérdeztem tőle könnyedén.

- Dolgom volt. – érkezett a goromba, semmitmondó válasz. Pont úgy, mint az ebédszünet után. –
Holnap délelőtt jön egy építési vállalkozó, legyen rend addigra mindenhol.

- Úgy lesz főnök! – bólintott Rosie.

Kíváncsi vagyok, mit ügyködhet Tit, meg is fogom kérdezni a többiektől. Egy pár percig állt még
felettünk, majd visszanézett ránk.

- Menjetek haza. Holnap reggel hétkor találkozunk. Jó éjszakát. – mondta hűvösen, és bement az
istállóba. Gondolom, még leellenőrzi, minden rendben van – e.

-  Végre!  –  sóhajtott  Rosie,  és  összetette  a  két  kezét.  A  pihenőben,  ahogy  összeszedtük  a
cuccainkat, csak rá kérdeztem, hogy ugyan mit csinál Tit, amikor ideges.

- A főnök nagyon ügyes, Caroline. Ő csinálta az összes karámot, az ajtókat, a bútorokat, amik itt



vannak. Mindig alkot valamit.

- Nahát, ezt nem gondoltam volna! – csodálkoztam. Tit – nek tényleg elég jó kézügyessége van
akkor.

- De mi oda nem mehetünk be. Oké, néha Alex segít neki, de rajta kívül senkit nem enged be. –
folytatta Rosie. – Mintha valami titka lenne, de Alex nem árulja el, mert ő a bizalmasa. – még jó, hogy
Alex már nem volt bent, kint várt minket, hogy elköszönjünk egymástól.

- Talán ezért van már itt olyan régóta. – gondolkoztam el ezen a dolgon.

- Alex az, akivel a legrondábban bánik, mégis valahogy ő áll hozzá a legközelebb. De hallanád
sokszor, milyen csúnyán beszél vele! De benne megbízik, de mi csak senkik vagyunk itt.

- Érdekes dolgok ezek. – vontam vállat. Felkaptuk a táskánkat, és indultunk hazafelé. Hannah és
Brad is útra készen álltak. Persze mindenki kerékpárral jött, egyedül nekem van autóm.

- A városban laktok? – kérdeztem tőlük.

- Hannah és én a szomszéd faluban. – mondta Rosie. – A fiúk bent a városban.

Hála az égnek, senki sem röhögte ki az autómat, megkönnyebbültem hajtottam be a városba.
Útközben betértem a Tesco – ba, és elköltöttem a maradék zsebpénzt, amit Martin adott. Valamit
csak ennünk kell vacsorára, és nekem holnapra is hoznom kell ebédet! Plusz az édesség, és vettem
neki egy doboz cigit is, hogy lássa, nem csak magamra gondolok mindig.

Fél  nyolckor  értem  haza,  hullafáradtan.  Vacsorára  bagettet  vettem,  mindenféle  zöldséggel
megpakolva.  Betettem a  sütőbe,  és  kivonultam,  hogy  az  itthoni  állatállományt  is  lerendezzem.
Nyolckor végeztem az etetéssel, addigra már majdnem megégett a bagett a sütőben. De idejében
cselekedtem, és még le tudtam kapargatni az aljáról az égett részt. Martin akkor ért haza, kérdezte
is, hogy mi ez az égett szag.

- Csak egy kis baleset, már megoldottam. – nyugtattam meg, nehogy a végén itt finnyáskodjon
nekem. Nem szeretek feleslegesen fáradozni, bár ez a bagett sütés semmiség.

- Azt hittem már nekiálltál normális kaját főzni. – nevetett a szerencsétlenkedésemen!

- Arról ne is álmodj, egy félórája értem haza! – panaszkodtam, és fancsali arcot vágtam neki.

- Mi van, nagyon rossz volt? – kérdezte gúnyosan. Jaj, de képen tudnám törölni ilyenkor!

- A főnök egy… egy… - dadogtam, mert olyan dühös voltam, amiért ekkorát csalódtam Tit – ben.

- Egy barom? – segített ki Martin.

- Az nem kifejezés! – kiáltottam fel. – Arrogáns, bunkó! Nem lehet vele beszélgetni, viccelődni,
rabszolgahajcsár, és hiába járt le a munkaidőm ötkor, nem engedett el!

- Az gáz, ha már az első napon utálod. Az enyém legalább nyalizott eleinte. De ne sírj, Caroline!
Ez még csak az első nap volt. – rendes tőle, hogy megpróbált vigasztalni, de én már nemcsak Tit
miatt voltam elkenődve, hanem a fáradtság miatt is. Rémesen éreztem magam. Éhes voltam, fáradt,
és ahogy belegondoltam, hogy holnap ugyanennyi időt kell Tit – nél lehúznom, könnybe lábadt a
szemem. Pedig olyan jól indult a reggel!



- Szóval agyonra dolgoztatott. – vacsora közben még mindig erről beszélgettünk Martinnal.

- Nem kifejezés. Azt is meg kell csinálnom, ami nem az én feladatom! Nem lovásznak vett fel,
csak oktatónak! És úgy ugráltat, mintha valami rabszolga lennék!

- Fejezd be a bőgést, szerinted én mit csinálok egész nap? Az a majom betáblázta az egész
hétvégémet,  úgyhogy  elfelejtheted  az  udvar  rendbe  szedését.  –  tessék,  megint  csak  előjött  az
érzéketlensége!

- Na, ne már! – nyavalyogtam, mint egy hisztis óvodás. – Várj csak, mit talál ki Tit nekem is a
hétvégére. Talán elbúcsúzhatok a szabadnapoktól.

- Te akartál annyira dolgozni! – nevetett Martin. – Tessék, most megkaptad! Edd meg, amit főztél!

- Meg is eszem! – csaptam az asztalra dühösen. – Azt hiszed, nem bírok el vele? Egy hónap alatt
megpuhítom ezt a fickót, meglásd!

- Oké, fogadjunk! Kezet rá! – és ünnepélyesen kezet fogtunk. Zuhanyzás közben jutott eszembe,
hogy a fogadásunknak nincs is tétje. Csak olyan céltalan. De hogy én megpuhítom Tit – et? Hát, nem
tudtam, hogy milyen fába vágom a fejszém…

- Az előző munkahelyemen nem kellett istállót takarítanom. – sóhajtoztam, amikor a nappaliban
tévéztünk, és pattogatott kukoricát rágcsáltunk.

- Azt hittem, nem riadsz meg a trágyától. – jegyezte meg Martin, és újra kuncogott sanyarú
sorsomon. – Itthon is megcsinálod, mi bajod van?

- Semmi, csak fárasztó volt így hirtelen. De dolgoztam már lovászként is, te tudod a legjobban.

- Akkor meg ne panaszkodj, inkább menj aludni, mert csak nyűglődsz itt a fáradtságtól. – igaza
volt az öcsémnek. Nagyon álmos voltam. Úgyhogy le is feküdtem aludni. Nem is forgolódtam sokáig,
ahogy letettem a fejem, már mély álomba is merültem. De az ébresztő nagyon hamar megszólalt,
bírtam volna még aludni! És úgy fájt minden porcikám! Borzalmas izomlázam volt! Au!

- Úgy mozogsz, mint egy robot, mi bajod van? – kérdezte Martin, amikor meglátott.

- Mindjárt meghalok, olyan izomlázam van! – nyöszörögtem fájdalmasan.

- Nyugi, ha a főnököd ma is alaposan megdolgoztat, el fog múlni. Kutyaharapást a szőrével kell
gyógyítani.

- Nagyon vicces vagy! – iszonyúan szenvedtem. Úgy öltözködtem, mint egy nyugdíjas, rémes volt,
és nevetséges. Megpróbáltam nyújtózkodni, mert jól esett volna, de nagyon fájt.

Háromnegyed hétkor már a birtokon voltam, és szembe találtam magam Tit – el rögtön.

- Jó reggelt! – köszöntöttem olyan hűvösen, ahogy ő szokott hozzám beszélni. Hátha így jobban
belopózok a szívébe. Már ha van neki olyan.

- Jó reggelt. – bólintott. Nagyon frissnek tűnt, mint aki teljesen kipihente magát. Pedig nem
hinném, hogy éppen most jött le a birtokra. Ő az a típus, aki hajnalok hajnalán felkel. Legalábbis ezt
néztem ki belőle.

- Nahát Tit, mióta vagy itt? – meg is kérdeztem tőle, már csak azért is!



- Fél hatkor jöttem le. – válaszolt, de rám se nézett. – Ma jön az a vállalkozó, akivel tegnap
tárgyaltam. Bővíteni akarom a birtokot. Ha minden jól megy, lesz még egy istálló.

- Micsoda? – kaptam fel a fejem. Hát ez megőrült? Még egy istálló? Az azt jelenti, hogy még több
ló, és még több munka! Hárman vagyunk rá, hát ez ki akar minket csinálni?

- Ennek a pasinak van egy csomó lova, és mivel bezárt a lovarda, ahol eddig tartotta őket,
felajánlottam, hogy hozza ide mindet. Cserébe épít egy istállót, és a régit is felújítja. Feltéve, ha
tetszik neki a hely. Ezért szeretném, ha minden rendben menne. – mesélte, és olyan büszke volt az
arca,  hogy  azt  hittem,  menten  szétcsattan.  Csak  úgy  feszült  rajta  a  pólója!  Jé,  és  végre
megborotválkozott! Így sokkal fiatalabbnak tűnik! Viszont a bakancsát megtakaríthatta volna!

-  Tit,  nem akarok  beleszólni,  de  akkor  fel  kellene  venned  még  pár  lovászt.  –  vettem erőt
magamon, és kimondtam. Tanácsot mertem neki adni, és erre rögtön be is gurult! Várható volt!

- Caroline! – állt meg velem szembe – Itt még mindig én vagyok a főnök. És ha azt mondom, hogy
nem veszek fel  több embert,  akkor  az  úgy  is  lesz.  Ha nem tetszik,  hogy sok  a  munka,  majd
megcsinálom én helyetted az egészet, és máris mehetsz haza.

- Ne haragudj Tit, igazán nem akarok konfliktust kettőnk közt. Hiszen alig ismerjük még egymást!
– mentegetőztem fülig pirulva.

- Nem bánnám, ha bevésnéd abba a szőke agyadba, hogy ki parancsol itt! Legyél csendben,
végezd a munkádat, és nem lesz köztünk rossz a viszony. – hát ez! Szőke agyadba! Na, most aztán
kihúzta nálam a gyufát! Hogy merészeli… megsértett engem! Úgy visszaválaszoltam volna neki, de
vettem egy mély levegőt, és háromig számoltam. Kell nekem ez az állás. Olyan nehezen találtam rá,
nem akarom máris elcseszni! De ez most nagyon rosszul esett. Mivel még mindig képtelen voltam
megszólalni, Tit kezdett megenyhülni.

- Menj, főzz egy kávét, és hozd be az irodámba. – adta le a parancsot. Hát szép! Lovas oktatónak
vett fel,  erre már kávéskisasszony is lettem! De nem mertem neki újra ellent mondani,  inkább
teljesítettem a kérését.

- Egy cukorral, tej nélkül! – kiáltott utánam.

- Vettem! – intettem neki, és hangosan becsaptam a pihenő ajtaját magam mögött.

Bevallom, élvezet volt normális kávéfőzővel csinálni a kávét. Bárcsak lenne egy ilyenem! De meg
is fogadtam, hogy amint megkapom az első fizetésemet, egy ilyet fogok venni rögtön. Már ha addig
nem purcanok ki…

Gondolkoztam rajta, hogy telepakoljam e Tit kávéját cukorral, de inkább lemondtam róla. Dehogy
akarom felbosszantani! Inkább megcsináltam úgy, ahogyan kérte. Még csak a második napom itt, de
máris jól kiismertem magam, alig nyitogattam a szekrényeket feleslegesen.

A helyes kis fehér csészékből vettem el egyet, amiből tegnap kávéztunk, abba öntöttem neki. Egy
kis fémtálcára tettem, és átsétáltam az irodájába, ami nem nagy távolság, mert pont a pihenővel van
szembe. Persze, hogy mindig szemmel tarthasson minket! Talán hallgatózik is, ami elég gáz, mert
egy jó szó sem esik róla egész nap.

Az íróasztalánál ült, a számítógépén pötyögtetett szüntelenül. De nem valami gyorsgépíró, még
én  is  jobban  gépelek!  Mérgesnek  tűnt,  talán  azért,  mert  nem találta  a  betűket  olyan  hamar.
Ügyetlenségén mosolyognom kellett, de ahogy rám pillantott, azonnal fapofára váltottam.



- Itt a kávé, ahogy kérted.

- Helyes, tedd le ide. – kopogtatta meg az asztalt, és én engedelmesen elétettem, bár majdnem
úgy sikerült, hogy kiömlik az egész. Azonnal bele is kortyolt, és érdekesen fintorgott! Ugyan mi baja
lehet?

- Szeretem, ha a kávé erős, de ez, mint a pocsolya! – grimaszolt egyet, és már szinte megvetően
nézett rám. Mintha én lennék a titkárnő! A szőke titkárnő, aki egy kávét sem tud megfőzni! Annyira
megalázó volt!

- Ne haragudj, készítsek másikat? – ugrottam, mint egy ócska cseléd. Magam sem tudom, hogy
miért.

- Nem kell, megiszom. De cserébe takarítsd ki az irodámat. – ó, milyen alattomos volt, ahogy ezt
mondta! És az a lekicsinylő nézése! Kedvem lett  volna gúnyosan azt felelni  neki,  hogy: igenis,
Felség!

- Ez is a munkaköröm része? – meresztettem rá a szemem. De ő elkapta a tekintetét előlem.

- Caroline, a munkaköröd elég széles, de ha nem tetszik, majd én…

- Tudom, oké. És nem megyek haza, mert kell a meló, és igen, megcsinálom. – vágtam a szavába,
mert tudtam, hogy mit fog mondani. Előadta már ma reggel egyszer.

- És nem szeretem, ha a szavamba vágnak, úgyhogy hanyagold ezt a stílust. Süket nem vagy,
gondolom, úgyhogy hallhattad, hogy még nem mondtam végig. – mondanom sem kell, annyira flegma
volt, mintha ő lenne a világ ura! Egyre jobban kezdtem utálni. Rémes, hogy már a második napon
ilyen érzéseket váltott ki belőlem.

- Oké, jól van bocsánat! – szabadkoztam, de nem vett róla tudomást.

- Takarítószerszámok ott vannak a pihenőben. Az ablakot is takarítsd meg.

- Sima ügy. És végig itt leszel bent? – kérdeztem rá szégyellősen. Nem szeretem, ha néznek
takarítás közben. Olyankor nagyon béna vagyok, minden kiesik a kezemből.

- Próbálok nem útban lenni, úgyhogy addig megyek a dolgomra. Nem fogja zavarni a kis szőke
fejedet senki. – és ekkor robbantam fel! Mekkora egy barom! Folyamatosan azzal szekál, hogy szőke
vagyok! De megint csak bevetettem a kora reggeli tervemet: mély levegő, háromig számolás. És csak
annyi jött ki belőlem, hogy:

- Nem áll jól neked ez a szín, Tit. – még a számat is lebiggyesztettem, hogy hatásosabb legyen a
gúny. Tényleg nem állt jól neki a sötétkék pólója. Így akar tárgyalni? Öltözködni sem tud! Csupa
sáros a bakancsa, a munkásnadrágja szára meg szétfoszlott!

- Vegyél vissza magadból! – fenyegetőzött az ujjával, majd kitessékelt az irodából, hogy hozzam
inkább a felmosót.  Dühösen csapkodtam a szekrényeket a pihenőben, mert nem csak Tit  miatt
voltam dühös, hanem azért is, mert nem találtam semmit. De hála az égnek megérkeztek a többiek,
és Rosie mindent megmutatott.

- Most komolyan nekem kell felnyalnom az irodáját? – siránkoztam.

- Ha órád lesz, megcsinálom én! – ajánlkozott Rosie.



- Csak tízkor lesz, úgyhogy megcsinálom. De olyan megalázó volt! És beszólt, mert szőke vagyok!
– törtem ki panaszáradatban.

- Ó, ne is törődj vele, én minden héten nagyseggű vagyok! – intett le Hannah.

- Én pedig selyemfiú! – kacagott Brad, és ismét gyönyörködhettem a mosolyában.

- Rólam ne is beszéljünk, én semmirekellő, haszontalan, kétbalkezes, idióta, és még sorolhatnám.
– mosolygott fájdalmasan Alex.

- Én meg egyszerűen csak ribanc. – sóhajtott Rosie.

- Akkor a „szőke” ezekhez képest semmiség. De nagyon rosszul esett! Ahogy mondta… majd
elsüllyedtem.

- Ó, hallanád csak, miket szokott még mondani! Szerintem abban leli örömét, ha minket kifiguráz!
– Rosie szavaitól égnek állt a hajam. Tit egy borzalmas alak, és cseppet sem szégyelli magát, hogy
már a második napomon így lealázott.

Elég rosszkedvem volt,  ahogy takarítottam. Az ablak rém retkes volt,  nem győztem sikálni.
Kedvem lett volna feltúrni az egész íróasztalát, és pofátlanul beleolvasgatni, de visszafogtam magam.
Túl gyerekes lenne tőlem. Így inkább csak azt tettem, amire megkért. Nem szerettem volna újabb
piszkálódást tőle.

Éppen végeztem az ablakpucolással, és a felmosásnak álltam neki, amikor éreztem, hogy valaki
néz. Kipillantottam az ablakon, de semmi. Folytattam a felmosást. Ha az ajtón bejött volna valaki, azt
meghallanám. De az érzés csak egy pillanatra múlt el, és amikor rémülten fordultam az ajtó felé, Tit
szigorú tekintete villant rám. Azt mondta, nem fog zavarni! Jó Ég, ki tudja, mióta áll ott!

- Szólhattál volna, hogy itt vagy! – háborogtam.

- Nem szoktam bejelenteni, mikor hova megyek a saját birtokomon - válaszolt, és még ő érezte
magát sértve! Amúgy jól áll a kezedbe - erre azt akartam neki válaszolni, hogy ‑ bekaphatod! - De
meggondoltam magam. Nem rúghat ki már a második napomon! Kell nekem ez a meló, folyton ezt
mondogattam magamban. - Ó, kösz a bókot - bólogattam hevesen, de mosoly nem fakadt az arcomra.

- Folytasd csak nyugodtan, egy papírt keresek csak - rendes volt tőle, hogy óvatosan lépkedett,
nehogy összejárkálja,  ahol  már feltöröltem.  Az íróasztalában matatott,  én pedig visszatértem a
felmosáshoz. De annyira utálom, ha néznek közben! Ügyetlennek éreztem magam.

- Itt még alá kellene írnod. - tolta az orrom elé a papírt, amit keresett.

- Miért, mi ez? - kukkantottam bele kíváncsian.

- Csak hogy készpénzben kapod a fizetésed. Amolyan megállapodás. - magyarázta, és egy tollat
nyújtott felém. Gyorsan átolvastam, biztos, ami biztos, és mivel mindent rendben találtam, remegő
kézzel firkantottam alá, zavarban éreztem magam.

- Kösz. - kapta ki a kezemből, amikor visszanyújtottam neki.

- Én köszönöm. - folytattam kissé gúnyos hanglejtéssel. És ismét bátorkodtam, mert kérdeztem
tőle valamit! - Figyelj Tit, nem is tudtam, hogy ilyen ügyes kezed van. Hallottam, hogy te csináltál
minden  ajtót,  ablakot,  szekrényt,  karámot.  Igaz  ez?  -  kérdésemre  először  összerezzent,  majd



megvonta a szemöldökét.

- Igaz. - felelt túlságosan is komolyan. - Talán tetszik?

- Naná, tök csúcs, hogy ilyeneket is tudsz! Talán megvan róla a szakmád is? - folytattam az
interjúvolást, ami nem tetszett neki. Mintha utálna magáról beszélni.

- Nem. Mindent a mesteremtől tanultam. Amit itt látsz, az tizennégy év kemény munkája. A
birtokot, és a házat nyolcvan százalékban én építettem a saját kezemmel. - Istenem, úgy beszélt,
mintha be lenne programozva! Ugyanakkor egy kis melegséget fedeztem fel a barna szemeiben,
ahogy ezeket mondta.

- És hol van most a mestered? - kíváncsiságom nem akart szűnni. Érdekes volt vele beszélgetni.
Magam sem értettem, hogy miért. Hiszen nem is kedvelem már!

- Meghalt. És ennyi, megyek a dolgomra. Ha tudni akarod, éppen egy szekrényt csinálok neked,
mert láttam, hogy csak a kanapéra dobod a holmijaidat. És én gyűlölöm a rendetlenséget. - még a
szívem is összeszorult, hát ilyen rendes is tud lenni?

- Ó, megnézhetem? - szaladtam utána.

- Nem. - intett le, és már ott is hagyott. Olyan gyorsan tudta szedni a lábát, hihetetlen!

Mosolyra húzódott a szám, ahogy befejeztem az iroda takarítását. Ezek szerint Tit befogadott
engem. Vagy csak nagyon szúrja a szemét, hogy rumlit csináltam a pihenőben a táskámmal, és a
váltásruháimmal. Így aztán az iroda után a pihenőt is kitakarítottam, lássa csak, kivel van dolga.
Olyan elégedett voltam, hogy észre sem vettem, hogy idő van.

Közeledett a tíz óra, és nekem órám lesz. Úgyhogy gyorsan felvettem a lovaglócsizmámat, és
indultam, hogy az istálló előtt megvárjam, ki is érkezik hozzám. Hamarosan meg is jött, egy tizenhat
éves lány, aki nagyon jól tudott lovagolni, de a díjlovaglás nem nagyon ment neki. Azt hiszem fél
tizenkettőig elszórakoztam vele, máskülönben okos volt és érett, nem olyan dilinyós, mint a tegnapi
csajszi. A négyes karámban tartottam meg az órát, Alex résen volt, mindent előkészített nekem.
Sokszor  én  is  a  nyeregbe  pattantam,  úgy  mutattam  meg  a  technikát  a  lánynak.  És  ahogy
magyaráztam neki a fekete Démon hátán, a távolban észrevettem, hogy Tit engem néz. A kettes
karámnál volt, valamit nagyon kalapált. Még a szívverésem is felgyorsult, ahogy visszanéztem rá. És
magamon kívüli elmebeteg állapotomban integettem neki. És ő visszaintett! De nem mosolygott!
Csak olyan lazán és gyorsan integetett. Majd hátat fordított nekem, és visszament a műhelyébe.

Délfelé, amikor elment a tanítványom, és a lovakat is lecsutakoltam, az istálló előtt ücsörögtem a
padon. Rosie és Alex nagy munkában voltak, most aztán minden sarkot kitakaríttat velük a főnök.
Nem tudom, mikor jön ide az a híres építési vállalkozó. Tit azt mondta, majd délelőtt, de még nem
igen érhetett ide.

Egy kicsit egyedül éreztem magam, gondoltam járok egyet. Távolban a fűnyíró zúgását hallottam,
Hannah és Brad dolgoznak valahol. Bárcsak az én udvaromon is zúgna már az az átkozott fűnyíró!
Ahogy ez eszembe jutott, gondoltam ideje megkérdezni a főnököt, hogy mi legyen a hétvégékkel.

A kettes karámnál találtam meg, még mindig ugyanott ügyködött.

- Tit, nálad hogyan működik egy hétvége? - kérdeztem óvatosan.

- Mint a hétköznap. Mire akarsz kilyukadni? - nem értette a kérdésemet, ezért konkrétabban



tettem fel.

- Dolgoznom kell e hétvégén?

-  Igen.  -  bólintott,  és  úgy nézett  rám, mintha hülyeséget kérdeztem volna.  Nem írtad be a
naptáradba? Odaadtam egy rahedli adatlapot az ide járó emberekről, hogy ki mikor jön! Mondtam,
hogy figyelj oda! - jaj, ez eszembe sem volt! Hétvégén még többen jönnek, gondolom. Úgyhogy
búcsút inthetek a fűnyírásnak. A házunkat be fogja nőni a dudva!

- Oké, igazad van. Kissé szétszórt vagyok. - magyarázkodtam.

- Azt nem szeretem, ha valaki szétszórt. Pontosan menjen minden Caroline, mert ha hibázol,
rajtam csattan az ostor. És vésd az eszedbe, hogy itt nincs hétvége. A lovakat nem lehet kikapcsolni.
És nekem talpon kell  lennem itt  folyamatosan.  -  jaj,  istenem, megőrjít  ezzel  a  beprogramozott
szövegével! Semmi érzelem nincs benne! Mogorva!

- Azt mondtad, délelőtt jön az építési vállalkozó. - csacsogtam még egy kicsit neki, mivel nem tűnt
még idegesnek.

- Úgy volt, de telefonáltam neki, hogy inkább délután jöjjön. Volt még egy kis dolgom. Be kellet
szaladnom a városba. - hmm… észre sem vettem, amikor elment. Azt hittem, végig a műhelyben volt.
Menjünk ebédelni, Caroline. pillantott a telefonja kijelzőjére, és letette a kalapácsot. Már indult is,
alig bírtam utolérni.

- Igazad van, én is éhes vagyok már! - loholtam utána, mint egy pincsi.

-  Nem kérdeztem. -  vont  vállat,  és  még gyorsabban lépkedett.  Amikor az istállóhoz értünk,
feladtam. Hagy menjen csak! Annyira siet! De a háza felé menet lelassított, legalábbis úgy tűnt.
Előlem menekült? Ez vicces! Inkább nekem kellene előle futnom, főleg amikor harapós kedvében
van.

Ebédre sült csirkét hoztam, párolt zöldségekkel. Tegnap vettem, reggel csak megsütöttem, most
pedig csak melegítettem rajta.

- A főnök ma nagyon szívatós kedvében van. - kesergett Rosie. - Egyetlen egy porszem sem
maradhat az istállóban!

- Úgy köröz felettünk, mint a héja! Bármelyik percben lecsaphat! - tette hozzá Alex.

- Igazatok van, olyan, mint egy árnyék! Mindenhol ott van! Engem is lesett egész nap! - szóltam
hozzá én is. Hihetetlen, Tit hány helyen van egyszerre, és még arra is van ideje, hogy bemenjen a
városba, és a műhelyébe.

- Félelmetes, mert az egyes karámnál is járt, amikor ott vágtuk a füvet! - mondta Hannah. Hát
tényleg nem semmi ez a Tit! Vagy talán több is van belőle? Jaj, Isten őrizz!

 

- Most be van sózva, mert jön az a pasas, aki minden jót ígért neki. - szólaltam meg két falat
között. Hihetetlenül jól sütöttem meg ezt a csirkét! Egy kicsit sem égett oda. Az a szerencsém, hogy
előre be volt pácolva, így sok gondom nem is volt vele. Mert ha nekem kellett volna befűszerezni, tuti
rossz íze lenne.



- Jaj, kíváncsi leszek én arra! Ha összejön neki, itt minden fenekestől felfordul!

- Nem baj, Rosie, majd kidolgozzuk a belünket is! - tettem a vállára a kezét.

- Igazad van, itt az élet soha nem áll meg! De ha elkezd itt építkezni, akkor Alextől búcsút
vehetünk, és ketten maradunk a lovakra. - nem értettem Rosie kijelentését, még Alex is érdeklődve
nézett rá.

- Ezt most, hogy érted?

- Úgy, kedvesem, hogy te vagy Tit mester jobb keze, és ha ő itt építkezik, fúr, farag, akkor neked
kell menned, hogy segíts neki. - magyarázta meg neki Rosie, és a többiek is bólogattak.

- Való igaz, Alex, ha bejön neki a biznisz, akkor robotolhatsz még ennél is jobban. - helyeselt
Brad. Alex nak mintha nem tetszett volna a dolog. Valahogy távolinak tűnt. Mintha tudna valamit,
amit mi nem.

- Nem érdekel, csak fizessen ki normálisan, mint eddig. - vont vállat, mintha nem érdekelné a
dolog. - Ha nem lesz meg a házam, megint nagy bajban leszek.

- És csövezhetsz az alkoholista anyádnál! - bökte oldalba Rosie barátságosan. Bár elég durva volt,
amit mondott.

- A te házad is banki hiteles? - kaptam fel a fejem.

- Igen, és oltári nagy szívás. Főleg, hogy egyedül vagyok benne. - bólintott, és mintha elpirult
volna, ahogy rám nézett. Gyanús nekem ez a srác!

- Nekem az a szerencsém, hogy az öcsémmel vagyok. Ketten könnyebben tudjuk fizetni.

- Mi van, csak én vagyok olyan szerencsétlen, hogy még mindig a szüleimmel élek? - kacagott fel
Rosie. - Nem tehetek róla, a hülye pasim még mindig nem tudott egy normális házat venni, én pedig
nem fogok albérletben lakni vele.

- Ugyan, Rosie, majd csak összeszedi magát. - szólalt meg ismét Hannah.

- Ajánlom is neki!

Negyed kettőkor már a kávét ittuk, amit hála az égnek Rosie főzött. A reggeli malőröm után ez
megkönnyebbülés. Pocsolya ízű kávét főztem…

Mindenki észrevette, hogy kitakarítottam a pihenőt is, és meg is köszönték. Úgy örülök, hogy így
elfogadtak máris! Tök jó, olyan, mintha évek óta együtt dolgoznánk. Nagyon megszerettem őket! De
jó lenne már tudni, hogy mi a helyzet Brad el. Egyre jobban tetszik nekem. De fogalmam sincs, hogy
kezdjek hozzá.

- Kíváncsi vagyok, milyen szívatást talál ki délutánra a főnök…- ásítozott Hannah.

- Ne is említsd, megőrülök, ha még egyszer kirámoltatja velem a nyergest. - nyúlt a szája Rosie
nak is.


