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Minden jog fenntartva!



PROLÓGUS
Sötét van.

Nem látok semmit.

Csak egy üres, kopár pusztát.

Kemény a föld a talpam alatt.

Kicsit távolabb mintha látnék egy hatalmas sziklát.

Egyébként sehol semmi.

Hogy kerültem én ide?

Eláruljam?

Nem is tudom…

Késő van.

Nem fázom, de kicsit fáradt vagyok.

És rémült.

Halálra vagyok rémülve!

Borzalmas dolog történt!

Képtelen vagyok elhinni.

Mi lesz ezután?

Haza kéne már menni.

Édesanyám mostanra biztosan halálra aggódta magát.

Elmondjam, mi történt?

Elmesélem.

Megosztom veletek!

Ehhez azonban vissza kell ugranunk az időben!

Nos, tekintsünk hát vissza, hiszen úgy öt évvel ezelőtt kezdődött…



I. A KEZDET
1. Egy kis ismertető

Alig múltam tizenöt éves.

Itt éltem, ebben az északkelet-arizonai városkában. Nagyjából kétezer főt foglalt magába ez a
barátságos  kis  település,  amely  országunk  délnyugati  részén  helyezkedett  el.  És  képzeljétek,
mindössze öt esztendővel a megszületésem előtt alapították! A város alig volt idősebb, mint én.

Jó, mi?

Ha körülnéztek, láthatjátok, hogy az egész, úgy ahogy van tökéletes!

Most épp a belvárost mutatom.

Ez pedig itt a főút, amit jelenleg láttok.

Megtalálhattunk rajta mindent, amire csak szükségünk volt. Itt állt a bank, a posta, a kocsma, a
motel, a kávéház és a borbélyszalon. A különböző kisebb-nagyobb kereskedések is eme út mentén
ékeskedtek az élelmiszerüzlettől kezdve a fém- és szerszámkereskedésen át egészen a ruhaszalonig.

Szerettem bejárni ide. Mindig pezsgett az élet. Élveztem.

Ha az ember az ideje legnagyobb részét a tanyáján tölti, egyértelmű, hogy élvezi, ha a lovak és
marhák helyett végre emberek között mozoghat. Bár az igazat megvallva, meg kell, hogy mondjam,
akadt néha ott is egy-két oltári nagy marha…

Minden héten besétáltunk egyszer a farmról. Amikor a szüleim épp nem értek rá, akkor a csinos,
szőke, ifjú nagynénimmel jöttem, Sarah-val.

Sokszor előfordult – ha nagyon tikkasztott a hőség –, hogy lehűtöttem kicsit a homlokomat az
itatónál, holott édesanyámék többször is elmondták, hogy ne nyúlkáljak abban a vízben, hiszen a
lovaknak lett  kitéve.  Engem ez persze cseppet sem érdekelt.  Fontosabb volt  számomra a saját
agyvizem egészséges hőmérsékleti szinten tartása, mintsem a csődörfrissítő elsődleges funkciója.
Persze ha éppen lefetyelt benne egy páratlanujjú patás, akkor nem mentem oda osztozkodni vele. De
ezt gondolom ti is kitaláltátok.

A városkapu felől nézve, a jobboldalon állt szalon. Mindig rácsodálkoztam, főleg kisebb koromban.
A sok furcsa öltözetű hölgyikére… Sokan, ha levették volna a fejükről azokat a hatalmas vörös
tollakat, többet eltakarhattak volna vele a testükből, mint az a ruhának minősített valami, amit
éppen viseltek. Az az anyagmennyiség, amiből az öltözetük készült, épp hogy csak elég lett volna egy
nagyobb törlőrongyhoz.

Na jó, most persze kicsit túloztam, de nyilván egyértelmű volt számotokra. Mint ahogy az is, hogy
mit  akartam  ezzel  mondani.  Most  már  –  idősebb  fejjel  –,  teljesen  nyersen  is  szívesen
megfogalmaznám róluk a véleményemet, néhány találó jelző segítségével, de nem akarok vulgáris
lenni.  Ettől  függetlenül  persze  visszafojtott  szavaimat  minden  kétséget  kizáróan  több  olyan
ismerősömre nézve is melléfogás nélkül jogosan alkalmazhatnám, akik valójában nem keresnek azzal
pénzt…



Akkoriban  viszont  megesett,  hogy  lemaradtam  a  többiektől  séta  közben,  mert  nekiálltam
bámészkodni. Mindig volt mire rácsodálkozni. Hol ezekre a bájos hölgyikékre, hol egy kocsmából
kirepült  üvöltő  részegre.  Persze  az  is  megesett,  hogy  olyan  szép  lovak  várakoztak  ideiglenes
megőrzés alatt a városkapu mentén elhelyezkedő istállónál, hogy nem bírtam megállni, hogy meg ne
csodáljam őket. Mert úgy vélem, a ló Isten legszebb állata!

Meg néhány ismerősöm…

Gyönyörű,  tökéletes  teremtések.  Már  ami  a  lovakat  illeti  természetesen.  Okos,  szép  és
szeretnivaló jószágok. Nekünk is volt belőlük jó pár a birtokon. Szám szerint tizenkettő. Szívesen
felsorolnám és bemutatnám őket egytől egyig, hiszen kivétel nélkül nagyon szerettem mindegyiküket,
de nem akarom, hogy a rátok zúduló névhalmaztól gyógyíthatatlan idegbajt kapjatok. Így is nem
kevés  megjegyzendő  név  áll  a  tarsolyomban,  hiszen  ahogy  mondtam,  egy  közel  kétezer  fős
városkában éltem. Ám még mielőtt megfagyna bennetek a vér és a rémület okozta, rendellenes
nagyságú  hajhullást  tapasztalva  úgy  döntenétek,  hogy  végigolvasás  helyett  inkább  keresztben
lenyelitek a naplómat, megnyugtatásul közlöm, hogy nem fogom a lakosság minden tagját bemutatni
nektek. Főként, mert túlnyomó többségüket szerencsére nem ismerem. A maradék nagyja pedig nem
érdemli meg. Szóval nem fogok betűt pazarolni rájuk. Sőt, igazság szerint többen nem érdemelték
volna  meg  azok  közül  sem,  akikről  viszont  történetem kerek  egészéhez  kénytelen  voltam ezt
megtenni. A tálalásomból majd egyértelműen tudni fogjátok, hogy pontosan kikre gondolok…

Egy csütörtöki délelőttön kezdődött…

Ez a csütörtök pedig minden tekintetben különös napnak indult. Mert innen eredt az egész… ami
évekkel később az élet megnyomorítójává tett mindent…

Így visszagondolva, bizonyos része akár komikusan is hathat számotokra. Vagy épp a fejeteket
fogjátok majd, miután nem marad már több erőtök olvasás közben továbbra is ütemesen a falba
verni. Történetem egészét tekintve azonban ti is látni fogjátok, hogy valójában tragikus nap volt ez.
Mert ezen a napon vetődött el a mag… amiből azt hittem, szépséges rózsabokor növekszik majd az
évek során, megszépítve az emberi létezés miértjét. Ennek a bokornak idővel azonban már nem volt
többé virága és levele, csak elhatalmasodó, szúró tövise, amely mindannyiunkat megfojtott…

2. A nagy esemény
A lakosság épp nagy lázban égett eme csütörtöki délelőttön. Volt ám sürgés-forgás rendesen!

A kormányzó úr ötvenedik születésnapi ünnepélyére folytak az előkészületek. Nagy esti mulatság
volt  kilátásban.  Még  Dora  Bunner,  a  sikeres  texasi  színész-  és  énekesnő  is  hivatalos  volt  az
eseményre. Már napok óta úton volt az állami postakocsival, hogy debütálhasson préri övezte kicsiny
településünk lakossága előtt. Mostanra várták az érkezését.

Megkockáztatom, hogy nem azért nézett ki úgy a mi kis városkánk, mint a felajzott méhkas, mert
Mr. Boracho – akit harmadik esztendeje tisztelhettünk Springerville irányítójaként –, aznap lépett az
ötvenedik évébe, hanem azért, mert már csak pillanatok kérdése volt, hogy megérkezzen az a fiatal
színésznő, akiről eddig az élete folyamán mindenki csupán a lapokban olvasott. Ha Miss Bunner nem
jött volna, biztos, hogy nem lett volna ilyen nagy izgalom ekörül az ünnepély körül.

Egy  kicsit  másképp  fogalmazva,  szerintem  magasról  tojt  volna  mindenki  a  kormányzó
születésnapjára. Ahogy én is.

Nem emlékszem rá, hogy valaha is lett volna itt ekkora zsibvásár, mint most.



Nézzétek ezt a tömeget…

Szánalmas, mi?

Legalábbis nekem így utólag visszanézve eléggé annak tűnik.

Látjátok azt a szőkésbarna fiatalembert bőrcipőben, piros-fehér négyzetrácsos ingben és barna,
térdig érő nadrágban?

Na, ő vagyok én.

Csinos legény voltam már akkor is, mi?

Csak ne mondjátok, hogy nem, mert tudom, hogy az voltam. Úgyhogy ne is élcelődjetek, azt
hagyjátok csak inkább rám, rendben?

Köszönöm.

Nos, bemutassam a családomat?

Hát… tudjátok mit?

Nem.

Majd kicsit később.

Most koncentráljunk inkább a bezsongott sokadalomra!

Tehát…

Elvileg a kormányzó születésnapjára, gyakorlatilag Miss Dora Bunner színművésznő fogadására
készültünk. Ebben a nagy dínomdánomban el is csíptem egy fél mondatot, amikor a sörszagtól bűzlő
vén iszákos, Mr. Humprey megjegyezte az egyik ivócimborájának a zápszínű fogai mögül:

– Kíváncsi vagyok, hogy jövőre mekkora lesz majd a felhajtás, amikor a századfordulóra készülnek
az emberek!

Gondoltam magamban, ha arra az ünnepélyre is meghívják országunk valamelyik primadonnáját,
akkor minden bizonnyal ugyanekkora. Ha nem, abban az esetben magamat ismételve – tojni fog rá
mindenki.

Miközben a postakocsit vártuk a családommal és persze az odagyűlt sokasággal, beszélgetésbe
elegyedtem egy mellettem álló,  velem hasonló  korú fiúval.  Nem ismertem,  mert  nem abba az
iskolába járt, amelyikbe én. Tudjátok, két oktatási intézmény működött Springerville-ben, ő pedig
pont a másik épület falai között bővítette a diákok számát, mivel közelebb esett az otthonukhoz.

Abból indult az egész beszélgetés, hogy kis híján a lábamra ejtette ezüstfényű patkóját, amit a
kezében szorongatott. Amikor udvarias bocsánatkérése után biztosítottam arról, hogy nem történt
probléma, elmondta, hogy ez a szerencsepatkója, amit a fontosabb eseményekre mindig magával visz.
Aztán rögtön meg is válaszolta azt a kérdést – amit így nem volt szükséges feltennem –, hogy nem
feltétlen Dora Bunner érkezése miatt hordja most magánál, hanem azért, mert aznap délután áll
majd munkába a városkapu pajtájában, és szeretné, ha kabalatárgya az első munkanapján vele lenne.
Így a biztonság kedvéért már reggel magához vette.



Ezek után illedelmesen bemutatkoztunk egymásnak. Mike Fowlernek hívták.

Mialatt várakoztunk, kicsit jobban megismertük egymást. Elmesélte, hogy az apja szerezte neki
az  állást.  Elmondta,  hogy  ő  lesz  a  felelős  azoknak az  embereknek a  jószágaiért,  akik  lóháton
érkeznek látogatóba, vagy épp átutazóban lesznek, és csak egy-két éjszakára húzzák meg magukat
párezer fős városkánkban. Neki kell majd etetnie, itatnia, tisztogatnia és megfésülnie az állatokat,
amíg a gazdáik távoznak velük tőlünk.

– Biztos élvezni fogom – mondta –, sokat foglalatoskodom a farmunkon. Viszont más jószágára
vigyázni mégiscsak sokkal felelősségteljesebb feladat.

Enyhe kis félelmet fedeztem fel a hangjában, amikor hozzáfűzte a második mondatot. Nyilván
ezért hozta magával a szerencsepatkót. Ugyanakkor mégis határozott, magabiztos kamasznak tűnt.
Egy vérbeli parasztlegénynek. Minden bizonnyal kemény és jó nevelést kapott.

Felajánlottam,  hogy  ha  gondolja,  szívesen  kimegyek  majd  hozzá  párszor  a  városkapuhoz
beszélgetni, ha épp nem kell segítenem a saját birtokunkon. Gondoltam, talán jól esik majd neki, ha
többször lesz kihez szólnia, és esetleg kevésbé fog két munka között unatkozni, ha olyanokhoz is
beszélhet, akik két lábon járnak. És itt nem a tyúkokra gondolok. Bár be kell, hogy valljam, bizony
magában hordozott szeretett településünk néhány nagyszájú tyúkot… meg pár ostoba libát…

Ha hozzájuk veszem a már korábban említett oltári nagy marhákat is, gyakorlatilag kiderül, hogy
egy állatkertben éltem. A viccet félretéve, sokszor egyébként tényleg úgy éreztem, hogy bizonyos
emberekkel  sokkal  könnyebben  kerültem  volna  közös  kommunikációs  csatornára,  ha  a
beszélgetésünk  elején  gágogással  indítok.

– Igen, az jó lenne, ha néha kijönnél – felelte Mike mosolyogva az ajánlatomra, majd barátságosan
hozzáfűzte –, örülnék neki.

Jól estek szavai.

Rögtön megkérdeztem hát édesanyámat, beleegyezik-e, ha ezentúl többször, egyedül is besétálok
majd a belvárosba a pajtához, nem csak velük heti egyszer, mire ő annyit mondott:

– Majd otthon megbeszéljük – tekintve, hogy a postakocsi épp ekkor érkezett meg.

Az ifjú művésznőt óriási tapsvihar és üdvrivalgás fogadta, amikor kilépett a járműből és letette a
lábát szeretett városkánk poros főútjára. Sokaknak hihetetlen volt, hogy az a hölgy, akit eddig csak
újságokban láttak, most ott állt előttük.

Édesanyám és  nagynéném számára  pedig  az  volt  hihetetlen,  hogy  a  szőkésbarna  fürtökkel
rendelkező  karcsú  szépség  a  párizsi  divat  egyik  legmodernebb  darabjában  díszelgett.  Fején
középméretű kerek kalapot viselt, melyet néhány toll és virág díszített. Keskeny, gyöngyhímzett,
rózsaszínű szoknyája harang alakban bővült, s gyakorlatilag már nem csupán hátul söpörte fel a
földet, hanem elől is…

Nem is értettem, hogyan tudott benne menni. Meg azt sem, hogy mi értelme volt felvenni. Mert a
nagyzoló  magamutogatáson  kívül  nem sok  más.  Bár  lehet,  hogy  egyféle  praktikus  viselet  volt
számára, és megesett, hogy otthon szintén valamilyen hasonló darabban mászkált, nehogy egyetlen
aprócska kis pillanatra is elfelejtse magáról, hogy mekkora művésznő, és ha esetleg még bele is
lépett benne egy dézsa vízbe, egyúttal megoldhatta járkálás közben a felmosást is. Ugyanakkor
erősen kétlem, hogy ez az ember maga végezte volna el takarítást. Hiszen önmagában is eléggé
kimerítő  és  fárasztó  kézimunka  lehetett  napi  három  alkalommal  méregdrága  kozmetikumokat



felkenni a képére…

– Hát ezek után nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog felvenni este – jegyezte meg Sarah az
anyukámnak.

Engem az se lepett volna meg, ha csupán valami olyasmit, amit a fura hölgyikéken szoktam látni
a  szalonban…  Nagy  valószínűséggel  elképzelhető,  hogy  valójában  a  velük  megegyező,  azonos
megnevezésű csoportba tartozott… Azzal a különbséggel, hogy ő még náluk is jobban keresett vele…
Hisz összességében úgy nézett most ki, mint egy törékeny habcsókbaba, aki csak arra vár, hogy egy
jóvágású fiatalember belé harapjon. Vagy kettő. Vagy három… és így persze máris célba értem az
előző minősítéssel.

A  sheriff  és  a  kormányzó  köszöntötték  a  színésznőt,  Miss  Bunner  pedig  mindenkinek
megköszönte a szívélyes fogadtatást, miközben kecsesen legyezgette magát Kínából importált díszes
legyezőjével. Aztán arra kérte a sokaságot, hadd foglalhassa el mielőbb a szobáját a panzióban, mivel
az utazás nagyon kimerítő volt számára és szeretné magát kipihenni, még mielőtt belevágna az esti
debütálásának előkészületeibe. Szeretett volna frissen és kipihenten nekilátni a próbának, és egy
felejthetetlen színpadra lépést hagyni maga után, örökre bevésve a nagy ünnepséget a springerville-i
emberek emlékezetébe.

Na, ez mondjuk sikerült neki…

Hogy miért, arra később ti is egyértelműen megkapjátok majd a választ.

Természetesen mindenki nagyon megértő volt a művésznővel, így nem is állták el az útját. Ám
valamennyien alig várták már az estét, hogy újra találkozhassanak vele.

A motel igazgatója udvariasan bevezette a közismert hölgyet a panzióba, miközben három erős
legénnyel együtt kezébe vette a kisasszony úti  csomagjának egy-egy darabját és utána vitte az
épületbe. Több bőröndje meg táskája volt, mint ahánnyal a családom együttesen rendelkezett, még
ha a nagynénémék poggyászait  is  beleszámolom. Nem csak a postakocsi  tetejéről  és hátuljáról
kellett leszedni a csomagokat, hanem még az ülésekről is. Nem tudom, hogy honnan volt ennyi
holmija  és  mégis  mit  rejtettek  ezek az  útitáskák,  de  nagyon bíztam benne,  hogy nem néhány
felvagdalt holttestet…

Tudom, ez most elég morbid hozzászólás volt, de később titeket sem fog majd meglepni, hogy
átvillant az agyamon ez a rosszízű megjegyzés.

És  igen,  azzal  is  tisztában  vagyok,  hogy  nem  az  első  negatív  hozzászólásom  volt,  de
megnyugodhattok, nem is az utolsó!

Mert túl sok hozzá a valóságalapom…

Bocs, én csak a tükröt tartom, emberek!

Ha valaki véletlenül esetleg meglátja magát benne és cseppet sem tetszik neki a látvány, akkor
arra kérném, hogy agyilag visszamaradott módjára ne a tükör tartójában keresse a hibát, hanem
inkább abban, amit benne lát…

Köszönöm, köszönöm, köszönöm!

Nos, visszakanyarodva a csomagok mennyiségére…



Az az ember, aki párizsi ruhában érkezett és kínai legyezővel hűsítette magát, nem is csoda, hogy
bővelkedett  személyes  holmikban.  Lehet,  hogy  esetleg  egyiptomi  selymet,  mexikói  csizmát  és
ausztrál ékszereket tartalmaztak a bőröndjei, nem tudom. Vagy egy múmiát…

Mindenestre, biztosra vettem, hogy az egyik bőröndje kizárólag a kozmetikai szereit tartalmazta.
Olyan  kölniket  és  krémeket,  amiket  városkánk  bármelyik  lakója  legfeljebb  csupán  a  legszebb
álmában látott.

Nem  baj,  minden  bizonnyal  kétségtelenül  szüksége  volt  a  szépséges  művésznőnek  eme
kenceficékre, hogy versenyt futhasson az idő vasfogával és eltakarhassa vele azt, ami lehetséges,
hogy festék nélkül valójában veszélyt jelentett volna az emberi társadalomra.

Tudom, megint gonosz voltam, de találkoztam én már ilyennel…

Mindegy.

Mindenesetre szívesen megtapogattam volna az arca állagát, hogy megtudjam, lehet-e már vele
gyurmázni…

Alan  Cooper  rögtön  elhatározta,  hogy  az  ünnepségen  leveszi  az  ifjú  művésznőt  a  lábáról.
Önbizalmának  felső  szintje  ugyanis  félelmetes  magaslatokban  tetőzött.  Nem  csoda,  hiszen
gyakorlatilag nem volt olyan hölgy a városban, akit el ne varázsolt volna a harmincas évei végén járó,
gesztenyebarna hajú „úriember” sármos személye.

Itt most részben visszakanyarodhatnék az ostoba libákhoz, de nem fogok…

Igazság szerint, aki nem volt meg Alannek, az azért volt, mert ő nem akarta.

Lady Lola például ezért maradt több ízben is hoppon. Coopernek ugyanis sajnos nem volt az esete
ez a teltkarcsú ötvenes, vörös parókában, aki rendszeresen lilára vagy épp élénkrózsaszínre festette
a szemét, miközben tűzpiros rúzsával még jobban kiemelte duzzadt ajkai húsos vonalát. Az asszony
ennek ellenére nem adta fel soha a próbálkozást. Nem értette meg, hogy Alan jobban szereti, ha
három, fiatal nő külön-külön ölt testet az ágyában. Akiket Lola mindegyik értelemben együttesen
kitett.

Cooper magabiztos mosollyal az arcán megvakargatta borostás állát, miközben a panzióba lépő
művésznőt kémlelte sötétbarna szemével, majd cowboy kalapját megigazítva a szalon felé indult.

– Láttam, hogyan néztél rá Alan – ütötte meg máris a fülét az egyik ifjú kisasszony féltékeny
hangneme.

Cooper azonban nem szólt egy szót sem. Csupán újra kiült egy mosoly az arcára.

– Hallottad, amit mondtam? – háborodott fel a hölgy.

– Féltékeny vagy, Prissy? – nevetett Alan.

– Nem, nem vagyok féltékeny – mentegetőzött a fiatal nőszemély.

– Persze, én meg maga vagyok Mózes – gúnyolódott Cooper –, és valljuk be, hogy szívesen lennél
Cippórám – lépett be közben a szalon épületébe.

– Ahhoz képest, hogy ezek szerint volt párszor Biblia a kezedben, nem igazán süt rólad a hűség és
az erkölcs – fűzte hozzá gúnyosan Prissy, miközben szaporán utánament a helyiségbe.



– Anyámék sokat járattak templomba kiskoromban.

– Igen? És mégis mi ragadt ott rád? Szent kosz?

– Tudom, hogy ne emeljek totemeket, hanem imádjam az asszonyokat.

– Amikor a paráznaságról prédikáltak, nyilván otthon feküdtél betegen…

– Alan – lépett hirtelen mellé egy másik fiatalasszony és szájon csókolta a helyi macsót.

– Alan! – háborodott fel még jobban a sértett, szőke hölgy, majd a zavartalanul nyalakodó párost
bámulva morcosan hozzátette –, biztos, hogy hiányoztál róla!

– Prissy – nézett rá Cooper, miután kihúzta végre a nyelvét a másik nőszemély szájából –, tudod
jól, hogy a kalandozgatáson kívül semmi nincs közöttünk. Nem értem, hogy miért viselkedsz úgy,
mintha házasok lennénk. Újra felvilágosítalak: csak szeretnéd! Nem vagyunk egy pár!

– Attól még lehetnél egy kicsit tapintatosabb is!

– A múltkor nem zavart, amikor lerészegedve hármasban csináltuk – fűzte hozzá a vetélytárs,
Cooper pedig öntelten elvigyorodott a hallottakon.

Szabályosan imádta magát!

Kevés  az  ilyen  önelégült  pojáca,  ugyanakkor  megfigyeltem,  hogy  mindenki  életében  akad
legalább egy. Aki pedig egy ilyen típusú emberrel barátkozik, arról megvan a véleményem. Hiszen
madarat tolláról…

Na mindegy.

– Néha belefér – felelte bugyután mentegetőzve Prissy a részeg éjszaka emlékére.

– Például most? – ragadta meg a kiváló alkalmat a cowboy kalapos legény.

Prissy arcán tovább erősödött a felháborodás. Nem is bírt szóhoz jutni. Csak fújódott felfelé, mint
valami pulyka. Majd végül mégis megszólalt:

– Rendben!

A kis hülye…

Hát  igen.  Annyira  szerette  Alan Cooper  közelségét,  hogy ha  már  egyszer  tehetetlen  volt  a
házasság terén, és puszta kalandozgatásnak kényszerült felfogni az egészet, akkor minden egyes
adandó alkalmat megragadott, csak hogy vele lehessen. Mellesleg jobban örült, ha részese lehetett
annak, amikor Cooper épp egy másik nővel hempergett. Legalább látta és tudta, hogy mi történik.

El is tűntek hát mindhárman az egyik motelszobában.

Csinos, fiatal lány volt. Mindössze huszonkilenc éves. Kár volt érte.

Alan Cooper sármos vonzereje azonban huszonegy éves kora óta menthetetlenül bekebelezte.
Mindig is szántam az összes ilyen ostoba libát, akiknek nem volt annyi eszük, hogy felismerjék a
tökéletes pojácát és hagyták magukat behálózni. Pedig sok jóvágású, intelligens úriember mozgott a
környezetükben, akikkel beszélgetni is lehetett az italozáson kívül, és még csak nem is abban lelték



egyetlen örömüket, hogy a felhők fölött szárnyaló önbizalmukat – minél többször félrelépve, no meg
külső harmadikként más párjával enyelegve – egyre magasabbra emeljék, megalázva a másikat.

De hát van, akinek ugyebár ilyen társ és ilyen barát kell…

Hát igen, fő a kölcsönösen alacsony intelligenciaszint! Hiszen nem tűnhetünk fel okosabbként a
cimboránknál, nem igaz? Hogy nézne az ki?

Madarat tolláról – ahogy azt egyszer már megjegyeztem.

* * *

A motel igazgatója ez idő alatt megmutatta Miss Bunnernek a szobáját, miközben néhány társa
segítségével, ragyogó arccal készségesen utána cipelte a divatos ruhadarabokat és piperecuccokat
rejtő poggyászait.

–  Azt  hiszem,  megfelel  –  kémlelt  körbe az  elkényeztetett  művésznő,  ám közel  sem a teljes
megelégedettség sugárzott magasan tartott tekintetéből.

Nagyvárosi luxusszállodákhoz volt szokva, így hát nem feltétlenül érte el fellegekben szárnyaló
igényeit  apró  településünk  csinos  kis  panziója.  Mintha  azt  akarta  volna  sugallni,  adjunk  neki
mérhetetlen nagyságú hálát, amiért lealacsonyodott hozzánk.

A lelkes úriember természetesen mindennél jobban igyekezett a kisasszony kedvébe járni.

Nem hogy pofán verte volna…

Bocsánat, de néha-néha hadd legyek már szókimondó!

Köszönöm.

Szóval, a lógó nyelvű őszülő bajusz-muki biztosította a giccskisasszonyt, hogy eme szerény kis
hajlékban sem szenved majd semmiben hiányt.

– Az a tükör foltos – jegyezte meg Miss Bunner máris tárgyilagosan, csak mert fel vélt fedezni egy
borsó nagyságú pacát a csillogó felületen.

„A fejed meg üres” – feleltem volna neki legszívesebben, ha én vagyok ott.

Mármint ha jelen pillanatban éltem volna át vele eme szituációt, ugyanis be kell vallanom nektek,
akkoriban még, tizenöt éves fejjel magam is csodáltam a színésznőt, hiszen nem tudtam, hogy milyen
ember is ő… Csak azt tudtam, hogy egy sikeres, közismert személy, és engem is áhítattal töltött el,
hogy láthattam. Még nem nyerhettem bepillantást az álarc mögött rejtőző valódi énjébe… Egészen
az esti ünnepségig, ahol aztán meg is változott róla a véleményem…


