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A történet szereplői a képzelet szülöttei.
Minden vélt hasonlóság létező személyekkel csak a véletlen műve!

 

Az autó lassan haladt a csendes, lombos fákkal szegélyezett utcán; vezetője a házszámokat nézte,
majd leparkolt.

Egy asszony szállt  ki  nehézkes mozgással,  majd kinyújtóztatta a hosszú úttól  elgémberedett
tagjait. Testes, hatvanon felüli nő volt, kellemes arca szinte ránctalan. Őszülő fürtjei lazán keretezték
arcát,  a  szél  meglibbentette  bő,  kényelmes,  –  gömbölydedségét  jótékonyan  elfedő  –  tunikáját.
Magához vette a retiküljét, arcáról leitatta az izzadtságot, szemüvegét megigazítva bezárta a kocsit.

Miközben közeledett a kapu felé, elismerő tekintettel pásztázta a házat és kertjét.

Régi, kőből épült épületet látott távol az alacsony kőalapba ágyazott, míves kovácsoltvas rudakból
álló kerítéstől; fekete lakk csillogott rajtuk.

A ház mesébe illően nézett ki. Egyik oldalán – talán az északi felén – tetőig kúszó, harsogóan zöld
borostyán fedte, csupán a fehérre festett zsalus, kazettás ablakokat hagyva szabadon. A hatalmas
kéményhez nyilván jókora kandalló tartozik – gondolta.

A kerítés és a ház között bokrok és virágok tarkállottak, a kaputól terméskőből kirakott járda
vezetett a ház lépcsőkön át megközelíthető bejáratáig.

Az asszony megnyomta a csengő gombját, majd ruháját és haját igazgatva várt.

Nem történt semmi… ismét csengetett, hosszan.

Kezdte kényelmetlenül érezni magát… megbeszélték, hogy ma délelőtt érkezik… telefont kotort
elő a táskájából, majd tárcsázott.

 

A  ház  mögötti  árnyas  kertben  egy  apró  medence  mellett,  napozóágyon  heverészett  egy
fürdőruhás nőalak. Mellette az asztalon üres pohár, fölötte lomhán körözött egy darázs, vagy méh; a



félig üres kancsó oldalán cseppek gördültek alá, torzítva a kancsóban borsónyivá olvadt jégkockák és
citromdarabok, valamint némi zöld levél képét, melyek opálos folyadékban pihentek.

Egy hamutál, doboz cigaretta, öngyújtó mellett hevesen rezegni kezdett a lenémított telefon.

A  nő  félig  ülőhelyzetben,  ölében  egy  könyvnagyságú  notebook,  kijelzőjére  tapadt  tekintetét
elszakítva, bosszúsan pillantott a mocorgó-zümmögő készülékre, majd érte nyúlt, beleszólt:

– Igen, tessék! – mondta ingerülten, majd hirtelen elkerekedett a szeme, mikor folytatta:

– Te jó ég! Jaj, de idióta vagyok, ne haragudj! Rohanok, nyitok!

Lecsukta  a  notebookot,  majd  felpattant  és  a  széles,  kövezett  teraszra  nyíló  kitárt  ajtón  át
berohant a házba.

Magára  kapott  egy  téglavörös  lebernyeget,  aminek  az  lett  volna  a  feladata,  hogy  elfedje
fürdőruhás meztelenségét, de áttetsző volta erre nem volt alkalmas. Fekete, egyrészes, melle alatt
aranyozott pánttal díszített fürdőruhája a hátát teljesen szabadon hagyta, mély dekoltázsa nem volt
túl merész, ám a nő mégsem érezte illendőnek ennyire nekivetkőzve mutatkozni.

Mezítláb, könnyeden lépkedett a kapu felé, arcán a várakozás öröme keltett kedves mosollyal,
miközben szabadkozott:

– Vén vagyok már, és időnként süket is ezek szerint… szia, Amy!

Átölelték egymást barátian, majd a ház felé vezette vendégét.

Évek óta nem találkoztak, most mindketten vizslató tekintettel pásztázták a másik kinézetét.

– Teljesen belemerültem egy online pasziánsz játszmába, és olyan kor se látok, se hallok! Gyere,
éppen a kertben hűsöltem… – invitálta vendégét a ház asszonya.

– Jaj, hát nekem a házad hűvöse sokkal csábítóbb, mint a kinti meleg… talán emlékszel, nem
nagyon bírom a meleget… – törölgette arca verejtékét a vendég, miután üdvözölték egymást.

– Ahogy akarod, persze, maradjunk itt, de én felöltözöm. Nem szeretnéd magad felfrissíteni?

– Jó lenne…

– A fürdőszobát ott találod, én addig átöltözöm.

Amy arcot mosott, csuklóját hűtötte, aztán visszatért a nappaliba. Még egyedül volt. Szemügyre
vette a lakást, már amennyit illett.

Kényelmes tucat-bútorokból állt a berendezés, könyvekkel zsúfolt polcok mellett jókora íróasztal,
kanapé, fotelek, kisasztal. Ahogy sejtette, hatalmas, régi kandalló ásított üresen az északi falon,
talán a házzal egyidős. Meseszép vörösréz szerszámkészlet állt az oldalán, csillogása arra utalt, hogy
rendszeresen fényesre dörzsöli a gazdája.

Néhány olajkép díszlett a fehér falakon, erdőt, mezőt, tavat, szépséges tájat ábrázolt valamennyi.


