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Minden jog fenntartva!

Morti leállította a motort, majd tovább ült az új autóban. Lassan
csitult a heves szívverése, ám a gombóc a torkában továbbra is
fojtogatta. Ez egy egészen más típusú autó, igazából semmiben
sem hasonlít ahhoz, amelyik a tragédia során elpusztult, ám mégis
elszomorító, mert a biztosítási összegből vette, amit a másikért
kapott – örökségként. Gyorsan kiszállt, igyekezett be a lakásba,
amely már az övé.

Istenem! Milyen áron!

Ennek az örökségnek kizárólag csak fájdalmas oldalai vannak.
Semelyik része nem okoz örömet, csak az állandó fájdalom az, ami
marcangolja.

Bement a lakásba, ettől ismét kitört belőle a fojtogató zokogás. Az
előszoba kövén ülve, tenyerébe temetett arccal, hosszan hangosan
sírt. Mikor már kissé lecsillapodott, bement a fürdőbe, ahol újra
csak elkapta a mérhetetlen szomorúság okozta keserűség.

Amerre néz ebben a lakásban, mindenhol Arlent látja. Azt a férfit,
aki anyjának a legnagyobb boldogságot jelentette, a nem remélt,
váratlanul jött késő őszi szerelmet.

Mint két kamasz, úgy imádták egymást. Százszor is összevesztek,



majdnem belepusztultak, aztán rájöttek, egymás nélkül nem megy!
Ez a csodálatos szerelem hozta anyjának a hatalmas sikereket,
elismerést, nemzetközi hírnevet.

Író, ruhatervező, vállalatvezető, fotóművész, – mennyi mindent
tudott színvonalasan csinálni! Érzésből alkotott, a saját emóciói
voltak ihletői mindennek, amit csinált.

Elgondolkozott azon, szinte biztosra vette, hogy anyja érezte a vég
közeledtét. Mindig megérezte, ha valami nem stimmel, emlékezett
rá, ettől kamaszként a falra tudott mászni. Megérzett dolgokat, jót
és rosszat egyaránt. Csak ezzel tudja magyarázni az utazás előtti
hirtelen esküvőt, a végrendeleteket, még azt is, hogy mindent
titokban bonyolítottak.

Arlen már kitalálta a szerelme gondolatait, erre utal a baleset
körülménye is.

A defektes nyerges vontató hirtelen fékezése következtében, a
hatalmas konténert a sebesség tovább vitte, keresztbe fordítva azt
az úton, lesöpörte azt az egyetlen, arra járó személykocsit,
amelyiknek már nem járt a motorja! Állt! Várva az elkerülhetetlent.
Az út mellett öles fák sora, elzárva a menekülés helyét. A konténer
egyre közeledett, felborult közben, rá a személyautóra, tolva maga
alatt még végül megállt. Órák múlva szabadították ki a két testet.
Az orvos szerint nem szenvedtek, egymás kezét fogták, arcuk a
másik felé fordult, mosolyogtak és könnyeztek. Becsapódáskor
azonnal meghaltak.

Enaid Nolan – Zellagria Bakoc, írói nevén – és Arlen O’Connor, a
köztiszteletnek örvendő ügyvéd tragikus halála.

Anyja és Arlen. Hamvaikat anyja házának kertjében, a sebesen
siető patakba szórták.

A búcsúszertartás hatalmas tömeget vonzott, hiszen mindketten a



városka lelkét jelentették. Szeretet és tisztelet övezte személyüket.
A tragédia sokkolta a várost, valamint összes ismerősüket.

A család megbénult a fájdalomtól. Morti és Rea tehetetlenekké
váltak. Intézkedni is képtelenné. A rendőrségi vizsgálat után
rendelkezni kellett a temetésről. Morti képtelen volt. Anyjával
olyan szoros, eltéphetetlen kötél kötötte össze, ami mások számára
láthatatlan volt, csak ők, ketten érezték. Most egy kicsit ő is
meghalt. Zsibbadt agya, mely képtelen volt felfogni a
megváltoztathatatlant, egyszerűen nem funkcionált.

Paul, az ügyvédi iroda megbízott vezetője és Colin, Morti párja
intézkedtek, legjobb belátásuk szerint. Hamvasztás, ez tűnt a
célszerűnek. Mortit a hideg rázta, ám ragaszkodott ahhoz, hogy a
hamvakat ne intézményesen helyezzék el, vagy szórják szét.
Követelte a két urnát, további tisztességes megoldásig, saját
elképzelése szerint.

Megkapta. Némi idő kellett, mire képes volt arra, amit tenni
szándékozott. Senkit nem akart látni az eseményen. Csak Colin volt
vele, mikor zokogva, egyszerre szórta a hamvakat a sebesen
száguldó vízbe, utánuk küldve a kiürült urnákat is.

Ez, a patak körötti terület volt mindkettőjük kedvenc része a kert
végében lévő erdő takarásában. Anyja mindig tervezte, megkeresi
a helyet, ahová a patak ilyen sebesen igyekszik. Már tudja.

 

Lassan már hónapok teltek el, ám a fájdalom nem enyhült, sőt!

Hagyatéki eljárás nem volt, mert mindketten végrendelkeztek. Paul
volt megbízva a végrehajtásával. A végrendelet ismertetéséhez
újból ide kellett jönniük, ahol minden a két szeretett lényre
emlékeztetett. Az örökség teljesen lebénította őket.

Rea és Colin visszamentek a fővárosba, Morti itt maradt, mert a



végrendelet tartalma kötelezte – érzése szerint. Pokoli nehezen, de
igyekezett feldolgozni a történteket, ám állandóan volt valami, ami
újból feltépte a sebeket, fájón és gyógyíthatatlanul.

Muszáj gyakorlatias dolgokkal foglalkoznia, mert a szemei már
dagadtak a sok sírástól. Egyedül van itt, Rea, a nővére holnap
érkezik. Most minden olyan iszonyúan bonyolult! Tiszta fejre lenne
szükség, de a gyötrő fájdalom belepi az agyát is. Colin, a párja
szintén holnap érkezik, végre. Teljesen elveszettnek érzi magát
nélküle! Még nem tudják, egyikük sem, nővére sem, hogyan lesz
majd ezután.

Itt ez a komoly vállalat, amit felesben örököltek. Anyja – akarata
ellenére, a véletlen folytán, híres és keresett ruhatervező lett.
Európa szerte felfigyeltek gyönyörű ruháira, sok megrendelést
kapott, amit a kis, kínai lányok varrodája, már nem bírt volna
teljesíteni. Arlennel közösen, egyenlő arányban létrehozták ezt a
vállalatot, melynek jogi és egyéb, adminisztrációval kapcsolatos
részei Arlenre, mint ügyvédre hárultak, anyja képzelete
száguldhatott, tervezhette a meseszép kollekcióit. Fix, szerződött
partnerekkel dolgoztak, hosszú távú megállapodásokat kötöttek,
franchise rendszerben kilenc üzletben forgalmaztak. Rengeteg
dolgot kell majd megváltoztatniuk, hiszen más hangulatú ruhákat
fognak gyártani. Anyja terveit az érzései vezényelték, ez
pótolhatatlan.

Nem is lenne gond, ha Rea nem lenne ennyire passzív. Neki is
ugyan az a végzettsége, mint anyjuknak, ráadásul, ugyan abban az
iskolában szerezte. Morti erősen gondolkodott, de nem emlékezett
olyasmire, hogy nővére valaha varrt volna valamit. Ő, – ellesve
anyjától dolgokat –, próbálkozott. Lehet mondani, ugatja a szakmát.
Különösen a befejező, kész termékek raktározása, szállításra való
előkészítése van a kisujjában, mivel ezt a részét anyja rábízta,
mikor – a nyolcórás munkája mellett – vállalkozóként is működött.



Egyébként, ha Rea dolgozott volna valaha is a megszerzett
szakmájában, akkor sem lenne képes megtervezni egy ruhát, arról
nem beszélve, hogy az ízlése is hagy némi kívánni valót maga után.
Kell szerezniük egy tervezőt, mert másképpen nem létezik a
vállalat! Azt sem tudta elképzelni, hogy a vezetésben milyen
szerepet kapnak, és állandó jelenlét szükséges-e ehhez. Most
megmosakszik, és bemegy a vállalathoz, tájékoztatni a vezetőket,
összehívni egy megbeszélésre az érintetteket. Kevés sminkkel
kendőzte meggyötört arcát, majd elindult. A kapun kilépve az
ügyvédi irodára esett a pillantása.

Jézusom! Ezt is megörököltem! Mit kezdjek vele? Mindegy, be kell
mennem, beszélni kell az emberekkel!

Benyitott, majd megállt a vendégek várakozó helyén. Megvárta,
amíg mindenki rá figyel. Tudta, néhány perc, és rászegeződnek a
tekintetek.

Magas, hosszúlábú, vékony lány, derekáig érő fekete-vörös
kombinációs hajszínnel, feketébe, lilába öltözve, egészen extrém
összeállítású ruhadarabokban. Arcbőre falfehér. A kifejezése
mosoly nélküli, udvariasan türelmes, ám a szemüvege fölötti
tekintet már némi türelmetlenséget villant.

Az irodában hatan ültek, álltak, telefonáltak, ügyfél éppen nem volt.
Aztán egymás után hagyták abba azt, amivel foglalkoztak, és a
jelenséget figyelték. Igen, a sudár termetű lányból áradt valami,
ami miatt azonnal érdeklődő tisztelettel fordultak felé.

Morti látta a ráirányuló tekinteteket, megköszörülte a torkát, majd
beszélni kezdett.

– Mortisha Nolan vagyok, üdvözlök mindenkit! – felemelte kezét,
mikor páran felé indultak, majd folytatta. – Bizonyára ismeretes
mindenki előtt, hogy az irodát én örököltem, mostohaapám, Arlen
O’Connor után. Tudom, nevetséges, hiszen nem értek hozzá, fiatal



is vagyok. Mégis, ha Arlen rám hagyta, hát megteszek minden
tőlem telhetőt, hogy az ő szellemiségében folytatódjon az iroda
tevékenysége. Ki a megbízott vezető?

– Én – lépett elő a végrendelet írója és végrehajtója, Paul.

– Menjünk, beszéljünk pár szót! – karolt bele Morti, majd a többiek
felé fordulva folytatta: – Köszönöm a figyelmet, folytassák, kérem a
munkájukat! – biccentett egy halovány mosollyal, aztán bementek
Paullal a főnöki irodába. Leült, gépiesen intve az ügyvédnek,
hellyel kínálva. Szemei befogták a parányi iroda minden zugát, és a
szíve ismét iszonyatosan fájt. Erőt vett magán, kérdőn nézett az
ügyvédre.

– Miről tájékoztassam, Hölgyem?

– Nos, miután az ügyvédi munkához nem is konyítok, szükségem
van egy megbízható, becsületes irodavezetőre. Mivel Arlen önt
megfelelőnek tartotta, nekem sem lehet kifogásom. A kérdés már
csak az, hogy elvállalná-e, minden velejáróval együtt?

– Milyen feltételekkel gondolja?

– Nos, teljes önállóság, az eddigi szellemiség megőrzése, mind ez
természetesen a nagyobb felelősséggel összhangban lévő
jövedelemmel.

– Meg kellene beszélnie a többiekkel, lehet, nem fogadnák szívesen.

– Nem kell megbeszélnem, én döntök. Amennyiben elfogadja, némi
időt még kérek, amíg képes leszek agyilag átnézni a dolgokat, és
azután történne meg a kinevezése, anyagiak megbeszélése. Addig
még gondolkozhat, és minden marad úgy, mint eddig.

– Ésszerűen hangzik. Sok, elszomorító dolgon kell átvergődniük,
Arlenék nagyon ambiciózus párt alkottak, kiterjedt tevékenységgel.

– Igen. Megyek, mert tennem kell a dolgom. Ne sokat töprengjen,



megéri az ajánlatom! – felállt, majd mindketten kijöttek az irodából.
Morti a kijárat felé haladva köszönt a többieknek, majd gyorsan
kilépett az utcára. Azonnal beült a kocsiba, ott engedte el magát,
néhány könny erejéig.

Indított, majd az üzem felé vette az irányt.

Megállt a leeresztett sorompó előtt, leállította a motort, kiszállt. A
fülkében tartózkodó őr látta a magas, feketébe öltözött lányt,
ahogy kiszáll a kocsiból. Elébe jött, szándéka szerint
megérdeklődni, mi a csudát akar itt, ám a lány arcára nézve, nem
szólt semmit, csak állt és várt.

Morti lassú, macska-léptekkel, arcán még az iménti fájdalommal,
közeledett. Aztán meglátta az őrt. Átrendezve arcizmait, kedves
mosollyal, kezét nyújtotta, miközben érthető hangon megszólította.

– Üdvözlöm! Mortisha Nolan vagyok, az egyik tulajdonos.

– Kézcsókom, Hölgyem! Már nyitom is a kaput.

– Köszönöm! – intett Morti, majd begurult a parkolóba.

Kiszállt, körbe nézett. Két épület, amit egy üvegfalú folyosó köt
össze, a nagyobbik épület ajtaján az arany „Z”, nyilván ez a
főbejárat. Ez a stílusosan, kínai írást utánzó, ecsetvonást idéző
betű volt anyja márkajele, minden ruhán ott díszlett apró, arany
hímzés formájában. Azért ez a betű, mert először könyveivel kapta
az ismertséget, írói nevén – Zellagria Bakoc – ismerte mindenki.
Még itt, a városban is, sőt, Arlen is a „Zella” becenéven hívta.
Evidens lett a név, és a márka, mikor a sors úgy hozta, hogy
létrehozták a varroda helyett ezt az üzemet. Nagyon kevés és csak
kiváltságos személy volt az, aki ismerte anyja valódi, polgári nevét.

Halkan surrant az ajtó, amint közelébe ért. Egy növényekkel,
néhány fotellel, recepciós pulttal berendezett barátságos, szolid
előtérbe ért. A pult mögött álló lány fején füles, most is éppen



beszélt. A belépő Morti felé fordulva elnémította a telefont, majd
üdvözölte, érdeklődött, kihez jött, be van-e jelentve.

– Mortisha Nolan vagyok, a tulajdonosok egyike.

– Üdvözlöm Hölgyem! Már nagyon várjuk önöket! – közben
telefonált valakinek, csak ennyit mondott: azonnal gyere!

– Egy pillanat… – még be sem fejezte a mondatot, mikor egy
középkorú, elegáns asszony közeledett sietve, kezét nyújtva Morti
felé.

– Üdvözlöm! Evy vagyok, Ena asszisztense.

– Mortisha Nolan, a kisebbik lánya.

– Jöjjön, megmutatom az irodáját!

– Nem, nem! Én Arlen részét örököltem, az ő reszortja, irodája illet.
Kérhetem, hogy vezessen oda? A nővérem holnap érkezik, övé az
édesanyánk része.

– Természetesen, erre tessék! – majd odaszólt a recepciós lánynak,
küldje oda Patrickot.

Egy rövid folyósón haladtak, a végében ajtó, jobb oldalán is néhány.
Mindjárt az elsőn anyja nevét látta, a gombóc ismét a torkában
szorított. A következő ajtó félig nyitva, ez bizonyára Evy irodája. A
harmadik dupla ajtó volt, „Tárgyaló” felirattal. Utána Arlen szobája,
majd még egy ajtó, nyilván az asszisztensé, aki – mint az imént
hallotta – Patrick.

Bementek az örökölt irodába. Minimalista berendezés, látszik,
kevés időt töltött itt. Személytelenségét csak az asztalon álló,
anyjáról készült fotó oldotta, így téve a körülményeket Morti
számára még nehezebbé. Egy fiatalember érkezett, futtában
felkapott zakóját még gombolta. Üdvözölték egymást, megtörtént a
bemutatkozás is. Morti mindkettőjüket megkérte, foglaljanak



helyet. Leült Arlen székébe.

– Szeretném megkérni önöket, hogy – milyen nap is van ma?
Tudom, kedd – csütörtökön tíz órára minden vezetőt, – a kis- és
középvezetőket is –, rendeljék a tárgyalóba. Akkor már a nővérem
is itt lesz, némileg tájékozódnánk a dolgokról, azután majd
kitaláljuk, hogyan tovább.

– Nem adják el a vállalatot?

– Dehogy, hiszen ők ketten, a lelküket is beletették! Megteszünk
mindent, hogy a vállalat életképes maradjon. Majd csütörtökön
beszélünk. Evy, köszönöm! Patrick, kérem, maradjon még egy
percre.

A nő köszönt, majd távozott. Morti gondolkodni próbált. Nehezen
ment.

– A feladatok melyik része volt apámé?

– A gyakorlati feladatok. Rendelések, anyagbeszerzés Ena utasítása
szerint, ki és beszállítókkal való kapcsolattartás, szerződések.

– Értem. Megnézném az anyagraktárt, a készárukat, csütörtökre
szeretném átlátni, hol tartunk, mik a legsürgősebb tennivalók.

– Hogyne, Hölgyem. Mindenről referálok. Mehetünk?

Morti megnézte a raktárakat, bőségesen el voltak látva. Készáru is
volt elegendő, ám nagyrészük már szállításra összekészítve. Most
nem beszélt senkivel, halvány mosollyal, biccentéssel üdvözölte azt,
akivel találkozott.

A két raktár között, tágas helyiség. Üvegajtóin át látszottak az
abrosszal takart asztalok, tévé, kávéautomata.

– Ez az ebédlő. A Hotelből lehet rendelni kedvezményes áru ebédet,
ki is hozzák. Aki nem rendel, azoknak van hűtő, két mikró,



melegíthetik az otthonról hozott ételt. Egy óra az ebédidő, két
turnusban bonyolítjuk.

– Innék egy kávét – szólt Morti, majd a géphez lépett. Pénz után
kotorászott, ám Patrick szólt, hogy szükségtelen.

– Pénz nélkül?

– Csak megnyomja a gombot annál, amit kiválasztott, és már kapja
is. A Hotel ajándéka. Enáék, szegények, mindketten nagyon jó
viszonyt ápoltak velük, mint ahogy a városban igazából
mindenkivel.

– Köszönöm, most nem tartom fel tovább, csütörtökön, viszont sok
idejét igénybe veszem, ajánlom, dolgozzon előre, viszont látásra!

Visszament az irodába, rágyújtott, kávézott, közben ismét
potyogtak a könnyei, ahogy a képet nézte. Anyja egy vastag törzsű
fának támaszkodva ült, farmerben, pólóban, szeme csukva, feje a
fának döntve, végtelen békét, nyugalmat látott az arcán. Valószínű
az olasz út során készült a kép. Nagyot sóhajtott, majd a fürdőben
megmosta szemeit. Kidobta a poharat, a csikket a szemetesbe,
majd kilépett a folyosóra.

A portás nyitotta a sorompót, ahogy közeledett. Biccentett felé,
majd elhúzott.

Lassan vezetett, mert az állandóan feltörő könnyek
elhomályosították látását, ahogy anyja „álomházához” közeledett.
Szívesen kihagyta volna ezt az utat, de az állatokkal muszáj törődni.
Nem elég az, hogy Gazdaszomszéd megeteti őket, szegények
teljesen kifordultak magukból! Hiába az étel, a kert, a meleg kuckó,
ha nincs már egyik gazdi sem! Hattyút, a kuvaszt kórházba kellett
vinni egy időre, mert egyfolytában vonyított. Még most is
gyógyszerezik. Angus, a macska, aki, ha tehette anyjával aludt,
most olyan agresszív lett, hogy megközelíteni sem lehet. A két állat



azelőtt is nagyon jóban volt egymással, de most, egy tapodtat sem
tesznek magukban.

Benyitott a kapun, egyenesen hátra ment, hogy kiengedje őket a
kennelből, egy kis szaladgálásra.

Hattyú bágyadtan csóválta a farkát, Angus rá sem nézett, csak
kirohant az udvarra. Hattyú követte, aztán lassítva sétáltak az erdő
felé. Morti nézett utánuk, azon töprengve, mi legyen velük? Rea, a
nővére a kutyáktól fél, a macskákat sem szereti. Ez a két jószág
temérdek szeretetet kapott anyjától is, Arlentől is. Hattyút
menhelyről hozták, Angust a ház kertjében találta anyja, még
mikor megvette a házat. Az átépítés ideje alatt Arlen lakásában
lakott, azután jött vissza ide. Ez a ház, a kert az otthonuk, a
szabadságuk. A ház fele Reáé. Arlen lakása alig nagyobb, mint a
kutya kennel, ott nem lenne jó neki. Istenem! Ez is milyen
fájdalmas feladat! Könnyeit törölgetve ment be a házba. Be kell
gyújtania a kazánt, mert már október van, hűvös az idő.

Akkor is október volt, mikor elkészült ez a ház. Anyja álma, minden,
mi itt található, anyja elméjéből jött létre. A könyvei hozták a pénzt
az álma megvalósításához. Arlen is a ház kapcsán került képbe.
Imádta anyját, aki nagyon ódzkodott az elkötelezettség minden
formájától, ám a szerelem elsodorta őt is. Az elkészült „álomház”
egyenlő lett kettejük szerelmével.

Október, ősz, két meglett korú ember meseszerű egymásra
találásának az ideje! Anyja munkáinak ihletője, az egész ház
berendezése, mind az őszt idézi. Nekik ez az évszak volt a mesés,
mert ekkor kezdődött az új életük, egymás oldalán.

Miután bekapcsolta a kazánt, felment, Rea szobájában feltekerni a
radiátort, a fürdőben szintén. Lassan lépkedett le a lépcsőn, mert
könnyei folytak megállíthatatlanul. Lerogyott a kandalló előtti
kanapéra, hangosan bőgött keserves kínjában.



Lassan alábbhagyott a testét rázó zokogás, majd könnyei is
elapadtak. Kicsit megkönnyebbült. A házban tökéletes tisztaság
van, nyilván a bejárónő gondozza. A kert is rendezett, tehát a
kertész is jön rendszeresen. A hűtő, meg a kamra üres, de ez már
Rea gondja. Megmosta arcát, aztán bezárta a kennelt. Az állatok a
kutyaházból nézték szomorúan.

Hazament, otthonról hívta Colint meg Reát. Korán indulnak, és
nagyon vigyáznak, megígérték.

~~~~~

Rea könnyek nélküli arca mélyen megrendítette Mortit. Mintha
sértődöttség, vagy elfojtott méreg látszana rajta. Nem nagyon
értették meg egymást, gyerekként is állandóan veszekedtek. Hét
év volt köztük – meg egy fél világ, ami a felfogásukat illette.
Colinnak is nagy megpróbáltatás volt a hosszú út Rea mellett,
akitől csak panasz szavakat hallott. „Felfordul az egész élete”, „mi
a csudát kezdjen azzal a marha nagy házzal”, „már csak a vállalat
hiányzott az életéből, mikor amúgy is ezer gondja van”…

Nővére, egy balul sikerült házasság után elvált, majd néhány
hónap múlva összejött egy sráccal, akivel már hosszú ideje együtt
élnek. Van egy fiuk és egy lányuk. Rea, egy gyorsétterem vezetője,
Kevin, a párja egy szupermarketben dolgozik. Szemre úgy tűnik,
minden rendben van közöttük, ám Rea tompultsága, gyakori
ingerlékenysége mégis, valami gubancot sejtet. Kevin egyszerű,
ami nem lenne baj, ám többnek akar látszani. Állandóan fényezi
magát, de a terveknél, a szavaknál sosem jut tovább. Némely dolga
taszítja Mortiékat, tudta, anyja sem tartotta sokra. Nem is csoda,
ha a hosszú, együtt töltött idő alatt Rea besavanyodott mellette,
nyűgös és hisztis lett. Most is.

Elvitték a házba, még csak meg sem köszönte, sem a fuvart, sem a
meleget. Felháborodva látta, hogy üres a hűtő, most akkor éhen



fog veszni!

– Elég legyen már! Ez a legnagyobb bajod? Miért nem hoztál
magadnak ennivalót? Itt nincs személyzet, aki kiszolgáljon,
vásároljon helyetted!

– Te megtehetted volna! Itt vagy már egy ideje!

Morti felvette a telefont, odaszólt a szupermarketbe, rendelt némi
élelmiszert, kérte, szállítsák ki amint, lehet.

– Hozzák a kajádat, majd ne felejtsd el kifizetni! Mi megyünk.

– Csak nem akartok itt hagyni? Teljesen egyedül?

– Van egy kutya, meg egy macska is, nem vagy egyedül. Ennek a
háznak a fele a tied, mi megyünk az én lakásomba.

Morti kiviharzott Colinnal a nyomában. Mérgesen csapta be a
kocsiajtót.

– Soha nem fogom megérteni Reát! Mintha Anyuék halála az ő
bosszantására történt volna! Nem normális! Semmi megrendülés,
gyász, könny, csak a sértődött képe, amibe legszívesebben
belevágnék! Mindig is ilyen volt, ezért verekedtünk, veszekedtünk
állandóan.

– Nyugodj már meg! Tudtad, hogy milyen, miért vagy ennyire
dühös? – próbálta csillapítani Colin.

– Mert rengeteg dolgot kell intézni, és a vállalat is közös! Szerinted,
érdekli? Mert szerintem nem!

Közben hazaértek. Colin még nem járt a lakásban, érdeklődve,
elismeréssel nézett körül. Morti a konyhában ügyködött, vacsorára
szánt dolgokat rakott az asztalra.

– Hol fogunk aludni? Tudsz a hálóban? Nem borulsz ki? –
érdeklődött Colin.



– Nem. Anyu soha nem aludt abban az ágyban, egyebet sem csinált
ott, sőt, szerintem be sem tette oda a lábát.

– Miből gondolod?

– Tudom. Érzem – válaszolt Morti, miközben arra a gyönyörű
aktfestményre gondolt, ami az ágy fölött díszlett. Ezt anyja
biztosan nem látta, Arlen készíttette egy fénykép alapján. Kevesen
ismernék föl, hogy az a test anyjáé, ő felismerte.

~~~~

Másnap, Mortinak már nem volt ideje a szomorkodásra, most a
vállalat ügyeivel kell foglalkoznia. Rea is talány számára, vajon
mennyire aktivizálja magát ebben a témában.

Nézte nővére üres tekintetét, amit a vállalat megpillantása sem
töltött meg tartalommal.

A tárgyaló már elő volt készítve, székeket hoztak még be, hiszen
Morti minden rangú vezetőt idekéretett.

Evy és Patrick érdeklődtek, szolgáljanak-e föl valamit, vagy csak
sima, beszélgetés lesz.

– Majd, amikor a felsőbb vezetőkkel tovább tárgyalunk, akkor
megkérdezzük, ki, mit szeretne fogyasztani. Van hostess?


