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Minden jog fenntartva!

Már megbánta, hogy átrepült Velencébe.

Nem érzett se feldobódottságot, se örömöt.

Csak bámulta a  bárpult  sarkából  a  sokszínű,  ragyogó jelmezbe öltözött  tömeget.  Luigi,  régi
kedves  hódolója  és  barátja  az  elmúlt  hónapokban  szinte  minden  nap  üzenetekkel  bombázta,
melyeket a fel nem vett telefonok miatt kénytelen volt a rögzítőjére mondani. Addig tette mindezt,
míg a lány lelkiismerete meg nem szólalt, s végre felvette barátja unszolására a telefont, megadva
magát. Elfogadta a meghívást, és megegyeztek, hogy három napot Olaszországban tölt.  Nagyon
szeretett utazni, különösképpen Európa vonzotta, de az utóbbi években magányos, elkeseredett,
magába  zárkózó  lett.  Olasz  vendéglátós  barátja  volt  az  első,  aki  ki  tudta  ragadni  már-már
vénkisasszonyos magányából. Úgy érezte tartozik annyival a fiúnak, hogy meglátogatja, amelynek
dátumát a srác összekötötte a híres velencei karnevál idejével. Azt gondolta, ez a nevezetes esemény
talán kirángatja a lányt egyre mélyebbre süllyedő közönyéből. Mivel Gini sem volt buta, így tudta,
miben mesterkedik barátja, de hogy meg ne sértse, elfogadta végül a meghívást, s most itt, Luigi
bárjában kortyolgatta a finom, márkás Chiantit. Vívódásai után már csak azért is eljött, mert talán
anyagot, ötleteket is felcsipegethet legújabb könyvéhez.

Luigi  olasz  volt,  de  öt  évig  Los  Angelesben  dolgozott,  amit  ő  tanulmányi  tapasztalatszerző
körútnak  nevezett.  A  Gini  lakásától  nem messze  lévő  Víg  özvegy  nevű  hangulatos  kis  bárban
ismerkedtek meg. Luigi kacérkodott a lány meghódításával, de mivel látta, hogy falba ütközik, letett
róla, amit egyáltalán nem bánt meg, mert így szerzett egy igen értékes dolgot, mégpedig a lány
barátságát. Nagy szó volt ez, hisz keveseknek adatott meg, hogy ennek a szívfájdítóan gyönyörű,
zárkózott, okos lánynak a barátjának mondhatja és tudhatja magát. Több mint kétéves ismeretségük
alatt Gini egyre többet járt le, először csak egy üveg bort elvinni, majd egyre többször ott is ragadt,
és egyre többet ivott is. Jelen pillanatban is úgy állt a helyzet, hogy a lány kissé többet ivott már a
kelleténél. Csak néha tudtak egy-egy mondatot váltani, hisz zsúfolásig megtelt a helység, s alig
győzte a kiszolgálást Giovannival és Carlával. Luigi örült, hogy nemsokára egy kis levegőhöz juthat,
hiszen már elkezdődtek a különféle programok, de az igazi haddelhadd csak sötétedéskor veszi majd
kezdetét.

Ilyenkor  sok  ezren  összegyűlnek  a  Szent  Márk  téren,  ahol  megkezdődik  a  Velence  múltját,
hírességeit  megidéző látványos  színpadi  show-műsor,  amely  régmúlt,  mesebeli  hangulatot  idéz.
Ekkor mindenki kitódul az utcára, senki nem törődik a téllel, a hideggel. Az emberek ilyenkor már
felhevültek, izgatottak, vidám ünnepi hangulat zsongása tölti el őket.

Luigi gondolatai elkalandoztak, s arra kapta fel a fejét, hogy két fiatal párocskán kívül, akik tollas
kalapban, selyemben és bársonyban voltak, már senki nincs, csak Gini iszogat egyedül. Ők is fizettek,
és menni készültek.

–  Azt  ne mondd Gini,  hogy te itt  akarsz gubbasztani.  Nem ezért  hívtalak ide,  ezt  otthon is
megtehetted volna – szólt kedvesen, de egyben dorgálóan a lányhoz.



– Miért is ne? Láttam már elég cirkuszt! – válaszolta a szikrázóan kék szemű nő. – Nincs kedvem
bohóckodni.

– Akkor miért ezt a jelmezt választottad? – mutatott a csörgősipkájára Luigi.

– Hm – morogta Gini –, akkor hirtelen úgy éreztem, feldob, ha bolondot csinálhatok magamból –
mondta nem kis öniróniával a hangjában, és megitta az utolsó kortyot is, ami a poharában volt.

Nem akarta elrontani az itt-tartózkodását az ő egyéni problémáival, és azt sem akarta, hogy a
néha kiállhatatlan modora miatt megszakadjon régi barátságuk Luigival. Ezenkívül azt is érezte,
hogy nem teljesen józan, s ha már egyszer iderepült, tényleg érdemes lenne szétnézni, egyben pedig
a feje is kiszellőzik a csípős, friss levegőn.

– Oké,  oké,  ne nézz így rám, megyek,  már itt  sem vagyok,  de foglald a helyem, mert csak
bóklászok  egyet,  és  rövidesen  jövök  vissza.  Ezzel  áthajolt  csilingelős  sapkájával  a  pulton,  és
cuppanós puszit nyomott a meglepett Luigi arcára.

Mosolyt erőltetett magára, kisétált, és elvegyült a kinti tömegben. Csupa ellentmondás ez a lány,
csóválta a fejét a fiú, és elkezdett készülődni az esti rohamra.

Luigi szerencsés volt, hisz munkahelye a lakásától mindössze húszpercnyi sétára volt, ahonnan a
lány még kora délután elindult hozzá. Ahogy a bárba tartva bandukolva nézelődött, akkor még nem
volt  akkora tömeg, mint most,  estére.  Gyönyörködött  a látványos gondolás felvonulásban,  majd
onnan egyenesen Luigihoz indult. Mivel maszk még nem volt az arcán, csak jelmez volt rajta, a téren
átvágva egy arcfestő azonnal kiszúrta, és hadonászva felajánlotta, majd ő kikészíti. Gini megadta
magát, gondolván, ha már egyszer elkezdte, hát legyen befejezve is. Az arcfestő igazi szakértelemről
tett  tanúbizonyságot,  mesteri  mozdulatokkal  pingálta  ki.  Az  alap  hófehér  volt,  ennek
ellensúlyozására az éjfeketét használta. A végkifejlet után az arcfestő Gini kezébe nyomott egy tükröt,
aki meglepődve bámulta a végeredményt. Igazán mesteri alkotást vitt végbe röpke pár perc alatt,
egy síró, de mégis nevető, kedves figura nézett vissza rá a tükörből.

– Buongiorno scusi siora maschera! – Jó napot, szép maszkos hölgy! – fordította le az arcfestő a rá
bámuló lánynak: – Ilyenkor így köszönnek egymásnak az emberek, bellissima.

Mielőtt a lány rávághatta volna, hogy a bellissimát azért értettem, és nagyon szép a munkád, de
nem vagyok a te szépséged, a buzgó festő máris felcsípett egy új klienst, és Ginit elfeledve már nagy
serényen vele foglalatoskodott.

Ahogy most beolvadt a tömegbe, kezdett  feloldódni a mindenütt bohóckodó, nevető,  jókedvű
emberek  láttán.  Hirtelen  úgy  érezte,  a  fantázia  birodalmába  került,  hisz  akárhová  nézett,
mindenhonnan maszkos alakok néztek vissza rá, vagy mentek el mellette. Épp akkor sodródott a
térre, mikor megválasztották a karnevál szépét, és elkezdődött a tánc, az igazi mulatság. A sokféle
nemzetség leányai, fiai, fiatalok és vének, kövérek és soványak, kortól, nemtől függetlenül, önfeledt
szórakozásba, táncba kezdtek. Gini érezte, hogy hangulata egyre jobban mámorossá fokozódik.

Nemhiába nevezték a teret a világ legszebb báltermének. Magával ragadó volt.

Ahogy a jókedvű tömeg szinte magához ölelte,  mintha minden gondja,  bánata elszállt  volna.
Elfelejtette a hideget, a még nem is oly régi rosszkedvét, és azt a mély bánatot, mely úgy érezte, egy
örökkévalóság óta kínozza. Magával ragadta ez a mesébe illő ezerszínű forgatag, az ezernyi színes
impulzus,  az események sokasága, és mindezek hatására eggyé vált  a kábító-bódító varázslatos
ünneppel. Mosolyogva dőlt egy oszlopnak, és rágyújtott egy Marlboro lightra. A közelében tűznyelők
szórakoztattak egy kisebb tömeget, tőlük nem messze pedig zajos, nevető, néha egymáshoz simuló



táncosokon legeltethette  a  szemét.  Még távolabb kitűnően látta  a  szikrázó  csillagzáporokat  az
égbolton, a parádés tűzijátékot, amellyel búcsúztatták a karnevált.

Ahogy állt  ott átszellemülve, fel-felizzott cigarettája parazsa. Teljesen elvarázsolta a milliónyi
látvány, hangulat, úgy érezte, mintha egy időutazásban venne részt. Nem hiába a szenvedély és a
szerelem városa, mélyedt gondolataiba. Ebben a múltidéző tömegben a levegő mintha tele lenne
titkokkal,  régi  időkbe  veszett  mítoszokkal.  Átlépte  a  valóság  korlátait,  és  álomba  merült.
Hamupipőkének érezte magát, aki most szökött meg a királyfi báljáról.

– Áuu! – sikított fel. – Mit képzel? – riadt fel álmodozásából arra, hogy durván belerúgnak a
bokájába. Hát ennyit Hamupipőkéről, gondolta kissé gúnyosan. Szerencséjére legalább öt számmal
nagyobb, magas szárú, felfelé kunkorodó hegyes orrú bohóccipő volt a lábán, így az tompította az
amúgy sötétben hatalmasnak tűnő férfi okozta hirtelen fájdalmat.

– Perdono, ööö, perdono scusi, bocsánat, elnézést. Hölgyem? – hajolt csaknem az orráig az óriás,
hogy közelebbről jobban szemügyre vegye az előtte álló alakot.

– Igen, hölgy, és nem kell nyögdécselnie, arra inkább én lennék jogosult – simogatta a bokáját
fájón a lány. A férfi nem vett tudomást a nő csípős megjegyzéséről.

– Csak nem amerikai maga is?! Boldog vagyok, bár találkoztam már pár honfitársammal. Van itt
mindenféle nemzet. Nem gondolja, hogy csodálatos ez az össznépi kavalkád?

– De, csodálatos – sziszegte Gini –, de most, ha nem haragszik…

– Kérem – vágott közbe a férfi –, még egyszer ne haragudjon, de mikor egy felvételt akartam
készíteni a tűznyelőkről, egy felém hancúrozó tánccsoport olyan lendülettel lökött meg, hogy épp
kegyed lábán sikerült fékeznem.

– Boldog vagyok, hogy ilyen kellemes körülmények között ismerkedünk meg – gúnyolódott –, de
most már nyugodtan folytathatja a fotózást, nem kell reggelig szabadkoznia – mondta a lány, és alig
várta, hogy a fekete köpenyben, fekete kalapban és álarcban lévő férfi továbbálljon.

– Van kísérője, vagy egyedül karneválozik? – tudakolta a férfi még mindig nem veszítve el ragyogó
hangulatát.

– Igen van, és szeretném tovább élvezni a hangulatot, ha megengedi – lépett volna el az óriás
mellett.

– Ne legyen már olyan morcos – állt elé a férfi –, ez a kis baleset ebben a tömegben bárkivel
megeshet – jegyezte meg.

– Elengedne? – nézett rá keményen a nő.

– El, ha előbb meghívhatom valamire, csak azért, hogy kiengeszteljem.

A férfi pompás hangulatban volt, és ezzel a kis bosszantó bakival igazán nem akarta elrontani. Őt
is magával ragadta a város hangulata, a klasszikus tollas maszkok, történelmi kosztümök, középkori
jelmezek  sokasága,  és  nem  utolsósorban  ezzel  együtt  az  emberek  kedvessége.  Annak  pedig
módfelett örült, hogy a maszkosok készségesen pózt álltak, s így már több tucat filmet kattogtatott el.

– Anyukám arra tanított, hogy idegenekkel ne menjek el sehová, sőt, szóba se álljak velük – főleg
ilyen  hatalmas,  erőt  sugárzó,  monstrum alakkal,  tette  hozzá  gondolatban.  Az  idegen  alaposan



szemügyre vette, majd folytatta.

– Ugyan már, csak nem gondolja komolyan, hogy valami sorozatgyilkos vagyok, és a velencei
éjszakában sorra fojtogatom az udvari bolondnak öltözött hölgyeket? – ugratta a férfi.

– Jó szeme van – állapította meg szárazon Gini, de abban a pillanatban gurgulázva fel is kacagott.
A magas pasast a mellettük táncolva elhaladó, modern jelmezekbe bújt gyerekek úgy meglökték,
hogy megpördült a saját tengelye körül. Az pedig nemhogy leteremtette volna a gyerekeket, hanem
jó mókának vette,  és ő is  harsányan felnevetett.  Ezzel  megtört  a lány harci  kedve,  és kezdett
visszatérni álmodozó, jó hangulata.

– Na látja, az égiek gondoskodnak arról, hogy mindenki visszakapja, ami jár neki. Most már
elégedett és meghívhatom végre? – mondta még mindig nevetgélve a férfi.

– Oké, megadom magam, mehetünk, de hova is?!

– Eredetileg csak ide, valamelyik közeli kávézóba akartam beinvitálni, de támadt egy jobb ötletem.
Ha nem siet, elvinném egy különleges helyre, ahová azt hiszem, amúgy is partnerrel illik menni.
Benne van? – nézett rá kérdőn.

– Ezen az éjszakán mindenben – mondta az események váratlan fordulatától egy kissé még mindig
bódultan a nő.

A férfi nem sokat teketóriázott, kézen ragadta a lányt, nehogy elveszítse a tömegben, ami itt most
könnyen  megeshetett.  Nem  siettek,  mindketten  a  saját  álomvilágukba  révedve,  álmodozó
nézelődéssel andalogtak. A férfi magabiztosan irányította a szűk félhomályos sikátorokban, ahol a
kapuk felett kovácsolt vasból készült lámpácskák égtek, amelyeket nagy terek kötöttek össze, s
amelyek ismét zegzugos sikátorokba vezettek vissza. Mágikusan vonzónak tetszett minden, mintha
csak egy megelevenedett  középkori  díszletbe csöppent volna bele.  Talán még soha nem érezte
ennyire felszabadultnak, gondtalannak magát, úgy bandukolt a férfi oldalán, mintha régi, meghitt
szerelem kötné össze őket. Az idegen is elfelejtkezett mindenről, és már örömét lelte abban, hogy
szó szerint belebotlott ebbe a kissé csípős nyelvű lányba, így nem kellett egyedül mennie a híres
Dózse bálba, ahol mindenképpen szeretett volna pár izgalmas képet készíteni.

 

Örült, hogy sikerült elszabadulnia Los Angelesből, a mindennapi taposómalomból, Carolin állandó
nyafogása  és  zaklatása  elől.  Biztos  volt  benne,  hogy  az  eddig  készített  fotókból  jó  pár  képe
fantasztikusan sikerült. Néha még útközben is elengedte a lány kezét, ha valaki érdekes, különleges
kinézetű maszkban lévő közeledett feléje. Volt, akit hamar lekattintott, de olyan is volt, akit beállított
egy kapualjba, néha még Ginit is mellé állítva. Az elvarázsolt lány csak mosolygott, eltűnt éles nyelve,
harcias kedve.

A férfi olyan tájékozottan vezette fel a széles, hosszú, hangulatosan megvilágított lépcsősoron,
hogy Gini okkal gondolhatta, biztosan gyakran járt itt, ha ilyen jó a helyismerete, hisz nem nézte a
térképet, mint a legtöbb turista, és nem is kérdezősködött.

Az impozáns épület előtt libériás inasok hajoltak meg, és engedték be őket a Palazzó Pisani
Moretta palotába.

– Tehát ez a híres Dózse bál – lehelte szinte a nő, ahogy meglátta az igen elegáns, exkluzív
rendezvény helyszínét. Mindenki hangulatos történelmi ruhákba volt öltözve,



de a díszlet felülmúlt mindent. Ehhez a káprázatosan szép, pazar látványhoz foghatót sohasem
látott még. Az ezer gyertyával díszített teremben a lángocskák szikrázó csillogása tüneményes táncot
járt a csodálatos muranói tükrök fényében. Elbűvölő volt, romantikus és meghitt.

A lány tudta, most a valóságban van, mégis úgy érezte, álmodik, s hogy ebből a szépségesen szép
álomból soha nem akar felébredni.

Még akkor sem, ha csak egy kedves idegennel van. Még ez is jobb, mint újra csalódni. De nem,
erre most valóban nem akart gondolni. Innentől kezdve csakis a jókedvé, a gondtalanságé a főszerep
–  parancsolt  rá  magára,  és  kissé  megrázta  fejét,  hogy  kiűzze  betolakodni  készülő  szomorú
gondolatait. Több inas járt körbe a teremben, tálcájukon – melyet elegánsan tartottak – gyöngyöző
pezsgővel. A férfi leemelt két poharat, szó nélkül a magasba emelte, meghajolt a nő előtt, majd
csilingelve koccant a két kristálypohár. Gininek csak most ötlött az eszébe, hogy órák óta nem ivott
semmit, és nem is hiányzott az alkohol jótékonyan bódító, számára gyógyszerként szolgáló hatása. A
feje a többórás barangolás és a friss levegő hatására kitisztult, de most a benti melegben jólesett a
kellemesen édes, hűvös nedű. Ahogy kiitták poharukat, a férfi újból szertartásosan meghajolt.

– Egy engesztelő tánc, hölgyem?

– Legyen – sóhajtotta a lány –, csak nehogy megint a lábam bánja.

– Ígérem minden rendben lesz – karolta át a férfi, s mindketten most döbbentek csak rá, hogy
annyira elvarázsolta őket a forgatag, a hangulat, hogy eddig még úgy istenigazából meg se nézték
egymást. A kinti félhomályos utcán nem sok részletet láthattak egymásból, meg nem is igazán a
másik tanulmányozásával voltak elfoglalva. A férfit tehát váratlanul érte a nő döbbenetesen kék
szeme, amely különös tűzben égett. A több száz gyertya vidám tánca visszatükröződött benne, mégis
szomorúságot,  igen,  valami  megfoghatatlan  szomorúságot  látott  legbelül,  mintha egész  mélyről
jönne az. Ha eddig elbódította a város hangulata, most még inkább elkábult. Be kellett vallania,
sok-sok  szépséggel  találkozott  már,  mégpedig  az  első  osztályú  szupermodellektől  kezdve  a
legszexisebb színésznőkig, de ilyen világítóan kék, ennyire szuggesztív szempárral még nem volt
dolga.

A nő kissé idegesen rezdült  a  karjaiban a finom melódiára,  így hirtelen észbe kapott,  talán
túlontúl  sokáig  mélyedt  a  gyönyörű  szempárba.  Nem  tudta,  vajon  milyen  hajat  takarhat  a
bohócsapka, és milyen lehet festék nélkül, de minden bizonnyal tudta, hogy csúnya semmiképp nem
lehet. Már csak a rikítóan szép, okos szeme miatt sem.

A lángok fényei a tükrökről visszaverődve finom vonású arcán táncoltak. Jól látta vékony, ovális
arcán kiemelkedni finom pofacsontját, klasszikusan szép, egyenes orrát,

állának szabályos vonalait.  Épp úgy volt kifestve, mint a Pierrot maszkok. A teljesen fehérre
festett arcon fekete tussal vastagon kihúzva a szem, az egyik alatt egy könnycseppel. A szájkontúr is
kissé elnagyolva, szintén feketével kihúzva, a nyakán pedig egy nagy, aranyozott körgallér. Érezte
karjai közt a madárcsontú lány törékenységét, keskeny derekát.

A férfi figyelmesen tanulmányozta a különösnek ígérkező nőt, amikor szinte pillanatok alatt véget
ért első közös táncuk. Legalábbis ő így érezte.

– Megengedi, hogy megkérdezzem, hogyan szólíthatom, tegezhetem-e, és készíthetek-e még pár
képet magáról?

– Ebben a sorrendben? – nevetett fel. – Gini, legalábbis a barátaim így szólítanak, a második,
semmi kifogásom ellene, nekem is nehezemre esik. Különben is megérdemli, bocs, érdemled, már



csak azért is, mert balesetmentesen sikerült túlélnünk ezt a táncot. A harmadik, pedig a…

– A képek – segítette ki a férfi.

– Ja, a képek. Most kivételes hangulatban vagyok, így hát pózolok neked… ööö…

– Jack.

– Oké, Jack. Szóval csak neked. De csak azért, mert festve vagyok, és szerintem úgysincs jó
fényképarcom. S talán, mert én is szeretnék egy emléket erről a fantasztikusan elegáns helyről.

– Köszönöm a megtiszteltetést, tengerszem hölgy.

– Hogy mi? – nézett rá mosolyogva.

– Ez nem is a legjobb jelző, de hirtelen a háborgó tenger legszebb kékje jutott eszembe. Őszintén
szólva, nem győzök betelni vele. Úgyis mondhatnám, meseszép.

A lány magában felnyögött, egyrészt, mert a szemét valahogy mindenki észrevette, bár tudta,
hogy ez a fő ékessége, másrészt, mert őt pedig a férfi mélyen izzó fekete szeme ejtette meg. Ennél
sötétebb, intelligensebb szemeket soha nem látott még.

– Á – intette le a lány – úgy látszik, a ma éjszaka valahogy mindenkire különös hatással van. Túl
szépnek látok én is mindent ma este. Gondolom, jelenleg valamennyien így vagyunk ezzel, akik
ebben a városban tartózkodunk.

És valóban, Gini ma tűrte, hogy fotózza egy végül is vadidegen férfi, amit egyébként nemigen
engedett volna meg. Mióta rimánkodott már a kiadója is, hogy legalább egy képpel fedje fel magát,
hisz nemcsak ő, de a rajongói is kíváncsiak a híres íróra.

A férfi beállította az egyik tükör elé, millió pózba igazgatta, néha még utasításokat is adott a
mimikai kifejezéseivel kapcsolatban. A gép csak kattogott és kattogott.

Ez a nő nincs is tudatában, milyen érdekes és szép ezzel a művészien kifestett finom arccal –
elmélkedett magában a férfi. A szem, amellyel nem tudott betelni, mintha önálló életre kelt volna.

Úgy ragyogott ki a festett arcból, mint a világ két leggyönyörűbb gyémántja. Észre sem vette, és
legalább négyszer cserélt már filmet.

– Túl sok tekercset és energiát pazarolsz rám, Jack. Nem innánk lazításként még egy kis pezsgőt?
– kérdezte derűsen a lány.

–  Ha  ennyi  elég  munkadíjnak,  akkor  te  vagy  a  világ  legolcsóbb  szupermodellje.  Profikat
meghazudtolóan álltad a sarat – dicsérte.

– Csak nem hivatásos fényképész vagy? – nézett rá érdeklődve Gini, míg a mesterien megterített
asztalokhoz lépkedtek.

– Úgy is mondhatjuk, de ne beszéljünk most az unalmas munkáról. Te csak csipegess nyugodtan,
addig még készítenék itt benn pár képet, ha nem bánod.

– Csak bátran, nagylány vagyok már, elfoglalom magam – intett játékos fensőbbséggel a lány, és
ahogy Jack elfordult, ő is alaposan szemügyre vette.



Hát  igen,  az  ő  szénfekete  szeme  se  semmi  –  tett  a  tányérjára  két  művészien  feltekert
leheletvékony sajttal és tormás gombával töltött sonkaszeletet. Beleharapott a kiválasztott ételbe, s
újra a férfira tévedt a tekintete, aki egyre csak kattogtatta a fényképezőjét.

Veszélyesen  vonzónak  és  fölöttébb  intelligensnek  tűnik.  Kellemesen  mély  hang,  humoros  és
lenyűgözően udvarias modor. Érdekfeszítő kombináció, igazán izgalmas karaktert lehetne belőle
kihozni az egyik könyvemben – elmélkedett tovább tanulmányozva a férfit.

Tiszta  feketében  volt,  s  csak  most  jött  rá,  hogy  talán  Casanova  jelmezébe  bújva  látja.
Elmosolyodott. Csakugyan találó a kosztüm. Arcát vékony álarc takarta, de ettől még láthatta enyhén
hajlott  orrát,  ami mintha egy törés eredménye lett  volna.  Mindez remekül  állt  neki,  csak még
férfiasabbá  tette  klasszikusan  szép,  határozott  arcvonásait.  Ajkai  érzékien  teltek  és  csábítóak.
Micsoda egy izgalmas, remek hím! Ennél a gondolatnál majdnem félrenyelte a sonkát, és mellére
ütve néhányszor felköhögött.  Egy kis pezsgővel öblítette le a kellemetlenkedő falatot,  egyben a
felmerülő gondolatot is. Itt tényleg valami mágia van a levegőben – gondolta, hisz két éve ez volt az
első igazi hús-vér férfi, akiről nemhogy ilyesmi, de egyáltalán valami is eszébe jutott. A könyveiben
szereplők, azok mások. Teljesen mások, csak a képzelet szüleményei. De keserű csalódása után soha
nem gondolta volna, hogy képes lesz újra élő férfiról pozitív dolgokat is gondolni. Hát, megtörtént –
korholta magát. A fenébe, dehogyis, inkább légy elégedett. Szerelmes úgysem leszel már soha többé,
ha meg szerzel egy jó barátot, hát annál jobb, örülj neki. Újabb döbbenetére azt tapasztalta, hogy
bár kívánja az alkoholt, de a férfi társaságában szégyell többet inni, mit is gondol majd róla, ha
visszatér, és spiccesen látja meg. Ugyan! – intette belül egy gonosz kis hang, tulajdonképpen ki ő
neked, és ezzel a harmadik pohár pezsgőért nyúlt.

– Úgy látom, jól elvagy – jelent meg a semmiből hirtelen Jack. A nő kérdőn nézett fel rá.

– Te és a pezsgő – magyarázta a férfi.

– Miért is ne, hiszen karnevál van, vigasság, mulatság, vagy mi a fene – csattant kissé élesebben
Gini hangja, mint szánta, különben is, semmi közöd hozzá.

– Azért nem kell mindjárt a fejemet venni, én is szívesen elnyalogatok még egy-két pohárral –
mondta nevetve, de kissé megütközve a férfi. – A mai nap kivételes alkalom, te mondtad, és ezzel
száz százalékig egyet is értek. Miért is ne csípnénk be egy kicsit, ha szerinted erre a hangulatra rá
lehet még fejelni – engesztelte a lányt, akinek a szeme megbántottan villogott, és sértett, felhúzott
orral, tüntetően nem nézett rá.

– Na – unszolta Jack –, Gini, de igazán, ne rontsuk már el ezt a minden képzeletet felülmúlóan
szép estét. Hiszen korábban már kibékültünk – hízelgett mély, megnyerő hangon a férfi.

– Nos, rendben – mondta tettetett felsőbbrendűséggel –, úgysem hiszem, hogy az életben valaha is
találkoznánk – és érződött hangján, hogy nem igazi a sértődés, csak kötekszik.

– Akkor koccintasz velem a második kibékülésre? – nézett mélyen a kék szempárba a férfi.

– Ilyen egy igazi Casanova – húzta a nő, s vádlón folytatta. – Behízelgő, de udvarias, aki képes
mindenféle trükkel meghódítani az ártatlan fehérnép szívét – mondta a végére elmosolyodva, és
koccintott Jackkel.

– Ó, az ártatlanság kora! Mily rég volt az. A mai nők bezzeg!

– Csak semmi lebecsmérlés és cinizmus. Ekkora tapasztalattal rendelkezel? – érdeklődött Gini.



– A jelenlévők mindig kivételek, drága hölgy.

– Kösz, de a te megítélésedre nem tartok igényt, mert pont annak is látszol, aminek beöltöztél.
Egy beképzelt, szívtipró, öntelt alaknak – hergelte a férfit.

– Nagy bátorság ilyeneket hozzám vágni, és ily szókimondónak lenni, kislány – ment bele a játékba
a Jack.

– Ha nem tudnád, én itt most udvari bolond minősítésemben vagyok jelen. S mint ilyen, a legfőbb
feladatom az, hogy szórakoztatóan ugyan, de kendőzetlenül kimondjam az igazságot. Egyébként úgy
érzem, ezt egy maszk mögé rejtőzve még könnyebb megtenni. Talán néha a szürke hétköznapokban
sem ártana felvenni valami láthatatlan álarcot, és jól odavágni egyeseknek az igazságot – fejtette ki a
véleményét Gini.

– Tökéletesen igazad van, de ahogy elnézem, álarc nélkül sem lehetsz valami kis nebáncsvirág –
mulatott magában a férfi,  s élvezte, hogy végre olyan nővel van dolga, aki nemcsak nyávog és
mesterkélten hízeleg, hanem az arcába meri mondani, amit gondol.

– Nem tagadom, nem kenyerem a köntörfalazás – és szétnézett újra a teremben.

– Tudod, miért érzem magam ilyen átkozottul jól? Mert egy ilyen karneválon nincsenek rangok,
társadalmi különbségek, nincsenek előítéletek. Minden titokzatos, és meseszerű. Olyan az egész,
mint egy illúzió.

–  Pedig  ez  most  a  valóság,  szépszemű  –  kínált  a  férfi  Gininek  egy  mindenféle  egzotikus
gyümölcsökkel telerakott ezüst kosarat.

– És tudod mit? – tökéletesen igazad van. Idejét sem tudom, mikor éreztem magam én is ilyen
elvarázsolva. A lány felcsípett pár darab szamócát, s tejszínhabba mártogatva elkezdte harapdálni.
Jack  gyorsan előkapta  a  gépét,  és  gyorsan kattogtatta.  Micsoda érzéki  nő.  Hallott  ugyan már
effélékről, de a valóságban csak most tapasztalta először, hogy valaki evés közben is buja erotikát
sugárzó tud lenni. Ez a nő igazán izgalmas! Ismét arra gondolt, vajon milyen lehet festék és jelmez
nélkül. Túl bő volt a nagykockás színes felsőrész, buggyos a nadrág, bár azt tánc közben érezte – és
látszott is az aranyozott övvel összefogott derekán –, hogy igen vékony.

– Jack, mondd már kérlek, ugye ezt a rengeteg felvételt nem csak mint afféle amatőr turista
készíted?

– Na jó, valóban nem. De ma tényleg nem akarok az unalmas munkáról beszélni.

– Engem ma semmi nem tud untatni, úgyhogy mondd már, mert tényleg érdekel – kortyolt közben
a pezsgőjébe Gini.

– Portrésorozat-készítő vagyok. Főleg arcokkal foglalkozom, de elkalandozok néha más felé is,
mint például a divatfotózás. Abban is járatos vagyok. Kissé szerényen fogalmazott, hisz otthon, Los
Angelesben a legjobbak közé tartozott, versenyeztek kegyeiért, ha komoly munkáról volt szó. Számos
rangos  díjat  bezsebelt  már,  de  ez  nem tette  nagyképűvé,  sőt!  Annál  többet  követelt  magától.
Gyerekkora  óta  fotózgatott.  Hétéves  volt  csupán,  mikor  megkapta  élete  első  fényképezőgépét,
amelybe azonnal beleszeretett. Párizsban, Londonban, és pár hónapig még Tokióban is élt, ez idő
alatt sok neves fotográfussal ismerkedett meg és tanulta el a szakma legapróbb trükkjeit, fogásait.
Végül visszatért szülővárosába, a számára mindig is izgalmas, színes, pezsgő életű Los Angelesbe.

– Család, családod van? – kérdezte kíváncsian a lány.



– Ha úgy érted, hogy feleség, gyerekek, akkor nincs, elváltam – válaszolta, a nő pedig maga sem
értette, miért, de magában fellélegzett. – De ha a szülői családra gondoltál, akkor igen, van családom.
Szüleim a nyugdíjasok gondtalan éveit élvezik.

– Testvéreid vannak? – faggatta tovább Gini.

– Igenis,  mindent tudni akaró kisasszony, folytatom tovább – iszogatott a férfi  is vidáman. –
Jelentem igen, van két húgom. Elizabeth és Martha. S mielőtt megkérdeznéd, Lizi férjnél van, gyerek
még nincs, de boldog, Martha pedig most végzős az egyetemen.

– Ilyen fiatal? – nézte meg tüzetesebben Gini a férfit, akit így maskarában és álarcban is csak jó
harmincasnak saccolt.

–  Tudod,  én még időben jöttem,  rögtön ahogy összeházasodtak a  szüleim.  Lizi  hat  évvel,  a
kishúgom, Martha pedig több mint tíz évvel fiatalabb nálam. Én már öreg rókának számítok a
szemükben a harminckilenc évemmel.

– Ó dehogyis, egy férfi életében a legszebb évek lehetnek ezek – kottyantotta el magát a lány. – De
hogyhogy bevállalták a szüleid Marthát?

– Nagyon szerettek volna még egyet utánunk. Már lemondtak róla, mikor anyám végre áldott
állapotba került.  Nem volt kérdéses, hogy megtartják-e.  Akkor én már egyébként is lázadó ifjú
voltam, és örültek, hogy egy totyogós még ott lehet mellettük.

– Áldott jó szüleid lehetnek.

– Igen, azok – hagyta rá a férfi, ami valóban igaz is volt. De nem azért vagyunk itt, hogy a
családfámat bemutassam, hanem hogy szórakozzunk. Ezzel kivette a lány kezéből a poharat, s a
táncolók  közé  húzta  maga  után.  Gini  még  idejében  lekapta  magáról  a  sapkát,  ami  állandó
csilingelésével már zavarta, és az asztalok melletti székek egyikére dobta.


