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Játszi szellő borzolta a fák virágait, a bokrok sűrűjét. Napos és fényes, tiszta idő volt a hegyek
közt megbúvó településen. Az utcán csupán néhányan jártak, inkább az asszonynép; a férfiak a
hegyoldalban vigyázták a jószágot.

Hosszúszőrű, rozsdaszínű tehenek hevertek a fák árnyékában csendesen kérőzve; másfelé birkák,
kecskék legelték a harsogóan zöld füvet. Madarak repkedtek élelmet keresve, hangos csiviteléssel
veszekedve időnként egy jobb falat miatt.

Átlagos, skót kora nyári kép; akár egy festmény.

 

Hirtelen  csend  lett:  nem zúgtak  fák  lombjai,  elhallgattak  a  madarak,  a  tehenek  izgatottan
mocorogtak, a birkák felemelt fejjel szaglásztak a levegőben. Néhány másodpercre mintha megállt
volna az idő.

Hirtelen erős, hűvös szél söpört végig a tájon, eltakarta a napot duzzadt felhőt hajtva elé, majd
kifakasztotta azt és záport ontott a környékre.

A parányi falu utcáját patika-tisztára mosta a lezúduló víz, még a közeli, lakatlan, szürke kőház
falát is világosabbá varázsolta.

Az erős zápor hamar elvonult, a kiürült felhő foszlányát is elfújta a gondos szél, amely most
megrázta a vizes falombokat, erősen fújva felszárította a tájat.

Ismét enyhén, szinte simogatva cikázott köröskörül, elégedetten szemlélte a ragyogóra mosott
hegyvidéket, a portalanított falut, a tisztára sikált öreg, szürke kőházat.

Vendéget várt a szél, embert, akivel terve volt.

Örömmel várta, hiszen lelkével már találkozott; érezte, ő és majd később „ők” itt váltják valóra
mindazt, amire a szél évezredek óta vágyott…

 

 

***

 



 

Amikor Lavern Loathing benyitott az Ingatlaniroda ajtaján még nem volt pontos elképzelése.
Tulajdonképpen ösztöneire hagyatkozva szánta el magát erre a rendkívüli lépésre; érdekelte, van-e
valami a kínálatban, ami megfogja, megragadja, netán teljesen rabjává teszi.

Ez feltétlenül szükséges lenne, hiszen sorsdöntő változásra készül, ami már jó ideje érlelődik
benne.

Egy beszélgetős tévéműsorban hallott ennek az irodának a profiljáról, ez késztette arra, hogy
felkeresse.

Tágas teremben üveggel  elválasztott  rekeszekben tárgyalt  néhány ügyintéző a szemközt  ülő
ügyfelekkel.

Lavern tétován lépett előre, mikor is egy kedves hang megszólította:

–  Üdvözlöm  önt  nálunk,  hölgyem!  Szívesen  segítek,  ha  megengedi  –  szólt  mosolyogva  a
középkorú, nagyon csinos és barátságos nő.

– Üdvözlöm! Jól jön a segítség…

– Tessék, foglaljon helyet!

Egy távolabbi üvegketrecbe vezette Lavernt, ahol a lány leült a kényelmes karosszékbe, ő maga
az asztal túloldalán elfoglalta a helyét.

– Hallgatom önt, hölgyem! – nézett kérdőn Lavernre.

– Nem lesz könnyű… igazából nincs határozott elképzelésem, csak annyi, hogy valami eldugott,
madarak által  is  alig  látogatott  helyet  keresek,  ami  –  ez  abszurd,  tudom –  mégsem középkori
körülmények közti életet nyújt… van valami a kínálatban?

– Megnézzük. Bérelné vagy megvenné?

– Még nem tudom…

– Akkor először azokat mutatom meg, amelyek bérelhetők, de kedvező ajánlat esetén meg is
vásárolhatóak.

A kedves  ingatlanos  asszony átadott  egy  tabletet  Lavernnek,  majd  sebesen jártatta  ujjait  a
számítógépe billentyűzetén.

 

Néhány óra elteltével Lavern zúgó fejjel hagyta el az Irodát.

Rengeteg házat, viskót, palotát és egyéb lakhatásra alkalmas épületet nézett meg, de egyiknél
sem szólalt meg benne az a bizonyos belső hang, ami mindig jelezni szokott, amikor együtt rezdül a
látott tárggyal. Legyen az cipő, vagy ház, mindegy, ettől függ, hogy magának akarja-e.

A sikertelenség nem vette el az ingatlanos hölgy kedvét sem; arra kérte Lavernt, pontosabban
körvonalazza az elvárását, ő meg azonnal jelez, amint bekerül valami az adatbázisukba.



Lavern  kicsit  tétován  mesélt  az  elképzeléséről:  távol  a  lakott  településektől,  de  kocsival
elérhetően;  mivel  sohasem  élt  hasonló  körülmények  között,  ezért  némi  komfortot  igényelne.
Fürdőszobát, központi fűtést, és elegendő teret. Legalább egy hálószobát, nagy és világos nappalit,
lehet egy légtérben a konyhával. Száraz, egészségre nem ártalmas falakat, se nedvesség, se penész!
Természetesen  megfelelő  közműellátás,  esetleg  műholdvevő  berendezés  sem  ártana.
Berendezésként,  elegendő,  ha  van  bútor,  a  szokásos  gépek:  mosógép,  hűtő,  gáztűzhely…

A kedves hölgy mindent lejegyzett, aztán telefonszámot cseréltek.

 

 

***

 

 

A változtatással együtt járó kellemes izgalom azonnal elszállt  Lavern lelkéből,  amin belépett
otthonába.

A ház, amelyben egész életét töltötte mostanság börtön volt számára.

A régi, gyerekkori emlékek elhalványultak a közelmúlt kínjai mögött; még ezek uralták az idegeit.
Ezek elől szeretne kifutni a világból, talán még a Föld színéről is.

Lavern  alig  múlt  harmincnyolc  éves,  érett  és  magabiztos  nő  volt.  Nem  járt  ugyan
szépségszalonokba, de adott magára; idő híján maga intézte teste karbantartását. Nem volt ebben
semmi különös, kamaszkora óta így tett.

Igaz,  ma már  nem lenne szükséges,  futná  a  jövedelméből  többre  is,  de  az  évek  során azt
tapasztalta,  hogy  mindig  elégedetlenül  távozott  egy-egy  fodrászüzletben  elkövetett  akció  után.
Utálta a várakozást, az üres locsogást, az egész légkörét ezeknek a helyeknek.

Vállig érő haját maga festette – mostanság szőkébbre, mint az eredeti, mert a megsokasodott ősz
hajszálak nem nagyon tűrték a festéket; a szőkébe eléggé beleolvadtak, nem virított a választéka
sem, ha kissé elhanyagolta az újrafestést. Ez elég sűrűn előfordult, mert ha belemerült az írásba,
akkor nem nagyon érdekelte más.

Lavern Loathing regényeket írt. Kikapcsolódásra alkalmas lektűröket, semmi botrány, tanítás,
magvas mondanivaló, csak lazulásra alkalmas olvasnivalókat.

Nem volt nagyon közismert, de időnként meginterjúvolta valamelyik kevéssé ismert lap riportere;
néha meg kellett jelennie egy-egy eseményen. Nem vállalt el mindent, utált szerepelni.

Minden visszahúzódása ellenére – vagy talán éppen ezért – szépen fogytak a könyvei. Néhány jól
sikerült szerződés lehetővé tette, hogy kényelmes életet éljen. A nagyszüleitől örökölt pénzhez nem
nyúlt hozzá, így az már jelentőssé duzzadt az évek folyamán.

Látszólag minden teljesen rendben volt az életében, ám a lelkében viharok dúltak.

Néhány hónapja zárt le egy kapcsolatot, ami már nem jelentett örömöt a számára. Ez rendjén lett
volna, ha a másik, akiről eddig azt gondolta, hogy ismeri, nem vette volna ennyire a szívére.



Nem azért,  mert  Lavern  olyan  fontos  volt  a  számára,  dehogy!  A  férfiúi  büszkesége  viselte
nehezen azt, hogy lapátra került. Valósággal kivetkőzött magából: ezer féle módon keseríti Lavern
életét. Telefonálgat, megjelenik a leglehetetlenebb időpontban, követi a kocsiját. Még attól sem riadt
vissza, hogy valótlan állításokkal keressen fel egy bulvárlapot.

Természetesen lecsapott a csemegére a többi szennylap is, és elképesztő baromságok jelentek
meg, melyek nagy része spekuláció volt. Találgatták, vajon ki az új férfi, aki miatt véget ért a hosszú
kapcsolat. Más eshetőség fel sem merült. Sajnos, valódi neve is közszájon forgott, és – ez egészen
meglepő – az író, aki már jó néhány könyvével jelen volt az „irodalmi életben” – alig érdekelt valakit.
Zokogva  sajnálkoztak  a  kegyetlenül  kiebrudalt,  valaha  középszerű  sportolón,  aki  még  mindig
észbontóan jól néz ki, de ennek a perszónának másra fáj a foga!

Lavern besokallt. Lerázhatatlan és sérült ego; nem tud vele szót érteni. A vérig sértett férfi nem
adta fel, virágokkal halmozza el, és a kísérőlevelekben bocsánatért esedezik.

Nem képes felfogni, hogy az érzés, melyet a nő táplál irányában már csak megvetés, szánalom és
düh.

Kevés barátja is értetlenül áll Lavern döntése előtt; a szenvedő férfit szánják, és nem értik a
döntését.

Így, dolgozni is képtelen! Felbontott egy szerződést, visszautasított egy másikat. Végül döntött:
nem érti a körötte lévő világot, és nem képes azonosulni vele, ezért kilép ebből a közegből. Meddig?
Talán csak hónapokra, évekre… majd kiderül.

Az undor olyan erősen jelentkezett, hogy nem vacillált, nekiállt megszervezni a távozását.

Első lépés volt az Ingatlaniroda felkeresése. Valamiért azt gondolta, hogy azonnal megtalálja a
helyet, ahol képes lenne élni, most viszont még a csalódás is megkeserítette.

Lavern álmatlanul fetrengett fél éjjel, csak a hajnal közeledtével nyomta el az ólmos fáradtság.

 

Zaklatott éjszaka után fáradtan ébredt, lelke háborgását most éppen a szándéka fokozta.

Kávét kortyolva, cigarettázva ült a konyhaasztalnál és tépelődött.

Persze, hogy tudja, hiába fut ki a világból, vele tartanak a problémák is, de talán a sértett férfi
elől, a bántó és dühítő újságcikkek nyomán bekövetkező telefonhívásoktól sikerül megszabadulnia.
Új telefont és titkos számot vásárolt; nagyon keveseknek adta meg ezt az elérhetőségét. Régi, ismert
telefonját kikapcsolta.

Basztet, a macskája úgy gondolta, hogy most igényelne némi simogatás, ezért felugrott Lavern
ölébe, aki gépiesen simogatni kezdte.

Ez a macska – mert cicának nevezni olyan pórias lenne – egy remekbe szabott egyiptomi mau
fajta, ivartalanított fiú, aki kölyökként került Lavern birtokába. Tündéri csöppség volt akkoriban, ám
ahogy telt az idő, az átlagos macskánál is önzőbbé, kényessé, rigolyássá, szeszélyessé változott.
Istenként  uralkodott  a  lakásban,  Lavernt  személyzetként  kezelte.  Elvárta  a  bundája  rendszeres
ápolását,  és Lavern esküdni  mert  volna arra,  hogy amikor Basztet  a tükör elé áll,  akkor saját
szépségében gyönyörködik. Igaz, volt is miben. Teste olyan, mint egy kisméretű jaguáré; hátsó lábai
izmosabbak, hosszabbak voltak a szokásosnál, ez tette lehetővé, hogy helyből felugorjon a szekrény



tetejére, lesöpörve onnan mindent, ami zavarta. Tömött bundája ezüst színét élénk fekete pöttyök
tarkították, mandula alakú zöld szemét fekete kontúr keretezte; orra, talpa szintén fekete volt. Mikor
éppen nem „uralkodott”, hanem átlagos macskaként viselkedett, akkor szépségével újból és újból
levette lábáról Lavernt.

Három éve éltek együtt, már kiismerték egymás szokásait, így nem nagyon volt köztük konfliktus.

Basztet ritkán tüntette ki gazdáját a dorombolásával, azt – szerinte – ki kell érdemelni, de most,
talán érezte Lavern háborgó lelkét, a várható változást, a bizonytalanságot, ezért smaragdszemével
hunyorogva, hangosan dorombolt.

–  Na, mit  akarsz kizsarolni  ezzel  a bűvölő tekintettel? –  kérdezte Lavern, miközben kezével
borzolta a puha bundát.

Tényleg! Mit fog kezdeni ez a kényeskedő, lakásban tartott jószág, ha sikerül a terve és lemegy a
térképről? Mert az nem volt kérdéses, hogy viszi magával… Lavern sejtette, jót fog mulatni Basztet
viselkedésén a kezdeti időkben.

Abbahagyta a töprengést; felállt, mire a macska huppanva érkezett talpára, szeméből szikrákban
villant nemtetszése.

– Hja, öregem! Sajnos, most nem te vagy a központban, ezernyi dolgom van – válaszolt Basztet
megrovó tekintetére Lavern.

A napot azzal töltötte, hogy minden szekrényt, fiókot átnézve kidobálta a fölösleges dolgokat.

Nem volt egy gyűjtögető alkat, évente szelektált, mégis, mennyi vacakot talált, amire semmi
szüksége!

Estére elfáradt, de elégedett volt napi ténykedésével.

 

 

***

 

 

Már csaknem dél volt, mikor hazaért a piacról. Kellemesen sütött a kora nyári nap, illatok úsztak
a levegőben.

Elpakolta a vásárolt holmit, éppen átöltözni készült, mikor megcsörrent a mobil valahol. Keresni
kezdte,  aztán megtalálta  a  már elpakolt  szatyor  zsebében.  Ezt  a  számát  csak nagyon kevesen
ismerték, ezért felvette, holott a kiírt szám ismeretlen volt számára.

– Üdvözlöm, asszonyom! Az Ingatlanirodából hívom. Az imént jegyeztünk be egy kiadó-eladó
ingatlant, ami talán érdekelné önt.

– Köszönöm, hogy hívott… menjek be megnézni?

– Átküldöm a linket, ott meg tudja nézni, aztán kérem, jelezzen vissza!



– Köszönöm, ez tökéletes lesz, majd jelentkezem!

Lavern leült az íróasztalához, bekapcsolta a laptopot, majd beírta a kapott linket.

Hosszan  nézte  a  házat,  a  környéket… a  szövegből  még  egy  betűt  sem olvasott  el,  mégis
megszólalt benne az a bizonyos hang, elárasztotta az érzés: ez kell nekem!

Nem volt  szép a ház.  Hegyoldalba épült,  erdő vette körül,  szürke kövei  alig  különböztek a
mögötte magasodó szikláktól. Ezt a képet látta az, aki az udvarba belépett, ám a többi kép csodás
volt!

A ház nagyobb része a sziklába vájva eltűnt, ám az oldalfalban nagy üvegajtó, földig érő ablak
látszott,  ahol  zavartalanul  beáradhatott  a  délelőtti  fény.  A  belsőről  készült  képek  is  nagyon
hangulatosak  voltak.  Tágas  nappali  az  udvar  felőli  részen,  mellette  a  konyha;  sziklából  vésett
lépcsősor, melyet puha szőnyeg borított, a felső szintre vezetett, ahol egy tágas hálószoba és jókora
fürdőszoba kapott helyet. A hegybenyúló rész a kamrát, az alsó szint fürdőjét és egy kisméretű
szobát rejtett. Ez talán vendégszobaként funkcionált a bútorzatból ítélve.

Lavern  pulzusa  szaporán  vert:  tökéletes  maga  a  ház,  a  berendezés,  valami  ilyesmire  van
szüksége.  Félve  kezdte  olvasni  a  szöveges  részt,  aztán arcán elégedett  mosollyal  dőlt  hátra  a
székében.

Volt a házban villany, meg egy generátor is. Viszonylag közel volt a falu, vagy kisváros, ahol alig
ezren éltek, de a csatornázásra, gázhálózatra rá volt csatlakoztatva a ház is. Nem tért ki a városra
részletesebben a szöveg. Az udvaron több évre való farönk sorakozott fedett helyen, ezzel biztosítva
a kandallók ellátását. Volt ugyan kazán is, ami vegyes tüzelésű; ez leginkább a kandallóval nem
rendelkező helyiségek fűtésére szolgált. A nappaliban és a fenti hálóban kisméretű radiátor szolgált
enyhe meleggel, mert ezekben a hatalmas, régi kandalló csábított tűzgyújtásra. Telefon, internet és
egyéb  hasonló  hálózat  nem  volt.  A  tulajdonos  javasolta,  hogy  személyesen  tekintse  meg  az
érdeklődő, hogy tisztában legyen az ház elszigeteltségével, valamint a hely hangulatával.

Lavern elvarázsoltan ült és töprengett. Nem azon, hogy érdekli-e a ház, sokkal inkább azon, hogy
mit  vigyen magával  a  hosszú  autóútra,  mert  a  ház  messze  volt,  a  skót  partvidék  egyik  bájos
völgyében.

Felhívta az ingatlanos hölgyet, aki engedélyt kért a telefonszáma megadására a tulaj felé. Az
illető úr elfoglalt ember, majd ő fog jelentkezni a ház megtekintése idejének egyeztetése miatt.

Lavern megkérte a kedves hölgyet, hogy amíg ő nem dönt, addig ne fogadjon el jelentkezőket. A
hölgy megígérte.

Feldobott hangulatban töltötte a napot; már tervezgette, mit is vigyen magával, mi az, amire
szüksége lesz a látottak alapján.

Türelmetlenül várta a tulajdonos jelentkezését.

 

Két nap telt el izgalomban és feszültségben.

Lavern úgy érezte magát, mint a vágtázni akaró ló, amit erős zablával féken tartanak.

Sötétedett már, álmodozva ült a homályba vesző nappaliban, mikor megcsörrent a mobil.



Felkapcsolta az állólámpát, majd látva az ismeretlen számot szíve meglódult.

– Igen, itt Loathing – szólt bele a készülékbe.

–  Jó  estét,  hölgyem! Ryan Cameron vagyok,  annak a  háznak a  tulajdonosa,  amely  iránt  ön
érdeklődést mutat.

– Örülök a hívásának, Mr. Cameron!

– Úgy hallom, tetszik önnek a ház – szólt a férfi.

– Örömmel megnézném! – lelkendezett Lavern.

– Khm. Azt nem írtam, hogy merre található… lehet, hogy ez elrettenti önt…

– Mondja, ne kíméljen! – válaszolt a lány.

– Északon, Skóciában, Helensburgh szomszédságában, órányira Glasgow-tól.

– Ejha! Tényleg messze van! Persze, ha már megyek, akkor minél messzebb Londontól…

– Nem jelent akadályt?

– Nem, egyáltalán nem.

–  Viszont  elég  körülményesnek  ígérkezik  a  ház  megtekintése,  lévén  csaknem  600  km-re
Londontól… a múlthéten jártam ott, mielőtt meghirdettem. Bevallom, én repülővel mentem és csak
onnan  kocsival.  Drágább  talán,  mint  autóval,  bár,  ha  az  útdíjat,  a  szállodát,  benzinköltséget
figyelembe veszem… nem is biztos.

– Értem. Én önhöz alkalmazkodom, ahogy önnek megfelel.

– Az időpont mikor lenne alkalmas?

– Nem vagyok kötve, mint mondtam: alkalmazkodom.

– Értem… esetleg a hétfő megfelelne? Repülővel Glasgow-ba, ott kocsit bérelnék. Még így sem
tudjuk egy nap alatt lebonyolítani, esetleg csak úgy, ha van éjszakai járat, amivel visszajönnénk…

– Bizonyára önnek kellemetlen ismét megtenni ezt az utat…

– Nem kellemetlen, szívesen megyek, csupán kevés a szabadidőm, ez okoz némi gondot,  de
megoldom.

– Akkor hétfőn hol találkozunk és mi módon?

– Megtenné,  hogy eljön ide hozzám a munkahelyemre? A St.  Mary kórházba… a recepción
felszólnak  nekem,  és  én  jövök.  Javaslom,  hogy  taxival  jöjjön,  aztán  szintén  taxival  megyünk a
reptérre.

– Ó! Ön orvos?

– Igen, és a balesetin dolgozom… ezért kevés a szabadidőm. Éjszakai szolgálatot teszek le, ezért
kérném, hogy nyolcra jöjjön. Van egy gép, amivel koradélután már a helyszínre is érkezünk.



– Rendben. Tehát hétfő reggel nyolc, St. Mary kórház, Dr. Cameron… felírtam, taxival megyek.

– Várom Miss… vagy Mrs. Loathing!

– Miss… minden jót, uram!

Lavern széles mosollyal nyomta ki a mobilt, majd táncra perdült örömében.

Hirtelen megállt, majd elmélázott: mi is az, ami így feldobta a hangulatát?

Nos, az utazás nem; elég fárasztó lesz, viszont a társaság kellemesnek ígérkezik. A telefonban
hallott hang meleg, kedves és nagyon barátságosnak tűnt. Szívet dobogtatónak!

Nevetve gondolt arra, hogy kezdenek kiütközni rajta a régi beidegződések, a megérzésen alapuló
szimpátia és egyéb, később be nem igazolódó képzelgések.

 

Basztet meglepve nézte a sürgölődést,  csomagolást,  már hegyezte karmait tiltakozása jeléül.
Utált utazni! Az a ketrec, amiben bekényszeríti a gazdi, az valami borzalom! Méltatlankodva hangot
adott felháborodásának.

– No lám! Valami nem tetszik őfelségének? – reagált a nyávogásra Lavern. – Nem kell izgulnod, te
most nem jössz velem! Tiéd lesz az egész lakás, aztán majd számolunk, mikor hazaértem! – beszélt a
macskához a lány, miközben a ruhásszekrényét rámolta ki.

– Mi a csudát vegyek fel? Repülünk, autózunk, vagyis sokat fogok ülni. Itt elég kellemes az idő, na
de ott! Hűvös, esős, szeles.

Végül elővett egy régóta nem viselt farmert, amely rövid és szűk szára miatt nem jött be az
ízlésének, de megvette, mert divatos, szóval ez megfelelő lesz az enyhén magas sarkú bokacipőhöz.
Vékony pulóverrel itt éppen megfelelő, de a vastag kabátkardigánt viszi magával, csak úgy, mint
néhány sálat.  Vékonyat, amivel összefogja majd a haját a szél miatt,  kicsit vastagabbat, amit a
nyakára tekerve fog viselni. Elrakott egy edzőcipőt is, kényelmesebb lesz a hegyes utakon. Nevetve
gondolt arra, hogy még csak szombat van! Annyira tele volt várakozással, izgalommal, hogy már el is
készült  a  csomagjával.  Hátizsák nem megy a  magas  sarkú cipőhöz,  de  van valahol  egy  Gucci
utazótáskája! Ezt is megvette valamikor, aztán talán egy alkalommal használta. Feltúrta a gardróbot,
mire megtalálta. Na, ez elegáns, és elég öblös, oldalán cipzáras zsebekkel, felcsatolható vállpánttal.
Olyan puha a fekete bőr, mint a vaj… miért is nem használta ezt a szépséges táskát?

Az izgalom nem hagyta aludni, mindig újabb ötlet villant elméjébe, mit kéne még magával vinnie.

Végül noteszt, tollat vitt az éjjeliszekrényéhez, arra véste a felmerülő ötleteit.

 

 

***

 

 



A vasárnapot azzal töltötte, hogy a térképet tanulmányozta, hová is készül. Minden fellelhető
információt elolvasott a környékről, majd rájött, mivel fogja eltölteni a kezdeti időt.

Történelmi  vidék ez,  rengeteg dolog történt  errefelé,  amelyekre csak homályosan emlékszik
tanulmányaiból. Irodalmi és gazdasági vonatkozásai sem elhanyagolandók, ezekkel is hadilábon áll,
lesz mit pótolnia. Viszont, ha gyakran látogat el valamelyik közeli városba, akkor le kell cserélni a
kocsiját!  Hegyi  utakra  nem jó  az,  ami  van.  Újabb  elfoglaltságot  hozott  az  ötlet:  milyen  kocsi
alkalmas?

Elolvasott sok cikket, megnézett néhány használtautó kereskedést, talált is megfelelőt, de még
minden attól függött, mennyit kapna a jelenlegi Yarisért, ami nem sokat volt használva, szinte újnak
számított.

Ezekkel a molyolásokkal el is telt a vasárnap.

Máskor hosszasan szokott a kádban időzni, de most a türelmetlensége hamar kiűzte. Pedikűr,
manikűr, némi arcpakolás után beállította telefonja ébresztőjét, majd megpróbált aludni.

Óránként ébredt riadtan, attól tartva, hogy elaludt, elkésik…

Reggel még az ébresztő megnyikkanása előtt talpon volt.

Kiszolgálta Basztetet, feltöltötte száraz táppal a tálkáját, vízzel a másikat, megkapta a reggeli
zacskós, aszpikos kedvencét is. Kicserélte az almot, kivitte a szeméttel együtt a kukába.

Nagy gonddal öltözött, halvány sminket tett arcára, haja lágyan omlott vállára laza, természetes
hullámokkal.

Taxit hívott, majd megsimogatta Basztet fejét, aztán fogta a táskáját és kiment a házból.

 

Kiszállt a kórháznál, majd látta az órán, még van negyedórája a kitűzött időpontig. Távolabb
sétált, rágyújtott. Remegett kezében a cigaretta… izgult, mint egy randevú előtt!

Miután a recepciós telefonált Dr. Cameronnak, Lavern a bejárat közelében álldogált, vállán a
bucira tömött táskával, a nyüzsgő forgalmat szemlélve.

– Miss Loathing?

– Igen? Ó, ön bizonyára Dr. Cameron! – fordult a férfi felé Lavern. Kézfogás közben egymás
szemébe néztek.

– Valóban… kézcsókom! Egy pillanat, hozom a táskámat… – szólt a férfi.

Lavern zavarba jött… az orvos magas és nagyon jóképű volt, talán kicsit idősebb, mint ő, de alig.
Égkék  szemei  világítottak  a  koromfekete  szemöldök  alatt,  haja  is  fekete  volt  valamikor,  már
pókhálószerűen borították az ősz szálak. Hangja megnyugtatóan bársonyos, és volt valami… na,
talán kisugárzás? Megdöbbenés? Valamit észlelt a férfi viselkedésében, ami igen jólesett!

– Na, itt is vagyok… a taxi azonnal jön, mehetünk? – kérdezte az orvos, hasonlóan megtömött
utazótáskával a kezében.

 



A reptérig alig váltottak szót, mert a férfi szinte egyfolytában telefonált.

–  Elnézést  kérek,  de  alig  volt  időm  átadni  a  betegeket…  majd  a  repülőn  kikapcsolom  –
szabadkozott, majd ismét telefonált.

Lavern elnézően mosolygott, majd elnyomott egy ásítást.

– Talán lesz időnk egy kávéra… – szólt a férfi, mert a telefonálás alatt is a lányt szemlélte.

– Bocsánat… nem jól aludtam, az izgalom… – válaszolt a lány.

– Elég zűrös volt az én éjszakám is, de a gépen lehetséges szundítani, ha éppen ahhoz van kedve.

Lavern elkomorodott. Micsoda egy alak! Aludni akar, ő meg unatkozhat!

Valóban volt még annyi idő, hogy megigyanak egy kávét; a lány nem engedte, hogy az orvos
fizessen.

Lavern az ablak mellé ült a repülőn, szó nélkül bámészkodott.

Dr. Cameron is ezt tette, csak éppen ő a lányt nézte.

Értelmes,  nyílt  tekintetű  arc,  borostyánszín  szeme nem rejti  el  a  benyomásait;  szarkalábak
halvány vonalkái a halánték felé ívelnek, nyilván gyakran mosolyog, nevet; egyszerű frizura, nem
fodrász műve; alakja csinos, nincs rajta semmi kihívó. Ízléses az öltözéke, a sminkje; gusztusos érett
nő… kedvére való.

– Meséljek önnek a házról? – szólalt meg a férfi.

– Nem szeretném fárasztani… majd ott, amikor látom, akkor kérdezek.

– Én kérdezhetem önt?

– Miről?

– Mi az oka annak, hogy elszigetelten kíván élni?

– Elegem lett a nagyvárosi nyüzsgésből… nomen est omen… utálat motiválja a döntésemet. Ritka
idétlen nevem van, de most nagyon passzol (Loathing= undor, utálat) – nevetett Lavern.

– Mivel akarja eltölteni az idejét? Nem sok mindent lehet ott csinálni… van ugyan egy abrosznyi
termőföld,  amit  valamikor  feljavítottak,  mert  az  a  sziklás,  vékonylöszös  talaj  nem  alkalmas
növénytermesztésre. Az udvar sem elég tágas ahhoz, hogy állatokat tartson, esetlen néhány csirkét…


