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Minden jog fenntartva!

„Akarsz-e játszani boldog szeretőt,
színlelni sírást, cifra temetőt?

Akarsz-e élni, élni mindörökkön,
játékban élni, mely valóra vált?

Virágok közt feküdni lenn a földön,
s akarsz, akarsz-e játszani halált?”

(Kosztolányi Dezső: Akarsz—e játszani?)



I. rész
1. fejezet A boncnok, a színész, a naivitás császárnője és a

lányka
 

 

„A próba nem vár. Az élet nem néz hátra. Egy hét nagyon is elegendő arra, hogy eldöntsük:
vállaljuk-e a sorsunkat vagy nem.”

(Paulo Coelho)

 

Mályva—zug a Gemenci erdő szélén feküdt.  Apró település volt  és fele annyira sem
érdekes,  mint  egy  délutáni  tejes  kávé  egy  romantikus  regény  társaságában,  melynek
második oldalánál, az olvasó teszteli a szemhéjának fényátszűrő képességét.

Kicsi volt, öreg házakkal, egyszerű kis üzletekkel (posta, kocsma, egy épkézláb bolt nem
akadt), szűk utakkal, néha rosszul működő lámpákkal, rengeteg nyugdíjas lakossal, akik
előszeretettel kezdték így a mondatot:”Emlékszel, amikor még Veres Veró megnyitotta az
első cukrászüzletet?” Erre általában ez a válasz jött:”Emlékszem, amikor bezárták, mert
mindenki  ételmérgezést  kapott,  Veres  asszony  megalapította  a  Mályva—zugi  Kórház
alapítványt.”

Mások szerint a jó levegő, és a nyugodt kis idilli környezet miatt nyitotta meg a kapuit a
kórház, mely a város szélén, szinte az erdőben húzódott. Sokkal inkább volt szanatóriumnak
mondható, mint kórháznak. Ez a kapocs az erdő és Mályvazug és az erdő, meg a másik kis
város, Kőrisfaháza között.

A betegek nagyon klassz kilátásban gyönyörködtek, annyira zöld volt itt a fű, hogyha az
ember sokáig nézte, az a szeme zölddé vált. (A szívéről nem is beszélve.)

Mályva—zug békés volt, csendes, és mindenki teljesen hétköznapi életet élt, akkor is,
amikor a tőlük nem messze épült, évtizedek óta álló édességgyár bezárt.

Sajnálták, mert ismerték a családot, akiknek már generációk óta a tulajdonába állt.

De semmi sem tart örökké.

Várható  volt,  hogy  a  csőd  teljesen  elragadja  magával  mindazt,  melyet  a
csokoládékészítők  felépítettek.

A birtokot, az úgynevezett Csipkebogyó — házat, eladásra ítélték. Tele volt adóssággal és
úgy tűnt ebből a helyzetből nincs kiút.

Pedig a Csipkebogyó –ház a birtokkal együtt csodálatos és szemet gyönyörködtető hely
volt, mintha maga Pemberley elevenedett volna meg Jane Austen, Büszkeség és balítélet



regényéből.

A helyi újság, a Mályva Hírek újságírója (magam Veres Veró alapította ezt a lapot is, és a
legelszántabb újságírója Üveges Cecília) pedig várt és mindent lejegyzetelt, amit fontosnak
tartott.

Így hangzott a ház birtokosainak, a Kreith család históriája:

 

„Közel ötvenévnyi működése után a Kreith Különleges Csokoládé és Fifikás Édességbolt
örök időkre bezárja kapuit. Az utóbbi években a hanyatló üzletet Kreith Vilmos úr halála
után  nem  lehetett  megmenteni.  A  következő  generáció  többé  nem  élvezheti  a
mogyorókrémes nugát, a tejcsokoládéval bevont mogyorók ízeit. Mályva —zug közelében, a
Kreith család tulajdonában álló kúria és birtok pedig több mint  valószínű, hogy eladásra
kerül. A kérdés csupán annyi, hogy kinek van szüksége manapság egy ekkora pazar, mégis,
gyönyörű helyre.”

(Mályva Hírek, szeptember. 15.)

*

„Szenzáció  Mályva—zugban!  A  városban  elterjedő  pletyka  úgy  tűnik,  mégis  igaznak
bizonyul. A Kreith család birtoka elkelt, méghozzá a méltán népszerű filmszínész és rendező,
Dobó Gellért vásárolta meg.

Kérdéseinkre, Dobó úr ügynöke, Herczegh Lőrinc így válaszolt:

„Gellértet az utóbbi hónapok eseményei, a sérülései és az eltört lába, mind-mind
arra  sarkalta,  hogy  egy  időre  elvonuljon  a  nyilvánosság  elől,  és  egy  csendes,
nyugodt helyen pihenjen. Mályva—zug pedig erre a legtökéletesebb.”

Arra a kérdésre, hogy miért pont Mályva—zug lett az úti cél, azt a választ kaptuk, hogy
Dobó Gellért mindig is hangoztatta, hogy fiatalkorában sok időt töltött egy kis városban, ami
egy erdő közelében helyezkedett el (Kérésemre sem árulta el a város nevét — megj. Ü. C.).
Reméljük, hogy ebben a kis városkában is éppen olyan otthonosan érzi magát, mint ott, ahol
a fiatalkorát töltötte. (Nem mintha Dobó Gellért annyira idős lenne — megj. Ü. C.)

Több helyi lakos aggódott a Kreith család egyetlen életben maradt tagja miatt, de jó hírrel
szolgálhatunk, hiszen Kreith Emília beköltözhet a birtokon elterülő kényelmes és komfortos
kertészházba, így nem kell megválnia a szülői háztól.

Milli, sok szerencsét! Gellért, Isten hozta nálunk!”

(Mályva Hírek, október 05.)

 

 



Straub  Róbert  úr  a  konyhaajtót  támasztotta,  és  a  kezében  tartotta  a  Mályva  Hírek
legfrissebb számát, szinte még ropogott hosszú ujjai között. El-elvigyorodott miközben a
szemei végigrohantak a sorokon.

– Itt azt írják, hogy verekedésbe torkollott ennek a Dobó Gellértnek az új filmje.

Straub asszony felkapta a fejét, miközben a levest kavargatta.

– Miért? Miről szól a film? – kérdezte meglepetten.

– Lovakról – válaszolta tömören Straub úr.

– Lovakról? Miért volt akkor verekedés?

– Talán semmi köze a lovakhoz, csak Dobó Gellért újra hozta a formáját – válaszolt egy
hang a bejárati ajtó felől.

Straub úr az asztal egyik üres pontjára hajította az újságot és intett az idegennek, aki
imént kopogott az ajtófélfán.

– Gyere be, Milli!

A lány egy futó mosolyt intézett Staub úr felé, és a szokásos barna, kopott székre ült le.

– Róbert! Miért olvasod ezt a szemetet? – kérdezte szemrehányóan, és az újság után nyúlt.
A főcímet nézte, melyen kivehetetlen alakok hatalmas porfelhőben püfölik egymást.

Straub asszony levette az olvasószemüvegét.

– Meg kell hagyni, hogy tud verekedni a srác.

– Vagy inkább kalimpálni – mormolta a fogai között Milli.

Straub asszony felé hajolt és megcsipkedte az arcát.

–  Ugyan,  Milli,  drágám,  ne  legyél  már  ilyen  durcás!  No,  nekem  ne  ráncold  a
szemöldöködet, mert a végén úgy marad és egy férfi sem fog elvenni.

Róbert elhúzta a száját, nem tetszését kifejezve és Millivel összenéztek.

– Margó, – szólt kedvesen a lány – tegyél meg nekem valamit.

– Mit?

– Fogd be a szád. Most!

Straub úr  kikapta  Milli  kezéből  az  újságot,  hatalmas gombóccá gyúrta  és  kidobta  a
konyha nyitott ablakán.

– Folyik még a csap? – kérdezte később, ezzel is megelőzve minden olyan veszekedést,
ami abból pattanna ki, hogy újra beszólt az asszonynak.



– Nem. Csak az ablak alatt ázik be.

Az idős úr bólogatott.

– Az is valami, akkor ebéd után átmegyek.

Straub asszony helyet kért és tálalni kezdte a levest. Négy tányért tett le az asztalra.

– Nem érzed ott magad egyedül?

Milli megrántotta a vállát.

– Egy szobás házban nem olyan nagyok a terek, mint egy hodályban, amilyenben régen
éltem. Esélyem sincs arra, hogy egyedül legyek. Mindenhol beleütközök a falakba.

Straub úr rácsapott felesége párnázott hátsójára.

– Margó! Ne piszkáld már ezt a lányt. Nehéz napjai vannak. Még a karja is eltört.

Straub Margó (kikérte magának,  hogy bárki  is  le—Straubnézza)  gyászosan szemlélte
Kreith Milli gipszben gyógyuló karját, és lebiggyesztette az ajkát.

– Drága gyermekem, te aztán valóban megjártad a poklot. Milyen kínos azon a birtokon
szinte bérelni egy kis kunyhót, amely régen a te örökséged volt. Az élet azonban megy
tovább, felemelt fejjel és büszkén kell folytatnod. Egy Kreith nem adja fel sosem.

– Kivéve a papát… – fűzte hozzá Milli, majd ráharapott a szájára.

Straub úr szúrós tekintettel méregette a feleségét, és a telepátia segítségével azt üzente
neki, hogy most aztán tényleg fogja be a lepcses száját.

– Sokat késtem?– kérdezte egy újabb vendég hangja, majd bezárta maga mögött az ajtót
és az utolsó szabad helyre leült.

–  Molnár Boldizsár! Te sosem tudsz elég későn jönni, hogy az ne legyen túl korán –
jegyezte meg csípősen Margó.

– Én is örülök neked, Margó – mosolygott rá Boldizsár, majd belecsókolt Milli hajába, de a
lányt ezzel sem zökkenhette ki abból a fontos beszélgetésből, mely közte és Róbert között
zajlott.

– A független élet elég komoly dolog, Milli. Félre ne értsd! Én, támogatlak, de ahhoz sok
pénz kell.

– A kúria ára csak apád tartozásait fedezte – kotnyeleskedett bele Margó. – Hogy megélj,
ahhoz dolgoznod kell.

– Tudom, Margó. De kiszámoltam, hogyha a következő két évben félre teszek, akkor talán
elég lesz.

– És nyerd meg hozzá a lottót – fűzte hozzá Boldizsár. – Gyere hozzám feleségül, Milli, és



akkor örökre szabad leszel.

– Ez tökéletesen úgy hangzott, mint egy musical szöveg. Nem is tudtam, hogy a gitározás
mellett még dalszövegeket is írsz, Boldi.

– Én meg azt nem tudtam, hogy komolyan érdekelni kezdett a zene.

– Tudod, ez egy olyan örökség, amit, ha akarok, akkor sem engedhetek el és nem adhatom
fel.

Milli  ép kezével  megborzolta  Boldizsár  barna,  göndör  tincseit,  és  újra  Straub úrhoz
fordult:

– A Harangozó házaspár gyermeke megszületett, és Titi arra kér, hogy fessem ki a régi
bölcsőt. Úgy terveztem, hogy halványkék színű lesz, apró virágokkal. Persze, csak akkor
tudom megcsinálni, ha végre levették a gipszet.

– Szerzek kék festéket – mondta Staub úr.

– Ezt nem engedhetem meg! Róbert mondjál már valamit. Te hagyod, hogy egy Kreith
lány bölcsőt fessen!? Egy Kreith, aki a Mertz grófi család testvéri barátja volt!? — csattant
fel idegesen Margó.

Straub úr szemei könnybe lábadtak. Ezeket a titkon keletkezett szomorúság cseppeket
csak Milli láthatta. A lány megpaskolta az idős Róbert, májfoltos kézfejét.

– Végig kell vinnem… Ugye, te megértesz?

Straub úr megtörölte az orrát, bólintott, és közben pedig a náthát szidalmazta válogatott
csúfságokkal. Természetesen ezeknek az átkoknak nagy része Margónak szólt.

Megint nem volt képes tartani a száját.

Ezt  követően  csend  támadt.  Straub  Margó  kirobbanó  megrökönyödését  igyekezett
visszafojtani, senki sem foglalkozott a kijelentésével, és inkább mindenki hallgatott. Milli
volt ebben a legjobb, sőt úgy tett, mintha a Mertz név semmit sem jelentene a számára.

Pedig volt idő, amikor ez számára egy egész világot jelentett.

Még egy felfoghatatlan dolog zavarta Margót. Milli szívesen pingálgat bölcsőket, de azt,
amit felajánlottak neki, azt nem fogadta el.

Akkor, hogy is van ez?

Halkan  kanalazták  Straub  asszony  kiváló  levesét,  amikor  Margó  nem  bírta  tovább
visszafogni magát. Akár egy kitört vulkán, a szavak forró lávaként áramlottak ki belőle:

– Miért nem fogadod el, amit Dobó felkínált?

Milli szúrós szemekkel nézett rá.



–  Hát,  nem mentem el  abból  a  házból,  ahol  születtem? Hát  nem fogadtam el  azt  a
kertészházat,  melyet  Dobó  kegyeskedett  felújítani  nekem?  Persze  csakis  kívülről.
Valószínűleg zavarta a szemét, a lepattogzott festék. Az a tény, hogy belülről beázik, az már
senkit sem érdekel.

– Margó azt mondta, hogy Dobó asszisztense munkát adott neked a háznál – motyogta
Róbert.

– Szobalány lennél? Tiszta gáz – mondta ki egyszerűen a dolgokat Boldizsár.

– Molnár Boldizsár!– kiáltott rá egyszerre Róbert és Margó, Boldizsár pedig  ártatlanul
nézett fel.

– Most mi van? A dolgokat ki kell mondani, vagy nem?

Milli arrébb tolta a levest.

– Igaza van Boldinak.

– Köszönöm, Milli.

–  Tényleg  megkeresett  az  a  Herczegh Lőrinc  nevű tag  egy  ilyen  ajánlattal.  A  saját
házamban legyek szobalány.  Azt  hiszem ideje térdre borulnom, és hálát  adni  Istennek.
Mekkora megtiszteltetés…

Straub úr a lány vállára tette a kezét.

– Az már nem a te házad, drágám. A pénz pedig nagyúr, ezt nem szabad elfelejteni, és
nincs okod ennyire szarkasztikusnak lenni, most nem áll jól, drágám. Különben is, manapság
nincsenek szobalányok, mondjuk inkább a tisztaságért felelős munkatárs.

Kreith  Mili,  a  különleges  édességek  egyetlen  élő  örököse  felállt,  és  kinyújtotta
elmacskásodott  tagjait.  Mintha  órák  óta  itt  ülne.  Az  ablakhoz  sétált  és  kinézett  rajta.

Kint Straubék kutyája, Lecsó, éppen az aznapi újságot marcangolta.

Mindenkinek igaza van.

Az ő élete megy tovább.

Az ő élete egy átformálódott tündérmese. Hercegnő volt, most szolgáló lett, a mesebeli
hercege váratlanul és még mindig hihetetlen, de meghalt, a világ leggonoszabb varázslója
pedig elvette a számára legfontosabb dolgot: az otthonát.

Mint minden egyes reggel, ez is elég zajosra sikerült Kormos Alexnél. A telefon hangjára
ébredt, ami szinte másodpercenként felszólította:

„Nyisd ki a szemed!”

– Jól van, Mirkó… már fent vagyok – motyogta álmosan a lány.



Kezébe vette a telefonját, melynek a hátterében ott mosolygott Hunor Mirkó.

A tökéletes Hunor Mirkó!

Kormos Alex számára ez az ember mindent megszemélyesített.

A Tökély uraságot, a művelt, humoros, illemtudó lovagias férfit, aki a nőt hölgyként kezeli.
Ott lebegett zöld szeme előtt egy látomás, ahogy Mirkó elé teríti vajszínű zakóját és kézen
fogva átsegíti azon a kellemetlen pocsolyán.

Természetesen Mirkó a legjobban a távolságot személyesítette meg, hiszen embertelenül
messze volt Alextől, most nem is tudta, hogy a Föld melyik pontján ébred, az is meglehet,
hogy nem is ébred, hanem most tér nyugovóra.

Egyszer, valamikor egy kimondhatatlan időpontban találkozni fognak, ebben biztos volt.

Vagyis minden reggel igyekezett elhitetni magával, miközben a fogát mosta, vagy éppen
hajlakkot fújt a hajára. Nem volt olyan nap, hogy ne gondolt volna rá, ha pedig valami
különleges ok miatt elmaradt, akkor duplán emlékezett. Olykor annyira, hogy belefájdult a
feje.

Ki  lehet  mondani,  hogy Alex  naiv  és  gyermeteg gondolkodású volt,  főleg,  ha Hunor
Mirkóról volt szó, akit, ha a helyzet úgy hozta anyaoroszlánként védett meg.

A távolban furulyaszót hallott, és értetlenül összehúzta a szemöldökét. Felkönyökölt az
ágyban, mely nem az övé. Körbe tekintett, és eltelt pár pillanat, mire ráeszmélt, hogy hol is
van pontosan.

Ez Mályva—zug.

A fülét zavarta a furulyaszó. Felkelt és bekapcsolta a laptopját, hogy elnyomja a kintről
beáramló hívatlan zenét. Dalolva kiszambázott a fürdőszobába zuhanyozni és hajat mosni.
Egyre hangosabban énekelte egy  Kállai Nimród  nevű pasas dalait, annyira, hogy még a
hajszárító zaját is sikerült elnyomnia.

A vastagabb blézerét vette fel, amióta megérkezett a Gemenci erdőbe, nem érzett mást
csak hideget. Felcsatolta az azonosító kártyáját, még egyszer megigazította a haját és nagy
levegőt vett.

Az azonosító kártyán az állt: „Kormos Alexandra, jogtanácsos, személyi asszisztens II.
A-kategória”

Az A-kategória egy dolgot takart; a Csipkebogyó —házban bárhova volt bejárása, hiszen ő
Dobó Gellért tanácsadója és asszisztense, ha éppen Herczegh Lőrinc nem ér rá.

Ahogy  becsapta  tökéletesre  festett  fehér  ajtaját,  a  másik  lakásban  Milli  felriadt.  A
telefonja végre abbahagyta az éktelen csörömpölést, azaz furulyázást. Arca gyűrött volt, és
mint minden reggel, most is szörnyen és megállíthatatlanul öregnek érezte magát. Nem volt
ez mindig így, míg létezett az édességbolt, míg nem a kertészházban kelt fel, soha még csak



fejfájása sem volt.

– Te szent szar! – mormolta halkan, és lassan feltápászkodott, hogy némi kávét jutasson a
szervezetébe.

Útközben, ahogy elhaladt egy régi faragott asztal mellett, bekapcsolta a laptopját, ami
egyből zenét kezdett játszani.

Milli kinyitotta a határidőnaplóját. Ez is volt neki, de minek, hiszen a lánynak nem volt
olyan sok programja, hogy  ilyet vezessen. Még Róberttől kapta, nem akarta kidobni, így
eldöntötte, hogy még azt is beleírja, hogy mikor kell kivinni a szemetet.

Milli végig olvasta a napi teendőt.

–  DG  érkezése,  fellépés  Boldi  bandájával  a nyitó ünnepségen.  Próba Páll  a  Csámpás
Tintahalban…

Keserűen elhúzta a száját, a próba tegnap is be volt vésve a kis határidő naplóba, de ő
teljesen megfeledkezett róla. Pontosabban sokkal jobb dolga támadt. Visszagondolva, lehet,
hogy nem is volt annyira sikeres ötlet végignézni a Poirot összes részét egy éjszaka alatt.

Bozóki Pál apró mozdulatokkal fogja kikaparni a szívét. Ő és Boldizsár erre az alkalomra
vártak a banda megalakulása óta: egy komoly ember végre hallja őket játszani.

Milli  nem értette a felfordulás okát, és nem hitt abban, hogy  Dobó Gellért  majd pont
Boldizsár bandájáért fog rajongani. Már lelki szemeivel látta maga előtt Dobót, aki éppen
Starbucks kávés pohárral a kezében (melyet rejtély, hogy honnan szerzett, mert itt egy árva
Starbucks  nincs  csakis  Pesten,  de  ő  tutira  megoldja),  flangál  a  főutcán,  és  rajta  az  ő
bandájuk  pólója,  meg  egy  pilóta  napszemüveg,  mert  az  mindig  feltétlenül  fontos.
Természetesen  mindenkire  rávicsorog  vakító  fehér  fogával.

Visszatérve a ma estére.

Elvárják tőle, hogy ezzel a gipsszel, melyre Boldizsár nem is olyan régen vicces virágokat
rajzolt, majd ott álljon csiniruhában és Frank Sinatrát énekeljen?

A tágas napsütötte szoba egyik végébe pillantott, ahol egy kopott, de felhangolt pianínó
és egy megfestetlen bölcső állt. A látvány örömmel öntötte el. Talán ez az egyetlen, aminek
örülni tudott.

Alighogy elmosta a reggeli bögréjét, a telefon ismét őrült csörgésbe kezdett.

– Jelen, Pál! – szólt bele köszönés gyanánt Mili.

– Ugye tisztában vagy azzal, hogy ma érkezik!?

– Senki sem engedi, hogy ezt felfelejtsem.

– Az Isten szerelmére, egy híres ember! Itt, Mályva—zugban! Talán sosem lesz még egy
ilyen alkalom.



– Ez így van, Pál.

–  Nagyon melegen ajánlom neked, hogy megfelelj  az üdvözlő vacsorán, mert nagyon
mérges leszek, ha nem sikerül!

– Rendben, Pál, mérges leszel, akár egy mérges nyúl. Esetleg arra nem gondoltál, hogy mi
lenne, ha Boldi énekelne? Gitározás közben biztos menne.

– És azt énekelje, hogy „...goodbye Joe...”?

– Ugyan, Pál ki figyel arra, hogy mit énekelnek? Szerinted érdekelni fogja őket?

– Milli! Ne húzd ki a gyufát!

Milli kinyomta a telefont. Mérgesen húzta össze a szemét, a világ megőrült. A legjobb
barátja nem képes énekelni egy idióta férfinév miatt, a zongorista pedig parancsolgat.

„Már  csak  az  hiányzik,  hogy  a  szomszéd  házba  beköltözzön  valaki,  és  előkerüljön
valahonnan egy gonosz boszorkány” – gondolta.

Kilépett az őszi, hűvös napfénybe, és lehunyt szemmel mosolygott. Ilyenkor nem bánta,
hogy a kertészházban lakott, mert a nap csak ezen a birtokon sütött ilyen édesen, és csak itt
esett jól lélegezni.

Szerette ezeket a perceket, míg ott állt a gyenge napsütésben, lehunyt szemekkel, és
magába szívta a napsugarakat, a jókedvet és a pillanatnyi boldogságot.

Mosolyogva oldalra pillantott és leesett az álla.

A kettéválasztott kertészház szomszéd ajtajára egy nevet erősítettek: Kormos Alex.

– Lehet, hogy Boldinak igaza van. Lottóznom kellene.

Alex, mint mindig, most is utolsónak esett be az ajtón. Az ebédlő kopott, barna asztala
mellett már mindenki ott volt, aki számít. Mellkasukra felerősítve az azonosító kártyájuk,
mellyel hirdették fontosságukat.  Alex  talán még büszke is lehetett volna magára, hiszen
kevés A-kategóriás ember kortyolgatta a kávéját,  de mivel  majdnem elkésett,  így azzal
foglalkozott, hogy a lehető leghalkabban helyet foglaljon. Két kolleganője hevesen intettek
neki, és nagyon vigyorogtak, melytől egyből feléledt Alexben a gyanú lángja. Nem igazán jött
még ki  senkivel  sem ebből  a  díszes  társaságból,  egyedül  ő  lógott  ki  innen,  mint  egy
kakukktojás.

– Mi van? – kérdezte tőlük és öntött magának kávét.

– Semmi – szólt elhaló hangon Piros (vörösre festett hajú), hiszen annyira nevetett, hogy
alig tudott beszélni. Alex, a másik lányra, Zoéra (feketére festett hajú) nézett:

– Ennek meg mi baja?

Zoé  is alig tudta azt a hatalmas mosolyt letörölni az arcáról, mely akkor jelent meg,



amikor meglátta Alexet.

– Hamarosan megtudod.

A lány semmit sem értett, és gyűlölte a „hamarosan meg tudod” dolgokat is. A táskájából
elővette a jegyzetfüzetét és s kedvenc tollát. Még hallotta, hogy Piros még mindig fulladozik
a nevetéstől és ezt Zoé meg szeretné fékezni. Alex fenyegetően feléjük fordult, amikor egy
ajtócsapódást hallottak, és Herczegh Lőrinc beszambázott az ebédlőbe. Visszautasította a
kávét, amit kínáltak neki, és a hóna alól elővett egy vastag mappát.

–  Jó reggelt!  Gyorsan fussunk át  a mai napot.  Elöljáróban annyit,  hogy két dolog is
megváltozott az eddig tervezettekben.

– Ezt most megúsztátok! – mormolta fenyegetően Alex, de az öklét még azért megrázta a
lányok előtt, majd kényelmesen hátradőlt, hogy egy kicsit szunyókáljon.

Herczegh unalmas orrhangon el fogja mesélni, hogy Dobónak milyen ételt főz a szakács,
és milyen fellépők fogják szórakoztatni és fogadni. Egyáltalán semmi olyan, ami őt érintené.

–  Először  is,  a  legfontosabb változás,  hogy Gellért  a reggeli  géppel  megérkezett,  és
ajánlatos lenne ezt az információt elhallgatni a helybéliek előtt. Nem lenne jó felborítani az ő
kis ünnepségüket. A legfontosabb, hogy Gellért  itt kipihenje magát, tehát ne haragítsuk
magunkra Mályva—zug lakosait. Olyan lelkesen készülnek. Ezt Piros és Zoé rátok bízom.
Beszélgessetek és foglalkozzatok a helybéliekkel.

A két fiatal lány bólintott.

– A másik fontos dolog rád vonatkozik, Alex. Gellért az érkezésekkor tájékoztatott engem
is.  Nem  egyedül  érkezett,  egy  régi  író  ismerőse  is  elkísérte,  aki  pár  napig  itt  fog
vendégeskedni. Tehát, Alex a te feladatod az lesz, hogy Hunor Mirkó urat képviseld az egyik
pesti kiadónál, és mivel másodasszisztens vagy, Gellért átengedett Hunornak. Szerzői jog,
meg tudod te, hogy ez mivel jár…

Míg Lőrinc, apró köröket írt le a levegőben, addig Alex egy halk puffanással leesett a
székről.

Egyetlen egy ember kivételével, senki sem látta ezt a gyönyörű lefordulást, akár egy
döglött béka úgy terült el a földön.

– Kisasszony, minden rendben? Megütötte magát? – kérdezte egy úriember hangja. Alex
rosszat sejtve felnézett.

Ott állt mellette Hunor Mirkó, és a kezét felé nyújtotta.

Alex zavartan pislogott és a mutatóujjával egy okét mutatott, majd próbált láthatatlanná
válni. Nem fogadta el Mirkó segítségét. Nem akart hozzáérni. Ennyi ember előtt teljességgel
kizárt!

„Ezt az égést!” – gondolta magában paprikavörös arccal.



A jegyzetfüzetébe két szót vésett a lányok felé csúsztatta: „Halottak vagytok!”

Zoé és Piros  most is kuncogtak,  Alex  pedig, alig mert az íróra nézni, aki mosolyogva
feszített Lőrinc mellett. Majd lassan mégis ráemelte a tekintetét.

Mirkó egy fekete öltönyt viselt, ami felettébb jól állt rajta. Lőrinc átadta neki a szót, de
Alex nem értette, hogy miről beszél. Nem hallotta a szavait, csak őt nézte. Abban a percben
úgy tűnt, mintha Mirkó is őt figyelné.

Majd lassan kiürül az ebédlő, Lőrinc is eltűnik az örökös, idegesítő fontoskodásával, meg
a fejfájdító arcszeszével és csak ők ketten maradnak. Akkor ő odasétál hozzá, és megfogja a
kezét, megcsókolja és szerelmesen a szemébe néz.

– Ébredj, hé, ébresztő, de naiv császárnő! – kiáltott rá Piros.

Alex zavartan felnézett. Még pislognia kellett jó néhányat, hogy kitisztuljon a kép teljesen.

– Halkabban, ő beszél…

– Egy nagy francot.

– Hogyan?

– Már tíz perce vége van, kíváncsi voltam, hogy meddig vagy képes így maradni, de sajnos
Zoénak pisilnie kellett, így meg kell szakítanom az álmodozásodat.

Alex ijedten ugrott fel az üres ebédlőben:

– Hogyan? Hova lett mindenki?

Piros és Zoé legyintett, és magára hagyták, Alex pedig lassan elpakolta a jegyzetfüzetét.

– Csak egy taknyos tini csinál ilyet – mormolta magában.

– Mondja, kisasszony, tényleg nem esett semmi baja? Jól elterült a földön.

Alex a hang irányába nézett, és azt kívánta, hogy bárcsak megnyílna alatta a föld, ő pedig
elsüllyedhetne. Mirkó az ott felejtett kávés bögréért visszajött, akkor látta meg azt a lányt,
aki az első  mályva—zugbéli  óráinak szinte első percében csakúgy leesett egy elég stabil
székről.

– Igen – felelt Alex. – Minden rendben.

Sietve  elindult  az  ebédlő  hatalmas  kijárata  felé,  közben  pedig  arra  gondolt,  hogy
mennyire remegett a hangja válaszadáskor. Mirkó újra megszólította:

– Ugye, ön Kormos Alex?

Alexben megdermedt a vér, megpördült és alig bírta a kezét kinyújtani:

– Igen, ezt a nevet adták nekem…



Mirkó közelebb lépett és megrázta a feléje nyújtott kezet (ekkor Alex azt gondolta, hogy
egy hétig nem mos kezet), és közben felnevetett:

– Azt hiszem, hogy mi nagyon sok időt fogunk egymással eltölteni.

A lány elvörösödött és habogni kezdett:

– Szerintem… ö… ö…

– Természetesen a jogi okok miatt – tette gyorsan hozzá Mirkó, majd beleivott a kávéjába
és folytatta:

– Őrült nagy ez a ház. Még a WC-t sem találom. Már körbenézett itt?

– Még nem – válaszolt még mindig megszeppenve Alex.

–  A-kategóriás,  bárhova  bemehet.  Mit  gondol?  Van  jogunk  felfedezni  ezt  az  ősi
kísértetkastélyt?

– Valakinek tudnia kell, hogy a hol a WC – mondta egy sunyi mosollyal az arcán a lány.

 

– Tehát egész vacsora alatt itt fogunk játszani – jegyezte meg Pál és leült a zongora mellé.

– Azt nem értem, hogy miért nem az ebédlőben vacsoráznak? Úgy emlékszem, hogy a
miatt építették – mondta Milli csípőre tett kézzel.

Boldizsár megrántotta a lány karját.

– Mi lenne, ha nem úgy néznél szét, mint aki itt lakott?

– Mi lenne, ha ilyen hülyeségeket nem kérdeznél, Boldi?

– Most fejezzétek be!  Herczegh úr  megengedte, hogy próbáljunk, mielőtt megérkezik
Dobó Gellért.

– Jobb lesz, ha szót fogadsz neki Milli, mert már látom, hogy megint közel van ahhoz, hogy
elpattanjon az agya, és akkor, jaj nekünk! – súgta megjátszott félelemmel az arcán Boldizsár.

Milli nevetett, Pál morogva a zongora felé fordult, éppen a billentyűk közé akart csapni,
amikor egy nagydarab, izzadt ruhás fickó megjelent és a zongorára mutatott.

– Akkor eztet köll kivinni…

– Hogy mondja, jóember? – kérdezte feldúltan Pál, és talán ha nem lett volna annyira apró
ember, egész testével védelmezte volna a hangszert.

– Herczegh uraság aztat mondta, hogy a zongorát az ajtón túlra kell tenni, a vacsora alatt
nincs zene, csak majd utána.



– De miért?

– Asztat én nem tudom. Na, fiúk, gyüsztök má’? – kiáltott fel a fickó.

Pál szemeiből a lángok kicsaptak és felugrott  a székről.  Herczegh  keresésére indult.
Boldizsár leült egy fehér vászonnal bevont székre, melynek a támlájára egy arany masnit
kötöttek és a gitárján kezdett babrálni.

– Azt hiszem, hogy kimegyek levegőzni. Ez elég sokáig fog tartani – mondta Milli és az
őrjöngő  Pál  felé  nézett,  aki  a  haját  tépve  magyarázott  Herczegh  Lőrincnek,  akit
természetesen  nem  érdekelt  a  probléma.

Boldizsár tovább vakargatta a gitárt, Milli pedig lassan a kert felé indult. Szüksége volt az
illatokra és a színekre, mielőtt végleg elvesznek tőle mindent.

Nyílt  titok,  hogy  Dobó Gellért  gyengéje volt  a cigaretta,  most is  kiment a kertbe és
rágyújtott. Nem érdekelte az egész nyüzsgés, mely átjárta a házat, és még kevésbé izgatta,
hogy ez az elmebaj miatta van. Sajnálattal vette tudomásul, hogy a kedvenc padja – amit
reggel nevezett ki kedvenc padjának – már foglalt volt, egy lány ült rajta. Napszemüveget
viselt, hogy a vénasszonyok nyara ellen még így védekezzen. Gellért felismerte a lányt, az
előbb  látta,  a  bálteremben  felállított  asztalok  mellett  ácsorgott  egy  kis  idegbeteg
zongoristával és egy gitáros sráccal. Úgy tűnt, hogy ezt a lányt sem érdekli ez az egész.
Elmosolyodott, és a botja segítségével odabicegett hozzá. Megpróbált nagyon menő és laza
lenni és zsebre dugta a kezét.

– Helló – szólt annyira nagyon vagányan, amennyire csak ő tehette, közben megigazította
a napszemüvegét.

Milli  felsóhajtott,  reménykedett  abban,  hogy  itt  végre  csönd  veszi  körbe,  és  senki
emberfia nem találja meg. Ez nem igazán sikerült. Felnézett és visszaköszönt:

– Helló – köszönt, és nem is foglalkozott tovább a begipszelt lábú emberrel.

– Leülhetek?– kérdezte Gellért, a lány bólintott és egy kicsit arrébb is ült. Pedig lett volna
még hely, de mégis arrébb húzódott. Gellért rágyújtott, Malborot szívott már régóta. Nézte,
ahogy Milli is éppúgy kifújja a füstöt, és nem tudta megállni szó nélkül:

– Nem káros a hangszálaidnak?

Milli furcsán nézett rá, egy kicsit le is tolta a szemüvegét:

– Nem káros neked, hogy csak úgy megszólítasz?

Gellért meglepődött, ez a csaj visszaszólt neki! Beleszippantott a cigarettába, hogy talán
ebből merítsen erőt.

– Esés? – kérdezte, és a tekintetét nem vette le a lány begipszelt kezéről.

– Nem. Bicikli.



Ezután Milli mutatott a férfi gipszére.

– Baleset?

– Igen. Motor.

– Törés?

– Igen.

– Viszket?

– Már igen.

– Az nem jó.

– Zenész? – folytatta a kérdezgetést Gellért.

– Igen.

– Szóló énekes?

– Igen.

– Profin?

– Csak egy kicsi választott el attól.

– Foglalkozása?

– Profi lepkevadász.

Ezt a szót Milli egy mosoly kísértében ejtette ki, egyáltalán nem akart semmit sem az
idegen orrára kötni, főleg úgy, hogy maga sem volt biztos a válaszban.

Gellért egy kicsit megkönnyebbült a mosolytól.

A ház ajtaján kilépett Pál. Milli elhajította a cigit és gyorsan bekapott egy rágót, majd
odasúgta a férfinek:

– Kérlek, ne árulj be. Nem láttál cigizni.

Pál  arra  utasította  Millit,  hogy  menjen  be  a  városba  (ezt  a  kifejezést,  hogy  város,
Szekszárdra értették) és vegyen magának egy olyan ruhát, ami megfelelő az alkalomra. Milli
pedig szeretett bemenni a városba, főleg akkor, ha a biciklije üzemképes volt. De ezen a
napon éppen nem abban az állapotban találta. Boldizsár már egy hete javította folyamatosan,
sikertelenül.  Milli  vonattal  és  gyalogszerrel  vágott  neki  az  útnak,  bár  biciklivel,  sokkal
gyorsabban le tudhatná az egészet.

A városban az első üzletben megvette magának a ruhát, nem igen törődött azzal, hogy
színben vagy stílusban megfelelő lesz-e Dobó Gellért estélyére.



– Milli, te meg mit keresel itt? – szólt rá Boldizsár, mikor a lány éppen át akart kelni a
mályva—zugi kereszteződésen. Milli gumicsizmája sáros volt, amit az állomás és a városka
közötti  szakasznak  köszönhetett,  arca  kipirosodott  a  gyaloglás  során.  Megfordult  és
mérgesen nézett Boldizsárra.

– Ruhát kellett vennem – mormolta, és meglóbálta a papírszatyrot Boldizsár előtt.

– És miért rám vagy dühös?

– Mert te nem csináltad meg a biciklimet.

– Gyalog jöttél az állomástól?

– Szerinted hogy? Repültem?

Boldizsár  hosszas  magyarázkodásba kezdett,  de  ezt  Milli  már nem akarta  megvárni,
lelépett a járdáról.

Dudálás és fékezés hasított Mályva—zug csendjébe. Milli kővé dermedve nézett fel. Egy
autó fékezett le, pontosan előtte, kevés választotta el attól, hogy ne üsse el. A lány mégis a
hirtelen ijedtségtől hátraesett. A kocsi ajtaja kinyílt, és sietve kiszállt belőle egy férfi – egy
nagyon is ismerős férfi.

– Jól vagy? Nagyon megütötted magad? – kérdezte aggódó hangon a kocsiból kiszálló férfi.

Mire Milli felocsúdott, addigra az idegen ott téblábolt mellette. Milli nem is figyelt rá,
hanem a szatyor  után nyúlt,  amit  leejtett.  A  férfi  látta  a  lány szerencsétlen helyzetét,
gipszben fekvő kezét és azt, hogy szinte fel sem fogta, hogy mi történt vele. A szatyor b
ecsúszott a kocsi alá, az idegen  kivette különös, szaggatott mozdulatok közepette, majd
benézett a kocsiba és hallhatóan megszólalt:

– Nincs semmi gond, Péter. Menjen vissza a házhoz, én ellátom a hölgyet.

Milli magyarázkodásba kezdett volna, amikor látta, hogy nem a férfi vezetett, elvégre az ő
lába térdig be volt gipszelve:

– Azt hiszem, hogy én nem néztem…

A mondat közepén a tekintete előre siklott.

– Veled találkoztam a kertben a padon! – kiáltotta a lány.

A tekintete a lámpára kúszott, mely most váltott zöldre.

–  És… Piros  volt,  amikor  át  akartál  hajtani!  Majdnem elütöttél!  Vagyis  elütöttetek,
egyikőtök sem tudja megkülönböztetni a pirosat a zöldtől? – kiáltott dühösen Milli.

A férfire nézett, akinek borostás arcát elöntötte a pír, és földöntúli acélkék szemeivel csak
pislogni tudott.

– Kérlek, ne haragudj. Engedd meg, hogy felsegítselek.



A férfi felegyenesedett és lehajolt, hogy felemelje a lányt, de Milli egyáltalán nem szerette
volna, hogy segítsen rajta. Felugrott, ezzel annyira meglepve az idegent, hogy nem volt ideje
elugrani  Milli  gipszelt  karja  elől.  Így esett  meg,  hogy  Kreith Milli  egy meggondolatlan
mozdulat következtében, teljes erőből szájon könyökölte a férfit, akivel nem is olyan régen a
kertben találkozott.

Az idegen felszisszent, Milli pedig rosszat sejtve hátranézett. A férfi a szája elé tette a
kezét, de még így is kibuggyant az ujjai között a vér.

Ekkor Milli pirult el teljesen és mindenáron magyarázkodni, majd segíteni próbált:

– Ne haragudj, nem is tudom, hogy történt, nem tudtam, hogy mögöttem állsz.

– Azt hiszem, össze kell varrni… – motyogta fájdalmas hangon a férfi.

Milli megrázta a fejét.

– Nem biztos, lehet, hogy nem is olyan rossz a helyzet. Mutasd…

Az idegen megrázta a fejét.

– Inkább nem, kösz!

Milli a begipszelt karjára lógatta a szatyrot, nehogy még egyszer elveszítse, majd a jobb
kezével megragadta a férfi ujjait, hogy elvegye a szája elől.

– Ne gyerekeskedj már…

– Ha nem hősködtél volna, akkor most ez nem lenne… – morgott az idegen.

– Szóval akkor engem fogsz hibáztatni?

– Miért, ki mást?

– Ne beszélj,  mert  sokkal  jobban vérzik.  Okosabb lenne egy orvosnak megmutatni  –
jegyezte meg bölcsen Milli.

– Én is pont ezt akartam mondani – sziszegte a férfi.

Ebben a pillanatban érkezett oda Boldizsár, aki egyből Millihez sietett.

– Jól vagy?

– Igen… Semmi bajom…

Boldizsár az idegenre nézett, egy pillanatra úgy tűnt, mintha ismerné.

– Ön az? – kérdezte.

Az idegen is rápillantott  és nem találta ismerősnek  őt, Boldizsár  szinte azonnal témát
váltott:



– Mi történt önnel?

– Szájba vágtam a gipszemmel… – magyarázkodott Milli.

–  Ezen  egyáltalán  nem  csodálkozom…  Akkor  most  megmondom,  hogy  mi  lesz.  Én
visszamegyek a házba és hozok segítséget, ti pedig Milli, elmentek a kórházba.

Milli nem ellenkezett, hanem rögtön megfogta az idegen karját, és egy ismerős úton a
kórház felé indultak.

– A nevem Kreith Milli… és a tiéd?

Az idegen legalább kétszer nekifutott, hogy végigmondja a nevét, de egyszer sem sikerült,
a szája zsibbadni kezdett a fájdalomtól, és már a harmadik papír zsebkendőt vérezte át.

— Ge....Ge...

– Oké, mivel nem tudod elmondani, ezért legyél Gergő, oké?

Csöndben folytatták az útjukat a Mályva—Zugi Kórház és Szanatórium felé.

Milli nagy levegőt vett a kórház bejáratánál. Vajon, hogy magyarázza meg ezt az balesetet?
Egy begipszelt lábú ember, vérző szájjal és ő, véres gipsszel. A nyomok mindent elmondanak.

Bárhogy is cifrázta, igen, az ő ostobasága miatt történt minden.

Az  információs  pultnál,  a  kapkodó,  hadaró  nővérke  kérdésére,  hogy  kihez  kértek
időpontot, csupán egyetlen név jutott eszébe, akire számíthatott. Egy nagyon régi ismerős a
múltból, aki egyáltalán nem általános orvos.

– Doktor Máté Ottóval szeretnék beszélni…

Az idős, szemüveges nővér rosszallóan nézett rá, de pár perc múlva nyúlt a telefon felé,
és cigarettától rekedtes hangon beleszólt:

– Máté doktor? A recepciónál várják… hogy hívják, kedvesem?

Milli halkan odasúgta:

– Milli… Kreith Milli.

Nem sokkal később a nővér megnyugtatta, hogy a doktor hamarosan megérkezik, és Milli
nagy sóhajtások közepette visszaült az idegen mellé, aki Gergőnek nevetett el. Gergő kissé
lesápadt.

– Nyugalom, Ottó nagyon jó orvos. Jó kezekben leszel. Nem hinném, hogy gondot okozna,
hogy patológus… De nem válogathatnunk, nem igaz?

Az idegen hálásan nézett rá, de mivel nem is volt képes beszélni, és valószínűleg nem is
tudott volna mit mondani, így megpaskolta a lány kezét.



A folyosó végén megjelent Máté Ottó szőke, bozontos feje, és Milli felugrott örömében.

– Doki! Doki! Segítenie kell! – mondta, miközben teljes gőzzel zakatolt felé.

Máté Ottó fiatal arcán egy zavart mosoly húzódott, mivel nem értette, hogy miért hívta.
Milli eddig két alkalommal találkozott vele, de valamilyen rejtélyes ok miatt, azt érezte, hogy
már ismeri valahonnan. Valami miatt, amikor meglátta a patológust, mintha a háttérben
valaki szaxofonon játszani kezdett.

– Mi történt, Milli?

– Történt egy kis baleset…

– Magával?

Milli megrázta a fejét, és a vérző szájú Gergőre mutatott. Ottó nem mondott semmit, csak
intett neki,  hogy kövesse. Milli  felsegítette a sápadt és lassan erőtlenné váló  Gergőnek
becézett idegent, majd elindultak lefele a patológiára.

Amikor leültették egy székre, és Ottó megnézte a száját, az idegen végig kérdőn pislogott
a lányra. Valószínűleg azt kérdezné, hogy ő mit is keres itt?

Miért egy patológus kezeli, egy rendes sebész helyett, mint más normális sebesültet?

– Nos, doki? – sürgette a diagnózist Milli.

Ottó felegyenesedett.

– Az alsó ajkát össze kell varrni Dobó úrnak.

– Kinek? Dobónak? Honnan tudja a nevét?

– Ugyan már, maga nem ismeri?

Milli értetlenül nézett egyszer Ottóra, egyszer pedig a vérző szájú Dobó úrra.

– Most ebben a fényviszonyban és ezzel a mennyiségű vérrel az arcán, valahogy nem…

A doktor Dobó Gellért fölé hajolt, kezében fertőtlenítőbe mártott vattát tartott. Valami
olyasmit mondott neki, hogy ez egy kicsit csípni fog. Dobó úr felszisszent párszor, míg a
fiatal patológus kitisztította a sebet.

– Hívhatunk esetleg valakit, aki hazakíséri, Dobó úr? – kérdezte bűnbánó hangon Milli –
Engedje meg, hogy ennyit segítsek, ha már… Ha már szájba vágtam.

Gellért pár pillanatig habozott, majd egy számot firkált az asztalon heverő újságra. Ottó
Millire nézett:

– Telefonáljon, addig én összevarrom a száját.

Kreith Milli kényelmetlenül érezte magát.



–  Tudom,  hogy  ez  nem az  ön  szakterülete.  Nem is  értem,  hogy  miért  segített.  De
köszönöm.

– Úgy látszik,  hogy az ön esetében az élőkkel kell  foglalkoznom.  Maga csak dobogó
szíveket vonz, Milli és ez nem is baj – mondta Ottó és halványan elmosolyodott.

Milli viszonozta a mosolyt, majd a számmal a kezében elindult, hogy telefonáljon.

Nehéz volt a túl végen aggódó hölgynek (mint nem sokkal később kiderült egy idegesítő
perszóna) elmagyaráznia, hogy mi történt Dobó Gellérttel.

– Helló, itt Kökény Kármen beszél – szólalt meg a vonal túl végén egy vékony női hang.

Milli megvakarta a fejét és összeszedte a gondolatait.

– Helló! A nevem Kreith Milli, a kórházból telefonálok. Baleset történt Gellérttel… azaz
Dobó úrral.

A pokolba! Most jól  elszúrta,  egyből  Dobó urat  kellett  volna mondani,  így  Milli  csak
reménykedett abban, hogy a nő a túl végen sokkal jobban fog aggódni, mint sem elkezdjen
kombinálni.

Hogy is mondhatott Gellértet?

Elvégre nem is ismeri az ipsét, csak annyi közük van egymáshoz, hogy úgy rendesen
szájba vágta.

– Baleset? Milyen baleset?

– Össze kellett varrni az ajkát.

– Összevarrni? Miféle baleset? Maga orvos?

– Nem.

– Nővér?

– Nem.

– Akkor?

– Nézze, hölgyem, ne barkóbázzon itt velem, hanem azonnal induljon ide. Gellért ezt a
telefonszámot adta meg, hogy hívjam fel.

A fenébe, megint rosszul mondta.

– Tudni szeretném, hogy honnan ismeri őt.

– Mennem kell. Viszlát.

Milli letette a kagylót és megrázta a fejét. Ennek a nőnek rém racsító hangja volt. A füle



még mindig csengett tőle. Visszaindult a patológiára, tudni akarta, hogy Ottó készen van-e a
stoppolással. A folyosón azonban összetalálkoztak.

Most, hogy lemosták Dobó Gellértről a vért, még a feldagadt alsó ajka ellenére is, igen
ismerős lett Millinek. Gellért lassan kinyitotta a száját:

– Képzeld azt, hogy most mosolygok… Mert nem tudok, de amúgy magamban nagyot
röhögök. Ilyen idétlen helyzetet – motyogta nagyon lassan.

Milli kinyújtotta a kezét.

– Annyira sajnálom, tényleg nem akartam ezt…

– Én sem elütni.

Gellért elfogadta a felé nyújtott kezet és megszorította. Ottó zavartan köhintett.

– Akkor látom, minden rendben.

– Köszönöm, doki.

– Ottó. Hívjon Ottónak. Majd benézek, hogy szépen gyógyul-e a szája. Vigyázzon rá… Milli.

Milli nem engedte el Gellért kezét, hanem együtt elindultak a kijárat felé, hogy a kórházi
kellemetlen, nyálkahártyát ingerlő szag után végre friss levegőt szívjanak.

– Furcsa… – mormolta Gellért. – Szétrobban a szám a fájdalomtól, de jól érzem magam.

Talán  Milli  azt  válaszolta  volna,  hogy  furcsa,  mert  nem rég  tudatosult  benne,  hogy
darabokra hullt az élete, mégis jól érzi magát. Még azt is megkockáztatta volna, hogy boldog.

– Itt mi történt?– csapta meg Milli fülét, ugyanaz a kellemetlen, vijjogó hang, melyet nem
is olyan régen a telefonban hallott.

Lassan  fordult  meg,  pontosan  úgy,  mintha  valamilyen  mutáns,  vérszívó  szörnyre
számítana. Pedig Kökény Kármen, nem tűnt még csak véletlenül sem vérszívó szörnyetegnek,
még mutánsnak sem. Egy apró termetű, aranyosan csinos nő volt. Haja feketén, tökéletes
hullámokban szinte úszott mögötte. A szeme cicásra festve. Első ránézésre úgy tűnt, hogy
most készül az operába, pedig ez csak a hétköznapi ruhája és sminkje volt.

Gellért  izmai  megfeszültek,  és  ujjai  leolvadt  Milli  kezéről.  A  lány  figyelte,  ahogy
magyarázkodni próbál, de most mégis képtelen volt a beszédre. Ki akarta segíteni.

– Elesett és ráharapott az alsó ajkára.

Ez tűnt a legmegfelelőbbnek és leglogikusabb hazugságnak.

Kármen végigmérte Millit,  aki egy farmerban és egy kockás ingben állt,  valószínűleg
borzos világos barna hajával. Aztán a tekintete a gipszre kúszott.

Erre a bizonyítéknak számító véres gipszre.



Kombinált. Annyira látszott az arcán, hogy azt teszi.

Megragadta Gellért kezét, és az ujjait, akár egy kígyó, a férfi ujjaira fonta.

– Gyere, Gell… Hazaviszlek.

Gellért még egyszer ránézett a lányra, aki bizonytalanul intett neki.

A férfi nem mosolygott, de csak azért, mert nem tudott.

Milli kíváncsi lett volna, hogy vajon melyik csili vili, ezüst vagy esetleg fehér luxus kocsiba
szállnak be, és száguldoznak el Gemenci Erdőbe, ahol Milli családjának háza áll.

Valaki elismerően megveregette a vállát.

– Nos, milyen érzés egy hírességet szájba vágni?

Milli nem nézett hátra, mégis válaszolt Boldizsárnak.

– Kedves lett volna tőled, ha felvilágosítasz.

– Miért? Akkor nem mosol be neki ekkorát?

– Nagyon vicces vagy, Boldi.

– Ébresztő, kislány. Ez ennyi volt.  Örülj,  hogy legalább neked ennyi jutott.  Voltam a
házban, teljes a felfordulás. Amikor szóltam az esetről ez a kedves photoshopos lány már
elindult Gellért megmentésére. Elvállalod az állást a házban?

Milli a jobb kezét bámulta, melyben percekkel ezelőtt Dobó Gellért keze pihent.

Kellemes, honvágyszerű inger rohant keresztül rajta.

Hinni akart Boldizsárnak, de nem ment.

– Igen, azt hiszem, hogy igen…

Gellért  a  kocsiban  megdöbbenve  ült,  a  szája  sajgott,  de  mégis  zavarodott,  kavargó
gondolatai okoztak neki fejtörést.

Egyáltalán nem ezt várta. Már-már maga is elhitte, hogy tökéletes ez a kép, melyet róla
alkot ki a sajtó, Lőrinc és az egész csapat. Kezdett öntudatra ébredni és élni. Hogy milyen
volt az igazi Dobó Gellért? Isten tudja, már ő maga sem tudná megmondani.

Tündérmesébe illő életét, végre egy kúriában folytathatta, de ez a lány, egy pillanatra
elrontotta a kedvét. Ez lány, akinek viszont látására bár számított, de sosem készült fel.

Talán fejbe vágta a varázspálcájával és egy apró önkritikát hasított az agyába?

Itt van… Milli újra itt van… és nem vonja felelősségre. Még nem teszi.



 

 

2. fejezet: A kétszívű szörnyeteg
 

„Az állatok közül egyedül az ember kegyetlen. Egyedül ő az, aki azért okoz fájdalmat, mert
örömét leli benne.”

(Mark Twain)

A kertészházban hangulat minden volt, csak nem éppen nyugodt.

Straub  Margó  ragyogott  az  örömtől  és  az  izgatottságtól,  Róbert  frissen  kölcsönzött
szmokingjában illegette magát a tükör előtt. Milli mosolyogva nézte őket és arra, gondolt,
hogyha Dobó Gellért érkezése ekkora örömöt okoz nekik, akkor ő is sokkal barátságosabb
lesz vele. Mégis keserű íz öntötte el a száját, ha arra gondolt, hogy már más ébred abban a
szobában, ahol eddig élt, és senki sem fogja tudni, hogy merre voltak a rejtett zugai, hogy
valamikor volt egy  Milli  nevű lány ott, abban a házban, melynek egyik falába egy apró
virágot vésett. Aggódott a miatt is, hogy egy hadseregnyi ember lepte el a kertet és a házat.
Margó megnyugtatta, hogy ezek a filmesek és fotósok. Ettől azonban Milli még idegesebb
lett. Elvégre elég végignézni bármilyen filmet, a végén a neveket legalább öt percig írják ki.
Ha ezeknek az embereknek, csak a negyede eljön, az már Milli számára elég nagy tömeg.

Idegességtől  görcs  állt  a  lábába,  amikor  kiléptek a  biztonságot  nyújtó  fából  készült
kertészházból.

A Csipkebogyó — ház ajtaján egy arany tábla hirdette, hogy ez bizony privát rendezvény.
A Straub házaspár magabiztosan haladt előre, Milli egy kicsit lemaradva és bizonytalanul
követte őket, szerette volna lehunyni a szemét, hogy ne is lássa a sok változást a házban. A
levegőbe  étel  és  parfümszag  keveredett,  Milli  gyomra  lassan  felfordult.  Margó  egy
kétszárnyú ajtó előtt megállt, és hátrafordult.

– Nos, megérkeztünk, milli. Ne izgulj, minden rendben lesz, ezek az emberek a házad
miatt vannak itt. Azaz a volt házad miatt.

Talán legszívesebben rákiabált volna, hogy ne menj be, de ő egy laza fenékmozdulattal
benyomta az ajtót, és minden Milli elé tárult.

Ez nem az ő régi, elhanyagolt báltermük. Itt valaki felvikszolta a padlót, és minden olyan
tiszta. Idegesítően és tökéletesen tiszta: a hosszú, megterített fehér asztal, a hajtogatott
textil  szalvétával.  A  drága  tányérok  és  a  precízen  elhelyezett  evőeszközök,  a  csillogó
poharak és az a sok ember, mindenféle puccos ruhába öltözve.

Senkit sem érdekel a ház, mindenki csak Gellért érkezését várta.

Milli nagyot nyelt, és mint, aki a kivégzésére indul el, vonulni kezdett befelé, szorosan
Margó mögött. Odabent csupa filmes nagymenő vagy újságíró ült, és hangosan csacsogott.



Boldizsár egy hirtelen mozdulattal Milli elé lépett, és furcsán mosolygott.

– Valami baj van, Boldi? – kérdezte rosszat sejtve a lány.

Boldizsár hosszú, fekete pillával pislogott, és alig láthatóan, de bólintott:

– Igen. Szeretnék neked valakit bemutatni.

Milli mosolygott rá és kedvesen megkérdezte:

– Kit?

– A menyasszonyomat.

Milli arca egészen megváltozott, az eddigi mosoly leolvadt róla és halkan felelt:

– A kidet?

Boldi mellett, szinte a semmiből megjelent egy vékony, szőkés-vöröses hajú lány, őrült
nagy mosollyal.

– Ő, Ivett, a menyasszonyom – ismételte magát Boldizsár.

Milli illedelmesen kezet fogott a lánnyal, majd arrébb húzta barátját.

– Várj, valamit nem értek. Hogyan? Mikor és hogy tudtad ezt titokban tartani eddig? Pont
előttem!

– Akkor sikerült a meglepetés – bólintott Boldizsár.

– Igen, néha olyan idióta vagy, Boldi. Miért nem mondtad el? Soha egyetlen egy jelét nem
adtad, hogy van valakit. Az embereken látszódik a szerelem.

Boldizsár megrántotta a vállát.

– Azt hiszem, hogy nem pont tőlem kellene ilyeneket kérdezned. Hogyan is érthetnéd ezt
pont te?

Milli összehúzta a szemöldökét.

– Hát nem szerelemből veszed el?

Boldizsár már nyitott a száját, valami ilyesmi buggyant volna ki belőle:”Kreith Milli, te
néha annyira ostoba vagy.” De valaki közbe vágott:

– A modern felfogás – mondta egy női hang Milli háta mögül.

Milli megfordult. Egyáltalán nem ismerte a hölgyet, mert ő hölgy volt és nem egyszerű nő.

– Hogyan kérem? – kérdezett vissza.

Straub asszony viszont megismerte az idegent és elé állt.



– Gvendolin. Régen nem találkoztunk.

A  Gvendolin  nevű  szerzet  nem  viszonozta  Margó  mosolyát,  hanem  kimért  hangon
válaszolt:

– Nagyon régen.

– Hallottam, hogy férjhez mentél – kezdett csevegni Margó.

– Már kétszer is, drága Margó. Pontosan úgy, ahogy te.

Straub Margó arcába szökött a vér, és egyszerre vált idegessé és zavarttá.

– Margó, nem mutatsz be?– kotyogott bele a csevegésbe Milli.

– Igen, igen. Elnézést. Hadd mutassam be a nővéremet.

Róbertnek és Millinek egyszerre esett le az álla.

– A nővéredet? – kérdezték kánonban.

Olyan volt,  mintha egy  mutáns múmiára  mondaná,  hogy a testvére.  Egyáltalán nem
hasonlítottak,  míg  Straub asszony  lazán kinézett  egy  kellemes,  igényes  ötvenesnek (va
lójában is annyi volt), addig Gvendolin kora szinte meghatározhatatlan volt. Sőt, olyan volt a
megjelenése, mint egy mozisztárnak. Talán  Dobó Gellért nővérének el is mehetett volna.
Valószínűleg hosszú haja lehetett, de ez nem látszott, mert egy ezüst sál takarta, melyet
turbánként viselt.  Hatalmas gyémánt nyakék simult a nyakára, a ruhája ezüst,  csillogó,
elárasztva  Swarowsky  kristállyal.  Szemei  tussal  kihúzva,  ajkai  rikító  vörös  rúzzsal
megszínezve.  Profin  tud  sminkelni,  vagy  profi  sminkese  van.

– Igen. Ő a mostohatestvérem, Kőnig Gvendolin. Egy igazi dáma.

– A teljes nevem, Horeckyné Kőnig Gvendolin. És az elragadó hölgy?


