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1.

Catherine  átment  a  zebrán  és  bizonytalan  léptekkel  indult  a  közeli  áruház  irányába.
Legszívesebben  elkerülte  volna  az  elkövetkezendő  órák  történéseit,  ám érezte:  nincs  visszaút.
Megállt  egy pillanatra,  segítségért akart kiáltani,  de aztán folytatta útját szótlanul,  beletörődve
sorsába. Képzeletvilága és vágyai átvették az irányítást a józan ész és értelem fölött. Egy cél lebegett
csak a szeme előtt, pedig tudta, ha enged a kísértésnek lesz egy csodás éjszakája, ám utána annál
keservesebb lesz az ébredés.

Rendkívül vonzó és csinos nő volt, aki gyakorta érezte magán az epekedő férfiak mohó tekintetét,
az  irigységtől  szinte  perzselő  asszonyi  pillantásokat.  Hosz-  szú,  vállig  érő  gesztenyebarna haja
égszínkék szemekkel párosult, melyekből értelem és kedvesség sugárzott.

Fiatal  kora  ellenére  egy  neves  cég  marketingvezetőjeként  dolgozott,  s  ennek  köszönhetően
mindene  megvolt,  amire  csak  vágyott  egykoron.  Egy  pazarul  berendezett  folyóparti  lakás
tulajdonosaként, egy olyan autó gazdájaként, amelyről a legtöbb ember csak álmodik, minden oka
meg lett volna a gondtalan és vidám élethez.
Büszkeséggel töltötte el a tudat, hogy mindezt önerőből, a saját munkája révén sikerült elérnie,
viszont sosem feledkezett meg szülei érdemeiről, akik kemé-
nyen megdolgoztak azért, hogy ő tanulhasson. Ha kellett,  önmaguktól vontak meg bármit, csak
egyetlen  gyermeküknek  biztosítva  legyenek  a  feltételek.  Apja  állandóan  sulykolta  leányába,
amennyiben könnyen akar boldogulni az életben, és gyermekeinek még többet akar adni, mint amit ő
kapott, akkor rengeteget kell tanulnia.

Catherine jó kislány volt, s megfogadta a szülői tanácsokat, minek következ-
tében sikeresen szerezte  meg diplomáit,  kiválóan beszélt  három nyelvet.  Munkáját  szerette  és
odaadással végezte, s mindig melegséggel töltötte el lelkét a tisztelet és megbecsülés, amit kollegái
és főnöke tanúsítottak iránta. Sike-
res volt, bármit elérhetett, amit csak akart, de egyvalami hiányzott az életéből: a boldogság. Az a
boldogság, amely nemrég még része volt mindennapjainak, bearanyozta számára a világot, örömmel
itatta át lényét.

Tétován megállt egy kirakat villódzó fénye előtt, szomorúan nézett végig az esőáztatta sikamlós
úttesten, tekintete megakadt egy szerelmes páron, akik olyan pajkosan viháncoltak, mintha épp a
napfényes  tengerparton  múlatnák  az  időt.  Maga  is  jó  ismerője  volt  ezen  önfeledt  állapotnak,
amelynek most még a látványa is keserűséggel töltötte el összetört szívét. Hirtelen mozdulattal
fordította el fejét, lerázta hajáról az egyre szemtelenebbül megkapaszkodó esőcseppeket, behúzódott
a kifeszített  ponyvatető alá,  s  szemeivel az eget kémlelve visszaemlékezett arra a csillagfényes
májusi estére, amikor az egész kezdődött.

 
Néhány kedves barátnőjével egy utcabálon vett részt. Fiatalok és felszaba- dultak voltak, égett



bennük a kalandvágy, még benne is, aki többnyire visszafogottan viselkedett. Nehezen engedett a
közelébe bárkit  is,-  aki  hirtelen támadt vágyától  vezérelve akarta ostromolni,-  amiért a többiek
különcnek tartották,s gyakorta fejezték ki rosszallásukat, több- kevesebb komolysággal.

Azon az estén viszont vágyódott valami, vagy valaki után, ami, vagy aki, egy kis izgalmat hozna
életébe. A szokásosnál jóval kedvesebb és közvetlenebb volt mindenkivel, amire a barátnői hamar fel
is figyeltek, és nem mentek el szó nélkül mellette. Éppen elfogadott egy táncfelkérést, amikor Judy
tréfásan megkérdezte:
- Mi van veled Catherine, megszeged a szüzességi fogadalmad, és talán ke-
gyeidbe fogadod valamelyik hódolódat?
Catherine elpirult egy kissé, majd csalfa mosollyal arcán, megjegyezte: - Nem tudom, miből látszik,
de ma valóban érzem a vesztem, ami egyáltalán nincs ellene-

nemre.
-  Egészen  addig,  amíg  nem  kezd  emelkedni  a  hangulat,  és  a  fiúk  nem  lesznek  egyre

rámenősebbek, egy-két elfogyasztott pohár ital után.- kapcsolódott be Rose.
- Megígérem, ma másként lesz, már csak azért is, mert nagyon kíváncsi vagyok, mit szoktatok

tenni, miután elmegyek, s mitől lesz másnap oly nagy a szátok?-próbált visszavágni Catherine.
-Az biztos, hogy nem a Micimackót szoktuk lapozgatni!- válaszolta Rose.

Jeny sem akart kimaradni a szócsatából, odahajolt Catherinéhez és a fülébe súgta: -Akkor most nem
fogsz fejfájásra hivatkozva TAXI-t hívni, amikor komolyodik a helyzet?

Jenynek igaza volt. Catherine gyakran folyamodott az udvarias távozás ezen módjához, amikor
kezdett elege lenni a kitartóan próbálkozó, magukat nőcsábász-
nak  képzelő  rámenős  udvarlókból.  Az  ismeretségi  körében  nem  igazán  akadt  olyan  férfi,  aki
komolyan fel tudta volna kelteni az érdeklődését, idegenekkel pe-
dig nem szívesen ismerkedett, így hát nem maradt más, mint a tartós magány.

-Hát, ha találnék valakit, akitől nem fájdulna meg a fejem az első óra után, talán lenne rá esély.-
jött a határozott válasz, mire Jeny élesen elkacagta magát és odaszólt a többieknek.

- A mi kis Csipkerózsikánk, még mindig hisz a mesékben, és hihetetlen önmeg-
tartóztatást tanúsítva kitartóan várja élete mesebeli hercegét.
A lányok jót derültek, majd beálltak a tömegbe táncolni, amely ütemesen és béké-
sen hullámzott a zene ritmusára.

Valahol igazat adott a lányoknak, -függetlenül attól, hogy most egy kicsit eltúlozták a dolgot,- hisz
ő mindig is hitt az igaz szerelemben, még akkor is, ha az oly sokat váratott magára.

Hosszú ideje kereste már a nagy őt, míg egyszer elfogyott a türelme és kissé elhamarkodottan
odaadta magát egy fiúnak, akibe nem volt  igazán szerelmes.  Sajnos,  ez csak később derült  ki.
Szimpatikus és kedves srác volt, aki ráadásul élete nagy szerelmét látta benne.
Az  olyannyira  várt  első  alkalommal  semmi  különöset  nem  érzett,  s  ez  nem  vál-  tozott  az
elkövetkezendő hetekben sem. Ekkor már tudta, hogy tévedett, s a vége gyors szakítás lett. Azóta is
lelkiismeret-furdalás gyötri, ha visszaemlékezik az esetre.

Akkor megfogadta ,  ilyet  többé nem tesz,  s  a következő tényleg az igazi  lesz.  Kitartóan és
megrögzötten  ragaszkodott  elhatározásához,  néha  már  úgy  érezte  túlzottan  is.  Visszautasított
mindenkit,  akiben  nem  látta  meg  elsőre  a  várva-várt  férfit,  esélyt  sem  adva  egy  normális
párkapcsolat kialakulásának.

Azonban, ezen az estén megcsapta valaminek a szele. Olyan érzés kerítette ha-

talmába, hogy történni fog valami, és vége lesz magányban eltöltött kétségekkel teli időszakának.
Vágyott már nagyon valaki után, aki képes lenne megdobogtatni szerelemre éhes szívét. Tisztában



volt vele, ehhez neki is változ- tatni kell , nyitottabbnak és barátságosabbnak kell mutatkozni. Ezért
is döntött úgy, nem fog idő előtt hazamenni, kitart a lányokkal.

Egy darabig úgy tűnt megcsalták érzései, mert reménytelenül sodródott az utca-
bál zajos forgatagában. Aztán mégis kezdett alakulni a dolog. Megjelent a színen Judy unokatestvére,
akivel futólag ismerték csak egymást.

Judy születésnapi buliján találkoztak először, de nem igazán törődtek a másikkal. Ennek ellenére
szimpatikus volt  John viselkedése,  -aki  ellentétben a többi férfivel-  nem akarta becserkészni az
egyedülálló szabad zsákmányt az első adandó alkalommal.

Akkor, néhány udvarias mondaton kívül nem sok minden történt közöttük, most
viszont az első üdvözlő szót követően hosszasan elbeszélgettek. Feltűnt Catheriné-
nek a férfi rendkívüli intelligenciája, szellemessége és finom modora, ráadásul
sportos testalkatú és jóképű is volt, mindig barátságos mosollyal arcán. Na és remekül táncolt.

John hamar felfedezte a nő iránta mutatott érdeklődését, és kedvesen viszonozta
azt. Catherine úgy vélte érdemes lenne egy kicsit közelebbről megismerkedni vele,
s ügyesen kilépett addig megszokott passzivitásából, minek köszönhetően hamar
összemelegedtek, és egy jó ideje csak egymással voltak elfoglalva.

Judy figyelmét nem kerülhették el az események, szinte belelátott barátnője lel-
kébe. Fogott egy pohár martinit, odavitte hozzá, a füléhez hajolt és megjegyezte:

- Most hallottam, a TAXISOK sztrájkba léptek. Idd ezt meg, hátha megelőzi a

fejfájásodat.
Átnyújtotta a poharat és gyorsan távozott, mielőtt választ kaphatott volna. John is
ivott egy pohár sört, majd az együttes belekezdett egy lassú és lágy szerelmes

számba. Ösztönösen egymásra néztek, kezük összefonódott és elindultak az ön-
feledten táncolók közé.

Az elfogyasztott martini valóban megtette hatását, Catherinét kellemes érzés ke-
rítette hatalmába, és egyáltalán nem volt ellenére, amikor John kezdte őt egyre

szorosabban ölelni a tánc hevében. Máskor, már rég ellökte volna magától partne-
rét, de most inkább könnyedén hozzásimult, miközben testét átjárta a vágy forró
varázsa.

A csillagok békés fénnyel vonták be a májusi égboltot, és pislogó kiváncsiság-
gal figyelték, mi is fog itt történni? Irigykedve nézték a felszabadultan szórakozó
embereket, és legszívesebben ők is táncra perdültek volna, ha nem kellett volna
szokott helyükön strázsálniuk. Így nem maradt más számukra, mint csendes

ragyogással fejezni ki tetszésüket.
Egymásba olvadva táncoltak a tömeg közepén. Catherine titkon arra gondolt, hogy férfi még nem

volt rá ilyen hatással. Lopva felnézett partnerére, aki perzselő tekintettel várta ezt a pillanatot.
Hosszasan  nézték  egymást,  majd  John  ajka  lassan  közelített  Catherinéhez,  akinek  nem  állt
szándékában ellenkezni.

Váratlanul, Catherinét durván meglökték, aki ijedten vonta ki magát a
szorító ölelésből, és megfordult. Egy nyolc- tíz főből álló banda,- melynek tagjai,
láthatóan erősen ittasak voltak- gázolt át a táncolók között. Taszítottak és löktek félre mindenkit, aki
az  útjukba került,  nem kíméltek senkit.  Trágárul  ordibáltak és  sörrel  locsolták a  megszeppent
embereket.  Természetesen,  rendező  egy  szál  sem  akadt  a  környéken,  aki  megpróbált  volna



intézkedni.
Egyikük kiszúrta magának Judyt, és amikor az nem volt hajlandó elmenni vele

táncolni, akkor elkezdte szerencsétlent ráncigálni, sőt még egy pofon is elcsattant.
A banda többi tagja körbeállta őket,  miközben harsány hahotázás és kurjongatások formájában
ünnepelték megvadult társukat.

Catherine  látva  a  történteket,  rögvest  barátnője  segítségére  indult,  de  John  megpróbálta
visszatartani: - Hagyd, sokan vannak, úgyse tudunk mit tenni! Mindjárt itt lesznek a rendőrök.

Catherine dühödten taszította el a férfit, és magából kikelve sziszegte:
-Te gyáva paprikajancsi! Mi lenne, ha mind tétlenül néznénk ezeket az állatokat.

Remélem nem mindenki olyan, mint te, hisz mi sokkal többen vagyunk!
Elszántan indult el Judy irányába, de nem jutott messzire. Az egyik vandál el-

kapta, magához szorította, és bűzlő szájával csókolgatta áldozata nyakát, aki éles
körmeivel,  megvadult  macskaként vájt  bele támadója arcába,véres barázdát hagyva maga után.
Sikerült ügyesen elmenekülnie az őrjöngő férfi elöl, és elvegyülnie az emberek között, akik egy része
eliszkolt, másik része pedig félrehúzódva, gyáván kémlelte az eseményeket.

Judyt már látni se lehetett, úgy körbefogták. Időközben a zene is elhallgatott.
Cathrine kétségbeesve vette tudomásul, hogy nincs segítség.

Ekkor egy férfi rohant Judy felé, utat törve magának a megrémült embe-
rek között. Magas, szélesvállú, kisportolt alkatú középkorú férfi volt. Catherine nem látta jól az
arcát, de a szemei sok mindent elárultak neki. Egy pillanatra kapta
csak el a tekintetét, amelyből erő, elszántság, szigor és harag sugárzott.

Odaérve a helyszínre, kezeit a feje fölé emelve erélyes hangon üvöltötte el
magát:- Elég legyen, azonnal kotródjatok innen!

Feszült csend borult a nemrég még zajos térre, mindenki rémülten várta a fejle- ményeket. A
következő pillanatban négyen rontottak a bátor férfire, aki egy dara- big derekasan küzdött, de aztán
győzött a túlerő. A földre került, miután hátulról fejbe vágták egy sörösüveggel. Támadói rúgták,
ahol érték, s ha a rendőrségi autó szirénája nem vet véget az egyenlőtlen küzdelemnek, talán meg is
ölik.

Catherine volt az első, aki a földön fekvő eszméletlen és erősen vérző ember segítségére sietett.
Azt, hogy hogyan és miért került ő is a mentőautóba, és miért füllentette, hogy a húga, a mai napig
nem tudta megmagyarázni önmagának.

Az orvosi vélemény szerint megúszta egy alkartöréssel, egy öt centis sebbel a
fején, és jó néhány kisebb-nagyobb zúzódással.

Catherine ült az ágyánál, és kíváncsian fürkészte az arcot, amely ahhoz a rendkí-
vüli szempárhoz tartozott. Kemény, férfias vonásai méltóságot sugá-
roztak. Bal halántékán egy kis sebhely volt látható, amelyet félig eltakartak sötétbarna hajtincsei.

Elvileg még jó ideig aludnia kellett, így Catherine nyugodtan várt, és azon
tűnődött, mit is fog neki mondani, ha majd felébred? Ki ő, és mit keres itt, miért

szólítják a húgának? Úgy gondolta, jobb lenne távozni és elkerülni a kellemetlen
magyarázkodást, de az ismeretlen férfi iránt érzett hála erősebbnek bizonyult

mindenféle szégyenérzetnél.
Mindenképp szeretett volna köszönetet mondani az önfeláldozó bátorságért, a rendelkezésére

állni, ha bármire szüksége lenne, és nem utolsó sorban megismerni őt. Végül a maradás mellett



döntött, vállalva néhány kínos pillanat kocká-
zatát.

Olyannyira belemélyedt gondolataiba, hogy észre sem vette a férfi ébredését,
csak a hangjára kapta fel a fejét.

- Te ki vagy?- kérdezte szemeit Catherinére szegezve.
Ez a tekintet egészen más volt, mint amit este látott. Békességet és bizalmat le- hetett kiolvasni
belőle. Szigornak és haragnak ezúttal nyoma sem volt felfedezhető.

Catherine nyelt egy nagyot és próbált valami frappánsat válaszolni a nem éppen
udvarias kérdésre, de értelmetlen habogás lett belőle. A férfi mosolyogva intette
le, s csak ennyit mondott: - Mert én nagyon kivagyok.
Mindketten elnevették magukat, ami a férfinek egyáltalán nem volt könnyű, de Catherine zavara és
szégyenérzete egy pillanat alatt tovaszállt. Ekkor már biztos volt benne, olyan férfivel van dolga, aki
nem fogja félreérteni a helyzetet, és akivel nyugodtan lehet őszinte.

-Engem Thomasnak hívnak.- nyújtotta kissé kínlódva a kezét.
-Catherine vagyok.- mutatkozott be a lány mosolyogva. -Egyébként itt a húgod-

ként ismernek. – folytatta lényegretörően.
-Mindig is szerettem volna egy ilyen bájos hugicát.- jegyezte meg Thomas.
-Azért füllentettem ezt, mert elsőként szerettem volna megköszönni, amit tegnap

este tettél, és szeretnék a segítségedre lenni, ha szükséged lenne valamire.
-Nagyon kedves tőled, de ezeddig sosem szorultam mások segítségére, így fo-

galmam sincs róla, hogyan kell azt igénybe venni. –tréfálkozott Thomas, de arcán látszott, hogy
jólesik neki a nemes gesztus.

-Majd én megtanítalak rá. –válaszolta Catherine, érezhető csalfasággal hangjá-
ban.

-Előre bocsátom sose voltam jó diák, mindig haragudtak rám a tanáraim, de

talán most másképp lesz.- jött a pajkos válasz, egy kacsintás kíséretében.
Az elkövetkezendő napokban,-amíg Thomas kórházban volt- Catherine szabad-

ideje nagy részét nála töltötte. Korábban el sem tudta volna képzelni, hogy valaki-
vel ennyit legyen képes beszélgetni, ilyen kellemesen teljen az idő egymás társasá-
gában, és két ember ennyire egy hullámhosszon legyen, szinte minden lényeges kérdésben.

Kölcsönös szimpátiájuk észrevétlenül átalakult valami sokkal komolyabb do-
logba, amely heves dobogásra késztette mindkettőjük vágyódó szívét. Csipkeró-
zsika nem várt hiába, végre-valahára rátalált a régen várt királyfira.

Thomas legalább annyira szerelmes volt, mint Catherine, de óvatos ember lévén
nem fejezte ki tettekben is érzéseit. Catherine türelmetlenül várta a férfi kedvezményezését és alig
bírta ki, hogy meg ne előzze őt. Thomas ügyesen álcázta magát, csak egy valamiről nem tudhatott: A
szemei mindent elárultak Catherinének, aki nyitott könyvként olvasott belőlük.

Végül megismerkedésük után egy hónappal, egy csodás holdsugaras éjszakai séta során, Thomas
szerelmet vallott. Catherine hosszú forró csókkal válaszolt, minek következtében kitörő lavinaként
szabadultak fel elfojtott érzéseik és önfeled- ten merültek el a szerelem titokzatos gyönyörében.

A  következő  hetet  egy  csendes  vidéki  panzióban  töltötték,  s  megpróbálták  bepó-  tolni  az
elfecsérelt  perceket.  Kezdetét  vette  szerelmük,  s  észrevétlenül  sodródtak  a  könyörtelen  és
elkerülhetetlen végzet irányába, melynek köszönheti jelenlegi két- ségbeejtő helyzetét.



 
Az eső időközben szinte teljesen elállt, csak itt-ott hullott egy- két csepp a gő-

zőlgő aszfaltra.Befejezte a visszaemlékezést és megtette az áruház bejáratáig hátra- levő rövidke
utat.

Bement az ajtón, üresen bámult maga elé és tudta, ettől kezdve nem ura önma-
gának. Nem akart gondolkodni és szembenézni a kegyetlen valósággal. Arca hirtelen változáson
ment keresztül, a szomorúság komor redőit elsimították a mosoly vidám vonásai.

Nincs már egyedül, nem kell a magányt elviselnie, a boldogság újra része életé- nek, mert ő ott
van vele.Együtt vannak újra, együtt lélegeznek, érzik egymás illatát, és nem létezik rajtuk kívül senki
más a világon. Ilyenkor ő él.

Kéz a kézben sétáltak végig a pultok között, meg-megállva helyenként. Sorra

helyezte el kosarában az esti vacsora elengedhetetlen kellékeit. Ropogós kacsa-
sültet  szeretett  volna  készíteni,  párolt  rizzsel  és  céklasalátával.  Nem  feledkezett  meg  az
alaphangulat megteremtéséhez szükséges lényeges eszközök beszerzéséről sem. Egy doboz illatos
díszgyertyát vett még magához, végül megállt a boroknál,

leemelt egy palackkal mindkettőjük kedvenc italából, és képzeletbeli partnerére kacsintott.
- Jó lesz estére.- súgta szelíden, majd odanyújtotta neki, tegye a bevásárlókocsi-

ba. A következő pillanatban hangos csörömpöléssel tört darabokra a nemes nedűt
tartalmazó formás palack az áruház rideg kövezetén. Legalább olyan rideg volt ez, mint a valóság,
amelyre ébredt fájdalmasan, miközben lehajolt a törött üveg szerterepülő darabjai után.

Kíváncsi és értetlenkedő tekintetek szegeződtek reá mindenfelől.Zavartan nézett körbe, hirtelen
ő maga se értette, mi történt.

-Ez a nő nincs magánál!- motyogta egy ősz hajú öregúr, majd tovasántikált réz-
fejű fokosára támaszkodva, rosszalló kifejezéssel arcán.

Egy eladónő sietett készségesen a segítségére. –Jól van asszonyom?- kérdezte

udvariasan, miközben elkezdte összesöpörni a mindenfelé található szilánkokat.
-Köszönöm, semmi bajom, csak kicsúszott a kezemből. Természetesen megtérí-

tem a kárt.-válaszolta. Leemelt egy újabb üveg bort és a pénztárhoz sietett. Erőtlen- nek, elesettnek
érezte magát, és bosszankodva vette tudomásul, néhányan úgy tekintenek rá, mint aki nem normális.

Nem vágyott másra, mint minél előbb hazaérni, elbújni mindenki elől és onnan folytatni, ahol az
előbb abbahagyta. Újra együtt akart lenni kedvesével, és mielőbb elfelejteni a jelen keserűségét.

-Rendelnének egy TAXIT?- kérte meg a pénztárost.
-Természetesen!- hangzott a segítő válasz.
Néhány percet kellett várakoznia, míg megérkezett a gépkocsi. Sietve beszállt,

megadta a címét, s némaságba burkolódzott a beszélgetésbe elegyedő férfi elől, aki
néhány mondat után vette a lapot.  Minden erejét összeszedve megpróbált úrrá lenni önmagán,
legalább addig, amíg haza nem ér.

Kifizette a viteldíjat, jócskán adva borravalót a sofőrnek, kárpótolva a barátság-
talan viselkedésért.  Szeretett  udvariasan bánni  az  emberekkel,  megadva mindenki-  nek a kellő
tiszteletet.

Felment a lifttel, egy darabig keresgélte a kulcscsomóját, majd bement. Kétszer



elfordította  a  kulcsot  a  zárban  és  beakasztotta  a  biztonsági  láncot.  Kabátját  ledobta  a  földre,
elvánszorgott az ágyig, leroskadt a puha pamlagra és keserves zokogásban tört ki. Nem érzékelte az
időt, nem tudta mennyi ideig sírt, csak egyvalamivel volt tisztában: képtelen feldolgozni az őt ért
tragédiát

Egy idő után elálltak könnyei, arcvonásai megkeményedtek, s úgy határozott, segít önmagán.
Felállt helyéről, imbolygó léptekkel kiment a fürdőbe, a faliszek -rényből elővett egy fecskendőt, és
reszkető kézzel a vénájába irányította a tű hegyét. Szerencséje volt, most elsőre sikerült a művelet,
nem úgy, mint legutóbb.

-Úristen, még csak két hét telt el, és újra idejutottam. Azelőtt legalább kibírtam

sokkal hosszabb ideig, s még ehhez az átkozott szerhez se kellett nyúlnom- suttogta
önmagának eszelősen.

Visszament a szobába, hanyatt feküdt az üresen az árválkodó ágyon, s képzele- te újra a múltba
merült.

 
Thomas bányamérnök volt egy közeli szénbányában. Árva gyerekként nevelke-

dett, ezért mindig nagyon vágyott a jólétre és szeretetre. Ez a két dolog volt számá-
a legfontosabb, hisz pont ezek hiányoztak neki oly nagyon, hányatott sorsú gyer-
mekkora idején. A középiskola elvégzése után felfüggesztette tanulmányait és bányásznak szegődött.
Sokan helytelenítették döntését, de sosem bánta meg ezen lépését.

A bányászemberek között számos igaz barátra, önfeláldozó bajtársra és sok-sok
vidám ismerősre tett szert. Ráadásul anyagilag is megtalálta azt, amire mindig is vágyott, még akkor
is, ha ezért kemény árat kellett fizetni.

Nehéz, fárasztó, az emberi szervezetet nem kímélő, veszélyes tevékenység a bányamunka. A
természet  nem szívesen tűri  meg a betolakodókat.  Időnként  kegyetlenül  megbünteti  őket,  nem
törődve  azzal,  hogy  ők  csak  feleségeik,  gyermekeik,  és  önmaguk  jólétéért  és  boldogulásáért
küzdenek. Sajnos, a föld ölében gyakorta fordulnak elő szerencsétlenségek.

Thomas,  aktív  bányamentő  lévén,  többször  volt  részese  tragikus  eseményeknek.  Őt,  magát
elkerülte a baj, de a mentések során néhányszor szembe kellett néznie olyan dolgokkal is, amikről
sosem beszélt a későbbiekben. A bevetések során nem ismert félelmet, csak az lebegett a szeme
előtt, hogy segítsen a bajbajutottakon. Tudta, hogy a természettel folytatott harc során az ember
könnyen kerülhet kiszol- gáltatott helyzetbe, de ő makacsul bízott a jó szerencsében, aki rendre meg
is segí- tette őt.

A kimerítő munka mellett is maradt energiája, folytatta tanulmányait. Sikere-
sen mászta végig a ranglétra különböző fokait, míg végül bányamérnök lett belő-
le. A bányában eltöltött évek nagy tapasztalattal bíró, lelkiismeretes és megbe-
csült  vezetőt  faragtak  belőle.  Tisztelet  övezte  a  bányászok  körében,  határozott  szigora  és
megalkuvást nem tűrő természete ellenére.

A bányásztársainak nemcsak a nehézségekből jutott ki. Többnyire vidám emberek voltak, akik
szerették az életet, tudták hogyan kell jókat szórakozni, nagyokat mulatni. Thomas ebből is jócskán
kivette a részét.

A telefon kíméletlen csörgése zökkentette ki álmodozásából. Már érezte a kábí- tószer hatását ,
ezért  nem  szándékozott  beszélni  senkivel.  Egy  ideig  hallgatta  az  ismétlődő  hangokat,  majd
ingerülten tépte ki a vezetéket a készülékből. A lakásra rátelepedő csend elégedett érzést váltott ki
belőle.Újra elnyúlt az ágyon és vissza- zuhant az emlékezés álomvilágába.

 



Egy  gyönyörű,  boldog  év  után  volt  az  esküvőjük.Nem  volt  nagy  felhajtás,  mind-  ketten
ragaszkodtak az egyszerű ünnepséghez. Hideg téli nap volt, erősen havazott, ami fennakadásokat
okozott a közlekedésben, ezért kiadós késéssel érkeztek meg a ceremóniára, de szerencsére az
anyakönyvvezető elég türelmes volt, és megvárta őket.

Az egybegyűltek megkönnyebbülten lélegeztek fel, amikor megpillantották az
ifjú párt a főbejárat feltáruló ajtajában. Szépek voltak és elegánsak, s szemmellát- hatóan ragyogtak
a boldogságtól.

Catherine,  mindenkit  elkápráztatott  ragyogó  földig  érő  hófehér  menyasszonyi  ruhájában
tündökölve. Ugyan mindketten ellene voltak a túlzott és felesleges pazar- lásnak, de ez esetben
kivételt tettek. A legújabb divat szerint, a legnívósabb szalon-ban készíttették a ruhát, azt a ruhát,
amelyről oly sokat álmodott már.

Számára az a pillanat, amikor felveszi menyasszonyi ruháját, mindig is azt

jelentette, hogy végre megtalálta áhított párját, akivel együtt fogja leélni életét.
Most pedig elérkezett ennek is az ideje, és kissé telhetetlenül arra gondolt, hogy ezt
a felejthetetlen érzést soha többé nem élheti át újra, ezt a ruhát nem húzhatja fel
többé, de ez így van rendjén. Majd egykoron sugárzó arccal fog mesélni erről a napról születendő
gyermekeiknek, s majd elérzékenyülve mutatja meg e csodálatos ruhakölteményt.

Thomas elegánsan lépdelt menyasszonya mellett és büszkén hordozta körbe

tekintetét a teremben, tudatva és éreztetve mindenkivel,- ha éppenséggel nem tudná
valaki- hogy ez a tünemény az oldalán az övé, csak az övé senki másé, s néhány

pillanat múlva az ő felesége lesz.
Thomas határozott és erős hangon mondta ki az üdvözítő igent, míg Catherine halkan, sírástól

küszködve tette ugyanezt. Sosem gondolta volna, hogy ennyire el fog érzékenyülni, hisz ez csak egy
kimondott szó, amit ők már oly sokszor kinyilvánítottak érzéseik, szerelmük és vágyaik formájában.
Most viszont tudatták a világgal, mit is jelentenek ők egymásnak.

Egy kedves, hangulatos vendéglőben tartották a vacsorát, amelyen kizárólag a szűk családi és
baráti  kör vett részt,  de így is közel negyvenen voltak. Reggelig tartott a mulatság, mígnem a
legelcsigázottabb vendégek kezdtek szállingózni hazafelé. Catherine és Thomas kitartottak az utolsó
távozóig, majd ők is visszavonultak az újdonsült asszony lakására.

Úgy tervezték egyelőre ott fognak lakni, Thomasét mihamarább eladják,gyűjte-
nek még egy kis pénzt, s mire jön az első gyermek, vesznek egy másikat. Mindketten családi házra
vágyódtak, úszómedencével és nagy kerttel, amely tele van gyümölcsfákkal és színpompás tarka-
barka illatos virágokkal.

Következő  nap indultak  kéthetesre  tervezett  nászútukra,  addig  viszont  kipihenték  az  elmúlt
napok fáradalmait, úgyhogy ki se mozdultak a lakásból.

Egy tóparti hotelben foglaltak szobát, néhány méterre a parttól. Egyszerű hely volt, de nekik
bőven megfelelt.  Reggelente sokáig lustálkodtak az ágyban,dél-  utánonként nagyokat sétáltak a
környező erdőkben és a tó körül, gyönyörködve a téli táj szépségében.

Néhány napja kellemessé vált az időjárás, a szigorú tél engedett szorításából, ki- csalogatván az
otthonukban megbúvó  embereket.  Ők  is  a  szokásosnál  nagyobb kört  tettek  meg délutáni  séta
gyanánt  Kellemes fáradtság járta  át  testüket,  amikor megérkeztek a  szállodához.  Catherinének
semmi  kedve  sem volt  visszamenni  a  szobájukba,  pedig  férjéről  lerítt  ebbéli  szándéka.Színlelt
gyanakvással nézett kedvesére és megjegyezte: -Remélem nem óhajtasz máris bemenni a fűtött
kényelmes kuckónkba?



-Miért ne, még eleget kell tennem délutáni kötelességemnek.
-Szemtelen, ha ez neked már most kötelesség, mi lesz, mondjuk 25 év múlva?
-Hát azt most még nem tudhatom, talán szenvedés? -nevette el magát Thomas

és csókra nyújtotta ajkát, kiengesztelvén kellőképpen felheccelt szerelmét. Catheri-
ne viszonozta a csókot, miközben a hátuk mögött árválkodó padról összekapart egy maréknyi havat,
s ügyes mozdulattal a gyanútlan férfi nyakába szórta, aki megrázkódott a váratlan eseménytől, majd
még erősebben szorította magához kedvesét.

-Boszorkány!-kiáltotta.A  következő  pillanatban  földretiporta  Catherinét  és  vidá-  man
hemperegtek a tóparti park hófödte talaján. Két kézzel szórták egymásra a hi- deg havat, arcuk
kipirult és hangosan ziháltak.Olyanok voltak,mint a játszadozó kölyökkutyák, vidámak és pajkosak.
Végül nevető arccal álltak fel, és egymás karjaiban pihegték ki az elmúlt pillanatok viháncolásainak
következményeit.

-Hozok egy pokrócot és megpihenünk egy kicsit. –mondta Catherine és bement a szállóba.
Mire visszaért a virágmintázatú vastag pokróccal, addigra Thomas alaposan lepucolta a padot a

nemrég  hullott  hótól.  Ráterítették  a  duplán  hajtott  pokrócot,  gondosan  megigazították,  majd
mindketten leültek.  Catherine fejét  Thomas vállára hajtotta és békésen élvezték a semmittevés
hangulatát. Csodálták a táj szépségét, a hófedte hegyek és a befagyott tó lebilincselő látványát.
Képesek voltak gyönyör-  ködni  a  legapróbb,  leghétköznapibb dolgokban is.Minden szép volt  és
csodás,mert együtt voltak, és imádták egymást.

-Nézd azt az elárvult árbocrudat! -bökött Catherine, egy, a földön békésen heve-
résző hosszú tárgyra. –Valamikor egy kecses vitorlás sudár éke lehetett.
Thomas alaposan szemügyre vette, majd határozottan kijelentette: -Árbocrúdnak
kicsit vékony, nem gondolod?

-Nem tudom, de akkor is kecses és sudár, még így is a földön fekve, s nekem nagyon tetszik.
-Jobban megnézve, én is oda vagyok érte, egészen beleszerelmesedtem, s ha a

látásom nem csal, mintha aranyból lenne.- mosolyodott el Thomas.
-Igen, és mi az aranytenger partján ülünk. –válaszolta Catherine, miközben sze-

relmes tekintettel nézett élete párjára.
Váratlanul egy piciny gyermek totyogott oda, és elkezdte gurítani maga előtt az

ismeretlen tárgyat. A vastag overalljának és a térdéig érő hónak köszönhetően, egy-
szercsak fenékre huppant és nem tudott felállni. Értetlenül nézett körbe, keresve vi-
gyázó szüleit, várva a mindig segítő kezek puha érintését. Megbabonázva nézték
mindketten, majd önkéntelenül egymásra tekintettek és elmosolyodtak.

-Te is arra gondoltál, amire én?- kérdezte Thomas.
-Telibe találtál!-válaszolta Catherine.

Vágytak már gyermekre, de még nem szánták rá magukat e felelősségteljes fela-
datra, egészen eddig a pillanatig.

-Akkor hagyjam abba a védekezést? –tette fel Catherine a nagy kérdést.
-El sem kellett volna kezdjed. –heccelődött Thomas.
-Ma nem lehet belőled kihúzni egy komoly mondatot sem? -zsörtölődött Cathe-

rine.
-Nem tudtad, hogy néhány nappal ezelőtt elveszítettem józan ítélőképességemet



és maradék eszemet is? –válaszolta Thomas, miközben arca hirtelen elkomorult, és
feszülten a tó irányába nézett.

-Mi történt? Megbántottalak valamivel? –aggályoskodott Catherine, látva férje arckifejezését.
-Nem, nem, dehogyis.  –mormogta halkan.  –Nézd azokat a fiatalokat,  ott  a jégen! Egy kicsit

veszélyes korcsolyázni ebben a megenyhült időben.
-Nem tudom, de jobb lenne, ha inkább velem foglalkoznál. -elégedetlenkedett Catherine.
Tudta, hogy Thomas vérében van a veszély kiszűrése, és bármikor kész segíteni

másokon.  Ez eleinte imponálóan hatott,  de most  már más volt  a  helyzet.  Féltette szerelmét,  s
legszívesebben sose engedte volna el  maga mellől  egyetlen pillanatra sem. Ez esetben pedig a
legkevésbé  se  szerette  volna,  ha  bármi,  vagy  bárki  is  meg-  zavarja  békés  nyugalmukat,  édes
együttlétüket.

Egy tini fiú és leány siklott önfeledten a tó jegén, nem törődvén az enyhülés okozta veszéllyel, fel
se tűnt nekik, hogy rajtuk kívül nincs senki, aki ilyen bátor

lenne. Szorgosan rótták a métereket, élvezték a korcsolyázás nyújtotta

élményt, megkoronázván egymás iránt érzett vonzalmuk elragadó pillanatait. A fiú megállt, kitárta
karjait és odakiáltott a leánynak: -Gyere egy csókra, hadd járjon át a meleg!
A leány hirtelen irányt változtatott, s mosolyogva közeledett a sóváran várakozó fiú felé. Thomas
homlokán az aggodalom redői jelentek meg, felugrott helyéről
és önkívületlenül üvöltötte: - Ne!

A fiatalok éppen összeölelkeztek, amikor meghallották a kétségbeesett kiáltást.
Vészjósló reccsenés rajzolt rémületet kipirult arcukra, miközben a tó jege nem bír- ta el kettejük
súlyát  és  beszakadt  alattuk.  Kétségbeesett  sikolyukból  halálfélelem  érződött.  Thomas  azonnal
rohant, nem mérlegelt, az ösztönei vitték előre.

- Hívj segítséget!- szólt oda Catherinének, aki azonnal elővette telefonját.
Thomas  a  part  felé  szaladt,  menetközben  felkapta  a  földön  némán  heverő  rudat,  s  fürge
mozdulatokkal  folytatta  útját  bizonytalan  kimenetelű  akciójára.  Néhány  méterre  sikerült  őket
megközelíteni, amikor érezte, hogy le kell hasalnia, külön- ben ő is pórul jár. Úgy vélte, amúgy is
reális esélye van rá, hogy a rudat egy pontos célzással a lékhez tudja lökni, de sajnos elvétette. Túl
erősre sikeredett, és az irány- zékkal is baj volt, így a rúd a léket elkerülve túlcsúszott azon.

Látta a fuldoklókat,  és  tisztában volt  vele,habozásra nincs idő.  Felugrott  és  a  rúd irányába
szaladt. Alattomos recsegés hallatszott léptei nyomán, bármely pillanatban ő is beszakadhatott.

Catherine, csak állt a parton és megrökönyödve várta legyenek túl az elkö-
vetkezendő  néhány  másodpercen,  amely  ki  tudja,  milyen  eredménnyel  zárul?  Magatehetetlenül
szemlélte szerelme küzdelmét, és nem tudta eldönteni, csodálja-e, vagy pedig haragudjon rá, azt
viszont tudta, ha ő is beszakad, akkor mindennek vége.

Thomas elérve a rudat, keményen megmarkolta azt, kettőt lépett még a lék irá-
nyába és ügyes mozdulattal ellökte magától. A rúd akadálytalanul csúszott rendel- tetési helyére,
átsiklott  a  kapálódzó  fiatalok  között,  majd  megállt  két  végével  szilárd  jégrétegen megpihenve,
kapaszkodót nyújtva a lassan- lassan reményvesztő rászorulóknak.

Thomas tudta,  minél  hamarabb,  minél  messzebb kell  kerüljön  tőlük,  mert  ha  a  közelükben
beszakad, akkor hiába volt minden. Amerről jött, arra nem menekül-
hetett. Ötöt, hatot lépett, hogy kellőképpen eltávolodjon a veszélyzónától, amikor érezte, hogy baj
van. Hasra vetette magát, hogy testsúlya minél nagyobb felületen oszoljon el, de késő volt. Bakancsa
alatt gyilkos reccsenéssel roppant meg a jég, majd egész teste a fagyos vízbe merült.



Kétségbeesetten  próbált  segíteni  magán  ,  de  reménytelen  volt  a  helyzete.  Mielőtt  elsüllyedt,
tekintetével  megtalálta  Catherinét.  Életében  először  tükröződött  őszinte  rettegés  azokból  a
szemekből, amelyek sosem hazudtak.

A jó szerencse, amely oly sokszor megsegítette a föld alatti tüzes pokolban, most nem állt mellé a
fagyos végzetben.

Catherine  földbegyökerezett  lábakkal  állt  a  parton  ,  és  nem  akarta  felfogni  a  lá-tottakat.
Megpróbált  szerelme segítségére sietni,  de testrészei  nem engedelmesked- tek,  végül elsötétült
előtte minden, s ájultan terült el.

A másnapi lapok szűkszavúan közölték a hírt, miszerint két tizenévest sikeresen
mentettek meg a helyszínre érkező tűzoltók, míg egy férfinak, csak a holttestét ta- lálták meg a
búvárok.

 
Catherine kinyitotta szemeit, érezte a kábítószer hatását, amely mostanra teljese-

sen átvette a hatalmat elméje fölött, de ez legalább segít rajta, gondolta tompán. Jól
esett neki a visszaemlékezés, ilyenkor újra átélte a boldog perceket, igaz, a rosszakat is.

Arca váratlanul derűs lett, felült és merően az ablak felé nézett. Karjait ölelésre
emelte, és lágy hangon megszólalt: -Megjöttél végre szerelmem? Sokat várattál ma-
gadra, tudod-e?
Nem érdekelte, hogy nem érkezik válasz, ő úgyis tudta Thomas mit felelne, és
ez  épp  elég  volt  neki.  Felállt  helyéről,  kapcsolatát  teljesen  elveszítette  a  külvilággal.  Ilyenkor
elfeledkezett a valóságról,és úgy élt, ahogy szeretett volna,ahogy élt is egy rövidke ideig.

Odalépett  képzeletbeli  kedveséhez,  és  folytatta beszédét:  -Tudtam, ma nem hagysz egyedül.
Mindig velem vagy, amikor nagy szükségem van rád, amikor nem bírom tovább nélküled. Főzök
finomat,a kedvenc ételedet,és behűtök egy üveg vörös bort is. Nem felejtkeztem meg a gyertyákról
sem, mindjárt  meggyújtom őket.  Te csak helyezd magad kényelembe, itt  a fotelben.-  Odahajolt
kedveséhez  és  megcsókolta.  A  fizikai  érintkezést  is  képes  volt  átélni,  erős  vágyának  és
képzelőerejének köszön hetően, ezekben a hallucinációk által uralt percekben.

Kiment a konyhába, behelyezte a kacsát a sütőbe, majd kisvártatva visszatért a

szobába. Meggyújtotta a gyertyákat, melyek hangulatos félhomályt varázsoltak a

helységbe.
-Máskor várd meg légy szíves, míg hazaérek, mert ma kicsit kellemetlenül érez-

tem magam a boltban, ráadásul összetörtünk egy palackbort.
Újra kiment és ezúttal a lehűtött borral, két pohárral, és egy dugóhúzóval tért

vissza. Miután sikeresen eltávolította a dugót, töltött mindkettőjüknek.
-Egészségedre!- emelte magasba a nemes nedűt.
Könnyed fecsegéssel múlatta az időt, amíg az étel el nem készült. Beszélt az elmúlt

napok eseményeiről, a közös ismerősökről.
Hamarosan ínycsiklandozó illatok jelezték a kacsasült elkészültét.Felállt helyé- ről és a konyha

irányába indult, s csak beszélt megállás nélkül. Nemcsak a szája járt, hanem a keze is, így néhány
perc múltán az asztalon gőzölgött a fenséges étek.

Miután visszaült helyére, jóízűen falatozott a sült húsból. Többször is ragyogó arccal tekintett a
szemközti  szék  irányába.  Nagyon boldognak érezte  magát,  teljes  valósággal  élte  át  a  korábbi
gyönyörű esték hangulatát.



Befejezte az evést, hátradőlt székében, kezeit a karfákon pihentette és folyamatosan beszélt. Az
elmúlt két hétben nem hagyta el annyi fölösleges szó ajkát, mint az elmúlt néhány percben.

Amikor kellőképpen kipihente a kiadós étkezés fáradalmait, hirtelen mozdulattal felállt, s ledobta
magáról égszínkék köntösét. Gyönyörű teste izgató volt a gyertyafényes félhomályban. Kecsesen
elindult  a  hálószobába,  félúton  visszanézett,  jobb  kezével  csalogatóan  intett,  és  búgó  hangon
suttogta:-Gyere szerelmem, miénk az egész világ.

Hanyatt  feküdt  a  megvetett  franciaágyon,  kezeit  ölelésre  emelte  és  ébren  álmodott,  agya
kikapcsolt, lelkét átjárta az elégedettség, testét sóvár vágy kerítette hatalmába.

A hajnal  hűvös lehelete vetett  véget önkívületi  állapotának.  Szomorúan intett  búcsút éppen
távozó  kedvesének  és  utána  szólt:-  Gyere  hozzám  újra,  minél  előbb,  türelmetlenül  várom  a
viszontlátás örömét.

Elégedett mosoly lopódzott arcára, majd mély álomba merült.
2.
Az ízlésesen berendezett irodában két férfi  ült  egymással szemben, kényelmesen hátradőlve

bőrfoteljeikben. Az ajtón halk kopogás hallatszott.
-Bejöhet!- szólt az őszes hajú, sötétkék öltönyt viselő idősebb férfi. Egy meglehetősen csinos,

középkorú nő lépett  be.  Fehér blúza jól  passzolt  élénkvörös hajához,  szűk miniszoknyát viselt,
gondoskodva formás idomainak kidomborításáról.

-Meghoztam a reggeli kávét uram!- szólt bájosan.
-Köszönjük,  tegye  kérem  az  asztalra.  Látom  hármat  hozott,  ezek  szerint  Catherine  is

megérkezett?- kérdezte az idősebb férfi.
-Még eddig  nem,  de  biztosan itt  lesz  perceken belül,  hisz  ő  mindig  pontos  szokott  lenni.-

válaszolta a titkárnő, miközben lerakta a tálcát, és tűsarkainak ütemes kopogása közepette kiment.
A két férfi békésen kavargatta a kávét, hogy aztán lassan szürcsölgetve élvezzék minden egyes

korty aromáját.
Az idősebb férfi visszahelyezte üres csészéjét az asztalra, s erősen a másik szemébe nézve így

szólt:- Várjunk még Catherinére, vagy lássunk neki a teendőknek, mi a véleménye?
A meglehetősen erős testalkatú,  fekete hajú negyven körüli  férfi  állta  főnöke tekintetét,  és

tisztában volt vele, az öreg akar valamit, s ez csak a felvezető kérdés volt. Jól ismerték egymást, hisz
már egy évtizede dolgoztak együtt.

-Szerintem rögvest megérkezik, biztos közbejött valami, talán itt vesztegel valahol a közelben
egy dugó kellős közepén.- válaszolta higgadtan.

-Ő sosem szokott dugóba kerülni, nem szokott lerobbanni a kocsija, nem szoktak problémái lenni,
és sosem szokott késni.- reagált fejcsóválva az idős férfi.

-Én is csak találgattam, magam sem tudom, hol lehet.- felelte őszintén a fiatalabb.
-Mondja  Leslie,  maga  szerint  minden  rendbe  van  mostanában  Catherine  körül?  –tért  rá  a

lényegre az aggódó arcú főnök.
-Nem tudom tisztességes dolog lenne-e részemről, ha erre most válaszolnék, amikor itt sincs.
-Higgye el kimondottan a jó szándék vezérel, s Catherine érdekében próbálok nyomozni, s ebben

kérem a segítségét. Úgyhogy tegyük félre, az ön egyébként teljesen jogos aggályait. Őszinte választ
várok magától, mert maga az egyetlen kollegája, akit valamennyire közel enged magához, s esetleg
beavatja a problémáiba. Úgy gondolom, ön többet tud róla, mint én.

-Rendben van. Nos úgy vélem, az a tragikus esemény nagyon megviselte, de mióta visszatért



közénk, a munkáján semmit nem lehetett észrevenni. Sajnos a bizalmába, már engem se fogad be
úgy, mint azelőtt, de azt hiszem ez érthető.

-Igaza van, a munkájában valóban semmi kifogásolni valót nem lehetett találni a visszatérését
követően, de sajnos ez mára megváltozott. Az utóbbi időben aggasztó jeleket vélek felfedezni.

-Mit ért ez alatt pontosan?
-A  férje  halálát  követően  egy  ideig  betegállományban  volt,  majd  meglepően  jó  állapotban

jelentkezett munkára. Egy kicsit korainak tartottam a visszatérését és őszintén aggódtam miatta, de
aztán megnyugvással vettem tudomásul, hogy a munka csak jót tesz neki. Hatalmas energiával,
szinte megszállottként dolgozott.  Úgy tűnt,  legszívesebben a nap huszonnégy óráját itt  töltötte
volna.

-Ne haragudjon, de én most is ekként látom.- vágott közbe a fiatalabb férfi, kissé udvariatlanul.
-Igen, ez többnyire így is van, de bizonyos időközönként nagyon furcsán viselkedik.
-Pontosabban mire gondol, mert én nem fedeztem fel semmi rendkívülit.
-Ez azért van, mert gondosan ügyeltem a részletekre. Amit most elmondok önnek, szigorúan

bizalmas, s csak azért árulom el, mert bízom benne, ketten többre juthatunk.
-Természetesen megbízhat bennem.
-Húsvét után figyeltem fel rá először, milyen kimerülten, kissé zavart állapotban jelent meg

dolgozni.  Ez nemsokára megismétlődött.  Megpróbálta nagyon ügyesen álcázni magát,  de az én
szememet nem tudta megtéveszteni. Nem foglalkoztam különösebben vele, mert ez az állapot egy-
két napnál tovább nem tartott, s rajtam kívül más fel se figyelt rá, igaz ilyenkor mindig olyan munkát
adtam neki,  melyet  egyedül  végezhetett.  Azt  hiszem hibáztam, mert  a  helyzet  szép lassan,  de
fokozatosan romlott. Egy későbbi alkalommal már be sem jött, csak telefonált. Másnap szörnyű
állapotban volt, azt füllentette influenzás. Ez többször megismétlődött, legutóbb két hete, amikor
három  napig  nem  tudtam  róla  semmit.  A  negyedik  nap  megkeresett,  tettére  nem  tudott
magyarázatot  adni,  csak  könyörgött  kétségbeesetten,  legyek  megértő,  s  többé  nem fordul  elő
hasonló dolog. Maguk úgy tudták az édesanyja beteg, s ezért van távol. Nos erről mi a véleménye?


