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Tegnap

A nő ritka szépség volt, már csak azért is, mert fogalma sem volt 
arról, mennyire tökéletes. Ahhoz már elég régóta figyelte, hogy ezt 
gyanítsa, de miután találkozott vele, kiderült, hogy a megérzése he-
lyes volt. Szerény volt, félénk és befolyásolható. Talán nem volt ön-
bizalma, vagy egyszerűen csak nem volt túlságosan okos. Lehet, 
hogy magányos volt, vagy nem találta a helyét ebben a kemény 
világban.

Tulajdonképpen mindegy.
A lényeg a szem. És ő tökéletesen megfelelt.
A szeme ragyogva villant fel, ahogy közeledett a járdán. A nyá-

ri ruha könnyedén meglibbent a térdénél, de nem illetlenül. Tet-
szett neki, ahogy a ruha ide-oda leng, és ahogy a nő takarosan 
mozgatta a karját meg a lábát. Halovány bőrű volt, és csendes. 
A frizurája lehetett volna jobb is, de így is elment.

Amúgy is a szem a lényeg.
A tekintete tiszta kell hogy legyen, mély és óvatlan. Gondosan 

szemügyre vette, nem változott-e valami azóta, hogy néhány nap-
pal korábban megbeszélték, hogy találkoznak. A nő bocsánatkérőn 
nézett szét, és ő a távolból megérezte a rossz szerelmi kapcsolatok 
és az értelmetlen munka szülte boldogtalanságot. A nő korábban 
azt remélte, az élet többet tartogat számára. Ő pedig megértette 
ezt, úgy, ahogyan a legtöbb férfi sosem értené meg.

— Helló, Ramona!
Most, hogy ilyen közel voltak egymáshoz, a nő szégyentelenül 

elbátortalanodott.
Sötét szempillái végigsimítottak az arca hajlatán, és úgy fordí-

totta a fejét, hogy a férfi többé nem láthatta hibátlan állkapcsát.
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— Örülök, hogy így döntöttünk — szólt a férfi. — Szerintem nem 
fogjuk megbánni.

— Köszönöm, hogy időt szakított rá. — A nő, szemét még min-
dig lesütve, elpirult. — Tudom, milyen elfoglalt.

— A jövő mindannyiunk számára fontos. Az élet, és az, aho-
gyan éljük, a karrier, a család és az önmegvalósítás... Jó, ha meg-
tervezzük és végiggondoljuk a dolgokat. Nem kell egyedül csinál-
nunk, egy ilyen városban nem vagyunk egyedül. Itt mindenki isme-
ri egymást. Segítünk egymásnak. Meglátja majd maga is, ha már 
régebb óta él itt. Itt kedvesek az emberek. Nem csak én.

A nő biccentett, de a férfi megértette, mit érez mélyen oda-
bent. Szinte véletlenül találkoztak, és a nő azt kérdezte magától, 
vajon miért nyílt meg ilyen készségesen egy idegen előtt. De hát ez 
volt az ő adottsága — az arca, a megnyerő modora, az, ahogyan 
megbíztak benne. Egyes nőknek erre volt szükségük: egy vállra, tü-
relemre. Miután rájöttek, hogy az érdeklődése nem szerelmi jellegű, 
már minden könnyen ment. Megbízható volt, és kedves. Azt gon-
dolták róla, hogy két lábbal áll a földön.

— Akkor mehetünk? — Kinyitotta a kocsi ajtaját, és a nő egy 
pillanatig habozott, miután a tekintete cigarettacsikkekre és szét-
tépett nejlondarabkákra esett. — Kölcsönautó — jegyezte meg a fér-
fi. — Elnézést, az enyém szervizben van.

A nő az ajkába harapott, sima vádlijában megfeszültek az iz-
mok. A műszerfalon foltok éktelenkedtek. A szőnyeg rongyos volt.

Nógatás nélkül nem fog menni.
— Úgy volt, hogy holnap találkozunk, emlékszik? Késő délután. 

Kávézunk, beszélgetünk. — A férfi szélesen elmosolyodott. — Ha 
minden a terv szerint alakul, a másik autóval jöttem volna. De ma-
gának nem volt jó az időpont. Az utolsó pillanatban raktuk át, és 
hát végül is a maga kedvéért csináljuk...

A férfi elhallgatott, és várta, hogy a nő végiggondolhassa, hogy 
ő kezdeményezte a találkozót, és nem a férfi. A nő még egyszer 
utoljára bólintott egyet, mert ez logikusan hangzott, és mert nem 
akart olyasvalakinek tűnni, aki olyan csekélységekkel foglalkozik, 
mint egy autó kinézete, különösen miután ő maga meg sem en-
gedheti magának, hogy autója legyen.
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— Anyám jön reggel Tennesseeből. — A nő vetett egy pillantást 
a lakóház felé, és a szája sarkában új redők jelentek meg. — Nem 
számítottam rá.

— Igen.
— Mégiscsak az anyukám.
— Igen, már mondta. Tudom. — A férfi hangjából enyhe inge-

rültség csendült ki, egy kis türelmetlenség. Elmosolyodott, hogy ki-
húzza a fullánkot, bár más sem hiányzott neki, mint hogy a lány 
közönséges származására emlékeztessék. — Az unokaöcsémé az 
autó — mondta. — Főiskolára jár.

— Hát, ez mindent megmagyaráz.
A nő a szagra és a koszra gondolt, de nevetni kezdett, úgyhogy 

a férfi is vele nevetett.
— Gyerekek... — mondta.
— Hát, igen.
A férfi tréfásan meghajolt, és tett valami hintókkal kapcsolatos 

megjegyzést. A nő nevetett, de a férfi már nem figyelt rá.
Aztán a nő beszállt az autóba.
— Szeretem a vasárnapokat. — Egyenes háttal ült, amíg a férfi 

becsusszant a kormány mögé. — Olyan nagy a csend és a nyuga-
lom. Nincsenek elvárások. — Lesimította a szoknyáját, és újra rávil-
lantotta azt a szempárt. — Maga szerint is?

— Persze — vágta rá a férfi, de teljesen hidegen hagyta a téma. 
— Említette az édesanyjának, hogy találkozunk?

— Még csak az kéne! — vágta rá a nő. — Csak faggatózna. És azt 
mondaná, hogy annyira szükségem van valakire, hogy felelőtlen 
vagyok. Meg hogy inkább őt kellett volna felhívnom.

— Lehet, hogy alábecsüli.
— Nem, dehogyis.
A férfi bólintott, mintha megértette volna a másik elszigetelt-

ségét. Az anya basáskodó, az apa távoli vagy meghalt. A férfi el-
fordította a slusszkulcsot, és tetszett neki, ahogy a nő ül, egyenes 
háttal, az ölében takarosan összekulcsolt kézzel.

— A szeretteink általában azt látják bennünk, amit látni akar-
nak, nem pedig azt, akik valójában vagyunk. Az édesanyjának job-
ban oda kellene figyelnie. Szerintem kellemesen csalódna.
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A nő ettől felderült.
Elindultak, és a férfi úgy társalgott, hogy ez a hangulat ne vál-

tozzon.
— És mi a helyzet a barátaival? — kérdezte. — A munkatársaival? 

Ők tudják?
— Csak annyit, hogy ma találkozom valakivel, és hogy valami 

személyes ügy. — A nő elmosolyodott, és megmutatta azt a meleg, 
érzelemgazdag szempárt, ami miatt először felfigyelt rá. — Nagyon 
kíváncsiak.

— Azt elhiszem! — felelte a férfi, és a nő másodszor is elmoso-
lyodott.

Tizenkét percbe telt, mire feltette az első értelmes kérdést.
— Na de... Azt hittem, kávézni megyünk.
— Először máshová viszem.
— Hogy érti?
— Meglepetés.
A nő a nyakát nyújtogatta, ahogy a város elsüllyedt mögöttük. 

Mindkét oldalon mezők és erdők nyúltak a távolba. A kihalt út új ér-
telmet nyert, ahogy a nő az ujjaival megérintette az arcát, a nyakát.

— A barátaim keresni fognak.
— Azt hittem, nem mondta meg nekik.
— Ezt mondtam volna?
A férfi csak ránézett, de nem válaszolt. Az ég odakint lilában 

játszott, a nap vörösen izzott át a fák lombjain. Messze maguk mö-
gött hagyták a város peremét. Egy távoli dombtetőn elhagyott 
templom csücsült némán, romos tornya mintha az elsötétülő ég 
súlya alatt roskadt volna össze.

— Imádom a romos templomokat — szólt a férfi.
— Tessék?
— Nem látja?
Odamutatott, és a nő rámeredt az ősrégi kövekre, a törött ke-

resztre.
— Nem értem.
Aggódott. Próbálta meggyőzni magát, hogy minden rendben 

van. A férfi figyelte, ahogy feketerigók szállnak le a romokra. Né-
hány perc múlva a nő megkérte, hogy vigye haza.
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— Nem érzem jól magam.
— Mindjárt ott vagyunk.
A nő most már megijedt, a férfi látta rajta. Megrémisztették a 

férfi szavai, a templom és a különös, monoton sípolás, amely a férfi 
fogai közül hallatszódott.

— Nagyon kifejező a tekintete — közölte a férfi. — Mondták már?
— Azt hiszem, hányni fogok.
— Nem fog.
A férfi befordult egy kavicsos útra. A világot most a fák, az al-

konyi fények és a nő bőrének melege jelentette. Miután áthajtottak 
egy rozsdás kerítésen nyíló kapun, a nő sírva fakadt. Először csak 
csendesen sírt, aztán hangosabban.

— Ne féljen! — szólt a férfi.
— Miért csinálja ezt?
— Mit?
A nő erre még hangosabban kezdett zokogni, de nem mozdult. 

Az autó kigördült a fák közül egy tisztásra, amelyet gaz és fém-
hulladék borított. A közepén egy üres takarmánysiló magasodott, 
kereken és csíkosan, csúcsát rózsaszínre festette a lemenő nap. Az 
aljában kis ajtó tátongott, mögötte fekete, mozdulatlan üresség. 
A nő felnézett a silóra, és amikor visszanézett, egy bilincset pillan-
tott meg a férfi kezében.

— Vegye fel ezt!
A férfi az ölébe pottyantotta a bilincset, mire egy meleg, ned-

ves folt kezdett el növekedni alatta. A férfi figyelte, ahogy a nő 
kétségbeesetten néz ki az ablakon, emberek, napfény vagy bármi-
lyen más, reményre okot adó jel után kutatva.

— Próbáljon úgy tenni, mintha nem igazából történne!
A nő feltette a bilincset. A fém apró csengettyűként csilingelt.
— Miért csinálja ezt?
Ezt már kérdezte egyszer, de nem hibáztatta érte. Leállította a 

motort, és hallgatta, ahogy kattog az őket körülvevő csendben. Me-
leg volt a tisztáson. Az autóban vizeletszag volt, de nem bánta.

— Holnapra volt tervezve. — Egy sokkolót nyomott a nő bordá-
jának, és figyelte, ahogy az összerándul, miután meghúzza a ra-
vaszt. — Addig nincs szükségem rád.
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