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A csészéje mélyére nézett, kortyolt egy keveset a teából, majd az ölében fekvő drapp 
kockás pokrócra ejtette mindkét kezét. Göndör, fekete fürtjei az arcába omlottak, és eltakarták 
a kilátást. Behunyt szemmel, félősen felemelte a fejét. Érezte, ahogy a szél kisimítja a haját a 
szeméből,  és  ahogy a napsugarak melengetni  kezdik az  arcát.  Várt  még egy kicsit,  aztán 
óvatosan kilesett a szempillái közül, hogy körülnézzen. 

Egy  szecessziós,  iskola-sárga  ház  második  emeleti  erkélyén  ült,  körülötte  fekete 
kovácsoltvas  korlát.  Az  agyagszínű  virágládákból  még  épphogy  csak  kikandikáltak  a 
világoszöld muskátli palánták. Mellette kis, kerek üvegasztal, rajta vázában egy csokor piros 
tulipán,  a  teáscsésze-alátét  és  száraz  kenyér.  Eleség  a  galamboknak.  A Nap  még  egész 
magasan járt: fényfürdőben úszott a város, az utca, az épület, a teraszocska - és Melanie. A 
halványkék égen szürke hasú bárányfelhők úsztak; az utca két oldalán magasra nyújtózkodó, 
zöldellő gesztenyefák felől madárcsiripelés hallatszott. Melanie rácsodálkozott a levegőben 
szálldogáló  szöszökre,  és  megállapította,  hogy  tavasz  és  jó  idő  ide  vagy  oda,  valaminek 
mindig lennie kell, ami belepotyoghat a teájába.

Óvatosan kihalászott egy szöszt a csészéből, ivott egy kicsit, majd megint becsukta a 
szemét,  és  fülelt.  Hallgatta  a  távoli  autók  zajának,  a  cipők  kopogásának  és  a 
madárcsicsergésnek ezt a délutáni, furcsa egyvelegét. Ma különösen nyugodt volt a környék: 
egy  magas  sarok  sem csúszott  meg  a  macskaköveken,  egy  türelmetlen  sofőr  sem akadt. 
Lentről  néha  léha  csilingelés  ütötte  meg  a  fülét:  az  utcára  nyíló  írószerboltnak  egész  jó 
forgalma volt.  Melanie  figyelte  az  embereket,  amint  papírzacskóval  a  kezükben távoztak. 
Ismerte  az  üzlet  tulajdonosát  -  a  néni  lelkes  környezetvédő,  itt  lakik  a  lépcsőházban  –; 
elragadó  modorának  hála  a  vásárlók  mindig  elégedetten  mosolyogva  léptek  ki  az  ajtón. 
Amikor legutóbb a boltban járt, Melanie orrát valami kellemes, megnyugtató és bársonyos 
illat csiklandozta, ami tökéletesen illett a hely hangulatához. A krémszínű falak előtt csokira 
barnult fa polcokon, fiókokban és asztalokon katonás rendben sorakozott a merített-, levél- és 
nyomtatópapírok,  töltő-  és  golyóstollak,  grafitok  és  füzetek  tömkelege.  A  fehér 
muszlinfüggönyökön beszűrődő fény megtört  a  bordó bársonysötétítőkön,  amiket  egy-egy 
masnival gondosan félrekötöttek. Már maga a helyiség is elegáns és finom volt, de igazán a 
gazdája mosolya, hangja és bája varázsolta barátságossá és különlegessé a légkört. A vevők 
legtöbbje törzsvásárló volt, és a létszámuk egyre csak nőtt, a nagyon jó minőségű áruknak és a 
kedvező áraknak köszönhetően. Melanie gyakran morfondírozott azon, vajon a néni titokban 
nem boszorkány-e, aki megbűvöli az embereket, hogy eztán csak nála vegyenek kihúzófilcet.

Egy újabb korty tea után ismét érdeklődve kukucskált körül. Tekintete végigfutott a 
mediterrán  színű  háztetőkön,  és  megállt  egy  kéménynél.  Elgondolkodva  ráncolta  össze  a 
homlokát.  Mozdulatlanul,  türelmesen várt.  Pontosan tudta,  mi  fog  történni,  mégis  mindig 
aggodalommal, féltéssel és szeretettel telítődött meg a perc. Akkor nyugodott meg, mikor egy 
kócos, szürke cirmos a téglákhoz dörgölőzött. Jelentőségteljes, mosolygós pillantást váltottak, 
majd az akrobata összekucorodott, oldalát a kéményhez támasztotta, és lábai köré csavarta a 
farkát. Minden rendben volt. Abban a macskatetős házban lakott Melanie legjobb barátja. Jól 
ismerte a szürke kövekkel borított lábazatot, a piszkosfehér falakat, de innen sose láthatta. 
Majdnem  az  egész  épületet  védték  a  gesztenyefák  a  kíváncsi  szemek  elől,  csak  a 
csipkefüggönyök előtti  narancs és lila kaspók virítottak büszkén az ablakban, mint a nyár 
emlékei. Bohókásak, egyediek és kedvesek – akárcsak ő. Felragyogott az arca a tudatra, hogy 
ma ismét meglátogatja - de ugyanabban a másodpercben liftezni kezdett a gyomra. Nem akart 
erre gondolni.

Mihelyst  kilátott  a csésze mögül, figyelme ismét az utcára terelődött.  Gondolatban 
elhaladt az emberek mellett, és mikor szemtelenül az arcukba bámult, mindenkit békésnek, 
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kiegyensúlyozottnak és rokonszenvesnek látott. Megcsodált egy kisbabát egy babakocsiban, 
elkapott  egy kisfiú kezéből  kiszabaduló léggömböt,  és átsegített  egy idős bácsit  a  zebrán. 
Mikor  befordult  a  sarkon,  kedvenc  cukrászdájánál  találta  magát.  A hely  nyáron  az  olasz 
fagyizók,  télen  az  angol  teaházak hangulatát  idézte.  A legjobban  ilyenkor,  kora  tavasszal 
szerette: már kipakolták a fával burkolt teraszra a kényelmes fonott székeket és asztalokat, így 
bárki magába szívhatott némi D-vitamint. De ha akart, beülhetett a mókás marcipánfigurák és 
sütemények közé, és újságot olvashatott a régimódi kislámpa fényénél, vagy egy bögre forró 
csoki  mellett  nézhette  az  ablakból  a  szürkés,  esernyővel  járkáló  alakokat.  Fagylaltból 
felsorolhatatlanul  sokfélét  kaphatott,  a  csokitól  a  meggyes  joghurton  keresztül  a  túróig 
minden ízt megtalált, sőt időnként olyan különlegességekre bukkant, mint a pisztácia vagy a 
mangó.  A  süteményválaszték  sem  hagyott  kívánnivalót  maga  után:  a  hűtőpult  mögötti 
üvegpolcokon csábosan mosolyogtak  a  hagyományos,  diétás,  habos-babos,  gyümölcsös  és 
cukormázas  finomságok.  Melanie tudta,  hogy a nagy hűtő  az emeleten,  pont  a  cukrászda 
fölött van, és záráskor szívesen segített volna elpakolni – de amikor idáig jutott, megrázta a 
fejét, és megint a teáscsésze után nyúlt, hogy eltüntesse a gombócot a torkából.

Becsukott  szemmel  hallgatózott,  koncentrált,  és  amikor  sikerült  kiszűrnie,  amit 
keresett,  elégedett  mosoly  terült  szét  az  arcán.  A vízcsobogás  megnyugtatta.  Miközben 
kinyitotta  a  szemét,  kissé  előrehajolt,  hogy  odaláthasson  a  tér  közepén  álló  szökőkút-
kolosszusra.  A  lépcsőkön  lezúduló  hatalmas  víztömegen  gyöngyszemekké  törtek  a 
napsugarak; a medencék szélén csücsülő vízköpők szivárványt varázsoltak a lépcsősor mellé; 
a földből gejzírként feltörő oszlopok láncolata keresztben szelte át a teret. Elképzelte, ahogy a 
levegőben száguldozó vízcseppek az arcába csapódnak. Éppen szlalomozva futott keresztül a 
téren a  tekintetével,  amikor  hirtelen elnevette  magát.  Az utcán mindenkit  váratlanul  ért  a 
felcsendülő harangjáték, Melanie számára viszont – aki számított rá - tökéletessé tette az öt 
perces idillt.   

A galambok, mint mindig, most is pontosak voltak. Néhányan a korlátra telepedtek, 
mások  a  terasz  kőpadlóján  lépkedtek  eleség  után  kutatva.  Melanie  letette  a  csészét  az 
asztalkára, elmorzsolta a kenyeret, és a darabjait szétszórta maga körül. Elégedetten szemlélte 
a lakomát, egészen addig, amíg meg nem ütötte a fülét az alsó lakásból átszűrődő szitkozódás. 
Sohasem értette, hogyan tudja néhány gerle a szimpla jelenlétével kihozni azt a jóembert a 
sodrából. Most már csak azért is etetni fogja őket – határozta el, amikor a fülébe jutott, hogy 
alsó szomszédja a múltkor napokon keresztül üvöltve dörömbölt az ajtaján.  Melanie szívesen 
elbeszélgetett volna vele normális hangnemben, de épp nem volt itthon, mert…

…vissza kell vinnie azt a regényt! – terelte gyorsan másfelé a gondolatait. Szerette a 
könyvtárat, azt a lapos tetős, szürke épületet két sarokra innen. Előszeretettel bolyongott a 
gigantikus polcok labirintusában, órákon át képes volt az egyik sarokban ücsörögni egy jó 
könyvvel a kezében. Mikor még kicsi volt, azt tervezte, hogy elolvassa az összes művet – és 
nagyon elszontyolodott,  amikor belátta, hogy ez lehetetlenség. A köteten, aminek ma ért a 
végére,  nyomot  hagyott  az  idő:  jellegzetes  könyv-illat  lengte  körül,  lapjai  megsárgultak, 
borítója  szakadozott,  sarkait  valakik  több  oldalon  is  behajtották  –  vajon  továbbolvastak? 
Melanie inkább könyvjelző-párti volt – még akkor is, ha folyton elhagyta a kedvencét, vagy 
véletlenül benne felejtette egy könyvben. Néha úgy érezte, az egész napját a tékában töltené – 
csak ne néznének rá mindig olyan furcsán!

Néhanapján  a  strandra  vágyott.  Maga  előtt  látta  a  kék  medencéket,  fürdőruhás 
emberekkel;  a  kicsit  ijesztő,  de  annál  izgalmasabb  csúszdákhoz  szaladgáló  gyerekeket;  a 
földre  terített  törölközőkön  barnuló  szülőket;  a  termálvízben  ázó  nagyikat.  Érezte  a 
klórszagot, a naptej-illatot, a tejfölös lángos ízét. Hallotta a vízcsobogást, a zsivajt, még a 
rádiót is a háttérben – de a kopogtatás visszarántotta a valóság talajára.
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-  Gyere  csak  be  –  megismerte  a  kopogásáról.  Gyorsan  megitta  a  maradék  hideg, 
szöszös teát, a pokrócba burkolózott – eddig észre sem vette, milyen hűvös lett -, és mosolyt  
erőltetett az arcára. Melanie számolta a lépéseket, és pontosan a huszadiknál csendült a hangja 
a háta mögül:
- Szia. 
- Szia. – ez megint nem olyannak sikerült, amilyennek szerette volna, és ezt ő is érezte.
- Valami baj van? 
- Semmi. Örülök, hogy ideértél naplemente előtt – utálta a naplementét. Semmi romantikust 
nem talált benne, inkább az elmúlásra emlékeztette. Megint eltelt egy nap, és ő nem csinált  
semmit, csak üldögélt a teraszon, teázott, és…
-  Látom  rajtad,  hogy  valami  nincs  rendben.  Elmenjünk  valahova?  –  Már  megint  kezdi. 
Tudom, hogy csak fel akar vidítani, de jobb lenne, ha békén hagyna.
- Már mindenhol voltam. – volt ebben valami igazság.
- Hát akkor…?
- Semmi. Csak olyan nehéz…
-  Tudom.  –  „Dehogy  tudod!”,  vágott  vissza  magában  Melanie,  de  hangosan  inkább  azt 
mondta:
- Menjünk be. Fázom. – őelőtte soha nem sírt, és nem is fog, ezt megfogadta. Titokban mégis 
elmorzsolt egy könnycseppet, amikor ő nem láthatta – hiszen épp betolta a kerekesszéket.
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