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Csak szelíden

Márton, a számviteli asszisztens, ott ült az őt megillető
helyen.  Hosszú idő után végre alkalmasnak találták,
olyan státuszt kapott, ami a végzettségének megfelel.
Az  ügyfelekkel  tartani  a  pénzügyi  kapcsolatot,  ami
egyéb előnyökkel  is  járt,  ha épp bájos nőt kellett  a
pénz világában eligazítania. Kinek milyen befektetést
ajánl,  ez  volt  a  fő  feladata.  Ilyenkor  szinte  minden
dekoratív  nő  dekoratív  mosolya  felért  számára  egy
szeretkezéssel.
Ezen a forró napon kivételesen nem vágyott az idegen,
gazdag  nőcik  megelégedett  pofizacskójára.  Sokkal
inkább  várt  egy  fontos  telefonhívásra,  mely  egy
búsásan  fizető  külföldi  munka  lehetőségének,
beteljesülésének  égi  mannáit  tálalná  asztalára.  A
délelőtt folyamán esedékes az értesítés. Erre csábult a
nyála,  ám  a  hívás  csak  nem  akart  az  éterből
megérkezni,  és  azt  jelezni  az  okos  telefonjára,
kedvenc  énekesének  édesded  hangjának
sugározásával. Így, ma az új kuncsaftoknak, csak félig
meddig  jutott  arcizmának  kerekded  ringásából.  A
szeme  homályában  csak  ő  vélte  látni  a
magánszférájában a  bizonytalanság szikra  csillámait.
Végezte a dolgát, sűrűn az órájára lopva tekintetét. Az
arca  gödrén  verejtékcseppek  hadakoztak  a  hulló
megsemmisüléssel.  Többször  felállt,  zsebkendőjével
megállítani  a  cseppgörgetegeket.  Az  első  ilyen
izzadságtörlésből felocsúdva, észrevett egy szemrevaló
fiatal  nőt.  Akár  egy  bombázó  sztár  is  lehetne  egy



romantikus  filmben,  –  gondolta  –  ha  egy  kicsit
divatosabb  és  feltűnőbb  öltözékben  volna,  és  ha  a
sminkjét  is  erőteljesebben  kihangsúlyozná.  Szelíd
szépség, – becézte el így, magában. Ott ült épp az ő
kiszolgáló  pultjával  szemben,  várt  a  kényelmetlen
fotelben,  hogy  mikor  kerül  sorra.  Egyik  alkalommal
mindketten egy időben kukkoltak az órájukra,  aztán
pillantottak  fel  egymásra.  Mártonból  őszinte  mosoly
görbült ki, a szelíd szépség viszont gyorsan lesütötte a
szemét a lapos talpú szandáljára, nehogy esélyt adjon
egy  szemkontaktusban  kimerülő  érzéki  flörtnek.
Csendben üldögélt, bár az időt ő is igencsak sürgette,
hiszen a munkahelyén fejét veszik annak, aki elkésik.
Körülötte  az  emberek  jöttek-mentek-rohantak.  A
csipogó adta kiszámíthatatlan sorrendben villogtatva a
sorszámokat, mintha csak fagylaltárus volna, lehűteni
a  várakozás  rongymeleg  kedélyit.  A  percek  folytak
másfél-órára  dagadva.  Márton  törölgette  párás
homlokgőzét, és a szépséget mustrálta az ügyfelekkel
való  tárgyalása  közben.  Aztán  akarva  akaratlanul,
kilépve  belső  magából,  közvetítette  szemeivel  azt  a
fényt  a  „szépségnek”,  mellyel  egy  férfi  jelezni  véli,
hogy számára a nő nem közömbös. A fiatal nő ezt is
észrevételezte,  igaz  a  visszajáró  impulzusok  megint
csak  a  szandálja  végéig  értek,  és  pótcselekvésben
nyilvánultak meg, a táskájában való kotorászásban. A
hosszú  ideig  tartó  ülés  és  nyári  hőség  kellemetlen
nedvességet  produkált  ragacsos  mivoltában  a
szoknyája  és  a  bőrfotel  repedései  között.  Márton
továbbra is őt zabálta a szemeivel, mint valami éhes
száj, mely előtt francia krémest csámcsogtatnak. „Ó,
ez  a  szelíd  szépség,  szinte  nyitástól  itt  vár”,  –
kacsintott rá, türelmet is sugallva neki. Erre a nő is



reakcióba  lépett.  Elindult  felé  a  pulthoz,  és  torka
szakadtából üvöltözni kezdett: a k. életbe! Itt izzadok
ebben  a  kuplerájban,  (libbentette  fel  lucskos
szoknyáját), mondja meg már végre, hogy meddig kell
még  várnom?  Ahelyett,  hogy  kacsingatna  rám,
végezze a dolgát! Láthatta, hogy nyitás óta itt esz a
fene!
Közben  Márton  telefonja  is  megszólalt,  igaz,  az
ordibálástól azt nem hallhatta. Amire odaért, kijelzőjén
rejtett  szám kereste  valahonnan.  Pár  perc  múlva  a
szomszéd pultnál a szelíd szépség is sorra került.




