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Köszöntő

Eléggé régen szokásunkká vált,  hogy a szombat reggeleket családostul a 
közeli termelői piacon töltjük. Ha éppen itthon vannak a „kirepült” gyere
kek, ők is csatlakoznak, és ha éppen vendégek vannak, ők is. nem minden
kit a tojás- és zöldségvásárlás izgat, van, akinek a reggeli a vonzerő. Ilyen
kor ezt is itt bonyolítjuk, mert a lángos mindig friss és rengeteg finomsá
got halmoznak rá, a sült hurka és a kolbász házi. A teáról külön meg kell 
emlékezni, mert képes még az én gyerekkoromat is felidézni – ami persze 
már nem most volt –, és visszaadni azt az utánozhatatlan ízű teát, amit az 
iskolai napköziben állítottak elő. szerintem a rendes teához semmi köze 
nincs, de a nosztalgia érzése verhetetlen. Azaz mégis lehet benne valami, 
mert félve ugyan, de egy alkalommal azoknak az angol vendégeknek is 
vettünk belőle, akik nagy tearajongók és odahaza válogatott indiai teákat 
szürcsölnek délutánonként. És még kértek egy pohárral. Miközben a hur
ka mérlegre kerül és a teát a pohárba tölti a sütöde tulajdonosa, mindig 
váltunk néhány szót, megbeszéljük a heti híreket. Ez nem maradhat el.

tavasztól őszig a virágcsokor-vásárlás is része a programnak. Egyszerűen 
imádom a falusi asszonyokat, akik sorban ülnek a kisszékeken, mellettük 
vödörben állnak a kertjükben nyíló és csokorba rendezett virágok. Van
nak szerényebb méretűek, kisebb csokrok, kissé hervadtak, de vannak 
olyanok is, amelyek megállnák a helyüket a trendi virágüzletekben is. Az 
idén gyönyörűek voltak a hatalmas fejű díszhagymák. Mindegyik csokor 
zsineggel szorosan össze van kötve, ez elengedhetetlen része a dizájnnak. 
Legjobban azt a mozdulatot várom, ahogyan a csokrokat kiemelik a vö
dörből, és a víztől csöpögő szárakat újságpapírba tekerik. Megfigyeltem, 
ez a mozdulat mindenkinek szinte ugyanaz, mintha egységes koreográfia 
készült volna erre. Mindez a nagymamámra emlékeztet, ő is ült a piacon a 
kisszéken, vödörben állt a kertből szedett rózsa, margaréta, kardvirág, 
dália, mikor mi nyílott éppen, és mindig körbevette rezgővel. Az elmarad
hatatlan volt.
szeretem ezeket a reggeleket, főként nyáron, mert kikapcsol és ellazít, a 
lassulásról szól, nekem ez a heti pörgés levezetése.

A kikapcsolódásnak persze sokféle formája van. Lehet ez egy remek kerti 
parti is, ezért most mi is rendezünk egyet a magazin hasábjain, sok finom 
étellel és gyönyörű virágdíszekkel. Ellazulhatunk a nyár illataival, most öt
leteket adunk arra, mit ültessünk kertünkbe vagy a teraszra, ha buja illatok
ra vágyunk a meleg estéken. Másoknak kikapcsolódást jelent a séta egy kü
lönleges kertben, kirándulás a virágos réteken, vagy túrázás a magashe
gyekben – megmutatjuk, ott milyen különlegességekkel találkozhatunk. A 
többkötetes építész-írónő pedig arról mesél, hogyan alakítsuk úgy a ker
tünket, hogy a pihenést szolgálja, és élvezetes programok helyszíne legyen.
Élvezzük a nyarat, a napsütést, bárhol is vagyunk!

Csokrok újságpapírban
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