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A kutya a lábához simult, megrezzent ettől. Felállt és bement. Tüzet sem gyúj-
tott, elment a kedve, amint a bútorok üres helyét látta. A tükör mögött ami pók-
háló volt, azt sem takarította le. Szalonnát és túrót evett, aztán kiment az udvar-
ra.  

Állt egy darabig, az eget nézte. Hogy mit beszélgetett az égiekkel, senki nem 
tudhatja. Bement a csűrbe, a hosszú létrát az udorhoz támasztotta, a csűrkapuról 
leakasztotta a régi istrangot, hurkot vetett a végére, és elindult fölfelé.  

Reggel, hogy a csorda úgy megkésett, a gyerek kereste. A csűr földjén találta 
meg, mellette a szakadt istrang, a végén hurokkal. Észnél volt, de nem tudott se 
mozdulni, se beszélni, úgy összetörte magát. A gyerek felkiabálta a szomszé-
dokat, többen is beszaladtak az udvarra még az úton járók közül is.  

Egy markos fiatalember, a helyzet komolyságát látva színlelt vidámsággal szólt 
hozzá, ölébe kapva:  

— Mivel foglalkozik maga, Pityu bá? Legalább egy főpróbát tarthatott volna, 
hallja, hogy ne járjon ilyen szerencsétlenül. 
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A délutáni forróság nyomaként langyos szél libbent, műanyag tasakot zörge-

tett az útszélen. A csöndes, szűk utca apró térre nyílt. A saroknál, egy kivilágított 
teraszon, hatalmas napernyő alatt nagy társaság sörözött. Mazsola szétnézett. 
Arasznyi, libegő szoknyás lányok álltak egy autó mellett, a lehúzott ablakra fel-
könyökölt, tetovált vállú fiatalember egyik lány fülébe suttogott.  

Átvágott az úttesten, egy kirakatnál integetett a kiszolgálónőnek, lassított a 
kapualjban üldögélő virágárus öregasszony mellett, aztán a főtér felé vette útját. 
Az épületek fölött még világos volt az ég alja, kirakatok bőséges fényében pom-
pázott a járda. A virágágyásokon túl, a füvön egy férfi hasalt mozdulatlanul, egy 
padon idős házaspár kávézott. Alig járt autó. A tér túlsó felén, a ruhagyár irányá-
ból csapatokban érkeztek a fiatal nők, a hangos tömeg szétvált, egy része a lakó-
negyed, más része a vasútállomás felé kanyarodott. 

Percek alatt sűrűsödött a sötét. A kéttornyú templom előtt visszanézett. A tér 
fölött nem látott csillagot, és tovább, az átjárónál is az eget bámulta. Két nappal 
ezelőtt telehold volt, most meg sehol sincs… Pedig tiszta az ég. Nyíló hársak illa-
ta lengte körül, a híd környékén érezte már a vízszagot is. A hosszú járdarész 
egészen puszta volt, az utcai égők körül apró bogarak röpködtek. Halk beszédű 
nők vonultak a másik oldalon, Mazsolának újból a három lány jutott eszébe, 
akikkel egy teraszon üldögélt délután. Hangos kacagásukra a szomszéd asztalok-
tól is feléjük bámultak, apróságokon nevetgéltek jóízűen, és sört ittak. Azelőtt 
egy fényképkiállítás megnyitóján volt, öreg házak, falvédős szobabelsők és mo-
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solygó gyerekek képei előtt állt sokáig, a másik falon vasút és fakó falú raktárak, a 
nyüzsgő piac jeleneteit látta, meg néhány portrét. Érett, mosolygó nő egy ajtó-
ban, lépcsőn cigarettázó férfiak, a csordára váró szalmakalapos öreg, és lányok.  

Egy autó lassított mellette, a hangos zene egyszerre elhalkult, és a nevét kiál-
tották. Kerek arcú, barna lány integetett, és kinyitotta a hátsó ajtót. Az autó meg-
állt, a kormánynál ülő, hosszú hajú lány is az ablakhoz hajolt. 

— Gyere már! — kiáltotta, és a két lány egyszerre kezdett kacagni. 
Mazsola beült, és már indultak is. Esti séta, fordult hátra a kerek arcú, egy rövid ki-

ruccanás. Éjfél utánra már itthon is vagyunk — nevetett felszabadultan. Ahogy kiértek 
a városból, meghangosította a zenét, kidugta fejét az ablakon és nagyot sikoltott. 

— Mit csinálsz — morgott a vezető, aztán amikor beállt a csend, hangosan 
kacagott. A gödrös úton ide-oda kanyarogtak, Mazsolának meg kellett fogóznia. 

— Vigyázz! — kiáltott a volánnál ülő, és hatalmasat fékezett. Aztán hátrafor-
dult. 

— Semmi baj, indulunk is már tovább. Csak egy sündisznó — mondta a tévé-
bemondók szokott stílusában.  

A harmadik faluban, egy vendéglőnél álltak meg. Mazsola pénzt tett a zsebé-
be, előkereste a cigarettáját, a táskát az autóban hagyta. A terasz tömve, bent az 
épületben pedig meleg volt és ételszag. 

— Na lányok, mi legyen, mert nem erre számítottunk — nézett szemükbe a 
hosszú hajú. 

— Nem érdemes gyúródni — komolyodott el Mazsola. 
— Hát akkor — hátra arc! — és kifelé indultak.  
Szótlanul ültek az autóban, még a másodpercek is hosszúnak tűntek. A lány 

beindította a motrot, és beletaposott a gázba.  
— Hol fordulsz meg? — kérdezte a másik. 
— Majd meglátod. Nem adjuk fel ilyen könnyen! 
— Oda, ahol voltunk a múltkor? 
— Csakis. Tudsz jobb helyet? 
Újból szólt a zene, és visszatért a jókedv. Hűvös levegő vágott be az ablakon, 

széna illatozott. Szűk völgybe érkeztek, a kukoricaföldek kaszálókban folytatód-
tak az erdő felé. A fenyvesek fölött tiszta volt az ég, apró csillagokkal. 

A falu szokott álmát aludta már. Egy kanyarnál, a templomon túl letértek a 
híd mellett. Csend volt, csupán távoli kutyaugatás hallatszott. Megismerte Ma-
zsola az emeletes faépületet. A teraszon hosszú faasztalok mellett egy kutya fe-
küdt, jöttükre körülszimatolt és elébük állt, megszagolta mindhármukat. A te-
remben egyetlen égő világított a pult fölött. A lányok üdítőt, Mazsola sört kért. 
Piros rövidnadrágos kiszolgálólány hozta utánuk a tálcát. Ahogy leültek a tera-
szon, a kutya asztaluk mellé jött, kinyújtott derékkal szimatolt.  

Hűvös volt a levegő, halkan szólt a zene. Mazsola körülnézett, egyetlen isme-
rőst sem látott.  

— Egészségünkre! — emelte magasba az üveget. 
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— Finom a sör? — kérdezte a kerek arcú. Mazsola bólintott, és maga elé tette 
az üveget.  

— Én kérhetek belőle? — húzta össze szemét a hosszú hajú. 
— Jaj ne, hát te vezetsz! — nézett föl a másik lány.  
— Nem baj. Legfennebb itt alszunk.  
— Na ne! Erről nem volt szó — mondta hangosan a kerek arcú lány, és az 

üveg után nyúlt.  
A másik lány gyorsabb volt, elkapta és már a szájához is emelte, úgy nézett rá-

juk. Aztán nagyot kacagott, és maga elé tette az üveget.  
Felugrott a kutya mellőlük, Mazsola hátrafordult. Karcsú, fekete hajú nő kö-

zeledett az asztalok között, rövid ruhája combjára simult, arca sápadtnak tűnt a 
neonfényben. Szürkülő hajú, alacsony, vékony férfi jött utána, megállt az aszta-
luk mellett és szétnézett, a nő előbbre ment, egy üres asztalhoz leült. A férfi be-
intett a terembe, a pincérlány sietve jött ki, zavart mosollyal vette fel a rendelést. 
A férfi is leült, maga elé tette az autókulcsot, közelebb húzta a hamutartót és rá-
gyújtott. Ahogy kifújta a füstöt, a nő felállt mellőle és átült az asztal túlsó végére, 
szembenézett Mazsolával és végigsimította combján a ruháját. Mazsola a gyűrű-
ket nézte ujjain, nem látott karikagyűrűt, aztán a férfit figyelte. Biztosan a férje, a 
nőt többször is látta a városban, nagy, sötét szemeire emlékezett. Mindig elegáns, 
és fekete autóval jár legtöbbször.  

— Tetszik? — kérdezte a hosszú hajú, és odanyújtotta a sört. 
— Kicsoda? — kapta fel a fejét Mazsola. 
— Hát... úgy általában ez a hely… 
— Jó csendes. Kellemes itt — bólintott. 
A nő megsimogatta a kutyát, arra az a pad szélére tette egyik lábát. A férfi 

hangosan beszélt, sokáig magyarázott, a nő néha bólintott, és egy köszönömmel 
mosolygott a pincérlányra, amikor az kihozta a két üdítőt.  

Újabb csoportok jöttek, minden asztalnál ültek már a teraszon. Két rövidnadrá-
gos lány ült a harmadik asztalhoz, három fiúhoz, hangosan nevetgéltek, egyikük 
gurgulázó hangon bele-belevisított beszélgetésükbe. A pincérlány nevén szólította. 
Idevaló lehet — lesett rájuk Mazsola, aztán észrevette, a két lány is őket figyeli.  

— Olyan, mint egy fotómodell — intett a hosszú hajú. — Még a lábujja, a ha-
sa is barna.  

— Honnan tudod? — kérdezte suttogva Mazsola.  
— Láttam, amikor bejöttek. És láttam még máskor is itt.  
A képen láttam — villant meg Mazsolában. Igen, ő az! Ő volt a Csábítás — 

jutott eszébe a kép címe is. Sejtelmes mosoly, meleg szemek, laza tincsei közül 
kilátszott a fülbevalója. Csak ne lenne ilyen harsány… 

— Nagymenő — intett fejével a kerek arcú. — Jól is néz ki.  
— Tudja is, ne félj — kacagott Mazsola. 
— Ó, igen, a férfiak mindig jobban tudják azt… 
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Mazsola újabb sört kért, a lányok pedig kávét. Éjfél már elmúlt, mégsem sie-
tett haza egyikük sem.  

Ugyanolyan sárga blúzos kiszolgálónő hozta ki a rendelést, mint a másik.  
— Szia — intett neki a hosszú hajú lány. — Nem mentél szabadságra? 
— Most még nem lehet, este ketten dolgozunk. Óvatosan emelte le a tálcáról 

a kávékat, és kibontotta a sört.  
— Kitölthetem? — állt szembe Mazsolával. Hosszú haja szemébe hullt, rövid 

szoknyája ráfeszült csípőjére.  
— Nem, köszi, nem kérek poharat. 
— Kértek még valami mást? — nézett a lányokra.  
— Most nem… Meddig tartotok nyitva? 
— Amíg van vendég. Éjjel kettőig, háromig… 
Mazsola maga elé bámult, a nő kicserélte a hamuzót, és ahogy az asztal fölé 

hajolt, látszott, nincs rajta melltartó. 
— Ismered? — kérdezte a hosszú hajútól, amikor a nő bement.  
— A tavaly is itt dolgozott. Mutassalak be? — kérdezte hangosan a lány. 
— Sosem árt, ha van ismerősöd — kacagott a másik lány. — Hidegebb sört 

kapsz, meg ilyesmik.  
— S még ki tudja, milyen előnyök — toldta meg a hosszú hajú. 
Mazsola zavartan nézett a terem felé, mikor jön még ki a nő. Rémlett, hogy 

még látta valahol. Amikor aztán kijött, hosszan bámulta. Egyik férfi a kezét fogta 
meg az asztalon keresztül, a nő kacagott, kissé szemérmesen, szerényen, hát ezt 
nem lehet tükör előtt betanulni. A városban, vagy a kiállítás képein látta őt is? 
Kellemes, mély hangját hallotta, egyik asztalnál leült a vendégek mellé, egy srác 
átölelte a derekát, a nő homorítva húzta ki magát, a kéz a derekán maradt mégis.  

Keveset beszéltek, elmúlt a kitörő jókedv, Mazsola a kutyát nézte asztaluk 
alatt, meg néha a fekete hajú nőt. Az unottan forgatta üres poharát hosszú ujjai-
val, néha szétnézett, mintha várna valakire.  

Felhajtotta a sört Mazsola, rágyújtott. El akarta mondani, rájött, hogy egy ké-
pen látta a kiszolgálónőt, sötét ingben, mögötte felismerhető volt a hosszú utca 
néhány háza, szélfújta haja fölött kék volt az ég, a képnek valami semleges címe 
volt, egy idegen szó, de ő rájött, hogy az csak mellébeszélés. Nyugodt, komoly 
arcával maga volt a szépség… Várt, amíg újból kijött, hogy akkor kezdjen bele. 
A nő megállt egy asztal mellett, a vendégek nagyokat kacagtak, egyikük levert egy 
poharat, ahogy lehajolt, tenyerével végigsimított a nő combján, térdétől felfelé.  

— Akár mehetnénk is — fordult vissza Mazsola. A másik asztalnál a fekete 
hajú is a kiszolgálónőt nézte, és combjaira simította a ruhát.  

Mazsola állt fel előbb. Akkor látta meg a patakon túl, az épületek fölött a ke-
rek, piros holdat. A terasz sarkánál egyedül állt a nő, fölemelt fejjel a magasba 
bámult.
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