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Nyolc gyertya 

    Hamiskás fintor jelent meg Ágika arcán. A maga 8
évével  pontosan  tudta,  hogy  elérte,  amit  akart.  Az
apjának esélye sem volt ellenkezni, mert ő bevetette
azt  a  bizonyos  „apuci,  légyszi-légyszi-légyszi…”
nézését,  azokkal  az  amúgy  is  hatalmas,  meleg
szemeivel…

   „Elvégre,  születésnapja  van,  na!  Ha  ma  sem
engedhetjük meg magunknak ezt a kis luxust, akkor
mikor?” – valami hasonló járt az apukája fejében. 

   A  cukrászda  kirakata  előtt  álltak,  egymás  kezét
fogva,  bámulva  a  sütemények  színes  kavalkádját.
István  önmaga  arcát  látta  a  kirakat  üvegében,
válaszokat  várva  borús  tekintetének  tükörképétől.
Ágika pedig Nórát, a pult mögött. Éppen azt a fehér
blúzt viselte, amire az álmából emlékezett. 

   Nóra  néha  helyettesítette  Juli  nénit  rajzórán,  a
második  B  igencsak  vidám  közösségében.  Ágika  az
első  pillanatban,  amikor  Nórát  megpillantotta,  tudta,
hogy nekik, kettejüknek dolguk van egymással. Akkor
a  szíve  hevesebben  kezdett  dobogni,  és  a  testét
valami régről emlékezett melegség járta át. 

   Éjszakánként,  álmában  gyakran  beszélgetett
anyukájával,  aki  olyankor  mindig  egy  fülbemászó,
lélekmelengető  dalt  dúdolt  neki.  A  Nórával  való



találkozás napján, az éjszaka csendjében megkérdezte
édesanyját, mit gondol a történtekről…

   A  válasz  lágy,  fényes  mosoly  volt,  amit  Ágika
azonnal megértett. 

   Ettől az éjszakától fogva várta a jeleket.

   A  jelek  pedig  nem  akartak  túl  sokat  váratni
magukra,  már  a  következő  délelőtt  jelentkezett  az
első. 

   Karácsonyra készülődtek,  melynek részeként  Éva
néni  az  osztálytársak  és  a  tanítók  neveit  kis
papírdarabkákra írta, majd azokat összehajtogatva egy
régi  kalapba  szórta.  Később  ebből  húzhatta  ki
mindenki  annak  a  nevét,  akit  valami  személyes
ajándékkal köszönthet majd fel. - Nóra pontosan ekkor
lépett az osztályterembe, hogy a megbeszéltek szerint
leadja a szertár kulcsát.

   Éva néninek automatikusan mozdult a keze Nórát
megpillantva,  és  a  következő  cetlire  felkerült  a
helyettes tanító neve is. 

   Amikor pár perccel később Ágika izgatottan bontotta
szét az általa választott  darabot,  és azon Nóra néni
nevét olvasta, felsikított örömében.

   A  papírfecnit  aztán  gondosan elrejtette  rózsaszín
iskolatáskájának "titkos" zsebében, és senkinek nem
volt  hajlandó  elárulni  a  rajta  szereplő  nevet.  Még
apukájának sem, aki szeretett volna segíteni lányának
az ötletelésben.

  -Egy szőke  angyalé  lesz,  apa!  -  kacsintott  apjára
huncutul, mikor rákérdezett, ki lesz az ajándékozott.



   Álmában ezzel a szőke angyallal együtt fújta el a
születésnapi  tortáján  a  nyolc  gyertyát,  aki  fehér
blúzban volt, és határtalan szeretet áradt lényéből…

   Az ajtón belépve kis harangok csilingeltek felettük.
Senki nem volt a cukrászdában, csak két szőke nő a
pult mögött.

   Minden nagyon álomszerűen történt. István, amikor
később a cukrászdában töltött időre visszagondolt, úgy
érezte,  mintha  ott,  akkor  kívülről  látta  volna  saját
magát, és az eseményeket, melyek vele, Ágikával, és
azzal a meleg tekintetű, fehér blúzos elárusító lánnyal
történtek.

   - Azt kérem! - szaladt a pulthoz Ágika, és mutatott
az egyik tortakölteményre.

István csak mosolygott, és fehér blúzos lány tekintetét
kereste, aki épp Ágikára kacsintott. Az elárusító lány
mosolyában  volt  számára  valami  hihetetlenül
ismerős...

- Biztos azt kéred, kislányom? - kérdezte, miközben
egészen más dolgok jártak a fejében - ahogy a nő a
lányával összenézett... - elkalandoztak a gondolatai.. 

- Igen, apa! Azt szeretném! Igen! Igen! 

- Tessék mondani, ez milyen torta? - kérdezte a lányt,
mert  bizony  rajt  felejtette  a  tekintetét,  és  a  beállt
csendben  kényszert  érzett  arra,  hogy  valamit
kérdezzen...

- Buja vágyak. Ez a torta neve! - válaszolta a lány,
kissé elpirulva. 



-  Érdekes  neve  van,  annyi  biztos!  -  mosolyodott  el
István  is,  újra,  miközben  zavara  egyre  csak
erősödött...

- Apa! Mit szólnál, ha Nóra néni is odaülne mellénk az
asztalhoz? 

   A kérdéssel sikerült meglepnie az apját Ágikának,
majd  a  meglepettség  néma csenddel  telő  pillanatait
kihasználva,  Nórának  is  előadta  azt  a  bizonyos,
visszautasíthatatlan, könyörgő nézését.

-  Nóra  néni,  ugye  odaül  velünk  az  asztalhoz!  Úgy
szeretném, ha odaülne! 

  Nóra  Istvánra  nézett,  aki  csak  mosolygott,  mert
pontosan tudta, hogy ez így fog történni.

-  Üljön  le  hozzánk,  kérem!  -  hangja  nyugodt,  és
határozott  lett.  -  Örömet  okozna  ezzel  Ágikának!
Igazán! 

   Nóra  mosolyogva  kivette  a  hűtőpultból  a  tortát,
majd  keresett  nyolc  apró,  piros  gyertyát,  és  hozzá
gyufát.  Addigra  Ágika  és  István  leültek  az  egyik
asztalhoz.  A másik szőke lány eközben az asztalhoz
vitte a tányérokat, villákat.

   Két idősebb hölgy jött be az ajtón kicsit később. Ők
már  csak  azt  látták,  hogy  épp  hárman  ültek  a
cukrászdában, az egyik félreeső asztalnál. Egy kislány,
aki határtalan örömében boldogan kacagott, egy férfi,
meglepően elérzékenyült ábrázattal, és egy szőke nő,
fehér blúzban, arcán angyali mosollyal. A nő és a férfi
a  kislány  kezét  fogták,  két  oldalról,  és  épp  együtt
fújtak  el  nyolc  gyertyát  egy  málnás  csokoládétorta
tetején. 


