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A könyv
- Drágám, kérlek szépen, hagyd már abba! -  a szőke,
telefonba beszélő, tökéletes alakú, harminc év körüli
hölgynek már könyörgő volt  a hangja. -  Hagyd már
abba,  kérlek!  Már  nedves  a  bugyim,  és  mindjárt
becsöngetnek. Hogy fogom majd végigcsinálni ezt az
utolsó órát? Hogy én vagyok a te mindig doromboló
kiscicád? Ne, ne folytasd, kérlek. Most is hallod, ahogy
dorombolok?  Megsimogattam  a  hajam.  Honnan
tudtad? Nem, nem simogattam, csak megigazítottam.
Igen, te is.  Igen, majd dorombolni  fogok. Most már
tényleg  hagyd  abba!  Már  itt  vagyok  a  teremnél.
Tudom, tudom. Te majd este fogsz tépni.  Tudom! –
már akadozva mondta ezeket az utolsó szavakat.
Abban  a  pillanatban  megszólalt  a  csengő.  Simított,
testhez  feszülő  ruhájában  kinyitotta  az  ajtót,  és
belépett a terembe.
Utolsó  óra  volt.  Tavasz  vége.  A  diákok  már  nagyon
várták a közeledő év végét és az utolsó órát.
„Mint egy tündér!” - az első padban ülő fiú fejében ez
volt az első gondolat, ahogy látta fellépni az asztalhoz
a tanárnőt. „Igen, ő egy tündér. Minden tündéri benne.
A haja,  fitos orra,  mandula szemei,  ívelt,  hosszúkás
szája,  lejjebb  nem  nagy,  de  kecsesen  gömbölyödő
mellei. Ez az áttetsző ruha. Csak a tündérek hordanak
ilyet.  Aztán ahogy leül.  Csak a tündérek tudnak így
leülni.  A  térd  fölött  lévő  szoknya,  mikor  felcsúszik
comb középig. Tündéri, na, és ami az alatt lehet. Na,
az mennyei!”
A fiú csak nézte, nézte. Fátyol  húzódott szemei elé.
Elképzelte  azt  a  csodás  tündérrétet,  csivitelő



madarakkal, ahogy ők ebben az idillben ott fekszenek
egymás mellett.
A tanárnő kinyitotta a könyvét és olvasni kezdte. De
amit  látott,  megdöbbentette.  A  szavak,  a  mondatok
egymást  átölelve,  simogatva,  csókolgatva  jelentek
meg  szemei  előtt.  Párjának  arcát  is  látta.  Széttárt
karokkal várta őt. Felemelte kezét, és intett. Hallotta
amint azt mondja neki:
- Gyere, gyere már cicám! Mire vársz még?
Megdörzsölte szemeit, és nagy erővel csapta össze a
könyvet.  Erre  a  zörejre  visszatért  a  szőke  fiú  is  a
jelenbe. Füle mellett száguldott el a mondat, hogy a
tanárnő  az  ő  nevét  mondta.  Most  kezdett  csak
rádöbbenni, hogy hol is van valójában. Lassan felállt,
de  fogalma sem volt  róla,  hogy  mit  kérdeztek  tőle.
Akadozva, szótöredékek pottyantak ki szájából.
-  Ááááá...mmmmm...ööööö – belevörösödött  ebbe a
váratlan  helyzetbe.  Szemeit  még  mindig  nem tudta
levenni  a  tanárnő  melleiről,  melyek  ruhájához
feszültek,  és  a  bimbókról,  melyek  majd
átlyukasztották a finom textilt. A nő kikelve magából
felállt, és már majdnem ordítva mondta:
- Ön fiatalember egy hedonista. Ezért megbüntetem.
Büntetésként  itt  marad  velem  még  egy  órát  a
teremben,  és  felolvasást  fog  tartani.  Megértette?  -
szúrós szemekkel nézett a fülig vörösödött fiúra.
- Iiiigen. Megértettem – válaszolt és lesütötte szemeit.
Kicsöngettek. A tanulók tolongva, nagy sietve hagyták
el a termet. A szőke fiú ott maradt a helyén, és várta a
könyvet,  amit  majd  megkap.  Várta  türelmesen  a
büntetést. Mikor az utolsó diák is kiment, a tanárnő
lassan becsukta az ajtót, majd kulcsra zárta. Az asztal
felső fiókjából kivett egy könyvet. Elolvasta a címet, és



odavitte  a  fiúnak.  Lerakta  az  asztalára,  majd  fejét
oldalra billentve, lágyan ránézett.
- Ebből olvasson fel nekem, kérem!
A fiú halkan felolvasta a címet:
- Erató...




