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Tükör Viktória

Viktória ezen a reggelen nem megszokott módon, korán
megébredt. Sajnálta ezt a két órát,  amit még alvással
tölthetett  volna.  Biztosan  a  mai  nap  kérdései  nem
hagyták békésen szundikálni. Kicsit mérges volt magára.
Az a fránya lámpaláz elűzte az álmait. Hiszen ma nagyon
jól  kell  kinéznie.  Nem  szabad,  hogy  fáradt,  kialvatlan
ábrázattal menjen a megbeszélt helyre. Hiába terelte el a
gondolatait, mégsem találta helyét a paplanos ágyban.
Most már elég! - hangosan sóhajtott. Minek nyomja az
ágyat,  ha  az  mégis  kiveti  magából.  –  Most  el  kell
válnunk! Melegítsen tovább a fene! – Azzal felpattant és
papucsot  húzott.  Első  dolga  volt,  hogy  kinyissa  az
ablakot. – Szép idő lesz! – Szippantotta be a friss júliusi
szellőt. – Csak ne volna még ilyen korán! –  Az oxigéndús
levegő belopakodott a szobába, Viktóriát ez jobb kedvre
derítette. Kiment a konyhába és fűzött magának egy erős
fekete kávét. Kényelmesen, szép lassan megitta, és még
várt néhány percet, hogy a kávé teljesen átjárja a szája
ízét és a fejében is kellemesebb ébrenlétet érezzen. Majd
bement  a  fürdőbe  és  letusolt.  Tanga  bugyiját  magára
vette és betekerte testét puha törölközőjével. Megállt a
tükör előtt  és szembenézett  saját képével.  Mondhatjuk
úgy is, hogy magával.
– Úristen! Mennyit öregedtem! Jaj, mi lesz,  ha épp ez
lesz a baj! Ha netán már túl idősnek néz, és azt mondja,
sajnálom,  nem  felelek  meg  a  tőle  elvártaknak.  Nem!
Ilyen szóba sem jöhet!  Nem lehetek olyan vén, hiszen
mindig  mindenki  azt  mondja  nekem:  "drágám
letagadhatsz akár tíz évet is", ám itt és most nem fogok



semmit letagadni. Hacsak... Á dehogy! Nem szoktam én
hazudni!  Maradjunk  a  tényeknél!  –  Közelebb  hajolt  a
tükörhöz. Szemén is megakadt a szeme. Mind a „négy
szem” mást észlelt.  – Jaj, mintha kisebbek volnának a
megszokottól! – Szidta a két valódit, a tükörben lévőket.
– Istenem! Így nem tűnök majd olyan nyitottnak, mint
aki nagyon is szeretne valamit, mint aki valóban akar. –
Próbálta  igazgatni  a  tekintetét.  Így  is,  meg  úgy  is.
Szemöldökét  jobbra-balra  irányítva.  –  Ha  ezt  kérdezi,
akkor  így  rakom,  ha  azt,  akkor  pedig  emígy.  El  kell
nyernem figyelmének legmagasabb csúcspontját, ha ő is
úgy szeretné. Az orrom! – Azzal is meggyűlt a baja. –
Hogy  ezt  eddig  miért  nem  láttam?  –  Ha  azokat
lefaraghatná,  hát  biztosan  megtenné.  Akkorának  látja
mint  egy  kilincs.  Ily  orral  pedig  azt  gondolhatják,  ő
bizony  beleütheti  azt  mindenbe.  –  Nem  szabad  ilyen
kicsinységeken fennakadni  még ha nagy akkor sem! –
Erre kidugta a nyelvét saját magára. Amit aztán sebesen
visszahúzott.  Majd  mégis  megint  kidugta.  Nem csak  a
mérete,  de  a  színe  is  kétségbe  ejtette.  Töredezett
csíkokat  vélt  felfedezni  rajta.  –  A  francnak  dugtam ki
magamnak!  Mik  ezek  a  repedések?  Netán  túl  sokat
használtam? Ha netán ezt olvassa le róla? Pedig ritkán
fagyizok,  hiszen  allergiás  vagyok  a  hidegre!  Hideg!
Istenem,  hiába  van  kánikula  mégsem  vehetek  fel
szoknyát, harisnya nélkül biztosan nem. A lábaimra én
sem merek rá nézni, akkor más se legeltesse a szemét
rajta! Meg aztán gyantáztatnom is kéne! Az ember egész
életében csak ezt meg azt tüntet el magáról! Még hogy
mindenki magát adja! – Ám az sem semmi, amit meg
magára  vesz.  –  Vegyek  kosztümöt?  Á,  akkor  azt
gondolhatja,  valami  úri  cicababa  vagyok.  Vegyek
farmert?  Akkor  meg  topisnak  néz.  Ha  a  középutat
választom és szövetnadrágban jelenek meg, akkor meg
olyan  hétköznapinak  néz,  akiben  nincs  fantázia,  sem



pedig  valami  egyedi  stílus.  Valljuk  be,  amivel
kirukkolhatnék, az meg a vesztemhez is vezethet... Erről
ennyit! Egy biztos nagyon- nagyon szeretném, hogy ez a
találkozó  reményt  váltson  ki  az  egész  jövőmre
tekintettel!  El  kell  nyernem  a  bizalmát!  –  Meditált
duruzsolva a tükör előtt. 
A  nyitott  ablakon  át  a  gangon  a  szomszédasszonya
hallgatózott, véletlen, de épp kint volt dolga. Az, hogy
mi,  azt  mindenki  tudja.  Nem  is  kell  kérdezni.
–  Ideje  lenne  már  valamit  magamra  kapnom,  mielőtt
még kifutok az időből! – Megint belenézett a tükörbe. –
Bizony egy kis smink is elkelne a pofimon, mert így olyan
nyers  képet  vágok!  Úgy  tán  színesebb  egyéniségnek
tűnhetek! Nos, akkor adok én magamra! Csak aztán ő is
adjon! Működjön ez oda-vissza és akkor minden rendben
lesz! Ha ő is úgy akarja! Persze túlzásokba sem eshetek
ami a színes mázat illeti!
Gyorsan befutott a fürdőbe, egy másik tükör előtt állt,
hogy fogat mosson. – A fenébe! Alig tudok kipréselni a
fogkrémes tubusból egy morzsányit.  Ha én ezt tudom,
biztosan  nem  foghagymás  pirítóst  vacsorázom!  Hiába
kávéztam,  érzem  azt  a  szagot!  Micsoda  kellemetlen
dolog, pedig mily  isteni  finom az a pirítós!  Sebaj,  van
rágógumi,  majd  találkozás  előtt  kiköpöm!  Csak  el  ne
felejtsem! Tudni kell minden helyen az illemet! Tüntessük
el a szagokat!  Nehogy kellemetlenséget idézzen elő! –
Magára  kapott  egy  blúzt  és  egy  divatosnak  gondolt
nadrágot. Mégse legyen melege. Melltartót is vett a blúz
alá, hiszen úgy vélte túl nagy melleivel csak nem tolathat
előre.  A  tükörben  (is)  az  idomok  túl  sokat  mondóan
mutattak, ezért a blúzt egy lezserebbre cserélte. Az meg
színben nem illett a nadrághoz. – Nem nézhetek ki úgy,
mint  egy  papagáj.  Végre!  Így  már  csinos  vagyok!  –
tekintett  elégedetten  a  tükörbe.  Tett  egy  kis  sminket
magára. Aztán a hajával is problémái akadtak. – Mégis



hogy  fésüljem?  Mennyit  mutassak  az  arcomból?  És  a
nyakam? – igazgatta a haját, aztán elment a türelme és
vállig érő festett szőke lóboncot kicsit feltupírozta és a
hajzuhatagot  hagyta  nyakába  lógni.  –  Mikor  voltam
fodrásznál?  Cirka  három  hónap  egy  találka  kedvéért.
Amiből  mégsem lett  semmi...  Ma  egészen  másképpen
lesz! – Doppingolta magát. – Ugyanakkor rafináltnak is
kell  lennem!  Csak  akkor  beszélek,  ha  kérdez!
Feleslegesen  semmit  nem  csacsogok!  Hiszen  nem
tudhatom, a másik pontosan mit akar. Őt, netán mást? –
fintorgott  bele  a  tükörbe.  Annyiszor  csalódott,  túl  sok
ilyen  találkozás  járt  sikertelenül.  Most  ügyesnek  kell
lennie. Ahhoz, hogy aztán örömmel térjen haza, és ne
csak nyűgként élje meg a mai napot és vele a közeljövőt.
Még  egyszer  vetett  egy  pillantást  a  tükörbe.  –  Szép
napot magamnak! – Viktória kinyitotta a bejárati ajtót és
kilibegett  az  erkélyfolyosóra.  A  szomszédasszony  ezt
hallotta.  Odaosont  az  ablakhoz  és  a  függöny  mögül
követte, ahogy az asszony siet a buszmegállóba. – Vajon
hová  mehet  ilyenkor?  Biztos  randira,  hiszen  ebben  a
ruhában még sosem látta! – meditált a látottakról.
Pedig  dehogy!  Viktória  a  36  éves  szingli  nő,  a  több
diplomás,  egy  takarítói  állás  betöltésének  reményében
ment állásinterjúra. – A leendő munkaadónak kellemes
férfi hangja volt. Ki tudja, lehet, hogy ehhez a munkához
végre valaki alkalmasnak talál? 


