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Katalin a központi kórház intenzív osztályán dolgozott,
mint  főnővér.  Most  a  bevásárlóközpont  bejárati
ajtajánál  –  kollégájával  –  civilben  gyűjtöttek
adományokat.  Egy  méteres  talapzaton  állt  egy
műanyag gömb, amire a következő volt  írva: „Néha
apróságokon  múlik  az  életünk!”  Az  arra  korzózó
emberek meg-megálltak. Volt, aki a zsebéből, és volt,
aki a pénztárcájából kotorászott elő aprópénzt, majd a
jótékonykodók  adományukat  beledobták  a  már
majdnem  félig  telt  gömbbe.  Akadt  olyan  is,  aki
papírpénzt gyömöszölt bele a nem túl vastag nyílásba.
Az emberek döntő többsége azonban miután elolvasta
az  írást,  közömbösen  elfordult.  Egy  pocakos,
pirospozsgás úr félhangosan meg is jegyezte:
- Már ide jutottunk, hogy kéregetni kell ahhoz, hogy
életben  maradj!  -  mondta,  majd  nagy  mackós
léptekkel  indult  tovább a parkolóban sorakozó autók
egyike felé. Éppen odaért, már nyitni szerette volna a
kocsi  ajtaját,  mikor  egy  nagy,  széles  luxusautó
próbálkozott  betolatni  mellé.  Centikre  volt  már
egymástól a két autó. Idegesen és ingerülten nézett
be az ablakon, majd bekiabált:
- Mi van kisanyám, kilóra vetted a jogosítványodat? -
majd  ránézett  a  két  egymás mellett  álló  autóra,  és
tovább kiabált: - És én most, így hogyan fogok beülni?
A  luxusautó  lassan  előrearaszolt,  majd  nagyobb
távolságot hagyva kettőjük között visszatolatott. Az úr
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meg sem várva, hogy a hölgy kiszálljon, lendületesen
kinyittotta az ajtót és beült a járművébe. Nagy erővel
becsapta az ajtót,  még egyszer végigmérte a fekete
luxusjárgányt,  és  elhajtott.  Először  egy  kék  színű,
tűsarkú cipő érintette meg a parkoló betonját, melyet
másodpercekkel  később  egy  újabb  csinos  lábbeli
követett. Ahogy a hölgy fordult kifelé, az amúgy is pici
szoknya  feljebb  csúszott  és  kivillant  a  cipővel
megegyező  színű  alsónemű.  Kiszállva  lejjebb  húzta
szoknyáját,  eltakarva  formás,  feszes  combjait,  majd
körülnézett.  Megigazította  térdig  érő  felsőjét  is,
karjára akasztotta táskáját, az autó zárását jelző két
csippanó hang után pedig már indult is a bejárat felé.
Természetesen a férfi  szempárak szinte odaragadtak
testéhez. Majdnem derékig érő szőke haját – igaz a
póthaj  ragasztása  nem  volt  tökéletes  –  néha-néha
meglibbentette az enyhén fújó, tavaszi szél. Mint egy
lágyan,  lassan  közeledő  földönkívüli,  úgy  araszolt  a
bejárat irányába. Könnyedén lépkedett, szinte lebegett
a  levegőben,  kiélvezve  a  pillanatokat,  hogy  milyen
sokan  lesik  tökéletes  alakját.  Ilyenkor  feje  felett,
szinte  glóriaként  keringtek  gondolatai,  miszerint
mennyire  gáláns az ő szeretett  professzor  férje,  aki
még így hatvan felett is tudja, hogy egy magafajta,
érett nő mire vágyik. Odaérve a bejárathoz elolvasta ő
is a nagybetűs szöveget. Félhangosan jegyezte meg:
- Ha tényleg csak ezen múlik, akkor nincs semmi baj –
táskájába  nyúlt,  majd  rövid  kotorászás  után  egy
marék apró csörgött bársonyos, szépen manikűrözött
kezében. Még egy pillantást vetett a gömbre.
Közben  Katalin  éppen  lehajolt  a  táskájához,  mikor
hirtelen  fején  és  karján  érezte  a  fém  pénzek  lágy
ütését. Felnézett, és egy nyitott tenyeret látott, majd
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egy égető kék szempárt, és hosszúra nyúlt, tűzpirosra
festett ajkakat. A két nő közül egyik sem szólalt meg.
A  főnővér  maradt  ebben  a  helyzetben,  és  elkezdte
összeszedegetni az elgurult aprópénzeket. Kolléganője
is  csatlakozott  hozzá.  A  szőke  nő  még  egyszer
végignézett  a  két  ápolónőn,  majd  besuhant  a
bevásárlóközpont ajtaján.
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Mikor végzett a vásárlással és kilépett az üzletközpont
ajtaján, szőke haját kacéran megigazította. Megvetően
és  gúnyosan  végignézett  Katalinon  és  kolléganőjén,
majd  folytatta  légies  lépteit  autója  felé.  Gondolatai
már  a  Péterrel  való  délutáni  találkozóján  jártak.
Készételt  és  két  félszáraz  pezsgőt  vásárolt.  Nem
véletlenül, hiszen ünnep ez a mai nap számára. Öt éve
tartó  kapcsolatukat fogják ünnepelni.  A délután első
fele  testük  maximális  kizsarolásával  vette  kezdetét.
Péter kicsit még pihegve pukkantotta a pezsgőt.
- A férjed merre? - kérdezte a nőt.
- Valami találmányát fejleszti tovább már megint. Csak
fejleszt és fejleszt. Az ágyban meg persze egy nagy
nulla. De jó ez így. Igaz, drágám? Tőle is és tőle is
megkapok  mindent  –  hízelegve  mondta  ezeket  a
szavakat,  majd odamászott a férfihoz és átkarolta a
lábait.
A nő mozdulatai közben a férfi szívverése felgyorsult,
Péter lágyan simogatta a hosszú, szőke hajszálakat.
- Mennem kell, Péter...
- Mikor találkozunk, Nóra? - kérdezte az ágyban fekvő
férfi.
- A szokott időben – válaszolt és kilibegett az ajtón.
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Maga  mögött  hagyott  egy  félig  átizzadt  ágyneműt,
lepedőt,  két  üres  üveget  és  a  mosatlant  a
konyhában...
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Pár kilométerrel arrébb a professzor úr is az ágyban
feküdt. Érett, ám nála jóval fiatalabb nő társaságában.
A  hölgy  feléfordult,  megsimogatta  a  férfi  ősz
hajszálait, majd halkan megkérdezte:
-  Van  egy  piszok  csinos  feleséged.  Mégis  itt  vagy
mellettem. Tamás, mégis hogy van ez?
- Nagyon egyszerű, drágám. Az a nő egy műbaba. Mű
a haja, a szeme, az arca, szinte az egész teste. Nem is
számolom már mennyit költött plasztikára, feltöltésre,
szilikonra.  Te  azonban  őszinte  és  természetes  vagy.
Hozzá egyszerűen nincs gusztusom. Veled pedig teljes
az életem. Minket már csak a pénz tart össze, mint
valami fel nem oldható ragasztószer.
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Nóra mámorosan és elégedetten ült be a luxusautóba.
Lámpás  kereszteződéshez  ért,  ahol  éppen  váltott  a
jelzőberendezés.  Ő  azonban  nem  lassított,  hanem
teljes erőből a gázpedálra lépett. A gyalogosok tömege
azonban  már  lelépett  a  zebrára,  köztük  Tamás  is.
Mikor  meglátta,  hogy  milyen  sebességgel  közeledik
felesége,  görcsösen  lemerevedett.  Pár  centire
száguldott el mellette a fekete autó. Könnyű tavaszi
kabátját  azonban  a  hátsó  lökhárító  pereme  elérte.
Belekapaszkodott,  nagy  erővel  megrántotta,  majd  a
földhöz vágta őt. Nóra a visszapillantóban látta, hogy
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fekszik valaki a betonon, ám a következő pillanatban
az autó eleje egy több tonnás szemétszállító hátuljába
csapódott,  ami  már  éppen  engedte  le  a  műanyag
konténereket. A segítség percek alatt megérkezett. Az
összes sérültet a központi kórház intenzív osztályára
szállították. 
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Katalin  először  nem  ismerte  fel  az  ágyban  fekvő,
szőke,  rövid  hajú  nőt.  Szemein  és  száján  a  festék
elkenődött,  arca  csúnyán  sérült,  teljesen  bedagadt.
Megállt fölötte, és nézte ezt a nem túl szép látványt
nyújtó női testet. Nóra egyik mellének műtétjével már
végeztek. Katalin megfogta a fehér lepedőt, és a nő
nyakáig  felhúzta  azt.  Megnézte  a  lassan  csepegő
infúzitót,  és  már  éppen  lépett  volna  el  az  ágyól,
amikor  a  nő  kinyitotta  a  szemeit.  Tekintetük
találkozott, az égető kék szempár visszahozta Katalin
emlékeit. Az apró pénz kopogását szinte most is érezte
a hátán, és hallotta azt is, hogyan gurul mindenfelé a
pénz.  A  fekvő  nő  kinyitotta  a  száját,  de  Katalin
csendre intette majd megszólalt:
-  Drága  Hölgyem!  Tetszik  látni,  milyen  kis
apróságokon múlik az életünk? Olvastam a jelentést.
Ha Ön nem a műanyag edénynek ütközik, akkor talán
már nincs közöttünk – Katalin elindult kifelé, majd az
ajtóban megállt és visszaszólt: - Ja, és volt itt a férje.
Akinek  szintén  szerencséje  volt,  hogy  a  nála  lévő
vastag  táska  felfogta  az  esést.  Így  kisebb
karcolásokkal megúszta. Azt üzeni, innen az első útja
a bíróságra vezet...
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