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ORDAS ANDREA  
 

Vénasszonyok nyara 

 

Október közepét írtuk. A két idősebbnek tűnő hölgy és egy fia-

talasszony eleinte csendesen üldögélt a padon, nézték a lenyug-

vó napot, és örültek a kései, nyarat idéző, kellemes, langymeleg 

szellőnek. Középiskolai osztálytársak voltak, de már mindany-

nyian elmúltak harminc évesek. 

– Merre jártál a nagy kánikula idején, Irénkém? – fordult oda az 

első a második, nagyon csinos, exkluzív, ám kissé decens ruhá-

ban pompázó hölgyhöz. 

– Elmenekültem, mint minden, hogy is fogalmazzak, hosszú 

nappalos időszakban. A hegyekben jártam, ott is sütött a nap, de 

nem volt kibírhatatlan a meleg. Sokat síeltem, és remekül érez-

tem magam. Sokat költöttem, morgott is a férjem. Gyerekünk 

úgysincs, hát kire költsön, ha nem rám? Kicsit mondjuk unat-

koztam egyedül, hisz a férjem folyton dolgozott, de megérte! 

Te, Erzsikém, merre jártál? – fordult az imént megszólított a 

harmadik hölgy felé, akin méregdrága, aranyszegéllyel díszített 

Dior-ruha, Prada-cipő díszelgett, és Yves Saint-Laurent parfüm 

illata lengte körül. 

– Én Balin jártam, ott egész évben kellemes az idő, esténként 

pedig elkelt egy vékony kabát is, és nem kellett itthon főnöm, a 

kánikulában, a sok büdös és koszos ember között. Ráment egy 

kisebb vagyon, de nagyon megérte, hogy nem szenvedtem itt-

hon. A férjem szeretne gyereket, de nekem eszem ágában sincs 

tönkretenni a tökéletes alakom! De te, szegény Margókám, ha 

jól tudom, nem voltál sehol. 

– Aranyosak vagytok – felelt Margó, aki egyszerű, könnyű nyá-

ri ruhát viselt egy kis vietnami papuccsal –, de nekem nem volt 

rá szükségem. Ha túl meleg volt, egyszerűen lezuhanyoztunk, 

vagy lementünk a tópartra és úsztunk egyet a két lurkómmal, és 

hétvégenként a férjem is boldogan csatlakozott hozzánk. Reme-

kül éreztük magunkat. Meg aztán nekem ott vannak a gombáim 

a hűvös pincében, ami nem viszi, hanem hozza a pénzt. Nincs 
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szükség drága ruhákra, drága utazásokra, hiszen mi még csak 

harmincöt évesek vagyunk, lányok! Na, mennem kell, hogy él-

vezhessük még az indián nyár adta örömöket. Ne unatkozzatok 

itt, jöttök úszni velünk?  

– Megőrültél? – kiáltotta a két másik egyszerre. – Még tönkre-

megy a frizurám – mondta a második. – Büdös a víz, tönkrete-

szi a finom parfümöm! – sopánkodott a harmadik. 

Margó felpattant a biciklijére, és kerekezés közben mosolygott 

magában: – Szegények! Ezeknek semmijük nincs, csak ami sa-

játjuk. A vénasszonyok nyara!  
 

 

Indián szerelem 
 

Jolánka már több mint 75 éves, 

Ősz hajú, karcsú, gyönyörű és édes, 

Barna szemei fakón villannak rám, 

Érte akár a csillagot lehoznám, 
 

Ha mosolya mégis enyém lehetne... 

,,Jolánka, szívemet tenném a kezedbe!” 

„Ne tegezzen!” – mondja, de huncut a szeme, 

Olvad a jég lassan, s kérdi, elveszem-e? 
 

Jómagam már régen 80 is elmúltam, 

S néha-néha biz' még kísért a múltam, 

Mert előző nejemmel is jól megjártam, 

Szerelemre már álmomban sem vártam. 
 

De most, de most, most mit is akarok? 

Fejemben ezernyi gondolat kavarog, 

Szerelem, házasság? Ebben a korban? 

Futni járok ugyan és nem vagyok rossz karban... 
 

Vajon tudom-e még tartani a tempót? 

Meglátjuk, most mi lesz, kézfogó még nem volt, 

De szerelem az van, szívem, lelkem lázban. 

Gyönyörű kaland ez az indián nyárban! 


