
K4 

Figyelnek 

 

Egy normális szerdai nap volt. Az eső esett, de már mindenkinek elege volt belőle, hisz múlt 

kedd óta már esik, kisebb-nagyobb szünetekkel. Mindenkit zavart, kivéve persze Audrey-t. 

Mindenki jól tudja, hogy Audrey imád pocsolyákat ugrani, persze ez normális lenne, ha tíz 

éves lenne, nem pedig 34. Egy könyvelői irodában dolgozott Brooklyn északi részén, szinte 

mindenki ismerte, de csak látásból. Audrey egy hétköznapi nő volt, nem emelkedett ki 

semmilyen tulajdonságával. Ahogyan minden reggel, amikor pocsolyák fedik az útját 

munkahelye felé, pocsolyát ugrott, és minden ugrása után szemtelen, szinte már huncut mosoly 

ült az arcán. Mintha valamit látna azokban a pocsolyákban, amit más nem. Azt nem sokan 

tudják, mert szinte senkit se érdekel, de örök életében egyedülálló volt, még első csókja se volt. 

Audrey már szinte kiéhezett egy párkapcsolatra, szegény már nehezen bírta a társadalom 

nyomását, hogy a nőknek otthon kell lenni, szülni, és ellátni férjét mindennel, amire szüksége 

van. Lehet, hogy ez a nyomás kicsit ártott neki, hiszen már kezdett egy kicsit, hogy is mondjam, 

más lenni. Senki nem akarta megszólni, mert még mindig jól végezte a munkáját - bár nem 

olyan jól hogy kitűnjön, hibát nem vétett, senkit se bántott, semmi "kárt" nem okozott 

mondhatni. Engem már ölt a kíváncsiság, mik azok a mosolyok? Miért mosolyog? Be kell, 

hogy valljam, kicsit féltem. Mindenki váltott vele pár szót a környéken, egy-két szép szó az 

utcán, egy kis csevegés az időről a piacon és hasonlóak, de senki se beszélgetett el vele igazán, 

legalábbis senki, akit én ismernék.  Elhatároztam, hogy a mai napon megkérdezem tőle, hogy 

miért ugrál pocsolyákat, mint egy kisgyerek, és hogy miért mosolyog, mint a vadalma. Tudom, 

hogy 14:00-kor fejezi be a munkáját, és legkésőbb már 14:15-kor kilép az épületből, ezt onnan 

tudom, hogy a szemben lévő kávézóban dolgozok, így pontosan tudom, hogy a környékbeli 

emberek mikor és miért mozognak. Ma szabadnapos voltam, pontosan 14:00-kor elértem az 

irodaépület bejáratához. Szorongva vártam, hogy kijöjjön az épületből. 14:13-kor ért ki. 

-Szia Audrey! 

-Szervusz Simon. 

-Szabad vagy ma délután? Mert arra gondoltam, hogy elmehetnénk egy italra, de messze innen, 

vonatra szeretnék szállni. 

Messze akartam vinni innen, mert azt akartam, hogy a titkát csakis én tudjam. 

-Persze. 

Ahogy megkérdeztem, a tekintete eszelős lett, de csak annyira, hogy észrevegyem, szerintem 

fedni akarta izgatottságát. Csendben elmentünk a közeli vonatállomásra, vonatra szálltunk. Az 
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egész út csöndben telt el. Elmentünk Greenwich Village-ig, tudtam, hogy ott nem fogunk 

összefutni ismerős arccal. Bementünk az első kávézóba, amit láttam, egy kisebb kávézó, 

aminek a neve The Green Wich volt. Tele volt emberekkel, és a füstöt már szinte vágni lehetett, 

tökéletes. Leültünk az egyik asztalhoz, ami a falhoz volt tolva, én egy fekete kávét kértem, ő 

pedig egy barack teát. Az első 25 perc egy szó nélkül telt el, senki se nyúlt az italához, csak 

egymást néztük.  

-Miért mosolyogsz, amikor átugrasz egy pocsolyát? 

Nem válaszolt, a mosolya az arcára fagyott, és csak bámult. Pár perc múlva, alig hallhatóan ezt 

válaszolta: 

-Olyan, mintha férfiak figyelnének a pocsolyákon keresztül, és a szoknyám alá látnának. 

Amikor befejezte a mondatot, rám nézett, de mintha nem látott volna. Mivel ötletem se volt, 

hogy válaszoljak, nem tettem. Azután újra csend lett, legalábbis a mi asztalunknál, mindenki 

más nagy hangzavarral élvezte a délutánját. Amikor mindketten befejeztük az italunkat, 

vonatra szálltunk és elhagytuk Greenwich Village-et, az útunk ez alkalommal is csöndben telt. 

A vonatállomásnál elköszöntünk egymástól, mivel két külön utcában élünk. Nem bírtam ki, 

hátra néztem őt figyelni. Egy pocsolya előtt állt, mintha hezitált volna, de akkor is átugrotta. 

Mintha nem bírna megszabadulni az egyetlen dologtól, ami izgalmat hoz az unalmas, szürke 

életébe. 

 

 


