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1.
Léptek kopognak

Egy forró nyári délutánon magas sarkú, fekete szandál kopogott lefelé a néptelen Szendrő utcán. Három-,
négyemeletes házak, rozsda- és agyagszínűek mindkét oldalon. Az erkélyeken virágosládák, bennük a
madarak riasztására kitalált szélforgók és melegtűrő virágok. Főleg petúnia. A házak előtt parkoló autók, az úttest fölé behajló akácok lombja, a levegőben
verébcsivogás. A nyitott ablakokban nem mozdult
senki és semmi. A forróság hetekkel ezelőtt beállt, de
érezni lehetett, hogy a nyár utolsó melege lassan kifárad, és nem jön helyette új.
A fekete szandál jó iramban kopogott lefelé a vár felől. Kemény kopogás volt, visszhangot vert az üres utcán. Csakis olyan nő léptei verhetnek ilyet, aki tudja, hová akar eljutni, és azt is, hogyan érje el a célját.
Pirosra festett körmök, finom metszésű, rövid ujjacskák, a bal láb középső ujján aranygyűrű. A burgundi
vörös szoknya, melybe cinóber virágminták nyomódtak, finoman fodrozta a combokat. A bal combon elöl
kerek anyajegy. Mint egy kottafej, vonult az utca árnyékos oldalán, táncba vezette a nyár e fáradt pillanatát. A vádlikban kis kerek labda pattant, valahányszor az izom megfeszült. A testet nem lépések, hanem
a csípő ringása hajtotta előre, és ez a ringás az utca
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felső szakaszán a törzsek körül föl-le szálló verebek
szárnycsapásaira felelt.
A pántok kényelmesen ölelték az apró lábfejet.
A Szendrő utcát ezen a nyári délutánon semmi sem
ébreszthette föl kábulatából. A burgundi vörös szoknya fölött sárga blúz lebegett. A nő homlokán egy ér
enyhén megfeszült, alatta keserű mosolyféle suhant
át. A szemét nem lehetett látni, napszemüveget viselt.
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