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Nõi sorsok: Nem érdemelt meg...
Nyári finomságok
A családomnak hála anyagi jólétben élünk.
Én könyvtárosként dolgoztam, a párom, Kristóf
pedig középiskolai tanár. A nõvérem és a két bátyám az esküvõnkre lakást vett ajándékba, amit a
szüleim berendeztek. Így gond nélkül kezdtük a
közös életet, s néhány éven belül megszülettek a
gyerekek. Minden nyáron a tengerpartra mentünk nyaralni, a tél pedig elképzelhetetlen volt síelés nélkül – mindezeket a nõvérem fizette, hiszen a mi bérünkbõl ez nem futotta volna. Minden adott volt a boldogságunkhoz, és azt hiszem,
boldogok is voltunk.
Július elején a nyaraláson két hölggyel ismerkedtünk össze – õk is abban a szállodában laktak,
ahol mi. Mindketten szimpatikusak voltak, ezért
arra gondoltam, az egyik biztosan tetszene a bátyámnak, aki régóta magányos volt. Elmondtam
Kristófnak is, aki helyeselt. Eszter gyógyszerész
volt, és két patikát is üzemeltetett. Jó parti lett
volna a bátyámnak, de hiába volt minden ármánykodásunk, nem jött össze a dolog. Ennek
ellenére Kristóf elkérte a telefonszámát, hátha
meggondolja magát a sógora.
Néhány héttel a nyaralás után telefonálnom kellett, de a mobilom lemerült. Gyorsan felkaptam
Kristófét és véletlenül
megnyomtam a hívásismétlõ gombot.
– Elnézést kérek, de véletlenül nyomtam meg –
hadartam gyorsan, aztán a
vonal túlsó végén megszólaló hangtól elállt a lélegzetem. Eszter volt az. És
hallhatólag zavarba is jött:
– Örülök, hogy hallom
a hangodat, Dórikám – csicseregte cseppet sem meggyõzõen. Alig vártam,
hogy a kedves férjem hazajöjjön. Megemlítettem
neki, hogy Eszterrel beszéltem. Azt viszont nem,
milyen apropóból.
– Igen, én is beszéltem
vele. Tegnap a városban
láttam a kocsiból, és gondoltam, felhívom, mi
van vele. – Furcsán nézhettem, mert Kristóf átkarolt és puszilgatni kezdett. – Arra gondoltam,
hogy a hétvégén elmehetnénk a terepversenyre.
– Tudod jól, hogy ki nem állhatom, amikor a
sárban dagonyáznak az autók – ráztam tagadóan
a fejemet. – Menj egyedül! Most nincs kedvem –
hárítottam el.
Kristóf sóhajtott egyet, de nem erõltette a menetelt. Aztán felállt, fogta a telefonját és félrevonult a dolgozószobájába. Soha nem tettem még,
de most halkan odaosontam és hallgatóztam. –
Rendben, akkor érted megyek… én is… alig várom.
Elöntött a forróság, sírás fojtogatta a torkomat. A férjem megcsal. Abban is biztos voltam,
hogy Eszterrel.
A fiam állt meg mellettem:
– Valami baj van, anya? Sápadt vagy.
– Semmi, kicsim: nyugodtan menj tanulni.
– Biztos, hogy nem vagy beteg?
Tagadóan ráztam a fejemet. Megjelent Kristóf is az ajtóban.
– Valóban sápadt vagy.
Vártam, hogy azt mondja: nem megyek el
holnap, mert beteg vagy. De semmit nem mondott, hanem megfürdött és lefeküdt.
Másnap késõ éjjel jött haza, megpuszilt és
máris ment lefeküdni. Nem tudtam, mit csináljak. Megkérdezzem tõle, vagy tegyek úgy, mint
aki nem tudja? Bíztam benne, hogy mindez alkalmi fellángolás. De ha mégsem, akkor sem valószínû, hogy fel akarná adni érte ezt a jómódot.
A nagyobbik fiam születésnapját ünnepeltük.
Sok ajándékot kapott, a legértékesebb az egyhetes, dominikai családi nyaralás volt. Mindenki
örült neki, de Kristóf a sok munkájára hivatkozva nem akart velünk jönni. Mindenkinek feltûnt
a viselkedése. A bátyám késõbb félrevonta, de
hogy mirõl beszéltek, azt csak jóval késõbb mesélte el:
– Nagyon furcsa a viselkedésed. Megmondom õszintén, hogy láttalak egy nõvel. Szerintem a nyári volt. Nem szeretném, ha fájdalmat
okoznál a húgomnak és a két gyerekednek. Ti
vagytok nekem a családom. Mindent értetek teszek. Ha õ boldogtalan, én is az vagyok. S látom
a szemén, hogy valami baj van köztetek. Tudja?

– Nem – vágta rá Kristóf. Nem védekezett,
nem kérte ki magának a gyanúsítgatást. – Igen,
van valakim. Eszter az, akit te is ismersz. Úgy érzem, szerelmes vagyok. De az eltöltött idõ, a közös múlt és a két gyerek iránt érzett szeretet megakadályozza, hogy elmondjam Dórinak. Az is lehet, hogy csak futó kaland. Ha komolynak érzem, akkor mindenképpen lépek.
Végül Kristóf is eljött a nagy családi nyaralásra.
Az úton feszült volt a hangulat a két férfi között, de nem tulajdonítottam neki nagy jelentõséget. Hazaérve azonban elszabadult a pokol. Megérkezett ugyanis a férjem telefonszámlája. Közel
ötvenezer forint volt. õrjöngtem, õ azonban tiltakozott és megpróbálta másra hárítani a felelõsséget.
– Biztos a gyerekek telefonáltak. Barnusnak
most új barátnõje van, lehet, hogy villogni akart
neki a szigetekrõl.
Kértem egy részletes listát. Kristóf mindennap hívta Esztert.
– Ez már mindennek a
teteje! – mondtam neki este. – Lekértem a számlát, és
te telefonáltál. Együtt pihen a család, és te a barátnõdet hívogatod! Nem bírtál volna ki pár napot? Szeretném, ha õszinte lennél.
Itt és most. Ne hazudj tovább!
Kristóf leült és rágyújtott. Ezzel is idõt akart
nyerni.
– Igen. Esztert hívtam.
A nyáron szerelmes lettem
belé, és õ is szeret. Azóta
tart köztünk a kapcsolat.
Azt hittem, hogy múló láng
az egész, de most jöttem rá,
hogy egy napot sem bírok
ki nélküle.
– Azt akarod mondani,
hogy fontosabb számodra,
mint a két gyereked és a feleséged?
– Most így érzem. Nem
akartam, hogy ez legyen,
de nem lehet parancsolni az érzelmeknek.
– Mondd meg, mit rontottam el?!
– Te semmit. Ugyanolyan szép és aranyos
vagy, mint amikor megismertelek. Köszönöm
neked az eltelt éveket, és köszönöm neked a két
szép gyereket. De új életet szeretnék kezdeni.
Eszterrel.
– Semmi nem tántorít el attól, hogy elmenj?
– Nem. És ne alázd meg magad azzal, hogy
könyörögsz. Te nagyon kemény nõ vagy… Szeretnék a gyerekekkel beszélni. Nem szeretném,
ha ellenem hangolnád õket…
– Nem fogom. Én is azt szeretném, ha te mondanád el nekik az igazságot.
Ez már nagyobb falat volt Kristófnak.
Behívtuk a gyerekeket és elkezdte a mondókáját. Elõször általánosságban próbálta magyarázni az érzelmeket, mire Barnuska rászólt:
– Nem kell a mese, apu! Mondd meg nyíltan,
hogy mit akarsz. Elhagyod anyut és bennünket,
mert új nõ van a láthatáron? Ha a kefélés könnyû
volt vele, akkor ezt sem eshet nehezedre elmondani.
– Hogy beszélsz velem? – háborodott fel az
apja.
– Így. Ezt akartad mondani? Láttalak benneteket a múlt héten. Vártam, mikor leszel õszinte
anyuhoz. Nem mondtam meg, mert nem akartam
fájdalmat okozni neki. Egyet azonban tisztázzunk: egy ideig nem akarlak látni! Ha úgy érzem,
hogy apahiányom lesz, és megbocsátottam, akkor megkereslek. Egyébként légy boldog! – fordult még hátra az ajtóból és kiment. Az öccse
megpuszilt, és szótlanul követte a bátyját. Kristóf döbbenten meredt maga elé.
– Azt hiszem, ez magáért beszél – szólaltam
meg. – Most fogd a bõröndödet és menj el!
Néhány perc múlva becsukódott az ajtó Kristóf után. Leültem a konyhában, és potyogni
kezdtek a könnyeim. Hátulról két kar ölelt át. A
fiaim voltak. õk is sírtak.
– Ha õ tud nélkülünk élni, akkor mi is tudunk.
Igaz, anyu?
Bólintottam. Tudunk nélküle élni. Legalábbis
megpróbáljuk.
Gizi

Görög gyümölcsleves
Hozzávalók: fél kg görögdinnye, negyed kg sárgadinnye, negyed kg egyéb gyümölcs: málna, meggy, egres, barack, alma,
szûlû, ribizli, 30 ml 100%-os narancslé, 1 dl tejszín, málnaszörp.
Elkészítés: A gyümölcsöket felkockázzuk. Ráöntjük a narancslét és a tejszínt, összekeverjük. A málnaszörppel tetszûlegesen
édesítjük, színezzük.

Paprikás káposztasaláta
Hozzávalók: 1 kis fej újkáposzta (kb 40 dkg), 2 zöldpaprika, 2
kanál méz, ízlés szerint citromlé, só.
Elkészítés: A káposztát nagylyukú reszelûn lereszeljük. A
paprikát vékony csíkokra vágva a káposztához adjuk, enyhén
sózzuk és összeforgatjuk. 2 dl vízben elkeverjük a mézet és a citromlevet majd nyakonöntjük vele a káposztát és két órára hûtõbe tesszük.

Egyszerû
gyümölcsfagylalt
Hozzávalók: 2 kis pohár joghurt, 1 dl tej, 3 kanál méz, fagyasztott erdeigyümölcs.
Elkészítés:
Turmixoljuk
össze a joghurtot, tejet, mézet és
a gyümölcs háromnegyedét. Fagyasztható tálba öntsük ki, és
keverjük bele a maradék gyümölcsöt. Kb. 6 órát tartjuk fagyasztóban, majd fogyasztható.

Barackos köleskása
Hozzávalók: 2 dl köles, 6 dl tej, egy csipet só, 1 mk fahéj, 1 ek
méz, 3 õszibarack.
Elkészítés: A kölest kicsit átmossuk, lecsöpögtetjük. Egy
lábasba beleöntjük a tejet, beleszórjuk a kölest, hozzáadunk egy
csipet sót és a fahéjat.
Kis lángon, idûnként megkeverve legalább, 35 percig fûzzük.
Akkor jó, ha a köles szétnyílt és megduzzadt. (Ha szükéges, önthetünk még alá tejet útközben.)
Ha már majdnem készen van, levesszük a tûzrûl, lefedjük, és
10 percet állni hagyjuk, hogy a kölesszemek az összes tejet beigyák. Közben a barackot meghámozzuk, kis kockákra vágjuk és
a köleshez keverjük a mézzel együtt.
Tálkákba szedjük, és gyümölcsszörppel tálaljuk.
Jó étvágyat!

Jennifer Aniston új
hajszínnel hódít
Jennifer Aniston átállt a sötét oldalra. A 42 éves színészno"
szo"ke jó kislányból, szexi barnává változott.
A hajszínváltás oka nem kapuzárási pánik vagy magánéleti
válság, Jen a Horrible Bosses címu" mozifilm miatt változott
barna démonná, ahol többek között Colin Farrellel, Kevin
Spacey-vel és Jason Batemannel játszik együtt. A hajszínváltás
mellett azonban más változásokkal is járt a film. Jennifer Aniston
egy egészen új szerepbe kényszerült, egy férfifaló fogorvosno"t
alakít és egyes pletykák szerint még egy félmeztelen jelenetet is
bevállalt.
A színészno" fodrásza, Michael Canale szerint, nem kell
hozzászoknunk Jen barna hajához, legendás szo"ke frizuráját
ugyanis csak a filmszerep kedvéért cserélte le.
Forrás: Joy.hu

