
56 57

– Kis úrfiak! Kérem, ne! Ne tegyék ezt ve-
lem! – Tenyerében még két-két sütemény hevert. 
– Adják vissza, kérem!

A fiúk kitörô nevetéssel szaladtak el a bohókás 
pék elôl.

– Fiatalurak, kérem, kegyelmezzenek meg ne-
kem! Az az egyik kedvenc versem! Kapnak még 
két süteményt, csak adják vissza nekem! – loholt 
utánuk.

A diákok hahotázva fordultak vissza.
– Tessék, itt van! – adták vissza a papírt, és 

markukba süllyesztették az újabb két süte-
ményt.

A pék megnyugodva bandukolt vissza az üz-
letbe, és meghatódva nyalogatta a maszatos pa-
pírszeletet.

– Te drága kis vajas költemény! 
Ahogy megcsendült a cégéres pékség ajtaján a 

csengô, meglepett örömmel fogadta a nem várt 
vendéget.  

– Nahát, Cyrano úr! A költôk fejedelme. Mi-
csoda megtiszteltetés! – kapkodta a levegôt. – 
Süteményt? Adhatok?

– Nem azért jöttem, drága barátom – suttogta 
a kapitány a pék fülébe. – Találkám lesz. Itt. Fon-
tos találka. Érted? – mondogatta.
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nyára ült, és miközben beszélgettek, az üvegka-
zettás ablakon át kifelé nézelôdött.

– Miben segíthetek? – motyogta elpirulva Cy-
rano. – Illetve segíthetek? – nézett maga elé za-
vartan. – Jobban mondva… Azt szeretném mon-
dani, hogy olyan jó látni téged – nyögte ki végül.

– Emlékszel, gyerekkorunkban mennyit ját-
szottunk együtt? Vesszôt hegyeztél és azzal ker-
getted el a kutyákat, macskákat – nevetett a lány. 
– Akkorákat suhintottál!

– Te pedig összefontad a kukoricacsuhé hosz-
szú szálait, szemet, szájat rajzoltál rá, és azzal ba-
báztál – mosolygott Cyrano.

– És arra emlékszel, hogy amikor nagyobbacs-
kák lettünk, úgy tizenkét évesek, te megkergettél 
engem? Bele a folyóba! Aztán utánam szaladtál 

– Nahát, halljátok? – kiabált a pék. – Cyrano az 
én üzletemben tárgyal, micsoda hír!

– Maradj már csendben, te! Ez titkos találka, 
érted? Bent a hátsó szobában, rendben? – tapasz-
totta be a pék száját a nagy kezével.

– Jó, jó, de mikor? Ki kellene takarítanom…
– Nem kell! Öt perc múlva megérkezik valaki, 

akit te szépen, csendben, titokban beengedsz, a 
kísérôjét pedig lefoglalod, rendben? 

– Á, most már értem! – kacsintott a pék.
Ahogy kimondta, arcát elfedô fátyolos kalap-

ban benyitott Roxán és kísérôje, a donna. A fahé-
jas, vaníliás és szegfûszeges illatok aromájába 
bódító parfümillat keveredett, amitôl a férfiak 
megigézetten szédültek meg egy pillanatra. 
Cyrano intésére a pék megkínálta a donnát sü-
teménnyel, és karonfogva vezette egy kis asztal-
kához. Ott leült mellé, majd fülig érô szájjal 
kezdte felolvasni a legkedvesebb költeményeit, 
miközben apró kis süteményekkel etette a hálás 
hölgyet.

Roxán Cyrano kíséretében bevonult a hátsó 
szobába.

– Roxán, kedvesem, gyönyörû vagy és csinos, 
mint mindig – kínálta hellyel Cyrano, de Roxán 
nem fogadta el, inkább a boltíves ablak párká-



60 61

és eljátszottuk, hogy kimentesz. Segíts, Cyrano, 
megfulladok, segíts!

Cyrano és Roxán eljátszotta a gyerekkori jele-
netet: a férfi finoman átkarolta a lány derekát, fel-
emelte, majd megpuszilta a homlokát. Zavará-
ban fel-felnevetett.

– Emlékszem. Én voltam a szép királyfi, a 
megmentôd, és amikor végre kinyitottad a sze-
med, hálásan rebegted: szeretlek!

– Szeretlek – susogta Roxán is.
Egyszerre mondták ki a varázsszót és egy pil-

lanatra egymásba kapaszkodott a tekintetük, de 
Cyrano gyorsan elkapta fejét és szégyenlôsen 
lehajtotta. Letette a törékeny testet, Roxán pedig 
átkarolta a férfi vállait.

– Ezt érzem most, Cyrano – könnyezett Roxán.
Cyrano megfogta a lány kezét.
– Ez a kis kéz, ez az aprócska fehér kesztyû – 

húzta le finoman Roxán kezérôl. Vett egy mély 
levegôt és habogni kezdett. – Tudod…

– Tudod – szólt a lány is, és ismét egyszerre 
kezdtek el beszélni, majd összenevettek.

– Mondd csak, kedves… Kezd te – ajánlotta 
elôzékenyen a férfi.

– Olyan figyelmes vagy, és okos. Tudod, ez az 
érzés, a szerelem – suttogta Roxán.


