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Nótár Ilona
Váratlanul

A szavakat még formálhattam volna
De türelmetlenségtek kezemet lefogta.
Piruló orcával tárom hát elétek
Egészen kész, félig művemet.

Előszó:

„Minden könyv írója a saját tapasztalataiból építkezik.” –
mondják

az

emberek.

Olyan

meggyőzően

hajtják

minduntalan, talán igaz lehet. Éppen annyira igaz, mint, az a
figyelmeztetés, mely bizonyos filmek végén hallható: „A
történet fiktív személyeket ábrázol, nem valós eseményekre
épül. Ha bárki a történettel azonos események szereplőjének
érzi magát, az csupán véletlen egybeesés.”
A történet az enyém, a tiéd és a szomszéd Rózáé is kicsit.
Mindazoké akik, utat keresnek ebben a szövevényes
vakvilágban, azok, akik eddig bátortalanok voltak arra,
hogy igazán éljenek, akik szerettek, és bűnt követtek el,
hitték, hogy ismernek és közben nem ismertek soha semmit
és senkit igazán.
Dereng már valami? Olvasd hát figyelmesen, hátha pont a te
történetedet mesélem el!

Ajánlás

Elsőként ajánlom ezt a könyvet a szeretett férjemnek, akit
hűséggel és tiszta szívből szeretek.
Köszönöm, hogy mellettem áltál, támogattál engem a hosszú
írással telt órákban. Köszönöm, hogy elhitted, hogy képes
vagyok arra, hogy valami értékeset hozzak létre. Hittél a
sikeremben, annak ellenére, hogy még nem is olvashattad el
a könyvemet.
Köszönöm a családomnak, igaz barátomnak, a tanáraimnak
és mindazoknak, akikkel csak egy rövid időre is összesodort
az élet. Ők mind ösztönöztek, − akaratlanul is – hogy az
életük egy kis részletét beleszőjem a regény kusza fonalába.
Végezetül köszönöm a számomra oly kedves íróknak mind,
akik regényeikben egy−egy hétköznapi ember életének
mindennapi
ugyannyira,

küzdelmeibe
hogy

én

engedtek
magam

is

bepillantani,
egy

kicsit

David Kopperfield −dé, Hester Prynne−é, Raszkolnyikovvá,
vagy éppen Szeredás Emerencé válhattam.

Olvasni csodálatos ajándék. Olvass te is! Jöjj velem egy
idegen ember életének ismeretlen szigetére. Szerencsés utat!
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I. Fejezet

Váratlan találkozás
Reggel korán keltem, mert Zozót fociedzése kellett vinnem.
Oké hogy focizik, de miért kell az edzéseknek félhétkor
kezdődnie? − morogtam magamban, bosszankodva, mert
semmiképp nem akaródzott felkelnem.
Annyi éve kelek korán és mégsem tudok hozzászokni.
Valahogy emberellenesnek érzem a koránkelést, félbeszakítani
az édes kis pihenést, öntudatlan alvást, pont akkor, amikor
persze a legszebbet álmodom.

Igazából mostanában ilyen

gondom sincsen, mert folyton rémálmok gyötörnek. Mindig
ugyanaz: kinn vagyok a dzsungelben, minden zöld és sötét,
olyan buja a növényzet, hogy nem látok tőle semmit,
átláthatatlan, rengeteg, ismeretlen minden. Nincsenek házak,
nincsenek utak, semmi nincs, ami a civilizációhoz köt, nem
tudom melyik úttalan ösvény hová vezet. Egy egészen más
világ tárul elém. Félelmetes és idegen számomra. És akkor ott
van az a nagy, varangy bőrű, zöld, két lábra emelkedett, óriási
valami. Annyira hatalmas. Szaladok. Rohanok, menekülök,
ahogy csak bírom erővel. Közben végig azt gondolom, hogy
nem menekülhetek a végtelenségig. Átjár a bénító felismerés,
hogy ha nem teszek valamit, elkap, megöl, és nem marad
belőlem semmi. Eltűnök a semmibe. Még a holtestemet sem
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találják majd meg. Megbénít a félelem. Nem jut eszembe
semmi megoldás, ami megmenthetné az életem. És nincs
senki, hogy megmentsen engem. Csak szaladok, menekülök.
És a legrosszabb: felébredek, mielőtt megtudnám szörnyet,
halok e vagy túl élem. Kész agyrém? Mért nincs nekem egy
rendes álmom sem?
Csak akkor nyugszom meg némiképp, amikor meglátom a
férjem, aki ott van mellettem, épp most kászálódik ki az
ágyból.
Ok. − nyugtatom magam − Itthon vagyok a kényelmes
ágyamban, nem csonkított meg semmiféle szörny, nem bántott
senki.
−

Jó reggelt szívem. − hajolt oda hozzám és megpuszilt.
Vonakodva fogadtam a közeledését, mert még kísértett az
esti álom.

−

Mi a baj? Már megint rosszat álmodtál? − kérdezte
rosszallóan, s közben már vette is a pongyoláját, választ
nem is remélt.

Kikászálódom

az

ágyból,

kihasználom,

hogy

üres

a

fürdőszoba és gyorsan lezuhanyozom. Ahogy folyt rám a
kellemes meleg víz, éreztem, hogy lassan felébredek. Annyira
szeretem a tusfürdő kellemes illatát, ahogy a krém tisztára
2

Váratlanul

I. Fejezet: Váratlan találkozás

mossa a bőröm, lemossa az esti fáradtságot, elűzi az álom
gonosz

szörnyeit,

közben

illatos,

friss,

üde

leszek.

„Felébredtem, kezdhetem a napot.” − vizsgáltam magamat
elégedetten. A napnak ezt a részét szeretem a leginkább, mert
a fürdőszobában nem zaklathat senki, csak én vagyok egyedül
és a tiszta víz. De már kopogtatnak is, sietnem kell. Fogat
mosok hát.
−

Így már jó, így máris jobban érzem magam. Ok. −
mondtam magamnak félhangosan, a fürdőszoba tükrében
fürkészve a megfáradt arcomat.

−

Nyugi. Ez is csak egy nap, aminek egyszer vége lesz,
minden rendben, itt vagyok a városi dzsungel közepén, a
házunk fürdőszobájában, a gyerekszobákból hallani a két
rosszcsontom hangjait.

A férjem újra kopog:
−

Sietek! Már kész is vagyok! − „Jöhet a mai nap is.” –
veszek még egy utolsó mély levegőt és kilépek a
biztonságot adó szobából.

A fürdőszobából egyből a gyerekek hálószobájába megyek.
Lejárt a türelmi idő. Ébresztenem kell őket.
−

Zozó öltözz! − szólok a nagyfiamnak megjátszva a szigorú
anyát.
3
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Ő csak sunnyog, el van foglalva a semmittevéssel, de tudom
jól, hogy hallja, mit mondok.
−

Fiam, itt az idő, öltözz! − közben lassan húzom le róla a
takarót. − Tudod, ma edzés van!

Várok pár másodpercet, de mivel nem reagál semmit, ismét
szólok neki:
−

Tedd le a játékot, amit a paplan alatt rejtegetsz! −

a

paplan alatti játékokra mutatok nevetve.
Belátja, hogy lelepleztem, hirtelen kimegy az álom a szeméből,
odaszalad a szekrény egyik polcához, levesz egy másik autót.
Szemügyre veszi azt is, majd mellé teszi, a kis pirosat, ami
eddig nála volt.
−

Szia kicsim! − adom a „Jó reggelt!” puszit Barnának a
kisebbik fiúnak is, majd megdicsérem:

−

Milyen ügyes vagy, hogy máris öltözöl. És méghozzá
egyedül! Hiába nemsokára iskolás lesz az én nagy fiam!
Látod Zozó, Barna mennyire ügyes fiú?

Barna nagyon büszke volt magába. Neki merőben más jelleme
van, mint a mindig büszke, tartózkodó, morcos, komoly
bátyusnak, aki olyan, mint egy kiskorú érett férfiú.
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Barna hallva a dicsérő szavakat odaszaladt hozzám és
megölelt, el sem akart engedni. Úgy kellett lefejteni a kezeit a
lábaimról, hogy most már öltözzön tovább.
Zozó, mindig az apjára akart hasonlítani. Méltóságteljesen,
beszélt, már−már annyira, hogy az embernek nevetni támadt
kedve, ha hallotta a monológját, okoskodó fejtegetéseit
például arról, hogy miért kell még fél órát fennmaradnia
lefekvés helyett. Igyekszik mindig komolynak látszani,
pontosan úgy, mint az apukája. Természetesen ő is bróker
akar lenni, ha felnő. Szerinte ők a világ legmenőbb emberei,
mert ők mondják meg mit érdemes vásárolni, no és persze azt
is, hol a legolcsóbb, és hol a legnagyobb a választék.
−

Anyu ne légy buta! Gondolj bele: ha úgy vesszük ők a
világ urai! − magyarázta nemes egyszerűséggel, amikor
egyik alkalommal megkérdeztem tőle, hogy mért pont ezt
a szakmát választaná.

Hát ilyen magasröptű okfejtéseket hallgatok tőle. Sőt,
mindehhez még az apja ruháit is magára szedi, csak hogy még
inkább hasonlítson

rá.

Ha

én

mondok

neki

valamit

legtöbbször ügyet, sem vet rá, de ha az apja szól neki hirtelen
fegyelmezett lesz, azt teszi, amire utasítják. Néha még magam
sem hiszek a fülemnek. Amikor vitázunk az apjával, meg sem
hallgatja, miről esik szó, máris tudja: én voltam a hibás. Hát
5
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ilyen az én nagy fiam, a focista Zozó. Az apján kívül egyedül a
foci hozza őt lázba. Ezért folyton edzésekre járunk, hogy a
benne lévő hatalmas energiákat kifuthassa. Nagyon büszke
vagyok rá.
−

Szeretlek anya. − rángatta a nadrágomat a kis Barna, még
mindig nem adva fel az ölelésem.

−

Én is, nagyon. Nagyon−nagyon−nagyon. Na nézzük,
gyere csak fordítsuk meg ezt a pólót, mert a hátadon van a
minta. − mondtam neki, s közben már fordítottam is a
pólót.

Lassan elkészülünk, reggelit készítek septiben. Közben az
apjuk is elkészül: monoton csinálja a reggel szokásos teendőit.
Azt érdemes lenne mindenkinek látnia: minden reggel szinte
szertartásos precízséggel, finom mozdulatokkal, gyorsan
készíti fel magát az indulásra. Nem is lehet ilyenkor
megzavarni őt. Odamegy a szekrényhez, nagy gonddal
kiválasztva az inget, nyakkendőt választ hozzá, aztán egy
másikat, majd még egyet, s végül addig hezitál, míg az elsőnél
marad. Később kiteríti a felvételre szánt ruháit az ágyunk
szélére, még egyszer megnézi, hogy egyezik a színkompozíció,
a stílus és illik e a mai nap programjához. Jöhet a zuhanyzás,
aztán,

borotválkozás,

nyakkendő−igazítás,

öltözködés,
a

szőke
6
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elrendezése, hajzselé, aztán még egyszer ugyanez, egy−egy
puszi a fiúknak és indul is a munkába. Nem lehet vele szót
váltani. Folyton az az érzés támad bennem, hogy amikor
reggel felébred, valami csoda folytán egyből a munkahelyén
terem és az itthoni jelenet csupán egy délibáb. Lélekben már
nincs is velünk. Látom rajta, ahogy gondolataiban átfutja a
napi

programot,

megbeszéléseket,

napirendi

pontokat.

Készülődés közben háromszor megcsörren a telefon, távirati
stílusban

utasításokat

osztogat,

telefonja

szervezőjében

programokat ír be és húz ki azokból újabbakat. Szeretem
ilyenkor nézni őt. Vicces, ahogy nőket megszégyenítő módon
páváskodik. Közben folyton ideges, mindenért bosszankodik
és futkározik a fürdőszoba és a hálószoba között.
−

Beszélnünk kellene az este miatt. − mondtam neki, már
előre tartva a válaszától.

−

Ne most beszéljük meg szívem, tudod, hogy sietek. Máris
elkéstem. − mutat az órájára kissé ingerülten, mivel
feltartom őt.

−

Ma későn jövök szívem, ne nagyon várjatok. − mondja a
kapuból visszaintve.

„Hát éppen ezért akartam vele beszélni.” − bosszankodom
már megint magamban.
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Elindultunk a fiúkkal. „Utálom ezt a várost. Hajnali hat óra
van és máris teljes a dugó. Így nem lehet odaérni sehová!” −
bosszankodom magamban, a volánnál. „Nem baj, számítottam
én erre. Legalább van időnk, hogy megbeszéljük a mai nap
eseményeit, és bekaphatnak pár falatot a fiúk az autóban.” −
adom oda nekik a becsomagolt falatkákat.
−

A mami, miután kitesz titeket a sulinál, elmegy a
munkába. − mondom a fiúknak és magamnak is:
hangosan rendezem a gondolataimat.

−

Ma a mami nem jön haza csak késő este. Muszáj
találkoznom a munkatársaimmal. Ezért anya maminál
alszotok. Szuper jó lesz. Süt is nektek mézes sütit. − egy
pillanatra hátratekintek hozzájuk.

−

A kedvencedet Zozó. Ja, és valami meglepetés is lesz, de
erről magam sem tudok többet. Majd ti meséljétek el
nekem, mi lesz az.

−

De

miért

anya?

Mi

nem

mehetnénk

veled

a

munkatársaidhoz? − kérdezi Barna.
−

Oké mami, de mért kell akkor nekem suliba mennem?
Muszáj? − mondja Zoli, majd folytatja: Nem lehetne csak
ma, csak ezen az egy napon egyből anya mamiékhoz
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menni? Olyan régen láttuk már őket. Ma nem lesz sok
órám. Na..
−

Először is: Nem Barna, ezt ti nem élveznétek, mert ez
eléggé fárasztó, felnőtteknek való megbeszélés lesz. Én
sem szívesen megyek. De anya mamiéknál nagyon jól
fogjátok magatokat érezni. Tudod, már nagyon várnak
titeket. Zozó te meg ne mondj ilyen butaságokat.
Mindenkinek teljesíteni kell a kötelességeit. Ezt neked már
tudnod kellene. Nektek iskolában, óvodába a helyetek,
hogy sokat tanuljatok, okosodjatok, ügyesedjetek, de
amikor haza hozlak benneteket, csak pihenés és sok−sok
játék. Ja, és ma foci is van, úgyhogy lógás kizárva!

−

De ő mindig verekszik velem anya! − szól a kis focista,
Zozo.

És ahogy Zozó kimondta az első szót, már veszekednek is.
Csapkodnak egymás felé a kezeikkel.
−

Elég a veszekedésből. Viselkedjetek. − intek feléjük
rosszallóan. − Tehát ma nem én megyek értetek. Anya
mamiéknak szót fogadni, de ha bármi baj van, csak
szóljatok és jövök. Ja, és ma sokáig fenn lehettek, hiszen
holnap

nincs

suli.

−

e

megjegyzésemet

harsány

kurjongatás kíséri, éppen ahogyan azt vártam. − De azért
ne túl soká! − Csitítom őket.
9
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Ügyet sem vetettek az utolsó megjegyzésemre: sikongattak
örömükben, ficánkoltak, cseverésztek, tervezték az estét.
−

Ok. Ok. Srácok, kiszállás! Itt a suli.

Végre meg érkeztünk. Elbúcsúztam a gyerekektől és indultam
a munkába.
−

Óvatosan, ne szaladjatok!− kiáltottam utánuk.

Még szerencse, hogy az iskola szinte egybe van építve az
óvodával. Barnát már várta az egyik óvó néni a bejárat előtt.
Ez minden reggel így van, azokra való tekintettel, akik korán
érkeznek meg.

A munkám
A munkahelyemről nem tudok sok izgalmasat mondani.
Nagybetűvel írt ÁTLAGOS, SZOKVÁNYOS, UNALMAS. A
Kőbányai út végén van egy régi épület. Kisméretű, régi,
rozsdabarna téglából épült kopár gyárépület. Itt hozták létre
az akkor még hatalmas reményekkel induló divatruházatot,
gyártó cégcsoportot. Loft stílusban kialakított épület belső
területe mindössze két hatalmas részre volt felosztva. A felső
szinten voltak a tervező irodák, az igazgatói szoba, illetve egy
fogadó a vendégek számára. Az alsó szinten a gyártás folyt.
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Hosszú asztalok, rajta varrógépek sorakoztak, mellettük
munkásegyenruhába öltözött nők és férfiak görnyedtek. A fal
mellett végig végtelen sorokban, több száz anyag volt szigorú
rendben

felrakva.

A

fal

másik

oldalán,

papírkarton

dobozokban, több ezernyi terv, szabásminta, megrendelők
sorakoztak. A felső emeleti szobák, olyanok, mint egy−egy
üvegketrec. A falak átlátszó üvegből voltak, melyeken
keresztül mindenki jól szemügyre vehette a többi szobában
történő eseményeket. A főnök szerint ez ösztönző, és arra
sarkalja

a

munkaerőt,

eredményeket produkáljon.

hogy

ne

lebzseljen,

hanem

Az biztos, hogy így egy igazi

pletykás család kovácsolódott össze az ott dolgozókból.
Vannak emberek, akik mással sincsenek elfoglalva, minthogy
azt figyeljék, mi történik a másikkal, és azt kiszínezve
továbbadhassák a többieknek. Így tudtuk meg például
mindenkinél előbb (talán még az érintettet is beleértve), hogy
Gaby (harminchárom éves tervező) az új gyakornokkal
megcsalta a férjét, (akihez csupán egy éve ment hozzá, és aki
őt állítólag teljes szívéből szerette) este féltíz körül történt
ugyanis a dolog, a Gaby szobájában, az íróasztal kellős
közepén. Azt hitték nincs bent senki, de Saci (a pletyka
forrása)

benn

volt

még, (teljesen véletlenül!)

mert a

pénztárcáját bent felejtette, pontosan a kávéautomata mellett,
amiért mindenképpen vissza kellett mennie, hiszen benne volt
11
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a házának a kulcsa is. Ha már visszament, megnézte a különös
zaj forrását, és nem tudta levenni a szemét a különös
látványról, ahogyan a két jól ismert munkatárs meztelen teste
egymásba ér. Másnap már mindenki tudta a szaftos történetet
(teljes részleteiben), de Saci már azt is tudni vélte, hogy Gaby
minden bizonnyal terhes (és nem a férjétől!), mert reggel nem
reggelizett velük, émelygésre hivatkozva.
Itt dolgozom, immár 8 éve. Itt kezdtem el a „munkás−életem”.
A férjem szüleinek a cégénél. Amikor elvégeztem a főiskolát,
ruhatervező és kivitelező szakon, azt hittem ez egy új világot
nyit majd meg előttem: Amerika, London, Párizs. Álmomban,
ezeken, a helyeken járva, betekintettem a leghíresebb
szalonokba,

ahol

bemutatták

az

általam

tervezett

ruhadarabokat. Látni véltem, ahogy a piros szőnyegen kissé
szégyenlősen vonulok végig a kíséretemmel, hallottam,
ahogyan engem konferálnak be a bemutató végén, mint a
konfekció tervezőjét. Én örömmámorban úsztam és fogadtam
a gratulációkat. Olyan valóságosnak tűnt, nem hittem, hogy ez
másként is lehet. De az élet valahogy mégis máshová terelt.
Nem bántam. Pedig az iskola mindig jól ment, és én
szorgalmasan terveztem a ruhakölteményeket és a kész
műveimet olyan gonddal, őrizgettem, mint ahogyan egy festő
a legféltettebb képeit őrizheti. „Egyszer még vagyonokat
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fizetnek majd érte.” − bíztattam magam, mosolyogva a
vakmerőségemen.
De a főiskola befejezését követően szinte azonnal férjhez
mentem és sajnos a munkaerőpiac sem várt olyan kitörő
örömmel, mint amilyenre én számítottam. Fiatal diplomásként
nem kecsegtettek tervezői állással és nekem nem is kellett
keresnem, hisz kézen fekvőnek tűnt a megoldás. Végül
elfogadtam a férjem szüleinek az ajánlatát. Hozzájuk
szegődtem hát, hogy a középkorú illetve idősebb jómódú
konzervatív

sznoboknak

egyenes

szabású,

letisztult

vonalvezetésű, minden kreativitástól és extrovertáltságtól
mentes ruhákat tervezzek.
Mindennap, −

immár nyolc éve − ugyanazt csináljuk,

ugyanazokat a ruhákat tervezzük, ugyanazokat a színeket
használjuk, ugyanazokból az anyagokból. Mégis maradtam
azt követően is, hogy megszültem a fiúkat. Nem akartam
felvállalni a munkakereséssel járó feszültséget, vesződséget.
Mindig volt helyem a cégnél, hiszen a férjem szülei mégsem
dobhattak ki. A párom kifejezett kérése volt számukra, hogy
tartsanak ott. Gondolom azért, hogy mindig szem előtt legyek
és ellenőrizzenek, védelmezzenek a világ „veszélyeitől”.
Jó lenne már új, kihívást, jelentő munkát találni, mert őszintén
utálom, amit csinálok, a munkatársaim megőrjítenek a
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folytonos pletykáikkal, és a család örökké vizslató szemei alól
is elkívánkozom már. Váltanék. Nyolc év elég volt ahhoz,
hogy végzetesen megunjam a munkatársaim kicsinységeit,
ahogyan folyton fürkészik egymás életét, hogyan lehetne
elárulni a másikat, hazug találgatásokban lelik örömüket,
utálkoznak a vezetőségen, és a legkevésbé sem akarnak többet
és jobban teljesíteni, mint amennyit feltétlenül, muszáj. Nem
akarnak

új

kihívásokat,

nem

akarnak

konfliktusokat.

Rávezettek engem is, hogy jobb lesz nekem, ha meg tanulok
hallgatni, befogni a számat, leszegni a fejemet és csukott
szemmel elfogadni mások utasításait.
Tudtam jól, hogy mi a véleményük rólam: a főnök csókos
kedvencének tartanak. Ebben a szakmában nincs semmi
őszinteség, gáncsolás és cselszövés az út végig. „Unom már.
Belefáradtam.

Nekem

kihívás

kell,

valami,

amiben

sikerélményem van, amiben kiélhetem a bennem lévő
szenvedélyt!” − vallottam be magamnak.
Ma a többiekkel kell tartanom egy ünneplős bulira. El kell
mennem

velük,

mert

nem

tudok

már

megfelelni

a

minduntalan unszolásra és ugratásokra.
−

Te

olyan

megfoghatatlan,

kiismerhetetlen

vagy!

Komolyan! Itt dolgozom már idejét, sem tudom mióta, de
téged nem ismerlek egyáltalán. Túlságosan zárkózott,
14
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vagy!

Mért nem jössz el velünk soha? Mindenből

kimaradsz. Ne légy már olyan uncsi. − mondják folyton.
Bla, bla, bla. Hát jó, elmegyek. Elmegyek a csöppet sem
érdekes

barátaimmal,

ismerkedni,

barátkozni,

nevetni,

társasági életet élni.
A szórakozásra egyébként szükségem is lenne. Mert az elmúlt
évek alatt valahogy úgy elszállt belőlem a boldogság, az
önfeledt nevetés, mintha nem is ismertem volna ezeket, az
érzéseket. Milyen furcsa: olyan sokszor nevetnek az emberek,
de nincs mögötte boldogság, igazi tartalom. Mókáznak de nem
értem, mi a poén. Pedig emlékszem, valaha én is boldog
voltam. Hittem, hogy az igaz szerelem öröklétig tartó
boldogságában, hűségben, mindenben, ami csak jó és szép
végződik majd két ember életében. Nem tudom mikor érkezett
el az a pont, amikor elvesztettem ezt a szűzies, tiszta
fedhetetlen

hitemet

a

szerelemben,

a

házasságban,

a

kapcsolatokban, de úgy elszállt belőlem, elillant, mintha nem
is lett volna soha.
Éltem. Só nélkül, íz nélkül, hidegen. Azt mondják a bölcsek ez
a hosszú élet titka. Úgy magyarázzák ezt a drága szüleim, ez
az ő tömör egész életen át tartó bölcsességük: amit nem ismersz,
az nem fájhat igazán, ha nem engeded, hogy bántsanak, hogy hozzád
érjenek, nem érezhetsz fájdalmat. Az én olvasatomban ez annyit
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tesz: ha nem teszel semmit a mi kizökkent a megszokott
életedből, nem is érhet semmi váratlan, semmi baj. Kell, hogy
kiszámítható legyél! Kár, hogy ehhez mindenképpen az
szükséges, hogy ne érezz és ne engedd meg hogy mások
érezzenek irántad bármit is.
Már fiatal koromban is azt mondtam, hogy ez ostobaság,
(mellékesen nem értettem belőle semmit), majd pár évvel
később, szépen lassan, szó nélkül beálltam a sorba és eme
törvény szerint, szigorúan éltem az életem.
Ezekkel, a gondolatokkal a fejemben telt el a délután. Eljött az
este, a munkatársaim készen álltak a szórakozásra. Olyanokká
váltak, mint a kiéhezett, vérre éhes vámpírtársaság, akik
ölnének néhány átdorbézolt, óráért, mámorító alkoholért, ami
széppé és boldoggá teheti, kicsinyes és szegényes életüket.
Nem értettem miért viselkednek ilyen kiszámíthatatlanul.
A szórakozóhely szokatlanul sötét volt számomra.

A

sötétséget csupán néhány villózó fény szakította meg, amelyek
másodpercenként változtatják a színüket és a helyzetüket. A
négyszögletű helység széleinek teljes hosszában asztalok és
székek voltak elhelyezve. A falak mentén odaoldalaztam az
egyik asztalhoz, félve nehogy orra bukjak a homályos
szürkeség miatt. Hatalmas volt a hely, mégis alig tudtunk
mozogni annyi bulizni vágyó ember gyűlt össze. Gyorsan
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leültem az egyik szabad helyre. A munkatársaim körém
gyűltek, majd lassan−lassan elkezdték élvezni a sötétség és
iszonyatos hang adta homályos biztonságot. Felszabadultak,
kiléptek önmagukból és azzá váltak, amivé az éjszaka
szelleme varázsolta őket. Hagyták, hogy előbújjon belőlük az
a mélyen megbúvó szörnyeteg, akik ők voltak valójában, csak
a munka húzott rájuk egy kényszerzubbonyt, amit most nagy
kedvel szakítottak le magukról.
Küldtem a férjemnek egy sms−t, hogy tudja, hol vagyok,
hogy szerencsésen megérkeztünk és majd megyek, de aludjon
nyugodtan, mert késő lesz, mire hazaérek. Nem válaszolt.
A szívem is beleremegett a hangos zenébe. Hamarosan
hányingerem lett, amihez hozzájárultak a kedvem oldására
elfogyasztott koktélok is. Már majdnem sikerült kiverni a
fejemből a kusza gondolatokat, kósza bánatot. Hirtelen
elkapott egy fojtogató érzés, úgy éreztem menekülnöm, kell
onnan, forgott velem a világ.
Rosszul leszek. − gondoltam. Gyorsan kértem hát egy másik
italt. ” Nincsenek gyerekek, sem férj, csak a munkatársak,
idegenek. Engedd el magad.” − forgattam magamban a
gondolatokat. Egyedül ültem az asztalomnál. Mindenki
tombolt, táncolt, csak én ültem magányosan az asztal mellett.
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„Mit kezdjek magammal?” − hirtelen annyira szánalmasnak
éreztem magam: itt ülök egyedül és iszogatok, magamban.
−

Van, mit ünnepelni! − bátorított az egyik munkatársam,
aki mindössze egy vállütögetésnyi időre jött oda hozzám.

−

Fizetésemelés lesz jövőhónaptól. A főnök azt mondta! −
folytatta

magyarázatképpen,

majd

egy

könnyed

mozdulattal elvitte az italomat. Visszamosolygott rám és
eltűnt a morajló ember tengerben.
Émelygett a gyomrom. Éreztem, hogy most tényleg ki kell
mennem. Ki oldalaztam a mosdóba, közben végig fogtam a
falat, ami az egyetlen biztos pont volt a mozgó padló és plafon
között. Nem tudom már ki volt a hibás, (valószínűleg én
lehettem), de beleütköztem egy óvatlan, nemtörődöm, félszeg
férfibe. Mit beleütköztem? Neki mentem, mintha ott sem lett
volna. Annyira az előttem lévő mosdóra koncentráltam, hogy
nem láttam meg a körülöttem lévő embertömeget.
Barna bőrű, középmagas, átlagos testalkatú, fényes fekete
göndör hajú, egyszersmind nagyon jóképű férfi volt. Nem
igazán figyeltem meg őt, de az első benyomásaim azt súgták
nem magyar származású. Talán a fekete haja miatt, és a
hatalmas fekete szemei miatt tűnhetett másnak. Vagy a barna
bőre tette? Nem tudom már. Először csak az arca körvonalait
láttam kiábrázolódni, de valami ismerős fogott meg a
18
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tekintetében, ezért figyeltem meg alaposabban. Kopott
farmernadrágja lazán lógott rajta, a kigombolt fehér ing
szabaddá tette szőrös mellkasát, kivillant a vastag aranysárga
lánca, amin egy kereszt lógott. Áradt róla a progeszteronnal
vegyes erélyes férfi bűz, az arcát megvilágították a fehér fogai.
Nagyon tetszett a ravasz mosolya.
„Hm, vonzó. Kifejezetten férfias.” − Lepett meg a saját
gondolatom, hisz rég nem tettem már különbséget férfi és nő
között. Az alapszabályokat be kell tartani, mondja mindig jó
anyám: „Nem nézek idegen férfiakat, mert férjnél vagyok.”
Nem eszem fehérkenyeret, mert hizlal. (ezt én tettem hozzá)
Nyugtattam magam: csak azért néztem meg ezt a férfit, mert
kénytelen voltam, nem tehettem mást: valahogy egymásba
gabalyodtunk, összefonódott a pillantásunk és nem tudtuk
kibogozni.

Csak

mélán

bámultuk

egymást.

Kerestük

egymásban a régen látott ismerőst. Mert valahol találkoznunk
kellet, biztosan tudtam, hogy valahonnan ismerem őt. Ott
álltam, leblokkolva és várva, hogy mentsen ki ebből az
abszurd helyzetből valaki.
Kezdtem szörnyen kellemetlenül érezni magam. „Mit néz,
vajon mire gondol most?” − morfondíroztam magamban.
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Szia. Ne haragudj, bocs, de én valahonnan ismerlek téged.
− törte meg a kínos csendet, de nem volt hajlandó félre
állni az utamból, szemtelenül és szégyentelenül legeltette
a szemét rajtam. (Ahogy én rajta.)

−

Biztos vagyok benne. − győzködött tovább, mondta teljes
komolysággal. Gondolom látta rajtam, hogy feszélyez a
közeledése, ezért gyorsan folytatta:

−

Mármint tényleg. Látom a szemedben, hogy mit gondolsz,
de nem csak azért mondom, mert egymásba botlottunk,
vagyis te botlottál belém, igazából, amit nem bánok, mert
igazán gyönyörű vagy, kifejezetten csinos, meg minden.
És nekem ehhez nagyon jó szemem van. Hm?

Nagyon meglepett a nyíltsága. „Micsoda pimasz fráter, hogy
merészel?” − gondoltam magamban. Valahogy nem vártam,
hogy megszólít. Azt meg a legkevésbé sem, hogy azt mondja,
csinos vagyok. „Én már rég nem vagyok csinos, kikérem
magamnak.” − sértésnek éreztem a szájából. Hamis, kétes
gúnyt véltem felfedezni a hangjában. „Hogy lehetnék csinos
két gyermek születése után? Fekete haj, fekete szem, világos
arcbőr, túlságosan vékony testalkat. Átlagos vagyok.” −
summáztam magamban az igazat.

Először csak tovább

néztem, mert nem tudtam megszólalni. Akartam szólni,
felemeltem a kezemet is, de nem jött ki hang a torkomon.
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összeszedtem

magam,

megráztam

a

fejem

és

válaszoltam:
−

Nekem

is

izé,

ismerős

vagy.

−

kényszeredetten

mosolyogtam − De nem tudom honnan.
(„Micsoda? Nem is ezt akartam mondani. Hol van a pimasz
fráter szövegem?” − korholtam magam.)
Bi−biztos nem i−i−i−innen. − folytattam dadogva − mert itt izé
ne−nem voltam még soha, mármint izé nem nagyon szoktam
ilyen helyekre járni, − kínomban nevettem − most is csak
idekeveredtem. („Úh, te jó ég miféle ügyefogyott beszél
ilyeneket. Még, hogy nem járok ilyen helyekre?

Mi van

velem? Szedd már össze magad! Teljesen idiótának fog
tartani!” − kavarogtak bennem a gondolatok) Na mindegy.
Akkor ez most úgysem,…
−

Áh. Azt én is gondoltam, hogy nem itt találkoztunk
először, mert látni, hogy ez a hely nem a te világod. −
ordított a fülembe, mert a zajtól alig lehetett hallani
egymás hangját. − Biztos vagyok benne, hogy ismerlek.
Egy ilyen arcot soha nem tudnék elfelejteni. − mondta a
fiú, s nem szégyellt közben újra tetőtől talpig végigmérni
engem.
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Végül a szeme az enyémmel találkozott, elismerően kacsintott
rám.
−

Kedves. − motyogtam. („Megőrültem? Küld el innen!
Mért beszélsz még mindig ezzel az idegennel, aki úgy
mustrál téged, mint egy tenyészlovat.” − bátorítottam
magam szólásra.) − a számra szorítottam a kezem, nehogy
még több butaság szaladjon ki rajta.

−

Meghívhatlak egy italra? − mondta a fiú.

−

Köszönöm,

izé,

azt

hiszem nem.

Azt

hiszem,

a

barátaimmal vagyok igazából. − feléjük mutattam kissé
bizonytalanul.
−

Csak egy ital, semmi több. Ne félj, nem kérem meg a
kezedet. Na gyere már. − nevetett a fiú, majd megfogta a
kezemet és válaszra nem is várva átvezetett a hatalmas
tömegen egészen az ő asztaláig.

Annyira szép volt a mosolya. A fülemben cseng a mély
hangja, a ravasz nevetése. Hozzám hajolt. Éreztem a leheletét
a nyakamon, a fülembe szuszogott, hallottam a könnyed
kacagását, miközben beszélt. Jól esett.
−

Ülj le. − hellyel kínált.

−

Uh. Hm. Ok. Mért ne?! − az ellentmondást nem tűrő
szemekkel, nem tudtam mit kezdeni. Máig sem tudom mi
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történt velem, hiszen egyáltalán nem voltam egy
barátkozós típus. Legalábbis így ismert mindenki. És
igazuk volt.
Végül nem jutottam el a mosdóba, de már nem is éreztem
szükségét. Leültünk az asztalához. Odajött a pincér, ő kért
nekem egy italt, ugyanazt kérte magának is. Szemem sarkából
folyton a munkatársaimat figyeltem és láttam, hogy azzal a jól
ismert furcsa tekintettel mosolyognak rám: nem értették kivel,
ülök, mért nem velük töltöm el az időt. Ez kissé feszélyezett.
Ahogy az idő telt én is egyre felszabadultabb lettem. „Újra
innom kellene, hiszen ez annyira felszabadító és örömteli tud
lenni. Már el is felejtettem az ital csodás ízét.” − gondoltam
magamban.
Túl tettem magam a munkatársaim figyelő tekintetén, pedig
tudtam, hétfőn rajtra készen várják, hogy a velem, kapcsolatos
pletykákkal betöltsék az egész gyárat.
−

És hogy keveredtél erre a helyre? Mert mondtad, hogy
nem túl gyakran fordulsz meg errefelé.

− vette fel a

beszélgetés fonalát a férfi.
−

Hú, hát ennek kalandos, − hirtelen meggondoltam
magam és inkább így folytattam: mármint igazából
egyszerű, története van. − nagy levegőt vettem: A lényeg,
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munkatársaimmal

jöttem,

hogy

kicsit

kikapcsolódjunk.
−

Igen? Mesélj! Jó hallgatóság vagyok, pláne ha jó az
előadás, és persze az előadó. Ehhez pedig kétség sem
férhet. − mondta túl kiabálva a hangos zenét is.

„Hú, mintha udvarolna nekem ez a fiú, vagy hogy is mondták
ezt annak idején? Mi is ez a szó, kifejezés? Fel akar szedni
engem. Igen ez az! Mindez velem történik? Ez itt én vagyok?
A

préda.”

−

zakatoltak

a

gondolatok

a

fejemben

megállíthatatlanul. Mégis attól ijedtem meg a leginkább, hogy
ez a veszélyes kaland csöppet sem zavart.
−

Nem jössz táncolni? − buggyant ki belőlem a kérdés, meg
sem várva, hogy befejezze az elkezdett mondatát.

(„De hisz én nem is tudok táncolni. Soha nem táncoltam még
ennyi ember előtt.” − vallottam be magamnak.)
−

Én? Hát nem vagyok egy nagy táncos. − mondta fiú kicsit
bizonytalanul, kéretve magát.

−

Na! Gyere már! − megfogtam a kezét és táncba vittem.

−

Ok. − mosolygott rám beletörődve. − Pedig… − kezdte el
mondani, de nem fejezhette be, mert a zene elnyomta az ő
hangját is. A parketten voltunk.
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A dob a szívünkben dübörgött minden ütemre: tamm, tamm,
tamm. A fények villóztak. A koktélok kellően ellazítottak
minket,

megszabadítottak

a

felesleges

gátlásoktól,

és

hozzásegítettek az örömtánc élvezetére. Ahogy véget ért az
első zeneszám, körülnéztem és riadtan vettem észre, hogy túl
sokan ismernek engem ezen a helyen. Megijedtem a tudattól,
hogy olyannak látnak, ami igazából nem is vagyok. Hirtelen
feszélyezett a kialakult helyzet. „Mégis mit csinálok? Haza
kellene

mennem.

Mindenki

rólam

fog

beszélni

a

munkahelyemen. Jövő héten már a férjem családja is tudni
fogja. Vége a jó híremnek.” − ostoroztam magam.
Hirtelen

hátat

fordítottam

a

tömegnek

és

újdonsült

partneremnek, szó nélkül elindultam kifelé. Otthagytam a
táncparketten mindenkit. Ki kellett mennem onnan. Azonnal.
Menekülni akartam, de nem volt könnyű a kijáratig eljutni,
mert folyton táncoló, őrjöngő fiatalokba ütköztem. Az
ismeretlen férfi pár másodpercig döbbenten állt, de hamar
felocsúdott és utánam sietett. Nem törődtem vele. A fal
mentén

oldalaztam a folyosón,

hátha kikerülhetem a

körülöttem hemzsegő tömeget, de keskeny volt a folyosó,
nehezen fértem el. Már majdnem a kijárati ajtóhoz értem,
amikor a férfi utolért. Megfogta a karom. Hátrafordultam,
hogy lássam, ki rángat ilyen erővel. Neki lökődtem a falnak az

25

Váratlanul

I. Fejezet: Váratlan találkozás

erejétől. Közrefogott a két karját a falnak támasztva és én
odaszorultam a kezei és teste közé. Az arca olyan közel volt az
enyémhez, hogy a szánk szinte egymáshoz ért. Éreztem a bőre
illatát. Nem láttam mást, csak az ő szemeit, a szétgombolt
ingjéből kikandikáló mellkasát és a ráboruló aranymedált.
Egymáshoz ért a testünk. Égetett a bőre melege. Hirtelen úgy
éreztem el fogok ájulni, vér tódult az arcomba, elhagyott az
erőm, összerogytak a lábaim.
−

Mi a baj? Valami rosszat tettem? − mondta, s még
közelebb hajolt, hogy megtartsa erőtlen testemet.

Nem tudtam szóra nyitni a számat. Összezavarodtam,
megnémultam.
Majd kis szünet után így fojtatta:
−

Hát nem látod, hogy kellesz nekem? Nem menekülhetsz!
− mondta a férfi.

Éreztem a szájából kiáramló levegőt, amely az ő szájából
pontosan az én számba érkezett. Annyira rémisztően jól esett a
teste melegsége, a homlokáról rám cseppenő sós izzadsága,
melyet a számról nyaltam le. A nyakamhoz hajolt. A
szemembe nézett aztán gyengéden érintette a szája a vállam.
Végigcsókolta a nyakam, vállam szegletét, a fülem kicsi árkait.
Megfogta a derekam és magához rántott. Éreztem a szíve
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Behunytam

a

szemem,

engedtem,

hogy

megérintsen, élveztem a szája puha érintését a testemen.
−

Itt túl sokan vannak. − suttogtam a fülébe, majd fojtattam:
Vigyél el innen. Mennyünk! Most.

Máig sem tudom, honnan vetem a bátorságot a szóhoz, de
hagytam, hogy egy rajtam kívül álló erő irányítson engem.
−

Táncolni szeretnék még veled! − mondtam, majd
megfogtam a kezét és kivezettem a bárból. Amikor
kiértünk a szemébe néztem, hogy lássa a bennem még
mindig lüktető vágyat, az igent, hogy a tiéd vagyok, és
mindent neked adok, ha te is akarod. Nem mondtam egy
szót sem, de tudtam, hogy érzi, mit akarok mondani neki.

A fiú elmosolyodott. Megfogta a kezem és már indult is az
autója felé. Közben beszélt hozzám, de a kezem nem engedte
el többé. Én is viszont szorítottam az ő kezét.
A friss levegő megbolondított minket: magához rántott,
megölelt, csókolózni kezdtünk. Hagytam, hogy felhúzza az
blúzomat. Hozzáérjen a meztelen testemhez. Hideg őszi
éjszaka volt, de a forró keze felmelegítette a csupasz bőrömet.
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Menjünk. − mondta és lassan kivette a kezét a blúzom alól,
megigazította szépen azt.
−

Itt minden klubbot ismerek. Elviszlek egy nagyon jó
helyre. − a férfi megragadta a kezem, és már indultunk is.

−

Ok. Mehetünk. − válaszoltam mosolyogva.

−

Jaj, várj a táskám! − kaptam a fejemhez.

−

Vissza kell mennem érte. Várj egy percet. − már szaladtam
is befelé.

A férfi addig kinn várt az ajtó előtt. Hideg őszi nap volt aznap
este, átfújta a szél a kigombolt fehér ingjét, fel − fel libbentve
azt a csupasz testéről. Még bizsergett a szám a szája
érintésétől, égett a bőröm az érintése miatt. Alig jött szó a
számra.
Oda siettem az egyik munkatársamhoz.
−

Lilla nekem el kell mennem. Hazamegyek a fiúkhoz. Most
telefonáltak, hogy Zozó hányt.

Ha kérdeznek felőlem,

mond meg nekik, hogy indulnom kellett. Hétfőn
találkozunk. − mondtam hadarva, és sietve távoztam.
Nem tudom mit hitt el a sztorimból, de ez most a
legkevésbé sem érdekelt.
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Lilla megértő arckifejezéssel ennyit mondott:
−

Persze, menj csak nyugodtan.

Félretoltam az embereket, és mint akit üldöznek a gondolatai,
siettem a sorsom betöltése felé. Ha egy percre megállok, hogy
összeszedjem

magam,

biztos

vagyok

benne,

hogy

meggondolom magam és józanul döntök az sorsom felől. De
nem akartam okos lenni, kívántam ezt az estét, mindazzal
együtt, amit tartogat számomra. Amikor az ismeretlen férfihoz
érkeztem, kézen fogott, mintha a tulajdona lennék, és a
kocsijához vezetett. A fekete luxus járgánya elvarázsolt.
Imádom a kocsikat. Mindig is oda voltam értük. Értek is
hozzájuk, de két fiúgyermek mellet ez már−már kötelességem
is. Ahogy mentünk a sötét kis utcákon szinte eltűntünk, eggyé
vált az autó az úttal, mint ha az éjszaka titkos fekete tolvajai
lennénk.
„Ha látnák ezt a fiúk. Nagyon élveznék az autókázást.” −
suhant át az agyamon.
−

Hűha. − kiáltottam fel, amikor beszálltam. − Ez a kocsi
egyszerűen, egyszerűen, szuper! Audi S8. 340 lóerő.
2004−es talán?
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A fiú csak mosolygott, és csak pár perccel később felelt:
−

Köszönöm. − nyomatékul rám nézett és folytatta:
Köszönöm, hogy megbízol bennem. Nem fogsz csalódni.
− megsimogatta a karomat.

Ettől megborzongtam.
−

Fázol talán? − kérdezte és már be is, nyomta a gombot,
melyre felemelkedtek a lehúzott ablakok.

−

Nem dehogy! Hagyd csak. Sőt nem kell a tető sem. −
mutattam rá és megnyomtam a gombot, amire elhúzódott
az eddig zárt tetőablak.

Cseppet sem féltem tőle és az éjszakától. Hittem az ismeretlen
ember ígéretének. Az eszem tudta, hogy rosszul is történhetne
a dolog, de bizonyos voltam benne, hogy nem egy gonosz
emberrel ülök a fekete lopakodóban.
„Ismerem. Valahonnan tudom, hogy ismerem.” − még mindig
meg voltam győződve róla. Az úton végig csacsogtam, talán
az autókról, már nem is emlékszem rá. Nem akartam szünetet
hagyni, nehogy beférkőzzön a fejembe egy kis józan gondolat.
Furcsa érzés. Mintha nem is én lennék. Pedig nem vagyok
nagyon beszédes, inkább figyelmes hallgatóság, megbúvó
háttérszemély.
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Kéklagúna
Pár perc alatt odaértünk, arra a bizonyos helyre. Valahol a
város szélén lehetett. Az épület úgy nézett ki, mintha a
lekicsinyített Szépművészeti Múzeum. A négyszög alakú
épületnek volt egy kiugró fogadórésze. Annak a teteje olyan
volt,

mint

egy

lapos

háromszög,

ami

faragott

márványoszlopokon állt. Ezen egy kék dőlt betűs tengert
idéző címtáblán ez állt: Kéklagúna. A falak bézs színűre voltak
vakolva, az érintése érdes volt, freccsentet technikával
készülhetett. A tető színét nem láttam pontosan, mivel még
sötét volt. A bejáratnál nagydarab, öltönyös férfiak zárták el a
befelé vezető utat. De mintha ismerték volna az idegen férfit,
mert ahogy meglátták őt, azonnal utat nyitottak és beljebb
invitálták őt. Zajos, hangos hely volt, épp, mint az előző.
Valamivel kisebb helyiség volt a táncterem, de a zene nem pop
és nem is disco. Első hallásra fura, ismeretlen hangzás. Nem
szoktam ilyen műfajú zenét hallgatni, de nagyon tetszett a
különös talán jazz−es hangvilág.
Jó estét Főnök úr. − vezették őt egy szabad asztalhoz. Nem
igazán tudtam mire vélni ezt a meleg fogadtatást, de nem is
akartam ezen töprengeni. Azonnal táncolni kezdtünk, nem is
ültünk le. A zene könnyedsége szabaddá tette a mozdulatokat,
felszabadította az ösztönöket. Az este rendhagyó mivolta
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megkövetelte, hogy minden olyat megtegyek, ami nem
szokványos, nem hétköznapi és nem illik bele az életem
megszokott folyamába. Hagytam, hogy a bennem lévő folyó
elragadjon, megáradjon és kiöntsön, elárasszon teljesen. Ezzel
az áramlattal nem tudok megküzdeni, − gondoltam − ezért én
is

indukáltam

a

teljes

gáttörést,

hogy

megleljem

a

nyugalmamat, ami az árvizet követi. A tiltott boldogág
utánozhatatlanul édes − fanyar ízét éreztem a számban.
A gyermekkori csínytevéseim jutottak eszembe, azok okoztak
számomra ilyen katartikus örömöt. Amikor a sarki kisboltban
csokoládét sikerült elcsennem. Mindennap odajártam, ott
vettem meg az iskolába menet a reggelimet. Ismerték az egész
családomat. Soha nem gondolták volna, hogy titkon egy tolvaj
lakik bennem. Nem lehettem több 12 évesnél,

nagy

fondorlattal, félelemmel telve, remegő kézzel, de elcsentem a
csokit. Aztán élvezettel majszoltuk a megszerzett jutalmat a
társaimmal. Hihetetlenül bátorrá tett az érzés, hogy képes
vagyok rá, meg tudtam tenni, megszegtem a szabályt,
kicseleztem a felnőtteket, elvettem, ami az övék. Jobbnak,
nagyobbnak éreztem magamat náluknál. Erővel és csodatevő
képességgel ruházott fel engem ez a cselekedet, mindaddig,
amíg meg nem szólalt a lelkiismeretem. Anyám tanításai,
melyekkel óva intett minden erkölcsi hitszegéstől.
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Éljen az élet! − kiáltottam fel, s erre kiittuk a sokadik
poharunkat is.

Lassú, romantikus szám következett. Jól ismertem ezt a zenét:
Mariah Carey és Luther Vandross régi−régi melódiája: a My
love, there's only you in my life. Drága szerelmem, csak veled
akarok élni. − énekli a méltán híres zenész.
Táncra hívott az alkalmi partnerem. Kavarogtak a fejemben a
valós és vélt események régi emlékei. Tinédzser lehettem,
amikor a hosszú, szálkás fapadokon, ülve vártuk, hogy a lassú
szám elérkezésekor ki kér fel bennünket táncolni. Remegve
vártuk, hogy lesz – e partnerünk vagy csak az jut nekünk,
hogy sóvárogva nézzük, hogyan táncolnak mások, s közben
gúnyoljuk ízléstelen mozgásukat. De mindenki jól tudta, hogy
az egész éjszakai tánc, tombolás, a sexi ruhák, csak a lassú
zenére ellejtett szerelmes táncot készíti elő. Amikor valakibe
bele lehet kapaszkodni és szerelmesen összegabalyodni vele.
„Nekem most van párom.” − gondoltam magamban, elégedett
mosollyal az arcomon. Nem lehet szavakkal leírni azt a
borzongató, selymes és bosszantóan édes érzést, amelyet
megéltem: egy idegen férfi intim érintése, a birtoklásvágya, az
akarat, mellyel megszerez, és magáévá tesz. Nem bántam,
hogy hozzám ért, nem bántam, hogy a kezével végig simítja a
hátam, megérinti a bőrömet. Nem bántam. A keze elmondta,
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hogy kíván, a száján éreztem, hogy akar még, a szemében
láttam, hogy már látja ruhátlan testemet. Éreztem az erőt,
mely

megtartóztathatatlanul

ellenállhatatlanul

magával

magával

vonszol

engem.

ragad,
Ez

a

és
férfi

éppannyira kellett nekem, mint én neki. Kellett az a tűz, a
vágy, amit ő sugárzott felém.
−

Menjünk ki. − szólt a férfi, alig hallható hangon.

−

Ok. − válaszoltam épp oly suttogón.

A club háta mögött lévő parkolóban állt az autó. Nem
szálltunk be az autóba. Magához ölelt, megcsókolt. Én
visszacsókoltam. Megérintette a szám, az arcom, a nyakam.
Felhúzta a felsőmet. Nem bántam. Megfogta a mellem.
Hagytam. Én is kigomboltam az ingét. Számmal simogattam a
bőrét. A farmerem gombját kereste. Rászóltam:
−

Ne! Várj!

−

Ok. − Csókolt tovább, mintha nem is hallotta volna, amit
mondok, de a nadrágom gombjait elengedte.

Hirtelen minden előzmény nélkül a szemembe nézett és azt
mondta:
−

Gyere, mutatok neked valamit. Tetszeni fog. − én csak
néztem rá értetlen tekintettel, mosolyogva, de lassú
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mozdulatokkal megigazítottam a blúzomat, engedve az
érthetetlen kérésnek.
Most,

hogy

visszatekintek

minderre,

megdöbbent

a

közönségességem. Vagy inkább arra gondolok: mennyire
közönséges

és

gyámoltalan

lesz

az

az

ember,

aki,

megfeledkezik emberi mivoltáról és ösztöneire hallgatva a
vágyainak, engedi át magát. Mégsem bánom! Bárcsak több
ilyen pillanat adatna az embernek az életben: had veszítse
csak el önmagát, és végre kezdjen el élni és korlátok nélkül
boldognak lenni. Ne legyen illedelmes, és ne viselkedjék
sehogy. Ne cselekedjék jól, ne nézzen másokat. Legyen
önfeledt és végtelenül szabad!
−

Gyere! − Mondta a fiú, miután megfogta a kezem és
elvezetett az autójához.

−

Hova viszel? − kérdeztem őt, bár tudtam akár a világ
végére is elmennék vele.

−

Ne izgulj. − szólt ő. − Okoztam én neked csalódást? −
kérdezte nevetve, mintha már ezer éve ismertük volna
egymást.

−

No, de meg van rémülve a kis őzike! − megsimogatta a
fejem, mintha csak a gyermekét nyugtatta volna meg − Ne
félj, nem teszek veled semmi olyat, amit te sem szeretnél
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megtenni. Egy olyan helyre viszlek, ami neked is biztosan
tetszeni fog. Bízz bennem!
Bíztam is. Én is vágytam már, hogy mennyünk végre el,
hagyjuk ott a zajos helyeket és legyünk végre ketten, nyugodt
körülmények között. Út közben nem szóltam semmit, csak
hagytam, hogy az autó ringása ellazítson. Becsuktam a
szemem. Nem akartam tudni hova visz, azt sem kívántam
megtudni éppen most hol vagyunk. Izgalmas ez az édes
bizonytalanság. A kocsi nyitott teteje engedte, hogy felálljak.
Az ülésre emeltem a lábaim, kiemelkedtem az Audi belsejéből,
és magamba szívtam a friss levegő felejthetetlen illatát, mely
tele volt az élet eszenciájával: fű, fa, virág, por, kövek, szél,
eső. Úgy éreztem a levegő, már−már súrolja a bőröm,
fájdalmasan felpofoz: a szabadság szele. Csodálatos, fájdalmas
élmény. Szembe szálltam a széllel és kiabáltam a csillagos ég
sötétjébe: Élet! Édes élet! − s közben részeg bátorsággal,
bódultan nevettem.
Aztán egy éles kanyar visszanyomott engem az ülésembe.
Sötét volt, csak néhány csillag ragyogott az égen. Egy magas
hely tetejéig, kanyarogtunk, csak mindig jobbra, felfelé.
Hirtelen szédülni kezdetem, hányingerem támadt. Nem
tudom már, hogy a szél, az út vagy az alkohol volt − e az oka,
mindenesetre behunytam a szemem és vártam az érkezést.
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Egész úton egy szót sem váltottunk. Engem nem bántott a
némasága. Nem akartam hallani a hangját, nem akartam
megismerni őt.
„Ha nem ismerem, nem várok majd tőle semmit és nem is
bánthat meg soha.” − máris védtem magam. Nem akartam
megölni a boldog pillanatok varázsát a valóság ismeretével.
Az elülső ablak le volt húzva, és én hagytam, hogy a szél
belekapjon a hajamba és rángassa azt kedve szerint, hol a
szemembe hányva, hol hátrahúzva az egészet, közben
bocsánatkérőn cirógassa a karom, aztán pajkosan egy−egy
nagyobb áramlat pofont csapjon az arcomra. De ez sem tudott
felébreszteni csipkerózsika álmomból.
Nem ismertem a helyet, ahová végül megérkeztünk. Éppen
azelőtt szálltunk ki az autóból, hogy a frissítő szél, elég
józanságot lehelt volna belém. Gyönyörű dombra értünk fel,
amolyan hegytető, ahol az egész kis városrészt be lehetett
látni. A város fényárban úszott az esti éjszakában. Ezernyi
fény cikázott lenn a domb alján, kirajzolva a város arculatát,
utcáit, tereit, házakat, a templomot. A sötét foltokat hirtelen
világos fényár váltotta fel, különös mozaikszerű arcot festve a
tájnak. Varázslatosnak tűnt mindez a magasból. Naggyá tette
a kis embereket a látvány: ha magasból néz az ember egy
magánál sokkal hatalmasabb dolgot, onnan a hegytetőről a
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nagy tűnhet parányinak, és a kicsi lehet az ura az elénk terülő
fényvárosnak. A látvány felemeli a kicsinyt, hogy fenséges és
nagy legyen.
−

Varázslatos. − mondtam egy hosszú csend után.

−

Szerintem te vagy a varázslatos. − válaszolta ő,
kihasználva a helyzet adta lehetőségeket. Én nem
válaszoltam, hagytam, hogy megöleljen.

Hátradőltünk a lankás hegytetőn. A fű kissé hideg, nedves
volt, mert leszállt a harmat és minden fűszálat vastagon
bevont a nyirkos víztakarójával. Észrevette libabőrös testemet,
meghallotta csendes felszisszenésemet. Gondosan a fejem alá
tette a kezét, hogy ne érintsem a hideg füvet. Megcsókolta az
arcom. Hagytam. Behunytam a szemem.
−

Nem tudom mi ütött belém. − mondta a fiú, épp olyan
hirtelen, mint az előbb a klub előtt, majd folytatta:

−

Ne hidd, hogy minden lányt így csábítok el. − kis szünetet
tartott. − Lehet, hogy nem hiszed el, de nem volt még
ilyen éjszakám soha. De ahogy megláttalak, tudtam…

A kezem a szájára tettem.
−

Ezt most nem kell mondanod. Én is érzem, amit te, és ez
most éppen elég. − elkezdtem újra kigombolni az ingét,
jelezve, hogy most nem kell a hosszú monológ.
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Levettem róla a vékony inget. Hagyta. Hideg volt és a szél is
csípősen fújt már, de ő láthatóan mit sem törődött vele. A
szájával húzta fel a felsőmet.
−

Annyira, annyira. Nem is tudom, hogy mondjam. −
folytatta dadogva, ahogyan beleszagolt a bőrömbe,
mintha csak szakértője lenne az emberi illatoknak, egyre
mohóbban szagolt, mintha éppen most fejtené meg a
titkaim.

−

Milyen, gyönyörű vagy. Imádom a vállaid, a drága kicsi
szád. Szeretem a jázmin illatod. − folytatta kedvesen.

−

Felemelte a fejét, és rám nézett: álmaimban már százszor
csókoltam ezeket, a vállakat. − mondta, miközben
gyengéden érintette a vállam szegletét.

„Megőrültem.” − Gondoltam magamban. Szabadulni akartam
a fojtogató gondolatoktól, ezért viszonoztam a szerelmét,
mohó szenvedéllyel, hátha elfut a fejemből a kínzóan
józanság. Belebújtam a testébe, hogy az melegítsen fel engem a
nyirkos éjszakán.
−

Fázol? − kérdezte kedvesen, gondoskodón.

−

Egy kicsit. − vallottam be őszintén.
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Már, hullottak a fáról a megsárgult levelek, éppen ruháikat
vetkezték le a tél előtt. Nap közben még pulóverben,
kardigánban jártak−keltek az emberek, de éjszaka elkelt a
kiskabát, meleg takaró. Ahogy leszállt a fűre a friss harmat
bőrünket érintve hideg, nedves takaróval terített be minket,
ruháinkat merevvé tette a nyirkos víz. Tüsszentenem kellett a
hideg miatt. Ez nem illett a kellemes pásztoróra idilli képébe.
Ő azonnal észrevett ezt és segíteni akart.
Nem szoktam hozzá ehhez a gondoskodáshoz. Bántott is
kicsit, hogy kedvességgel felel a gyengeségemre. A szívem
mélyén azt vártam, hogy durva lesz, vagy félszeg, lekezelő és
mindenképpen lényegre törő.
−

Gyere, elviszlek egy kicsit melegebb helyre. − mondta a
férfi.

−

Hova megyünk? Ne menjünk el. − húztam őt vissza a
nyirkos hideg földre. Nem hagyta. Láttam, hogy nem
változtathatom meg a hirtelen támadt elhatározásában.
Indultam hát.

−

Gyere! Siess! − ragadta meg a kezem és szinte futottunk a
kocsijáig.

Miközben indította az autót már telefonálni is kezdett.
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Nem hagyott nyugodni a gondolat: „Mit akar ezzel? Mért nem
maradtunk? Valamit elrontottam talán? Igen. Biztosan így
lehet. Rájött, hogy milyen vagyok én igazán. Lassan fel kell
ébrednem, vége az álomnak. De mért pont most?” −
morfondíroztam magamban. Sírtam magamban, ordítottam
volna a bennem lévő feszültség miatt, de nem jött ki a szó a
számon. Egyszerűen csak a kezembe temettem a fejem, majd
némán bámultam kifelé az ablakon. Tudtam jól, hogy
elvesztettem mindent, kinyílt a szeme, eljött az ébredés.
„Hogy hihettem, hogy királylány vagyok? Esztelen!” −
korholtam magam.
Nem szólt hozzám egyetlen szót sem. Végig telefonált,
sebességet váltott, fékezett, kormányozott. Nem értettem
semmit

abból,

amit

beszélt

telefonon.

Érthetetlen

összevisszaságnak tűnt az egész. De ez még inkább csak
dühössé és elkeseredetté tett engem. Nem tudtam elképzelni
kivel, beszélhet ilyenkor. Egy ilyen helyzet után.
„Ébredj kislány, itt a valóság!!” − dörömbölt a fejemben a
vészjósló gondolat.
Rajta az ing még mindig teljesen ki volt gombolva, éppen csak
magára kapta, amikor elindultuk. Az én ruhámat éppen akkor
igazgattam el magamon. Kezdtem szégyellni magam a
meztelenségem miatt. A viselkedésem miatt. A kacérságom
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miatt. A hevességem miatt. Az érzés miatt, aminek hagytam,
hogy magával ragadjon. Az irreális vonzódásom miatt, egy
férfi iránt, akit nem ismertem talán négy órája sem, de máris
érintette a mellemet.
„Rájött, hogy mégsem vagyok az esete, nem vagyok elég szép
vagy jó neki? Rájött, hogy egy könnyűvérű, lenge kis nőcske
vagyok, akit nem érdemes elvinni egy éjszakára sem.
Egyáltalán mit keresek éjszaka egy idegen férfi kocsijában?” −
menekülni akartam, kiszállni, elfutni, kiabálni, felelősségre
vonni őt.
−

Szia István. Szükségem lenne a segítségedre. − beszélt a
telefonba, aztán hallgatott.

−

Igen. Pontosan. Köszönöm. Köszönöm a segítséged,
tudtam, hogy számíthatok rád. Nem lesz elfelejtve. Várj
egy

kicsit.

−

mondta,

miközben

forgatta

a

kormánykereket, a szerpentinen lefelé haladva.
−

Ne haragudj nem értettem, mit mondtál. Rossz a vonal. −
folytatta a beszélgetést.

Kis szünet után megint folytatta:
−

Igen, persze. Természetesen, az kitűnő lesz. Holnap
beszélünk. − ezzel letette a telefont.
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Széplak
Amikor megláttam az éj sötétjében a kivilágított kis épületet,
egyből tudtam: a vasútállomásra érkeztem. Itt kitesz engem és
vége a kis kalandunknak.
Ahogy az épületet fürkésztem észrevettem, hogy az egész
külső falrészt elborította a számtalan kusza zöldfutó. Virágok
voltak kirakva az ablakok párkányaira, szobrok az épület
előtti kertben. Sárgára voltak festve a falak. A kis kazettás
ablakok keretei fehérre voltak festve, amitől még az éj
sötétjében is jól láthatóvá váltak.
Kiszállt a kocsiból, de én maradtam a helyemen.

Nem

akaródzott vállalni az elkövetkezendő percek eseményeit. Meg
akartam ragadni az előző pillanatban. Vissza, vissza a pár
perccel ezelőtti feledhetetlen csókokhoz. – könyörögtem volna.
Ügyet sem vetett a lelki vívódásomra: odaszaladt az ajtóhoz és
kinyitotta nekem. Kelletlenül kiszálltam. Még mindig nem
tudtam megszólalni, csak követtem őt, mint a halálraítélt.
Nem kérdeztem semmit, elfogadtam a sorsomat.
−

Gyere! − szólt túlvilági hangon.

Követtem. De miközben haladtunk befelé a kis lugason egyre
nagyobb lett bennem a zavarodottság. Egy macskakőnyi hely
volt a picinyke keskeny járda, amin egyszerre nem fért el két
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ember, csak egymás után tudtunk haladni, de úgy, hogy
gondosan oda kellett figyelni a lépteinkre, nehogy letérjünk az
ösvényről és a szúrós rózsabokrokba, lépjünk.
−

Jó estét! − szólt oda az ajtóban várakozó jelmezes férfinek.

−

Az előbb beszéltem a főnökével. − szólította meg őt az
alkalmi partnerem, miközben bevezetett minket az
öltönyös

öregúr.

Az

ismeretlen

férfi

kedvesen

félbeszakította az udvarias beszélgetést:
−

Köszöntöm önöket, már nagyon vártuk. Íme, a legszebb
szobánk a legfelső szinten. A kulcsok. − nyújtotta nekünk,
majd folytatta:

−

Jó

éjszakát

kívánunk

Önöknek.

Ha

bármiben

a

szolgálatukra lehetünk, kérem, szóljanak bátran, a ház
mindenben a rendelkezésükre áll. − az idősek mindent
látott bölcsességével mosolygott ránk, átadta a kulcsokat
és diszkréten távozott.
Elvettük a kulcsot és már róttuk is a csigalépcső fokait. Idétlen
mosoly ült az arcomon. Tudnom kellett volna, hol vagyunk és
minek, de valami szürke homály ült a fejemre. Nem értettem
az egész kusza helyzetet.
De az mégis megnyugvással töltött el, hogy nem a hideg
állomáson várok egy érkező vonatra. „Még mindig együtt
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vagyunk.” − nyugtáztam magamban. A legfelső szintig
mentünk. Egyetlen szobának az ajtaját láttam csak itt. Amikor
beléptünk, a szoba árasztotta magából azt a mesebeli,
káprázatos, álmos, lassú vidéki hangulatot, amit már a külső
homlokzat is sejtetett.
Zsúfolt volt, de mégis minden a helyén, kitűnő tisztaságban. A
falon nagy barokk stílusú virágos tapéta volt. Kicsit
összenyomta a szobát ez a harsány, feltűnő virágminta, de
ettől csak személyesebb, mesésebb lett a szoba egészének a
hangulata. Egy viszonylag tágas előtér fogadott minket, benne
egy gyönyörű mahagóni színű kerek, ívelt faragású, míves
asztallal és két hozzá illő ívelt karfájú bükkfából készült tágas
fotellel. A falon 3 kép függött. Az egyik különösen megkapó
volt számomra: egy parasztlányt ábrázolt, akinek a szoknyája
szegélye ledér módon össze volt kötve, ezzel láthatóvá téve a
bokáját. Egy vizes vályú mellett ült és a homlokát törölte
éppen. Nagyon kifejező kép volt, mely különös hangulatot
varázsolt az éppen belépő ember számára. A belső (háló)
szobában volt egy ablak, mely a kertbe nyílott. Az ablakon
fából készült zsalu volt, éppen széttárva, a párkányon kis
piros virágok díszelegtek. Közvetlenül az ablak alatt egy
csodás szófa állt, melyen bársony párnák és selymes takarók
voltak szépen elfektetve. A tapéta ebben a szobában vöröses,
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talán bordóba áthajló lehetett. Illett hozzá a karmazsin színű
hatalmas, plafontól a padlóig érő vastag, bársony függöny. A
szőnyeg kopottas ódon mintája, megtévesztő igénytelenséget
sugallt a kis szobának. De ha alaposabban szemügyre vette az
ember, látta, hogy kifeslett fonalainak értékét éppen a hosszú
idő eltelte adta meg. Nem vettem, ki, hogy mit ábrázolhatott
hajdanán, de mintha virágok kusza kavalkádja lett volna
beleszőve. A szoba hangulatát mégis a hatalmas ágy határozta
meg. A gyönyörű, faragott ágykeret felett átlátszó, tört fehér
baldahint függesztettek fel, mely ráborult az ágy teljes
hosszára, mint egy fátyol ami, elrejtve a csodásan megfaragott
robosztus ágykeretet, a buja arany díszítéseivel együtt. A
szoba sarkában helyet kapott egy szófa is, és egy kis íróasztal,
melyet minden bizonnyal a múltszázad mesterei készítettek, a
jelen század értékeivel ötvözve: az asztalon egy lap top volt
elhelyezve, melynek barna színe ugyan harmonizált az asztal
bársonyos árnyalatával, de furcsán kilógott az egész szoba,
rusztikus barokk jellegéből. A fürdőszoba annyira tágas volt,
hogy egy diáklány panasz nélkül élhetett volna benne. A
csempe kiválasztásakor gondosan ügyelhettek, hogy a szoba
hangulatát továbbvigyék az aranyos díszítéssel, a hatalmas
virágokat ábrázoló csempékkel. Leginkább a sok élő virág
tetszett, az egyedi készítésű kis cserepeikkel. Kellemes látvány
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volt a fürdőszoba, mely elsőre egy növényházat juttatott
eszembe, melyben egy kád is helyet kapott.
−

Adhatok neked valamit inni? − szólt a férfi, megzavarva a
csendes nézelődésemet.

−

Ő, Ő, Ő. Igen. − zökkentett vissza a jelenbe. − Azt hiszem
az jó lenne. − hebegtem, miközben kezdtem ráébredni,
hogy hol lehetek.

Ez a felismerés viszont egyre izgatottabbá, feszültebbé tett
engem.
−

Köszönöm az jól esne. Valami erőset. − mondtam még
egyszer, határozottabban. Közben nevettem a kínos
pillanat miatt.

Már nem voltam olyan hihetetlenül kacér és könnyelmű,
inkább visszafogott és félénk.
−

Máris, asszonyom! − mondta nevetve, és a hűtőhöz sietett,
ami gyönyörű faborítása miatt teljesen észrevétlen maradt
ez idáig.

Fogalmam sem volt, hogy mi volt az ital neve, nem is
kérdeztem meg, csak azt akartam, hogy újra boldog és
felszabadult legyek. Kiittam egy húzásra a pohár tartalmát.
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Felhajtottuk a tört fehér baldahin egy részét és leültünk az
ágy szélére. Kínosan éreztem magam. Tudtam jól, hol vagyok,
és jól tudtam azt is, hogy miért. Ahogy ott ültünk az ágyon,
eltakart minket a fátyol egy része. Hívott az ágy, hogy
betöltsük mindazt, amit az este szánt nekünk. Éppen annyira
akartam őt, mint amennyire, azt kívántam, hogy ne legyek
most ott, és ne éljem át ezt az érzést sohasem.
Fogalmam sem volt arról, hogy ő mit érezhet, de a szeme, az a
háborgó tenger, nem ijesztett el, inkább tettre hívott.
Mintha kissé remegett volna a keze.
−

Hm. − kezdte és a hajam a fülem mögé, simította szelíden.

−

Azt mondom, azt akarom mondani, mármint, csak, hogy
tudd, − fogta meg a kezem, s közben nevetni akart, de e
helyett valami nyöszörgés szaladt ki a száján, kínos
mosollyal kísérve − hogy nem kell tennünk semmit,
mármint nem kell tennünk semmit, amit nem akarsz.

−

Akarom. − szakítottam félbe őt. Ezt mindeddig én magam
sem tudtam, de miután elhagyta a szó a szám, biztos
voltam benne, mit kíván a szívem. Ő a száját újra szóra
nyitotta volna, de én nem engedtem:
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Most nem akarok okos és megfontolt lenni. Mindig az
vagyok. Te egy férfi vagy valahonnan és én egy nő. −
közel hajoltam hozzá, végigsimítottam a hullámos fekete
haját − Ha ez elég neked, én itt vagyok.

Megcsókolt, nem kellett befejezni a mondatom.
−

Egy nő és egy férfi. − rám nézett, kicsit gondolkodott,
mintha nem tudná, mit tegyen.

−

Ok. − mondta és hirtelen magához ölelt és az ágyra
fektetett. Vadul csókolni kezdett.

−

Attól a pillanattól, hogy megláttalak, kívánlak téged, te
ismeretlen bestia. Szuszogta, miközben lehúzta a blúzt
rólam. Hagytam.

Az éjjeliszekrényen lévő lámpa gyenge fénye szürke homállyal
borította be a szobát. Én mégis figyelmesen hallgattam az
arcára kiülő szép mesét. Nem láttam még férfit, aki ennyire
őszintén átadta volna magát az önfeledt buja örömöknek és
közben csodás kéjjel, ajándékozná meg a másikat. Az édes
mosolyt, a szája szélén, ahogy csiklandozza a szám érintése a
megfeszülő testét.
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A lágyan ringó meztelen kapitány egy ismeretlen hajó
védőszentjévé emelt engem. Ő irányította a hajót a vágyaktól
viharos tengeren. Ráfeküdtünk a hullámokra és hagytuk, hogy
az örvények felcsapó magaslatai felemeljenek és a völgyekben
egymásba merülve, elaléljunk szerelmesen. Hagytam, hogy
nézzen, miközben én is fürkésztem a tekintetét. Nem
szégyelltük láttatni egymás előtt az érzéseinket. Fogaimat
összeszorítottam, amikor a mellemhez ért, békés csend ült az
arcomra, amikor ringatózott a testemen. Nem akartam, hogy
elvesszen a pillanat, nem akartam, hogy enyészetté legyen a
vágy. Csodásnak, Hérának, éreztem magam. Az ő éghetetlen
szenvedélye, istennővé emelt fel engem. Eltűnt az összes
rútságom, tökéletlenségem. Nem voltam többé suta és esetlen.
Nincs nagyobb győzelem, mint egy férfi szívét elrabolni, úgy,
hogy tudod, meghalna az együtt töltött pillanatért és te vele
halnál újra és újra, csak hogy átélhesd megint ezt a csodát.
Amikor

beleborzong

a

tested

és

néhány

fékevesztett

mozdulatban, az egymásba fonódott testünk eltűnik az
örökkévalóság egyetlen pillanatában. Ez az érzés, képes
megváltoztatni a történelmet is.
A fejem a vállán nyugodott, amikor felébredtem kora
hajnalban. Ruhátlan testem az övén pihent.
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Másnap
Hirtelen ránéztem az órára: hajnali félötöt mutatott. Riadtan
körülnéztem az arannyal gazdagon díszített szobában és
hirtelen rám szakadt a valóság, a maga teljes rútságával,
elhordozhatatlan terhet aggatva rám: abban a pillanatban
tudtam, mit tettem. Megváltoztathatatlanul, lemoshatatlanul
megtörtént minden, amitől féltem. Ránéztem a ruhátlan
testemre, mely egy idegen férfién nyugodott.
„Egy férfi mellett fekszem, akiről nem is tudok semmit. Nem
is ismerem.” − hasított belém a felismerés.
Hirtelen kipattantam az ágyból, magamra tekertem a piros
selyem ágytakarót, odaoldalaztam a kis bársonyfotelhez, −
amely pár órával azelőtt annyira csodálatosnak tetszett, most
túlzónak és kényelmetlennek tűnt − közben csendben
összeszedtem szerteszét dobált ruhadarabjaimat. Öltözni
akartam, de folyton leomlott rólam a selyem pongyola és
mezítelen testem újra és újra láthatóvá vált. Egyik kezemmel
magamhoz szorítottam hát a piros pongyolát, de sehogy sem
találtam meg a fehérneműmet. Gyors mozdulatokkal kaptam
magamra

a

kétnapos

ruháim,

közben

folyton

testem

mezítelensége miatt szégyelltem magam. Belém hasított a
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Bibliai idézet, amelyet anyám olvasott fel nekem. Ádámról és
Éváról szólt, a bűnbeesésük után: „Észrevették, hogy mezítelenek;
fügefalevelet aggattak azért össze, és körülkötőket csináltak
maguknak”. Én is a ruháimmal akartam elrejteni a bűneim
rútságát, de ahogy magamra aggattam azokat, koszos lett a
ruha, azonnal, ahogy érintette a bőrömet. Két kezemet
kényszeresen a pólómba töröltem újra és újra, szinte
szétszaggatva ezzel a ruhám.
Ránéztem az idegen ifjúra, akinek odaadtam a régen foglalt
testemet, a régen foglalt szívemet. Édesen aludt, mint akinek
semmi bűne nincs és nem is, érintette meg őt ez a sötét kísértet
sosem. Szája sarkából mosoly fakadt, bizonyára szépet
álmodott.
−

Sietnem kell.

− mondtam magamnak félhangosan,

miközben elfordítottam a fejem, és a gondolataim a
férfiról.
Igyekeztem a célra összpontosítani: „El innen! Indulnom kell
haza, a családhoz, a gyerekekhez, vissza az életembe!” −
kattogtak a gondolatok a fejemben.
A férfi csukott szemmel kutatott utánam az ágy másik oldala
felé hajolva. Nem talált engem ott. Lassan kinyitotta a szemét.
Észrevette, hogy öltözöm. Ásított, nem jött ki artikulált hang a
szájából, csak nyújtotta a karját felém. Lassan felemelte a
52

Váratlanul

II. Fejezet: Másnap

paplant, és érthetetlen nyelven arra kért, menjek vissza mellé
az ágy melegébe. Nem engedtem a hívásnak, elfordítottam a
fejem.
−

Na, gyere, ne kéresd magad. Olyan egyedül vagyok itt. −
mondta miközben kinyitotta a szemét teljesen, majd
rámutatott az ágy üresen maradt részére, és ránézett az
éjjeliszekrényen lévő órára:

−

Korán van, ne siess még! − unszolt engem.

−

Nem! − szóltam visszautasíthatatlan határozottsággal.

−

Mennem kell! − mondtam még egyszer megerősítésül
saját magamnak is.

−

Akkor várj egy pillanatot és elviszlek én. − mondta kis
gondolkodás után, belátva, hogy nem érdemes tovább
kérlelnie.

Kipattant az ágyból. Nem láttam az arcán semmi szégyent a
meztelensége miatt. Farmernadrágot húzott, magára kapta az
ingét. Nem szóltam semmit, csak öltöztem tovább. Mit is
mondhattam volna neki. Egy idegennek. Akkor hasított belém
a tudat: „Ennek az embernek még a nevét sem tudom. Te jó
ég!”
A számhoz kaptam a kezem, mert észrevettem, hogy annyira
erősen haraptam az ajkam szélét, hogy kiserkent a vérem. „Ó,
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édes Istenem még a nevét sem tudom.” És a tudat, a tudat,
hogy annyira élveztem az éjszakát még inkább marta a
lelkiismeretem. „Ennek az embernek megmutattam mindent
magamból, amije egy nőnek kincse lehet. Egyetlen nap alatt
kitárulkoztam neki teljesen.” − emésztettem magam.
Amint elkészültem már indultam is. Utánam sietett. Én az
autónál vártam rá, míg ő néhány szót váltott a személyzettel.
Beültünk a kocsiba, a férfi megkérdezte hová vihet.
−

Vigyél csak a közeli állomásra. − mondtam kimért
hivatalossággal, érdektelenséget magamra erőltetve.

Egész úton nem váltottunk egy szót sem. Ő sem szólt, én sem
akartam beszélni vele. Csak némán vártam az érkezést. Az
állomás felé közeledve végül ő törte meg a csendet.
−

Hej sej! Elviszlek én téged haza. Ne vonatozz ilyen korán.
Csak mond, hogy hova vigyelek, és már indulok is! Bári
mango szan! (Ne játszd már meg magad!) − próbálkozott
az állomáshoz közeledve.

−

Nem! − kiáltottam rá, majd nyugalmat magamra erőltetve
folytattam: Kérlek, vigyél csak a vonathoz.

Láttam az arcán az értetlenséget, amiért ilyen hűvös vagyok
vele.
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Te tudod. − szólt végül lemondóan.

Nem tudtam eldönteni, hogy az arcán a rémületet, a dühöt,
vagy a tehetetlenséget láttam kiülni. De láttam rajta, hogy
megváltoztak az arcvonásai. A szögletes arcformája lehetővé
tette,

hogy

minden

érzelem

még

erősebbnek

és

intenzívebbnek tűnjön. Nem is akartam foglalkozni ezzel. Úgy
éreztem, megfulladok. Levegő után kapkodtam, pedig az
ablak teljesen le volt húzva. A nyirkos hideg levegő az
arcomba csapott, a hajam tépte és kócolta, és én úgy éreztem,
mintha víz alá nyomnák a fejem: tehetetlenül tűrtem, mert
levegőt úgysem kaphatok. Szorított a mellkasom, zakatolt a
szívem, a szám kiszáradt és remegett. Közben izzadtam, mert
forróság égette a testemet.
Fel lélegeztem, amikor végre megérkeztünk az állomásra.
„Végre

szabadulhatok.”

−

gondoltam.

Legszívesebben

szaladtam volna, hátra sem nézve többet, de éreztem, hogy
mondanom kell valamit, mert így nem válhatunk el. A
kezembe temettem a kezem, behunytam a szemem, hogy
rendszerezzem a gondolataim, de nem sikerült kitalálnom a
folytatást. Majd néhány pillanat múlva felemeltem a fejem,
kinyitottam a szemem, kihúztam magam, és egy levegővételre
elmondtam,

amit

úgy

éreztem,

muszáj

kimondanom.

Gyorsan, hadarva mondtam, nehogy félbeszakítson, attól
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félve, ha abbahagyom egy pillanatra a monológom, elvesztem
a lendületem. Ez volt az egyetlen esélyem, hogy véget vessek
alig kezdődött kalandomnak. Ránéztem hát és elkezdtem:
−

Hm. Lehet, hogy nem értetted meg, amire tegnap este
utaltam. Hm. Szép volt ez az este, nem tagadhatom. Nem
is hinnéd mennyit jelentett nekem. De ennyi volt. Vége! −
néztem a szemébe − Megkaptad, amit akartál, −
megköszörültem a torkom, nem illetek ezek a szavak a
számba, de csak folytattam tovább: én is.

Elváltozott a férfi tekintete miközben beszéltem hozzá.
Megijesztett engem a kemény pillantása és önkénytelenül is
magyarázkodni kezdtem:
−

Ne érts félre. Csak azt akarom mondani, hogy az én utam
keresztezi a tiédet. Úgy értem nem ismerhetjük meg
jobban egymást. Nem lehet. Úgy értem, nem tudsz rólam
semmit. Nem tudhatod, valójában ki vagyok. Érted? –
leheltem ki az utolsó szavakat.

−

Hú. Mi van? Miről beszélsz? Na! Nem értek egy szót sem.
Misto? Miről beszélsz? Azt hittem… Úgy értem, nekem ez
nem csak egy éjszaka volt, te lány, a sok közül. Azt
hiszem te, te félreértettél valamit. Úgy értem, tudom, hogy
te nem egy olyan lány vagy, akit egy éjszakára érdemes az
ágyamba hurcolni. Ezt mindig is tudtam. Mondtam is
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neked. Különben nem is kellettél volna. Te sem ismersz
még engem, ha ezt gondolod. De ez nem gond. − nevetést
erőltetett magára − Azt hittem ez az éjszaka neked is
többet jelentett. Vagyis én úgy éreztem, hogy vagy nem?!
Várjunk csak. Most akkor ki vagyok dobva? Úgy értem...,
Ennyi volt? (nyitni akartam az ajtót, hogy kiszállok az
autóból)
−

Várj! Mit csinálsz? Állj már meg egy picit! − fogta meg a
kezem hirtelen, olyan erővel, hogy ha akartam volna, sem
tudtam volna szabadulni a szorításából.

−

Legalább a számodat had kérjem el. Nem ismerlek, ez
igaz, de meg akarok rólad tudni mindent, ismerni akarlak.
− mondta szinte könyörögve.

Nem hatottak rám a szép rimánkodó szemek. Kirángattam a
kezem a szorításából és kiszálltam az autóból, szó nélkül
elindultam az állomás felé. Ott hagytam a mondat közepén.
Nem tehettem mást, mert mennem kellett: Féltem, rettegtem,
ha tovább maradok, nem megyek haza többé. Az autójával
követetett engem. Szaporáztam a lépteimet, szinte szaladtam.
A lehúzott kocsiablakon át folyamatosan kiabált nekem.
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Héj, ne menj el!! Állj már meg te lány! Mi van veled? Mi
csinálsz? Mért csinálod ezt dili gadzsi? Bári mango szan?
(Meg akarsz ölni engem?) Megbolondultál dili sej? Ilyet
még nem láttam! − mondta indulatosan.

Dühös lettem a kitartásától. Mérhetetlen tehetetlenség lett úrrá
rajtam. „Hát nem látja, hogy vége? Mennem kell? Mért nem
hagy békén és megy már el innen?” − forrtak bennem az
indulatok.
Folytatta a kiáltozást:
−

Nekem is van múltam, te lány! Az mindenkinek van! Ne
csináld már! Ezt nem teheted! Mit képzelsz magadról?
Így, ez nem! Legalább add meg a számodat, találkozzunk
még legalább egyszer. Nem is ismersz! − unszolt.

−

Még a nevedet sem tudom, hogy találjalak így meg? −
kérdezte végül.

Amikor meghallottam ezt a mondatot, a lélegzetem is elállt.
Hirtelen megálltam. Odamentem a kocsi nyitott ablakához és
odahajoltam hozzá. Rákiáltottam:
−

Tessék? Nem! Szó sem lehet róla! – a szemébe néztem és
folytattam: – Nem. Te nem érted, amit eddig mondtam
neked? Nem fogod fel? − kérdeztem értetlenkedve,
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fölényes cinizmussal – Semmit nem értesz abból, amit
mondok? Honnan jöttél?
Vettem egy nagy levegőt, hogy visszanyerjem az önuralmam
és folytattam:
−

Köszönöm, hogy elhoztál! Viszlát! − mondtam kimért
higgadtsággal, majd hátat fordítottam neki és elindultam
volna az állomás felé. Ő hirtelen átnyúlt a kocsi ablakán és
megszorította

a

kezem,

ami

eddig

az

ablaknál

támaszkodott. Fájt a szorítása. Még friss volt bennem a
tegnapi élmény: ugyanazt az erőt éreztem, mint amikor
éjszaka magához rántott, és én akkor hagytam, sőt
akartam, élveztem is, de most fájt az a szorítás.
−

Elég! − mondtam lezárva a beszélgetést. − Engedj el!!
Ennyi volt! Elmegyek és kész! − nem tudtam kiszakítani
magam a karjából.

−

Ezt nem hiszem el! − csapott a másik kezével a
kormánykerékre – Mit képzelsz magadról, tu sej? Ezt nem
teheted! Mindenkivel ezt csinálod? Akkor legalább itt van,
fogadd el az én névjegyemet. − odanyúlt a kis
tartódobozba és elvett egy névjegyet.

−

Itt van a telefonszámom és az email címem is. Rajtad áll,
hogy felhívsz vagy sem, én nem könyörgök tovább.
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Tényleg. Csak fogadd el. − kis szünetet tartott, várta a
válaszomat. Menekülni akartam tőle mielőbb, tudtam,
csak úgy szabadulhatok a szorító karjából, ha elfogadom.
Még egyszer a szemembe nézett és azt mondta:
−

Fogadd el, idegen lány. − mondta, most ismét kedvesen,
visszautasíthatatlanul.

−

Ok. − vettem el a kártyát feladva az ellenállásomat. Ekkor
elengedte a karom. Szaladni kezdtem az állomás felé.

−

Egyébként engem Rolandnak hívnak! − kiabált utánam. −
Várom a hívásod, idegen lány. − kiáltott utánam.

Nem hallottam hogy a motor felbőgött volna. Szaladtam,
hátranézni nem volt bátorságom, de éreztem, hogy nézi
homályba vesző mozdulataimat. Siettem az épület falai közé,
elrejtőzni, biztonságos távolságra lenni tőle.

Úton hazafelé
−

Egy jegyet kérek a végállomásig. − mondtam lihegve,
ahogy a jegypénztárhoz értem.

Zakatolt a szívem, alig kaptam levegőt.
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Nem értem kérem, beszéljen hangosabban! − mondta az
idős, molett pénztáros néni, aki a szemüvege mögül
beszélt hozzám.

Láthatóan egyáltalán nem érdekelte őt az én feldúlt lelki
állapotom. Még csak reggel félhat volt és az ő arcára máris
kiült a mélységes unalom, a munkája iránt, közöny az emberek
felé. Gondolom annyi mindent, láthatott már az öreg
pályaudvar falai között, hogy az én zilált külsőm, feldúlt
tekintetem már cseppet sem lepte meg. Én kifejezetten örültem
a közömbösségének. Jól esett a zord udvariatlansága,
gonoszkodó megjegyzései.
Elmondtam még egyszer a kérésem. Gépiesen fizettem volna,
de hiába próbáltam koncentrálni, sehogyan sem tudtam
különbséget tenni a sok különböző méretű, csilingelő
aprópénz között. Néztem, de nem láttam meg a különbséget
az érmék között. Elővettem hát egy papírpénzt.
A néni tekintete elváltozott a dühtől, amikor meglátta a
papírpénzt a kezemben:
−

Honnan lenne nekem apróm hajnali félhatkor asszonyom,
mondja meg nekem, honnan váltogassam magának a
pénzét ilyenkor? Ez nem pénzváltóhely. 546 Ft−ot kérek.
Pontosan annyit! − mondta a pénztáros.
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Újra nekifutottam, de összefolyt a szemem előtt minden pénz.
Látványosan szenvedtem a feladat megoldhatatlansága miatt.
Hálát adtam azért, hogy senki nem állt a hátam mögött és nem
látta szerencsétlenkedésemet. Az asszony szúrós szemeket
meresztett rám, és türelmetlenül várt. Látszott a tekintetén a
véleménye: hibbant nőszemély. Tanácstalanul álltam vele
szemben, nem tudtam, mit tegyek, mivel láttam, hogy apróval
fizetni nem leszek képes.
−

No adja ide azt az aprót, majd megnézem én! − mondta
végtelenül szánakozva az esetlenségemen.

Megadva magam kiborítottam a pénztárcám összes tartalmát.
Ő kiválasztotta, ami jár neki. Megszámolta azt előttem még
egyszer, hogy lássam, ő nem akar becsapni senkit.
−

Adja már azt az ötszázast, ott van a kezében! − mondta
indulatosan,

megunva

a

tétlenkedésemet,

közben

fölényesen jelezve, hogy mennyivel jobban uralja a
helyzetet, mint én, aki azt sem tudom, ki vagyok.
A pénz tényleg a kezemben volt, és ha nem szól rám, valóban
elteszem. Átnyújtottam neki az összeget. Néma maradtam,
nem

feleltem

a

szúrós

pillantásaira,

szemrehányó

megjegyzéseire. A bántás simogató volt, vezeklésként éltem
meg: mindenért, amit tegnap csodálatosnak éreztem, és mára
borzalmas pillanatokként értékeltem.
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Miután eltettem a jegyemet, még egyszer utoljára összeakadt a
tekintetünk a pénztáros nénivel: és most értettem csak meg
miért a nagy erkölcsi fölény: mindent tudott rólam, kiolvasta a
tekintetemből.
Hittem a

tekintetének.

Ránéztem a

gyűrött

felsőmre,

összehúztam a kabátomat, hátra simítottam a

hajam,

összezártam a lábaimat, dobbantottam egyet a sarkammal,
felemeltem a fejemet, kihúztam magam, majd mikor láttam,
hogy ügyet sem vet szánalmas próbálkozásomra, fel sem
tekint a bérletek mögül, meghunyászkodva sunnyogtam el
onnan. Kimentem a peronra és hagytam, hogy a szél a
hajamba kapjon, és az ismét feldúlja a gondosan hátrasimított
frizurám, össze−vissza rángassa, cibálja azt.
Nem tudom hányan voltak a vonaton, azt sem volt e
egyáltalán ember körülöttem, arra sem emlékszem hogyan
értem haza, mert csak akkor ocsúdtam fel a révületemből,
mikor a kulcsomat kerestem a házunk előtt a kapunál.
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A rozsdabarna fakerítés idegennek tűnt előttem. A reggeli
harmat vékony, jéghideg vizes réteget húzott a fahasábokra,
mely a korai hideg miatt rádermedt a fára, ezzel valami
csillogó fénnyel vonva be az egész kerítést. Fénylő, csilingelő
fallá változott. Egészen másnak láttam ebben a hajnali
szürkületben a régóta jól ismert tájat. Most idegennek tűnt.
Körülnéztem még egyszer, biztosan jó helyen járok e.
Meglepetésemre a táskámból előkotort kulcs nyitotta a kapu
zárját. Ettől összeszorult a szívem, csalódott lettem.

Nem

voltam felkészülve arra, ami a kapun túl várhat engem.
A fehérre vakolt ház falai üresen meredtek rám. A magas falak
úgy éreztem, körbevesznek, ahogy befordultam a bejárati
ajtóhoz, hirtelen kiemelkedtek megszokott síkjukból, mind
életre kelt és számon kérőn, válaszra vártak. Hangtalan volt a
táj, az utca üres, egyetlen autó sem jött− ment még, mintha a
csönd nekem szólt volna, mindenki az én, beszámolómat
várná. A barna tetőcserepeken megtört az éles reggeli fény,
ezért különös színt kölcsönzött azoknak: narancsos, piros
színbe borultak a cserepek. Bántotta a szemem a látvány, és
hiába hunyorogtam, megteltek könnyel azok. Kezdtem
szédülni, lassan elhomályosodott előttem a táj. A hatalmas
füves előkertre tekintettem, ahol néhány játék pihent
szétszórva, de ezeket nem láthatta csupán csak az, aki a
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kerítésen belül van, és a ház háta mögé tekint. A kert végén a
biciklik sorakoztak. Néhány gyümölcsfa is árválkodott a nagy
kertben.

Rendszer

nélkül,

csak

úgy

elszórtan

álltak.

Hunyorogva meresztettem a szemem, hogy szemügyre
vegyem a kert végi tájat, mert mintha emberek mászkáltak
volna ott. Kergették egymást. Az ősz leverte a fákról az összes
levelet, azokat újra fel s fel kapta a szél. Különös játék,
túlvilági jelenet bontakozott ki a szemem előtt. A kopasz fák
szerteágazó ágaikkal mintha felém nyúltak volna megannyi
kezükkel, mintha értem jöttek volna mind. Mozdulni sem
tudtam a félelemtől. Majd hirtelen a széllel szembeszállva
elhagyott leveleik után eredtek. De azok, mint egy lázadó
ünneplő ruha, nem takargatták tovább a fák meztelenségét,
megannyi rútságuk mind feltárult előttem: a kopott kérgükön
lévő nyílt sebek, rothadó törzsük bűzös szagát, a számban
éreztem fanyar ízüket. A feketébe hajló törzsük néha
megpihent, akkor fáradtan meredtek az ég felé, de ágaik
megadva

magukat

a

hideg

szél

kegyetlenkedéseinek,

lemondóan lehorgasztották barna ujjaikat a hideg föld felé
mutatva, sorsuk utolsó állomása felé. Most láttam csak milyen
szomorú a kertünk, hogy mennyire fáj nekik a magány.
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Földbe gyökerezett a lábam a szélfogócska látványa miatt.
Csupán a szomszéddal határos kerítésnél otthagyott focilabda
látványa hozott vissza ebbe a világba és nyugtatott meg kicsit.
A falnak dőltem, mivel szédültem a látványtól. A bejárati ajtó
mellett, a verandán van egy kis fonott kanapé. Gyakran
üldögélek ott a fiúkat nézve, vagy olvasgatok, élvezem a friss
levegőt, a fű kellemes illatát. Lehuppantam a puha kanapéra,
magamra húztam a kedvenc kockás plédemet, ami, mint
mindig, most is karfára volt terítve, mintha csak engem várt
volna. Ahogy ott ültem, a semmibe révedt a tekintetem,
remegtem a csípős hideg miatt, lassan előjöttek az előkert
látványa által előidézett kellemes emlékek. A harmatos fű
illata átjárta az összes érzékszervemet. Már láttam is a szemem
előtt játszani a két rosszcsontomat, ahogyan az egyik kapuból
a

másik

kapuig

rúgják

a

labdát.

Az

egész

udvar

középpontjában kétség kívül ez a rész állt: a füvesített
focipálya a fiuknak. Már hallom is, ahogy Zozo kiállt, hogy:
Góóól! És ez a képzeletbeli hangos kiáltás az, ami kizökkent
pillanatnyi nyugalmamból. Megrázom magam. Átfagyottan,
kissé remegve lépek be a házunk ajtaján.
Ahogy beléptem, a megmerevedett ujjaim közül kiesett a
vaskos kulcscsomó, ami nagy robajjal hullott a tiszta, kongó
csempére.

Gyorsan

nyúltam
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felébresszem a még remélhetőleg alvó férjemet. Nyeretlen
tininek éreztem magam, aki rejtőzni akar, de jártassága nem
lévén az éjszakai kimaradásban, minden tettével elárulja a
vétkeit.
Levettem a kabátomat és bekukkantottam a hálószobába.
Mély sóhajtás tört fel belőlem, amikor megláttam, hogy ő még
alszik, nem ébresztettem fel az éktelen zajongásommal sem. A
takarót félig a fejére húzva, jellegzetes baba pózban,
összekuporodva

aludt

az

ágy

jobb

oldalán.

Halkan

visszazártam az ajtót.
Mezítláb, papucs nélkül besurrantam a fiúk szobájába, nem
akartam felébreszteni őket. De a gyermekszoba szokatlanul
hangtalan és üres volt. Szomorúsággal töltött el a felismerés,
hogy ők nincsenek itthon, mindketten az édesanyáméknál
alszanak. Hiszen tudtam én, de abban a pillanatban annyira
akartam, hogy megláthassam őket, ébreszteném, kedvesen
perelnék velük, hogy ne aludjanak tovább… Az ágyuk meg
volt vetve. Odaléptem mindkettő ágyához, megigazgattam a
kifogástalanul elhelyezett paplanokat, a párnájukat felráztam
újra, megsimogattam a polcon lévő kis piros autót és
kimentem.
Kilépve a gyerekszoba ajtaján, tétován álltam a folyósón,
körbenéztem,

mivel

foglalhatnám
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tennivalót nem jutott az eszembe. „Pedig valamit csinálnom
kell!” − gondoltam.

Nem volt szemernyi álom sem a

szememben.
„Zuhanyozni, fürödni azonnal! Víz. Vizet!” − sóhajtottam
magamban. Bezártam a fürdőszoba ajtaját, szinte letéptem a
ruháimat, amiket teljesen átjárt az idegen férfi szaga, a sötét
helységek füstös illata, a friss domboldalon lévő zöld fű beette
magát a farmernadrágom szövetei közé, még az autó
tipikusan új illatát is éreztem a bőrömön, a parfümje
émelyítően erős szaga megannyi pecsétet hagyott a testemen.
„Le vele! El vele!” − dobogott a szívem. Undorral dobtam a
ruhákat földre. „Kidobni, fertőtleníteni mindet!” − utasítottam
magam. A

mezítelen

testemet

bámultam a tükörben,

tekintetem hol a levetett ruhákra, hol magamra tévedt. Nem
hittem el, hogy mindez én vagyok. Végül a levetett ing után
nyúltam. Az arcomhoz tettem azt és mintha belőle akartam
volna friss levegőhöz jutni, nagyot szippantottam belőle, hogy
érezzem újra az illatokat. Idegenként bámultam magamra a
hatalmas tükörben, nézve azt az összezavarodott, félelemmel
teli nőt, aki meztelenül ül a hideg kövön a sarokban
kuporogva egy ruhadarabot szorongat magához olyan erővel,
mintha csak egy anya tartaná a kezében a haldokló fiát,
mindenkitől féltve, védelmezné őt.
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Lassan elengedtem a pólót, a zuhany felé indultam, beálltam a
hatalmas zuhanyrózsa alá, megnyitottam a csapot és hagytam
had mosson le rólam a víz minden illatot, szagot, ízt, élményt.
Lekuporodtam a zuhany alá, a lábaimat a fejemhez húztam,
hogy azokra hajthassam a fejem. Megkönnyebbülést vártam a
tiszta víz enyhet adó erejétől és mégis azért sírtam el magam,
mert összeszorult a szívem, ha arra gondoltam, hogy a víz
elmos minden élményt, ami este még az enyém volt, aminek
én is a része voltam, ahol én voltam a főszereplő maga. Fájt,
hogy lassan visszatérek a jelenbe, a valóságba, az életembe. S
nem marad a múltból egy morzsányi sem. Végig simítottam a
bőrömet, a nyakamat, a hajam, a szám. Ahol érintettem a
bőröm, mintha életre keltek volna a kapott csókok. Zsibbadni
kezdett a bőröm, éreztem az ő kezének finom érintését. A
könnyek visszatarthatatlanul törtek fel belőlem. Annyira
hiányzott az este, annyira fájt a jelen minden pillanata, a
valóság, ami teljesen nélkülözte őt az életemből, a valóság,
amely pallosként sújtott le rám az ítéletével. Nem tudom
meddig

lehettem

a

fürdőszabában,

a

zuhanyzó

alatt

kuporogva, amikor a férjem kopogtatott:
−

Szívem, drágám, jól vagy? – kopogtatott az ajtón.

Nem tudtam válaszolni.
Igyekeztem gyorsan

Még erélyesebben dörömbölt.

összeszedni
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megtöröltem

az

orrom,

megköszörültem

a

torkomat. Végül erőtlenül kiszóltam:
−

Ja, jól, persze. – törölgettem tovább a könnyeim.

−

Már fél órája kopogok, nem is válaszoltál! – mondta
dühösen.

−

Mindjárt megyek.− nyugtattam meg őt.

Nem voltam képes kilépni a zuhanykabinból. Tisztán akartam
látni a helyzetem, összeszedettnek akartam tűnni, mégis ezer
gondolat cikázott a fejemben, és mindegyikből hiányzott a
józanság és tisztánlátás.
„Gondosan és jó mélyen eltemetem magamban a tegnap estét,
minden pillanatával együtt.” – zártam le magamban ezt a
fejezetet.
A férjem újabb türelmetlen kopogtatása végett vetett a
különös szertartásnak

a szívemben

és visszatérített a

mindennapi életem kellős közepére.
−

Ági, nyisd már ki az ajtót, mit csinálsz már? – dühöngött
az ajtónál állva.

−

Megyek már! – mondtam fáradtan.

Elzártam a csapot, felvettem a fehér pongyolámat. A ruháimat
felszedtem a földről, kinyitottam az addig zárt ajtót és azonnal
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a mosógéphez mentem, bedobtam a levettet ruhákat és
beindítottam a mosóprogramot.
−

Mi van veled? Nagyon rosszul nézel ki. − szólt a férjem
hideg tartózkodással, fürkészve a tekintetem.

−

Rosszul érzed magad? − folytatta gyanakvóan.

−

Hm. – köszörültem meg a torkom.

−

Tényleg nem érzem túl jól magam. – válaszoltam, majd
kis szünetet tartva folytattam:

−

Azt hiszem, tegnap kicsit többet ittam a kelleténél, tudod,
hogy nem bírom az italt. Azért is jöttem ilyen későn.

−

Te ittál? Ezt nem hiszem el! Azt hittem ezt már rég
megbeszéltük. Mért csináltad ezt? Nem hiszem el?!
Mennyi ideje nem ittál már? Most tönkretetted az egészet!
Te mindig meg tudsz lepni a meggondolatlanságoddal!!
Egyáltalán minek iszik az, aki nem bírja? – kérdezte
megvetéssel, majd folytatta:

−

Mondtam neked, hogy ne menj el velük, csak a probléma
van belőle. Ott volt az a pletykás Margit is, ugye? Nem
szeretem, ha vele beszélsz. Nem is értem mit kerestél
közöttük. De hogy ihattál? Hiszen, hiszen tudod jól, hogy
nem lehet. Ugye nem… − mondta nagy indulattal, de én a
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szavába vágtam, hiszen tudtam jól, hogy mit akar
kérdezni.
−

Neeee, kérlek ne. Most ne folytassuk ezt a beszélgetést.
Inkább lefeküdnék. Tudom jól, hogy nem kellett volna
innom. De így sikerült. – Míg kifelé tartottam a
konyhából,

félhalkan

hozzátettem.

–

Néha

én

is

megengedhetek magamnak egy kis lazítást.
−

Hát egészségedre, most itt az eredménye! Büszke lehetsz a
teljesítményedre!– dorgált.

−

Remélem legalább a gyógyszereidet nem vetted be
tegnap? − folytatja szemrehányóan.

−

Nem tudtad, hogy, aki gyógyszert szed, nem ihat? –
kiabált utánam, majd hozzáfűzte:

−

Felelőtlen vagy!!!

Megálltam a hálószoba ajtóban egy pillanatra, de végül úgy
döntöttem nem érdemes válaszolni. Bementem hát.
Igen. Évek óta gyógyszert szedtem. Antidepresszánsokat.
Aztán meguntam, hogy az életem a gyógyszertől függ, és az
irányítja. Egy hónapja nem szedtem a pirulákat. A legtöbb
idő, amit kábító gyógyszerek nélkül kibírtam talán két hónap
lehetett. Most egy hónap és tizennégy napnál tartok. A
férjemnek nem szóltam arról, hogy abbahagytam a gyógyszer
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szedését, mert tudtam kudarcra, ítélné a próbálkozást,
felesleges erőlködésnek tekintetné ezt is.
Ha szóba hoztam, hogy talán megpróbálnám azok nélkül,
mindig azt mondta nekem, hogy nem érti mi a bajom a
bogyókkal, mert neki és a családnak mindenképpen jobb,
hogy szedem, mert akkor nem vagyok olyan kiszámíthatatlan
és

szeszélyes.

gondolkodású

Olyankor
vagyok,

végre

fegyelmezett

felelősségteljes

anya.

és

józan

Amilyenre

szükségünk van.
„Szedd csak be! Nem rossz dolog az. Vannak a világon, olyan
érzékeny emberek, mint te, akik hogy is mondjam, nem
tudnak megküzdeni az élet adta különböző akadályokkal,
azok segítsenek magukon bogyókkal, hisz ezzel megkönnyítik
maguk és környezetük életét is. Mivel te köztudottan nagyon
érzékeny ember vagyok, kötelességed megtenni mindent,
hogy „normális” légy.” – mondogatta nekem hideg közönnyel
és mély megvetéssel a hangjában. Én évekig elfogadtam ezt az
okos és észszerű okfejtést, ezért lelkiismeretesen beszedtem
azokat. De a gyógyszerek kábító hatása miatt nem tudtam a
fiúkkal annyi időt eltölteni, fáradt és tompa voltam egész nap.
Ezt az érzést csak az értheti meg igazán, aki élt már azok
kábulatában. A saját érzékszerveim csapdájában éreztem
magam. Észrevettem, hogy nem élek meg igazán semmilyen
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fájdalmat, sem örömet, mivel el volt nyomva az érzelmi skála
mindkét spektruma. Nem éltem meg katarzist, de nem is
sírtam soha. Úgy éreztem, elveszítem önmagam.

Ezért

titokban elkezdtem hát abbahagyni a pirulát. Nem először. Ez
igaz. Ez talán a harmadik próbálkozásom, de most úgy érzem,
sikerülhet felépíteni új önmagam, segítség nélkül is.
Szó nélkül lefeküdtem. Nem jött álom a szememre, csak
bámultam a mennyezetet és a szobám falait. Ha becsuktam a
szemem forgott velem az egész szoba, szédültem, úgy
éreztem, lebegek. Fáztam, pedig nyakig a takaró alá bújtam.
Később bejött hozzám a férjem, láthatóan megnyugodott, mert
adott a homlokomra egy puszit és azt mondta pihenjek.
Nyitva hagyta a szoba ajtaját. A keskeny résen át láttam, amint
kimegy a nappaliba, előveszi a számítógépét, majd telefonál,
újra a számítógépébe mélyed, majd ismét telefonál… A
szokásos.
Émelygett a gyomrom, hányingerem volt, melegnek éreztem
a testem, közben rázott a hideg és fáztam. A férjem többé nem
vett tudomást rólam, a munkájába temetkezett. Már késő
délután lehetett, amikor megérkeztek a fiúk. Én még mindig
feküdtem.
Behömpölyögtek a házba, és egyből élettel töltötték meg az
üresen kongó falakat. Hallottam, ahogy a férjem kedélyesen
75

Váratlanul

II. Fejezet: Másnap

fogadja őket. Elmondta nekik, hogy gyengélkedem ezért nem
mentem ki a jöttükre. A betegségem okáról nem beszélt nekik.
Csodálkoztam ezen a nagylelkűségén, mivel előszeretettel
vázolta mások előtt gyengeségeimet, és jól tudta, hogy a
szüleim nem viselnék jól a tegnap történteket. Szerette, hogy
szüleim a vitáink során szinte mindig, engem intettek
józanságra, miközben őt piedesztálra emelték.
A fiúk hívatlanul berontottak a szobámba. Az ágyamhoz
szaladtak és kissé riadtan kérdezték mi a baj, miért fekszem.
Megnyugtattam őket:
−

Ugyan fiúk! Semmi gond! Csak kicsit fáradt vagyok, mert
nagyon rosszul aludtam az éjjel. Meg hát későn is jöttem
haza.

Ennyi teljesen elégnek bizonyult, hogy elaltassam a bennük
lévő aggodalmat.

De nem is volt több idejük rágódni az

állapotom miatt,

mivel

az édes papájuk

a legújabb,

„legcsúcsabb” – hogy Zozót idézzem – focilabdát ajándékozta
nekik. Természetesen azonnal ki kellett próbálni az újonnan
kapott labdacsodát, ha már volt az udvaron: kapu, záró−,
part−, tizenegyes vonal, szögletzászló, meg minden, ami a
labdasport szerelmeseinek jár. A fiúk, a férjemmel együtt
kimentek a szobából, egyenesen az udvarra, hogy kipróbálják
az új játékot.
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Anyám jött be hozzám, a szobába. Tőle féltem talán leginkább.
Ő annyira tiszta és őszinte volt. „Ha valaki észreveszi, hogy
valami történt velem, akkor ő lesz az.” − gondoltam
magamban. Láttam az arcán az őszinte rémületet:
−

− Beteg vagy lányom?

Rég nem láttalak ilyen rossz

állapotban. – kérdezte félve.
−

Nem vészes anya, csak kicsit megfázhattam. – hazudtam
neki.

−

Jaj. − vett mély levegőt, − Azt hittem már megint, a tudod,
a gyógyszerek miatt. – mondta anyám zavartan.

Anyám igen egyszerű asszony volt, amit nem csupán a külseje
jellemzett, de az ő belső értékrendje is, amit egész életében
szentírásként tisztelt, elég jól követhető és igen egyszerűen
megérthető volt: egy asszony mindig legyen erős, mert ő a család
tartóoszlopa. Tegye a dolgát, ne panaszkodjék. A jó feleség mindig
hagyja, hogy a férj arathassa le a dicsőségét, mert: „A legnagyobb
jutalom, lányom az, ha te titokban tudod, hogy a férjed miattad
sikeres!” − visszhangzik anyám hangja a fülemben, ahogyan
minden vasárnap a hosszú fekete hajam

fésülése közben

tanítgatott nekem.
Vékony, őszbe boruló haja kontyba volt tűzve, ahogyan
minidig. Sötétkék ruhájában szigorú tekintettel állt előttem. Jó
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anyám nem tűrhette a gyengeséget. Erre tanított engem is.
Ezért nézett rám olyan gyanakvó, fürkésző tekintettel, amikor
meglátott. Láttam, hogy kérdezne, de végül nem mert. Talán
attól félt, hogy őszintén válaszolni fogok. Félt, hogy kinyitom
a szívem és elmondom a temérdek gyengeségemet. Talán
tudta a betegségem valódi okát, de soha nem merte
megkérdezni, mert saját kudarcaként élte volna meg a
történteket.

Anyám igazán jó szívű asszony, de jó apám

mellett megtanulta, hogy a panaszkodás nem vezet sehová,
mert a megbecsülést a mi családunkban csak az vívhatja ki
magának, aki a gondjait mélyen elrejti vagy magában,
megoldja, és erősnek mutatkozik.
Mindig, amikor ők jöttek hozzánk, látogatóba gondosan
figyeltem arra, hogy amikor érkeztek én éppen rendet rakjak,
a mindig tökéletesen elrendezett lakásunkban, vagy vasaljam
a harmadszorra átvasalt inget, de valamit mindig tennem
kellett, hogy anyám lássa: nem lopom a napot, jó feleség
vagyok, a férjem, gyermekeim kedvére teszek, gondot viselek
róluk.

Amikor

látta,

hogy

a

„családom

ügyéért

szorgoskodom” megenyhült a szigorú tekintete, drága anyám
arcán különös mosoly ült. A szeme sarkában van egy érdekes
szarkaláb. Én ezt az egyedi ráncot csak az elégedettség
barázdájának neveztem el. Mert csupán akkor vált láthatóvá,
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ha anyám elégedett volt valami miatt, ilyenkor kiült a
tekintetére a békesség, a megelégedettség mosolya, a különös
szarkaláb. Szerettem őt ilyenkor hosszasan nézni. Engem is
megnyugtatott a tekintete.
Megértettem az ijedtségét, amivel fogadott: ágyban fekve
talált, gyengén és esetlenül. Joggal gondolta, hogy nagy lehet a
baj:

hiszen

még

tavaly

karácsonykor,

amikor

pedig

tüdőgyulladásom volt, is ragaszkodtam ahhoz, hogy együtt
csináljuk meg a sültpulykát, és nem hagytam, hogy ő egyedül
készítsen el mindent, mert: „ez az asszony feladata”. –
magyaráztam neki 39 fokos láztól izzó tekintettel, miközben
kivettem a vágókést a kezéből és neki estem a pulykának. Jó
anyám berzenkedett ugyan, de láttam a szeme sarkán az
elégedettség barázdáját, így tudtam, hogy lelke mélyén örül a
harcias kiállásom miatt, és én jó döntést hoztam, amikor
felkeltem a betegágyamból.
Most nem volt erőm mindezt megtenni. Látta ezt a jó anyám.
Na de hogy megvédje családunk becsületét, ő azonnal
munkához látott. Tett−vett, pakolt, vacsorát készített. Utálom,
ha az általam kialakított és megszokott rendet felborítják, még
ha azt az édesanyám is teszi. De most erőtlenül feküdtem az
ágyban, üveges tekintettel néztem kifelé az ablakon, és
hallgattam a szobán kívülről beszűrődő zajokat.
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felkelni, de nem volt erőm felvenni az életem fonalát.
Gondolataim folyton visszatértek a tegnap eseményeihez.
Édes anyám azt kérte tőlem menjek ki vacsorázni velük.
Anyám hívásának nem mondhattam ellent. Felkeltem hát.
Nem akartam középpontban lenni, igyekeztem megbújni a
többiek között. Kénytelen kelletlen az asztalhoz ültem. A
férjem láthatóan nagyon jó kedvében volt, észre sem vette
hogy én is megérkeztem az asztaltársasághoz. Egyfolytában
szóval tartotta őket. Örültem neki, titkon imádkoztam is ezért,
mert így nekem nem kellett beszélnem. Ha nevetettek a
többiek én is azt tettem, okosan bólogattam, de mintha nem is
az én anyanyelvemen beszéltek volna. Nem értettem egyetlen
szót sem abból, amit mondtak.
Végül megszólalt a mindig visszafogott jó apám:
−

Menjünk Ágikám, mert tudod, hogy nem szeretek
sötétben vezetni.

−

Persze, hát hogyne mennénk, induljunk hamar. –
Válaszolt azonnal az édesanyám.

Félbehagyta

a

vacsoráját

és

az

elkezdett

mondatát.

Megköszönték az estebédet, s már vették is a kabátjukat.
Megcsókolták a gyermekeket, hamar elbúcsúztak és már
indultak tovább. Anyám még utoljára odajött hozzám,
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hátrasimította a hajamat, a fülem mögé tette szépen, és a
szemembe nézett:
−

Vigyázz magadra Ágikám! – mondta és már indultak is az
autó felé.
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Édes szüleim
Drága édesanyám életének egyetlen célja és értelme abban állt,
hogy jó feleség és jó családanya legyen. Irigyeltem őt ezért az
egyszerűségéért, hiszen a legtöbben évekig keresik az életük
értelmét, és sokan nem találják meg soha. Ő megtalálta. Apám
nézetei a világról hasonlóképpen egyszerűek voltak, de azokat
mondhatni

kőbe

véste,

lehetetlen

volt

bárkinek

is

megváltoztatni azok közül egyet is. A mi életünk az ő általa
felállított törvények mentén csordogált.
Jó apám zenész családból származott. Öt testvére közül
négyen zenészként keresték a kenyerüket. Vannak közöttük
hegedűsök, fuvolások, brácsások. Legalábbis úgy tudom. Jó
apám, aki közülük emelkedett ki, különleges tehetségnek
bizonyult, szólista hegedűs lett, alig huszonhét évesen. Nem
tanulta a mesterséget sehol, de egy oklevéllel büszkélkedett,
amit még a nagy Szovjetunióban szerzett egyik útja során,
(hogy hogyan, azt soha nem mesélte el). Amióta azt a
bizonyítványfélét megkapta, magát értelmiségi, tanult zenész
embernek tartotta. Felnőtt voltam már, amikor el tudtam
olvasni az orosz nyelven íródott dokumentumot: az oklevél a
cigányzenészi munkásságát elismerő papír, amit még a
kommunizmus

idején

azért
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rendezvényen, ahol maga a szovjet pártelnök is részt vett,
szívhez szólóan játszott cigány zenét. Soha nem mondtam
meg neki, hogy ez a levél a legkevésbé sem jelenti, hogy tanult
zenész, csak éppen annyit mond, hogy jól muzsikált egy
előkelő estén. És ráadásul éppen azért a muzsikáért tüntették
ki, amelyhez a legkevésbé sem szerette volna, hogy szorosabb
kötelék fűzze: a cigány zenéért. A nappali falára függesztette
azt, szép keretbe foglalva. A megsárgult papír bizonyítéka lett
annak, hogy sikerült, ami a testvéreinek soha: kikerült a
családi kötelékből, nélkülük lett valaki, vagyis elismert zenész,
mindez annak ellenére, hogy cigány.
A testvéreit nem is ismertem. Nem tartotta a kapcsolatot
egyikükkel sem és nekem is, megtiltotta, hogy beszéljek velük.
Hosszú

évekig

nagyon

érdekeltek

apám

gyökerei,

eldöntöttem, hogy az életem árán is felkutatom őket, de az
évek múlásával kezdtem elfelejteni a kérdéseimet, az élet
sodrása egészen másfelé terelt. Új gyökereket eresztettem, és
hagytam, hogy lassan a feledés tengerébe vesszenek az
ismeretlen családi kötelek.
Jó anyám mindig szeretett volna legalább még egy gyermeket
rajtam kívül, egy kis testvért kívánt adni nekem, olyat, aki a
barátom és vérszövetségesem lehet egy életen át. De apámnak
egészen más volt erről az álláspontja.
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„Mi már nem olyan cigányok vagyunk Ágikám! Mink
tanult emberek vagyunk. Nézzél rám Ágikám! Minden
este hófehér ingben, öltönyben játszom a drága urak,
fontos emberek előtt. Nem trógereknek játszok mulatós
zenét! Nem, nem Ágikám! Nekünk már nem való a sok
gyerek. Mink nekünk elég egy is, de abbul nézd meg mi
lesz Ágikám! Azt az alja cigányok csinálják, hogy a
gyerekeket csak szülik a vakvilágba, osztán lesz, ami lesz!
Én megmutatom nekik, a nagy uraságoknak, hogy
közébük valók vagyunk mink is Ágikám, majd meg látod.
Ennek az egy lyánynak, szakma lesz a kezébe adva. Arról
én intézkedem. – magyarázta az apám hatalmas hévvel. Jó
anyám úgy hallgatta őt, mintha a Szent Írásból olvasna fel
neki egy részletet.

Minden nap délutánjától

anyám izgatott készülődésbe

kezdett: mosott, inget vasalt, nyakkendőt készített ki. Később
előkészítette apámnak a fürdővizét, a szappant, sampont,
tiszta törölközőt. Máig sem tudom, hogyan volt képes olyan
odaadással megtenni ezt több, mint harmincöt éven át. Apám
valóban talpig úriember képét festette le számunkra, amikor
munkába ment: csillogó fekete öltöny, ragyogó fehér ing,
fekete lakkcipő. A kopasz halántéka okos megjelenést
kölcsönzött neki, melyet a gondosan igazgatott vékony
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bajusza még inkább kiegészített. Világosbarna arcán néhány
májfolt volt, de ennél is szembetűnőbb, az orra hegyén
található méretes szemölcs. Alacsony termetét jól kiemelte a
pedáns öltöny, ami gondosan takarta az idősebb korára kicsit
megereszkedett pocakját. Hamar kiültek az arcára az élet
ráncai. Főleg a szeme alatti karikák vésődtek be, mintha csak a
szemüveg viselése hagyott volna mély nyomot a szemei körül.
Amikor útjára bocsátotta anyám a szépen felöltözött férjét,
kedveskedő szeretettel fordult hozzá és jámborsággal tűrte,
amikor apám a ruhája minősége miatt korholta:
−

Mért nem tudod rendesen letisztítani ezt a fekete zakót.
Nézd meg tele, van szösszel! Mondtam neked, hogy ne
tedd be a szekrénybe ezt a kabátot! – zsörtölődött,
miközben a kabátját tisztogatta.

Anyám soha nem perlekedett vele. Őszinte tekintettel
hallgatta és igyekezett megfogadni az útmutatást.
Minden éjszaka éberen várta haza, mint ahogyan egy
megfáradt közszolgát várnak haza, olyat, aki egész álló nap a
köz ügyeiért fáradozik.
Az iskoláimat nagy gonddal választották ki a szüleim. Arra
például határozottan emlékszem, hogy három kerülettel
arrébb kellett általános iskolába járnom, hogy nehogy olyan
85

Váratlanul

III. Fejezet: Édes szüleim

osztályba kerüljek, ahol sok az „alja népség”. − ahogy jó apám
mondogatta mindig, − akik között nagy a szegénység. Nem
értettem akkor mindebből egy szót sem, csak azt tudtam, hogy
én nem járhatok abba az iskolába, amibe a lépcsőházunkból
minden velem egyidős lány járt. Ők mindig együtt lógtak,
összejárhattak, nevethettek együtt, és én nem beszélhettem
velük, nem is ismertem őket, pedig a szomszédaim voltak
mind. Korábban kellett kelnünk mindenkinél, hogy időben
odaérjünk az iskolában és legtöbbször sötét volt, amikor
hazafelé indultunk jó anyámmal. Az általános iskolai
osztályomban nem volt egyetlen más nem nemzetiségű sem.
Furcsán néztem azokra, akik a hátam mögött összesúgtak, és
cigányt kiáltották, büdösnek tituláltak, néha még lopósnak is.
Mikor hazamentem és értetlenkedve elmeséltem jó anyának,
hogy mi történt velem Ő azonnal apámhoz fordult rémülten,
bölcs megoldást várva tőle. Apám megnyugtatott. Szerinte
mindazokat nem is nekem mondták, valaki más lehetett a
célpont, merthogy én nem is vagyok már cigány. Ezért nem
kell vele foglalkoznom. Elhittem neki. És eztán valóban nem
fájt,

ha

lecigányoztak.

Kedvesen

megmosolyogtam

a

gúnyolódásukat, és harag nélkül tovább mentem, mert tudtam
jól, hogy ez csak egy félreértés. Ahogy idősebb lettem, már
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nem csupán kihátráltam ezekből, a helyzetekből, hanem
kikértem magamnak a borzalmas tévedést.
Apám úgy hitte, nekünk sikerült levetni magunkról a „piszkos
ruhát” és valami újat, tisztát vettünk magunkra, hogy olyanná
válhassunk, mint bárki más.
Mindig sötét hajam volt, vastag hullámos hajam, a nagy sötét
fekete szemeim arról árulkodtak, hogy nem vagyok magyar.
Anyámnak is fekete hosszú haja volt, barna bőre fel sem tűnt
nekem, nemesnek és finomnak láttam arcvonásait. A belső
tisztasága olyan széppé tette őt a szememben, akihez hasonlót
nem láttam soha.
Jó apám rajtunk kívül a hegedűjét szerette a legjobban. Úgy
vigyázott rá, ahogy egy ártatlan csecsemőre szokás. Nekem
ahhoz hozzányúlni szigorúan tilos volt, csak hallgatnom
szabadott a szép játékát, ahogy századszorra is eljátszotta
ugyanazt a dallamot és a végén bosszúsan, felkiált: „Hogy az
isten verje meg, az a C hang nem gyün ki belüle!”
Amikor nagyon dühös volt, elfelejtette a kissé erőltetett
akcentusát és számomra idegen tájszólással beszélt. De én
nagyon szerettem hallgatni ezt a különös dallamos beszédet,
pedig nem is értettem mit mormog az orra alatt.
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Ilyenkor anyám a karjába vont és kivezetett a szobából:
−

Gyere lányom, hagyd apád. Segíts nekem a konyhában!

Legtöbbször nem tettem semmit, de azért kimentem vele a
konyhába engedelmesen, ő meg dúdolt, vagy énekelt nekem,
néha meg mesélt a régi családjáról. Két testvére volt, de én
még egyszer sem találkoztam velük. Anyám azt mondta, azért
nem látogatja őket, mert nagyon messze laknak. Ahogy
nagyobb lettem beszélt nekem a cigánytelepről, ahol együtt
lakott az „aljákkal” és ahová én nem való vagyok.
Apám, amikor jó kedvében tért haza a muzsikálásból,
felébresztett engem is, hogy hangos elbeszélésbe kezdjen.
Soha nem bántam hogy megzavarja az álmomat. Mindig
hozott nekem valami finomságot, és míg ő beszélt én a
nyalánkságot nyámmogtam el. Kicsit pityókásan, olyan
világról mesélt nekem, amit színjózanon soha nem említett. Az
apjáról beszélt, az öreg cigányról, a falu bölcséről, a
keménykezű emberről. Mindig elérkezett a beszélgetés azon
szakasza, amikor az életre próbált nevelni. Ezt a részt nem
szerettem.
−

Apád lyányom, szépen, tisztességben felnevel, te meg
azzal szerezzél nekem örömöt, hogy szót fogadsz, szépen
tanulsz, „aljákkal” meg ne lássalak. − Ezeket, a szavakat
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annyiszor hallottam az életem során, hogy beégtek az
elmémbe elfelejthetetlenül.
Ő alapvetően jól ismerte az embereket, azonnal meglátta
bennük a jellembeli gyengeségeket, de mégis, ha a jómódú
magyarokról esett szó, olyan szemüvegen látta a világot, ahol
a jómódú magyarok szeplőtelen igazságban fogantak meg és
élték az életüket.
Anyám nagyon vallásos ember lévén minden este imádsággal
fektetett le: „Istenkém hálát adok neked ezért a napért, a drága
férjemért. Köszönöm, hogy megetettél, szép ruhába öltöztettél. Kérlek
vigyázz a lányomra, őrizd őt a gonosztól, ha megnő jó férjet találjon,
dolgosat, szeretőt.”
Ilyen imát mondott jó anyám értem minden áldott este.
Ezekkel, a szavakkal hajtottam álomra a fejem. Őszinte szívvel
szerettem a szüleimet. Soha semmiképpen nem bántottam
volna

meg

őket.

Tudtam,

ha

cigánnyal

barátkoznék,

összetörném minden álmukat. De nehéz is lett volna mindezt
megvalósítani, mivel minden lehetséges kapcsolatot gondosan
elzártak előlem. Féltve óvtak egy váratlan találkozástól, ami
szerelemmel végződhet, és végül visszaránt engem abba a
mélységbe, ahonnan ők nagy erőlködés árán jutottak ki.
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Amikor közeledett a középiskola vége, jó anyámék napokig
nem aludtak azon gondolkodva, hova menjek tovább, mi
legyen velem. A megfelelő férjet nem találták meg számomra,
így ki kellett találni mi legyen a jövőmmel. Azokban a
napokban éveket öregedtek mindketten, nem is aludtak,
éjszakákon át vitatkoztak a sorsom felől.
Én nem törődtem mindezzel. Tudtam, hogy apámék döntése
számomra a legjobb lesz. Nem tudtam a világról semmit azon
kívül, amit tőlük hallottam, úgy láttam mindent, ahogy jó
apám látni engedte. Még nem ébredt fel bennem a kíváncsiság
a lepel mögött megbúvó idegen megismerése miatt. Olyan
burokban éltem, amiről nem is tudtam. Még nem született
meg bennem a vágy, hogy a saját utamat keressem.

Sorsszerűség
Egyik éjszaka apám különös izgalommal a szemében tért haza
a

muzsikálásból.

Odajött

az

ágyamhoz,

gyengéden

megsimogatta a hajam, és azt mondta:
−

Kelj fel lányom! Hoztam neked valamit!

Én már ugrottam is. Nem aludtam még. Tizennyolc éves
voltam ekkor. Péntek éjszaka otthon feküdtem az ágyamban,
és

közben

azon

gondolkodtam,
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osztálytársaim ilyen időtájt. Ábrándoztam, hogy én is ott
vagyok velük, először Szikora Péternek engedném, hogy
megcsókoljon, aki az osztály legjobb tanulója volt, aztán Ricsi
ölében kötnék ki, aki viszont híresen a legrosszabb fiú volt a
gimnáziumban. Szóval fenn voltam még. Minden nap úgy
éreztem, hogy szétvet a temérdek energia, megbolondultak a
hormonjaim.
Egy szállodában játszott aznap este jó apám, kizárólag felsőbb
osztálybeliek számára húzta a talpalávalót. Szerette, ha
mulatnak a zenéjén, de legszívesebben azokhoz játszott, akik
csak jámboran ültek az asztaluknál, iszogattak és élvezték a
zene andalító ritmusát.
−

A vendégek örömmel hallgatták a „Ej szép Róza”− át, én
meg olyan szépen játszottam, ahogy csak tőlem tellett.
Oda mentem az egyik gazdag családhoz, − Tudod
Ágikám, hogy én ezeket megérzem! − kérdeztem a
kedvenc muzsikáját. Majd beleszakadt a szíve, könnyekre
fakadt a derék ember. Megsajnáltam őtet. Amikor pihenőt
tartott a zenekar, odahívott engem az asztalához. Borral
kínált engem. Nagy tisztesség ez, ha egy ilyen ember az
asztalához hív. Nem tudom, hogy mért, de megkedvelt
engem. Csak mondta, mondta a históriáját én meg
hallgattam, néha bólogattam. Tudom én azt már régrűl,
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hogy kell az ilyenekkel bánni, vitatkozni nem szabad, a
vendégnek mindig igaza van. Elmondta azt is, hogy
hogyan lett belőle textil gyártulajdonos. – ezt különös
hangsúllyal mondta: erősen megnyomta az ó betűt a
gyártulajdonóóós szóban. Mondtam én nektek, hogy, aki
keményen dolgozik, annak nem kell félni, ha jön a tííl
(tél). – közben felemelte a karját, hogy hangsúlyt adjon a
mondandójának: Na szóval, a magyar ember elmondta,
hogy hogyan lett gyártulajdonos. Ez most nem is
lényeges, de ű abbul a vállalkozásbúl szépen megél a
családjával, nincsen gondja semmire.
Nem értettem miért meséli el mindezt nekünk. Késő éjszaka
volt már, inkább aludtam volna. Látványosan ásítottam és az
asztalra tettem a fejemet.
−

Ne ásítozz bolond! Neked mondtam az egészet. − kiabált
rám dühösen.

−

De álmos vagyok apám! – mondtam morcosan. Nem
bőszítette fel a szemtelenségem. Ha jó kedve volt, és ivott
is, nem nagyon lehetett felidegesíteni őt. Csak legyintett és
folytatta:

−

Azért kell meghallgatnod, mert most má tudom mit fogsz
tanulni

lyányocskám!

Te
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szerencsédet. Textíles leszel! Látod e Ágikám, nem kell a
szomszédba menni egy kis észért!
−

Micsoda? Kiáltottam fel. De én nem akarok izé lenni! –
szóltam ellenkezve, mert megrémített a határozottsága.
Azt sem tudtam mit jelent az a textíl izé. Nem hangzott túl
bíztatóan.

−

Ne feleselj, te hálátlan! − ripakodott rám az apám, és
folytatta: Hát ezért neveltelek én, hogy olyan senkiházi
legyél, mint a többi? Ebbe öregedtem bele! Ha belehalok
is, te textíles leszel. Ez el van döntve.

Nem mertem szólni semmit, csak duzzogtam.
−

Lányom, − csillapított engem jó anyám – apád tudja mi a
legjobb neked. Ő világlátott ember, ezt be kell látni. De
Lajosom, olyant még én se hallottam, hogy textíles, ha
egyáltalán van ilyen. Egyáltalán.

Aztán felém fordult:
−

Holnap szépen menjél és beszéljél az osztályfőnököddel
az iskolában, ő majd elmondja neked, ez pontosan milyen
szakmát jelent. Oszt, ha ő is azt mondja, hogy jó, neked
való, akkor megnyugodhatunk végre, mert biztosítva lesz
a jövőd. Örüljél neki, hogy tanulsz, és nem dolgozni kell
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menned! − mondta anyám az ő nemes egyszerűségében
tisztán meglátva a dolgok valódi állását.
Végre mehettem aludni.
Másnap kora reggel felkerestem az osztályfőnökömet, aki a
kezdeti tanácstalansága után, elővett egy felvételi tájékoztatót,
ahol olvasni kezdte:
−

Szobrász, képzőművészeti, keramikus, tervező, építész,
ruhatervező, kivitelező. Á, ez lesz az. Mutatott rá. Itt van.
Pesten van a székhelye. Azt mondja, nézzük csak: Két éve
indult új szak, ami rendkívüli lehetőségeket tár a
jelentkezők

elé.

A

nappali

tagozatos

ruhatervező

kivitelező képzést indítanak ebben az évben is. A négy
éves képzés, első szakma tanulása esetén ingyenes. Ezen
szakmák elhelyezkedési mutatói kifejezetten magasak,
nem csak Magyarország, hanem Európa szerte is.
Valami ilyesmi volt a szövege, pontosan már nem emlékszem
rá. Nagyon megragadott a nagyszerű jellemzés, és az utálatos
textíles elnevezés, hirtelen vonzó ruhatervezővé változott.
„Külföldön is elismerik.” − Mondogattam magamnak, és
egész délután folytattam az új munkámról való álmodozást:
„Láthatom majd az egész világot. Híres tervező leszek. Igen.
Sztároknak tervezem majd a ruhákat.”
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Otthon elmeséltem mindent, talán még fel is nagyítottam a
hihetetlen lehetőségeket, rejtő szakmát, amit apám választott
nekem.
Alig vártam, hogy vége legyen a nyárnak, hogy végre
elkezdhessem a főiskolát. Vágytam már, hogy a nagyok életét
éljem és kiélvezzem a főiskolával együtt járó hatalmas
szabadságot.
Az első perctől kezdve szerettem az új iskolát. „Nekem való
élet.” – gondoltam. A tanulással nem volt soha problémám.
Most végre érdekelt is, amit tanulnom kellett. Mindent
megtettem,

hogy

a

szüleim

elégedettek

legyenek

az

eredményeimmel. De a szabadság, amit az iskola jelentett
minden képzeletemet felülmúlta: hogy magam oszthatom be
az időmet, nem kötelező minden órára bejárni, hogy nincs
ellenőrző, ami állandó tájékoztatót is jelent a szülők számára,
hogy nem írunk folyton röpdolgozatokat, nem kell felállni és
jelenteni, ha bejön a tanár, sőt a legtöbb tanárral tegeződtünk
is, mert máris kollégaként tekintettek ránk.

Nagyszerű

dolgok. Nagyon élveztem az új helyzetet.
Az általános iskolában és talán még a gimnázium első két
évében is gyakran álmodtam, hogy szőke vagyok és kék
szemű, hófehér a bőröm, hogy olyan legyek, mint a
padtársaim. Pedig a fiúk soha nem éreztették velem, hogy
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nem tetszenék nekik. Sőt. Eleinte nagyon is zavart, hogy úgy
beszélnek rólam, mintha egy ínyenc falat lennék a piacon, amit
meg kell szerezniük. Összesúgtak a hátam mögött, és azt
találgatták, vajon milyen származású lehetek. Nem hitték el,
hogy épp olyan vagyok, mint ők. Minden fiú szót akart váltani
velem, éreztem, hogy vonzónak és csábítónak tartanak.
Rájöttem, hogy a másságom nem taszította a férfiakat, hanem
inkább

vonzóvá

tett

számukra.

Kihasználtam

hát

az

adottságaimat. Kibontottam a hosszú fekete hajamat, a csípőm
felett megkötöttem az otthon gondosan eligazgatott pólómat,
hogy éppen csak kikacsintson a barna köldököm. Kifestettem
szempilláimat, az ajkaimra vastagon kentem a csillogó
szájfényt. Élveztem a fiúk pimasz flörtjeit, fogadtam szinte
mindenki

közeledését.

tekintetükben.

Szerettem

fürdőzni

a

sóvárgó

Hagytam, had hozzák a táskámat, haza

vigyenek az iskolából, segítsenek a zárthelyi dolgozatoknál,
hogy felsegítsék a kabátomat és közben észrevétlen hozzám
érjenek, megöleljenek. Ha jó apám megtudta volna az én
szabad

életem titkos

részleteit,

valószínűleg

abban

a

pillanatban befejeztem volna a főiskolai pályafutásomat, és
sosem

kapok diplomát, nem ismerem meg a férjem s az is

könnyen lehet, hogy a szüzességem és én örökre együtt
maradunk. Anyám véleménye a sexről egyértelmű volt: a nő
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egyetlen férfinak élhet, annak ajándékoz mindent, és ha
gyermeke születik, hát annak él majd tovább.
De az én gömbölyű műkebleim, feszes fenekem, ránctalan,
hamvas bőröm egészen mást gondolt. A gimnáziumi első csók
után rájöttem, hogy ez nem is olyan misztikus dolog. S miután
megcsókoltam a második fiút, (csak a csábítás kedvéért) rá
kellett jönnöm, hogy a világ nem áll meg és a lelkem nem törik
száz apró darabra egy pillanat alatt. Eszem ágában sem volt
még tisztességes feleségnek lenni. A kérdés csak az volt: kinek
vegyem le először a bugyim.
Nem is sejtettem, hogy ez a kérdés milyen hamar megoldásra
talál. Minden lány álmodozik az első alkalomról. Én is.
Elterveztem minden apró részletet: hova kerül majd a gyertya,
hogyan bontom ki a hajzuhatagom, mikor veszem le a
pólómat, hogyan fogom becézni, és mit mondok majd a végén
neki. Nem a forgatókönyvem szerint történtek az események.
Moziban voltunk, aztán hazakísért a fiú, akivel éppen akkor
játunk. A neve nem érdekes. Úton hazafelé egy park mellett
mentünk el, aminek a közepén egy műemlék romjai álltak: egy
ódon kolostor romjai hirdették, hogy egykor az egyház szent
emberei éltek benne. Ott történt az első eset. Nem voltam rá
felkészülve és a legkevésbé sem terveztem aszerint azt az
estét, de túl gyorsan történtek az események. Amikor azt
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gondoltam, hogy talán mégis engedek, kiderült, hogy már
meg is történt. Készen volt(unk). Nem sokkal utána
szakítottam vele.
Apám szinte baráti kapcsolatig jutott a textil gyárossal, aki
kizárólag apámat hívta, ha zenészre volt szükség. Egyik ilyen
alkalommal, apám felbátorodott és megkérte a középkorú
üzletembert, hogy engedje meg, hogy a gyakorlatomat nála
tölthessem le. Apám számára nagyon fontos kérdés volt ez,
hiszen féltve őrizte a tisztességemet. Olyan helyet keresett
nekem, ahol szem előtt vagyok, nem terhelnek túlságosan, és
jól bánnak velem. Én legszívesebben külföldre mentem volna,
hogy kipróbáljam magam, de sokkal könnyebb, egyszerűbb
megoldásnak tűnt, ha apám választását fogadom el.
A gyakorlati helyemet az első naptól kezdve szívből utáltam.
Unalmas és egyhangú hely volt. Azt hittem, hogy majd
szárnyalhat

a

fantáziám,

és

szabhatok,

−

varrhatok,

tervezhetek új, nagyszerű ruhadarabokat. De nem engedtek a
varrógép közelébe sem. Annyi volt az összes feladatom, hogy
a kész terveket vittem egyik helyiségből a másikba, a mintákat
a földszintről,

az emeleten található tervezői

irodába

szállítottam. Egyszemélyes csomagszállító szolgálat lettem:
vittem−hoztam egész álló nap a küldeményeket. Legtöbbször
meg sem láttak engem a ruha és papírkötegek mögött. Egyik
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nap, amikor kénytelen−kelletlen bementem a kőbányai úti
gyárépületbe és elkezdtem a csomagok végeláthatatlan
hurcolását, nem várt csoda történt velem: megszólítottak
engem.
−

Elnézést, ne haragudj, de téged még nem láttalak itt.
Nálunk dolgozol? − szólt a kellemesen, érces hang.

Letettem a papírköteget, − ezzel láthatóvá téve az eddig
elrejtett arcomat −meggyőződtem, hogy ki a hang tulajdonosa.
Tudni akartam, hogy hozzám intézte − e a szavait vagy
csupán

a hang terjedési irányában helyezkedtem el, azért

érthettem félre az illedelmes kérdést. Ő türelmesen végigvárta
a tehetetlenkedésemet, amíg a több száz papírból álló köteget
óvatosan az asztalra helyezem.
−

Ne haragudj nekem, szóltál? – kérdeztem félve a
választól.

−

Igen, neked szóltam. – mondta határozottan közben kicsit
lejjebb húzva a szemüvegét.

−

Izé, ide járok, izé már három hónapja, a szakmai
gyakorlatomat végeznek rajtam, vagyis mármint nem
rajtam, hanem én végzem rajta, érted, vagyis…

−

Nevetett az esetlenségemen. Majd így szólt:
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Tehát gyakorlaton vagy. – mondta nevetve. Hallottam a
körülöttem lévők kuncogását is a szobában, akik fél füllel
a

mi

beszélgetésünket

hallgatták,

semmi

érdekes

munkájuk nem lévén.
−

Mennem kell. − mondtam és szinte kirohantam a
szobából. Életem egyik legszörnyűbb pillanatai voltak
ezek. Legszívesebben elsüllyedtem volna. Kimentem a
mosdóba és a fejemet vertem a tükörbe.

−

Nem lehetek ennyire szerencsétlen. Nem lehetek ennyire
balfék. Béna, béna, béna! − mondogattam magamnak.

−

Pedig annyira helyes, ó a kis szemüvegében, − kuncogtam
félhangosan − De cuki. Vörös? Vagy szőke? − Meg se
tudtam nézni rendesen.

Összeszedtem magam és visszaindultam dolgozni. Ahogy
kiléptem a mosdóból az ajtó előtt egyenesen belé botlottam.
−

Úhh, elnézést. – megpróbáltam kikerülni, de olyan
szerencsétlenül lépkedtünk jobbra−ballra, hogy folyton
kereszteztük egymás útját.

−

Ugye nem hallotta a gondolataimat? – kérdeztem, pedig
egyáltalán nem ezt akartam mondani.

−

Csak nevetett rajtam.
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Úgy nézek ki, mint egy gondolatolvasó? − majd hozzá
tette: Biztos a szemüveg teszi.

−

Ja, nem, csak előbb kicsit hülyén viselkedtem. Meg most
is. Ugye? Azt hiszem. Na mindegy. Akkor hát még
egyszer:

Nemes Ágnes vagyok.

Ruhaipari

tervező

hallgató. – kihúztam magam és a kezemet nyújtottam felé
− És te ki vagy?
−

Szia. – Nyújtotta felém a kezét barátságosan, majd
folytatta: Nekem kifejezetten tetszett a fenti előadásod.
Aranyos voltál. Ja, Bauner Nándor vagyok. – válaszolt, és
míg beszélt végig szorította a kezemet.

−

Vicces. – nevettem el magam: Pont, mint a főnöknek.
Bauner. Nem ciki? Cukkolnak érte téged? Milyen kicsi a
világ. Két Bauner egy helyen. – és nem tudtam
abbahagyni a nevetést.

−

Ó, dehogynem. Pontosan, ahogy mondod. Tök gáz. Néha
már én is unom. De azért lassan kénytelen voltam
megszokni. – nevetett, majd kis szünetet tartott és
folytatta – Elszökni úgy sem tudok: a vér kötelez.

−

Mi? – hökkentem meg − A francba! Ez ugye nem azt
jelenti, amire gondolok? Nem mondtam semmi rosszat
ugye? Mármint ha bele gondolok, az tök jó lehet, hogy
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ő …, nem úgy értettem, csak, tudod..

− válaszoltam

hebegve.
Így kezdődött a mi kettőnk kapcsolata. Még aznap elhívott a
gyár mellett lévő kis kifőzdébe ebédelni. Persze, hogy
elmentem vele. Az első perctől kezdve szerelmes voltam.
Innentől kezdve imádtam a régen annyira gyűlölt gyakorlatot.
Minden szabadidőnket együtt töltöttük. Eleinte csak a
gyakorlati helyemen találkoztunk, ahol ő a vállalati stratégiát
„tanulmányozta”. Később a gyár épületén kívül is gyakran
összejöttünk. Imádtam a humorát. Minden helyzetben meg
tudott nevettetni. Semmiről nem tudtunk komolyan beszélni
vele, mert

mindenből viccet csinált. Éppen erre volt

szükségem: nevetni és nevetve átlépni minden szabályt. Édes
lédús kísértés volt számomra az ő élete, amely nélkülözött
minden szabályt és hagyományt, amelyeket a mi családunk
áthághatatlannak és sérthetetlennek tartott. Mindketten úgy
találtuk, hogy a legegyszerűbb az lesz, ha a kapcsolatunk teljes
titokban marad. Számomra ez sokkal izgalmasabbá tette a kis
kalandunkat, meg aztán féltem is jó anyámék szigorú
szabályaitól. Rettegtem attól,

hogy hozzákényszerítenek

Nándihoz, vagy bárki máshoz. Ha csak együtt voltunk neki
adtam magam teljesen. Nagyon élveztük egymás intim
közelségét. Szerettem, hogy tisztelettel és törődéssel ért a
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testemhez. Megtanított engem szeretni, úgy ahogy mindig is
akartam, de eddig nem találtam méltónak senkit arra, hogy a
mesterem legyen.
Mégis: ha nem volt ott velem, szívesen fogadtam mások
közeledéseit is. Valahogyan azzal, hogy titokban volt a
kapcsolatunk, mintha engedélyt kaptam volna tőle, hogy
másokkal flörtöljek, éppen úgy, mintha csak egy lennék a
többi szerelemre vágyó nő között.

Eleinte nagyon is

komolyan vettem a felé való kizárólagos hűséget, de látva,
hogy ő a jelenlétemben lelkiismeret furdalás nélkül ölelget,
csókolgat más lányokat, meggyőzött engem arról, hogy
ugyanezt én is nyugodt szívvel megtehetem, és attól mégis
csak az övé maradok. Nem fájt a hűtlensége. Amikor
eldöntöttem magamban, hogy az ő tettei éppen annyira nem
bűnösek, mint az enyémek, többé nem is fájt, ha más karjában
láttam.
Hamar elteltek a főiskolai évek. Csak az államvizsga előtti
hónapokban eszméltem fel, hogy nem sokára végezni fogok.
Már két éve tartott titkos kapcsolatunk, de mégsem tudták
meg egyikünk szülei sem hogy összetartozunk. Hagytam, had
történjenek meg a dolgok velünk, had sodorjon az áramlat,
amerre kedve tartja. Ha együtt kell maradnunk a főiskola
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után, hát úgy legyen, s ha el kell válnunk, azért sem sírok
majd túl sokat.
Az államvizsgát még együtt ünnepeltük meg. Koccintottunk
egymás sikereire, szerelmesen egymásba borultunk, és végig
dorbézoltuk az egész éjszakát. Hozattunk pezsgőt és kaviárt.
Perecet ropogtattunk, egymás szájából, és a francia nedűt
egymás hasáról fogyasztottuk el. A kőbányai út kis eldugott
raktárában hemperegtünk, rongyokkal takaróztunk és egész
éjjel meztelenül, kergettük egymást a ruhák tetején. Sejtettük,
hogy ezzel a nappal mindkettőnk életében lezárul egy fejezet
és

mindketten

félve

gondoltunk

egymás

naplójának

bejegyzéseibe, vajon a másikunk neve szerepel e benne piros
tollal aláhúzva.
Amikor hajnalban elváltunk nem beszéltünk meg újabb
randevút. Nem is hívott engem másnap délután. Múltak a
napok és a telefon nem csörrent meg, hogy tudassa velem
mennyire, szeret. Egész nyáron nem találkoztunk. Szörnyen
meleg nyár volt az akkori. Nem volt munkám, nem volt többé
iskola.

Hamar

megszakadt

a

kapcsolatom

az

évfolyamtársaimmal, így aztán teljes magányban teltek a
fülledt hétköznapjaim. Hiányzott Nándi, a pezsgés, az iskola.
A szüleim megőrültek. Azt hitték, hogy huszonkét évesen én
már rég férjnél leszek. Biztosítva lesz a jövőm, és kellemes
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nyugalomban telnek a hétköznapjaim. Minden arcizmuk
megfeszült, miközben azon törték a fejüket kihez kellene
engem hozzá adni, ha lehet, akkor már a holnapi nap
folyamán.

Házasság
A nyár utolsó hónapja volt. Augusztus vége. Ebben a
hónapban megbolondult az időjárás. Ahelyett hogy, lassú
enyhülést engedélyezett volna nekünk, keményebb tempót
diktált nekünk a hőség, mint eddig bármikor. Háromszor volt
hőségriadó azon a héten. Az emberek megbolondultak: a terek
szökőkútjaiban meztelenkedtek, és jártukban ásványvizet
locsolták

fedetlen

fejüket

és

meztelen

felsőtestüket.

Elveszítették a gátlásaikat és szemtelenül pironkodás nélkül,
kergették egymást a pillantásaikkal, mintha a forróság
mindenkit egy közös tudattá formálta volna. Csak én voltam
teljesen egyedül. Feküdtem az ágyamon, az izzadság cseppek
végigfolytak a melleimen.
Sms−t kaptam. Unalmasan nyúltam a telefonom után: Nem
hittem a szememnek: Nándi volt az. Felugrottam az
ágyamból. Három hónapja nem hallottam felőle, azt sem
tudtam él e még. Talizzunk a sarki cukrászdában kérlek. Most.
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– ennyi volt az üzenet. Mindennap erre az üzenetre vártam, de
most mégis nagyon meglepett.

„Elmenjek? Maradjak? De

mégis minek? Miért? De mégis, mennem kell. Azonnal
indulok. Beszélnem kell vele.” – döntöttem el hirtelen, hogy
mit akarok. Lezuhanyoztam hát.

Smink, frizuraigazítás,

ruhacsere, a kivágott kék blúzomat vettem fel, ami végig be
volt gombolva, amikor elbúcsúztam a szüleimtől, de mire
cukrászdába értem, csupán két picinyke gomb tartotta
középen. Kilátszott a kék−fehér push−up melltartóm. Ő már
ott várt rám. Messziről láttam, ahogy ott ül a kis fehér
asztalkánál. Útközben kibontottam az addig összefogott
hajam, beletúrtam és hagytam, hogy a forró szél megformázza
a hosszú tincseim.
−

Helló! – ölelt meg kedvesen.

−

Iszol valamit? – megcsókolt.

Fogadtam a csókjait és leültem mellé.
−

Aha, egy kóla jól esne. – válaszoltam neki. Mi a helyzet
veled? Jól eltűntél a nyár elején. – mondtam neki nem
titkolt sértődöttséggel.

Válaszul elmesélte nekem, az elmúlt három hónapját. Mesélt
arról,

hogy

megpróbálta

milyen

lehet

nélkülem élni.

Bevallotta, hogy megismert más lányokat is, de senkiben nem
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találta meg, amit keresett, mert azt mondta, és erre
határozottan

emlékszem:

„Igazából

mindenkiben

téged

akartalak látni!”
Teljesen levett a lábamról a kedves szavaival. Senki nem
mondott szebbeket ennél. Jó volt érezni, hogy valakinek ilyen
fontos lehetek. Abban a pillanatban tudtam, hogy ez a srác
tényleg engem szeret és csak egyedül én, kellek neki. A
délutánt a kedvenc helyünkön töltöttük: a rongyos raktárban.
Ahol régen annyi időt töltöttünk édes kettesben.
Attól a naptól kezdve elválaszthatatlanok lettünk. Alig telt el
pár hét és Nándi teljesen váratlanul megkérte a kezem.
Gyakran beszéltünk ilyen témáról, de soha nem hittem, hogy
eljön ez a pillanat, és ezt vele élhetem át. Örültem a kérdésnek
és teljes szívemből biztos voltam a válaszban. És amikor
elmondta, miért kell gyorsan megtennünk mindezt, még
erősebbnek éreztem a szerelmünket. Hittem, hogy ő Rómeó és
én

vagyok

az

ő

Júliája.

„Nem

engedhetjük,

hogy

szétválasszanak.” – döntöttük el együtt. Nándi elmondta,
hogy a szülei örökké szétválasztanak bennünket, ha nem
előzzük meg őket azzal, hogy örök hűséget esküszünk. Nem
akart külföldre menni nélkülem, együtt képzeltük el az
életünket. Tetszett az élet vadregényes kényszerdöntése,
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melyről szentül hittem, hogy a leghelyesebb döntés, amit
meghozhatok.
Másnap elmondtam a szüleimnek a nagy hírt, ő is ezt tette az
övéinek. Jó anyám és apám – ahogyan ezt vártam − nagyon
örültek a hirtelen jött döntésemnek. Apám ekkoriban már csak
hetente kétszer ment muzsikálni, ideje nagy részét otthon
töltötte. S azzal foglalta el magát, hogy anyámat és engem az
őrületbe kergessen a férjhez menésem részleteivel. Mióta
otthon volt szomorúbbá, mogorvábbá vált. Nem volt, amiért
fellelkesüljön, nem érték őt az éjszaka impulzusai. Ezért aztán
kifejezetten jókor jött a nász híre.
Nándi duplán megmentett engem: egyszer, mert hozzá
mentem, ahhoz, akibe halálosan beleszerettem, és azért, mert
megmenekített a szomszéd Barna karjaiból, akit utolsó
lehetőségként a férjemnek szántak a szüleim.
−

Az apja ékszerész. Jó lesz ő neked. Holnap beszélek is
vele. – mondogatta nekem apám, de végül soha nem tette
meg.

−

Ezzel a fiúval rendben lesz az életed. Meglátod jó helyed
lesz mellette. – mondta apám Nándira hivatkozva. Majd
folytatta: Hát nem hiába neveltelek én téged tisztességre,
becsületre, tebenned lányom mindent megkap, amit férfi
csak kaphat. Tisztaságot, becsületet. Anyád megtanított
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főzni, szülsz neki gyerekeket, boldogok lesztek. Meg se
érdemel téged! − nevetett örömében, és magához húzott,
hosszasan ölelgetett.
Édesanyám őszinte egyszerűséggel kérdezte:
−

A Nándi? A textil gyáros fia? Az, aki tavaly húsvétkor
csak úgy feljött hozzánk locsolkodni? Mióta tart ez
lyányom? – a meglepettségtől a székre rogyott.

−

Igen. Ő az mama. – mondtam szemérmesen.

−

De hát lányom, mért nem meséltél róla. Mióta tart ez az
izé, köztetek. Mióta? – vont kérdőre az anyám.

−

Ó, hát tudod, hogy már régóta ismertem őt. A gyakorlati
helyemen is annyira kedves volt velem. Ne kínozz már…
− mondta kihátrálva a beszélgetésből.

−

Jó, jó. Azt ugyan mondtad, hogy kedvelitek egymást, de
azt nem, hogy szerelmes vagy bele. Lányom. Mióta? –
faggatott tovább.

−

Anya hagyjál már kérlek!! Ne zaklass!!− mondtam
sértettséget színlelve, félelemmel a szívemben.

−

Hogy képzeled lányom?

Eltitkoltad

a

szerelmedet

miközben apáddal már a férjed után járt az eszünk. Mért
nem mondtad?
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Anya! Anya! Kérlek ne! – öleltem magamhoz − Hát nem
látod milyen boldog vagyok? Örülj most velem.

Apám végül lezárta a kellemetlenné vált vitát:
−

Elég asszony! Ne perelj már! Most szólt a lány. Örülj neki.
Jó férje lesz. A textil gyáros fia! No hozd csak gyorsan azt
a jó kis hazai pálinkát, itt az ideje koccintani.

Anyám elhallgatott, és soha többé nem hozta szóba a
szerelmem történetét.
Nándi szülei egészen másként fogadták a hírt. Felelőtlen,
elhamarkodott, elsietett, tökéletesen elhibázott döntésnek
tartották

Egyenesen

a

személyük

elleni

értékelték a fiuk vakmerő vállalkozását.

támadásként,

Az egyetlen fiuk

számára egy olyan hölgyet képzeltek el, aki majd segíti a
pályájában, jobb előmenetelt szerez neki az életben. Biztos
anyagi háttér, jobb körökből kikerült művelt nőt képzeltek
számára. A tény, hogy egy zenész cigány lányát veszi el az ő
nagyreményű gyermekük, még csak viccnek is undorítónak,
egyenesen obcénnek tűnt előttük.
Nándit az apja a dolgozószobájába hívta. Az apa mímelt
nyugalmat erőltetett magára. Lassan odament a mahagóni
bárpulthoz és konyakot öntött magának a nagyfenekű öblös
pohárba. Majd leült a vastag csíkos selyemtextil kanapéra.
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Kérte a fiát üljön le mellé. Nyugodt hangon, teljes közönnyel
beszélt hozzá.
−

Rendben van fiam, − köszörülte meg a torkát – megértem,
tetszik neked ez a szemrevaló teremtés: hisz láttam én a
két szemmel, hogy milyen formás leány, de azért mert
nagyon tetszik neked, még nem kell elvenni egyből
feleségül. Anélkül is lefeküdhetsz bele. Ezért nem jár
büntetés. – mosolygott.

−

Apa! Apa, nem erről van szó! Én szeretem őt. – kiáltott rá.

−

Szereted? – a dühtől természetellenesen kidülledtek a
szemei. − Hogy mondhatod azt, hogy szereted? Mióta
ismered ezt a lányt? Mit adhat ez neked?

−

Tudd meg, hogy nagyon is rég óta ismerem. Három éve.
Amióta csak megláttam, szeretem őt. Meg tudsz érteni
apám?

−

Hagyd már abba! Hagyd, abba ezt a szeret, szeretem,
szerelem

ömlengést.

Mit

szeretnél

benne?

Tudod

egyáltalán, hogy kik ezek? Cigányok! – kiáltotta a fia
szemébe.
−

Zenészek. Egy ilyen nőt akarsz behozni a családunkba?
Meg akarsz ölni? Tudod, ez mit jelenthet a számunkra?
Lehúzhatjuk

a

redőnyt!
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társaságból!

Ezt

akarod?

Ezt

akarod

fiam?

Ezért

taníttattalak olyan hosszú ideig?
Nándi

teljes

nyugalommal

és

elszántsággal

válaszolt,

miközben felállt az apja mellől a csíkos selyemmel vont
kanapéról:
− Már eldöntöttem apám. Feleségül veszem a lányt, akit
szeretek. Ha bele egyezel, akkor is, ha nem úgy is.
Az apja kirohant az olvasószobából, kivágta az ajtót és a
kertbe rohant.
Másnap már el is kezdtük szervezni az esküvőt. Apám és
anyám hatalmas ünnepséget akartak. Nándi szülei hallani sem
akartak semmiféle összejövetelről. Életem legmegalázóbb
élménye az volt, amikor elmentem bemutatkozni a férjem
családjának, mint a jövendőbeli feleség. Az utolsó utcanők
különbül érezték volna magukat a Mindenható előtt, mint én a
férjem szülei előtt.
De ha az ember olyan szerelmes, mint én akkor voltam, akkor
teljesen vak is. Nem érdekelt az arculcsapás, megaláztatás,
csak

Nándival

megvigasztaltak

akartam
és

lenni.

feledtették

Az

ő

velem

ölelő
a

karjai

folytonos

megaláztatásokat. Az viszont csontomig ható fájdalmat
okozott nekem, ahogy jó apámmal bántak ezután. Mintha
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minden bajuk forrása az én szülő apám lett volna. Az eddig
kellemes, már−már baráti viszony teljesen hideggé változott,
szinte köszönésre sem méltatták őt. Drága apám, − aki a
maradék méltóságát csak azért tudta megőrizni, mert hetente
kétszer muzsikálni járt, ahol számítottak rá és megbecsülték a
munkáját, − hirtelen teljesen munka nélkül maradt, mert
ahogyan azt sejteni is lehetett a textil gyáros kidobatta őt az
étteremből. Apám soha nem tette szóvá a temérdek sértést,
némán tűrte a sors által rámért csapásokat. Lassan eltűnt az
arcáról az a régi tűz és végzetesen magába forduló pesszimista
emberé vált.
Az esküvőnk, melynek a legnagyobb boldogságban kellett
volna megtörténnie, végtelenül szomorúra sikerült. Vendégek
nélkül, koktélruhában zajlott az esküvő. A tanácsházán szinte
titokban adtak minket össze. Nem volt mulatozás, és örömteli
bemutatás a násznépnek. A szülei eljöttek ugyan, de megálltak
a bejárat mellett. Nem gratuláltak nekünk, csak vészjóslóan,
gyászos tekintettel törölgették a szemüket.
Nem érdekelt a tüske, mellyel folyton szurkáltak, mert
tudtam, enyém volt a világon a legillatosabb rózsa.
Új életünket egy nagy kertes házban kezdhettük el. Nándinak
évekkel azelőtt ajándékoztak a szülei egy csodás házat, nagy
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kerttel, barackfákkal, gyeppel. Az első perctől kezdve
beleszerettem a takaros házikóba.
Közös életünk első évei nem várt boldogságot és felüdülést
hoztak a számomra. Örömmel tapasztaltam, hogy a szüleimtől
kapott bölcsességek valóban eligazgatnak az élet szövevényes
hálójában. Elfogadtam a szerepemet, és élveztem az élet adta
apró

örömöket.

Elhittem,

hogy

én

vagyok

a

család

tartóoszlopa, s egyre inkább becsültem jó anyám, aki nap mint
nap hatalmas erőfeszítéseket tett, amíg otthon voltam, hogy a
család jó szelleme legyen. Tiszteltem őt, mert sosem
panaszkodott, nem perlekedett, nem láttam az arcán sem
utálatot, sem közönyt, sem mérhetetlen fáradtságot a
mindennapi áldozatos munkája miatt. Megelégedett az
életével.
Erre a békességre törekedtem én is.
A

házasságkötésünk

első

hónapjában

teherbe

estem.

Huszonáro éves voltam ekkor. Nem vártuk, nem terveztük a
kicsit. Mégis földöntúli örömöt jelentett a számomra, hogy
megtapasztalhatom ezt az állapotot, melyről anyám is mindig
olyan nagy áhítattal beszélt.

Anya akartam lenni, kivetni

magamból minden régi hiábavaló álmot, minden kicsinyes
tervemet.

114

Váratlanul

III. Fejezet: Édes szüleim

„A legmagasztosabb cél, anyának lenni.” − gondoltam
magamban.
De Nándi egyáltalán nem örült a váratlanul jött ajándéknak.
Korholt a felelőtlenségmért, ravasznak és kiszámíthatatlan
bestiának

nevezett,

mert

nem

szedtem

pontos

rendszerességgel a fogamzásgátló tablettát.
−

Felnőtt nő vagy! – vágta a képembe, majd fojtatta a
fejmosást:

−

Hogy tehetted ezt velem? Hogy tehetted ezt velünk? Ezt
akartad a kezdetektől fogva! Direkt csináltad ugye?

−

förmedt rám hihetetlen indulattal.
Ez volt az első alkalom, amikor végtelenül megrémisztett a
hidegsége, mellyel felém fordult. Azt valóban tudtam, hogy
nem szeretne még gyermeket, de soha nem feltételeztem, hogy
így reagál majd, ha mégis terhes leszek. Szóhoz sem jutottam a
rám

zúduló

vádaskodások

miatt.

Csak

levegő

után

kapkodtam, és nem tudtam megvédeni magam és a bennem
növekvő életet.
−

De hiszen…, te azt hiszed, hogy én? De hát mi együtt,
Nándi várj!! – fogtam meg a karját.
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Ő kegyetlenül ellökött magától. Én sírva fordultam hozzá újra:
−

− Ne menj el, kérlek! Hallgass meg! Én szeretlek drágám,
kérlek, ne haragudj rám. Kérlek, ne haragudj.

Elment. Ott hagyott engem a kanapé mellett, a szőnyegen
kuporodva, keservesen, könnyek között. Hívtam aznap
többször is, de nem vette fel a telefont. Összeszedtem magam,
letöröltem a könnyeim és eldöntöttem, hogy meggyőzöm őt
mindenáron, hogy így is minden rendben lesz.
Késő este jött haza. Levette a cipőjét az előszobában, némán
bement a hálószobába. Én megálltam az ajtónál onnan
figyeltem, mit csinál. Csak a megfelelő pillanatra vártam, de
úgy tűnt soha nem jön el. Ő láthatóan nyugodtan folytatta a
megszokott rítusát: levette az élre vasalt szövetnadrágját,
lassan

kigombolta

az

ingjét,

levette

az

ujjain

lévő

mandzsettákat. Az éjjeli szekrényen lévő kis dobozba rakta
azokat. Felvette a már odakészített fekete szabadidő nadrágját
és a gondosan összehajtott és egymásra fektetett pólók közül,
elvette a legfelső, fehér színű pólót. Lassú, megfontolt
mozdulatokkal széthajtotta azt, majd magára húzta. Engem
kikerült, mintha nem is lennék a lakásban. A konyhába ment.
„Itt az alkalom. Most menj.”− gondoltam.
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Annyira izgultam, mintha az életem múlna a beszélgetés
sikerén. Erőt vettem magamon és utána indultam a konyhába.
−

Drágám! Főztem neked finomat. Nézd! – mondtam
nyájasan, és levettem az üvegedény tetejét.

−

A kedvenced: párolt lazac, zöldséges szósszal. Spárga is
van hozzá. Nagyon finom lett. Kóstold meg! – kérleltem.

Mintha megenyhült volna a tekintete, mert leült az asztalhoz
és az anyag szalvétát a lábára terítette, jelezve, hogy készen áll
a vacsorához. Tüstént nekiláttam a vacsora felmelegítéséhez.
Közben némán mondogattam magamban: „Ne hogy túl
melegítsd!” A fejemhez csaptam hirtelen: „A sütőben melegíts,
nehogy a mikróba rakd. Ne légy már ilyen ostoba!” Remegett
a kezem, annyira igyekeztem tökéletesen tálalni. Nem akartam
sírni, mert eldöntöttem, hogy erős leszek és a legkedvesebb
arcomat fogom mutatni. De annyira hevesen dobogott a
szívem,

hogy

nem

tudtam

visszatartani

egy

kósza

könnycseppet, amit nyomban letöröltem az arcomról, majd
megköszörültem a torkom, mintha csak allergia kínozna.
−

Tessék drágám.− szóltam hozzá kedvesen.

−

Remélem megnyugodtál már. – mondtam félve.

−

Hm. Azt hiszem. – válaszolt kimérten.
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Megkóstolta az ételt. Láttam, hogy ízlik neki. Lassan kimérten
falatozott. Miután megette az összes tányérján lévő ételt,
mintha lágyabbá váltak az arcvonásai. Kihasználva az oldott
pillanatot, odaálltam a háta mögé és masszírozni kezdtem a
vállát. Gyengéden simítottam végig a nyaka kiemelkedő
izmait. Körkörös mozdulatokkal próbáltam megszabadítani őt
a jövőtől való félelem lidérces szellemeitől. Néhány néma perc
után lágy hangon udvarolni kezdtem neki:
−

Nem akarom, hogy veszekedjünk drágám! Tudod, hogy
mennyire szeretlek. – Végigsimítottam a kezem a szőke
zselés haján egészen a nyaka szirtjéig.

Cirógattam őt, mert tudtam, hogy ezt nagyon szereti. Érzékien
megcsókoltam a nyakát, az ölébe ültem.
−

Tudod, hogy mennyire szeretlek. Nincs rajtad kívül
senkim ezen a földön. Meghalok, ha látom, hogy
haragszik rám az én egyetlenem! – rimánkodtam neki.

Ő mindeddig néma és tartózkodó maradt velem szemben.
−

Hát! Engesztelj ki! – mondta furcsa követelőzéssel a
hangjában.

−

Gyere! − hívtam őt a hálószobába.

−

Nee, maradjunk itt. – válaszolt kurtán.
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De itt bárki megláthat. – erőltettem nevetést magamra és
az ebédlőasztal melletti ablak felé, mutattam.

−

Ne félj, nem fog látni senki. Ne foglalkozz vele! – húzott
magához.

Engedtem a kívánságának és igyekeztem boldoggá tenni őt.
Később mindketten lezuhanyoztunk. Éjszaka mikor az ágyban
egymás mellett feküdtünk, a bizonyosság mámoros érzésével
fordultam felé. Hozzá bújtam.
−

Szívem. – szólított meg − Szerintem, az lenne a legjobb,
ha ezt a, szóval, ha elvetetnénk. Még nincs itt az ideje, ezt
te is jól tudod. Ígérem legközelebb másként lesz. De most
nem lehet. A karrierem. Még nem tartok sehol. Nem
tudnánk még eltartani egy kis izét.

Kirázott hideg. Elfordultam tőle. Nem tudtam megszólni sem.
„Előbb engeszteltem ki őt. Megtettem neki mindent, amit kért.
És ő már akkor tudta, hogy teljesen felesleges. Nem akarja az
általa belém helyezett új életet. Megölné őt. Mit tegyek?” –
kérdeztem magamtól kétségbeesve.
−

Szívem kérlek! Nem akarlak megbántani. Hiszen tudod. –
nevetve odabújt hozzám. Hiszen még annyira sok
lehetőségünk lesz rá, hogy gyermekünk legyen. Na, ne
hisztizz már. Gyere, addig is gyakoroljunk még!
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Fáradt vagyok. Aludni szeretnék. – szóltam oda kurtán és
ellöktem a kezét.

−

Tudtam, hogy ez lesz! – változtatta meg az eddig
kedveskedő hangszínét. – Veled egyszerűen nem lehet
beszélni. Reménytelen vagy! – legyintett rám és már le is
hunyta a szemét.

Nem aludtam aznap éjszaka. Kimentem a házunk előtt lévő
verandára. Leültem a fonott kanapéra. Magamra húztam a
piros kockás takarót és egész éjjel a csillagokat vizsgáltam,
hátha Isten elküldi a hozzá mondott fohászomra a választ.
Másnap felhívtam jó anyám, aki hallva a remegő hangomat,
azonnal eljött hozzám. Tudtam jól, hogy anyámnak mi a
véleménye az abortuszról. Éppen ezért hívtam őt, szükségem
volt megerősítésre. Én az első pillanattól szerettem a bennem
növekvő új életet, de kellett egy bölcs támasz, bátorítás.
Anyám azt javasolta, hogy ne ellenkezzek a férjemmel. Ne
beszéljünk a gyermekvállalás témájáról, igyekezzem elhúzni,
− elhalasztani az orvoshoz való bejelentkezést, addig, amíg
már lehetetlen lesz az elvetetés. A terv jónak bizonyult.
Náthára és más mondva csinált indokokra hivatkozva
kihúztam az orvosi konzultációt. Mivel nem beszéltem a
gyerekről, fel sem tűnt számára, hogy terhes vagyok. Így
maradt meg a kis Zozó. Azt hiszem hatalmas szerencse volt
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csupán, hogy a növekvő hasam nem mérhetetlen dühöt,
hanem meglágyuló érzéseket váltott ki Nándiból. Apró
jelekkel azért jeleztem, hogy új jövevény fog érkezni. Miután
hazajöttem a szokásos ultrahang vizsgálatokról, a babáról
készítet képet egy mágnessel a hűtőre, helyeztem. Este miután
megvacsorázott láttam, hogy a hosszú időn keresztül bámulja
a hűtőt. Természetesen úgy tettem, mint, aki észre sem veszi,
de a mosogatás közben, a tányérok felé fordítottam a fejem és
abbahagyhatatlanul mosolyogtam örömömben. Később felállt
a székéről, odament a képhez és láttam az arcára kiülő
aggódást: hol a lába, a keze vajon melyik lehet? Nem szóltam
egy szót sem. Még akkor is néma maradtam, amikor
megsimogatta a képet, majd gyorsan visszarakta, ahonnan
pillanattal ezelőtt levette.
Az utcán sétálva, vagy a kontrol vizsgálatokon mindig
kettesben szerelmesen turbékoló párokat láttam, ahol az
apuka folyton a mama hasán tartja a kezét, hogy le ne
maradjon a következő rúgásról. Én mindezeket egyedül éltem
meg. Mégsem voltam depressziós, vagy magányos. Olyan
katartikus örömöt éltem át azokban a napokban, amely
elhomályosított bennem minden csalódást és sérelmet.
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Zoltán lett az elsőszülöttem neve. Születésétől kezdve olyan
volt, mintha az apja született volna még egyszer. Épp csak a
szemüveg hiányzott róla. A szülők rajongásig szerették őt.
Zoli egy csodagyermek volt. Ami nekem soha nem sikerült
volna, ő pár hónap alatt megoldotta azt. A férjem szülei, kik
eddig tudomásul sem vették, hogy létezem, a kényszer szülte
találkozások

alkalmával,

megalázó

megjegyzésekkel

és

pillantásokkal jelezték, hogy élősködő vagyok, aki csak azért
szült fiút, hogy biztosítsa magának a helyet a családjukban.
Szánakozva néztek a fiukra, szinte sírva fakadtak, kifejezve az
együttérzésüket a hatalmas tragédia miatt, amit én jelentettem.
Zoli születése megtörte a kemény lelküket. Talán azért
lehetett, mert nem örökölt belőlem látszólag szinte semmit a
kisfiam. Minden arcvonása, még az akaratlan mozdulatai is az
apját idézték. Nem is sejtetem, hogy ennyire vágynak egy
unokára. Most kaptak egy pici Nándit, akit hamar a
magukénak éreztek. Egyre gyakrabban jöttek hozzánk,
látogatóba. Nándival is megújult a kapcsolatunk. Nem tudom,
hogy a kicsi Zozó vagy a szülei kivirágzása hozott ránk
jósszerencsét,

de az biztos,

hogy soha nem éreztem

teljesebbnek az életem.
A magánéleti sikerek felbátorították Nándit, hogy kilépjen a
cége kötöttségeiből és elindítsa a saját tanácsadó vállalkozását.
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Hamar beláttam, hogy jobb, ha hagyom őt, és nem terhelem
semmivel, mert neki kellett a tér. Hagytam, had fusson a
sikerek után. Számára megszűnt minden a munkáján és a
kisfián kívül. Nekem ez éppen elég volt. Kényszeresen
bizonyítani akart. Az apjának szólt az erőlködés, hogy
bebizonyítsa, érdemes volt a belé fektetett pénz és energia,
annak ellenére is, hogy nem a textil gyárban, hanem más
területen kamatoztatja a tudását. Nándi tudta jól: apja kétszer
is csalódott benne. Először, amikor elvett engem, másodszor,
amikor nem vette át a divatáru céget. Az egyetlen sikerét a
gyermeke létrehozása miatt könyvelhette el, ami viszont elég
volt ahhoz, hogy látszólagos jó viszonyt tartsanak fenn
egymással.
Mindig is csodáltam a férjem a bátorságát és becsültem a
kitartását. Nem kellett neki a könnyen jött siker, maga akart
saját birodalmat építeni. Belőlem hiányzott minden ambíció,
mely egy ilyen nagyszabású vállalkozást sikerre vihetne.
Én is igyekeztem betölteni a sorsomat: legyek csodás feleség,
kifogástalan anya és gondos házvezetőnő. De ahogy múltak az
évek arra a keserves érzésre ébredtem rá, hogy ami anyámat
annyira tökéletesen kielégítette és boldoggá tette, engem csak
mélyen elkeserített és egy láthatatlan börtönbe taszított. A
bezártság érzés miatt, azt hittem elvesztem a saját életem, és
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olyan kényszerzubbonyban kell élnem, amit nem akarok
viselni,

mert

nem

illik

rám

a

börtönruha.

Lassan

elhomályosultak az emlékképeim a „kinti” világról. Csak az
esti híradásokból hallottam, hogy mi történik az országban, −
világban,

politikában,

gazdaságban.

Idegennek

és

megismerhetetlennek tűnt a világ, amely egyszerre riasztott és
vonzott szüntelen. A napjaim mindig ugyanolyan napirend
szerint teltek el. Voltak olyan hetek, amikor a fiam
gügyögésén kívül egyetlen emberi élőszót sem hallottam
magam körül. A férjem késő este tért haza mindennap. Sem
energiája,

sem

kedve

nem

volt,

hogy

meghallgassa

eseménytelen hétköznapjaim. Ő sem mondta el a vele
történteket, mert tudta, hogy a gazdaságpolitikához semmi
érzékem.
Ebben az időszakban lettem annyira kórosan sovány. Amikor
néhány hónappal később orvoshoz kerültem, kiderült, hogy
súlyos depresszióban szenvedek.

Felírtak hát három

különböző antidepresszánst, ami az orvos szerint javítja a
közérzetemen. Jobban akartam lenni, ezért elkezdtem szedni a
gyógyszereket, és eleinte nagyon jól éreztem magam tőlük.
Ismét boldog és felszabadult voltam. Csak néha napján
ébredtem úgy, hogy a föld alá bújtam volna és legszívesebben
soha nem bújtam volna elő.

124

Váratlanul

III. Fejezet: Édes szüleim

Amikor Zozó 4 éves lett, − és én addigra idült gyógyszerfüggő
−, elérkezettnek láttam az időt, hogy a férjem elé álljak és
elmondjam neki: válni szeretnék. Azt mondta, hogy nem
tudom, mit beszélek, meg hogy a jómód, amiben élek
megbolondított engem és elvesztettem a fejem.
−

Nem lesz válás. Hogy képzeled? Ha már egyszer
elvettelek, maradsz! – mondta akkurátusan.

Próbáltam neki elmondani, hogy egyedül érzem magam a
kapcsolatunkban és, hogy annyira eltávolodtunk egymástól,
hogy idegennek érzem őt, nem ismerem már rég és ő, sem
ismeri azt, akivé váltam az évek során.
Nem szólt semmit a hosszú monológomra. Csendesesen
elvonult. A második nap a szüleimet hozta fel érvként, hogy
maradjak vele, hiszen ha ők megtudják a tervemet, úgyis
lebeszélnek

majd.

Emlékeztetett

édesanyám

tanítására,

miszerint a házasság szent és örökkévaló szövetség. Kérdőre
vont, és kegyetlen gyermeknek nevezett, aki képes lenne
hálátlanul megölni a szüleit, a nekik okozott csalódással és
bánattal. Meglepődött, hogy nem török meg a lelki nyomás
hatására sem. Én ezeket, a kérdéseket ezerszer és ezerszer
feltettem már magamnak. Megbeszéltem magammal mindent
és eldöntöttem, hogy véghezviszem a menekülési tervemet.
Eltelt még néhány nap és Nándi új stratégiával állt elő:
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Te mehetsz, de Zozót, nem viszed sehová! – kiabált velem
az éjszaka közepén.

Higgadt maradtam. Nem akartam belemenni értelmetlen
vitatkozásokba. Közönnyel a szememben tájékoztattam, hogy
míg itthon unalmas óráimat töltöttem utánanéztem a
gyerekekről szóló elhelyezési jogszabályoknak, a válás esetén.
−

„A gyermeket az anyától nem vehetik el semmilyen
okból, kivéve ha az anya, vagy gondviselő veszélyezteti
gyermeke, vagy gyermekei testi vagy lelki egészségét.”
Tehát nincs mitől félnem. A fiam velem marad. Ja, és csak
hogy tudd: a ház, ami a te neveden van, jog szerint éppen
annyira az én tulajdonom is.

Láttam az arcán a megdöbbenést: most látta be, hogy
komolyan

gondolom

az

elhatározásomat.

Gondolom

képtelennek tartott minderre, hisz csak a gőzölgő fazekak,
koszos ruha halom, pisis pelenkák mögött tudott csak
elképzelni engem.
−

A szüleimhez megyek, akik jó szívvel fogadnak engem. –
mondtam neki lezárva a beszélgetést.

−

Ne menj, kérlek. Ne hagyj el. − fakadt ki hirtelen.

−

Szeretlek. Hiszen tudod kicsim. Nélküled nem tudok élni.
Kelletek nekem. Tudom, hogy az elmúlt időszakban
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nagyon sokat kellett dolgoznom, de hiszen te tudod jól,
hogy mindezt értetek tettem. Nem lehet a szerelem örökké
lángoló. Nem szerethetlek mindig ugyanazzal a lánggal.
De szeretlek téged őszinte szeretettel. Tiszta hűséggel.
Csak te vagy az életemben. Te vagy a fény a sötétségben.
Maradjatok velem. Kérlek. Sírva fakadt és az ölembe tette
a fejét.
Teljesen megbénított ezzel a vallomással. Tányértörést és
kiabálást, megalázást és lesajnálást vártam, nem pedig kedves,
őszinte szavakat. Nem vártam, hogy ő lesz az, aki megtörik
lelkileg. Azonnal tudtam, hogy meg kell bocsátanom neki.
Pár nap múlva előállt egy képtelen ötlettel: egy újabb
gyermeket szeretett volna tőlem. Eszembe sem jutott, hogy
újra terhes legyek. Megrémített a gondolat: újra pelenkázni,
babakocsit tologatni, fent lenni éjszakánként… Cseppet sem
volt vonzó számomra. Éppen el akartam kezdeni életem egy új
szakaszát: munkába állni, karriert építeni, vagy tanulni
valamit, elindulni valamerre.
De Nándi erősködött, hogy ez alkalommal másként lesz, mert
ő is része akar lenni a terhességemnek és a gyermekek
életének. Hamar elfeledtem éppen megszülető álmaimat és
magamévá tettem az övéit. Hamar teherbe estem. Nagy
örömmel fogadta:
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Ágikám. Kicsikém! Meglátod ez a fiú teljesen, helyrehozza
majd az életünket! – ezzel megpuszilta a hasamat.

Barnabás lett a második fiunk neve. Ismét otthon voltam
immár

két

kisgyermekkel.

Nándi

számára

hamarosan

visszatértek a dolgos hétköznapok. Korán kelt, későn érkezett.
Keserű nevetés szaladt ki a belőlem, ha arra gondoltam, hogy
anyósomék mennyire féltették tőlem a fiukat: „Meglátod,
nagyon megbánod még, hogy elvetted feleségül! Teherbe ejteti
magát, és soha többé nem tudod levakarni magadról!„ –
mondták.
S tényleg: szültem neki két gyermeket, pedig nem is én
akartam így.
Visszaestem a depresszió mély vermébe. De már nem
kiáltottam

segítségért.

Elkezdtem

járni

a

sötétségben,

kitapogattam a járható utakat és elhittem, hogy ez az élet
természetes rendje, ami ellen lázadni nem érdemes, mielőbb
elfogadni viszont üdvös lehet.
Barna két éves volt, Zozó éppen első osztályos, amikor
apósom megkeresett, hogy menjek vissza a cégükhöz
dolgozni, mert meglopta őket a részlegvezető és most
sürgősen

megbízható

munkaerőt,

kell

találniuk,

mert

különben leáll a gyártás. Pár nap múlva már munkába is
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kellett állnom, hogy a gyártás ne szűnjék meg. Nándi cseppet
sem örült a felkérésnek, de az apjának nem, mert ellent
mondani, így elengedett engem. Nem bántam hogy a rajtam
kívül

álló

dolgok

ilyen

helyzetbe

sodortak.

Az

pszichológusom is bíztatott, hogy új kihívásokat találjak, hogy
meg találjam régen elvesztett önmagam.
Két éve dolgoztam a férjem szüleinek a cégénél, amikor
elmentünk a munkatársaimmal abba gyömrői bárba.
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Az idő múlásával
Hiába teltek a napok, bennem örökre megváltozott minden.
Akartam, hogy újra olyan legyen minden, mint rég, de
egyetlen éjszaka elég volt ahhoz, hogy megváltozzak, és én
nem tehettem semmit ellene. Attól a naptól kezdve lázadni
kezdtem a sorsom ellen. Felébredt bennem az érzés, hogy több
és jobb vagyok annál, mint, amit mutattam, mutathattam
magamból. Ettől az új érzéstől, a szabadság leheletétől szinte
megfulladtam.
Vissza akartam kapni a régi életem. Megszoktam a régi dohos
levegő illatát, azt a sűrű, nehéz, fáradt oxigént, ami, mint egy
tolldunyha, betakarta a fejemet, elvéve tőlem a friss levegő
élvezetét, mély kómába ringatott. Ha valaki hozzászokott
valamihez, még ha rossz is az, úgy tud ragaszkodni hozzá,
mintha nem létezhetne nélküle.
A friss oxigénnel dús levegőtől fuldokoltam. Régen biztosan
tudtam, hogy hol van a helyem, mit kell tennem a sötétségben,
tudtam, hogy ki vagyok. Soha nem hittem, hogy a szabadság
szele ennyire fárasztó és nyomasztó lehet.
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A tudat tébolyulttá tesz: vasketrecben élek, pedig szabadon
szárnyalhatnék akár. Attól a bolond éjszakától kezdve még
inkább éreztem az általam emelt vaskorlátokat.
„Már megpróbáltam a saját utamat járni.” – oktattam
magamat. De amikor kudarcot vallottam újra meg újra,
beletörődtem, hogy ez így helyes. Berendezkedtem az
életemben: engedtem, hogy mások akarata irányítsa az én
sorsomat.
Folyton

döntöttek

helyettem

és

engem

megannyiszor

kihagytak a döntési mechanizmusokból. Jámborul, mint a
vágásra szánt juh, mentem a számomra kijelölt úton.
Megtanultam nem panaszkodni, lerázni magamról az út porát,
a bántást nem értettem meg, a kialvó szerelem lángját nem
kerestem tovább, a fáradtsággal nem törődtem, a gondokat
kikerültem.
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Amikor kinn ültem a kis verandánkon, a házunk előtt a kis
fonott kanapén, magamra húztam a kedvenc kockás takaróm,
a csillagokat szemléltem hajnalig. A csillagok nem meséltek,
nem ringatott álomba a mámoros, csípős éjszakán. Nem adtak
választ a kérdéseimre, melyet belesuttogtam az éjszaka mély
sötétjébe: „Mikor lett minden valahogy mindegy?”
Azt a napot követően rám szakadt az igazság: csupán élem az
életem és egyáltalán nem élvezem azt. Eleinte sírtam, hullott a
könnyem szakadatlan, némán, hangtalan. A sós könnyek
rózsákat martak a fehér bőrömbe, a szemem alá monoklit
festettek reggelre. Nap napot követett és én egyre jobban
éreztem a fullasztó zártságot magam körül. Az igazi üresség
és mély fájdalom akkor tört rám, amikor elfogytak a
könnyeim, nem folyt többé az arcomon az enyhítést adó sós
zivatar. Üres tekintettel bámultam az égre, a kongó semmiség
olyan hasadékot húzott a szívemben, mely átláthatatlan fekete
űrként tátongott bennem nap nap után. Titkon cigarettára
gyújtottam, mélyen beszívtam, mintha belőle akarnék friss
levegőt meríteni. Aztán hagytam, had érjen le a méreg egészen
a tüdőm mélyéig, had emésszen el teljesen, aztán kifújtam
lassanként, mintha vele fújnám az összes keserűségemet.
Hazai borokkal vegyítettem a keserű élvezetet. Már−már
szertartássá vált számomra az esti rítus: miután lehunyja
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szemét a nap, és éjjeli táncba kezdenek a szentjános bogarak,
elkezdődhet az én titkos életem. Minden éjszaka kiültem a
fonott kanapéra, időt kértem, hogy felkészülhessek a
másnapra. Reggelre eltüntettem a borvörös, dohányfüstös
éjszakák nyomait, hogy jó anyám útmutatása szerint, jó anya
és odaadó feleség legyek.

Látni
Egyszer

találkoztam

egy

zseniális

zenésszel.

Csupán

néhányszor találkoztunk az életünk során. Akkoriban még
fiatal és szertelen voltam. Ő éppen kis hazánkat érintette a
turnéja során. Szlovák cigányzenész, aki a világot járva zenét
tanult

és a

zenéjét

osztotta

meg

másokkal.

Érdekes

tapasztalattal gazdagított engem: mindenben hasonló volt
hozzám,

hozzánk,

átlagos

emberekhez.

Meglepett

és

lenyűgözött a belőle áradó erő és tartás, amellyel uralni akarta
és uralni is tudta a körülötte lévő dolgokat. Soha nem engedte,
hogy segítsek neki. Mindent egyedül tett, egyedül közlekedett,
egyedül bérelt egy lakást, egyedül járt koncertezni, egyedül
főzött és mosott magára. Tette mindezt annak ellenére, hogy
teljesen vak volt. Fekete hosszú hullámos haja mindig
lófarokban volt összekötve hátul. A szeme szinte mindig
teljesen be volt csukva, mintha bántaná azokat a fény.
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Látszott, hogy nem használta a szemmozgató izmait, ezért
megmerevedtek és a szem redői ráborultak a szemgolyójára,
eltakarva a szeme színét, a lélek tükrét. Az arca mégis mindent
elárult róla: derűs, határozott jellemmel rendelkező életvidám
ember volt. Mostanában gyakran gondolok rá.

Biztosan

tudom, hogy ő, már akkor sokkal többet látott a világból, mint
én ez idáig láthattam. Egyik éjszaka, a koncertje után, együtt
mentünk haza. Útközben megkérdeztem tőle, mit kívánna egy
jó tündértől, aki mindent megadhatna neki, amire csak vágyik.
Szinte biztos voltam a válaszában. Csupán azért kérdeztem
meg őt, hogy aztán joggal sajnálhassam. Teljesen meglepett az
én délről jött ismerősömnek az őszinte és egyszerű válasza:
békés családot, szerelmet, jó hegedűt, a hangjegyek tökéletes
ismeretét és szerteágazó zenei tudást kívánt magának.

Nem

hagyhattam a kérdést annyiban:
−

És a szemed világa? – kérdeztem.

−

Ja. Azt nem. Én nem láttam soha. Nem tudom milyen a
napfelkelte, nem tudom milyen egy illatos tavaszi
virágokkal teli zöld mező. De a képzeletemben olyan
tarka, melyet te el sem képzelhetsz. A lélekkel mindent
látni lehet. – mondta és a szívére mutatott nevetve.

Én sem látok semmit. Felnőttem egy mesterséges burokban.
Soha nem tekintettem a függöny mögé. Soha nem gondoltam
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túl a láthatókon és nem akartam látni mindazt, ami a látható
mögött van.

Megszerettem egy gazdag, jóképű fiút.

Hozzámentem, mert azt hittem, hogy ez így helyes. Azt hittem
mi is olyanok leszünk, mint a szüleim, akik mindig, minden
helyzetben szeretettel és tisztelettel bántak egymással. Még
amikor veszekedtek sem volt bennem az a fajta félelem és
bizonytalanság, mert a düh és hangos szó mögött mindig
éreztem, hogy összetartoznak. Éjszakákon át próbáltam
megfejteni a titkukat. Rájönni arra, hogy én mit ronthattam el.
Nem értettem, hogy Nándi és én miért hidegültünk el
egymástól, annak ellenére, hogy én mindig igyekeztem jó
anyám utasítása és tanítása szerint vezetni az életem. Azt
hittem megszereztem tőlük a titkos receptet. De ami
anyámnak a dicsőségére vált, az nekem a szégyenem lett.
Anyám szerint a legnagyobb dicsőség, ha az asszony jó anya
és jó feleség. Újra és újra meg akartam tanulni az életem
szabályait, de amikor úgy látszott, hogy most jó helyen
vagyok

váratlanul

összeomlott

minden.

Ismét

a

gyógyszerekhez nyúltam. Muszáj volt. Nem bírtam elviselni a
kudarcokat.
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A borvörös, dohányfüstös éjszakában Istennel pereltem: „Mért
engedted meg azt az éjszakát? Mért? Hisz mindig hű voltam.
Mindig azt tettem amit tennem kellett. S most bűnössé tettem
magam és lázad a szívem, lángol a lelkem a bűnös vágytól! Mért
tetted? Mért engedted meg nekem?”
Feléledt bennem az, amiről azt hittem, hogy már rég meghalt,
soha, soha nem is létezett. Talán jobb lett volna, ha mindent
elmondok a férjemnek, hogy kiömöljön a bennem lévő
csordultig telt pohár. De otthon senki nem vett észre semmit.
A hétköznapok ugyanúgy teltek, mint azelőtt. Eleinte féltem,
hogy meglátják rajtam a változást, de nem tűnt fel senkinek a
változás.
Nándi reggel ugyanúgy köszöntött, mint eddig bármikor, s
amikor munkába indult, ugyanúgy búcsúzott: megcsókolta a
homlokomat, az ajtóból odavetett néhány elsietett üres
mondatot és sietve útnak indult.
−

Akkor, ahogy megbeszéltük két−három nap múlva jövök.
Vigyázz a fiúkra! – mondta sietve.

Örültem a mostanra megszaporodott üzleti utaknak. Ilyenkor
fellélegezhettünk egy kicsit: a fiúkkal laza napokat tartottunk,
MC Donalds’s−ban ettünk, délután fociztam velük, lógtunk a
játszótéren. De ez alkalommal betegesen rosszul éreztem
magam. Hirtelen rám tört a felismerés, a mélységes bűntudat:
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„Ő értünk dolgozik, napokig távol a családjától kénytelen élni,
aki szeret minket, és értünk fárad mindennap. És én örökké
hálátlan és elégedetlen vagyok. Örök hűséget fogadtam neki,
soha nem néztem félre, s most mégis én lettem a megcsaló.
Minden titkos gondolatom egy olyan férfiről szól, akit nem is
ismerek, és akinek mégis odaadtam mindent magamból. Hogy
tehettem ezt?” – sajnáltattam, emésztettem magam egész álló
nap. „Az a csélcsap, és vakmerő, bennem lakó cudar, aki
mindenáron élni akar, aki nem fél semmitől, és megszerzi
magának, amit megkíván.” – korholtam a belső önmagam.
Eldöntöttem, hogy leszámolok a bennem megbúvó vágyakkal.
Beosztottam a nappalom minden percét, hogy ne legyen időm
kósza gondolatokra: Reggel, hatkor keltem. Elsőként én
zuhanyoztam

le.

Septiben

felöltöztem,

hogy

félhétkor

ébreszthessem a fiúkat. Reggelit készítettem nekik, suliba
vittem őket. Pontosan háromnegyed hátkor búcsúztam el
tőlük az iskola előtt. Aztán keresztül utaztam a városon, hogy
eljussak a Kőbányai úton lévő munkahelyemre. Itt miután
reggeli kilenc körül kezdtem meg a munkát. Minden
energiámat

belefektettem

a

munkámba:

miközben

újraterveztük a tíz éve kitalált felöltőket, (ami abban az időbe
nagyon tetszett a karcsúsított vonalai és finom szabása miatt)
mára unalmasnak tűnt. Az anyaga sprőd és elavult lett, a
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fekete szín pedig unalmas, öreges. De a tervezők semmit nem
változtattak a kis felöltőn. Pedig nekem annyi ötletem lett
volna, hogy az egyébként jó alapötlettel megtervezett kabát
valóban hordható legyen, ne csak a szolid ötvenesek számára.
Körülbelül félötkor indultam el a fiúkért az iskolába. Kivéve
szerdán és pénteken, mert akkor jó anyám vitte őket a
fociedzésre, ami másfélórát tartott. Körülbelül félhétre értek
haza. Szombatonként apa vitte őket a közelünkben lévő
pályára, ahol találkozott a barátaival, jól elbeszélgettek,
miközben a fiúk rúgták a bőrt. Este félhat körül szoktam
hazaérni a munkából. Gyorsan nekiláttam a főzésnek. Hét
körül ültünk a vacsoraasztalhoz. Nem vagyok egy nagy zseni
a

konyha

területén.

De

az

évek

során

egészen

jól

hozzászoktam a gyors főételek elkészítéséhez. Az abszolút
kedvenc a paradicsomos spagetti.

Ma is azt ettünk. Este

nyolckor a fiúkat fürdetem. Félkilenc körül végre sikerül őket
ágyba dugni. Később kimegyek a konyhába, elpakolok,
mosogatógépbe teszem a vacsora után maradt koszos
edényeket. Kikészítem a vasalni valókat. Rendbe teszem a
fürdőszobát, a fiúk után, precíz pontossággal tisztogatom a
csempét és a padlót. Amikor végre a házban minden tiszta és
fényes, már este tíz óra is elmúlt. Akkor eljön az én időm.
Kiülök a teraszra, betakarózom és beszélgetek a néma
csillagokkal. Holt fáradt vagyok ma is. A gondolatok mégsem
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hagynak pihenni. A férjem még mindig nincs itthon, egyedül
vagyok, és újra azon az estén rágom át magam, ezredszer is:
„Azt hittem, hogy szerelmes csak egyszer lehet az ember. De
akkor mi ez? Meghalok, ha nem láthatom őt. Érezni akartam
újra az illatát, tapintani a bőrét, belenézni a szemébe,
megfogni a kezét, beletúrni a puha fekete, göndör hajába.”
Ma egész nap az a zene járt a fejemben, amit akkor hallgattunk
a Kéklagúnában. Reggel, amikor a fiúkat vittem az iskolába
újra hallottam a kocsim rádiójában, azt az émelyítően édes
Mariah Carey, Luther Vandross számot: My love, there's only
you in my life, The only thing that's right…
Újra és újra éltem a rövid történetünk minden másodpercet,
attól kezdve, amikor megláttuk egymást.
A tárcám mélyén még mindig ott lapult a kis névjegykártya.
Őrizgettem, de soha nem vettem szemügyre közelebbről. Nem
hívtam fel őt azóta sem. Nem is üzentem neki. Hiszen mit
mondhattam volna? „Az a történet már befejeződött. Egy anya
már nem teheti azt, a mihez kedve van. Alig vártam, hogy a
férjem végre hazajöjjön és kimutathassam neki, hogy még
mindig mennyire szeretem.
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Hitványságok
Nándi ezúttal három napig volt távol. Meglepően jó kedvel
tért haza az üzleti útjáról. Elvitt minket egy étterembe és
annyit nevettünk a fiúkkal, hogy belefájdult a hasunk is.
Nándi, akinek alapvető tulajdonsága, hogy kissé hideg és
kimért, most meglepően nyitott és vidám volt. Féltíz körül
értünk haza. A fiúk esti fürdés nélkül, fáradtan zuhantak az
ágyaikba.
Üzenetet

kaptam

a

telefonomra:

Összegyűltek

a

munkatársaim ugyanabban a pub−ban, ahol annak idején
találkoztam Vele is. Üzentek, hogy tartsak velük. Kis
gondolkodás után válaszoltam, és hárítottam a kedves
invitálást. „Végre itthon van a férjem. Jó a hangulata. Ezt az
éjszakát az ő társaságában tölteném el.” – gondoltam. A
konyhában hagytam a telefonom és a férjem után mentem a
hálószobába. De akkor újra megcsörrent az sms hangja. A
hálószobából halottam meg. Utolsó erőmet összeszedve
felálltam és mielőtt végleg az ágyba heveredtem volna a
férjem mellé, kimentem a konyhába, hogy megnézzem mit
üzentek nekem. Amikor a konyhába értem, láttam, hogy nem
az én, hanem a férjem telefonjára jött a válasz. Megnéztem hát
azt.
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Szia baby! Epekedve várok rád. Csak azokra a FORRÓ éjszakákra
gondolok.
A te Szandrusod
A férjem utánam jött a konyhába, mivel nem válaszoltam a
hívására. Én az asztalnál ültem összeroskadva. Átnyújtottam
neki a telefont, elnézést kértem tőle, amiért megnéztem az
sms−t, és elmagyaráztam neki, hogy csak azért történhetett
meg, mert azt hittem, hogy ismét az ő telefonjára jött a nekem
szánt sms. A mondat végét alig tudtam befejezni, mert
elfátyolozódott a szemem a könnyek miatt. Ő csodálkozva
nézett rám. Megnézte az sms−t, felállt a székből, ahol eddig
ült, majd megcsóválta a fejét.

A szájára tette a kezét.

Hallgatott, majd pár perc múlva így szót:
−

Jaj szívem, ne sírj már! Hát tényleg azt hiszed, hogy ez az
én sms−em? El tudod ezt képzelni rólam? Hisz ez azé az
idióta Gáboré. Összeszedhetett valami bigét és poénból az
én számom adta meg. Ezt én is megcsináltam már vele.
Mármint

nem

szedtem

össze

senkit,

csak

tudod,

megadtam a számát egy nőnek, tudod… Na mindegy,
hagyjuk. Összezavarsz. Most azonnal felhívom és nagyon
kiosztom őt.
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Tárcsázott. Dühös hangon beszélt valakivel, számon kérte,
hogy miért hozza őt ilyen kínos helyzetbe és megkérte, hogy
legközelebb intézze a dolgait más telefonján, ne az övén. Ezzel
letette a telefont.
Megölelt.
−

Butuskám. – megcsókolta az arcomat, − Azt hitted képes
lennék rá? Soha. Hiszen csak téged szeretlek.

Nem szóltam semmit. Jól esett a kedvessége. Hinni akartam,
hogy csak így lehet. Hagytam magamat meggyőzni arról,
hogy tévedés volt az egész. Este összebújtunk és így aludtunk
el.
Az elkövetkezendő hetekben alig töltött némi időt velünk a
férjem. Nem kértem számon, hol tölti az idejét, mert tudtam
jól, hogy úgysem mondaná meg a valóságot, de éreztem, hogy
elhagyott. Ezt minden nő megérzi, akkor is, ha nincs a
kezében

egy

kézzel

fogható

bizonyíték

sem.

Eleinte

kérdezgettem őt, de felidegesítette őt az érdeklődésem. Azt
mondta betegesen féltékeny, vagyok. Megölöm őt a sértő
megjegyzéseimmel. Szerinte kicsinyes vagyok és sekélyes
rágalmazó. Éppen ez a mérhetetlen düh volt az, ami
meggyőzött arról, hogy a gyanakvásom nem alaptalan.
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Talán már kilenc óra is elmúlt, amikor felhívott a férjem egy
péntek estén:
−

Szívem. Éppen úton voltam haza, amikor hívtak a cégtől.
Vissza kell mennem. Ma nagyon későn érek haza. Ne
várjatok.

−

Ne is folytasd! Nem vagyok rá kíváncsi! A fiad edzését
elfelejtetted, ugye?! – szakítottam félbe a mondanivalóját.

−

Ó az edzés! Ne haragudj szívem! – mondta bűnbánóan.

−

Na nem!! Ne gyere nekem ezzel a szöveggel! Zozó csak
rád várt egész idő alatt! És most sem vagy itt! Este nem
köszöntél el tőle, pedig magyarázatot várt tőled. –
dühöngtem.

−

Ok.

Ok.

Szívem.

Állj

le!

Ne

idegeskedj!

Majd

megbeszéljük, ha haza érek. –mondta higgadtan, de én
ismét félbeszakítottam őt.
−

Nem hiszem, hogy nekünk van miről beszélnünk. A
fiaddal kell megbeszélned. Kellemes estét! – ezzel
lecsaptam a telefont.

Dühösen leültem a számítógép elé. Megnéztem az email −
eimet, hirtelen előugrott egy kéretlen reklám. A hirdetésben
egy sötét színű Audi−t reklámoztak. Nézegettem egy darabig,
majd egy hirtelen ötlettől vezérelve előkotortam a táskám
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mélyéből a féltve őrzött, meggyűrődött, sárga névjegyet.
Csináltam egy új felhasználó címet, és írtam:
Szia.
Valószínűleg már elfelejtettél engem. Nem is tudom jó ötlet – e, hogy
írok neked. Szóval. Ha felismersz a szavak mögött és gondolod, hogy
érdemes: várom a válaszod.
A lány az éjszakából – így szólt az email, amit akkor írtam.
Az idegen férfi szintén a számítógép előtt ült ez idő tájt, éppen
kikapcsolni készült a gépét, amikor pityegni kezdett a
szerkezet, jelezve, hogy egy új üzenet érkezett, amire a levél
írója visszajelzést várt. Már a kikapcsoló gombon volt a keze,
de végül győzött a kíváncsisága: visszaült a gép elé.
Megnyitotta a levelet.
Nem akart hinni a szemének, amikor a levelet olvasta:
„Tudtam! Tudtam, hogy írni fog! Írt. Írt. Igen ez az! Írt
nekem!” – kiabált hangosan a hatalmas nappalijában. „Írt
nekem! Nem felejtett el. Nem felejtett el! Tudtam, hogy így
lesz.” – Nevetve felnézett a plafonra, aztán újra csak
méltatlankodott. Jó ideig nem is olvasta tovább a levelet, csak
hangosan beszélt magának. Aztán, mikor kissé megnyugodott,
leült a géphez, elolvasta a levelet és azonnal választ
fogalmazott.
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Szia.
Végre írtál. Már nagyon vártam. Tudtam, hogy nem felejtettél el.
Annyi mindent szeretnék írni, mondani neked, de nem tudom, hol
kezdjem. Először is: még mindig tudni szeretnék rólad mindent. A
múltkor jól ott hagytál, kheladan ma (lóvá tettél), de most
remélem nem így lesz, te dili gadzsi! Nem akarok erőszakos lenni,
csak, beszélj, mondj el mindent, amit csak akarsz, amit gondolsz meg
minden. Bármiről. Az időről, a házakról, a műsorról a tévében,
magadról.
Na jó. Azt hiszem egy csomó hülyeséget összehordtam, így hirtelen.
Jobb ha abbahagyom az írást. Ja, még csak annyi, hogy nem telt el
nap, hogy ne gondoltam volna rád és arra laso (csodás) éjszakára. Az
elmúlt időszakban nem történt velem semmi jó dolog. Rajtad kívül.
Élveztem minden porcikád. Remélem te is. – írta a fiú. Majd a
végén odabiggyesztette:
Emlékszem még, hogy mit mondtál a múltkor, de tudod az az egyik
rossz tulajdonságom, hogy soha nem adom fel. Úgy értem, ha én
valamit akarok, azt megszerzem.

Nem találkoznál velem újra?

Akármikor. Bárhol. Bármeddig. Bárhogyan. Bárizé. Ahogy akarod.
Forrón csókol: Roland
Aznap nem válaszoltam, nem is tudtam, hogy ír e majd.
Fáradt voltam és éppen hogy elküldtem a levelet, abban a
pillanatban meg is bántam. Azt kívántam, hogy valahol
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vesszen el az éterben a levél. Reménykedtem benne, hogy nem
olvassa el soha és nem kerül sor a további levélváltásra. „Ez az
idegen férfi valószínűleg már réges−régen elfeledkezett rólam.
Mért is emlékezne rám? Hisz ő egy jóképű, magabiztos, jó
humorú, gazdag férfi. És én? Ki vagyok én? Szürke egér a
ködben. Semmi más.” − ezektől, a gondolatoktól még
komorabb lett a hangulatom, két pohár vörösbor után eléggé
elálmosodtam ahhoz, hogy lefeküdjek, és álomba sírjam
magam.
Másnap annyira elfoglalt voltam, hogy el is feledkeztem az
esti ballépésemről. A férjemmel nem sikerült beszélnünk, mert
ő még aludt, amikor mi iskolába indultunk a fiúkkal.
„Mindegy is.” – gondoltam. Nem akartam ismét teljesen
felesleges vitába bonyolódni. Este aztán leültem a gépemhez,
hogy utána nézzek a leveleimnek. Azt hittem káprázik a
szemem, amikor a beérkező levelek között Roland üzenetét
találtam elsőként. A torkomhoz kaptam, mert hirtelen nem
kaptam levegőt. „Roland.” – leheltem ki a fogaim közül.
Körülnéztem a szobában, hogy van e valaki a közelemben.
Csend volt mindenütt, aludt a ház. Akkor újra a beérkező
levelekre pillantottam és rákattintottam a Rolandtól érkezett
levélre.
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„Igen!” − Kiabáltam elfojtott hangon, miközben olvastam a
levelet. „Ez az!” − mondtam. „Sokat jelentek neki. Ő is érezte.
Ugyanazt érezte, mint én. Nem felejtett el. Nem csak futó
kaland voltam. El sem hiszem. Nem csupán egy kaland.” –
ujjongtam hangtalan.
Válaszoltam hát:
Örülök, hogy nem feledted el azt az egyetlen éjszakát.
Szeretnél megismerni? De hiszen már ismersz ☺. Engedd, meg,
hogy én kérdezzek először. Azt mondtad, sokat jelentett neked az az
éjszaka. Miért? Hiszen ha jól gondolom minden napra, jutna neked
egy−egy hasonló kilátásokat ígérő kaland. Nemde?
Ja, az én nevem: Ági. Na jó: Nemes Ágnes
A válaszra nem kellet sokat várnom. Közben átváltottunk egy
zárt chat oldalra, ahol azonnal láthattuk egymás válaszait.
Roland válasza:
Hallottad már azt a közmondást, hogy „A látszat néha csal?” Na. Az
én esetemben biztosan így van.
Nem szeretek a múltról beszélni, (meg másról se nagyon), ezt
megmondhatja neked bárki! Mégis most kivételt teszek, mert akarom,
hogy megismerj. Na, sukar chavo (rendes gyerek) vagyok? Szóval,
két évig éltem egy kapcsolatban, amiről azt sem tudtam, hogyan
keveredtem bele, de annál nehezebb volt kiszakadni belőle.
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A nő egy igazi vérszívó, valami energiavámpír. Leszívta az összes
erőm. Hiába mondtam neki, hogy mundaresz ma sej (megölsz engem
te nő!)! A végére majd belepusztultam.
Azon a napon, amikor veled találkoztam, teljesen kiakasztott ez a
vilazsaveszki zsuvji (szégyentelen nőszemély). Az a nő folyton
zaklatott, nem tudtam menekülni tőle. Annak már az anyja is
boszorkány lehetett.

Valahogy mindig visszaédesgette magát

hozzám. Éppen ezért mentem oda, ahol találkoztunk, mert tudtam,
hogy ott nem ér utol. Meg ne kérdezd, hogy miért váltunk szét
egymástól. Nem szeretek mocskolni, jót meg nem nagyon tudnék
mondani rá.
Tudod az én koromban már rég meg kellett, volna nősülnöm. A
nagybátyám szerint tiszta szégyen vagyok. Se gyerek, se feleség.
Összehoztak minket ezzel a nőszeméllyel, összekényszeríttetek.
De hál’istennek még idejében megjött az eszem. No ennyit erről, több
szót nem is érdemel.
Akkor eldöntöttem, hogy nekem nem kell egy nő sem, úgy!, mert
többet nem csinálnak belőlem bohócot, vásári majmot, akin lehet
nagyokat kacagni. És akkor jöttél te.
Megláttalak és azonnal megbolondultam érted. No szép! Amikor ott
hagytál engem az állomáson, azt hittem megüt a guta. Mondtam is
magamnak: Roland neked má megint jól átverték a fejedet!
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Kheladan ma sej! (Átvertél te nő!) Az egyiket le se lehet vakarni, a
másik meg kérdés nélkül ott hagy.
Velem ezt még senki nem merte megtenni! Merész kis bestia vagy te!
De tudod, én megszerzem magamnak, amit akarok, és ugye meg is
kaptalak.
De mielőtt elhihettem volna, hogy az enyém vagy, te ott hagytál és
csak egy állomás, maradtam az életedben. (Hú, de szépen
megfogalmaztam, hogy otthagytál a p..−ba!)
Megszívattál gadzsi! Miután elmentél gyakran elő−elő kaptam a
telefonom, hátha hívsz. Ha véletlen nem vettem fel egy−egy hívást,
azonnal utána kerestem, nehogy elhalasszam, hátha te keresel. Tiszta
őrület.
Világosan megmondtad, hogy kopjak le és én mégis meg voltam
hallva utánad. Minden nő boszorkány. Én mondom neked.
Te minden férfit így magadba bolondítasz, vagy csak velem bántál el
így?
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Válasz Ágitól:
Mintha némi gúnyt éreznék a leveledben!
Igen, egyébként rátapintottál a lényegemre: A szabadidőmben
férfiakat csábítok el sötét, eldugott helyeken. Imádok játszani velük,
mint macska az egérrel.
Majd miután kiszívtam belőlük minden energiát, elvettem
magamnak mindent, amire csak egy magamfajta nő vágyhat,
kiköpöm őket, mint egy jól megrágott csontot szokás! Persze csak
azután hogy lefektettem a két nagy fiamat és álomba szenderült a
hites férjem is.
Ui.: Te milyen nyelven beszélsz? A felét nem értem annak, amit írsz.
A válasz kissé megkésve érkezett.
Roland:
Ez komoly? Férjnél vagy? Na ne már! Akkor azért siettél el olyan
hirtelen? Mért nem mondtad? Akkor az mi volt? Most már értem.
Csak egy férjes asszony tud olyan szenvedéllyel szeretni. Fogadjunk
a férjed egy íztelen gadzso dilo, mi?

Ez tényleg megváltoztat

mindent. De akkor mért nem, na mindegy. Nem akarok hazudni:
amikor nőre gondolok csak te jutsz eszembe. De én házasságokat nem
rombolok. Azt nem. A mi családunkban az szent dolog.
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A Devla verjen meg! Mond, meg hol dolgozik? Isten bizony
megölöm őt. Akkor nem lesz megcsalás. Mellé fekszel minden
éjszaka? Ó dél te márel muro csoro séro! (Ó hogy az Isten verje meg
azt a szerencsétlen fejemet!) Oszt legalább szereted?
Kis szünetet tartott az írásban. Újra elolvasta az előző
levelemet, aztán folytatta a levelet.
Mindig szerettem volna srácokat. Rá hasonlítanak? Átkozott élet.
Andi franca! (Az Isten verje meg!)
Válasz Ági:
Hát igen. Ez a helyzet. Most mennem kell. Később folytatjuk.
Keresek egy szótárat. Hozzád.
Jobbnak láttam, ha befejezem a levelezést, mivel nem akartam,
hogy hirtelen meggondolásból valami véglegeset írjon nekem.
Végül is örültem, hogy megírtam neki az igazat. Meg kellett
írnom. De nagyon féltem a következményektől: amikor végre
bátorságot vettem és írtam neki, éppen ő lesz az, aki végül
elutasít.
Egyre inkább sikerült felidézni magamban a barna bőrét és a
fürtös fekete haját. Roland annyira jóképű volt. Az arca
keménységet sugárzott, karakteres, szögletes formájában nem
volt semmi nemes, inkább érces és ösztönös. Az álla kicsit
előreugrik, ezzel kiemeli az arcának vonásait. A barna vastag
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húsos szája keretet ad a vad, szigorú tekintetének. A szeme
sötétje magára von minden tekintetet: sötét fekete szemek. A
szempillái szinte nőiesen dúsak és hosszúak, a szemöldöke
vastag, szinte vicces, de mégsem tudnék mást elképzelni a dús
fekete hajához. A hosszú szempillája az egyetlen, ami enyhít
némileg az ő barbár férfias külsején. A fogai kifehérlenek a
barna bőre mögül. Szerettem az alacsony termetét, munka
edzette testét, melyen a nyitott inge alól kivillanva látni a
kisebb begyógyult sebek hegeit.
Egészen más volt, mint Nándi, akinek szolid, arisztokratikus,
finom vonásai illenek a tipikus hivatalnok testfelépítéséhez, −
jaj nem azért mondom, mert Nándi nagyon is odafigyelt a
teste karbantartására: hetente egyszer fociedzésre járt, kétszer
tenisz órát vett, gondosan odafigyelt arra, hogy mikor mit
evett (inkább nem evett). Talán ezért volt olyan szörnyen
vékony, amelyet a magassága még inkább eltúlzott. Világos
bőrét, hosszúkás arcát, világosbarna, szőkébe hajló haját, (ami
mindig gondosan be volt zselézve) a zöld szeme tette teljesen
tökéletessé. És persze az elengedhetetlen Gucci, 4 dioptriás
szemüveg. Nagyon jól állt neki a vastag fekete keret, melynek
hosszúkás formája komolyságot kölcsönzött neki. Illett a
személyiségéhez. Én kifejezetten sexinek találtam őt a
szemüvegében, jólfésülten, nyakkendőben a kis kézitáskával a
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kezében. A külseje jól tükrözte, mindazt, ami ő maga volt:
okos, vonzó, értelmiségi férfi. Nándiban semmi sem volt
Roland

vadságából,

merészségéből,

faragatlanságából,

hitványságából.
Roland apámra hasonlított. Nem ismertem senki mást, akinek
olyan hatalmas tekintélye lenne az emberek előtt, olyan
magabiztos

kiállással

rendelkezne,

mint

ő.

Nem tűrt

ellentmondást a személyisége.
Másnap újra írt nekem.
Roland levele:
Ne játszd már meg magad drágám! Mintha te nem cigány lennél!
Devla márole azt a bolond fejedet Ágikám!
Ági válasza:
Ezt nem hiszem el. Te tényleg cigány vagy? Az alják közül jöttél te
is?
Roland válasza:
Mért tán csak nem bajod? Milyen alják? Ha most ott lennék, kijárna
neked egy nagy tenyeres. Azt hitted dili, hogy a gadzso férjed
gádzsivá tehet téged is?
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Ági válasza:
Ne haragudj a kérdésért, de te is lopásból élsz? Mi az a gadzsi?
Én is cigány vagyok (azt hiszem), de semmit nem értek abból, amit
mondasz.
Roland válasza:
No most mondaná neked az apám, hogy Bári mango san, csori
zsuválij! (Teszed magad, senkiházi?) Vilazsaveszki zsuvji, pustis tu,
mert szétvágom a fejedet! (Szégyentelen nő, pusztulj innen!)
Ági válasza:
Ez egy szókép?
Roland válasza:
Nem, ez azt jelenti, hogy ha nem fejezed be, szétvágom a fejedet.
Bolond nőszemély!
Ági válasza:
Aha.
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Roland válasza:
No majd én mesélek neked a cigányokról. Ha már nem tudsz
magadról semmit. – aztán pár másodperc múlva mégis
visszatért az előzőleg írtakhoz −
Jól feladtad nekem férjes asszony! De amit mondtam, megmondtam.
Itt az első lecke, jól jegyezd meg: ha egy cigányember akar valamit,
azt megszerzi, még ha a rakli dilino is!
Ui.: Mikor találkozunk végre?
A levelezéseink mindennapossá váltak. Minden egyes levele
végére odabiggyesztette a kérdését: Mikor találkozunk végre? –
de én soha nem válaszoltam a kérdésre. Alig vártam, hogy
nyugovóra térjen a ház minden lakója, hogy kezdetét vegye az
én titkos életem. Soha nem írtam neki napközben. Csak este
nyitottuk meg a levelező csatornát. Csodálatos volt ez a
titkokkal

teli

élet,

melyben

kezdtem

újra

felfedezni,

megtalálni, felépíteni az új önmagam. Ahogy egyre inkább
megismertem őt, úgy bontakozott ki az én elrejtett valódi
énem is. Hihetetlen dolgokat mesélt a családjáról. Rá kellett
jönnöm, hogy mennyire hasonlóak vagyunk. Egy örökségünk
volt. A cigányság. Csak az én rokonaim még mindig az
ismeretlenség homályában bújtak meg előlem.

156

Váratlanul

V. Fejezet: Veszélyes vizeken
V. fejezet

Veszélyes vizeken
Ági levele:
Néha annyira értelmetlennek találom az életem. Ha a két fiam nem
lenne mellettem, akiket minden reggel én ébresztek és viszem őket az
iskolába, nem is tudom mi okom, lenne felkelni. S ha jobban
meggondolom mi értelme, van a mi titkos levelezésünknek? Hiszen
nem vezet sehová.
Meg kell tanulnom boldoggá tenni a férjemet. Az én hibám lehet,
hogy már nem szeret.
Ő azonnal válaszolt a kései órán érkezett levélre:
Válasz Rolandtól:
Dili vagy Ágikám! De még nálad is bolondobb az az eszetlen férjed,
aki nem becsül téged. Nekem csak egy éjszaka jutott belőled és az is
elég volt, hogy rájöjjek, mennyire különleges vagy! Ha erre ő ennyi
év alatt nem jött rá, nem érdemel veled egyetlen percet sem.
Csak egyet mondhatok: Ha valakit szeretsz, ne engedd el soha, küzdj,
és harcolj érte, mert a boldogságod a te kezedben van. – apám így
mondta.
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Megértelek. És nem értelek meg soha. Én nem kértem tőled
szerelmet, csupán néhány órát loptam az életedből. Ha hiszed, ha
nem, az a nap fénypontja az életemben, amikor este leülök a gépem
mellé és a leveleidet olvashatom.
Ha a szerelmetek igaz, akkor én nem tudlak elválasztani titeket,
hanem inkább megerősítem azt. Ha viszont nem, úgyis az enyém
leszel. Nekem kellesz. Hiányzol mellőlem.
Válasz Ágitól:
Inkább mesélj még a szüleidről.
Válasz Roland:
Nagyon szívesen.
Muro dad (apám) tizennyolc volt, Muri dej (anyám) tizennégy,
amikor egybekeltek. Apám szülei anyámat már 4 évesen kinézték a
fiuknak, és ahogyan illik, elmentek a családhoz − Te aven bakhtale!
Avilam te mangavesz tu mara sa! (Isten áldjon benneteket! Kéretni
jöttünk a lányotokat!) – köszöntötték őket − és megegyeztek, hogy a
lány az apámé legyen. Két lovat adtak foglalóba, minek akkor olyan
ára volt, mint egy kisebb háznak. Meg adtak hozzá egy vastag
aranyláncot is, amin egy hatalmas aranymedál csüngött a szenvedő
Jézussal és Máriával. Anyám azt a haláláig hordta. Apám az egész
életétében arra készült, hogy anyámat elvegye, lasho rom (jó cigány)
legyen. Anyám rá sem nézhetett más emberre, az apámon kívül.
Hetente egyszer találkozhattak, persze úgy, hogy ott volt mindenki
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körülöttük. Szűzen ment férjhez. Soha nem vette volna el apám, ha
előtte bárkivel együtt lett volna.
A legnagyobb szégyen. Apáméknak sok lovéjuk volt. Jól éltek a
kupeckedésből. Muro dad lasho grasztarij (Apám igazi lókupec volt).
Jóformán ande leszko rati (a vérében volt) a mesterség. Ja, hogy értsd:
a vérében volt a kupeckedés. Anyám úgy mesélte nekem, az első
szavam is az volt: grasz (ló). Ló. Egész álló nap apám után jártam.
Nagyon szerettem a lovakat.
A legjobban a Rénót szerettem, akit én húztam ki a kanca seggéből.
Azt látni kellett volna! Apám látta, hogy elvitte a szívemet ez a
jószág. Odaadta volna az életét is nekem, de nekem nem kellett
semmi más, csak ez az egy, a Reno. Látta ezt apám, megengedte,
hogy az enyém, legyen. Mindennap megtisztítottam a sörényét és
úgy nyereg nélkül felültem rá, úgy mentem megjáratni. Mindig a
fülébe súgtam neki, hogy mit csináljon. Istenemre mondom, ez a
jószág értette minden szavam. Mindig szót fogadott.
Amikor jó kedve volt a lónak, nyikorgó hangot nyomott ki a fogai
közül: Olyan hiiiii, hiii. No innen lehetett tudni, hogy a Rénónak jó
kedve van. Szerettem azt a lovat.
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Ági válasza:
Mért hívták pont Rénónak a lovadat?
Roland válasza:
Ej ez a romnyi, de kíváncsi természet. Hát téged mért hívnak
Ágnesnek? Mért nem vagy inkább Julis? Nem tudtok várni egy
percet sem igaz? No hát várd csak ki a sorodat, had mondjam tovább
a történetet. Ki látott már ilyet, hogy beleszólnak a történetbe.
Na jó, elmondom, ha annyira tudni akarod.
Annak különben nagyon egyszerű a története. Apámnak volt egy
különös szokása: ahogy meglátott egy lovat egyből tudta mi legyen a
neve. Ránézett és megmondta ki lesz: oszt az maradt rajta. Így lett az
én lovam Rénó.
Apámat

mindenki

tisztelte

ám!

Ő

lasho

kriszako

rom!

(tiszteletreméltó öreg cigány.) Érted? Olyan cigány volt, akit
mindenki tisztelt a faluban. Ha kiment a házunk kapuján a fekete
kalapját mindig a szemébe húzta, megpödörte a bajuszát és bőszen
rágta a szája szélébe biggyesztett fogpiszkálót. Anyámnak odavetette:
Ashon dévlesza! − (Isten áldjon!) Majd jövök. Én is utána szöktem.
Anyám soha nem kérdezte, merre megy az útja, intett neki a kezével
és már fordult is vissza húsos fazék felé.
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Szoj sukar chavó? – kérdezték tőlem az úton a cigányok. Apám,
akkor vette csak észre, hogy én is ott vagyok. Nem tudott elzavarni.
Az Istennek sem akartam elmenni tőle.
Mindig olyan akartam lenni, mint amilyen ő. Isten volt nekem. Ha
ment a piacra, ott kullogtam a nyomában. „Grasztarij muro dad
(Lókupec vagyok apám!)!” Érted?: Lókupecnek tetem magamat. –
mondtam erőszakosan. „Nó jó van, pustis tut!(pusztulj innen!) ezzel
jól megcsapkodta a hátamat.
Fent vagy még, vagy már régen elaludtál Drágám?
Ági válasza:
Hm. Honnan tudtad?

Már rég aludtam, hol is tartottál? A

malacoknál talán?
Roland válasza:
No jól van! Tudod kivel, játszol rafinált kis gádzsi! Holnap cyber
találkozunk?
Ági válasza:
Ne, ne, ne! Ne menj még el! Nem leszek rossz!
Nem jött válasz. Ezzel a kérdéssel maradtam magamra az
éjszaka. A másnapi levelében ugyanolyan egyszerűséggel
folytatta a mesélést, mintha be sem fejezte volna egy nappal
ezelőtt:
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Egyszer csak, szinte egyik napról a másikra apám nagyon
lesoványodott. A tüdőrák, baro naszvaloj (nagy betegség), rohadt
cigi. Három hónap alatt elvitte a harmincöt éves apámat. Anyám fél
évre rá utána halt. Egy kriptába temettük őket. Apámnak hatalmas
temetése volt. Szőnyeggel borítottuk a sírhelyét, tettem bele neki egy
tágas karosszéket, pipát, dohányt készítettem a koporsója mellé.
Pénzt is hagytam neki bőven. Nálunk ez így szokásHatalmas
zenekarral kísértem őket utolsó útjukra. A kedvenc nótáját
húzattam.Várjál csak, azt ismered, hogy:
Hullin patrolale!
Saraven ma téle,
Te na pinzsaren ma,
Míg csi muri mamo,
Mir te merav mamo
Kam csi érdemli lesz,
Szar muri dei te merel i luma!
Hallanod kellene. Ahogy együtt énekli az egész cigány.
Ági válasza:
Miről szól a dal?
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Roland:
A halálról, az elmúlásról. Na várjá, nézzük csak:
Ne ismerjen meg az anyám se
Miért kell meghalnom anyám?
Nem érdemlem ezt,
Minthogy meghalljon az anyám,
Inkább haljon meg a világ
Valami ilyesmi. Nem hallottad még soha? Ja, tényleg. Ugyan
honnan hallhattad volna. Te nem jársz cigányok közé. Gadzsi dilo!
(bolond magyar!)
Ágnes válasza:
És mi történt azután?
Roland:
Mi történt volna? Megváltozott az életem. Engem Gyömrőre küldtek
a nagybátyámhoz. Most is itt lakom. Feladtam a lókupeckedéssel.
Vállalkozó lettem. Enyém a Kéklagúna. A többit már tudod.
„Ennek az embernek az arcára van írva az egész élete.” – tört
rám felismerés, miután elmesélte nekem ezt a történetet. Ott
bújik meg a kemény arcvonásaiban. Minden egyes év mély
barázdákat rajzolt az arcába. Egy száz évet megélt középkorú
férfi arcát láttak akkor este.
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Válasz Ági:
Sajnálom. Nem akartam, hogy szomorú légy.
Bárcsak nekem is megtanították volna a hagyomány tiszteletét. Nem
ismerem a nyelveteket, ami az enyém is lehetne. Nekem apám soha
nem mesélt effélékről. Nem jártam lóvásárban sem. Nem tanított
engem énekelni és nem átkozott engem a nyelvünkön. Mindig csak
azt hallhattam, hogy a származásom egy csorba, amit apám
kiküszöbölt. Pedig ahogy téged hallgatlak egy csodás világ nyílik meg
előttem, aminek (a legnagyobb sajnálatomra) én nem vagyok a
részese. Igazából nem ismerem egyetlen rokonomat sem. Fogalmam
sincs a gyökereimről.
Ja és tudod mi a legfurább? Hogy nem vagytok lopósok. Mert nem
vagytok ugye? ☺
Válasz Roland:
Kis dili romnyi! Nekem ne küld a mosolygós jeleketi! Tinektek nincs
is nyelvetek! A romungrók ugyanúgy beszélnek, mint a magyarok.
Ez is a nevetek: elmagyarosodott cigányok vagytok. No de ennyire?
Csak egy muzsikus cigány képes hozzámenni egy senkiházi
gadzsóhoz.
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Válasz Ági:
Ne bánts, kérlek! Őt se.
Válasz Roland:
Te mindig ilyen, hogy is mondjam: szofisztikáltan beszélsz? Még: Ne
bántsd kérlek! Őt se bántsd!” Hát akkor mit mondjak: Jó van szép
testvérem. Örülök, hogy elvetted a nőt, akinek mellettem, kellene
lennie! Ashon dévlesza (Isten áldjon!), hogy két fiút is csináltál neki,
hozzáértél a mocskos gadzso kezeddel, és megteszed ma is, hogy törne
el a kezed! Amikor neki nekem kellene főzni a finom lecsosnokedlit.
Utálinav (Gyűlöllek) benneteket.Válasz Ági:
Én is utálom magam.
Válasz Roland:
Nem kell a szöveg. Hiába is próbálkozom, nem tudlak elfelejteni.
Csak amikor arra gondolok, hogy képes voltál összefeküdni egy
gadzsóval, odaadtad magad, a gyönyörű testedet, a szád, a lelkedet.
Oszt nem is szeret!
Válasz Ági:
Hát nem érted?
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Válasz Roland:
Te vagy a legnagyobb bilázsávéhko dzsuvli! (eszetlen némber), akit
ismertem. És én mégis annyira akarlak, hogy majdnem szétszakadok.
Pedig ha apám megtudná, hogy téged választalak még egyszer
merelasz ando lazsavo (meghalna szégyenében). Ja: Meghalna
aszégyenében!
Válasz Ági:
Nem akarok a szégyened lenni!
Válasz Roland:
Pedig az leszel! Hallod magad, dili? Engem senki nem állíthat meg,
ha gadzsi lennél, még akkor is kellenél nekem. Nekünk találkozni
kellett. Kész.
Meddig játszol még velem? Látni akarlak. Most. Le akarom tépni
rólad a ruhád.
Ági:
Mennem kell. Holnap ugyanekkor. Ugyanitt.
Roland:
Ne csináld ezt!
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Olyan hamar elszálltak a napok. Azt vettem észre, hogy eltelt
egy újabb évszak és már megint hullottak a fáról a levelek.
Egyre nyíltabbak és őszintébbek lettünk egymáshoz az esti
szóváltásaink során.
A levelek tele voltak, őszinte érzésekkel, emlékekkel, finom
élcelődésekkel, évődéssel, kétértelmű, legtöbbször egyértelmű
célzásokkal.
Hagytam, hogy szépeket írjon nekem és én is merészen
válaszoltam neki. Hosszú oldalakra bővültek az esti levelek.
Így tudtam meg a legutolsó hosszú kapcsolata széthullásának
körülményeit és ő így ismerte meg az én életem apró
részleteit.
Úgy éreztem, mintha végre újra friss levegőt szívtam volna:
kimondhattam végre minden magamba fojtott dühömet,
mindent megosztottam vele, amit itthon nem tudtam
elmondani senkinek. Meséltem neki a fiaimról, Nándiról, a
szüleimről, a házról, ahol élünk. Erőt adott, megvigasztalt, ha
arra volt szükségem. Bátorított, hogy kutassam fel az eltitkolt
családomat.
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A családom nyomában
Anyámmal beszéltem először emiatt. Felhívtam telefonon, és
kertelés nélkül elé tártam a kérdéseimet: Hol laknak a soha
nem látott nagybátyámék? Mi a telefonszámuk? Jó anyám
valószínűleg azt hihette, hogy elment az eszem, vagy hogy
meg fogok halni, mert a mondat közepén lecsapta a
telefonkagylót és útnak indult hozzám. Szinte könyörgött,
hogy hagyjak fel a felesleges kutatással. Ha apám megtudja
olyan éktelen haragra gerjed, hogy soha többé nem fog szóba
állni velem. Ígéretet tettem, hogy minden titokban marad, jó
apám soha nem tudja meg a kutatásom történetét. Nem
tudom, hogy mennyit értett abból, amit elmondtam neki, de
végül kötélnek állt. Azzal kezdtem a keresést, hogy elkértem
a régi titkos családi albumot, ami hosszú évek óta a padláson
porosodott. Óvatosan kivettem a benne elhelyezett képeket.
Idegen emberek látványa árult elém. Senkit nem ismertem a
képeken. Hála édesanyám gondos munkájának a képek
hátoldalán szerepelt a kép elkészítésének időpontja, a hely, és
a személyek nevei is. Apámat sem ismertem fel a képeken.
Nem akartam elhinni, hogy ő köszön vissza a kópiákról. 1986,
Őrbottyán, Baranyi Lajos és fia ifj. Baranyi Lajos. Elolvastam
megannyiszor, de a vezetéknév nem változott: Baranyi.
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Megmutattam édesanyának, és kértem meséljen erről. Ő
hosszú ideig nézte a képet és nem szólt egyetlen szót sem.
−

Anyám! Szóltam türelmetlenül, miközben felálltam a
padláson lévő rothadó fadobozról. Odaléptem hozzá: Kik
ők?

−

Ez az idősebb itt, nézd csak! – mutatott a képre – A
nagyapád. És mellette ez a vékony fiatal fiú az az apád.

−

De hiszen. Nem is hasonlít apámra.

Ők, ők nem is

Nemes–ek. – mondtam levegő után kapkodva.
−

Apád

megváltoztatta

a

nevünket,

amikor

Pestre

költöztünk. Így lettünk Nemes−ek.
Nem értettem, hogy miért tette. Leültem a koszos földre és
magamba roskadtam. Anyának nem tudtam elmondani, mit
érzek, mert bántani nem akartam, pedig az igazság nem lett
volna kegyes. „Megloptak engem. Ellopták a múltamat.
Egészen másként alakult volna az életem, ha tudom, ki
vagyok, és honnan jövök. Lehetőségem se volt rá, hogy
válasszak. Még a nevem is hazugság: Nemes.” −

sírni

kezdtem.
−

Mit tettek? Embert öltek talán? Miért tettétek ezt?
szegeztem anyámnak a kérdést.
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Dehogyis. – mondta ő, a tisztalelkűek teljes nyugalmával –
Gyere mutatni, akarok neked még valamit.

Odatérdeltem hozzá, rá tettem a fejem a lábára és ő mesélt
nekem. Kezébe fogta a képes albumot és órákon át maradtunk
a koszos, poros padláson, és ő végre elmondta nekem, hogy
honnan származom. Feltárult előttem apám titkos világa,
amitől annyira féltett és rettegett. Talán az utca sarától, a
koszos félmeztelen gyerekektől, a részeges apjától féltetett
engem annyira. Vagy a törött paprikával meghintett zsíros
kenyerek majszolása riasztotta őt. Nem tudtam meg soha.
Néhány nap szabadságot vettem ki a munkahelyemen. A
férjemnek azt hazudtam, hogy megfáztam. Miután a fiúkat
elvittem az iskolába, kocsiba ültem megint és elindultam
Őrbottyán felé. Két órát tarthatott az út oda.
Ott bementem a templomba, megkerestem a már élemedett
korú Tamás atyát, akiről anyám is mesélt. Emlékezett a
„tékozló fiúra”, ahogy ő hívta az apámat.
Kértem mondja el, kik laknak jelenleg a családomból a kis
településen. Mindent tudott. Bekísért engem a polgármesteri
hivatalba, onnan elirányítottak a leghátsó szobába, ahol a helyi
Cigány Kisebbségi Önkormányzat irodája volt. Az ötven év
körüli köpcös, borostás cigány ember nagy örömmel fogadott.
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Ahogy kinyitottam az ajtót, odaszaladt hozzám és úgy ölelt,
mintha soha többé nem akarna elengedni.
−

Drága húgom! – mondta, s közben minden szégyen nélkül
hangosan zokogott.

Nem tudtam, mit kellene csinálnom egy ilyen helyzetben.
Nem tudtam, hogy, akihez most megyek az a rokonaim egyike
lesz. Azt sem tudtam, hogy ő tudni fogja, hogy én ki vagyok.
Tamás atya minden bizonnyal tájékoztatta őt. Amikor végre
elengedett azt mondta:
−

De megnőttél, had lássalak! – és megforgatott.

−

Nagyon szép asszony vagy Ágikám, csak nagyon sovány.
Nem eszel eleget? – mondta nevetve és a hatalmas hordó
hasára csapott.

−

No ülj le ide mellém. Mit iszol? – kérdezte kedvesen. Egy
könnyed mozdulattal lenyomott a kopott piros bársony
kanapéra.

−

Lajos, hozzál nekünk valamit inni! – kiabált ki a szobán
kívül beszélgető fiatal embernek.

−

Mit mondtál, mit iszol Ágikám? Kávé jól lesz? − kiabálta
oda nekem, mintha én is a szobán túl lennék, nem pedig
két újnyival távolabb ülnék, tőle.
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Köszönöm az jó lesz. – mondtam gyanútlanul, mert akkor
még nem sejtettem, hogy ez csupán az első helyszín
kávéja, de még legalább négy másik várt rám a különböző
helyeken, ahová aznap elcipeltek engem.

Talán fél óra telt el, hogy egyetlen szót sem szóltam, csak
hallgattam, ahogy ebből a jó kedélyű, életvidám emberből
hömpölyögtek kifelé a szavak. Később kivezetett a szobából,
bezárta maga után az ajtót és elvitt engem a családjához. Ő
volt a Helyi Kisebbségi Cigányönkormányzat vezetője.
Panaszkodott hogy az egész helybeli bagázs egy semmirekellő
társaság, de vannak köztük rendes emberek, ezért dolgozik ő
még mindig itt. Ő volt apám idősebb testvére. Ezt alig hittem,
mivel fiatalabbnak tűnt a jó apámnál.
Mielőtt a házukhoz mentünk volna, bementünk a helyi
cukrászdába, és három tucat süteménnyel indultunk tovább.
Én akartam fizetni, de az újdonsült nagybátyám semmiképpen
nem engedte.
Lehet, hogy erélyesebbnek kellett volna lennem, de ő annyira
harsány volt, és én mellette annyira nyafka, hogy nem láttam
értelmét a vitának.

Az innivalóért én szaladtam be a

cukrászda melletti kisboltba.
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Büszke voltam magamra: összeszedtem magam, szemfüles
voltam,

ezért

mégsem

megyek

teljesen

üres

kézzel.

Mondanám, hogy nagyon izgultam, de nem lenne igaz. A
nagybátyám lendületes mesélése nem engedett utat, a
félelmeimet.
Összevissza kanyarogtunk a saras földutakon. Megálltunk egy
ház előtt, mellyel szemben már nem volt semmi csak a kopár
kiszáradt föld és a messzi távolban egy zöld erdő. A
szomszédok kapui előtt gyerekek fociztak a földút kellős
közepén. Három fiatal lányka ült a kerítés kapujának tövében.
Nem tudom, min mulattak annyira, de kiült az arcukra a
gondtalan derű. Nem szép dolog az ilyen fiataloktól irigyelni
az életet, de nekem bizony összeszorult a gyomrom, ha rájuk
néztem.
A kapubejáratára egy tábla volt félig kifüggesztve, amit alig
tartott egyetlen vékony drót: Tiszta udvar, rendes ház! Ez
mosolyt csalt az arcomra. A kerítés alig állt a helyén, egyetlen
karó tartotta még. Az udvaron volt egy összetákolt kutyaól, és
egy hosszú lánc is hozzá, de a kutya nem volt sehol. Nem
mondhatnám, hogy koszos volt az udvar, de teljesen kopár.
Nem volt se fű, se fa, se virág. A föld olyan szikkadt és száraz
volt, mintha betonból lett volna kiöntve, föld formájúra. Soha
nem láttam még ilyet.
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A család ugyanolyan nyitott szívvel fogadott, mint az
újdonsült nagybátyám. Egyszerűen nem tértem magamhoz a
kedvességüktől: hol van apám mértéktartó szigora, hol van a
hűvös hidegség. Miért változtak meg ennyire a szüleim. Soha
egyetlen pillanat sem volt a családomban, amikor ezt a
szikrázó életet tapasztaltam volna otthon. Összecsavarodott a
szívem, ha arra gondoltam, hogy e nélkül kellett felnőnöm.
Nem tudom megmagyarázni miért, de az első pillanattól
kezdve befogadtak engem a szívükbe. Nem csak egy kedves
gadzsit láttak bennem, hanem elfogadták, hogy a vérükből
való testvér vagyok.
Apámról nem nagyon beszéltünk. Tudomásul vették, hogy ő
mindig is különbnek tartotta magát náluk.
Azt hittem megrémít majd a bénító szegénység, amit
tapasztalni fogok. De cseppet sem bántotta a szemem. A
nagybátyámék lakása pont olyan volt, amilyennek képzeltem.
A falak tele voltak családi képekkel. A vitrines szekrények,
zsúfolásig meg voltak pakolva az arany díszítésű, porcelán
csecsebecsékkel.

Monumentális

aranydíszítésű

ágyak,

asztalok, székek.
Később elvitt a nagynénémhez is. Amit ott láttam az tényleg
sokkolt.
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A szegénység kézzelfogható jelei: A bejárati ajtón nem volt
kilincs. Egy lakattal nyitotta ki nekünk azt. Szűkös előtérbe
léptünk be. Nagyon sötét volt bent. A padló felverődött
betontörmelékből állt. A sparhelt az előszoba közepén volt
felállítva. A sötét helység egyik sarkában helyezték az asztalt,
amire nejlonterítőt tettek. Mellette néhány kopott, szedett −
vedett szék volt szertehagyva. Az előtér másik sarkában egy
rozzant kanapé, melynek rugói kiálltak, kilyukasztva a
harsánymintájú sötétkék és rózsaszín plüsstakarót.
volt. Túlságosan is az. A falat, −

Meleg

amiről nem tudtam

eldönteni, hogy eredetileg milyen színű lehetett − erősen
megfogta a fekete füst. Olyan szűkös volt a bejárati ajtó, hogy
miközben utat kerestem az egyik székhez, hozzáért a hófehér
kabátom

falhoz,

ami

sötét−fekete

kabátujjának egész hosszában.

csíkokat

húzott

a

A szag miatt émelygett a

gyomrom. A lábszaghoz hasonló, szurkos füst bántotta a
tüdőmet, melyhez még hozzátettek egy egész zsák kávécserje
szagát. Újabb kávét kínáltak és választ nem várva már
töltötték is nekem a zománc nélküli fémpohárba a fekete
löttyöt tej és tejszín nélkül. Ahogy szürcsöltem az iszonyat ízű
fekete löttyöt, folyton odakopogtattam a fogamat a bögre
széléhez, amin mindenki jót kacagott. Volt ott egy idős
asszony. Fogalmam sem volt, hogy milyen rokoni kapcsolat
fűzött minket össze, de ha ránéztem egyből megbántam
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minden bűnömet. Folyton dohányzott. Vizslató tekintetétől
egyetlen pillanatra sem menekülhettem. Egyszer összeakadt a
tekintetünk. Hosszan nézett a szemembe, majd azt mondta:
Az Isten áldjon meg lányom! – Ez a nem várt áldás nagyon jól
esett, mert az idős asszony kora és tekintete elhitette velem,
hogy amit ő mond, az biztosan úgy lesz. Szükségem is volt
Isten áldására.
A többiekkel együtt telefújta a kis helységet sötét füsttel, így
fátylat borítottak egymás tekintete elé. A kis helységben
összegyűltünk legalább tízen. A hányinger uralmat vett
rajtam, ki kellett találnom valamit, hogy eltereljem a
figyelmemet, hogy ne illetlenkedjek mindenki szeme láttára.
Azt találtam ki, hogy megfejtem a dohányfüst milyen alakot
rajzol az emberek feje fölé. Kiemelkedett közülük egy
gyönyörű fiatal lány, aki a szoba sarkában bújt meg. Feltűnően
csendes volt, egy szót sem szólt az egész beszélgetés során.
Már nem tudnám megmondani miért, de megadtam a
telefonszámomat és megbeszéltük, hogy még találkozni
fogunk, hogy jobban megismerjük egymást.
Késő este értem haza. Gyorsan levettem a füsttel átitatott
ruhákat. A kabátot másnap beadtam a tisztítóba, de nem
vállalták a rémséges fekete csíkok kitisztítását. Szerettem azt a
kabátot, de soha többé nem vettem fel ezután. Gyakran
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vállfán

pihenő

ruhadarabot

a

gardróbszekrényben. Rolandnak elmeséltem új élményem
minden apró mozzanatát. Senki más nem tudta mi történt
odalenn. Anyának mesélni akartam róla, de valahogy soha
nem alakult úgy a helyzet, hogy szóba jöhessen a hihetetlen
találkozásom az újdonsült családommal. Jó anyám sem kereste
az alkalmat.

Biztos változás
Nem sokkal ezt követően elutazott az egész családunk
Brüsszelbe, Zoltán futball játékára.

Zozó nagyon izgult az

esemény miatt, mert tudta ez nem csupán a franciákkal való
megmérettetést jelenti, hanem megnézik a játékát a döntés
hozók és még az is meglehet, hogy a focista karrier közelebb
kerül hozzá, mint sem hinnénk.
Öt napig nem tudtunk beszélni Rolanddal. Azt hittem
megőrülök. Minden percben csak arra vágytam, hogy végre
hazaérjünk és cyber találkozhassak vele.
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Nem mertem megkockáztatni, hogy külföldön keressem őt.
Nem találtam egyetlenegy nyugodt Internet lehetőséget, békés
sarkot, ahol végre magam lehetek, vele.
Rájöttem, hogy látnom kell őt teljes valójában, látni akarom,
amikor beszélek hozzá, látni akarom végre a reakcióját, a szája
mozgását, arca rezdülését.
Kivirágoztam a leveleitől. Újra visszatért a kedvem, hogy
reggel felkeljek, erőt adott, hogy a napom ne kesergésben,
hanem örömben teljen el. A férjem is felfigyelt a változásokra.
Örült, hogy eltűnt a szürke melankóliám. Immár nem
veszekedtem vele, mert nem jött haza időben vagy, mert
kihagyta a közös programokat. Nem bántam. Dehogy bántam.
Örültem, ha elmegy. Ő végig abban a hitben élt, hogy a
gyógyszerek jótékony hatásukat végre kifejtik és én megint
olyan, vagyok, mint rég. Végre visszakapta a régi, vidám, jó
kedélyű, töredelmes feleségét.
Meghagytam őt ebben a hitében. Pedig már rég nem jártam a
pszichológushoz sem. Nándi számára még csak fel sem merült
a lehetőség, hogy megcsalhatom őt. Ez sértette az önérzetemet.
Nem

tartott

elég

bátornak,

megtegyem.
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Azt hitte, rajta kívül nem kellenék senkinek. Mindig
kinevetett, ha csak említettem is ezt a témát: „Kis butuskám!”
− mondta kacagva és a fejemre barackot nyomott. „Jaj,
szívecském ne légy buta! Ez nem áll jól neked!”
Észre sem vette, hogy idő közben egy egészen más nővé
értem, mint akit ő egykor megismert.
Megtettem, amit megkövetelt tőlem: tiszta lakás, egészséges
ételek, hazug mosoly, odaadó, csendes feleség. Közben egyre
inkább ért bennem a gondolat, hogy új életet kezdek nélküle.
Elkezdtem új munkahely után kutatni. Nem sok idő kellett,
hogy megtaláljam a helyem. Egy picike, éppen akkor induló
cég keresett fiatal tervezőket. Megtetszettek nekik a terveim. A
férjemnek csak akkor szóltam minderről, amikor már túl
voltam a felvételi elbeszélgetésen, és tudtam, hogy enyém az
állás. Ő felháborodott és cseppet sem örült az új lehetőségnek.
Ahogy vártam. Megnyugtattam magam, hogy helyesen
döntöttem, amikor nem mondtam el neki az előzményeket,
mert biztos voltam abban, hogy a szülei mellett szeretne
tartani, ha lehet örökké. Tűrtem a megalázó, degradáló
megjegyzéseket. Megtiltotta, hogy elvállaljam a munkát.
Semmiképpen nem akarta megérteni, hogy miért nem felel
meg nekem a szülei által kínált vezető beosztás. Sírva
feküdtem le aznap éjszaka. Teljesen tanácstalan lettem.
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Egészen addig a napig biztos voltam benne, hogy jól döntök,
amikor elvállalom az új állást, de hirtelen elbizonytalanodtam.
„Talán

mégiscsak

munkahelyemen?”

jobb
–

lenne,

tettem

fel

ha

maradnék
magamnak

a
újra

régi
az

eldöntöttnek hitt kérdést.
Írtam Rolandnak a kétségeimről.
Csak ennyit írt:
Találkozhatnánk végre?
Válaszom:
Várj még.
Válasz Roland:
Nem tudok. Látnom kell téged.
Munkahelyet változtattam. Olyan fájdalmat éreztem az első
nap, amikor beléptem a kis irodámba, mintha egyenként
akarnának leszakadni a belső szerveim. De meg kellett
hoznom életem első felelősség teljes döntését, immár
harmincnégy évesen. Még akkor is ki kellett állnom az
elhatározásom mellett, ha tudtam, hogy ez egy bizonytalan
sikerekkel kecsegtető munka.
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Egészen más volt a munkamorál. Egy kis cég, aki bizonyítani
akar, hogy megállja a helyét a piacon. Nem csupán
koordinálni kellett a maroknyi munkaerőt, hanem tervezi,
szervezni a kiállítást, beszélni a beszállítókkal, elérni, hogy
csökkentsük az árakat. Mindennap azzal az érzéssel tértem
haza, hogy nem bírom tovább. De amikor hullafáradtan
tükörbe néztem, mégis az a jó érzés maradt meg bennem,
hogy ma tényleg dolgoztam, értéket hoztam létre. A tudat,
hogy számítanak a munkámra, megbíznak bennem, hasznos
vagyok, tovább segített, hogy másnap is felvegyem a
körömcipőmet, és munkába induljak. Néhány hónap múlva
még arra is vállalkoztam, hogy újra iskolapadba üljek. A cég
fizette a továbbképzésem minden költségét. Marketinget és
Kreatív tervezést tanultam.
−

Szívem, nem hittem volna, hogy ezt mondom, de jót tett
neked ez a munka! Őszintén mondom, nem bíztam benne,
hogy meg tudod csinálni, de egész jól veszed az
akadályokat. És a külsőd is. Úgy nézel ki, mint egy, egy
nő. – buggyant ki belőle az őszinteségi roham.

−

Tessék? − fordultam vissza hozzá a mosogató mögül.
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Mármint. Most meg ne sértődj már! Dögös vagy, na.
Ahogy így néztelek, miközben mosogatsz. Mintha nem is
te lennél. – mondta nyálát csorgatva.

Este nem volt sex. Valamiért megfájdult a fejem. Nagyon.
Roland levele már várt. Nem is olvastam el. Úgy írtam választ
neki.
−

Holnap reggel tízkor a Kéklagúna előtt?

Válasz Roland:
Imádlak.
Egész éjszaka azon járt az eszem, milyen lesz az első igazi
találkozónk. „Nem találkoztam ezzel a férfival mindössze
egyszer. Annak is több mint fél éve?! Lehet, hogy meg sem
ismerem. Vagy ő nem ismer meg engem. Tényleg. Mi van, ha
nem is ismerjük meg egymást.” – kezdtem nagyon megijedni
az alig pár óra múlva esedékes találkozónktól. Reggel a
szekrényemet csapkodtam idegesen (pont, mint ahogyan a
férjem szokta) piros blúz, a fekete szoknyámmal, vagy fekete
blúz a piros nadrágommal. „Legyen vonzó és vadító, vagy
legyen inkább szolid és szűzies? Elegáns?” – tanakodtam
magamban. Végül maradt a barna felső, és fehér szoknya. A
fiúkkal sietni kellett a suliba. Ők már a kocsinál voltak, amikor
utoljára

magamra

pillantottam.
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Visszaszaladtam és magamra kaptam az első kezem ügyébe
kerülő ruhadarabot: egy halvány rózsaszín szűkített felsőt és
egy farmernadrágot. A férjem kintről kiabált nekem, hogy
azonnal csatlakozzak hozzájuk és induljunk már el, mert ott
hagy, ha nem megyek. „De hát enyém az autó!” – gondoltam
magamban. Nándit el is felejtettem. Aznap velünk tartott ő is.
„Már csak éppen ő hiányzott nekem!” – bosszankodtam. A
sminket a kocsiban fejeztem be. Miután elvittem az iskolába a
fiúkat a férjemtől is gyors búcsút vettem.
−

Ma későn jövök. − szóltam − Tudod, a megbeszélés miatt.

−

Beszéltél

anyáddal,

hogy

hozza

el

Megbeszélés? Az jövő héten lesz nem?

Zozóékat?
− kérdezte

hidegen, közben a telefonját babrálta.
−

Nem. Most lesz. Azt hittem te mész a fiúkért. –
válaszoltam értetlen arccal.

−

De tudod, ma később jövök, mert elő kell készítenem a
holnapi utazás előtt a prezentációt. Muszáj.

−

Persze. Na menj. Sietek. – köszöntem el tőle sietve és
beindítottam az autót. – Majd beszélek anyámmal.

−

„Idióta! Sok dolgod van mi? Mielőtt elutazol? Aha!” –
csaptam a kormányra, mikor kifordultam a kanyarban.
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Előtte mentem el, amikor a főútra kanyarodtam. Mosolyt
erőltettem magamra, és kedvesen intettem neki.
„Nézzél teljesen hülyének! Idióta!” – dühöngtem vezetés
közben. Értetlenül nézett rám a szomszéd autóban lévő
köpcös ember. Felhúztam az addig nyitott ablakot és
bekapcsoltam a rádiót. Gyömrő felé kanyarodtam a főúton. Én
értem oda először a klubhoz.
Százszor néztem az órámra. Tíz óra lesz öt perc múlva. „Hol
van már? Már abban sem voltam biztos, hogy eljön. Komplett
idiótát csinálok magamból.” − morfondíroztam. Ez a nap nem
is lehetne rosszabb. Éppen eldöntöttem, hogy elindulok,
amikor megláttam, hogy befut éppen az én kocsim mellé a
fekete Audi S8−as. Csillogott a szeme az örömtől, amikor
meglátott.
Kiszállt az autóból, odajött és kinyitotta az enyémet. Megfogta
a kezemet és kisegített. Megölelt és megcsókolt. Meglepett ez a
nyíltsága. Kicsit visszahúzódtam tőle.
Egy ideig csak álltunk egymással szemben, nem szóltunk egy
szót sem, csak néztük egymást. Az ismeretlen ismerősök. Csak
bután néztem őt és mosolyogtam. Hirtelen a karjába font és
megcsókolt. Ugyanazzal a soha el nem engedő erővel, mint
régen. Imádtam a csókjait.
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Mennyi email−t váltottunk, és mennyiben tisztáztam, hogy
nem lehet közöttünk semmi, s lám mind füstbe ment tervnek
tűnt, egy szempillantás alatt. Jó néhány percig maradtunk még
így. Nem szóltunk egyetlen szót sem, mert tudtuk, hogy a
szavak csak összezavarnának minket és megbolygatnák azt a
tökéletes összhangot, amely akkor, ott közöttünk létrejött.
−

Hm. Nem akarlak megzavarni, de nem megyünk valami
kevésbé, hm, hm, izé, nyilvános helyre. – mondtam én.

−

De most hagyjuk ki a köztes állomásokat! – mondtam rám
nem jellemző kacérsággal.

Jót nevettünk ezen. Beültünk a kocsijába, amit annyira
szerettem. Visszaindultunk az autópályán Pest felé. Újra csak
nevettünk.

Annyira

jól

esett

a

felhőtlen

kacagás.

Kanyarogtunk egy jó ideig Budapest eldugott kis utcácskáin,
amíg sikerült leparkolnunk valahol a Ráday utca mellett.
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Onnan nyílt ez a romantikus kis utca, ahol éppen felújított kis
négy emeletes házak bámultak egymásra. Érdekes. Sokszor
jártam már ezen a részen, de ez a varázslatos kis utca végig
rejtve maradt előttem. Az épületek kihívóan mutogatták
egymásnak új külsejüket. Az 1900−as években épült lakások
ablakait

finoman

ívelt

futószerű

leveleket

ábrázoló

kőfaragások díszítették. Körbe szőtték a házak falait, az
ablakok kereteinél találkoztak a kőbe vésett levelek, aztán
tovább fojtatva útjukat szőtték titkos leveleiket. Az egymás
mellett sorakozó épületek földszintjein és alagsoraikban,
helyet kapott egy jegyiroda, két zöldséges, az utca végén egy
kopott cégéren ez volt olvasható: Kósa János optometrista
1990. A keskeny, meglehetősen rövid utcácska másik végén
egy múlt századot idéző fa szegélyekkel díszített régi stílusú
pub zárt ajtaját pillantottam meg.
A háztömb, ahová végül betétünk, mindössze néhány méterre
volt a Ráday utcától, körülbelül a kis mellékutca közepén.
Nagy terméskövekkel volt díszítve, amik magukon viselték az
idő vasfogának nyomát, megkopott, hatalmas, néhol letört
kövekből épült. Alul sötét feketék voltak a kövek, de ahogyan
egyre magasodott az épület, megkopott a kövek csillogó
feketesége, a negyedik emelet ablakainál már szinte teljesen
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fehér kövek kapaszkodtak egymásba. Bementünk a lakótömb
ajtaján. Csigalépcső vezetett felfelé.
−

Jaj, ne! Gyalog felfelé? Nincs lift?– mondtam őszinte
csalódottsággal.

−

Lusta romnyi! Irány felfelé! Nincs lift! – szólt rám
komolyságot magára erőltetve.

−

A második emeleti lakásba tértünk be. Látszott, hogy nem
takarítja a lakást egy gondos női kéz sem.

Két szobája volt a lakásnak, ami, mint utóbb kiderül az ő
tulajdona volt. Ritkán fordult meg ebben a lakásban, csak
akkor aludt itt, ha elhúzódott egy−egy megbeszélés Pesten.
A ház berendezését nem volt alkalmam tüzetesebben
szemügyre venni. Akartam volna én, de amikor beléptem az
ajtón, éppen csak körbe tekintettem, visszafordultam felé.
Hogy megkérdezzem kié a lakás, vagy hogy megdicsérjem az
ízlését, nem is tudom már mit akartam. De nem volt
lehetőségem feltenni a kérdéseim. Egyik kezével az ajtót
csukta be, a másikkal az ajtó melletti falnak szorított. Szinte
letépte róla a kabátom és a ruháim. Durva volt, ősi, barbár.
Vad indulattal rontott nekem visszautasíthatatlanul. Régen
felgyülemlett tűz borította be a testünket szeretkezés közben.
Nem volt benne semmi finomkodás és tisztelet. Letaglózott
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engem a vágyaival, rám öntötte az izzó tekintetét, ordító
vággyal vonta be a testemet.

Arénát idéző halálig tartó

küzdelem, melyben legyőzött engem és fájdalmat nem
kímélve élvezte a tiltott gyümölcs pirosló húsát.
−

Szeretlek. Szeretlek. És akarlak magamnak. − Suttogta a
fülembe minduntalan. Szeretem a húsos kicsi szád, a forró
nyakadat, a melleid kiemelkedő helycsúcsait, a köldököd
csalafinta tekervényeit, a combjaid buja folyóját, a
lábujjaid huncut vigyorát.

Nem is hittem, hogy ilyen szóvirágokat is meg tud lepni.
Közben végig simította a testem szegleteit, miközben mesét
mondott nekem.
Amikor délután felébredtem ismét rajta nyugodott a meztelen
testem. Ezúttal nem menekültem tőle. Boldoggá tett, hogy
érezhetem az illatát, és jó érzéssel töltött el, hogy az arcom a
mellkasához ért, hallgattam a szíve egyenletes dobogását.
Lassan felemeltem a fejem, hogy megnézzem felébredt e már.
−

Mióta vagy ébren? – kérdeztem.

−

Nem mertelek felébreszteni, nehogy megint eszedet
vesztve menekülni kezdj. Most nem lóghatsz meg! Nem
engedlek el megint! – húzott magához.
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Nem is akarok elmenni, te bolond! − visszahajtottam a
fejem a mellkasára.

−

Hát nem is ajánlom, ha eddig nem volt panasz! – mondta,
azzal a pimasz, gátlástalan mosolyával. Tudta jól, hogy
mennyit ér.

Pár percnyi hallgatás után újra én törtem meg a csendet:
−

Emlékszel, mit mondtál? Tudod, amikor megérkeztünk
ide? Emlékszel? – kérdeztem tétován.

−

Nem igazán. – mondta értetlenkedve, majd folytatta:

−

Valami olyasmit, hogy: Most végzek veled, és nem
menekülsz! – fölém kerekedett és csókolgatta a melleim.

−

Ne, most ne viccelj. Komolyan kérdeztem. – próbáltam
kibújni az öleléséből.

−

Ugye most nem fogsz jönni a tisztesség törvényei meg
ilyen meseszöveggel. Ne már Drágám, ne fárassz! –
megfogott és mintha csak egy könnyű csomag lennék a
hasamra fordított. Lehúzta a félig rám boruló takarót,
hogy láthassa a meztelen testemet. Megcsókolta a hátam.

−

Imádom a bársonyos bőrödet! Na látod, ennek van
értelme! Ez a szín tiszta igazság. – mondta félhangosan.
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Na, pont ez az! − kiáltottam rá, és elhúzódtam tőle.
Folytattam:

−

Nem is ismersz igazán. És azt mondod, szeretsz.

−

Héj, állj le. Visszahúzott magához. Állj le! − szorított meg
− Először is nem azt mondtam, hogy szeretlek, −
levegőnyi szünetet hagyott − hanem azt, hogy imádlak.
Ha engem idézel, légy pontos!− mondta, s közben
megcsókolta a nyakamat. Mielőtt válaszolhattam volna,
máris folytatta:

−

Nekem kellesz. Mindent akarok belőled: elhallgatom az
üres fecsegésed, vagy az okos fejtegetéseid, mert mindig
veled akarok lenni! De. De ha ezzel elveszítelek, akkor
elég az, amit adsz magadból, most, itt, ebben a
pillanatban. Nem vagyok hülye! Vagy talán úgy nézek ki?
Jól tudom, hogy másvalakihez mész haza, de most velem
vagy és ez egyenlőre elég. Csak engedd, hogy lássalak.
Had szeresselek. Azt mondod nem ismerlek, nem tudok
rólad semmit. Azt tudom, hogy van egy férjed, és két fiad.
De ne mond, hogy nem ismerlek, mert az elmúlt
napokban jobban megismertelek téged, mint bárkit ezen a
világon. Szeretlek, olyannak, úgy, ahogyan vagy. Nem
akarlak elveszíteni. – Kis szünet után így folytatta: Ja, és
csak, hogy tisztán láss: nálunk nem szokás ilyenekről
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beszélni. Mi inkább megéljük az érzéseink. Neked is azt
kellene!
Megölelt, megcsókolta a nyakam, a fülem cirógatta. Abból a
kemény és ösztönös hódítóból egy szempillantás alatt őszintén
kedves, védelmező férfi lett. Összesimult a meztelen testünk
és én hagytam, hogy lágyan ringasson, mintha tengeren ringó
szél fútta csónakok, lennénk.
Késő délutánig ott maradtunk. Pizzát rendeltünk, amit az
ágyban majszoltuk el. Nagyon jól esett. A késői ebéd közben a
fiaimra terelődött a szó.
−

Imádják a focit. – mondtam lelkesen, majd teli szájjal
folytattam a beszámolóm:

−

Olyan a szobájuk, mint egy autó kiállítás. – meséltem
nevetve.

Engem

is

meglepett

a

nyitottság,

mellyel

a

fiúk

legjelentéktelenebb eseményeinek vázolását hallgatta.
Később visszavitt engem Gyömrőre az autómhoz.

Nem

engedett beszállni a kocsimba, csak azzal az ígérettel, hogy
egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor találkozunk. Megígértem
neki.
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Változás szele
Egy hét múlva újra találkoztunk, ugyanakkor, ugyanott.
Az újabb találkozásig eltelt napokat csak úgy sikerült
átvészeltem, hogy számoltam az órákat, és az emlékeimből
táplálkoztam. Rendszeressé váltak a „titkos légy ottok”,
melyek minden alkalommal földöntúli mámort jelentettek
mindkettőnk számára. Soha, egyetlen alkalommal sem
hagytuk el a kis lakást, amiben már egészen otthonosan
mozogtam. Nem mertem az emberek közé merészkedni. A
falakkal elzárt szobában töltöttük az egész napot, de amikor
elkezdett mesélni a kis falujáról és a családjáról én is vele
utaztam a számomra ismeretlen helyre, beszélgetem a sötét
kalapot viselő, bajuszos apjával. Láttam a háttérben megbúvó
anyját, gyönyörködtem a virágos rakott szoknyájában, lopva
meglestem a hófehér csipkés blúzát, a hatalmas díszes
kötényében elveszett a tekintetem.

Láttam, ahogy elfedi a

virágos fejkendőjével a hosszú fekete haját. Szép asszony volt.
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Nap közben, ha akadt némi szabadidőm vissza visszatértek a
gondolataim, a rég elköltözött szüleihez. Láttam, ahogyan
peckesen lépdel az apja után, felnőttesen kihúzza magát, az
apja meg utána szól:
−

Pustis tu! Dógom van!

De őt nem lehetett lerázni, gyereknek is végtelenül makacs
volt. Ha fejébe vett valamit, megcsinálta, megszerezte
magának, bármi áron.
A végtelen szeretet mellyel Roland felém fordult felfogatatlan
volt számomra: nem kért számon, amiért a házban kell
töltenünk az egész napot, nem perelt velem, pedig tudta, hogy
minden találkozó után egy másik férfihoz megyek haza.
Tudta, hogy szeretem, de soha nem kérte, hogy kimondjam
neki. Szerettem és csodáltam azt a szeretetet, amellyel engem
körbe vett. Észre sem vettem, hogy belül mennyire szenvedett,
mert osztozkodnia kellett rajtam.
Nándival idő közben szépen lassan csendes lakótársakká
váltunk. Naponta találkoztam vele, de már nem váltottunk
egymással őszinte szót, nem ismertem az életét, nem tudtam
róla semmit. Ahogyan ő sem ismert engem. Sőt, a lakótársak
többet ismernek egymás titkaiból, mint mi egymáséiból. Ő is,
én is feladtuk, hogy folyton keressük egymás árnyékát.
Mintha egy tükörszigeten vesztegelnénk. Bármerre néztem
194

Váratlanul

VI. Fejezet: Változás szele

nem láttam senkit, magamon kívül. Néha felbukkant Nándi
arca, de mintha csak délibábot kergettem volna. Ha meg
akartam fogni az arcát, hirtelen eltűnt előlem, szertefoszlott,
elfolyt a kezeim közül, ahogy a forró homok a sivatagban.
Nem volt időm és energiám a kapcsolatunkon rágódni. Az új
munkám rengeteg időt és energiát kívánt tőlem. Közben meg
kellett felelnem az oktatás követelményeinek is, hiszen a cég
támogatásával vehettem részt rajta. Nagy energiába került,
hogy jól osszam be az időm: minden lehetséges szabadidőmet
a két nagy fiammal igyekeztem eltölteni.
Erre szükség is volt, mert láttam rajtuk, hogy őket is megviseli
ez az érzelmileg labilis időszak. Reggel, amikor odabújtak a mi
ágyunkba megfogták a kezünket, és egymáséba helyezték
azokat. Mindig olyan programokat akartak, ahová együtt
mehetünk. Görcsösen akarták látni, hogy minden rendben
kettőnk között. A tanulmányi eredményük nem romlott
ugyan, szerették a tanulást, imádták a sportot, és egyébként is
tüneményes kis lurkók ők nekem. Megérdemlik, hogy minden
lehetőséget megkapjanak, hogy boldog gyermekkoruk legyen.

195

Váratlanul

VI. Fejezet: Változás szele

Meglepetés
Nándi úgy látszik, még mindig meg tud lepni. A tény, hogy a
hatványozottabban nagyobb teher alatt is virágzom teljesen,
megváltoztatta a rólam alkotott véleményét. Észre kellett,
hogy vegye az újjászületetésemet. Azt hihette, hogy a
munkahelyváltás, vagy a továbbképzés lehet az oka az új
image−nek. De én tudtam, hogy Roland volt az, aki hitet adott
az élethez és reményt az újrakezdéshez. Végre elhittem, hogy
okos vagyok, és képes leszek megbirkózni a rám váró
kihívásokkal. Mertem kilépni és megismerni új dolgokat.
Megváltoztattam a ruhatáramat. Ahogy nőtt az önbizalmam
úgy csökkentek a magamra aggatott ruhák számai. Elkezdtem
elhinni, hogy az vagyok, aminek felvettek az éppen induló
céghez:

divattervező,

ügyvezető.

Újra nőnek,

nőiesnek

éreztem magam. Eldobtam a hosszú, bő kötött pulóvert és
elővettem a szekrény mélyére elrejtett merész, kihívó
ruhadarabokat. Elvetettem a föld színeit és bátorságot vettem,
hogy a kedvemnek éppen megfelelő színekbe öltözzek.
Elhittem, hogy a gyönyörű ruhák, amiket tervezek, nem
csupán a szupermodellek, kiváltsága lehet, hanem a két
gyermekes anyukáké is. Az enyém is. El kellett ismernem,
hogy mások vonzónak tartanak, és nagyra becsülik a
munkámat.
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Ahogy az én önbizalmam nőttön nőtt, Nándi épp annyira esett
pánikba emiatt. Talán megrémült, hogy most tényleg
elveszíthet. Olvastam a tekintetéből: minden erejével azt
szerette volna, hogy a szülei nagyítóval figyelő szárnyai alatt
maradjak örökké. Ami eleinte hatalmas lelkesedésnek tűnt, kis
idő elteltével mérhetetlen dühé változott. Vissza akart
tuszkolni

az

elhagyott

korlátaim

mögé.

A

csendes

hallgatásokat felváltotta az éktelen ordítozás. Amikor látta,
hogy leperegnek rólam a sértései, remegni kezdett a szája a
tehetetlenségében.
Ahogy hallgattam a végeláthatatlan felsorolását a vétkeimnek,
bennem is mérhetetlen düh támadt az elvesztegetett évek
miatt.
Elhitette velem, hogy csupán egy háziasszony vagyok a sok
közül. Azt hitte többre nem is, lehetek képes soha. Utáltam a
szüleimet, amiért némán tűrték a bezártságomat és nem
emeltek szót értem soha. Nem próbálták meg felnyitnia
szememet, hanem kéz a kézben altattak el mély, hosszan tartó
álomba.

Magamra hagytak, amikor segítségért fordultam

hozzájuk és engedték, hogy fejjel rohanjak egyenest a falnak.
És mikor látták, hogy partra vetett halként vergődöm, csupán
egy akváriumba helyeztek, de nem adták vissza a tenger friss
ízét és illatát.
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Évek óta nem beszéltem jó anyámmal igazából semmiről. Csak
udvariasságból kérdeztem, hogy van, és ő ugyanazért
válaszolt. Megtiltották nekem, hogy elmondjam őszintén,
hogyan érzem magam az életemben. Nem kérhettem a
tanácsát és segítséget semmiben, amit ők maguk nem fogadtak
el. Nem próbálták megérteni, hogy mért harcolok az „élete
törvényei” ellen, hogy mért nem fogadom el a „természet”
adta korlátaimat. Nem kérdezték, hogy miért nem találom
meg a boldogságot, amikor annak minden részlete a lábam
előtt hever. És amikor megpróbáltam kidugni a fejem a víz
alól együtt nyomták vissza, míg meg nem szoktam az oxigén
hiányos állapotot.
Évekig azt hittem, hogy az én hibám. Kutattam, hogy mi lehet
a baj velem? Mért nem tudok boldog lenni, hiszen a szüleim
megtanítottak mindenre. Szaladtam volna a rokonaimhoz,
valakihez, aki megérthet, de senki nem volt, aki szót váltott
volna velem. Mert nem ismertem senkit közülük. Apám
annyira fontosnak tartotta azt az életet, amit megálmodott
nekem. Felépített egy új életet, elvetett mindent, ami a régihez
kapcsolta. Egy egészen más életet akart, és elhitette velem,
hogy ez így jó számomra is. Azt reméltem, az idő múlásával
meggondolja magát és visszatér a gyökereihez, de a
büszkesége miatt soha−soha nem változtatott.

198

Váratlanul

VI. Fejezet: Változás szele

Vízválasztó
A fiúkat készültem hazahozni a keresztanyjuktól. Amikor
odaértem,

éppen

duzzogtak,

mert

összevesztek

az

unokatestvérükkel, (mint megtudtam, azon, hogy kinek
erősebb a rúgása). Jobbnak láttam, ha gyorsan elköszönünk és
indulunk haza. A fiúk meglepően csendben voltak. Feszültség
oldásként nagy adag fagylaltot
belefutottunk

a

körúton

kaptak.
várakozó

Természetesen
kocsisorba.

Centiméterenként tudtunk csak előre haladni. Két−három
percenként valakinek a dudája megszólalt, de a sor csak nem
haladt, talán egy órába is beletelt, míg kikeveredtünk a
Kisfaludy utcába. Nem is értem hogyan tudtam megőrizni a
jókedvemet mindezek ellenére. A fiúk bőszen nyalták a
fagylaltot, (én közben imádkoztam, hogy az autó kárpitja
ezúttal épp maradjon) s lassan visszatért a hangjuk is. Újra
visszakanyarodtunk az ominózus vitára az unokatestvérükkel.
Követelték, hogy tegyek közöttük igazságot. Zozó szerint
azért lehet, hogy ő a legjobb lövő, mert a csapatban is őt
küldték a múltkor elsőként, amikor tizenegyesekkel kellett
eldönteni a meccset.
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Emlékezz csak vissza Anyu! Emlékezz! Ki döntötte el
múltkor a meccset? Na ki? Na ki? – mondta Zozó,
fölényesen. Hatalmas önbizalma volt. Azért lehetett olyan
szívós játékos, mert soha nem adta alább a legjobbnál.

−

Hát én úgy emlékszem. Azt hiszem. Várjunk csak, ki
lehetett

az?

Te

voltál!!!

– kiáltottam kacagva

és

rámutattam.
−

Na látod?! Na látod! – válaszolt megnyugodva, mivel
ezzel eldöntöttnek vélte a kérdést: csakis ő a legjobb.

−

Szerintem te vagy a legjobb! – koronáztam meg a napját,
ezzel a kijelentésemmel.

Barna

kimaradt

a

csetepatéból,

amióta

megvettem

a

McDonald’s−ban a fagyit, minden figyelmét annak szentelte.
Szeretett focizni, de a fagyiért, ha lehet még annál is jobban
oda volt.
A fiúk elengedték magukat és az út további részébe végig
csacsogtak. Például arról, hogy az osztályban most éppen ki a
legmenőbb, az új cipője miatt.
Meg hogy az új srác annyira behemót (így mondta Barna)
hogy nem lehet vele mit kezdeni. Hagytam had, meséljenek.
Én is szót kértem magamnak, Barna rám szólt, hogy egy kicsit
még várnom kell, mert ő már kerek egy órája próbálja
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elmondani, a mondanivalóját, de Zozó miatt eddig nem
sikerült. Így tehát övé a szó. Hagytam hát, had meséljen, most
ő:
−

A tanító néni megdicsért olvasásból, amikor egy olyan
nehezet kellett elolvasni és n, n, ny betű is volt benne. De
én

egyből

felismertem,

mert

emlékeztem,

amikor

tanultuk. Elmondjam, hogy hogy van leírva?
−

Persze. − válaszoltam érdeklődve.

−

Egy n és egy − kezdte el mondani Barna, de mielőtt
befejezhette volna Zozó vette ki a szájából a szót:

−

Y. – fejezte be.

Na erre kitört a botrány. Barna üvöltött, mert ez az ő feladata
lett volna és Zozó ellopta tőle az Y betűt. Pedig az az övé volt.
Nagyon feldühödött. Most jött el az idő, hogy közbeszóljak és
lecsillapítsam a fiatalokat. Persze, pont ilyenkor szólal meg a
telefon:
−

Halló. Nemes Ágnes. – mondtam sürgetve a beszélgetést.

−

Szia drágám. Mi a helyzet? – jött az ismerős hang.

−

Ja, semmi. Éppen megyünk haza a srácokkal. – mondtam
unott hangon.

−

Add csak őket. – szólt a férjem.
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Kihangosítalak. – szóltam: Srácok apa van a vonalban.

Persze egyszerre kiabálták:
−

Apu, képzeld el a Zozó olyan szemtelen volt! Én
mondtam, ő meg mégis nem hagyta, mert azt mondta,
hogy y, amikor azt én mondtam, mert az az én betűm. –
mondta Barna felbőszülve.

−

Jól van, apa ez igaz, de addig vártam, de nem mondta.
Segíteni akartam, mért már az is baj? –védekezett Zoli.

−

Hűha! Na ebből nem értek semmit. – mondta Nándi
fáradtan.

−

Na akkor majd én elmondom. – vágott közbe Zozó.

−

Ne kérlek, most ne, nincs annyi időm. – mondta Nándi. −
Majd ha haza megyek, megbeszéljük. Sietek. Ok?

−

Jó apa, de akkor tényleg siess. – mondta Zozó, majd
folytatta: Akkor majd focizol is egy kicsit? Kérlek!
Légyszi, légyszi…

−

Ok. Sietni fogok. – válaszolt.

−

Ne ígérj meg olyat, amit nem tudsz teljesíteni. – vágtam
közbe.
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Köszi szívem, hogy te mindig emlékeztetsz. Akkor sietek.
Tudod: Te vagy a jobbik felem. − válaszolt félig kedvesen,
félig gúnyolódva.

−

Azért mondom, mert aztán meg nekem sírnak, hogy, mit
nem tettél meg. Na jó mindegy. Gondolom, sietsz. Nem
tartunk fel. Szia. – tettem volna le.

−

Várj. Tényleg sietek, de meg akartam kérdezni tőled, hogy
este eljössz−e velem egy étterembe? – mondta sürgető
hangon.

−

Reprezentálni kell valamilyen céges eseményen? –
mondtam hidegen.

−

Nem szívem, nem. Mért gúnyolódsz? Csak olyan rég nem
vittelek el sehova, gondoltam ma jó férj leszek. – válaszolt
nevetve.

−

„Micsoda, miről beszél ez, mi ez a hirtelen hangulatváltás,
mit akarhat? – kérdeztem magamtól rosszat sejtve.”

−

Hát, ha időben hazajössz. – mondtam félszegen, tudván,
hogy úgysem ér haza.
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Ezzel elbúcsúztunk.

Kissé

összezavart

a hívása,

mert

elszoktam már a tőle kapott bókoktól, de igyekeztem nem
nagy

jelentőséget

tulajdonítani

neki.

Egy

percig

sem

gondoltam, hogy komolyan elvinne engem vacsorázni.
Mármint semmiféle hátsószándék nélkül. Az este ugyanúgy
zajlott, ma is, mint általában. A fiúk, már megfürödtek, és az
ágyukban feküdtek, mese olvasás címén nézték a legújabb
epizódját a Galaktikus négyes című mesefilmnek. Nem
bántam. Lassan nyolc óra. – néztem az órámra. A vacsora
maradékai még az asztalon voltak, Nándi sehol.
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Amerre hajt a szél
Leültem a gépem elé, hogy „találkozzak” Rolanddal. Alig
vártam már a nyugodt perceket. Amikor ránéztem a chat
oldalra, már várt a kérdés:
Roland: Ott vagy?
Éppen leütöttem volna a billentyűket, amikor fordult a zárban
a kulcs és nyílt az ajtó.
−

Szia Drágám!− kiáltott Nándi.

−

Szia. – mondtam meglepetten a korai érkezése miatt.
Azonnal bezártam a chat−es oldalt és zavaromban az
egész gépet kikapcsoltam.

−

Épp befejeztél valamit? – kérdezte gyanakvással a
hangjában.

−

Hogy? Mit? Miért mondod ezt? – kérdeztem zavartan.

−

Hát, mert most kapcsoltad ki a gépedet, nem? – mondta
értetlenül.

−

Ja. – Sóhajtottam fel. Csak az? Igen már befejeztem.
Mármint kikapcsoltam. Az asztalon van a vacsorád.

−

Ma nem vacsorázom itthon. – mondta.
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−

Ja. − válaszoltam unott hangon.

−

Mert vacsorázni megyünk! – mondta méltatlankodva. –
Hiszen

megbeszéltük

néhány

perccel

ezelőtt,

nem

emlékszel?
−

Ja. Csak mi ketten? De!? Csak azt gondoltam, hogy, na
mindegy, elfelejtettem. Ja tudom már: a fiúk már
lefeküdtek. Sajnálom, de így nem tudok elmenni. −
mentettem ki magam.

−

Nem gond. Anyám már úton van. Itt alszik velük. – vágta
rá Nándi, mintha előre jól felkészült volna a kifogásaimra.

−

Ez komoly? Anyád? Mióta megszülettek a gyerekek, alig
néhányszor jött el hozzánk éjszakára, hogy vigyázzon a
fiúkra. Ha jól belegondolok talán nem is volt ilyen. –
mondtam hitetlenkedve.

−

Hát itt az ideje, hogy ez másként legyen. Nem gond ugye?
Na öltözz gyorsan, mars! Felállított a székből, ahol addig
méltatlankodva ültem a dolgok ilyetén fordulata miatt.

−

Ok. Mindjárt készen leszek. – törődtem bele, hogy
elmegyünk.
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Odamentem a szekrényhez. Fogalmam sem volt róla mit
kellene felvennem. Ő odaállt a hátam mögé.
−

Keresel valamit? – kérdeztem, kissé rémülten a nem várt
közeledése miatt.

Átfogta a derekamat.
−

Igen.

Az

én

gyönyörű

kis

feleségemet

keresem.

Megpuszilta a nyakamat. Hagytam.
−

Drágám, kérhetek tőled valamit? − a válaszomat meg sem
várva folytatta. Közben ellépett a hátam mögül és kiemelt
a szekrényemből egy fekete testhezálló, fekete kövekkel
díszített sexi mini ruhát: Ezt vedd fel.

−

Nem is tudtam, hogy tetszik neked. Amikor múltkor
felvettem észre sem vettél benne. − mondtam neki, most
már tényleg rosszat sejtve.

−

Pedig tetszettél. Folyt a nyálam utánad, ahogyan
mindenkinek, aki csak látott téged ebben a ruhában. Csak
néztem, ahogyan néznek rád az emberek és már attól
féltékeny lettem.

Megállt a levegő, amikor beléptél a

szobába. Teljesen beindultam tőled. – válaszolt.
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Hm. Hát jó, ahogy akarod.− mondtam rövidre zárva a
kellemetlenné vált beszélgetést. Gyorsan felöltöztem,
kisminkeltem magam, még utoljára ránéztem a kikapcsolt
számítógépemre. Elindultunk.

Nándi kedvenc éttermébe mentünk. Amikor fiatal házasok
voltunk, gyakran jártunk ebbe a belvárosi kis vacsorahelyre.
Nándi ismerte a tulajdonost, aki az egyik tévécsatorna neves
műsorvezetője is. Szerettem az ottani ízeket is, de leginkább a
hangulatos kis töklámpákat és a falakon lévő ismeretlen
kultúrákról készített fotókat, amely egészen varázslatossá tette
a félhomályba burkolózó kis vendéglőt. Jó érzés volt újra ott
lenni. A fali képeket ennyi idő távlatából éppen olyan
érdeklődéssel tudtam nézni, mint az első alkalommal. A képek
abban is segítettek, hogy lekössem magam a szótlanul eltelt
kínos percekben.
−

Ízlik az étel? – kérdezte Nándi, beszélgetést indukálva.

Ragyogó gyertyafényes vacsora volt. Ódon mahagóni színű
bútorok, hófehér abrosszal terített asztalok. Kicsi virágcsokor
díszítette az asztalunkat. A hosszú indán belógó, halkan
világító töklámpa derűs csobogó hangulatot kölcsönzött a
titokzatos se világos se sötétben. Hatalmas zöld növények
díszítették a helyet, melynek négy sarkába helyezett óriás
növények ágai, valahogy felkúsztak a plafonig, hogy azok ott
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egymásra találva összefonódjanak.

A picike ablakokat,

melyek az utcára néztek, hímzett madéra és csipke függönyök
ékesítették, mutatva a hely különleges oázis jellegét.
−

Ó, igen nagyon finom. Főleg a hal. Az egyszerűen remek.
A citrom kihozza a lazac porhanyós íz világát. –
mondtam.

Igyekeztünk úgy viselkedni, mint egy átlagos házaspár,
akiknek semmi problémájuk az élettel és egyáltalán egymással
sem. Nem is tudtam, mit kérdezhetnék tőle ennyi év együtt −
külön élés után.
−

És hogy vagy? – tettem fel neki az esetleg kérdésemet.

Annyira feszengtem a kötelező szoros együttlét miatt, hajszál
választott el, hogy fel ne álljak és ne hagyjam abba ezt az
idétlen színjátékot, aminek a címe: ismerkedjünk meg újra
vagy hogy, melegítsük újra a kihűlt levest, vagy valami
ilyesmi.
−

Jól köszönöm.

– mondta, láthatóan idegesen, majd

folytatta: Szerencsére most jól mennek a dolgok a cégnél.
Végre egy kis nyugalom.
Én mosolyogva rábólintottam. Hosszú csend következett.
Megfogta a kezem.
−

Csinos vagy. – édesgetett.
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Köszönöm. Kedves vagy.

– ahogy a szemébe néztem

ugyanazt a ravasz csillogást, láttam benne, mint amikor
megállított engem a textilgyár irodájának az ajtajában és
megkérdezte, ki vagyok.
A kezdeti kellemetlen hallgatás után − már magam sem
tudom, hogy hogyan − egészen kellemes este kerekedett.
Talán a fali képek, vagy a pezsgő, − amelyet ott helyben
késztettek az étterem alkalmazottai − segítettek, hogy végre
őszinte szót váltsunk és meséljünk egymásnak életünk külön –
külön epizódjairól. Késő éjszaka értünk haza. Az úton hazafelé
a fiainkról beszélgettünk. Akármennyire is szerettem volna
tagadni, rá kellett jönnöm, hogy az életem legfontosabb
eseményei visszavezetnek hozzá. És erről meg sem kellet
győznie. Tudtam, hogy így van. A fiaim a szerelem
gyümölcsei. A férjem ott volt, amikor ők világra jöttek és ott
volt akkor is, amikor szaladni kellett az orvoshoz Barna miatt,
vagy amikor Zozónak betört a feje.
Hazaérve a házunkon csendes némaság pihent. Bementem a
hálószobába. Kivettem a szekrényből a hálóingemet és
zuhanyozni indultam. Nem zártam be az ajtót. Nándi utánam
jött.
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Te mit csinálsz? – takartam el a kezeimmel a csupasz
testemet. Ő nem foglalkozott a tiltakozásommal, vetkőzni
kezdett.

−

Zuhanyozni fogok a feleségemmel. – válaszolt higgadtan.

−

Ne, ezt most ne. Én épp befejeztem. – elzártam a vizet és
sietve

kiszálltam

a

vízből.

Magamra

aggattam

a

pongyolám. Tudtam, hogy nem kellene szégyellnem
magam a férjem előtt, de mégis menekültem a pillantásai
elől.
Nagyon

meglepődött

a

viselkedésemen.

Bementem

a

hálószobába, gyorsan felvettem egy fehérneműt és belebújtam
hálóingembe. Féltem az éjszakától. Nem szeretkeztünk már
hosszú hónapok óta. Nem is látta már időtlen idők óta a
meztelen testemet. Kárhoztattam magam: „Idióta. Eszeveszett
Idióta. Nemrég még kiabált veled! Azt mondta egy rakás
szerencsétlenség

vagy!”

Rimánkodni

kezdtem Istennek:

„Istenem ments ki ebből a helyzetből. Nem tudom, mit tegyek.
Nem akarom megcsalni, megcsalni, megcsalni Rolandot.”
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Mi a baj drágám? – mondta nekem édeskedve, miközben
hozzám bújt az ágyban:

−

Tudom, hogy az utóbbi időben kicsit eltávolodtunk
egymástól, de szeretném, ha tudnád, hogy mennyire
szeretlek. Szükségem van rád.

−

Semmi. Tényleg semmi bajom, csak most nem megy. –
vágtam a szavába határozottan − Álmos, vagyok. Nem
lehetne, hogy holnap beszéljünk?– elfordítottam a fejemet
tőle, jelezve, hogy aludni készülök.

Akkor, és ott kellett volna elmondanom, hogy mi történik
velem, hogy mi zajlik az életemben. Akkor ott kellett volna
őszintének lennem. Elé állni és színt vallani neki. De nem
mertem. Gyáva voltam. Még mindig nem álltam készen arra,
hogy felvállaljam az életemet, azt, aki valójában vagyok.
Tudtam, hogy nem működik jól a kapcsolatunk, de nem
mertem szólni, mert féltem a következményektől. „Ő a
gyermekeim apja. Nem fordíthatok hátat mindaddig, amíg
látom benne az akarást. Ez a kötelességem. Nem lehet
fontosabb az én életem, mint a családomé.” – mentettem fel
magam az őszinteség súlyos terhe alól.
−

Hónapok óta nem szeretkeztünk. − mondta, miközben
megölelt: Nem kívánhatom meg a feleségem? Teljesen
megváltoztál. Mért csinálod ezt? Már nem mondod
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nekem soha, hogy szeretsz. Kifejezetten sexi cuccokban
jársz, kifested magad, olyan vagy, mint egy modell, nem
olyan, mint egy anya. Mindenki levetkőztet a szemével,
nekem meg csak ennyi jár? Nem veszed észre mennyire
bánt? − fakadt ki belőle a keserűség.
−

Micsoda? Miről beszélsz? – fordultam visszafelé −
Hónapokig felém sem néztél. Most hogy újra rám
fanyalodtál, mert rájöttél, hogy mások még mindig látják
bennem a nőt, feküdjek le veled? Hol voltál eddig? Hol
töltötted az éjszakáid? A gyermekeid csupán a képekről
ismernek fel! – mondtam dühödten.

−

Ok, szívem nyugodj meg. Tudom, hogy sokat hibáztam.
Nem tagadom. Vegyünk egy nagy levegőt. Nem akarok
ma veszekedni. Feküdjünk le egymás mellé, és pihenjünk
együtt. Ok? Majd reggel beszélünk. – nyugtatgatott.

Nem szóltam egy szót sem. Csak néztem őt: „Mi történt ezzel
az emberrel? Hol van az igazi férjem? Mi ez a hirtelen jött
kedvesség?” – hiába fürkésztem a tekintetét, nem tudtam
kiolvasni a válaszokat.
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Némán lefeküdtem és a plafont bámultam.
−

Ráérünk. Előttünk az egész élet. Az a lényeg, hogy itt
vagy nekem. Együtt vagyunk. Egy család. Te és a két
fiunk.– suttogta a fülembe és magához húzott.

Nem nyitottam ki a szemem, nem akartam válaszolni. Nem is
tiltakozhattam az ölelés miatt, hisz tudtam, hogy igaza volt. Ő
a férjem. Örök hűséget fogadtam neki. Újra a felesége lettem
hát.
„De miért? És mért pont most?”− emésztettem magam. Fájt a
valóság. A szívembe hasított és szorította a mellkasomat:
„Most mit tegyek? Mit kell tennem?” Egész éjszaka álmatlanul
forgolódtam. Egy valamit biztosan tudtam: Rolandtól nem
kérhetek segítséget ez ügyben. Ezt nekem kell megoldanom.
Másnap korán kelt. Én még aludtam, hiszen csak hajnalban
sikerült elszunyókálnom. Észre sem vettem, amikor kiosont a
konyhába. Reggelit készített nekünk. Csókkal ébresztett.
Kimentünk a konyhába mindannyian és együtt reggeliztünk.
Szürreális álomnak tűnt az egész.
−

Szívem, azt gondoltam ma elmehetnénk a gyerekekkel az
állatkertbe. Lenne kedved hozzá? – kérdezte miközben
jóízűen falatozott.
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Hirtelen felálltam az asztaltól. A gyerekeket beküldtem a
szobába öltözni. Nem akartak menni, ezért éktelen kiabálásba
kezdtem. Nem értették a mérhetetlen indulatomat, de tudták,
ha ennyire mérges vagyok nem érdemes vitatkozni velem.
Duzzogva bár, de szót fogadtak.
Kifakadtam:
−

Na most már elég! Mért csinálod ezt, mi van veled? Nem
szoktál ilyen lenni. Mi bajod van? Idejét sem tudom mikor
töltöttünk együtt egy egész napot. Valami baj van? Beteg
vagy talán? – kérdeztem dühödten, valódi aggodalommal
a hangomban.

−

Van mit bepótolnom. – válaszolt nyugodtan és harapott
egyet a tányérján lévő pirítósból. − Szeretnék több időt
tölteni veletek. Hát olyan nagy baj ez? Hiszen ti vagytok a
családom. Most van egy kis nyugalom a munkahelyemen,
ezért azokkal töltöm a szabadidőm, akiket a legjobban
szeretek. Na gyere, ülj már le ide mellém. Nyugodj meg és
egyél. Alig ettél valamit. Pedig direkt neked készítettem a
finom falatokat. Nézd vajas pirítós! Pont, ahogy szereted.

−

De Nándi! Miért csi…. – kezdtem volna el.
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Mit miért? Mert szeretlek és kész. Ez az oka. És most
egyél. – mondta és kihúzta az asztal mellől a széket,
mutatva a helyem.

Leroskadtam a székemre. Némán enni kezdtem. A fiúk is
lassanként visszaszivárogtak a konyhába. Délután elmentünk
az állatkertbe. Ők örömmámorban úsztak egész nap, mert apa
is velünk volt. Egész úton rajta lógtak, játszottak vele, ő meg
hagyta had, bolygassák. Igazi család voltunk. Mindenki
boldognak tűnt körülöttem. Nekem is örült a szívem, amikor
láttam a fiúk tökéletes harmóniáját, felszabadult örömüket.
Zozó okos, szemfüles fiú. Egész nap Cupidot igyekezett
játszani. Az apjának folyton fognia kellet a kezem. Addig
rendezkedett, míg egymás mellé nem került a férjem és én az
étteremben. Miközben a kocsihoz sétáltunk az állatkerti
látogatás után mindenkinek meg kellett puszilnia egymást.
Nekünk is. Ja igen. És képet is készítettünk. Beöltöztünk
egy−egy idétlen jelmezbe és odaálltunk egy szánalmas
naplementés díszlet elé. Nagyokat nevettünk, míg végül
sikerült egyetlen valamire való fotót készíteni.
Az elkövetkező napokat is kizárólag együtt töltöttük. Rá
kellett jönnünk, hogy ennyi időt nem töltöttünk még együtt a
fiúk megszületése óta. Délutánonként társasjátékoztunk, az
eddig még ki nem bontott játékkal. Nándi újra focizott a
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fiúkkal, és hétvégenként ismét kijártunk a helyi csapat
meccseire is. Nem tudtam nem észre venni Nándi igyekezetét.
Minden alkalmat megragadott, hogy kimutassa a szerelmét.
Rózsát is hozott. És folyton azt mondogatta, hogy mennyire
szeret. Én igyekeztem. Minden nap úgy keltem fel, hogy ma.
Ma biztosan kiderül, hogy az álom, amiben egyszer csak
benne találtam magam, megszakad, és végül vissza fogom
kapni a férjemet, aki csalfa, hazug és elhagyó. De az elmúlt
napok, csak azt erősítették meg bennem, hogy nem szabad
felbontanom egy olyan szövetséget, melyben még benne van a
remény.
Egy különös dolgot tapasztaltam: Mintha mindenről tudott
volna, ami közöttem és Roland között történt. Vagy csak azt
érezte, hogy végleg elveszíthet. Nem szólt róla, nem is
említette, de mindent elkövetett, hogy minél kevesebb időt
töltsek el nélküle. Este soha nem hagyott egy percre sem
egyedül. Nem voltak többé üres óráim éjszakánként, melyeket
a gépem előtt tölthettem volna.
Az

elkövetkezendő

napokban

nem

volt

lehetőségem

válaszolni a titkos levelekre. Éppen csak annyi egyedül töltött
időm maradt, hogy megnézzem a kapott üzeneteket.
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fogadott,

de

tartalmilag

megannyi

ugyanarról szólt:
Hol vagy? Mért nem írsz? Mi a baj?
Mikor látta, hogy a leveleire nem érkezik válasz, hívogatni
kezdett a telefonomon. Nem mertem felvenni a hívásokat,
ezért folyton kinyomtam a telefont. Ha olykor mégis
felvettem, éppen csak annyira, hogy elhitessem Nándival,
hogy téves a hívás. Vagy megkértem a „munkatársamat”,
hogy hívjon később. Záporoztak az sms−ek. Válaszaimban
arra kértem, hogy ne keressen tovább, majd én fogom felhívni
őt. Kezdett hatalmas terhet róni rám a titkos kapcsolatom.
Este kilenc körül járt már. Zozót és Barnát éppen akkor
fektettem le. Leültem a gépemhez, hogy pótoljam a több napi
elmaradásomat. Nándi a hálószobában dolgozott. Tudtam,
hogy jó ideig eltart a munkája, nem zavar majd meg. Zozó
nem aludt még.

Kisomfordált a szobájából és odaszaladt

hozzám. Fülig ért a szája. Nem szólt egyetlen szót sem, csak
megölelt és nem akart elengedni. Ezen meglepődtem, mert
Zozó még anyák napján is csak septiben érinti meg az arcom
és már tova is szaladt. Nem szereti kimutatni az érzéseit.
−

Nem engedlek el soha!− mondta végül.
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Drága nagyfiam. Mi a baj? Ilyenkor már rég aludni
szoktál. Megijedtél valamitől? Rosszat álmodtál talán? −
kérdeztem aggódva.

−

Nem. Csak szeretlek. – felemelte a fejét és rám nézett:
Anya én mindig veled maradok jó?

−

Az jó lesz. –mondtam és megöleltem őt. – Most már menj
aludni drágám. Holnap edzés lesz. Korán kelünk.

Amikor elindult a szobájába, utána szóltam:
−

Szeretlek kicsikém.

−

Tudom anya. Én is. – ezzel bement, majd mintha
meggondolta volna magát kitekintett az ajtó mögül:

−

Ugye apát is szereted?

Meglepett a kérdésfeltevés, de tudtam, hogy nem szökhetek
meg a válaszadás elől:
−

Persze. – mondtam csendesen.

−

Én is szeretlek mindkettőtöket. – mondta és beszaladt a
szobájában.
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Akkor, ott eldöntöttem mit kell tennem. Leültem a gépemhez
és írtam:
Ne haragudj, hogy nem írtam, nem akartalak megbántani. Az utóbbi
napokat csak a családommal töltöttem. A férjem is itthon van, ezért
nem nagyon tudok beszélni veled. Egyenlőre nem tudunk találkozni.
Roland már várta a válaszomat és azonnal írt nekem:
Miről beszélsz? Mi ez a szaros halandzsa? Ne etess hülyeségekkel.
Mi

a

szar

történt?

Találkozzunk.

Beszélnünk

kell!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Most!!
Válasz Ági:
Nem tehetem. Mennem kell.
Kiléptem a rendszerből. Odabújtam Nándi mellé a kanapéra,
kértem, hogy csatlakozzon hozzám: megnéztünk egy idétlen
vígjátékot, amin mindketten nagyon jót nevettünk. Másnap
délelőtt éppen anyósomhoz készültünk. A férjem hosszan
nézett kifelé a konyhaablakon át.
−

Mi van, mit nézel annyira? − kérdeztem őt.

−

Már egy ideje itt áll egy sötét Audi a sarkon. Nem tudom
kié lehet. De nem szeretem, ha idegenek mászkálnak a
közeletekben. – válaszolt.
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Odasiettem az ablakhoz. Amikor kinéztem, megállt a
lélegzetem. Fekete Audi A8−as. Tudtam: Ez Rolandé. Végem
van. Annyira vert a szívem, hogy azt hittem menten
összeesem. Elöntött az izzadtság. A kezemmel legyeztem
magam, hogy levegőhöz jussak.

Kiléptem a konyhából a

folyosóra. A két kezembe temettem a fejem: „Gyorsan meg kell
oldanom valahogy a helyzetet. Meg kell mentenem a
családomat!” – mondtam magamnak. Hátrasimítottam a
hajamat, nagy levegőt vettem, visszamentem a konyhába,
odamentem Nándihoz és forrón megöleltem.
−

Szívem. – mondtam szinte fuldokolva. − Zuhanyoztál
már?

−

Ja, még nem. Miért, csak nem izzadt vagyok? – szagolta
meg a hónalját.

−

Hm. Hát a medvék biztos élveznék ezt a hm klímát, de
nekem kicsit erős. Zuhanyozz le gyorsan, addig én is
kisminkelem magam. A szüleid már nagyon várnak
minket. Ne várassuk meg őket. – mondtam nevetést
magamra erőltetve.

221

Váratlanul
−

VII. Fejezet: Amerre hajt a szél

Ok. Akkor megyek. De előtte megkérdezem ezt a fickót,
kit keres, hátha segíthetek. – válaszolt és elindult az ajtó
felé. Én gyengéden megfogtam a kezét és visszahúztam
őt.

−

Menj már, zuhanyozz le, siess, a szüleid már várnak
minket. Ne várassuk őket. Mit törődsz minden jött
menttel? Meglátod, mire megfürdesz el, megy innen. –
észrevétlen mozdulatokkal a fürdőszoba felé tereltem őt.

Engedett az unszolásnak. A fiúkat beküldtem a szobájukba
játszani. Barnának kapcsoltam a tévében egy mesecsatornát.
Magamra kaptam a kardigánomat, és a kocsihoz siettem.
−

Megőrültél? – rontottam neki. Annyira izgatott voltam,
hogy alig tudtam beszélni. − Mit keresel itt?? – csaptam
Roland autójára.

−

Igen!

Megőrjítettél!

–

kiáltott

vissza

a

lehúzott

kocsiablakon keresztül. − Nem válaszoltál, nem hívtál,
nem jöttél. Hát én jöttem, utánad. – mondta indulattal
telve.
−

Úgy látszik elfelejtetted, hogy nekem családom van! –
mutattam a házunkra − Tönkre, akarsz tenni mindent? –
kérdeztem kissé halkabban, számon kérve őt.
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Ki akart szállni a kocsiból, de nem engedtem, visszacsuktam
az ajtót.
−

Ne! Erre semmi szükség. – utasítottam őt maradásra.

Onnan ordított velem:
−

A családod? És én? Én ki vagyok? Ki vagyok én Ágika? A
szeretőd? Mit képzelsz, ki vagyok én? Dili romnyi? –
miközben kiabált annyira kidagadtak az erek az arcán,
hogy teljesen eltorzultak a vonásai.

−

Te az enyém vagy! Az én feleségemnek kellene lenned,
nekem kellene szülnöd a gyerekeket!! Ezt nem teheted
velem, érted? – ordított a fülembe.

−

SSS. Ne kiabálj! Meg fognak hallani! Te megőrültél! Nem
vagyok a tiéd. Soha nem is voltam. Kérlek, most menj el,
most nem tudunk beszélni. Menj el! – kiáltottam rá, és
nyomatékul az ablak réséhez hajoltam. Elkapta a nyakam,
odahúzott az arcához, belenézett a szemembe. Láttam,
hogy a szeme üveges a készülő könnyektől. A szájához
húzta a fejem, hogy hozzá érjen az ajkam. Eltaszítottam
magam tőle.

−

Menj el! – nyomtam ki a fogaim közül a szavakat még
egyszer, miközben a hajamat hátra simítottam.
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Gázt adott, csikorogtak a fékek, felbőgött a motor, ahogy
megfordult a kavicsokon. Amikor visszamentem Nándi még
mindig a fürdőszobában volt. A fiúk kiszaladtak a szobájukból
a nagy zajra. El voltak ragadtatva az autó erejétől. Szerencsére
azt nem látták, hogy előtte tőlem búcsúzott a tulajdonos.
Visszamentünk a házba. A sminkkel próbáltam rendbe tenni a
feldúlt tekintetemet. A sötét autóról többé nem esett szó.
Elmentünk a szüleihez. Végig egy tüzes golyó volt a
gyomromban. De megerőszakoltam a testem és mosolyogtam,
ha arra volt szükség, feszült érdeklődéssel figyeltem, ha azt
követelte a szituáció. De tudtam jól, hogy megállíthatatlanul
kitörni készült a bennem lévő vulkán.
Roland szerelme halálra ijesztett. Ez a fajta ragaszkodása
érthetetlen volt számomra. Féltem a véres haragjától. „Ez az
ember nem normális. Egy őrült. Képes és megöl. Nem
szabadulok tőle soha. Te jó ég, mibe keveredtem.
Hogy nem értheti meg, hogy a házasságom szent, és hogy
kötelességem mindent megtenni azért, hogy együtt maradjunk
a férjemmel. Hiszen ő is azt mondta, hogy a házasságot
tiszteli.” – zakatolt az agyam.
Attól féltem a férjem észre veszi az életem eddig titkolt
momentumait és ezzel örökre tönkreteszem a gyermekeim
életét. És az enyémet is. Este, megvártam, amíg mindenki
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nyugovóra tér, és akkor kimentem a nappaliba. Próbáltam
rájönni, hogyan tudnám megmenteni a megmaradt életem
darabjait. Anyám szavai jutottak eszembe: „Aki egyszer anya
lesz, már soha nem teheti azt, amit akar. A családja szolgája lesz.”
„Két dolgot tehetek, − mondtam magamnak − feladom a
biztonságos családi életem és odaadom magam egy vadlelkű
cigánynak, vagy megmaradok a férjem mellett és elhiszem,
hogy a házasságom még helyrehozható.”
Zozo szavai visszhangoztak bennem. Ahogyan a kis vékony
hangján kérdezi tőlem: Ugye szereted apát? Láttam rajta, hogy
mennyire fontos neki a pozitív válaszom. „Nem okozhatok
nekik ekkora csalódást. Hiszen nagyon szeretik őt.” –
gondoltam. „Nem adhatom fel. Ez a kötelességem. Soha nem
bocsátanának meg nekem a fiúk. És egyáltalán: Hogyan
mutatnám be nekik a cigányfiút? Mit mondanék nekik? Én
lennék a gonosz megcsaló.” – tanakodtam magamban.
Igyekeztem meggyőzni magam arról, hogy ez egy újabb esély.
„Isten talán megbocsátja a félrelépésemet és kegyelmet ad egy
új

boldog

kezdésre.

Mától

megváltozom.

Nándi

is

megváltozott. Most sikerülni fog. Érzem, hogy így lesz. Esélyt
kell adnom.” – döntöttem el magamban, szent fogadalommal
megerősítve.
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Hajnali három óra lehetett, amikor bekapcsoltam a gépemet.
Nem kaptam újabb üzenetet senkitől. Én üzentem hát:
Kedves Roland!
Sajnálom, ami tegnap történt. De nem kellett volna eljönnöd
hozzánk.
Engedj el! Ezt kell tenned, te is tudod. Tudtad, hogy csak ez lehet a
vége. Megpróbáljuk újra a férjemmel. A gyermekeim apjával kell
maradnom. Kérlek ne írj többet, ne hívj, mert én nem fogok
válaszolni. A chat oldalt megszüntetem.
Mindent köszönök.
Tudtam, hogy fájdalmat okozok azzal, amit írok, de meg
kellett tennem. Majdnem egy éve történt, hogy megismertük
egymást, és most véget kellet, hogy érjen ez az eleve halálra
ítélt

kapcsolat,

ami

eddig

is

vakvágányon

futott.

Megkönnyebbülést éreztem. Lezártam egy olyan fejezetet az
életemben, aminek el sem kellett volna kezdődnie. Békességet
éreztem a szívemben. Imádkoztam Istenhez. Leborultam a
földre és úgy kértem őt, hogy bocsássa meg a bűneimet és
adjon

kegyelmet

nekünk
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Drága Istenem!
Annyira szeretlek! Bocsáss meg nekem Istenem! Tudom, hogy bűnt
követtem el a Rolanddal. De meghallottam a szavadat, és
megutáltam a régi tetteim. Köszönöm a lehetőséget az újrakezdésre.
Kérlek segíts meg, hogy jó anya lehessek és jó feleség. Add, hogy
betölthessem a te akaratodat. Tudom, hogy azt akarod, hogy a
férjemmel maradjak. Uram! Eléd teszem a férjemmel romokban lévő
kapcsolatunk. Tudod, hogy ő egy jó ember. Kérlek, segíts hogy jó
feleség legyek.
Kérlek, verd ki a fejemből a Rolandot!
Legyen áldott a te neved.
Miután befejeztem az imámat, felemelkedtem a térdeimről és
lefeküdtem a férjem mellé, hozzábújtam és elaludtam.
Kellemes, nyugodt álmom volt. Végre. Tudtam, hogy most
minden rendben lesz. Szívből hittem, hogy sikerülni fog.
Reggel korán ébredtem, megcsókoltam a férjem, és odaadó
családanyaként tettem−vettem, kiszolgáltam őket mindenben,
ugyanúgy, mint régen. Viszonylagos csendben teltek a napok.
Email−t nem váltottunk többet. A férjem dolgozott, én is és
közben továbbképzésre jártam. Nándi újra megtanult bókolni
nekem. Nem telt el úgy nap, hogy fel ne hívjon napközben, és
meg ne kérdezze, hogy vagyok.
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üzenetekkel: Szeretlek egyetlenem!, Jó hogy vagy!, Kívánlak!,
Sietek haza!, Mi van rajtad?
Nem hittem, hogy ennyire könnyen helyrehozható egy
teljesen tönkrement kapcsolat. Azt hittem nem tudok majd
megbocsátani, de mégis azon kaptam magam, hogy felidézem
a régi idők oly édes pillanatait. „Mennyire kevés is kell a
boldog élethez. – bátorítottam magam. − Elég néhány kedves
szó, némi figyelmesség és minden kerek lesz, eltűnnek a
tökéletlenségek.”
Minden erőmmel

arra törekedtem,

hogy kitöröljem a

szívemből a múltat, annak minden hozadékával. Amikor
visszakéredzkedtek a fejembe a hívatlan gondolatok, anyám
szavaival űztem ki őket a fejemből: egy feleség akkor a
legbüszkébb, ha tudja, hogy a sikeres férje mögött ő állhat
titkon. Tudtam, büszkék lennének rám a szüleim, ha látnák,
hogy a szerint élek, amit ők plántáltak belém.

Végleges döntés
Szerdán, egy konzultáción voltam éppen. Már zsongott a
fejem a fejtágítástól, aminek a témája a legkevésbé sem
érdekelt. Éppen tavasz volt. Végre levehettük a fullasztó
télikabátokat, de még elkeltek a könnyed széldzsekik. A fák
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elkezdték az éves virágbaborulós rítusukat, egyenlőre még
lenge zöld takarót borítottak a bimbók a pompás ruhájuk elé,
de nagy tavaszi mulatság hírét fújta a friss márciusi szél.
Megtelt a levegő új illatokkal, buja vágyakkal. Szinte táncra
hívott a kacér, hívogató frisslevegő. A napsugarak megtörtek
az ablak síkja mentén, megmutatva a tél végi diadal táncukat.
Mi meg benn ültünk a szürke teremben, végeláthatatlan
ismereteket hallgatva olyan jelentéktelen témában, mint a
Marketing a XXI. Században. Hiába próbálkoztam, hogy
megzabolázzam fékezhetetlen gondolataimat, azok folyton
elkalandoztak. Egyszer csak kopogtattak az ajtón. Mindenki, −
a félig alvók is – felocsúdtak bódult kábulatukból és az ajtó
felé fordították a fejüket. Én is megszakítottam néma
ábrándjaim, hogy megtudjam ki a rendbontó megmentő. És
nem hittem a szememnek: Az idegen férfi Roland volt.
−

Roland. – mondtam ki egy nagy sóhajtással, és a számra
tettem a kezem.

−

Elnézést. − mondta ő. Majd egyenest rám mutatott, − a
hátsó sor legvégén ültem éppen − A hölgyet, várják a
titkárságon.

Nem tudtam megszólalni. Megbénultam, mozdulni sem
bírtam, csak pislogtam bután. Szólnom kellett volna, vagy
felállni és menni, de nem engedelmeskedett sem a szám, sem a
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lábam. Csak néztem őt, miközben mindenki minket bámult.
Az oktató is kérdő szemekkel meredt rám.
−

Várják Önt. – nézett rám Roland határozott tekintettel.

−

Kisasszony, vagy megy, vagy marad. Döntse el, mert
zavarja az óra menetét. Hallatlan! – Püfögött félhangosan.

−

Ja, persze. – szóltam nevetést erőltetve magamra. −
Elnézést. Intettem a tanárnak.− gyorsan összeszedtem a
dolgaimat és kimentem. Követtem őt. Kimentünk az
épület elé. Felém fordult.

−

Szeretlek és nem tudok nélküled élni. Ezt nem teheted, ez
nem csak rólad szól! – szólt hozzám.

Teljesen megbénított ezzel a hirtelen őszinteségével.
−

Honnan tudtad, hogy most itt vagyok? Követsz talán?
Nyomozol utánam? Eljössz a házunkhoz, zaklatsz a
telefonjaiddal… Világosan megmondtam, hogy vége. –
mondtam, félbeszakítva az őszinte vallomását.

−

Állj, állj meg! – kiáltott rám. Ez nem csak rólad szól, nem
érted? Én ennél többet érdemlek. Mit képzelsz?− ordított
tovább.

Azt

embereket.

hiszed,

csak

úgy

Nem hiszem el,

kihasználhatod

hogy

neked

azok

az
a

találkozások nem jelentettek semmit! Ági! Amikor
megcsókoltalak, éreztem, hogy szeretsz. Kérlek, mond,
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hogy így van! Nem hazudhattál mindig, amikor mellém
feküdtél! Mért hazudsz magadnak? Azt dobod el, aki
mindig jó volt hozzád? Én szeretlek, nem ő. O dél te márel
muro csorro séro! (Az Isten verje meg a fejemet!) – nem
szólt semmit, megfogta a kezemet, és azt mondta: Mond,
hogy nem szeretsz! Nem tudod kimondani. Igaz?
Elfordultam, mert nem állhattam az égető fekete tekintetét.
Nem tudtam belenézni. Nagy levegőt vettem. „Most ki kell
tartanom az elhatározásom mellett. Most adj erőt Istenem!” –
imádkoztam magamban.
−

Ok. Ha ezt akarod. Menj el! Ennek semmi értelme! –
mondtam higgadtan, feltűnően csendesen, az ő zengő
hangjához képest szinte némán. Ezzel csak azt értem el,
hogy még jobban felingereltem. Közben észre vettem,
hogy az ablak sarkából a csoporttársaim minket néznek.
„Már csak ez kellett.” − gondoltam. Társaság előtt
cirkuszolhatunk.

−

Te miről beszélsz? – dühösen meglökött, mire én hátra
hőköltem. Folytatta:

−

Már megint elbújsz e mögé a rohadt intellektuális maszlag
mögé? − Közben hátráltam.− Ezzel nem tudsz lerázni, én
nem hülye gyerek vagyok. Meggyaláztam az apám
emlékét miattad! . Ávri tagadinav maj anda családo!
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(Kitagad a családom.) Hát mi a rák voltam én neked? Egy
jó erős menet? Mudaresz ma! (Megölsz engem!) Végig
játszottál velem? Adtad a félénk nőt közben meg, közben
meg nem vagy más, mint egy rossz kurvone!
Mélyen sértett, amit mondott, „így nem beszélhetnek velem”−
gondoltam és egy pofont akartam adni neki. Ő elkapta a
kezem és ellökött. Aztán hirtelen megfogott és magához
rántott, mint egy rongybabát. Annyira szorított, hogy levegőt
sem kaptam, fájt az ölelése. Belekapott a hajamba és hátra
szorította a fejemet. Megcsókolt. Aztán indulatosan ellökött
magától, úgy, mint egy kurvát szokás, használat után. Levegő
után kapkodtam.
−

Csi trubusz! (Na most mehetsz.) Nekem többé nem
kellesz. − mondta gyűlölettől és megvetéstől izzó hangon.
Az arcán végig folyt egy könnycsepp. Elfordult és ott
hagyott.

Nem tudtam menni, csak botorkáltam a bejárati ajtó felé.
Közben hullottak az én könnyeim is. „Hát most ő is lezárta a
kettőnk dolgát.” – kavarogtak bennem a gondolatok. „Ez az ő
szakítása. Barbár. Ő dobott el engem. Jól tudtam, hogy ezúttal
soha többé nem fog keresni. Rám szakadt, akkor szakadt rám
a felismerés: „Elvesztettem őt örökre. Elvesztettem a férfit, aki
igazán szeretett. Olyannak szeretett, amilyen én valójában
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vagyok. Senki nem ismert úgy, mint ő. Az első nap ismert,
jobban ismert, mint én saját magamat. Minden hibámmal,
hiányosságommal együtt elfogadott. Elvesztettem. Végül úgy
bánt velem, mint egy csalfa utcanővel. Undorodott tőlem.
Éreztem az érintésén a gyűlöletet, a dühödt lemondást.” A
mosdóba vonszoltam magam és ott zokogtam ki magam a
földre kuporodva.
„Most elvesztettem őt. Végleg.” − sírtam ki magamból a
megmásíthatatlan igazságot.

233

Váratlanul

VIII. Fejezet: Fájdalmas felejtés
VIII. fejezet

Fájdalmas felejtés
Eltelt egy év, amióta utoljára találkoztam Vele.
Szomorúan vettem észre, hogy a világ lassan megváltozik
körülöttem: Itthon faji alapon gyilkolják egymást az emberek.
Szlovákiában már euróval fizetnek. Amerikában új elnököt
választottak, Olasz országban megint vesztettek a baloldali
demokraták.
Én személy szerint elvesztettem mindent. A férjem lelkesedése
fél év alatt teljesen elpárolgott. Visszatértek az egyedül töltött,
fonott kanapén átvirrasztott, hideg éjszakák. Azon törtem a
fejem mit rontottam el. Megint. Mentegettem magam:
imádkoztam mindennap, most is mindenek elé helyeztem a
férjem és a gyermekeim, újra feladtam az álmaimat és
magamévá tettem a társaméit. Kerestem, hol volt az a pont,
amikor hibát követtem el, az a pont, amiről tényleg azt kell,
mondjam, hogy ez valóban az én hibám. „Letagadhatatlanul
én követtem el a végzetes hibát. Csak így lehet.” – vádoltam
magam. De hiába vetettem számot magammal megannyiszor,
nem találtam meg azt a bizonyos Hibát.
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kezdődött?

Újra

gyakoribbá

váltak

Nándi

kimaradásai, ismét a munkájával takarózott és lelkiismeret
furdalás nélkül távol maradt a családtól. Tudtam, hogy
hazudik, de nem mertem rákérdezi a kimaradások okára.
Tudtam a válaszok, csak újabb hazugságokat szülnének.
Hányingerem

volt

már

a

kétszínű,

magamutogató

megjátszástól. Egyre gyakrabban utazott el hosszú napokra.
Elérkezet a nap, amikor rá kellett jönnöm, hogy hiába várom a
szerelmes

sms−eket,

azok

nem fognak

megérkezni

a

telefonomra. Mert nem ír nekem. Az első magányos
hónapokban még olvasgattam a telefonomban elmentett régi
üzeneteket. De egy idő után, ha belenéztem a néhány szavas
üzenetekbe, a betűk kaján vigyorral visszaszóltak nekem,
gúnyos megjegyzéseket sikítottak a fülembe: Az egykor
szerelmes szavak, most egészen mást sugalltak nekem:
Egyedül maradtál! Megint becsaptak! Idióta! Nem néztem
többé a gúnyos, szemtelenkedő sms−eket.
Talán Roland minden bajomnak az oka. Én kilöktem őt a
szívemből. Minden erőmmel akartam, hogy újra olyan legyen,
minden, mint rég. De hiába küzdöttem, ahogy telt az idő, a
bennem lévő lobogó tűz, először fáklyává szelídült, majd a
pislákoló fény, egy gyertya, fuvallatra elalvó félhomályos
szürkületté változott. Roland volt az, aki a tüzet gyújtotta
bennem. Ő tudta melegen izzásban tartani ezt a tüzet. Amikor
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elment, elvitte magával a szikrát, amely újra és újra lobogó
tűzzé változtatott, amikor vele voltam. Magával vitt mindent,
amitől vonzónak, szépnek és okosnak éreztem magamban.
Ezért hagyott el a férjem is. Neki éppen ez a mástól szerzett
csillogás tetszett annyira. A döntésemmel, hogy hű leszek
hozzá, megpecsételtem a sorsomat: megszűntem érdekesnek
lenni számára. Ő nem tudott engem azzá tenni, aki egyedül
nem mertem lenni soha. Neki az a nő kellett, akit akkor ismert
meg, amikor nem hozzá tartoztam. Mennyire esztelenek az
emberek. Ami ott hever a lábuk előtt, azt nem kérik, csak
akkor kell nekik, ha elérhetetlen távolságba kerülnek attól.
A férjem nem maradt mellettem, nem kellett neki az ajándékul
adott szerelmem. Elvesztettem őt újra, talán nem is volt az
enyém igazán soha. Megbénított a néma magány, amibe én
magam taszítottam magam.
Nem akartam feladni: kértem, könyörögtem neki, a lábai elé
heveredtem, letérdeltem elé és a kezeit csókolgattam, a
könnyeimmel mostam tisztára a kezét. Próbáltam szeretni őt
odaadással, tisztelettel, kedvességgel, szerettem őt piszkos
tiszteletlenséggel, mocskosul imádtam. Akartam leteperni és
kiverni belőle a vad szerelmet. Akartam, hogy lássa bennem
azt a nőt, akit egykor látott, hogy nézzen rám, úgy, ahogy
akkor

tette.

De

lerázott
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könnyedséggel, ahogyan a száraz falevéltől szabadul meg az
ága. Az arcára kiülő fagyos tekintet elárulta nekem, hogy
ismét csatát vesztettem. Este kudarcokkal telve lefeküdtem, de
reggel megint neki estem. Nem adhattam fel, hiszen erre az
esélyre tettem fel az egész életem. „Ha most nem győzök,
elvesztek mindent.” – vallottam be magamnak. Ő mégis újra
és újra elutasított. Vesztettem. Ezúttal háborút is.
A világ hiába haladt tovább, én megrekedtem azon a szerda
délutánon, az iskola épülete előtt. Nem tudtam megtartani a
férjemet. Sem. Esélyem sem volt a győzelemre: neki egy olyan
nő kell, aki mellette nem lehettem soha.
Az életem fordulópontoz ért. Tanácstalanul néztem magam
elé: a gyógyszerekhez vagy alkoholhoz forduljak segítségért.
Az egyik borvörös éjszakán Istenhez imádkoztam.
Adj erőt Istenem. Adj erőt, hogy jó anya legyek és jó feleség.
Közben a kezemet morzsoltam a csípős hideg miatt, az orrom
alatt értetlen szavakat mormogtam Isten felé. A nagy fekete
borítású Bibliámhoz nyúltam. Ésaiás könyvénél nyitottam ki.
Egy idézet vastag fekete tintával volt kiemelve és piros tollal
alá is volt húzva:
Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok
az én utaim, így szól az Úr!
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Ésaiás szavai arcul csaptak engem. Kérdeztem Istent: mért
mutatod nekem ezt az igét? Ezzel vigasztalsz engem?
Forgattam a szívemben ezeket, a szavakat, vajon mit
üzenhetnek számomra? Miért húztam alá annak idején piros
tollal ezeket a szavakat. Valahogy kiestek a szívemből ezek az
igék, elfelejtettem a jelentésüket is.

Szótagolva, hangosan

elmondtam minden szót még egyszer, szinte betűztem. Aztán
újra felolvastam az igét. Tudtam, hogy ezeket, a szavakat meg
kell értenem, mert rólam, nekem szólnak.
Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok
az én utaim, így szól az Úr!
Nem jutottam előbbre a saját gondolataimnál: én jól
cselekszem: igyekszem megfelelni a számomra támasztott
elvárásoknak. Ez Isten akarata. Így kell lennie.
Pár nappal később jó anyám hozta haza a srácokat a pénteki
edzés után. Szinte egyszerre értünk a házunkhoz. Én éppen a
munkából tértem haza kimerülten. Anyám látta rajtam
mennyire elcsigázott vagyok. Megfeddett engem, hogy miért a
munkába fektetem az energiámat, amikor két csodás fiam van.
Ezen hamar összekaptunk. Anyám sohasem értett egyet azzal,
hogy dolgozom. Az ő véleménye szerint, akinek gyermeke
van, az arra kötelezi őt, hogy mindent félretéve kizárólag anya
legyen. Ezzel nem értettem egyet sohasem. Ezt elmondtam
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neki. Szegény anyám arcán hosszú ideje nem láttam már a
furcsa elégedettség barázdát. Tudtam: nem büszke a lányára.
Éjszaka, álmatlanul forgolódtam az ágyamban és a nemrég
olvasott bibliai idézet járt a fejemben.
Felültem az ágyamban. Végre megértettem: folyton azért
imádkoztam a szívemben, hogy Isten adjon erőt ahhoz, hogy
megtehessem azt, amit mások elvárnak tőlem. Soha nem
kutattam azt, hogy Istennek mi az akarata velem.

Nem a

szüleimnek, a férjemnek, másoknak, hanem, Istennek. „Lehet,
hogy évek óta megrögzötten imádkozom olyan dolgokért,
amikhez nem is kellene ragaszkodnom vagy azok szerint
élnem?” – kérdezte magamtól tanácstalanul.
A Mi atyánk nevű imádság jutott az eszembe. Még
gyermekkoromban imádkoztam ezzel az imádsággal. De soha
nem szerettem azokat a versikéket, melyeket mindenki
vezényszóra mormol, de senki nem ért belőle egyetlen szót
sem, csak megszokásból mondja el újra és újra. Fel sem fogják,
hogy mit mondanak, csak imádkoznak egy ismeretlen
istenhez. „Én ismerni akarom azt, akihez nap, mint nap
szólok.” – gondoltam magamban. Ezért nem imádkoztam
többet ezekkel, a sorokkal. Kutatni kezdtem a Bibliában. Nem
sok idő múlva meg is találtam az eredeti szöveget a Máté
evangéliumában:
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Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben,
úgy a földön is.
Nem olvastam tovább a szöveget. „Istennél vannak a
válaszok. Meg kell keresnem őket.” – mondtam magamnak.
Elkezdtem hát imádkozni a Mi Atyánk − ot. Kértem Istent,
hogy mutassa meg a válaszokat és segítsen, hogy végre én is
úgy lássam a dolgokat, ahogyan ő. Nem akartam többé mások
elvárásai szerint élni, meg kell találnom a saját utamat. Egy
bizonyosságot éreztem a szívemben, hogy Isten jót akar
nekem és nem akar olyan életet rám erőltetni, amely tőlem
idegen.
„Meg kell találnom a saját utamat.” – döntöttem el.
A Biblia oltalma alatt végtelen nyugalom szállt a lelkemre. A
legtöbb kérdésemre nem kaptam meg a válaszokat. De
segített, hogy megacélozzam a lelkemet, abba hagyjam az
életem romjai felett való örökös sirámokat és felépítsek egy
olyan biztos köveken álló életet, melynek én fektetem le az
alapjait. Rájöttem, ha figyelmesen olvasom, ez a Könyv
megnyílik előttem, és olyan dolgokat mesél el nekem, melyek
segítséget adnak majd nekem az életben, való eligazodásban.
„Nem

tévedhetek

el

megint.”
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Mindenhová magammal vittem eztán a Titkos Könyvet: a
munkahelyemre, a bevasalásokhoz, sétálni a fiúkkal, mindig.
A két iskolás fiam tartotta bennem a lelket a nehéz hónapok
alatt.

Értük

keltem

fel

reggel,

értük

fejeztem

be

a

továbbképzést, miattuk terveztem új ruhákat és maradtam
továbbra is a tervezőasztal mögött, és nem hagytam ott a
munkám.
Este, amikor kimentem a teraszra, leültem az öreg kanapéra és
felnéztem a csillagokra. Egészen mást súgtak nekem, mint
évekkel ezelőtt. Nem is értettem hogyan történhetett, hogy
elengedtem az életem magam mellett. Anyám szavai igaznak
bizonyultak: ha nem ismersz, nem fáj. Én sem tudtam semmit
a számomra felállított díszletek mögötti életről, ezért nem fájt
a tudat, hogy kimaradok mindabból. Csak az a furcsa életérzés
vett erőt rajtam olykor−olykor, hogy nem győztem igazán
semmiben, nem veszítettem, nem örültem igazán semminek.
Azt követően, hogy megtapasztaltam milyen a fülledt
szerelem, rájöttem milyen a valódi üresség: amikor nincs a
kedves szerelmes érintése, bátorító szavai nem simogatnak,
intő szemével nem figyelmez. Amíg nem aláztak meg teljesen,
nem tudtam, milyen mindenki szemétjévé válni, eldobottnak,
elhagyatottnak, elveszettnek lenni.
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A megkopott fonott kanapén adtam magamnak néhány
ellopott magányos órát, hogy felkészüljek a másnapra. Újra
beszéltem a némán suttogó csillagokkal, a távolból figyelő
Istennel. A könnyek ismét virágot rajzoltak az arcomra.
Könnyebbséget adott nekem ez a csend, ahol, ha figyelmesen
hallgattam a szél különös muzsikával kedveskedett nekem.
Nem akartam elválni. Nem kerestem új szerelmet. Új célokat
vázoltam magam elé: felnevelni a gyermekeimet. „És én
megtanítom őket harcolni mindazért, amiért én nem mertem,
vagy út közben elfelejtettem. Megtanítom őket győzni és
méltósággal elfogadni a kudarcokat is.” – utasítottam magam
és letöröltem az arcomon végig folyó könnyeket.
„Éjszaka sírhatsz! Sírj csak bátran Ági!” – mondogattam
magamnak. „De reggelre töröld le a könnyeidet Nemes Ágnes!
Anya vagy! Nem teheted azt, a mire a szíved vágyik!” –
mormoltam

magam

elé

mindannyiszor,

amikor

legszívesebben reményt vesztve menekültem volna a sorsom
elől.
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Sikerek
Minden reggel felkeltem, munkába indultam és mindent
megtettem, hogy sikeres legyek. Most, hogy már nem nyomta
a vállamat a figyelő tekintetek súlyos terhe, végre szabadon
dolgozhattam, alkothattam. Ez a cég ebben az évben akart
bemutatkozni

a

nemzetközi

piacon

és

ehhez

az

új

divatbemutató kollekcióját kellett összeállítanom. Reggeltől
estig dolgoztam, hétvégénként is gyakran behívtak, de mégis
nagy örömöt jelentett számomra ez a munka. Legalább
lekötötte a figyelmemet, és közben úgy éreztem sikeres
vagyok abban, amit csinálok. Egyre inkább éreztették velem,
hogy számítanak a munkámra és megbíznak a tervezői
kreativitásomban. Szerencsésnek éreztem magam, hogy olyan
dolgot tehetek, amihez értek, és amit a legjobban szeretek a
világon.
Lily Fashion. Ez volt a márka neve, amelyet együtt hoztunk
létre, és amely név alatt most terveztük az első megjelenő
kollekciót. Lily Fashion, a mindennapok hőseinek! – szólt a
divatbemutató köszöntő plakátjának szövege. És valóban
ennek az idézetnek megfelelően igyekeztünk a ruhákat
tervezni. Olyan darabokat mutattunk be, amelyek egyszerre
elegánssá, széppé és egyedivé tehetik a háziasszonyokat, óvó
néniket, tanárokat, mindenkit, aki eddig, azt gondolta, hogy
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eltűnik a hétköznapok forgatagában, de mindig vágyott arra,
hogy felhívja agára a figyelmet az igényességével és
szépségével.
A hosszú órákkal telt munkás napok végére én is mind
feszültebb és idegesebb lettem.
−

Nem. Nem! – mondtam a munkatársamnak, aki egy ív
sárga szövettel közeledett felém.

−

De nézd meg Ági ez éppen jó lenne a Marnie felsőnek! –
mondta nekem.

−

Ezen ne vitázzunk! Az idei kollekción a selyem lesz a
meghatározó! Ezt már megbeszéltük! Vidd innen! A
csipke megjött már? – förmedtem a munkatársamra.

−

Milyen csipke? – kérdezte értetlenül.

−

A Montreal−i csipke! Te rendelted meg! Azt mondtad
holnapra, megérkezik! Akkor hát hol van? – kérdeztem
idegesen.

−

Ja!!! Az. Utánanézek. – ezzel elsunnyogott.

−

Semmirekellő társaság! – fújtattam magamban, miközben
a rajzolóasztal fölé hajoltam és a terveimet javítgattam.

Délután négy óra lehetett, amikor hívattak az irodába. A
biztosnak hitt állásom egy pillanat alatt veszélybe került a
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gondolataimban. Az soha nem jelent jót, ha bejelentés nélkül
elbeszélgetésre hívják az embert. Pedig eddig úgy éreztem,
hogy elégedettek velem. „Most végképp nem rúghatnak ki!
Szükségük van rám a divatbemutató miatt!! Vagy a hülye
selyem miatt van ez? Nem kellett volna olyan ingerültnek
lennem. Talán szóltak a főnökségnek?” – ezek a gondolatok
jártak a fejemben, miközben az iroda felé tartottam.
A beszélgetésből támolyogva hátráltam ki az irodából. Nem
hittem

el,

hogy

mindez

velem

történt.

Miután

visszaszédelegtem az irodába fél órán, keresztül néztem ki az
ablakon át, vártam, hogy eljusson a tudatomig, az iménti
beszélgetés mondatai. Végül behívtam az asszisztensem és
megkértem, hogy segítsen összepakolni a dolgaimat. Láttam
az arcán a megdöbbenést, de nem, mert kérdezni. Nem
válaszoltam a kérdéssel telt arcára. Amikor az utolsó doboz is
megtelt a terveimmel és az irodaszerekkel, Réka rám nézett,
megsimogatta a vállamat és kedves halk, szóval azt kérdezte
tőlem:
−

Segítsek a kocsihoz vinni a csomagokat?

−

Nem köszönöm. – válaszoltam neki.

−

Szívesen segítek. − erősködött.
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Arra szükségem is lesz. – kis szünetet tartottam − de ne a
kocsimhoz vidd a mindezeket, hanem a földszinten lévő
üres vezetői irodába.

−

Tessék? – kérdezte meglepetten.

−

Igen. Résztulajdonos lettem. – mondtam fülig érő szájjal.

Réka szinte táncra perdült az örömhír hallatán. Körbe
fickándozott engem, gratulált, megölelt és örömmel cipelte a
csomagokat. Még utoljára végignéztem az üres szobámon.
„Ezt nem hiszem el! Nemes Ágnes, te mától a Lili Fashion
résztulajdonosa vagy!” – mondtam magamnak, miközben
becsuktam magam mögött a régi kis irodám ajtaját. Kiderült,
hogy már rég foglalkoztatta a tulajdonosokat a kérdés és most,
a divatbemutató előtt, alkalmasnak találták az időt. „Hát én
készen állok világ!” – ujjongtam magamban. Hiszen egész
életemben egy ilyen munkára vágytam, egy lehetőségre, ahol
szárnyalhatok.

Nem

is

álmodtam,

hogy

ez

valaha

megvalósulhat. „Nem csak másokért, hanem magamért is
dolgozom. A saját kollekciómat tervezhetem meg. Immár
magamnak is dolgozom.” – bíztattam magam.
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Vég és kezdet
Egyik nap kora reggel a férjem sietve kapta magára a ruháit.
−

A fenébe! Már megint késésben vagyok! Nem igaz, hogy
ebben a házban semmi nincsen a helyén! Hol az istenben
van a zoknim??

−

Nándi kérlek, ne beszélj így a gyerekek előtt! – mondtam
neki az álmosságot dörzsölve a szememből.

Éppen akkor ébredtem fel. A fiaim ott feküdtek mellettem.
Hajnalban jöttek át hozzánk. Mostanában rászoktak, hogy
éjszaka átszöknek az ágyunkba. Valószínűleg a hétvégi 3D−s
őslényekről szóló filmbemutató tette meg a hatását, ami
annyira

valóságszerűen

ábrázolta

a

zsákmányszerzés

lényegét, hogy igazán mély benyomást hagyott még a mindig
bátor Zozóban is. Hát így lehet, hogy elalváskor az ágyukban
fekszenek, de reggel nálunk ébrednek fel. Nándit nagyon
dühített az új szokás, de én igyekeztem csillapítani őt. A fiúkat
is

felkeltette

nyújtózkodtunk,

az
azon

apjuk

berzenkedése.

kuncogtunk,

hogy

az

Miközben
apa

mit

összeszerencsétlenkedik a kapkodása miatt. Tényleg vicces
volt, ahogy csetlik−botlik, s közben folyton morog az orra
alatt. Fordítva vette fel az ingét. Hasunkat fogtuk, úgy
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nevettünk a próbálkozásain. Azt sem látta meg, ami a szeme
előtt volt, mert folyton átnézett rajta. Felemás zoknit húzott a
lábára. Nem szóltunk neki. Csupán egyetlen gatyában
szaladgált másik inget keresgélve, ami a szeme előtt volt
kiakasztva a szekrényen, de ő csak nyitogatta a szekrény
ajtaját és közben bosszankodott.

Egymást csapkodva

kacagtunk.
−

Mi olyan vicces? Fogkrémes tán az orrom? Inkább azt
mondjátok, meg hol van az a, az a, a csíkos ingem!

−

Jó a ga−ga−ga, alsóneműd! – mondtam afelé mutogatva.
Erre mindenki hangos kacagásban tört ki az ágyban és
hangos Csssssssssssssssss−vel, próbáltak rávenni engem,
hogy ne mondjam meg miért a nagy jókedv.

−

Héj! Megőrültetek? Felkelnél végre? Az ingem. Sietek! –
szólt dühösen, és legyintett ránk.

Felkeltem. Szótlanul odaadtam a szekrény ajtajára akasztott
inget, és kezébe adtam. Ő elvette azt, köszönet nélkül magára
húzta.
−

Egyébként fordítva van rajtad a piros alsónadrágod. –
szóltam hidegen.

Ránézett az alsóneműjére, legyintett egyet aztán tovább
öltözött. Gyorsan felöltözött és elviharzott.
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Ma későn jövök, ne várjatok. Jók legyetek fiúk! – szólt és
már otthon sem volt.

Különösen szép nap volt. Szeptember végéhez képest
kifejezetten meleg nap. Csak egy kardigánt vettem fel, úgy
mentünk el délután a fiúkkal a helyi csapat focimeccsét
megnézni. A fiúk nagyon szerették a Fekete Sasokat. Felvették
a sapkáikat: a Fekete Sasok feliratút, a hatalmas pólót is
magukra aggatták és indultunk a meccsre. Chips −szet ettek,
és hozzá kólát ittak. Ez más napokon, tiltólistán volt, de a
meccsek alkalmával szabad. Izgalmas játék volt. A Sasok az
utolsó két perces hosszabbításban lőtték be a győztes gólt, így
a meccs végeredménye 2:1 a mieink javára. Ráadásul Serkov
Balázs lőtte a gólt, akinek Germicz adta a győztes passzt.
Mindkét helyi játékost személyesen ismerték a srácok és
kisebb túlzással állíthatom, hogy imádták őket.
Miután véget ért a meccs Zozó és Barna odaszaladtak
hozzájuk, kezet ráztak velük, gratuláltak nekik. Kicsit
megkésve, én is csatlakoztam hozzájuk. Láthatóan örültek a
jöttünknek, mert kértek, hogy várjuk meg őket, átöltöznek és a
pálya mellett lévő pizzázóban, megbeszélhetnénk a meccs
részleteit. Ezt a meghívást kedvesen hárítottam. Aminek a
gyermekeim − mondanom sem kell – a legkevésbé sem
örültek.
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Hazafelé szótlanul ültek a kocsiban, így adva tudtomra, hogy
haragszanak rám. Nem erőltettem a csevegést. Otthon gyorsan
készítettem két kiadós hamburgert és a két mérges pulykatojás
elé tettem. Farkaséhesek lehettek, mert az ételt nem tolták el,
hanem szó nélkül nekiláttak és még az utolsó morzsaszemet is
kiszedték

a

tányérjukból.

Hozzá

két−két

pohár

teát

fogyasztottak, még mindig szótlanul.
−

A számlát kinek hozhatom? – kérdeztem ügyetlen pincért
színlelve.

A fiúk egymásra néztek tanácstalanul, mert nem tudták, ha
hozzám szólnak titkos szövetséget, sértenek e vagy már
engedélyezett a párbeszéd. Végül Zozó odaszólt:
−

Az úrnak hozhatja! – és a testvérére mutatott.

−

Nekem? Megbolondultál? Én bizony egy, egy, egy
kopejkát sem adok! – vágta rá Barna.

A kopejka szón aztán olyan jót nevettünk, hogy majd az asztal
alá gurultunk. „Kopejka, kopejka.” Mondtuk nevetve, mintha
a világ legviccesebb szavát mondtuk volna ki. Pár perc alatt
olyan hangzavar támadt a konyhában, mintha egy egész
futball csapat költözött volna be hozzánk.
−

Na fiúk kifelé! Kifelé, kifelé! – mondtam az ajtó felé
mutatva és folytattam: Úgy látom túl sok energia, van
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még bennetek. Menjetek, focizzatok egy kicsit, aztán
fürdés és alvás.
−

Nem!! Aludni nem! – kiabált Barna.

−

Ok. Ok. Még alvásról szó sincs. Csak vegyétek fel a
kabátotok és nyomás kifelé gézengúzok! – zártam le a
vitát.

Ők már vették is a kiscsizmát, kabátkát, kihoztam nekik a
focilabdát és már csapódott is az ajtó.
„Hosszú napunk lesz.” −gondoltam. Tudtam, ha ilyen
virgoncak lesznek semmi sem lesz az esti fürdésből és
kilenckor, még nem fognak aludni. „Még az a jó, hogy ma
péntek van, holnap nincs suli.” – sóhajtottam fel.

„Végre

hazaértem időben. Nem kellet a nagyszülőknek elhozni a
srácokat a suliból. Hát had rosszalkodjanak. Csak ne lennék
ennyire fáradt.” –gondolkodtam, miközben a mosogató felé
görnyedve tisztítottam az edényeket. Este félnyolckor, amikor
már teljesen besötétedett és csupán a kerti lámpa világította
meg az előkertet, a fiúk még mindig kinn voltak és a labdát
rúgták fáradhatatlanul.
A fürdőszobába irányítottam őket.

A kádba forró vizet

engedtem, hogy az átfagyott testük felmelegedjen. Mintha az
ördög bújt volna beléjük. Vízi csatát vívtak. Egy óra múlva én
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vetettem véget a csatározásnak, mivel meguntam a folytonos
ordítozást.

Amikor

beléptem a

fürdőszoba

ajtaján

és

megláttam, hogy a padlón sokkal több a víz, mint a kádban,
igazán nagyon dühös lettem.
Gonosz anyukává változtam. Jól tudták, hogy ilyenkor nem
érdemes vitatkozni velem. Némán engedelmeskedtek hát.
Újra haragudtak rám. Pizsamát húztak. Alig vártam, hogy
lefeküdjenek. Nem mondtam esti mesét sem, csak egy gyors jó
éjt puszit adtam nekik és szigorú szavakkal győzködtem őket,
hogy ne merészeljenek kibújni a meleg paplan alól és ne
kezdjenek el játszani. Majdnem tíz óra volt, mire álomba
„rimánkodtam” őket. Amikor leültem a konyha asztal mellé,
már

tökéletes

rendben

volt

ott

minden.

Idő közben

megszállott lettem. Gondosan odafigyeltem, hogy minden
szabadidőmet kitöltsem. Ha mégis akadt pár üres percem, úgy
azt takarítással töltöttem el. Soha nem értettem jó anyámat, aki
folyton ugyanezt tette. „Én megőrülnék, ha ezt kellene
csinálnom!”– gondoltam. És lám, most önszántamból teszem
én is ugyanazt. Semmi másra nem tudtam gondolni csak egy
kiadós alvásra, mégis most este féltizenegy van és én a padlót,
súrolom a fürdőszobában. Magamra néztem: a súrolókefével a
kezemben, a földön térdelve. Nem éppen üdítő látvány: a
lófarokban összefogott hajam szanaszét hullt, mocskos a
kezem, koszos vizes pólóval és azzal az idétlen halász
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nadrággal, ami hozzátapadt a vékony hosszú lábamhoz. A
szemem karikás, a szám cserepesre száradt. Fáradt voltam és
kimerült. Száz évesnek éreztem magam. A hálószobába
tartottam éppen, amikor Nándi megérkezett. Különös érzéke
volt, hogy mindig a legrosszabb pillanatokban érkezzen meg.
Amikor Nándi megjött és a hálószobában rám talált,
szánakozva rajtam így köszönt:
−

Hát te? Mit csinálsz? Hogy nézel ki?? Komolyan mondom,
te javíthatatlan vagy! – szánakozva végignézett rajtam,
majd választ nem várva elfordult tőlem, kihúzta a gallérja
alól a nyakkendőt, és közben lemondóan csóválta a fejét.

−

A fiúk. – mondtam halkan, majd folytattam: A fiúk
harcosat játszottak.

−

Nem igaz, hogy nem vagy képes megfegyelmezni őket!
Komolyan mondom te nem vagy jó semmire! – kiabált
velem.

Nem szóltam semmit. – fáradt voltam egy újabb parttalan
vitához.
Ő közben vetkőzni kezdett. Nagy gonddal levetette az ingjét,
azt szépen ráterítette a szobafogasra. Aztán levetette a
nadrágját. Megakadt a tekintetem rajta. Csak bámultam, mert
nem hittem el, amit láttam.
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Mi van? Mi a francot nézel rajtam? Nem vagyok kísértet.
Csukd már össze a szádat! – odajött és összezárta a
számat, mint egy neveletlen kisgyereknek. − Komolyan
mondom, inkább szednéd a bogyókat, teljesen kiborítasz!

Lassan megszólaltam.
−

Szép a, − rámutattam az alsónadrágjára − a gatyád. Mi
van nem hallod? Szép a rohadt alsóneműd! – kiáltottam
rá.

Ránézett a gatyájára. Fehérszínű, szépen vasalt nadrág volt.
Úgy tett, mintha nem értené. De én tudtam, hogy nagyon is jól
érti, hogy miért kiabálok vele.
−

Nem értem mi a bajod vele. − ezzel elfordította a fejét.

−

Mióta tart? Ez már hányadik? Hányadik te rohadék?
Válaszolj, te gyáva!! − kiabáltam egyenesen az arcába
hajolva.
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Csssss. Intett. Hallgass már. Ne kiabálj! A gyerekek. Nem
tudom, miről beszélsz. Te nem vagy normális. Hagyj
engem! – mondta halkan elfordítva a fejét.

−

Majd én elmondom neked, hogy miről van szó. Arról a
rohadt nagy igazságról beszélek, hogy reggel még egy
piros kifordított alsónemű volt a szaros seggeden. Ezen
még jót kacagtunk is a fiúkkal. Emlékszel? Most meg egy
rohadt fehér gatya van rajtad. Eddig eltűrtem a kis
kalandjaidat. Rohadék! Azt hitted nem tudok róluk?
Gyűlöllek!! − összeroskadtam. Térdre borulva sírni
kezdtem a szoba közepén.

−

Jól van. Ha ezt akarod. Mit képzeltél, hogy hónapokig
nem sexelek csak azért, mert te időközben frigid lettél. −
Miközben beszélt durván meglökte a vállamat. Még
mindig a szoba közepén térdeltem.

−

Nem tudtál nekem eleget nyújtani. Érted? Te tehetsz erről
az egészről. Áh. – lemondóan legyintett felém − Anyámra
kellett volna hallgatnom! Csak kolonc vagy a nyakamon! –
mondta keményen, szánalom nélkül a hangjában.
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Letöröltem a könnyeimet és lassan felálltam.
−

Hát most jól figyelj! Mert, amit mondok, csak egyszer
mondom el. Hm. Holnap elmegyünk. Elhagylak. A
gyerekekkel együtt. És te nem tehetsz ellene semmit. – a
szemébe néztem, és folytattam − Most, pedig takarodj ki
ebből a szobából. Takarodj! Nem hallod? – kiáltottam rá.

−

Csinálj

amit

visszajöttök.

akarsz!
Egy

visszakönyörögd

Elegem

nap

sem

magad

van
telik

hozzám!

belőled!
el,

hogy

Úgyis
sírva

Nélkülem nem

vagytok semmik.− közben összeszedte az ágyneműjét. −
Te vérszopó vagy! Belőlem táplálkozol. Senkiházi! – ezzel
kiment.
−

Ahogy az első nap sugarai feljöttek, felkeltem én is.
Összepakoltam a legfontosabb ruháinkat. Összeszedtem
a fiúknak is némi ruhaneműt és indultunk. A kicsik nem
értettek semmit abból, ami történik körülöttük, de nem
volt alkalmas az idő, hogy magyarázatot adjak nekik.
Kivertem őket a szobájukból, öltözésre szólítottam őket és
indultunk.

Reggel nyolc óra sem volt, amikor jó anyám lakásának ajtaja
előtt kopogtattam.
−

Szia anya. − köszöntem neki.
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Nem kellett semmit mondanom, mert mindent értett a
küszöbön álló bőröndökből és az én tekintetemből. Potyogtak
a könnyeim, pedig nagyon erősen igyekeztem megfeszíteni az
érzéseimet. Nem törődtem a folyton hulló könnyeimmel.
−

Na jó. Gyertek beljebb. – mondta anyám és beljebb
hessegetett minket. A fiúkat a szobájukba tessékelte, hogy
pihenjenek még. Nem ellenkeztek.

−

Főzök egy kis kávét. − törte meg a csendet anyám.

A

nappalijuk

közepén

álltunk

néhány

másodpercig

mindketten. Egymást néztük. Hirtelen megfordult és kiment a
konyhába. Leültem a szófára, az ablakon átnéztem kifelé,
közben némán folytak a könnyek az arcomon. Anyám később
odajött hozzám és mellém ült. Nem kérdezett semmit, csak
megfogta a vállamat. Az ölébe hajtottam a fejemet és halkan
sírtam tovább. A kajaiban sírtam magamat álomba. Anyám
eközben mereven nézett maga elé üveges tekintettel, bámult a
semmibe és halkan, hogy senki ne tudja, ő is könnyezett.
Már kora délután lehetett, amikor felébredtem. A fiúk hangos
ricsaja ébresztett fel. Tudtam, hogy le kell ülnöm, beszélni
velük

a

megváltozott

helyzetről.

Rosszul

fogadták

a

döntésemet. Nem értették, hogy mért kellet kiszakítani őket a
megszokott közegből. Engem hibáztattak a szétválás miatt és
követelték az apjukat. Erre nem készültem fel. Olyan hirtelen
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történt minden. Zozó végig sem hallgatta a mondanivalómat.
Barna mutatott némi együttérzést és megölelt engem. De
tudtam, hogy titkon abban bízik, hogy ez csupán egy átmeneti
állapot. Elmondtam nekik, hogy minden héten találkozhatnak
az apukájukkal és még az is lehet, hogy többet is látják
egymást, mint eddig. Nyugtattam őket, hogy továbbra is
megmarad az apukájuk, csak nem egy házban lakunk majd
vele.
Barna megsimogatta az arcomat, és azt mondta:
−

Ugye anya, most már nem leszel olyan szomorú, mint
tegnap? Nem fogsz sírni soha többé, ugye?

−

Nem kicsim. Remélem most már nem. – mondtam neki
mosolyogva és a karjaimba zártam őt.

Zozó másnapra sem nyugodott meg. Eldöntötte, hogy én ezzel
a döntésemmel tönkretettem az ő életét. Szerinte mindez azért
történt, mert csak magammal törődöm és nem velük. Kamasz.
Eldöntöttem,

hogy

kitartó

türelemmel

és

szeretettel

megértetem vele, hogy mennyire fontos nekem az ő
boldogsága és talán rájön, hogy ez a döntés nem teszi tönkre
az ő életét.
Anyám, aki egy nappal azelőtt még a karjában tartott, mára
teljes komolyságával beszédre hívott engem.
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De hiszen boldog voltál lányom! Hogy lehet ez?

−

kérdezte őszinte aggodalommal a hangjában.
−

Nem voltam boldog anyám! Idejét sem tudom, mióta nem
vagyok boldog ebben a kapcsolatban. – fakadtam ki.

−

Ne mondj ilyet lányom. Mit tudsz te a boldogtalanságról?
– válaszolt csípősen anyám.

−

Többet tudok, mint sem azt te gondolnád! Megcsalt! Már
hosszú ideje megcsal anyám! Nem is egyszer megtette.
Azt mondta, hogy nem szeret!

−

Nem szeret! Nem szeret! Ti fiatalok csak ezt tudjátok
mondani! Mi a szerelem? Az elmúlik! A hűség az, ami
megmarad! Tán én szeretem az apádat? Hűséges vagyok
hozzá egy életre, gondot viselek rá, mellette vagyok, ha
baj éri. Megfogom a kezét, ha szomorú! Ez a szerelem!
Nem az ölelgetés, meg a babusgatás! Te lettél a felesége!
Vagy talán a többi asszony mind a felesége? Nem! Csak
téged vett el te lány! Téged szeret igazán! Most pedig
csomagolj össze és menj haza a férjedhez.
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Ő már rég nem fogja a kezem anyám! Nem akarok veszekedni,
mert látom, hogy teljesen értelmetlen lenne. De most ne lökj
vissza a karjaiba. Adj egy pár napot és elmegyek a házatokból.
– mondtam neki halkan.
Felálltam és kimentem a szobából. Nem beszéltünk többet
erről a témáról. Azt hiszem, megértette, hogy a döntésem
végleges, nincs miért vitatkozni, mert nem fogok többé együtt
élni a férjemmel. Most már azért perelt velem, hogy miért
akarok elmenni az ő védelmező támogatása alól.
Nagy energiával vetettem bele magam az új életünk
megszervezésébe. Elérkezett az idő, hogy én döntsek az
életemről és felelősséget vállajak a tetteimért. Ezúttal nem állt
senki a hátam mögött és nem irányította senki a lépteimet.
A munkahelyemen két hét szabadságot vettem ki. Minden
nap, miután elvittem a fiúkat a suliba, albérlet keresésébe
fogtam. A keresgélésnek hamar meglett a gyümölcse: a
külvárosban, egy zöld övezetben találtam egy nagyon
kellemes kis családi házat. Jóval kisebb volt ugyan, mint a régi
és kert is gondozatlan és picike volt, de nekünk éppen
megfelelő.
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sírtam

Nándi

után

egyetlen

percet

sem.

Nem

ábrándoztam többé az elmúlt évekről, nem töprengtem az
elveszített életemről.
Engem, magamat is meglepett, hogy mennyire felszabadult
lettem. Sokkal könnyebben vettem az elém táruló akadályokat,
mint azt magamtól vártam. Az idő azt bizonyította, hogy már
régen készen álltam a változásra.
Ő viszont könyörgött nekem. Két hét sem telt bele, és ő jött
utánunk. Sírt, hogy menjek vissza hozzá. Csak ámultam, hogy
milyen széles spektrumát villantotta meg a hazugság és
képmutatás tárházának. De már nem hittem egy szavát sem.
Az elmúlt két hét megtanítatta velem, hogy a szabadság
mindennél többet ér. Mellette rab voltam. Soha többé nem
akartam mellette tölteni egyetlen percet sem. Azon az
éjszakán, amikor hazatért a fehér Ralph Rolan alsóneműjében,
amikor meglökött, amikor én a nappali közepén térdeltem és ő
azt mondta, hogy értéktelen vagyok, megszületett bennem a
visszavonhatatlan döntés. „Soha többé nem akarok egy olyan
élet, melyet nem én irányítok, s amelyben mindig én hajtom
meg a fejem mások előtt.”
Amikor látta, hogy a szép, hízelgő szavak nem érnek célt,
stílust váltott. Követelőzött és fenyegetőzött, hogy elveszi
tőlem a fiúkat és én ez ellen, nem tehetek semmit.
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Tévedsz. – mondtam higgadtan. A gyerekek nálam
maradnak és te hetente egyszer láthatod őket. Persze, csak
ha akarod. Nagyon jól fizető állásom van, találtunk egy
minden kényelmet, kielégítő házat. És ne felejtsd el, hogy
te voltál a megcsaló. Évekig becsaptál és kihasználtál.
Nincs esélyed.

−

Azt nem hiszem!! Ne reménykedj!! Elveszted a fiaidat! –
toporzékolt.

−

Ne izgulj Nándi! Nekem nem kell semmi a szüleid
örökségéből. A házadat is megtarthatod. Vége. Fogd fel
végre: elvesztettél. Már rég elvesztettél! – mondtam
kimért hangon, hűvös ellenszenvvel. – Most pedig menj el
innen! Találkozunk a bíróságon.

Kirohant a házból, úgy, hogy az ajtó majdnem kiszakadt a
foglalatból, amikor becsapta azt maga után.
Gyorsított eljárásban váltunk el. A gyerekek nálam maradtak.
A házából tényleg nem kértem semmit. Megegyeztünk, hogy
fiúkat hétvégenként elviheti és megegyezés szerint bármikor.
Visszamentem

dolgozni,

közben

berendeztem

a

kis

lakásunkat. Zozó utált. Minden szavában éreztem, hogy
haragszik rám. Barna hamar hozzászokott a megváltozott
környezethez. Sokat segített nekem. Az első hónapokban
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annyira lekötött a saját életem újra rendezése, hogy percnyi
időm sem maradt másra gondolni. A munka, a gyerekek, a
ház, kivett belőlem minden erőt.
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X. fejezet

Küzdeni

Vágyak
De az éjszakák szörnyen nehezen teltek el. Hiába voltam
eszelősen fáradt, nem jött álom a szememre.

Napközben

elűztem minden kósza gondolatot a fejemből, de álmomban,
ahogy elszenderedtem kicsit, Roland nézett velem szembe.
Újra ott volt mellettem. Hajszoltam, űztem a gondolatot, de
nem tudtam megszabadulni tőle. Szerettem volna, hogy újra
öleljen, de beégette magát a szívembe a kép, ahogyan
könnyes, gyűlölettel, izzó szemmel néz rám, ellök magától:
„Most már mehetsz! Nekem többé nem kellesz!” Izzadságban
úszva ébredtem és hajnalban a zuhany alatt hűtöttem le
lázongó testemet.
Istenem! – Fohászkodtam az Égnek.
Ezt már nem bírom! Szabadíts meg ettől az elviselhetetlen tehertől.
Vedd ki a szívemből ezt a fojtogató érzést. Ne büntess tovább.
Megfulladok. Tudom, hogy sok hibát követtem el. Fizettem azok
miatt. Csak arra vágyom már, hogy békében élhessek a fiaimmal. Ne
büntess tovább. Nem bírom.
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Nem lettek jobbak az éjszakák. Lassanként a nappalokat is
birtokba vették az eltemetett emlékek. „Amikor megismertem
őt, tudhattam volna, hogy Ő az. De nem ismertem fel.
Elengedtem. Mit elengedtem? Elzavartam, elkergettem őt.” –
ostoroztam magam.
Rájöttem, hogy a fejezet, amit egyszer már lezártam
magamban, most új részt követelt magának az élet írta
könyvem oldalán.
De felégettem minden Rolandhoz vezető utat. Elérhetetlen
távolságba került tőlem.

Tovább
Amikor bementem a munkahelyemre egy rózsa várt az
asztalomon. Lángvörös rózsa. Kaptam már hasonló ajándékot,
mióta itt vagyok: hol egy kis bonbon, hol egy cukorka, kedves
levélpapír. Újra a gimiben éreztem magam. Csak már nem
tudtam olyan fesztelen és szertelen lenni. A munkám
megkövetelte, hogy szép és vonzó nő képét mutassam.
Ugyanakkor

nem

mutathattam

gyengének

magam,

határozottnak kellett tűnnöm, hisz az irányítás is a feladatom.
Nehéz megtalálni a megfelelő egyensúlyt a kettő között. De
azt hiszem, eddig egészen jól sikerült nekem.
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A rózsa mellett feküdt egy levél is.
Kedves Ágnes!
Ma végre vacsoráznál velem?
Miklós
„Kedves ember. Soha nem adja fel.” – kuncogtam magamban.
Amikor feltekintettem ott állt az üvegajtó mögött és a
válaszomra várt, bárgyú mosollyal az arcán.
−

Ma sajnos nem jó. – mondtam neki artikulálva, közben az
órámra mutattam. Mosolyt erőltettem az arcomra.

−

Holnap talán alkalmas? – gesztikulált az üvegfal mögül.

−

Bocs, csörög a telefonom. – mutattam a telefonomra.

Elfordítottam a fejem és úgy tettem, mintha beszélnék
valakivel. „Ó te jó ég! Már csak ő hiányzott nekem. Hogy
rázzam le? Nem akarom megbántani. De meg kell mondanom
neki, hogy hagyjon békén.” – mondtam a nem létező
telefonpartneremnek.
Aznap a legfontosabb feladatom az volt, hogy elkerüljem őt.
„Holnap beszélek vele, majd holnap megmondom neki.” –
mondogattam.
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a

fiúk

végig

hangoskodtak

az

autóban.

A

gondolatokat mégsem tudták elnyomni a fejemben. Annyira jó
lett volna egy barát, akivel megbeszélhetem a gondjaimat, és
tanácsot kérhetnék tőle. Olyan barát, aki együtt örül velem,
akihez őszinte lehetek, és akivel együtt nevethetünk akár
jelentéktelen apróságokon is.
A munkahelyemen a lányokkal még kevésbé jöttem ki, mint a
fiúkkal. Két nagy fiam van. Engem nem kötöttek le a
finomkodások a tipikus női magazinok, nem bírok menni a
tűsarkú cipőben, és nem hiszek a horoszkópokban sem.
Viszont szeretem a focit, inkább választok egy kényelmes
farmert a selyemszoknya helyett és a romantika helyett
természetvédelmi filmeket nézek a tévében.
A gondolataimat a telefon csörgése zavarta meg. A kijelzőn
láttam, hogy apám édestestvére keres. A mindig jó kedélyű,
köpcös cigányember. Meglepett a hívása, régen beszéltünk
már. Ez idáig mindig én hívtam őket.
−

Szia Lyányom! Mi a van veletek? – kérdezte fesztelenül.

−

Szervusz. Én, vagyis mi jól vagyunk.

−

Meg vagy fázva lyányom? Olyan furcsa a hangod! –
kérdezte.
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Jaj nem! Csak éppen vezetek, és a dugóban ülök. –
válaszoltam neki.

−

Veszekedsz? Kivel? Ne idegesítsd fel magad! – ripakodott
rám.

−

Nem. Nem vezetek, vagyis éppen hogy vezetek, és nem
veszekedek. Na mindegy. Ti jól vagytok? – kiabáltam a
telefonba.

−

No lyányom. Nem jó ez a vonal. Recseg − ropog, hogy a
rosseb rágja meg. Pedig nagy dologról akartam veled
beszélni. Na majd visszahívlak késűbb.

Ezzel kinyomta a telefont. Nem is köszönt el.
„Vajon mért keresett?” – kérdeztem magamtól. Mindig
mosolyt fakasztott az arcomon, ha vele beszéltem. Mert olyan
őszinte egyszerűséggel tudott beszélni mindenről, hogy el sem
tudtam képzelni, hogy vannak olyan dolgok is, amit ő nem
érthet meg ebben a világban. Annyira nagy élvezettel,
beleéléssel beszélt a legapróbb dolgokról is hogy öröm volt
hallgatni minden szavát, még akkor is, ha az első mondat után
elvesztettem a mondanivalója fonalát.
Este hívott vissza újra. Éppen a tányérokat szedtem le az
asztalról. Tekervényes úton, módon megtudtam, hogy esküvő
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lesz náluk, melyre nagyon várnak minket az egész családdal
együtt.
Voltam már náluk néhányszor, de soha nem találkoztam
egyszerre az összes rokonsággal. Meg hát én annyira más
voltam, mint ők. Hiába fogadtak őszinte szeretettel én, mégis
tudtam, hogy kívülálló vagyok. Amikor a fiúknak elmeséltem
a meghívást, kitörő örömmel fogadták azt. Alig várták, hogy
megismerjék az ismeretlen unokatestvéreket. Az ő örömük
döntött a kérdésben: elmegyünk a lagziba. Ránk fér egy kis
mulatság.
Két hetünk volt a felkészülésre. Ajándékot vettünk, ruhát
készítettem a fiúknak és magamnak is, kerestünk egy jó
fodrászt, egyszóval készültünk az ünnepségre. Nagyon
izgultunk. Alig vártuk a napot. Anyám és apám természetesen
nem jöttek velünk. Miután elváltunk Nánditól, apám teljesen
elhidegült tőlem. Nem tudta feldolgozni, hogy szégyent hozok
a nevére.
Szombaton kora reggel indultunk vidékre. A ruháinkat
felakasztottuk a kocsiban lévő akasztókra és egész úton
énekeltünk. Nagyon jó kedvünk kerekedett. Én különösen
örültem a hangos zsivajnak, mert a fülemben visszhangzott
Roland szemrehányása.
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Már az utcán vártak minket. Mintha csak mi lennénk az
ünnepeltek. Megöleltek bennünket egyenként és hosszú időn
átcsókolgattak.
Néhány perc múlva a fiúkat játszani hívták az újonnan
szerzett pajtások, engem pedig munkába állítottak. Két
idősebb asszony csirkéket boncolt. Két velem egy korú
asszony, a rántani való húsokat panírozta, mások pedig a
gyümölcsöket szelték. Két asszony az evőeszközöket pakolta.
Dolgozott a ház összes asszonya. A férfiak egy csoportba
verődtek és egyre−másra koccintottak az ifjú pár egészségére.
Én a csirkepucolókhoz lettem beosztva. Undorító munkának
látszott (az is volt), de nem akartam, hogy városból érkezett
úri lánynak tituláljanak, ezért megmakacsoltam magamat és
szaggattam a szárnyas állat tollait.
Az udvaron egész hosszában egy hatalmas fehér ponyvából
felállított sátort helyeztek el. A sátor hátsó részében éppen
most állítják fel a színpadot. Két lépcsőnyi magasságban lesz a
zenészek helye. Valamiért összezördültek egymással a
szerelők, mert mérgesen kiabáltak egymásra. Senki nem
figyelt a zsörtölődésükre, csak nekem sértette a fülemet a
kocsmai stílus. Az egyik idős asszony, − aki éppen akkor jött
ki a házból – megelégelte a káromkodást és odaszólt nekik:
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Hé! Mi az ott hátul? A munkával foglalkozzatok, ne
egymással, a mindeneteket! – mondta nekik.

A két férfi látszólag hallgatott rájuk, mert abbahagyták a
kiabálást, és serényen pakolászni kezdtek. Néhány óra múlva
már a mikrofonokat próbálták.
Nem tudom miért, de én azt hittem, hogy egy étteremben
fogunk vacsorázni és azt követően ott lesz az ünneplés is.
Nagyon kimerültem a délutánra: a nagy zsivaj, hangoskodás,
zenebona és a sok munka. Fájt a derekam, alig tudtam hajolni,
a kezeim zsibbadtak és bedagadtak. A bokáim szinte
kifordultak. Nem tudtam elképzelni, hogy fogok magamba
életet lehelni az esti mulatságra.
Én is segítettem felöltöztetni a szemérmes menyasszonyt. A
diadémot én erősítettem a fejére, hogy biztosan álljon a tánc
közben is. A kis Marice volt az ifjú ara! A lány, aki a sarokban
ült a cigánytelepi kis házikóban. Akinek odaadtam a
névjegyemet, de végül soha nem váltottunk egymással
egyetlen személyes mondatot sem. Már amikor először láttam,
akkor is megakadt a tekintetem a ragyogó bőrű, fekete hajú
vékony lánykán. S most immár itt van: kész nő. És mennyire
gyönyörű volt. Hatalmas nagy kontyban tűzték fel a haját,
amire méretes csillogó−villogó korona került. Erős sminkje,
piros rúzsa mindenki figyelmét magára vonta. De szeplőtlen
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szépsége még az erős festék mögül is kivilágított. A hófehér
ruháját, hatalma abroncs emelte ki. A csipkeruhát méretes
strassz kövek díszítették. Az icipici válla kilátszott a buggyos
királykisasszony ruhájából. Ez különös bájt kölcsönzött neki.
Eszembe jutott jó anyám, aki mindig arra vágyott, hogy nagy
esküvőm legyen, hatalmas mennyasszonyi ruhában mondjam
ki az igent, az egész ország előtt. Most, hogy láttam, hogy
zajlik

egy

igazi

lakodalom,

megértettem

az

anyám

arckifejezésben megbúvó örökös szomorúságot.
Az szertartást végig hangos sírás kísérte: a szülők úgy siratták
gyermekeiket, mintha az utolsó útjukra kísérték volna el őket.
Jó

anyám

és

apám

keserédes

arckifejezését

láttam

mindegyikük arcán. De sírásuk hamar örömre fordult.

A

cigányzenészek már a kapuban várták a vendégsereget. Estére
annyian lettünk, hogy alig fértünk el a hatalmas sátorban. A
rokonokat elnézve mintha maszkabálba gyűltünk volna össze.
Annyi színpompás estélyi ruhát egy helyen még nem láttam
soha. Olcsó anyagból készített, márkátlan ruhák, de viselőik
mégis úgy jártak − keltek bennük, mintha az angliai királynő
adományozta

volna

nekik

személyesen.

Színpadiasan

vonultak egymás előtt, s közben végigmérték a másikat.
Én a kis fekete selyem koktél ruhámban szürkeegérnek
éreztem magam. Úgy is néztek rám. A hajamat is csupán
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egyetlen fekete kővel díszített csat díszítette. Túlságosan
puritán voltam a színes társasághoz képest.
−

Szép a ruhád Ágikám. Nagyon csinos vagy. – kaptam a
hamisan csengő dicséretet.

−

Köszönöm. Nagyon kedves. – mondtam illedelmesen. De
nem tudtak, vagy nem akartak jól hazudni, mert egy
szavukat sem hittem el.

−

Nézd csak meg az enyém! Igazi organza! Bécsből
hozattam! Tegnap érkezett meg! Már attól féltem meg
sem kapom az esküvőre. De hála Istennek délután
meghozták. − mondta fennhéjázva, jó hangosan, hogy
még legalább három asztalnál hallják a ruhabemutató
történetét.

−

Ó, tényleg! Nagyon szép. − mondtam én is viszont
hazudva.
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kellett

természetesen

az

ifjú

pár

egészségére. Nekem akkor szaladt meg igazán a pohár, amikor
a fiúk már nyugovóra tértek. Annyira jól éreztem magam,
hogy még táncoltam is. Rá kellett jönnöm, hogy nagyon
szeretem ezt a dallamos igazi cigány mulatós zenét.
Pihenésül egy szomorú, szerelmes nótát húzott az öreg cigány.
Egyként énekelt vele az ittas vendégsereg:
Nyári este panaszkodom a csillagos égnek.
Hogy ha engem nem szeretsz már, én minek is élek,
Te vagy az én legszebb álmom,
Te vagy minden boldogságom, szeretlek a sírig…
Ilyen szívhez szóló igaz nótát még soha nem hallottam. Rólam
énekelt. Újra rám tört a kétségbeesett vágy. Sírni kezdtem.
Odajött hozzám a fiatal ara:
−

Mi van, mért sírsz? – felnéztem rá, és ő folytatta, válaszra
nem várva − Szerelmes vagy ugye? – kérdezte együtt
érzően. Bólintottam.

−

No gyere. Cirógatta meg a hajam. Mesélj. – mondta s
közben arrébb hessegetett, hogy helyet szorítson magának
és méretes ruhájának.

−

És én végre mesélhettem. Elmondtam neki a mi nagy
kalandunkat Rolanddal. Türelmesen hallgatott, nem akart
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a kérdéseivel megzavarni. Csak akkor szisszent fel, olyan
fájdalmasan, mintha valaki erősen megcsípte volna,
amikor elmondtam neki, hogy a fiú egyébként oláh
cigány.
−

Micsoda? Te egy oláh cigánnyal kezdtél?

Ez most

komoly? − kérdezte őszinte megdöbbenéssel. De mivel
látta, hogy nagyon megakasztott a lendületemben,
gyorsan megnyugtatott: No jól van, hagyjuk ezt most.
Folytasd csak tovább.
És én folytattam, nem törődtem a fogai között kinyomott
szidalmakkal,

melyek

azért

értek,

mert

oláh

cigányt

választottam társamul. Csak most tudta meg, azt is, hogy a
férjemmel elváltunk. Megölelt, megcsókolt.
Körülnéztem és láttam, hogy mindenki búját elfeledve mulat,
csak mi ketten ültünk itt a nagy tömegben és siránkoztunk.
Kértem őt, hogy menjen ő is, ez az ő napja, ne az én bajommal
foglalkozzon.
−

Dehogy megyek! Megbolondultál! Ha már elkezdted,
mond végig! Meghalok a kíváncsiságtól, hogy halljam a
történet végét.

−

Hát már nem túl sok van hátra. – mondtam neki
szomorúan és folytattam:
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Most egy albérletben élek a fővárosban a gyerekeimmel.
Van egy jó állásom, ruhákat tervezek, olyanokat, amiket
mindig is szerettem volna. Őt viszont elvesztettem végleg.
És tudom, hogy soha nem fogok senkit találni, aki hozzá
hasonló lenne. Ezt elrontottam. – újra elsírtam magam.

−

Ezt fejezd be, mert mindjárt pofon váglak! – mondta
nekem egy öregasszony tekintélyével. Megpróbáltad már
azóta elérni őt? Akartál vele beszélni valahogyan?

−

Én? Nem. Hiszen most meséltem el, hogyan váltunk el. –
mondtam értetlenül.

−

Hány éves vagy te? Úgy viselkedsz, mint egy tini. Hát
nem tanították meg neked, hogyha szeretsz valakit, akkor
a végsőkig küzdjél érte? És még az után is. – fűzte hozzá.
− Ez a cigányszerelem, te nagyokos! A cigányok egyszer
szeretnek, de akkor halálosan. – magyarázta.

−

Nem értettem mit akar ezzel mondani.

−

No, látom nem érted. Várj csak. – kiabált a fülembe, mert
a zenészek muzsikájától alig lehetett érteni, mit mond. –
Meg van még az a névjegykártya, amit adott? Azt
mondtad annak idején, nagyon vigyáztál rá.
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Hát?! Nem tudom. Már idejét sem tudom mikor tettem a
tárcámba. Nem szoktam nézegetni. Úgy értem már rég
nem néztem meg. – mondtam dadogva.

−

Hát akkor nézd meg! Itt a táskád? − kérdezte.

−

Itt. Vagyis nem itt, benn a házban, a szobádban. –
válaszoltam tágra nyílt szemmel.

Megfogta a kezemet és felsegített. Bementünk a szobába. Ő
elkezdte felemelni egyenként a táskákat:
−

Ez az? Ez? Talán ez lesz az?

−

Az lesz az ott! – mondtam neki és egy kis ezüst retikülre
mutattam. Ő kinyitotta a táskámat és a kezembe adta a
pénztárcámat.

−

Nézd meg! – utasított.

Szó nélkül engedelmeskedtem a kérésnek. A megsárgult,
meggyűrt kártya ugyanott volt, ahol annak idején elrejtettem.
Kivette a kezemből, szemügyre vette azt és így szólt:
−

Itt a szám. – ezzel átnyújtotta nekem és a rajta látható
számra mutatott.

Tényleg ott volt.
−

No nézd már milyen süket vagy, Ági! Szereted azt az oláh
cigánygyereket vagy nem? – kérdezte.
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−

Tudod, hogy igen. – mondtam neki.

−

Akkor ott a kezedben a lehetőség. – mutatott a
telefonszámra.

−

Jó, jó. De mit mondjak neki? – kérdeztem tanácstalanul.

−

Mit? Mit? Ági, Ági! Minek túl bonyolítani azt, mi annyira
egyszerű: hát, azt hogy szereted, és vele szeretnél lenni.
Találkozz vele. – mondta teljesen magától értetődően.

−

Ok. Megteszem. – nagyot sóhajtottam.

−

Elővettem a mobilomat és tárcsáztam a számot. Kis idő
telt el, amikor jelzett egy hang:

−

Pitty. Pitty. Ehhez a telefonhoz tartozó szám átmenetileg
nem üzemel. – mondta egy gépi hang.

Gyorsan kikapcsoltam a telefont.
−

Mi van? − kérdezte türelmetlenül.

−

Nem jó a szám. Nem kapcsolható. – mondtam letörten.

−

Jaj, dehogynem. Biztosan rosszul ütötted be. Add ide a
telefont. – kivette a kezemből.

Beütötte a számot: Pitty.Pitty. Ehhez a telefonhoz tartozó szám
átmenetileg nem üzemel. – hallgatta meg ő is a gép üzenetét.
−

Hát ez a szám tényleg nem jó. – mondta lemondóan.
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Látta rajtam, a kedvetlenséget, amit az elmúlt percek
eseménytelenségei okoztak számomra. Odalépett hozzám és
megölelt.
−

No. Ne légy már ilyen szomorú. Mindjárt én is elsírom
magam a saját esküvőmön. – nevette el magát.

−

Én is vele nevettem. Azt semmiképpen nem szerettem
volna.

−

Úgy látom nem maradt más választásunk. – mondta
határozottan.

−

Mire gondolsz? – kérdeztem érdeklődve.

−

El kell mennünk hozzá a Klubba. Na nem most. De jövő
héten hívj fel és elmegyek veled. – mondta ellentmondást
nem tűrő hangon.

−

Micsoda? Dehogy is! Világosan megmondta, hogy ne
zaklassam. Ezt nem tehetem vele. Nem törhetek rá csak
úgy! – mondtam kétségbeesett tiltakozással.

−

Dehogynem. Nagyon is rá törhetsz. És rá is fogsz törni!
Mégpedig velem együtt fogsz odamenni hozzá, és
beszélni fogsz vele. Bizony! – mondta nekem, miközben
kivezetett a népes vendégsereglethez.
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Kinn már mindenki türelmetlenül várta őt. Ahogy meglátták
el is ragadták mellőlem. Már várta őt a menyasszonyi tánc.
Másnap a hazafelé vezető úton Marice szavain gondolkodtam.
Elképesztő volt számomra az a kedvesség és gondoskodás
mellyel a szárnyai alá vett engem a saját esküvője napján.
“Mennyi bölcsesség szorult abba a fiatalasszonyba! Milyen
család veheti őt körül, hogy ennyi mindent tud a szeretetről és
a szerelemről.” − irigyeltem őt.
Az elkövetkezendő napokban nem kaptam hívást a kedves új
barátnőmtől. Nem hibáztathattam ezért: hiszen most lett
asszony. Talán úton vannak valamelyik tengerpart felé. Nem
találtam a telefonszámát, hogy felhívhassam. Írtam hát neki
egy rövid levelet melyben megköszöntem a hozzám való
jóságát és kedvességét.
Kedves Marice, ifjú asszony!
Remélem mikor eme levelemet, olvasod féktelenül boldog vagy azzal
az emberrel, aki minden bizonnyal a világ legszerencsésebb férje
lehet, mivel téged megkaphatott! Szívből köszönöm a hozzám való
jóságodat. Az Isten áldjon meg téged minden egyes szavadért, és
kedvességedért. Nem tudom honnan vetted azt a mélyről jövő
bölcsességet, amellyel útmutatást adtál nekem, de nagyon hálás
vagyok érte. És megfogadom.

280

Váratlanul

X. Fejezet: Küzdeni

Elmegyek Roland után, és beszélni fogok vele. Tudom, hogy ezt kell
tennem, mert itt az idő, hogy rendbe tegyem, amit akkor elrontottam,
hogy végre egy új szakaszába érhessek az életemnek. (Melyben
őszintén remélem, hogy több lesz az öröm, a józanság és a szeretet,
mint az előző években nekem kijárt.)
Őszinte szeretettel búcsúzom, barátod és unokanővéred:
Ági

Nehéz próbálkozás
Szombat van. A fiúkat éppen most vitte el az édesapjuk.
Indulásra készen vártam, hogy végre egyedül legyek.
Hajnalban sokáig álltam a ruhásszekrényem előtt, gondosan
kiválasztottam az összeillő ruhadarabokat: fehér póló, melyre
arany betűkkel az volt ráhímezve, hogy LOVE. Kopottas,
szűkített

fazonú

farmernadrágot

választottam

hozzá.

Összefogtam a hajam, feltettem egy szolid sminket és
elindultam. Kifelé tartottam a belvárosból. A Gyömrői
elágazásnál jobbra fordultam. Egyenesen a Kéklagúna elé
hajtottam. Utoljára még belenéztem a visszapillantó tükörbe.
Mély lélegzetet vettem. Behunytam a szemem és miközben
kinyitottam, már szálltam is ki a kocsiból. Lesimítottam a
hajam, elmormogtam egy rövid imát: „Istenem most segíts
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nekem!” Szinte szaladtam a bejárati ajtó felé. Nyílt az ajtó,
bementem.
Egy lélek sem volt a sötét helységben. Nem láttam a
személyzetet sem. A helységben félhomály uralkodott, folyton
pislognom kellet, hogy hozzászoktassam a szemem a
fénytelenséghez, és élesebben lássak. Beljebb mentem, hátha
találok valakit. Mikor megláttam a nagy üres táncparkettet, az
asztalt, ahol ültünk, a mosdó felé vezető szűk folyosót, olyan
erővel törtek rám az emlékek, hogy hányingerem támadt.
Öklendeztem.
−

Asszonyom segíthetek? Rosszul érzi magát? Robi gyere
gyorsan, a fiatalasszony rosszul van! – kiáltott hátra felé
fordulva

a

nagydarab

öltönyös

férfi.

Egyből

megismertem. Ő volt az az ember, aki beengedett minket
aznap este. „Jó estét Főnök. Jó szórakozást.” – mondta
akkoriban.
−

Hölgyem, segíthetek? – kérdezte még egyszer és egy szék
felé mutatott, hogy üljek le.

−

Ó igen. − ocsúdtam fel a múltidézésből és leültem egy
pillanatra.− Ro, Ro, Rolandot keresem, itt van talán? –
megköszörültem a torkom, mert folyton remegett a
hangom, mintha dadognék.
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−

A Főnököt? – fordult felém gyanakvással.

−

Igen őt. – válaszoltam félénken.

−

Milyen ügyben, ha szabad kérdeznem. − kérdezte, de még
a hangszíne is megváltozott miközben engem méregetett
a szemével.

−

Őőő. Azt hiszem, hm személyes.− válaszoltam bugyután,
mintha egy számtanból elégtelenre vizsgázó magyarázná
a bizonyítványát.

−

Nem válaszolt, csak az arcomat fürkészte.

Hirtelen a combjára csapott és felkiáltott!
−

Ezt nem hiszem el! Ez nem lehet igaz! – hitetlenkedett.

Rászegeztem a tekintetem, hátha le tudom olvasni az arcáról
miért hökkent meg annyira.
−

Parancsol? – kérdeztem.

−

Parancsoool? – kérdezett vissza, majd folytatta − Igen ő
az, tuti, hogy ő! – mutatott rám, mint valami bűnözőre. −
Erika gyere csak ide, Pisti gyertek már. Gyorsan. Itt van.
Itt van az a nő. Parancsolooook? Méghogy parancsoloook!
– kérdezte megint felháborodva. − Igen, parancsolok. –
Kis szünet után folytatta: Kérem, azonnal távozzon innen!
Ön itt nem kívánatos személy.
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Addigra odaértek a többiek is, és én nagyon megijedtem tőlük.
Körülvettek engem, mintha csak egy botrányos látványosság
lennék. Ott sustorogtak a szemem előtt. Elém állt a nő, akit a
csapos lehetett talán. Vörös haja volt, fehér

blúzára

gombostűvel volt ráfogatva a fekete csipkés kötényke.
−

Jó kis firma maga. Nem szégyelli magát, ide jönni? –
köpött egyet. – Magának semmi köze a magunk fajtához.
– mutatott a többiekre. − Hála Istennek. – látványosan
keresztet vetett. − Na takarodjék innen, míg szépen
mondom, ő szemtelenje! – mondta, és az ajtó felé
mutatott. Tudtam jól, hogy a szavait hamarosan tettek is
követni fogják, ha nem szedem össze magam és gyorsan
odébb nem állok.

−

Hm. Nem tudom mit hallottak rólam. − egyenesedtem fel
a székről, − de valószínűleg a dühük, hm jogos. De
higgyék el, okkal jöttem ide és innen én addig el, nem
megyek, míg nem beszélek Rolanddal. – félelmemben
remegni kezdett a lábam is, de azért a vörös hajú asszony
szemébe néztem, és nem tántorodtam meg.

Engem akár meg is verhetnek. − közben kicsordult a
félelemtől egy fránya könnycsepp, amit semmiképpen nem
akartam, de nem tudtam ellene tenni semmit – nem megyek
sehova, − dobbantottam a lábammal és ökölbe szorítottam a
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kezem − csak ha majd Roland mondja, hogy takarodjak innen.
Nem szóltam többet, a csapos szemébe néztem és hagytam,
hogy folyjék a könnyem, nem töröltem le, mintha észre sem
venném azokat. Ők sem szóltak csak néztek rám meredten.
Legalább

egy

percig

így

állhattunk.

Nekem,

egy

örökkévalóságnak tűnt ez az idő. Mintha a bűnvádi
tárgyalásom eredményének kihirdetésére várnék: csak álltam
ott, várva az ítéletem. A nő végül megkegyelmezett rajtam és
megtörte a hosszú, kínos csendet:
−

Nincs itthon a Főnök. – de majd én beszélek vele. Adja ide
a telefonszámát, felhívja magát, ha akarja, ha nem, én nem
könyörgök neki.

−

Még mindig csak álltam, mert nem tudtam hihetem − e,
amit hallok.

−

Na adja már, míg meg nem gondolom magam! – mondta
sürgetve.

Kiborítottam a táskámat a földre. Ők végignézték, ahogy a
földön széthányt dolgaim között keresem a névjegyem. Nem
segítettek nekem.
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.− Megvan! − sóhajtottam fel végül − Odanyújtottam neki,
majd hirtelen visszahúztam a kezem. – Várjon. – mondtam.
Elővettem a tollam és ráírtam egy új chat oldal címét. Azt a
címet, ami az övé volt és az enyém annak idején. − Beszélnem
kell vele. Kérem, értse meg! – mondtam neki, miközben
átnyújtottam neki a kis papírt.
Gyorsan összeszedtem a szanaszét szóródott apróságokat és
siettem kifelé. A nagydarab férfi utánam szólt az ajtóból:
−

Ne keresse többet! Ha akarja, majd felhívja magát.

Nem feleltem. Beültem a kocsiba és indultam haza. Fátyolos
lett a tekintetem, mert végig sírtam. – Isten kegyelme, hogy
szerencsésen hazaértem, mert az út nagy részében azt sem
tudtam, hogy merre járok. „Mit tettem? Nem éreztem ilyen
megalázottnak magam még soha életemben. Egy gyilkost
különb szemek vizslattak volna, mint ahogyan engem azok az
emberek szemléztek. Soha többé nem megyek oda.” –
mondogattam magamnak.
„Elvesztetted!” –mondtam, amikor otthon a tükörben néztem
a meztelen testemet. „Elvesztetted!” − kiabáltam magammal.
„Elvesztettem!” − a lesöpörtem a kis fésülködő asztalomról
mindent. A tükörre ütöttem fájdalmamban. Az nagy robajjal
eltörött, véresre sértette a kezem. Lemostam a kezem, a
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sarokba bújtam és ott maradtam egészen napestig. Ott is
aludtam el.
Több mint egy hét telt el. Szüntelen néztem a telefonom, hátha
megcsörren. Éjszakára behoztam magammal az ágyamba, a
párnámon aludt velem, hátha hívást jelez. Minden áldott nap
több ízben megnéztem a chat oldalt, de soha nem volt benne
egyetlen üzenet sem. Sokszor keltem fel éjszakánként,
megnéztem a közös oldalunkat, de válasz nem jött soha.
Már a második hét is elmúlt. Eldöntöttem, hogy nem nézem
meg többet a levelező oldalt. Három napja hogy utoljára az
oldalra kattintottam. „Én megtettem mindent. Le kell zárnom
ezt a fejezetet.” – mondogattam magamnak. Amikor éjszaka
felébredtem, hogy hiányzik, újra és újra visszaaltattam
magam. „Ne sírj. Nem vígasztal meg senki, úgyhogy nincs
miért!”− fegyelmeztem magam.
De az álom csak nem jött a szememre, ezért felkeltem és
böngésztem az Interneten. Nem tudom már hány kattintás
vezetett el újra ahhoz az oldalhoz, de végül megnyitottam a
levelezőrendszert. Már hajnali öt is elmúlhatott. Először nem
is tudtam, mit olvasok.
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Szia.
Megkaptam az üzenetet. Azt mondták baj, lehet, hát végül írtam
neked.
Roland
Azt hittem egy vers részletét olvasom. Újra és újra elolvastam
a részletet: Azt mondták baj, lehet, hát végül írtam neked. Azt
mondták baj, lehet, hát végül írtam neked.
Roland? Roland? Roland írt nekem! Végül mégis írt. Már két
napja megérkezett a levél. És én csak most olvastam el. Ennyi
volt csupán a levélke szövege. Azonnal kiment az álmosság a
szememből. „Itt a nagy lehetőség! Írt nekem. Válaszolnom
kell. Most.” − gondoltam magamban.
Kedves Roland!
Köszönöm a leveled. Nem is tudod mennyit jelent ez nekem. Jól
tudom, hogy az elválásunk nem hagyott benned szép emlékeket.
Nem kívánok tőled semmi mást, csak annyit, hogy egyszer, egyetlen
egyszer találkozz velem. Beszélnünk kell. Utána, elmegyek.
Ági
Hajnali félhat volt, amikor elküldtem a levelet. A válasz pár
perc múlva megérkezett:
Szombat reggel 10−kor a Kéklagúnában.
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Válasz Ági:
Ott leszek. Köszönöm.
„Elmegyek. Elmegyek. Szombaton ott leszek.”– mondogattam
magamban. Ránéztem a naptárra. Csupán szerda volt. „Hogy
fogom kibírni addig? Mit mondjak majd neki?”
Másnap beszéltem Maricával telefonon. Kitörő örömmel
fogadta az új fejleményeket. Segített felkészülni a nagy
találkozásra, nyugtatgatott. Azt

mondta, hogy

minden

magától fog jönni, ne izguljak, mert úgy lesz, ahogy lennie
kell. Nagyon nehezen múltak a napok. Pénteken már alig
bírtam aludni. Szombaton megvártam, amíg elviszi a fiúkat az
apjuk. Azt követően autóba szálltam és a Kéklagúna felé
hajtottam.
A piros szoknyát vettem fel, a kedvenc fehér felsőmmel, kis
piros pöttyös kendő fityegett a nyakamban. A hajamat
feltűztem, hátul megakasztottam egy kis piros rózsás csattal.
Piros−fehér kopogós cipellőt viseltem, az ahhoz tartozó vörös
táskával. Napszemüveget kellett felvennem, mert bántotta a
szememet a fény vezetés közben.
A klub előtt egy kis taverna kapott helyet, ami fölé bézs színű
ponyvát húztak, hogy óvja az ott üldögélőket, úgy a nap
szikrázó fényétől, mint a nyári záportól. A teraszon mahagóni
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asztalok sorakoztak hozzájuk illő faragott székekkel. A hely,
ami akkor este oly hangos, sötét, homályba burkolózónak
tűnt, most egy kellemes kávézóhelyiséggé változott.
Amikor megálltam az autóval, körülnéztem és láttam, hogy ő
már ott ül. Nem nézett felém, lassan kortyolgatott az előtte
lévő csészéjéből. Már várt rám. Egy imát mormogtam
magamban, lesütött fejjel. Erőért imádkoztam Istenhez.
Kiszálltam a kocsiból, még remegtek a térdeim, ezért
kihúztam magam, megigazítottam a ruhám, lesimítottam a
hajamat és egyenest hozzá indultam. Ezúttal senki nem állított
meg válaszokat követelve.
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Hm. Szia. – néztem annyi év után végre újra őt, − Örülök,
hogy eljöttél. – léptem az asztalhoz, még mindig kissé
remegő lábakkal.

−

Szia. – mondta kurtán. – nem látszott az arcán semmiféle
érzelem.

Fel sem állt a helyéről, hogy köszöntsön. Továbbra is
ugyanúgy ült a faragott székében, a lábát keresztberakta
hanyagul. Kis idő múlva félvállról rám nézett, aztán ismét
elfordította a tekintetét, kortyolt a kávéjából. Kínos csend
következett. Nem vártam tovább, hogy hellyel kínáljon, mert
jól tudtam, hogy nem fogja megtenni. A tekintetében még
mindig ott izzott ugyanaz a gyűlölet, amit akkor láttam benne.
Tudtam, hogy elvesztettem a csatát. Leültem mellé. Vettem
egy nagy levegőt.
−

Ne haragudj, hogy újra megjelentem az életedben. Most
biztosan azt gondolod, hogy ehhez nincs jogom. Tudom,
hogy mennyire nehéz ez neked, de. – félbeszakított.

−

Hagyjuk, azt, hogy mit jelent ez nekem. Ok? Ahhoz már
nincs semmi közöd. Azt mondtad beszélni, akarsz velem.
Itt vagyok. De nincs túl sok időm. – nézett az órájára. Ja,
és megkímélnél azzal a…− most én szakítottam félbe.
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ok.

Megkíméllek

Intellektuális

az

én,

okfejtéseimtől.

hogy
–

is

ettől

mondtad?
láthatóan

meglepődött, mert, most először rám nézett.
Mintha a szája sarkán valami kicsi mosoly is látszott volna, de
valószínűleg ez csak a meglepettségtől lehetett így.
−

Ok.

−

mondtam

még

egyszer.

Tudom,

hogy

megbántottalak. Tévedtem Roland. Az én hibám volt.
Tudom. De szeretném, ha megértenél… – mondtam volna
tovább, de nem hagyta.
−

Te miről beszélsz? Mit értsek meg? Azt hogy kihasználtál,
hogy hazudtál, hogy amikor rám untál, elküldtél a
francba? Mi van? Mi a szar van Ági? Összevesztél az
idióta férjeddel? Azzal a senkiházi gadzsó seggfejjel? Csak
nem? Újra kedvet kaptál a cigány húsra? – az asztalra
csapott: Na ebből elég! Azt hitted nélküled, megáll az
életem? Hogy egész életemben rád várok majd? Hátha
egyszer gyereket szülsz nekem? Százan, ezren állnak a
sorban dili. – mondta gúnyosan. És te már rég nem vagy a
listámon! Tűnj innen! – mondta hidegen.

Összerezzentem ezeket, a szavakat hallva, de felébredt
bennem is a düh a gúnyos megjegyzések hallatán.
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Állj le! Rossz volt neked, sértett vagy. Elhiszem. Azt
hiszed nekem olyan könnyű volt megfelelni mindenkinek.
Én is szerettelek! Szerettelek érted?

Meg akartam fogni a kezét, hogy érezze igazat, mondok, de ő
úgy kapta el azt az érintésem elől, mintha fertőző betegséget
cipelnék magamon. Undorodott az érintésemtől. Ez már sok
volt nekem. Felálltam:
−

Lehet, hogy nem örülsz, hogy itt vagyok. − kiabáltam
dühödten. − De én itt vagyok. És akkor is elmondom,
amiért jöttem.

– pillanatnyi szünetet hagytam, majd

kifújtam a levegővel a mondatomat is: Szeretlek. –
mondtam egyenest a szemébe. Soha egyetlen pillanatra
sem tudtalak elfelejteni. Nézz rám! Ne fordítsd el a fejed!
Nézz rám! „Először is nem azt mondtam, hogy szeretlek,
hanem azt, hogy imádlak. Ha engem idézel, légy
pontos!”− Emlékszel, amikor ezt mondtad? Mielőtt
válaszolhatott volna rá, folytattam: „Nekem kellesz!!” − A
fojtogató sírás

miatt remegett a hangom. – felém

fordította a fejét, megismerte a saját szavait − „Nekem
kellesz. Mindent akarok belőled: elhallgatom az üres
fecsegésed, vagy az okos fejtegetéseid, mert mindig veled
akarok lenni! De. De ha ezzel elveszítelek, akkor elég az,
amit adsz magadból, most, itt, ebben a pillanatban.” −
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Emlékszel? Ezeket te mondtad nekem, amikor magadhoz
öleltél?
Nem szólt semmit, csak bámult rám. Láttam rajta a
tanácstalanságot.
Folytattam:
−

Most elmegyek. Nem kereslek többé. Ígérem. De ha te is
érzed még, amit én, hívj és én örökre melletted, leszek.

Elindultam kifelé.
−

A nyakad. − szólt utánam. Nem értettem, mit mond ezért
hátrafordultam és megkérdeztem:

−

Tessék?

Megtörölte a szeme szélét.
−

A nyakad. − kezdte el megint, majd mivel megint elakadt
ennél a szónál a nyakára mutatott. Éppen a nyakadat
csókol… − összeszorította az öklét, aztán azt mondta:

−

Mindegy.

295

Váratlanul

X. Fejezet: Küzdeni

Elviharzott mellettem. A kocsimhoz mentem. „A nyakam.” −
mondtam magamnak remegő hangon. „A nyakamat csókolta,
amikor

azokat

Elindítottam

az

mondta.
autót.

Emlékszik.
–

„A

Némán

nyakam

sírtam.

−

csókolta.”

–

mondogattam magamnak, mint egy szent imát.
Nem mentem haza. Kimentem a Duna partjára. Az öreg fűzfa
tövéhez ültem. „Megtettem. Képes voltam rá. Szembe néztem
a múltammal.” – hihetetlen nyugalom szállt meg e miatt a
felismerés miatt. Nem voltam benne biztos mi vár rám a
jövőben, de tudtam, hogy most már minden rendben lesz.
Megtettem, amit már rég meg kellett volna tennem.
„Felnőttél kislány.”− mondtam magamnak.
Roland nem hívott az elkövetkezendő napokban. Én is
megtartottam az ígéretemet: nem hívom, nem keresem őt soha
többé. A munkába temetkeztem.
Éppen a munkahelyemen voltam. Egyik vázlatot kerestem.
Feltúrtam miatta az egész asztalt, de sehol nem találtam a
fekete−fehér ceruzarajzot. Megcsörrent a telefon. Megdobbant
a szívem. Tudtam, hogy ő hív. A telefonom elbújt a tucatnyi
papírhalon alatt. Eszeveszett módon dobáltam félre azokat.
Végül az egyik kupac alatt megtaláltam.
−

Halló. Nemes Ágnes. – mondtam.
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Szia, Nemes Ágnes. Hm. – Ő volt az. A hangjában nyoma
sem volt neheztelésnek, vagy haragnak. – Ne haragudj,
hogy csak most hívlak, de le kellett zárnom néhány ügyet,
mielőtt megkereslek. − mondta sejtelmesen. − De most
épp Pesten járok. Nyílt a Ráday u. sarkában egy
hangulatos kis kávézó. Nincs kedved eljönni velem?

Majd kiugrottam a bőrömből hallva a szavait.
−

Ó, ja, hogy a Ráday u.−ban? Nagyon szívesen. Ahhoz a
környékhez

nagyon

kellemes

emlékek

fűznek,

–

kuncogtam − el se hinnéd mennyire szépek. – tettem
hozzá nevetve.
−

Van róla fogalmam. – nevetett ő is – Szerettem ott egy
szép asszonyt. De az dili romnyi volt, mert elhagyott.
Vilazsaveszki zsuvji (esztelen teremtés)! − nem hagytam
befejezni a mondatot:

−

Tíz perc múlva találkozunk a kávézó előtt. – kiáltottam a
telefonba és ezzel lecsaptam azt. Felkaptam a táskám.

−

El kell mennem. – szóltam oda a munkatársaimnak az
irodámból kijövet.

Leszaladtam a lépcsőn. Három utcányira volt a Ráday út. Nem
ültem buszra, mert tartottam a dugótól. Szaladtam hát. A
kávéház felé tartva azon a kis utcácskán kellett keresztül
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mennem, ahol a mi szerelmes fészkünk volt. Nem tudtam
csupán

elmenni

a

lakótömb

mellett.

Odamentem

az

ütött−kopott sötét terméskövekhez. Széttártam a kezem és
megöleltem a kiálló kődarabokat. Akkor hirtelen elkapott
valaki hátulról. Neki dőltem a falnak. Ismertem ezt az érintést.
Erős

és

visszautasíthatatlan

kéz.

Tudtam,

hogy

nem

menekülhetek. Többé már nem is akartam.
−

Időközben megőrültél uri romnyi (kedves asszonykám)? –
mondta nevetve. − A koszos falat ölelgeted, miközben itt
van melletted a lasho rom (igazi cigányember)?

−

Megfordított engem, így olyan közel kerültem hozzá,
hogy az arcán kívül semmi mást nem láttam.

−

Fogd be! – tettem a szájára a kezem, hogy aztán csókot
leheljek rá.
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