
Másnapos homályban keltem. Nagyon rég voltam ennyire szarul, azt hiszem
öregszem. Kierőszakoltam magam az ágyból, lementem a fürdőszobába, és
elkezdtem engedni a vizet, miközben vetkőztem úgy éreztem pisilnem kell,
úgyhogy felhajtottam a
WC ülőkét, és akkor vet-
tem észre, egy kék kör,
pont a látóterem mértani
közepén, nem is igazán
kék, olyan zöldes. Lepisil-
tem, lehúztam a WCt, az-
tán beültem a kádba. Elgondolkodtam a tegnap estén, a legjobb barátomnak
3 év után újra van barátnője, és egy teljesen normális csaj, kicsit szomorú,
hogy ezen meglepődtem. Befeküdtem a kádba és hagytam, hogy a csap lepi-
silje a térdem. Picit kuncogtam ezen. A két térdem között vettem észre, hogy
ott van az a kékeszöld kör. Beledöntöttem a fejemet a vízbe, és azon gondol-
kodtam, hogy kipróbálom, milyen belefulladni, de aztán feladtam. Felbu-
gyogtam és a néztem a kezeimet, ázottak és ráncosak voltak, de stimmeltek,
ráncosak és öregek, mint én. megcsapkodtam a pocakom, csak ezt kéne el-
engedni. Eszembe jutott, hogy tegnap azzal a lánnyal is összefutottam,
akinek olyan barna szemei vannak, mint egy jó anyának. A kezeim között
megint észre vettem azt a kék kört. Felültem a kádban, és elgondolkodtam,
hogy talán most halok meg, reméltem, hogy ilyen a halál, nyugodtan ülve a
kádban, nincs akaraterőm megmozdulni, és csak elengedem, elengedek min-
dent, és eltűnök örökre. A tükörbe néztem és az arcomon ült a kék kör. Talán
depressziós leszek? Vagyok? Pedig járok terápiára. Eszembe jutott megint az
a lány és egy kicsit felizgultam, de feladtam, valahogy nem tűnt fairnek.
Pedig mostanában olyan kanos voltam, na mindegy. Talán nincs is szerelem,
pedig emlékszem, hogy mennyire beleszerettem, de most nem érzek semmit.
Lehet ilyen a szerelem, ilyen egyszer van aztán szar, mert nincs. Talán kimá-
szom a kádból. Nehézkesen, de sikerült. A földön kúszva akartam, hogy ne
kelljen igazán mozogni, de jó így is két talpon. Most már nem vagyok büdös
másnap szagú, bár belül eléggé úgy érzem magam. Megtörölköztem és fel-
vettem az alsógatyám meg a pólóm. Böfögtem egy egészségeset, megfésül-
ködtem, mint egy jó kislány, és kiszárítottam a hajam. Belenéztem a tükörbe
és szomorúan konstatáltam, hogy nem haltam meg.
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