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Médiakirályok

Késő volt. Már azt hitte nem is kerül rá a sor. Ekkor
szólították. Remegő lábakkal lépett a pódiumra. Végül
nyelt egy nagyot és belekezdett.
A zsűritagok csak bámultak egymásra, tátott szájjal.
Csodálatos  hang  töltötte  be  a  termet.  A  levegő  is
megállt, lélegzetvisszafojtva hallgatott mindenki. Lara
már nem félt, csak énekelt. Magyarul kezdte, azután
átváltott olaszra. 
Mikor másodszorra ért a refrénhez, már mindenki állva
hallgatta. Mikor befejezte, olyan éljenzés és tapsorkán
volt,  hogy  megrettent.  Sírni  kezdett,  de  igazából  a
meghatottságtól és attól,hogy azt érezte ilyen nincs ez
csak álom.
A  zsűri  elnöke  odament  és  átölelte.  Vigasztalta  és
dicsérte.  Mindenkin  látszott,  hogy  mennyire
meglepődtek. Egy 17 éves lánytól ilyen előadást egész
Európában évente esetleg egyet vagy kettőt hallani.
Végre hosszú idő után csend lett. Akkor már Lara is
boldogan szipogott. Továbbjutott, ujjongott magában.
Két nap múlva keresték. Be kellett menni a stúdióba.
A stylistokon kívül volt még ott két ismeretlen. Az első
próbaéneklés óta egyszer sem látta őket.
Az egyik odament bemutatkozott és megsimogatta az
arcát. Valami nyugtalanság kerítette hatalmába a férfi
érintésétől. Mikor pedig közölték, hogy teljesen át lesz
alakítva a haja, a ruházata és sokkal erősebb smink
kell,  már  félt  is  nem  csak  nyugtalankodott.  Mikor
végre tükörbe nézhetett,  egy előkelő megrendelhető



prostituáltat  látott.  Amikor  arra  kérték,  hogy  a
kikészített ruhákat is vegye fel, teljesen kikészült.  A
két idegen férfi látta rajta a kétségbeesést.
 Odamentek, hogy vigasztalják. Átölelték és simogatni
kezdték. Mint egy véletlenül a melléhez ért az egyik. 
- Ne féljen Lara kedves, mi csak jót akarunk, - súgta a
fülébe aki először ért hozzá.
Elborzadt.
- Mit akarnak tőlem? Kérdezte remegő hangon.
- Híres énekest, celebet faragni belőled! Volt nevetve a
válasz.
Ekkorra  már  sírt,  zokogott  és  kabátját  felkapva,
közben törölgetve a rákent festéket kirohant.
Még  hallotta,  ahogy  harsányan  nevetve  kiabálnak
utána.
Így nem leszel  ám híres  énekes!  Csak  a  hangoddal
nem sokra mész!!! Ide pedig ne gyere többet, vágtak
egymás szavába.
Egy biztonsági őrnek szaladt neki.
- Hová ilyen sietve kislány?
- Hiszen maga sír!
Lara  már  nem  bírta  tovább,  zokogva  dőlt  az  őr
mellkasának.
-  Kikészítettek  és  olyat  akartak  belőlem faragni  aki
nem vagyok!
Most már nem is énekelhetek.
-  Sajnállak  kislány.  Nem  tehetsz  semmit.       
Tudod ők a médiakirályok!!!
-  Médiakirályok?- kérdezett vissza szipogva.              
- Hát így megy ez, nem a tehetség számít?         

Szomorúan elindult haza és azóta nem énekelt.


