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LO VAS IL DI KÓ

A spa nyol meny as  szony
(Lány, re gény)

Rész let

Las san a vé gé hez kö ze le dett az is ko la év és egy ál ta lán 
nem szá mít hat tam jó nyár ra, mert egész élet re ös  sze-
ve szett ve lem a leg jobb ba rát nõm. Ez már jó val elõbb 
meg tör tént, csak nem vet tem ész re. Pon to san egy év vel
ko ráb ban, va gyis azu tán, hogy be fe jez tük a nyol ca di kat. 
Mi vel az is ko la re form ál do za tai vol tunk, nem kel lett föl-
vé te liz nünk, ha nem foly tat tuk az ál ta lá nost, csak im már
kö zép is ko lás ként. Egy sé ges kö zép is ko lá ba jár tunk, ez 
volt a hi va ta los ne ve, egy sé ges, hi szen min den ki szá má-
ra kö te le zõ és sen ki nek nem jó. Sen ki re sem szab va. Ez 
ugyan olyan do log volt, mint a gim ná zi um – a szvetozár 
–, amit szak kö zép is ko lá nak hív tak és csak két évig tar tott,
vi szont elõt te két éven ke resz tül a négy éves gim ná zi u mi 
anyag ja vát nyom ták egy sé ge sen a fe jek be. Mert úgy 
vél ték, jo ga van a la ka tos nak is ar ra, hogy is mer je Szók ra-
tészt és Thomas Mannt. Ne kem re mek két évem volt, nem 
gyõz tem há zi ol vas mány-elem zé se ket ír ni. 

Föl vé te li iz gal mak nél kül bú csúz tunk el az ál ta lá nos 
is ko lánk tól, nem em lék szem, hogy sír tam vol na, krém szí-
nû ra kott szok nya volt raj tam és ró zsa szín, át tet szõ blúz, 
de nem volt un do rí tó, ha nem klassz, ma gam is cso dál koz-
tam, hi szen ró zsa szín volt. Ap ró fe hér pöt  työk kel, de nem 
is pöt  työk vol tak, in kább úgy fes tet tek az anya gon, mint 
a fe hér fog hi ba, a fluorózis, amit leg in kább a sö tét ben lát-
ni, ami kor trük kös fé nyek vi lá gí ta nak. Nagy sze rû ér zés 
volt be fe jez ni az ál ta lá nos is ko lát, az osz tá lyom hoz nem 
ra gasz kod tam túl sá go san, de kü lön ben is együtt foly tat-
tuk. Ba jom az zal, hogy va la mi új kö vet ke zik, nem sok 
volt. Ki csit iz gul tam, hogy meg tu dok-e fe lel ni a kö ve tel-
mé nyek nek, vagy már ti zen öt éve sen bú csút ve he tek az 
egye tem tõl. A nyár ra vi szont úgy gon dol tam, mint so ha
az elõtt. Tit kos va rázs lat nak hit tem, ami tõl meg vál to zik az 
éle tem. Biz tos vol tam ab ban, hogy meg is me rem a fi út,
aki a sze rel mem lesz. És mo zi is lesz meg sé ta a kor zón.

Nem sej tet tem, hogy ’82 nya rán a Pi o nír Cu kor ka- 
és Cso ko lá dé gyár me den cé jé nek part ján el ve szí tem a 
leg jobb ba rát nõ met. A leg jobb ba rát nõm, aki úszott, és 
aki vel min den tit ko mat meg osz tot tam, ugyan azo kat a 
köny ve ket ol vas tuk és jegy ze te ket ké szí tet tünk a Nagy 
In di án könyv bõl, mert nem tud tuk el dön te ni, mi lyen sor-
rend ben kö vet kez nek a kö te tek, csak ab ban vol tunk biz-
to sak, hogy a Vad ölõ az el sõ és a Bõr ha ris nya az utol só,
te hát ada to kat je gyez tünk le, ame lye ket ös  sze ve tet tünk és 
így si ke rült el dön te nünk, mi lyen sor rend ben kö ve tik egy-
mást a tör té ne tek, emel lett Tarzánba vol tunk sze rel me sek, 
Tarzán és az arany vá ros, az volt a ked ven cünk, bár ne kem
nem an  nyi ra, és azt is meg ta nul tam, hogy a vé cén ül ve
kell ol vas ni, va gyis hos  szan kell ücsö rög ni a klo tyón és 
idõn ként han go san nye rí te ni, er re leg jobb a Rej tõ, de ez 
nem iga zán ment ne kem, mert há nyin ge rem tá madt, van-
nak dol gok, ami ket ne he zen vi se lek: nyál, sza gok, un do-
rí tó tör té ne tek, amik ben ezek sze re pel nek, és a hos  szú 
ücsör gés a vé cén, mert én már azt sem ér tem, ho gyan kell-

het vé cé re men ni, ez ön ma gá ban ször nyû, de ha már így 
ala kult, ak kor leg alább gyor san le gyen vé ge. Utol só pil-
la nat ban szok tam el ro han ni, ami kor már szin te be csu rog 
és si e tek, alig lé le gez ve ro ha nok ki. A leg jobb ba rát nõm 
nem ugyan az a lány volt, aki vel egy szer sze rel mes le ve let 
csór tunk ki egy pos ta lá dá ból és aki az óta Ka na dá ban él, 
há rom lá nya szü le tett és bá tor, akár David Crocket, hi szen
mind ezt vé gig csi nál ta, eh hez ké pest a gyors sod rá sú 
fo lyók, ami ket a co boly prém-sap kás hõs le gyõ zött, va ló-
ban ki csik nek va ló me se. A leg jobb ba rát nõm, az úszó, 
na gyon okos lány volt, sze rin tem sok kal több esze volt, 
mint ne kem, ezért is lett fog or vos, azt mond ta, jár junk
für de ni a Pi o nír ba, ott lesz nek fi úk is, vi szünk köny ve ket 
és szend vi cse ket, lab dát és badmintont, re mek nya runk
lesz. Iz gul tam, mert nem gon dol tam, hogy el en ged nek 
a szü le im. Az óta sem fe lej tet tem el azt a há la telt ér zést, 
ami ak kor ön tött el, ami kor még is. Egy sze rû en igent 
mond tak, biz to san azért, mert már ti zen öt éves vol tam.
Min dennap ke rék pár ra pat tan tam, el gu rul tam a leg jobb
ba rát nõ mért és in dul tunk a me den cé re. Cso dás nyár volt, 
elég sok fi ú val meg is mer ked tünk, fõ leg ma gya rok kal, 
mert szer bül nem na gyon tud tunk. De ne kem még is egy 
szerb fiú tet szett meg, olyan ma gas volt, hogy a fe je, ha 
röp lab dá zás köz ben ki nyúj tó zott, a jú li u si nap ba üt kö zött, 
fe hér bõ re volt és fe ke te ha ja, de nem csak fe ke te, ha nem 
ében. És ki csiny sza kál la, ezért el ne vez tük Othellónak. A 
leg jobb ba rát nõm mel min dig úgy fe küd tünk, hogy õ jól 
meg tud ja fi gyel ni, ar ra néz-e Othello, s ha igen, va jon
mi kor. Én ter mé sze te sen hát tal fe küd tem a me den ce túl ol-
da lá nak, ahol õ ta nyá zott a ba rá ta i val, ne hogy ész re ve gye, 
hogy tet szik ne kem. Ami kor víz be men tünk, õ is fü röd ni 
kez dett, olyan kor néz tük egy mást, min dennap tíz tõl dél-
utá nig, a víz ben bát rab ban, a par ton én leg in kább a há tam
for dí tot tam fe lé, de röp lab dá zás köz ben, ha mi ját szot tunk 
a pá lyán, so kat rá néz tem, a ha sam el ol vadt, de nem ron tot-
tam el a já té kot, min den si ke rült, hi szen az volt a leg nagy-
sze rûbb nyár, ka kaó vaj jal ken tük egy mást a ba rát nõm mel, 
ami tõl köz tu dot tan re me kül le het bar nul ni, de a da ra zsak 
is sze re tik, még sem csí pett meg ben nün ket egy sem.

Sze rin tem a ba rát nõm na gyon szép lány volt. Ren ge teg 
hul lá mos ha ja volt és kre ol bõ re, bar na sze me és ará nyos,
iz mos tes te, jót tett ne ki az úszás, szé le sí tet te a vál lát.
Ta lán mo lett volt, ki csit du ci, ez fájt ne ki, de én nem így 
lát tam, azt sze ret tem vol na, ha úgy néz he tek ki, mint õ. 
Pon to san úgy. De én egy egér re ha son lí tot tam, fõ leg, ami-
kor ki jöt tem a víz bõl. Amúgy is ki csi fe jem re rá ta padt 
az amúgy is rend kí vül rit ka ha jam, a bõ röm fe hér volt, 
de olyan fe hér, hogy vis  sza tük röz te a nap su ga ra kat, ha 
el men tem a víz mel lett na po zók kö ze lé ben, azok ri ad tan 
el ta kar ták a sze mü ket, el kép zel ni sem tud ták, mi va kít ja 
el õket. Leg alább is így él tem meg. 

Egész nyá ron kér dez get tem a ba rát nõ met, ne ki ki tet-
szik, me lyik fi ú ba lett õ sze rel mes, hogy azt pe dig én 
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tart sam meg fi gye lés alatt, ez rend kí vül ra vasz 
do log, mert nem árul juk el ma gun kat, vi szont 
se gí tünk egy más nak, ami csak fo koz za a nyár 
és a sza bad ság ízét, hogy mi már ilye ne ket is 
meg te he tünk. Dél után ra annyi ra el fá rad tunk, 

hogy alig tud tunk ha za bi ca joz ni, ám nem szá mí tott, 
hi szen alig vár tam, hogy a cso da es te foly ta tód jék. Ugyan-
is sem mi nem ért fel az ér zés sel, ami kor es te zu ha nyo zás 
és ol va sás után el kap csol tam a kacsapalis éjjelilámpám, 
fé lig has ra fe küd tem, a pár ná ba fúr tam a fe jem és ma gam
elõtt lát tam Othellót, aho gyan rámnevet. Több ször 
rámnevetett, tu laj don kép pen sok szor. Ap ró rán gá sok 
fu tot tak át tõ le a gyom ro mon.

Ott hon me sze lés folyt, a nagy anyám, mint meg tud-
tam, mert nem tit kol ta el elõ lem, ha nem alig vár ta, hogy 
jól el mond has sa ne kem, rend kí vül fel há bo ro dott anyám 
azon dön té sén, hogy a se géd ke zés he lyett reg gel tõl es tig 
a me den cé nél lóg ha tok, lus tál kod ha tok és sem mi hasz-
no mat nem ve szik. A nagy anyám sze rint ma gam tól is 
fel ér het tem vol na és  szel, hogy sze gény anyám an  nyit 
dol go zik, mint egy ál lat, én pe dig sem mit nem se gí tek. 
Nem em lék szem, hogy fel aján lot tam vol na a se gít sé gem, 
no ha egy év vel ko ráb ban, va gyis he te dik ben egyet len 
szom bat dél elõtt két szer le szap pa noz tam a men  nye ze tet 
és át is ken tem, húz tam a kony ha asz talt, sze ren csé re már 
ak kor is elég ma gas vol tam, nem kel lett szék re áll nom,
hogy el ér jem a pla font. Té len pe dig ki vit tem a hó ra a szõ-
nye ge ket, krump li pap ri kást fõz tem, ilyes mi ket csi nál tam, 
ami kor a szü le im nek mun ka szom bat ja volt, va gyis nem 
fél tem a mun ká tól, ami nem azt je len ti, hogy sze ret tem 
vol na. Azt sze ret tem, ha meg di csér nek és mo so lyog nak 
rám. Imá dom, ami kor di csér nek. Szám ta lan õrült sé get 
el kö vet tem már ér te.

Nem azért em lék szem te hát a me sze lés re, mert részt 
vet tem ben ne, ha nem azért, mert szalmonellafer tõ zést 
kap tam a kor zón vá sá rolt nyo mós fa gyi tól – mál na és 
va ní lia –, emi att pe dig egy hé tig az ágyat nyom tam, nem 
me het tem a me den cé be.  

Lá za san fe küd tem a szü le im ágyán, ami a szo ba kö ze-
pén, a szek rény nek for dít va állt, míg õk az én szo bám ban 
dol goz tak. Sem mit nem tud tam en ni pi rí tó son kí vül és 
sem mit nem tud tam in ni Schweppes bitter lemonon kí vül.
Ol vas ni nem bír tam, alud ni nem tud tam. Kín ló dás volt 
min den perc. Nyo mós fa gyit az óta sem et tem. Gom bó co-
sat is csak ti zen öt év vel ké sõbb Soltvadkerten, mert nagy a 
for ga lom. Az óta, ha lá tom, hogy tény leg nagy a for ga lom, 
meg koc káz ta tom, de iga zá ból csak a Magnumban bí zom.

Ami kor egy hét tel ké sõbb új ra meg je len tem a Pi o nír 
me den cé jé nek a szé lén, Othello még sok kal job ban né zett
ki és ha tá ro zot tan rám ne ve tett, nem ki csit, féloldalvást, 
mint ha a ba rát ja mon dott vol na va la mit, s azon de rül-
ne, ha nem a sze mem be, ked ve sen, hogy be le fe jel tem a 
me den cé be. Ak kor ta nul tam meg fe jest ug ra ni, ami nek 
ké sõbb jó hasz nát vet tem. Tol la so zás köz ben mond tam a 
leg jobb ba rát nõm nek, hogy ezért a mo so lyért még be teg-
nek len ni is meg ér te. 

A fü vön he ve rész tünk, én leg job ban ol dal vást sze ret-
tem fe küd ni, úgy le he tett leg job ban be szél get ni. A leg jobb
ba rát nõm is min dig így fe küdt, te hát egy más sal szem ben, 
ol dal vást el nyúl tunk a tö rül kö zõ kön és be szél get tünk, 
szá rít koz tunk. Õ re me kül ki tud ta ma gát emel ni a me den-
cé bõl és a víz alatt meg is tu dott for dul ni, én egyi ket sem, 
tõ le pró bál tam meg ta nul ni. Fe jest sem mer tem ugor ni,
ha nincs az a mo soly, tán so ha nem ta nu lok meg. A for-
du lás sal nem bol do gul tam, de a ki jö ve telt meg ta nul tam. 
A ru gasz ko dás ban van a ti tok, le kell gyõz ni a víz el len-
ál lá sát, vagy ilyes mi. A com bom több ször le nyúz tam, 
sok szor vis  sza es tem, ezen re me kül szó ra koz tunk. Mi kor 
az tán el nyúl tunk a tö röl kö zõn, volt mit ki pi hen ni. Egyik 
ilyen pi he nés al kal má val azt mond ta a leg jobb ba rát nõm, 
hogy a nõ vé re ol vas ta egy né met di vat lap ban, hogy egy-
ál ta lán nem di va tos az, ha va la ki nek be mé lyed a de re ka, 
ami kor ol dal vást fek szik, ha nem az egye nes vo nal a di vat.
Na gyon meg örül tem, hogy ezt el árul ta ne kem, hogy még 
egy tit kot meg osz tott ve lem, hi szen jól lát hat tam, az õ 
tes té nek vo na la bi zony egye nes volt. At tól a pil la nat tól 
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kezd ve, akár men  nyi re ne he zem re is esett, ki nyom tam a 
de re kam, hogy az én tes tem vo na la is egye nes le gyen, s 
ne szen ved jek hát rányt a so vány sá gom mi att, meg azért, 
mert a de re kam an  nyi ra be mé lyed.

Ad dig azt hit tem, na gyon jó ala kom van, min den ki 
ezt ál lí tot ta, a nagy anyám ös  szes só gor nõ je is, pe dig õk 
nem vol tak túl ked ves em be rek, leg alább is so ha nem hal-
lot tam, hogy bár ki rõl jót mond tak vol na, már pe dig elég 
so kat hal lot tam be szél get ni õket, azu tán, hogy anyu kám
mun ká ba állt, va gyis ti zen egy éves ko rom tól kezd ve. A 
leg na gyobb szá jú, de egy ben leg ügye sebb is, aki egész 
va gyo no kat szer zett olasz or szá gi út ja i val, tükröskatának 
hí vott, mert ha csak te het tem, az elõ szo ba tü kör elõtt né ze-
get tem ma gam. Egy pil la nat ra ha tá ro zot tan em lék szem, 
ko ra ta vasz volt, ta lán már ci us, egy zöld pul csi ban vol-
tam, kes keny csí kok vol tak az anyag ban, ki tü rem ked tek 
be lõ le, a nap be tû zött az elõ szo ba aj tó sár ga ab la kán, kint 
még hó volt, a hó vi rág ok alig dug ták ki a fe jü ket a ga rázs
kör nyé kén, ahol a leg ha ma rabb ol vadt, reg gel meg si mo-
gat tam a fe hér szir mocs ká ju kat, volt egy ked ves me sém,
ab ban egy kis lány nak hó vi rág ból ké szült ko szo rú volt 
a fe jén, va la ho gyan be teg édes any ján is ez ál tal tu dott 
se gí te ni, ezért sze ret tem an  nyi ra a hó vi rá got, a me sét
min dennap el ol vas tam és sír tam raj ta ti tok ban, a sze re tet 
mi att. Én is úgy sze ret tem anyu ká mat, hogy el szo rí tott 
tõ le a fáj da lom. A nagy anyám hoz reg ge len te ér kez tem, 
ha na gyon hi deg volt, és nem tud tam ki zár ni ott hon az 
aj tót, vil lát dug tam a kul cson lé võ lyuk ba, úgy for dí tot tam 
el. Ér ke zés után te át kap tam Olympos cit rom lé vel, az ott-
hon so ha nem volt, a szü le im anél kül ad ták ne kem a te át
vagy cit rom mal. Az Olympos cit rom lé az Ma gyar or szág 
volt, mint a raj tam lé võ zöld pul csi és a Kos suth Rá dió is, 
ami elõl az elõ szo ba tü kör elé me ne kül tem. Meg a só gor-
nõk elõl. És ak kor ész re vet tem, hogy van már mel lem.
Va la ho gyan lett az éj sza ka fo lya mán, mert teg nap, ami kor
ugyan itt és ugyan így áll tam, még nem volt. Dom bo ro dott 
a zöld pul csi, én meg le húz tam, aho gyan csak tud tam,
ma gam ra fe szí tet tem, akár egy pán célt, hogy mi nél job-

ban lát has sam. Nem szól tam a kony há ban ülõk-
nek, fél tem, ki csú fol ná nak. Ez rit ka dön té sem 
volt, ál ta lá ban nem jut eszem be, hogy bár ki 
ki csú fol hat na en gem, ezért min dig hév vel szok-
tam meg osz ta ni min den öt le tem, gon do la tom. 
Fo gal mam sincs, mit gon dol hat nak fe lõ lem iga zá ból. Per-
sze né hány szor vis  sza hal lot tam. Mond ha tom, hi he tet len. 
Még a fér jek szá má ban is tú loz nak.

At tól a koratavaszi nap tól kezd ve min dennap vis  sza-
tér tem a tü kör höz, de már nem az elõ szo bá ban, ha nem 
a há ló szo bá ban. Hos  szan for go lód tam a szek rény elõtt, 
ahol a meg vi lá gít ha tó tü kör állt. Volt, hogy fe lül tem az 
ágy ra, úgy né ze get tem ma gam. Az ágy tám la elég szé les
volt ah hoz, hogy há rom nõt áb rá zo ló nip pet he lyez zen rá 
a nagy anyám. Az egyi ken a hó fe hér por ce lán nõ hal vány-
sá rga lep len tér delt, egyik tér de érin tet te a ta lajt, a má sik
nem. Szo ro san ös  sze zár ta a comb ja it, a mel lé hez érin tet te 
a kezét. Két mel le ki bug  gyant al kar ja és kéz fe je mel lõl. 
So kat eszem be ju tott, ami kor a ke reszt be ra kott tás kám 
szí ja ha son ló an fe szí tett ket té. A má sik nõ lé nye ge sen 
ki sebb volt, de õrü le te sen szép alak ja volt, ki húz ta ma gát, 
kar ja it ma ga san fel nyúj tot ta és bar na ha ját tar tot ta. Por ce-
lán ha ja hos  szú volt és két fe hér kar ja közt tit ko san me redt 
fel fe lé. A ked ven cem azon ban a har ma dik volt, egy fel öl-
tö zött fi gu ra, fe jén tur bán volt, tes tét ru ha fed te, át lát szó 
musz lin az uj ja kon és com bo kon. Nem tu dom, ho gyan 
le het sé ges por ce lán ból musz lint ké szí te ni, de le het sé ges. 
A tur bán kö ze pén egy toll ma ga so dott. A nõ zsá mo lyon 
tér delt, egyik lá ba ös  sze húz va, má sik hosszan hát ra nyújt-
va az át tet szõ bu gyo gó ban. A fe ne két olyan fe sze sen tar-
tot ta, hogy né ha meg ta po gat tam, nem for ró-e a fe szü lõ 
iz mok tól. Min de ne fe hér volt, fe hér por ce lán ból ké szült, 
mint két tár sa, de vi lá gos kék csí kok fu tot tak a ru há ja, 
bu gyo gó ja men tén, kör be a tur bán ján. A leg szebb lát vány
volt, amit éle tem ben lát tam. Mel le elõ re duz zadt, de nem 
volt he gyes és ke rek sem. Ezt a pózt gya ko rol tam leg töb-
bet a há ló szo ba fran cia ágyán, ahol, bár men  nyi re ke mény 
volt is az ágy, több ször-több ször el dõl tem. Hogy meg tud-



38

jam tar ta ni az egyen sú lyom, a sar kam a fe ne-
kem hez szo rí tot tam. A má sik lá bam hosszan 
hát ra fe szí tet tem, a de re kam ki húz tam, de an  nyi-
ra, hogy ro po gott. A mel lem ki dül lesz tet tem, a 
ke zem csí põ re tet tem. Ahogy így egyen sú lyoz-

tam, ol dal ra for dí tott fej jel és meg le he tõ sen elé ge det ten, 
hir te len va la mi fur csa ér zés su hant át ben nem, a sar kam
alatt, ahol a fe ne kem hez nyom tam. Olyan kel le mes volt, 
hogy ol dal ra dõl tem tõ le az ágyon, és kun cog ni kezd tem, 
ab ba sem tud tam hagy ni. Azt hit tem, vé let len, de egy idõ 
után rá jöt tem, hogy nem az. 

Ami kor ezt el un tam, ak kor az el sõ szá mú höl gyet ját-
szot tam, aho gyan a nagy anyám ne vez te õket. Ka rom a 
mel lem kö zé szo rí tot tam, de ez nem volt an  nyi ra si ke res, 
mert még nem iga zán volt mé re te a mel lem nek. De ma ga a 
moz du lat na gyon tet szett, ak ko ri ban lát tam a Há rom test õrt
a té vé ben, s a moz du lat azt idéz te fel, aho gyan a höl gyek
meg ha jol nak. Csak nem volt olyan ki vá gott ru hám, ezért, 
ha egye dül vol tam, a nagy anyám a hát só kert ben a pa ra di-
cso mot ka róz ta, le kap tam a pul csim és a szek rény má so dik 
fi ók já ból elõ kap tam a li la anya got, s az zal te ker tem kör be 
a tör zsem. Az a li la anyag nagy sze rû do log volt, nem fosz-
lott, ha nem pöndörödött, tel je sen át tet szõ volt és fi nom
érin té sû, an nak a só gor nõ nek a ru ha uj já ból ma radt ki, aki 
tükröskatának hí vott. Együtt varr tak a nagy anyám mal, s 
hol egyi kük nél, hol má si kuk nál ma radt a reszli. Én csem-
pész tem be a kony ha szek rény fi ók já ból a há ló szo bá ba. Sok-
szor elõ for dult, hogy a li la reszlibe csa var va ül dö gél tem az 
ágyon és az Or vos a csa lád ban cí mû köny vet né ze get tem. 
Ab ból elég so kat meg tud tam mind ar ról, ami ér de kelt. A 
ké pek na gyon tet szet tek, mert ami kor azo kat né ze get tem, 
a li la anya got sok kal fi no mabb nak érez tem.

Ar ra vi szont nem em lék szem, mi lyen für dõ ru hám volt 
a leg szebb nyá ron. A leg jobb ba rát nõ mé re em lék szem, 
sö tét kék volt fe hér csí kok kal, de a sa já tom nem tu dom
fel idéz ni. Nem volt fon tos a tes tem. Csak Othello mo so-
lya volt lé nye ges, hogy el csí pem-e és meg tör té nik-e még 
egy szer. Biz tos vol tam ma gam ban, a tük rök elõtt ren ge te-
get gya ko rol tam, bil le gést, for du lást, ki hú zást, fe szí tést. 
És na gyon szép ala kom volt. ,,De szép alak ja van en nek
a sza ros lány nak”, ez a mon dat olyan volt ne kem, mint 
a jó napot. Ter mé sze te sen a nagy szü lõi ház ban. Ott hon 
ilye ne ket nem mond tak ne kem, de min dig érez tem, meny-
 nyi re szép nek lát nak, de okos nak akar nak tud ni, az lé nye-
ge sebb. A szü le im mel olyan az élet, mint té li ka bát ban a 
va te lin. Ha nincs ben ne, nem hív ják té li ka bát nak. Ha a 
szü le im nem len né nek ben ne, nem hív nák az éle tem nek. 

Ez a bi zo nyos ság tûnt el ab ban a pil la nat ban, ami kor 
a leg jobb ba rát nõm el árul ta, hogy a né met di vat lap ok 
sze rint nem va gyok tö ké le tes. Ad dig ugyan is azt hit tem
ma gam ról. So ha töb bet nem tud tam vis  sza sze rez ni azt a 
kön  nyed sé get, amit ez elõtt a mon dat elõtt érez tem. A leg-
jobb ba rát nõm tel je sen meg vál toz tat ta az éle te met. 

Po ko li évek kö vet kez tek. A tü kör elõt ti el sõ  eny hü-
lést ak kor érez tem, ami kor fel pró bál tam a hi he tet le nül 
szûk, pá ri zsi meny as  szo nyi ru hám, ami nek fe szes sé gét 
a térd bõl szét áram ló, ke mé nyí tett, hát ra fe lé hos  szab bo dó 
fod rok még inkább hang sú lyoz ták. Nem tud tam, mek ko-
ra árat fi ze tek majd az él mé nyért, hogy a tü kör elõtt új ra

el len áll ha tat lan nak lás sam ma gam. Nem akar tam, hogy 
má sok is lás sa nak. A kín ott kez dõ dött, hogy pá ri zsi 
ru hám ban, gyö nyö rû fri zu rám mal a szo ba sar ká ban kel-
lett áll nom órá kon át, hogy néz hes se nek. Nem ért vé get
az zal, hogy el hagy tam a szo bát, de ott kez dõ dött azok ban 
az órák ban, míg ro ko nok, is me rõ sök ér kez tek, hogy meg-
néz ze nek en gem, azu tán pe dig igya nak egy pá lin kát, 
be le hall gas sa nak a ze ne kar mun ká já ba és jól érez zék
ma gu kat. Az ud var meg telt il la tos em be rek kel, én pe dig
egy re ma gá nyo sab ban áll tam a szo ba sar ká ban a szek rény-
bõl ára dó, szé le sen höm pöly gõ le ven du la il lat fogságában. 
Akkor me rült fel ben nem, hogy vé ge az éle tem nek. Ma 
sem tu dok úgy rá gon dol ni ar ra a nap ra, azok ra az órák ra,
hogy ne ful lad jak.

Azu tán te hát, hogy a ba rát nõm meg vál toz tat ta az éle te-
met, ami ért én há lás vol tam ne ki, hi szen el is tit kol hat ta 
vol na elõ lem a né met di vat lap ok ból szer zett in for má ci ót, 
csak még job ban sze ret tem õt. A tes tem mel va ló kap cso-
la tom bo nyo lult volt, nem mond ha tom, hogy mi u tán ki de-
rült, nem va gyok tö ké le tes, ma ga mat ke vés bé sze ret tem, 
mert nem érez tem tö ké let len sé gem. Ha a nagy anyám nem 
mond ja el an  nyi szor, hogy a nõi szép ség tit ka a dús haj-
ko ro na, ,,anyukáááám, el hi he ted, tu dom, mi rõl be szé lek, 
el vég re a kor zón ta nul tam ki a fod rász mes ter sé get, ipa ros 
vol tam, na, hal lod!”, ma gam tól fel sem öt lött vol na ben-
nem. Mi u tán fel pat tan tam a tö rül kö zõ rõl és a me den ce 
fe lé vet tem az irányt, ak kor sem érez tem, hogy ne vol nék
a leg jobb, no ha fe hér bõ röm, hos  szú ka rom za vart, a víz bõl
ki jõ ve pe dig a pi ci fe jem bos  szan tott a rá ta padt vé kony haj-
szá lak kal, de azt kü lön él tem meg, nem a tö ké le tes sé gem 
el ron tó ja ként, ha nem bos  szú ság ként. Ak kor még.

Las san a vé gé hez kö ze le dett a nyár, bú csút kel lett ven-
nünk a me den cé tõl és a fiúktól. Belenyugodtam, hogy 
so ha töb bé nem fo gom lát ni Othellót, de ez nem fájt, mert 
a leg szebb nya ram ne ki kö szön het tem.

Szep tem ber el se jén vi szont majd nem el ájul tam, ami-
kor az új is ko la ud va rán meg lát tam õt. Kön  nyen meg-
lát hat tam, szin te min den ki nél ma ga sabb volt. Mi vel két 
egy sé ges kö zép is ko la volt a vá ros ban, elég ke vés esé lye 
volt an nak, hogy egy su li ba fo gunk jár ni. Plá ne, hogy azt 
hit tem, õ már leg alább har ma di kos, va gyis szak kö zé pes. 
Nem tud tam, hogy csak egy év van köz tünk. Ami kor
meg lá tott, meg szûn tek kö rü löt te a za jok, a ri csaj, csak 
en gem lá tott, el pi rult és mo soly gott, én pe dig nem kap-
tam le ve gõt. Rá néz tem a leg jobb ba rát nõm re, aki szin tén
nem ka pott le ve gõt.

Ak kor meg ér tet tem, hogy mi ért nem né zett szin te so ha 
ar ra a fi ú ra, aki rõl azt ál lí tot ta, hogy tet szik ne ki. Úgy 
telt a nya ram, hogy a szo ká sos nál is ön zõbb nek érez tem 
ma gam ami att, hogy a leg jobb ba rát nõm nek tet szõ fiú 
moz du la ta i ról, vi sel ke dé sé rõl alig szá mol tam be, vi szont
az idõnk ja va ré szé ben Othellóról be szél get tünk.

A leg jobb ba rát nõm nem ült mel lém, és mi re el vé gez-
tük a szvetozárt, már nem is kö szön tünk.

Ez ju tott eszem be, ami kor a spa nyol meny as  szo nyi 
ru hám ban el ju tot tam a Vá ros há zá ig, és az el sõ arc, amit 
meg pil lan tot tam, a kla ri né tos fiú ar ca volt. Õ volt az egyet-
len em ber, aki nek nem volt sza bad el jön nie. Nem is tud ha-
tott ar ról, mi kor lesz az es kü võ.


