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Anyám du gig töl töt te a hang pos ta fi ó kom az alatt a más -
fél óra alatt, amíg az órám tar tott azon a dél elõt tön.
Álvaro, drá gám, anyád va gyok, ne fe lejtsd el oda ad ni
Lisettének a ker tész pén zét; Álvaro, fi am, le gyen eszed be
el hoz ni a pos tát, ne hogy ott hagyd, ami lyen fe le dé keny
bírsz len ni; Álvaro, fi gyelj, ami kor fel ve szed a pos tát,
nézd át ala po san, és dobj ki min dent, ami csak rek lám,
kér lek, nem va gyok most al kal mas ilyen os to ba sá gok kal
fog lal koz ni;

Álvaro, fi am, ahe lyett, hogy va la mit be kap nál csak
úgy seb té ben az egye te mi bü fé ben, is ten tud ja, mit ad nak
ott nek tek, kérd meg Lisettét, hogy üs sön össze ne ked
va la mit ott hon, tu dod, mi lyen ke ze van a fõ zés hez;
Álvaro, hív jál, ami kor el in dulsz a La Moralejából, ne -
hogy épp ak kor men jek a nõ vé red del vá sá rol ni vagy sé -
tál ni vagy akármi… Ki tö röl tem az ös  szes

üze ne tet, mi e lõtt el in dul tam vol na az egye tem rõl, mi -
köz ben a bü fé pult elõtt vár tam, hogy ki hoz zák a sört meg
a két sült hú sos szend vi cset, a ház spe ci a li tá sát, mely hí -
res volt az egész Autónoma egye te men, ugyan a rossz
nyel vek azt be szél ték, hogy azért ilyen íz le tes, mert a
sza kács nõ so ha nem mos sa el a ros télyt, az tán hagy tam
Mai hang pos tá ján egy üze ne tet, mert

ket tõnk kö zül õ volt a fe le dé keny, hogy em lé kez tes -
sem, az nap dél után nem tu dok el men ni az is ko lá ba a fi -
un kért, mert rám ke rült a sor, hogy, anyám sza va i val,
„be ugor jak kö rül néz ni a ház ba”.

Alig ke ve sebb mint egy hó nap telt el apám ha lá la óta,
és kön  nyen le von hat tam a kö vet kez te tést, hi szen ez zel a
fel adat tal már meg bíz ta két bá tyá mat, szi go rú an szü le té si
sor rend ben, lány test vé re i met szo ká sa sze rint ki hagy va.
Nem tud tam, mit érez het tek õk, mi kor vis  sza tér tek a ház -
ba, mely el ke rül he tet le nül õriz te még apa nyo mát, õriz -
ték a dol go zó szo bá ja író asz ta lán el ren de zett tár gyak,
ked venc fo tel ja a té vé elõtt, mely ta lán még pon to san ab -
ban a szög ben állt, a fog ke fé je a für dõ szo bá ban, nem
tud tam, mert a gyász nak még eb ben a be fe lé for du ló,
nagy lel kû sza ka szá ban vol tunk, ami kor min den ki igyek -
szik nem ter hel ni a töb bi e ket sa ját fáj dal má val, és el vár -
ja, hogy õt is meg kí mél jék az ará nyo san ki ju tó ide gen
fáj da lom tól. Szin te min den dél után be ug rot tunk anyám -
hoz egy rö vid idõ re, és ezért sok kal gyak rab ban ta lál koz -
tunk, mint ahogy jó ide je szok tunk, de hall ga tó la gos és
szi go rú egyez sé gün ket be tart va, ke rül tük fel nõtt ko runk
éve i nek kö ze libb, de szét esõ em lé ke it, és in kább az
együtt töl tött gye rek kor kö zös él mé nye it vá lasz tot tuk,
me lyek éde seb bek vol tak, és kön  nyeb ben emészt he tõk
min den ki szá má ra.

Bé ke idõ ben jól ki jöt tem min den test vé rem mel, ami -
kor sem mi lyen kül sõ el len tét nem za var ta ba ná lis be szél -

ge té se in ket az idõ já rás ról, a fo ci ról és a gye re kek rõl, a
he ti egy sze ri kö zös ebéd mi ni má lis ra szo rít ko zó, ké nyel -
mes ru tin já ban, ahon nan min dig hi ány zott va la ki. De az
utób bi idõk nem vol tak bé ké sek, és né hány csa lá di ebéd,
a gye re kek szü le tés na pi zsúr ja, sõt 2003 szent es té je óri á -
si ve sze ke dés be tor kol lott, át tör ve a kor lá tot, amit apám
po li ti kai vi ták iránt ér zett vi szoly gá sa je len tett, és az
egész or szá got át ha tó fe szült ség ki sebb lép ték ben, de ná -
lunk is je lent ke zett. Apám ebéd lõ jé ben ugyan úgy áll tak
fel a po li ti kai erõk, mint a par la ment ben. A jobb ol dal ab -
szo lút több ség ben volt, de a bal ol dal, fe le sé gem, só go -
rom, Adolfo és én, szen ve dé lyes volt, és harc ra kész,
Angélica nõ vé rem pas  szív és szin te min dig né ma tá mo -
ga tá sá val. Köl csö nö sen szí tot tuk ra di ká lis ál lás pon tun kat,
oly an  nyi ra, hogy én, aki évek kel ez elõtt csak Fernando
ba rá tom ked vé ért lép tem be a szak szer ve zet be, és in kább
ösz tö ne im, mint szük ség le te im irá nyí tot ták po li ti kai né -
ze te i met, azon kap tam ma gam, hogy hall ga tó im elõtt a
kor mány el len szó no ko lok, még mi e lõtt meg hir det ték
vol na 2002-ben az ál ta lá nos sztráj kot, és sa ját ékes szó lá -
som rá adá sul meg sem le pett. Há bo rús idõk vol tak, és
ugyan az ös  sze üt kö zés jel ké pes és esz mei szin ten zaj lott,
a szük ség ki élez te ösz tö ne ink. Az enyém pen ge éle sen
vil lo gott 2005 már ci u sá nak el sõ nap ján, ami kor apánk
ha lá la az ötünk kö zött meg osz ló szen ve dés pil la nat ra -
gasz tó já val egye sí tet te gyer me ke it, de azon nal lát szód ni
kezd tek az il lesz té sek, a ré gi és új re pe dé sek, me lyek
még ér zé ke nyeb ben re a gál tak az al ka lom szül te ra gasz tó -
anyag szer ke ze té re.

Ahogy az szin te min den nagy csa lád ra igaz, a mi énk
is kez de tek tõl fog va két klas  szi kus cso port ra osz lott, vol -
tak a na gyok, Rafa, Angélica és Julio, és a ki csik, az az
Clara és én. Az ap rócs ka rész let, hogy míg Claránál öt
év vel va gyok idõ sebb, Julio és köz tem egy év vel ke ve -
sebb van, so ha nem szá mí tott, de az idõ mú lá sá val más
ke reszt irá nyú té nye zõk nyer tek fon tos sá got, me lyek füg -
gõ le ges meg osz tott sá gunk víz szin te sek kel egé szí tet ték ki,
bo nyo lult gra fi kont raj zol va min den ki szá má ra, ki vé ve
en gem. 

Rafa és Julio együtt dol goz tak. Apám kí ván sá gát tel -
je sí tet ték mind ket ten, aki el sõ szü lött jé nek azt ja va sol ta,
vé gez zen üz le ti ta nul má nyo kat, a má so di kat pe dig a jo gi
egye tem fe lé irá nyí tot ta, és úgy ter vez te, én majd épí tész
le szek, hogy há rom fia közt meg oszt has sa cé ge i nek alap -
ve tõ fel ada ta it. Ami kor meg mond tam ne ki, hogy nincs
ked vem épí té sze tet ta nul ni, és in kább fi zi ka szak ra me -
gyek, ak kor nagy meg gyõ zõ erõ vel ecse tel te ne kem ter -
vé nek elõ nye it, de so ha nem hány ta sze mem re vá lasz tá -
so mat, ami nem aka dá lyoz ta meg, hogy ne le gyen még
so ká ig bûn tu da tom, ami ért csa ló dást okoz tam ne ki. 
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