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CSEREI HAJNALKA 
 

Egy élet darabkái 
 

A kádban üldögélt éppen. A ritka pillanatok egyike volt ez 

– bár nyugodtan mondjunk csak órát –, hiszen már évek óta 

csak zuhanyozásra jutott ideje. Forró gőz töltötte be a szobát, a 

WC fölött lévő ablakot becsukta már akkor, amikor elindította 

a csapot. A hideg maradjon csak odakint. A látszat ellenére 

most is sietős volt a dolga. Mint mindig... Rendszerint túlvál-

lalta magát, és ugyan minden munkáját időre befejezte, de en-

nek a folytonos sietés volt az ára.  

Ezen a vasárnapon még csak egy órával volt lemaradva a 

tervezetthez képest, de a biztonság kedvéért alig engedett vizet 

a kádba. Talán így nem akaródzik majd olyan sokáig benne 

maradni – gondolta. Tíz centiméter magasra ért a víz, a comb-

jai felét borította pusztán be. Megnyugtatta, ha a markával két 

oldalról vizet mert rá, és hagyta a lábai között visszacsorogni, 

most azonban nem jutott erre túl sok ideje. Éppen a haját mos-

ta. Letérdelt, a fejét pedig lenyomta a kád aljáig. Összeszorí-

totta a szemét, és a két kezével vizet mert a tarkójára, amíg 

elég nedvesnek nem érezte. Mindig így tett, ha zuhanyzás he-

lyett mégiscsak fürödhetett.  

Hosszú, sötétbarna haja volt. Teljesen átlagos haj, amolyan 

„normálisan” sima haj – ahogyan mondani szokták. Se nem túl 

hullámos, se nem túl sima. A fenekéig ért. Szerette ugyan ki-

engedve hordani – mindenki azt mondta, sokkal jobban áll 

úgy, ezért lassan ő is kezdte így gondolni –, de mostanság a 

sok rohanás miatt egyre gyakrabban kötötte lófarokba. Hiába, 

valamin spórolni kell az idővel – mondogatta magának a tükör 

előtt mindig, és ezt kompenzálandó kifestette a szemét. 

A tusolófejet a csapra akasztotta, mert a falon lévő tartó 

már réges-régen letörött. Nem is tudta pontosan, hogy volt-e 

valaha egyáltalán, vagy csak egy filmben látott valamikor az 

emlékeiben szereplő kis vasdarabhoz hasonlót.  
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A víz égette a bőrét, de ez nem zavarta. Úgy érezte, belülről 

folyton kihűti valami, és még akkor is melegítőt kell a póló alá 

vennie, amikor más már régen szellős ruhákban jár. Jólesett ne-

ki a forró víz, miközben arra gondolt, elrohan fölötte az élete. 

Már huszonhat éves, és még mindig ugyanazon a lerobbant he-

lyen melózik, ahol a pályafutását kezdte az egyetem elvégzése 

után. Hirtelen valami zaj ütötte meg a fülét. Csípte a sampon a 

szemét, időbe telt, míg megtörölte, és fel tudott nézni. De sem-

mi különös – gondolta –, megmozdult a tusolófej a csapon. 

Mindig is ijedős volt. A filmektől is folyton frászt kapott, akkor 

is, ha előre tudta, mikor mi fog történni. Az öccse ráadásul ál-

landóan rémisztgette őt kiskorukban, és ő tizedszerre is bedőlt 

minden cselének. De ez már régen volt, nem kell rá emlékezni.  

A félelem érzése nem volt ismeretlen számára. Amikor is-

kolába ment, folyton csúfolták a vékony lábai miatt, és mindig 

attól tartott, valaki ismét csontvázként rajzolja le a „művésze-

tek” órán, vagy esetleg a biológiakönyvbe az ő nevét firkálja a 

csontváz mellé. Persze, azóta már vagy tíz-tizenöt év is eltelt, 

minek is emlékezni rá? Gyerekek voltak mind. Nem tudták, 

mit tesznek. No, talán ezért jobb huszonhat évesnek lenni.  

A felnőttek legalább megtanulják, hogy néha illik hazudni. 

Nem is olyan nagy baj, ha elrohan az élet. Eszébe jutott várat-

lanul, hogy az iskolaévei alatt megfordult a fejében néhány-

szor az öngyilkosság gondolata, amit – a szüleire gondolva – 

mindannyiszor elhessegetett. Lídia elmosolyodott a kádban. 

Az öngyilkos szó már régen nem jutott eszébe, pedig akkori-

ban a félelmei is visszatartották ettől. Mi lesz, ha nem képes 

megölni magát, és csak fájdalmat okoz magának? Mi van, ha 

valami visszafordíthatatlan lesz a tette következménye, és még 

rosszabbá válik minden? Nem ritka az ilyen gondolat. Minden 

második tininek megfordul a fejében, hogy véget vet minden-

nek, de idővel ezt kinövi a legtöbbjük. Nem csoda, hogy neki 

is felötlött az elméjében annak idején. Még szerencse, hogy 

mára már kiegyensúlyozottá vált az élete. 

A lány testére hideg vízcseppek hulltak a kád pereméről.  

A félrecsúszott tusolófej az oka, ezt ő is tudta, de a feje még 
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mindig habos volt, ezért inkább arrébb húzódott, hogy ne érez-

ze annyira őket. Eszébe jutott, hogy néhány éve egyik munka-

napján pont ilyen hidegen szemerkélt az eső, amikor ő éppen 

az udvaron sétálva próbálta visszafojtani a könnyeit. Hogy mi-

ért is volt sírhatnékja, azt most nem tudta pontosan felidézni, 

de annyira emlékezett, hogy néhány rosszcsont kölyök volt az 

oka, akik semmilyen tiszteletet nem mutattak iránta. Arra gon-

dolt, mennyire képes megváltozni minden csupán néhány év 

leforgása alatt. Kitörölte a kezével a szeméből a sampont, és 

felpillantott a tükör alatt lévő polcra. Tele volt parfümmel. Azt 

a néhány különlegesebb alakút – azok egyébként nagyon drá-

gák – alig néhány hónapja kapta ajándékba azon a szépségver-

senyen. Még a takarítók is megdicsérték a szép alakjáért. Ne-

vetnie kellett, ha eszébe jutott, hány hódolója akad mostanság: 

alig tudja levakarni őket magáról. Persze, mindez gyorsan el-

múlik. Ha nem lesz ennyire csinos, ha arcán előtűnnek az ot-

romba ráncok, minden a régi lesz. És megint le fogják nézni. 

Vagy talán semmi sem fog változni. A sors kiszámíthatatlan. 

Sosem értette, hogyan is nyerhette meg éppen ő szépség-

versenyt. Belátta ugyan néhány éve, hogy mióta kitelt az alak-

ja, rá lehet mondani a csinos jelzőt, de... Nem látta szépnek 

magát a tükörben. Szinte hallotta, amint elsőéves gimnazista 

korában egy nagyobb lány lófejűnek hívta. Látta magát, ami-

kor kiskorában a párválasztó játékoknál egyedül maradt, vagy 

éppen a vastag szemüvegű, vörös hajú, szeplős fiú került mel-

lé, mert vele sem akartak a többiek játszani. Hiába teltek el az 

évek, ő ugyanazt az arcot látta ma is. Átlagos haj, átlagon aluli 

arcforma, óriási orr. A szépségversenyre egy barátnője nevezte 

be, születésnapi meglepetésnek szánta.  

Végre befejezte a hajmosást. Öblítés, hajbalzsam, öblítés, 

csavarás. Felcsatolta a haját, és rápillantott a telefonjára. Még 

40 perc indulásig, úgyhogy időben van – vette tudomásul. Hát-

radőlt a kádban, a lábát pedig felhúzta, hogy a lábfejét teljesen 

fedje a víz, és ugyanabban a pillanatban óriási csattanással a 

tusolófej a kádba zuhant. Lídia felült, és a fémdarabot bámul-

ta, de nem nyúlt hozzá. Ha nem fejezi be a hajmosást, most ta-
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lán a halántékát ütötte volna meg ezzel. Ki tudja? Elájul hirte-

len, és belefullad a tíz centiméternyi vízbe. Körülbelül másfél 

óra múlva érkezik haza az édesanyja, és akkor majd megtalál-

ja; mentőt, orvost hív, de már késő lesz. Soha, senki nem tudja 

meg, mi történt, vagy ha mégis, arról beszél majd az egész vá-

ros, milyen banális kis balesetben hunyt el a szépségkirálynő. 

Az újságok is megírják, sőt az internetre is felkerül a hír, és kü-

lönböző közösségi portálokon többen megosztják majd. Az 

üzenőfala megtelik Nyugodj békében hozzászólásokkal. Hiába! 

A közösségi oldalak miatt sokkal népszerűbb lett mindenki.  

Megint elmosolyogta magát. Micsoda fantáziálás! Hogy a 

sors keze csapna le rá cserébe azért, hogy neki nem volt ereje 

megtenni annak idején? Annak idején... Hiszen gyerek volt! 

Ha majd egyszer meg kell halnia, biztosan nem így fog történ-

ni. Mennyire kényelmetlen dolog, hogy valakinek a holttestére 

meztelenül találjanak rá! Visszadőlt a kádba még néhány per-

cig, de lassan rohannia kellett ismét. Kiszállt a kádból, gondo-

san megtörülte a testét, mert nem szerette, ha itt-ott nedves 

marad. A törülközőt magára csavarva elővette a hajszárítót. 20 

perc múlva felöltözve hagyta el a házat. Ezúttal a sminken kí-

vül a haját is kiengedte, és gondosan megigazította. Az ajtót 

kulcsra zárta, a kulcsot pedig a táskája cipzáras felébe tette. 

Kivette a zsebéből a telefonját, elküldött egy gyors sms-t, az 

órájára nézett, majd beült az autójába, és elhajtott. 

A rendőrség másfél napig kereste, amíg rátalált. Az út 

egyik meredekebb szakaszán a szakadékba borulva ott állt a 

kocsija – felismerhetetlen állapotban Az úton féknyomokat 

nem találtak, és nem volt arra mutató jel, hogy más kocsi 

okozta volna a balesetet. A rendőrségi jelentésen az állt: a bal-

eset oka a figyelmetlenség, a huszonhat éves hölgy a megen-

gedettnél több alkoholt fogyasztott, így volánhoz ülve saját ha-

lált okozta. A nyomozást egy napon belül lezárták.  

A koporsó mellett jobb oldalon egyedül az anyja állt, a 

többi rokon a másik oldalon foglalt helyet. Lídia sosem fo-

gyasztott alkoholt, ezt mindannyian tudták. 
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Minden napon 

 

Odakint esőcseppek peregnek, 

a levelek táncot járnak a szélben, 

körös-körül eltűntek a napfényben 

fürdőző pillangók: 

könnyezik az ég, 

és sír az én lelkem is. 

 

Egyenként hull le egy-egy csepp a földre, 

ámbár a csapatszellem hajtja őket előre, 

egymástól függetlenül, és mégis együtt 

érkeznek meg a célul kitűzött felszínre. 

De hol az ember társa? 

Hol a barát, ki a szenvedés talaját felszántja, 

és belé az együttérzés, jóindulat, 

megértés és őszinte arculat 

magját veti? 

Társak nélkül a teremtett lény  

semmit sem ér.  

A barát az, aki helyetted is remél, 

amikor te már nem látsz kiutat  

a feneketlen mélyből. 

 

Az esőcseppek lassan a földre hullnak, 

és eggyé válnak a felszín alatt... 

S a halandóban újra megszületik a gondolat: 

„minden napon, a világ végezetéig!” 

 

 

Miért egyedül, 

avagy egy nyelvészagy tekervényei 

 

Ülök az ágyamon magányosan... 

egyetlen szó kavarog elmémben: 

egyedül. 
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Sivár és puszta betűsor,  

melyben az élet nevű örvény 

csak sodor, és megállás nélkül cipel tova. 

A magyartanár nyelvészoldala lendületbe jön... 

A határozó nem a mondat legfőbb eleme, 

az az állítmány lenne, 

de ez esetben társul mellé egy kérdő névmás, 

ami szintén problémás, hiszen 

egy merttel kezdődő mellékmondatot 

vár válaszként: 

miért? 

Megmagyarázhatatlan. 

Legalábbis az én fejemben az. 

Jöjjenek akkor újabb kulcsszavak,  

ezúttal főnevek, bitorak: 

szomorúság, kedvtelenség,  

nyomorúság, hitetlenség, sírhatnékomság... 

-ság,-ség képzősek mind. 

Sanyi bácsi szerint nem is léteznek. 

Csak mi találtuk ki őket. 

Ki tudná megmagyarázni értelmüket? 

Nincs nekik... mi az, hogy szomorúság? 

Jaj, hogy könnyes a szemem...  

azt értem, kérem, 

de attól még nem lesz könnyebb nekem 

csöppnyivel sem.  

Kicsit... kicsit lenne jobb. 

Tárgyragos fok- és mértékhatározó. 

Már megint felbukkant a patvarkodó 

nyelvészagyam egyik neuronja. 

Játékba kezd hajszálaim tövén, 

és kisimítja gondolatom. 
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Megy a zene. 

Mi az, hogy megy?  

Tán lába van neki? – 

Legalább mosolyt csalt  

egy másik részemre a civódó  

Törjön hát elő az egyes szám első személy! 

Én folyton panaszkodom: ne félj, 

mondom magamnak megállás nélkül, 

de csak a kifacsart szívem arca kékül 

a felszólító mondat hatására. 

Hol ennek a versnek a vége? 

Kimaradt az ige... 

a mondatból. Hát igen. 

Nincs neki... mert -ság,-ségből sosem fogy ki a lélek. 

 
Alig éltem... 

 
Alig éltem még néhány évet, 

sorsom vonalán máris elszéled 

az önző, egoista jellem.  

Testvért, barátot azért ad az Isten, 

hogy ne legyen az ember 

egyedül a világon, 

lelkem rejtett ösvényein mégis  

az ítélet nyer teret. 

„Ne ítélj, hogy ne ítéltess! –  

mondja az Írás.  

De hogyan tartsam meg szavát? 

 


