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I. 

 
 
 
 
 
 
 

Az én nevem Chamael, őrangyal vagyok. Társaimmal azon 
dolgozunk, hogy óvjuk az embereket, akiket kijelöl nekünk a 
sors. A régi időkben fontos szerepet töltöttünk az életükben, 
mára azonban kissé feledésbe merültünk. Az emberi 
fejlődés, habár sokszor tűnik bonyolultnak, egy irányba 
megy, amely a lehető legnagyobb kényelem elérése, az 
élet élvezése. A kényelem azonban sajnos sokszor még 
nem a valóság, hanem csak egy illúzió, afféle vágy. Az út 
felé egészen biztosan jó, ám rögös. Furcsa idők járnak a 
Földön, de aki nyitott lélekkel jár, az mindent lát és mindent 
ért. A nyitott lélek fogalma egyszerűnek hangzik, mégis az 
egyik legnehezebb tulajdonság, ezért némi bevezetést 
kíván. 
 
Minden ember nyitott lélekkel születik, a szívükből jön létre, 
és a szemükben válik láthatóvá, de többnyire, valahol az 
idők folyamán mégis elvész ez a képesség. Az egyszerűség 
kedvéért a nyitott lelket hívhatjuk életörömnek is. A legtöbb 
ember feladata, hogy visszaszerezze ezt az elveszett 
képességet. Ezt nevezik életútnak vagy más néven 
sornak, ki hogyan szeretné nevezni. Hívhatjuk akár 
életfeladatnak vagy életcélnak is. Az 
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életörömöt van, aki hamar elveszíti, van, aki később és van, 
aki egyáltalán nem. Vannak emberek, akik hamar 
megtalálják, vannak, akik csak hosszú és fárasztó harcok után 
és van, aki egyáltalán nem találja meg. Mitől függ, hogy kinél 
hogyan alakul? Nos, erre legyen egy jó példa Ádám és María 
története. 

 
Ádámra én vigyázok, Maríára pedig Tzaphkiel. Ádám azok 
közé tartozik, akik hamar elveszítették, melyre az ok 
végtelenül egyszerű. Megijedt, és elhatalmasodott rajta a 
félelem energiája. Ez az energia hihetetlenül erős, és csak 
igazán fejlett elmével lehet úrrá lenni rajta. Az ő 
problémája, hogy ez a félelem 14 éves korában 
hatalmasodott el rajta, amikor is az elméje még gyenge 
volt. Így az ő esetében egy hosszú periódus vette ekkor 
kezdetét, amely alatt nehéz csatákat kell megvívnia, hogy 
legyőzze ezt az energiát. De hiszen pont ezért vagyok 
én, hogy segítséget nyújtsak neki, nem igaz? Részben 
igen, részben nem. Az én feladatom az, hogy megtanítsam 
és rávezessem, hogyan használja helyesen az 
energiákat, melyekkel védelmet, magabiztosságot és erőt 
kaphat, amellyel legyőzi a félelmet, amely elvezetheti élete 
céljaihoz és szerelméhez, vagyis újra megtalálhatja az 
életörömét. Úgy is mondhatnám, hogy rávezetem az útjára. 

 
María pedig éppen az ellenkezője, mégis sokban 
hasonlítanak. A különbség az, hogy ő úgy érzi, boldog. Úgy 
érzi, benne nem veszett el az életöröm, azonban téved. 
Kényelme nyugalmat, boldogságot és szeretetet is nyújt 
neki, melytől boldognak érzi magát, azonban éppen  
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emiatt halványulnak el előtte az igazi céljai, és a szerelmi 
kapcsolatai sem a legsikeresebbek. Tudja magáról, hogy 
mire képes, mégsem tesz érte semmit, mert fél, hogy 
akkor elveszíti ezt a kényelmet, vele együtt pedig 
minden boldogságát. A félelem energiája nála sem 
lankad. Képes mindenkit megtalálni, csak azért sem hagyja 
magát, és Maríát is utolérte. Éppen ezért az ő feladat is 
hasonló, hosszú időszak alatt kell legyőznie a félelmeit, 
elindulni álmai útján, és megtalálni igaz szerelmét. 

 
A kérdésre tehát, hogy miért veszítjük el az életörömünket 
valahol, a válasz végtelenül egyszerű. Az univerzumban 
sok energiaforrás létezik, melyek nem csak jók, hanem 
rosszak is. Az évek folyamán az emberek találkoznak 
rengeteg különböző energiával, melyeket nem mindig 
tudnak irányítani, ezért könnyen elhatalmasodhatnak rajtuk 
a rosszak. Általában ezek az erősebbek. Ha a rossz és a jó 
szembe áll egymással, hogy megküzdjenek, a jó csak 
akkor fog tudni győzni, ha megvannak benne ugyanazok a 
tulajdonságok, mint a rosszban. Ha nincsenek, akkor 
veszíteni fog. Ugyanúgy kell viselkednie, mégis el kell 
hinnie, hogy ő más célért harcol. Ez a gondolat pedig 
alapjában véve sok ellentétet és kérdést vet fel, melyek 
kételyekkel töltik ki a lelkét. Mitől áll ő a helyes oldalon? 
Egyáltalán miért nem lehet természeténél fogva ő az 
erősebb? A pokoli erő azért hatalmasabb, mert 
kegyetlen, és a kegyetlenség nem fér 
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össze semmilyen más érzéssel. Az érzelem pedig 
gyengeség, és az egyik legsebezhetőbb pont, mégis ez nyújtja 
az igaz boldogságot. Aki rossz, az nem csak kegyetlen, de 
boldogtalan is. Ő képes a jót, és az ő boldogságát 
tönkretenni, ezért kell vele megküzdeni. Ezen kívül 
minden embert vonz egy kis csínytevés, ez egy emberi 
tulajdonság. Mindenki életébe kell egy kis izgalom, hiszen 
nélküle értelmetlennek tűnne minden. Mindez rendben 
van, ám ezeket az apró csínytevéseket nem lehet 
összehasonlítani azokkal az energiákkal, melyek igazán 
gonoszak. 

 
Ádám tehát beleesett egy olyan csapdába, melyből csak 
akkor tud szabadulni, ha hallgat rám. María döntése is nehéz, 
hiszen egyfajta választásnak, döntésnek érezheti azt, hogy 
elinduljon ezen az úton. Úgy gondolhatja, hogy ekkor 
választania kellene a családja, és az álmai között. Ha az álmait 
választaná, talán örökké bűntudata lenne, amiért ennyire 
önző volt és nem a családját választotta. Tzaphkiel jobban 
ismeri őt, ezért hívtam ma beszélgetni. Hogy őszinte legyek, 
általában igyekszem kerülni vele a beszélgetéseket, mert 
mindig piszkál. Remélem, hogy ma nem ez fog történni. 
Mégpedig azért nem, mert ma különleges energiákat érzek, 
de még magam sem tudom, hogy miért. Érezni lehet, amikor 
változás jön. Olyan, mint mikor nyomasztó csend támad egy 
hatalmas vihar érkezése előtt. 

 
Az ember életében a vihar előtti időszak általában a 
boldogságról szól, és az örömteli pillanatokról. Ugyanakkor 
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szólhat ez az időszak az építkezésről, fejlődésről és 
készülődésről is, a vihar érkezéséig. Szólhat újjáépítésről és 
tanulásról. Később felhők borulnak be, mellyel tudomásul 
veszik, hogy közeledik a vihar. Ebben az időszakban 
megpróbálnak mindent biztonságba helyezni. Ekkor 
többnyire szomorúak, mert már nem élvezhetik tovább a 
napsütést. Ezután megjelennek a sötétebb felhők is a 
láthatáron, és az embereket izgalom fogja el. Kapkodnak, és 
minden félbehagyott feladatot a lehető leggyorsabban 
igyekeznek befejezni, még a vihar érkezése előtt. Amikor 
azonban megérkezik a nyomasztó, vihar előtti csend, 
figyelem és fegyelem fogja el őket. Tudják, hogy hamarosan 
bekövetkezik, amit sohasem szerettek volna. Ez egy feszült 
pillanat, az elcsendesedés és a várakozás pillanata. A csend 
után feltámad a szél, amely hidegrázó élmény. Ekkor már 
tudják, hogy a vihar részévé váltak, és nem menekülhetnek 
tovább előle. A csendből hirtelen zaj lesz, a nyugalomból 
pedig félelem. A szél hangja és ereje fenyegető. Villámok és 
dörejek robbannak be hihetetlen sebességgel és morajlással. 
Ez az időszak türelmetlen, az emberek sokszor már kiabálnak 
a vihar érkezéséért, mert már nem bírják tovább a 
várakozást. Ekkor erősödik meg bennük a harcszellem, és 
ekkor adják ki magukból az összes feszültséget. Az erő 
imponál nekik, amellyel szembe akarnak szállni. Ezután 
megérkezik a vihar, és teljes erejével lecsap. Ez az egyesülés 
pillanata ember és természet között. Az ember a vihar alatt 
hamar megnyugszik, nem dühöng, hanem csodálkozik. Már 
nem fél és rájön, hogy ettől korábban sem kellett volna 
félnie. Élvezi az esőt, a szelet, a villámokat és a dörgést. 
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Egynek érzi magát mindazzal, ami életet ad neki. Komoly és 
érzéki pillanatok ezek. A vihar pedig kitombolja magát, majd 
szépen lassan elvonul, és újra beköszönt a napsütés. Ekkor az 
ember meghatódik. Elérzékenyül, mert része lehetett ennek 
a csodának. Egy kevés bűntudatot is érez, amiért először 
sértődötten, majd félelemmel és később durván szállt 
szembe vele. Ha visszamehetne az elejére, már másképpen 
cselekedne. Ekkor kezdődik az egész körforgás elölről, és az 
ember fejlődik, ahogy tanul a hibáiból. 

 
Ám akikben megvan az életöröm képessége, azok nem 
felejtik el, milyenek voltak a vihar alatt és milyenek a vihar 
után. Megtapasztalnak minden létező körülményt, amit csak 
tudnak, és így fedezik fel önmagukat, hogy megtalálják igaz 
boldogságukat. Hagyják, hogy a belső tulajdonságaik 
egyesüljenek a külső erőkkel. Aki ezen az úton elindul, az 
keres, és aki keres, az tudja, hogy ebben rejlik az öröme. A 
mai világban pedig keresni már egyre nehezebb. A fejlődés 
azzal jár együtt, hogy a feladatok még nehezebbek. A 
segítség pedig nem mindig érkezik a legkönnyebb formában. 
Az élet örömét és a boldogságot minden ember meg tudja 
találni, de sokszor csak nehéz akadályok leküzdése árán. 
Elutazunk a Földre Tzaphkiellel, leülünk egy gyönyörű szép 
tenger partján, ahol egy lélek sem jár, és beszélgetünk. 

 
- Tudod, Tzaphkiel, az emberek élete gyorsan telik. 

Évek szaladnak el egymás után, hihetetlen iramban. Ádám 
szépen küzd a problémáival, de nem boldog. Rengeteget 
kell még fejlődnie, hogy erre rájöjjön, ezért úgy gondolom, 
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nehezebb csaták elé kell állítanom. Megnézzük, hogyan 
teljesít! 

- Chamael, szerintem rosszul gondolod. Nézd csak 
meg, milyen csaták elé állítod! Olyan harcokat adsz neki, 
amikben igazán nehéz győzni, viszont nem kap érte semmi 
jutalmat. Kérlek, ne bosszants fel! Nézz meg engem, én 
tökéletesen végzem a dolgomat! Te pedig semmivel sem 
vagy megelégedve és elfelejtetted a jutalmat! Ő egy ember, 
Chamael, nyilvánvaló, hogy ha nem leli örömét semmiben, 
akkor mindig csak újabb és újabb dolgokat fog keresni 
magának, amiben megtalálja. Ezzel már az én feladataimat is 
gátolod, nem beszélve María életéről. 

- Igazad van, de nem felejtettem el! Hadd 
helyesbítsek! Megnézzük, hogyan teljesít, és ha 
megfelelően, akkor fog elindulni és megkeresni Maríát. 

- Ez a másik, amiben ki akartalak javítani. Nem 
megnézzük, hanem te megnézed! 

- Tzaphkiel, komolyan? Érted, hogy mit mondok, nem 
kell minden szavamba belekötni. 

- Oda kell figyelned, hogy mit mondasz! 
- Értem, igazad van, ne haragudj! Majd gyakorlok! – 

mondom, miután sóhajtok egy nagyot. 
- Akkor kezdjük újra! Elmondom, hogy én hogyan 

látom az eddigi munkádat. Ádámnak sok nehéz feladatot 
adtál, amelyeket szépen megoldott, mégis elkeseredett. 22 
éves és elkeseredett. Ezek után nem nehezebb feladatokat 
kell adnod neki, hanem nyugalmat. Soha nem volt nyugodt, 
egy percre sem, ezért még te sem tudod, hogyan viselkedik 
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olyan körülmények között. Viharban élte eddig az egész 
életét. 

- Értem, amit mondasz Tzaphkiel, és szerintem is 
igazad van! Hazaküldöm Budapestre, ezután élhet nyugodt 
körülmények között is, rendben? Talán ebben sokkal inkább 
meg fog nyílni az életöröme. Talán végre felszínre tör belőle 
és meg is tartja. De a jutalmat nem felejtettem el! Majd te is 
észreveszed, hogy a sok csalódás hova vezeti őt! Egyelőre 
nem szeretnék többet mondani erről. Csak figyelj, és tanulj! 
María, hogy van? 

- María jól van, köszönöm! Nyilván, hiszen én vigyázok 
rá! – mondja nevetve. 

- Ez nem vicces! 
- De igen! María otthon van, Barcelonában. Sok 

szeretetet kap a családjától és mindig a szívére hallgat. Az ő 
feladata, hogy az eszét is használja, a szíve mellett, és 
megértse a világ működését. Édesanyja kapcsolatban áll 
velem, őt fogom használni közvetítőként. Ha én szólnék 
hozzá közvetlenül, azzal csak megijeszteném. Neki nem 
szabad túlságos belemennie a misztériumokba. Úgy lesz 
boldog, ha tudja, érti és elfogadja, de egyszerűen csak 
figyelmen kívül hagyja. A hite ettől független változatlan és 
megkérdőjelezhetetlen, de nem gondolkodik rajta, mert 
megőrülne tőle. 

- És mi lesz a következő lépésed ebbe az irányba? – 
kérdezi Chamael. 

- Azt majd meglátod! Ezután pedig hagyom, hadd 
tapasztaljon a saját bőrén. Erről most én sem szeretnék 
többet mondani! María egy okos lány! Mellette pedig egy 



15  

 
tündéri lélek, a szíve tele van szeretettel. Ismeri önmagát és 
tudja, mit szeretne csinálni. Tisztában van a terveivel is, noha 
ebben segítségre van szüksége. Amiket kitűz, azok inkább 
álmok és nem tervek. Persze ő még csak 20 éves, ezért ezen 
még sok ideje van változtatni. Most mind a ketten fontos és 
nehéz hónapok előtt állnak. Ha mindannyian érteni fogják a 
jeleket és figyelnek rájuk, akkor hamarosan mi, Chamael, 
együtt dolgozhatunk! 

- Alig várom! De azért ne lepődj meg, ha ennek a 
hírnek a hallatára felakasztom magam! 

- Nem is tudsz olyat, őrangyal vagy! – neveti el magát 
Tzaphkiel. 

- Tudom, csak vicceltem! Remélem minden jól alakul, 
és dolgozhatunk együtt! 

- Én is! – mondja Tzaphkiel mosolyogva. 
 

Ahogy említettem, Tzaphkiel szeret piszkálni. Szereti 
elmondani a véleményét, és így próbál segítséget nyújtani. 
Sokszor sikerül is, ugyanis egy kívülálló vélemény néha jobb 
tanáccsal tud ellátni, mintha csak saját magamra hallgatnék. 
Természetesen tudja, hogy én sem végzem rosszul a 
dolgomat, és én is tudom, hogy ő is jól végzi a feladatait. 
Bízunk egymásban, hiszen oly sok ideje ismerjük egymást és 
oly sok mindent láttunk már. Tovább beszélgetünk és 
élvezzük a tengeri levegőt, a napsütést. Érezzük a 
jelentőségét ennek a beszélgetésnek, bár még mi magunk 
sem tudjuk, hogy miért. Azt tudjuk, hogy terelgetnünk kell 
őket, a többi pedig már csak tőlük függ. Mi még sosem 
hibáztunk, ez a tulajdonság belőlünk törölve lett, véletlenek 
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pedig nincsenek. Ebben eddig egészen biztosan hittem, de 
most valamiért mégis megkérdőjelezem magam, amin 
meglepődök. Mi történne, ha valami csoda folytán mégis 
hibáznánk? 
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1. 

 
 
 
 
 
 
 

2014 December 25, 26, Ádám 
 

Karácsonyeste van. Egy walesi kisvárosban vagyok, amit 
Llandudno-nak hívnak. Éppen egy 3 csillagos szálloda 
szobájában ülök, egyedül, a csendben. Már a második 
karácsonyomat töltöm így. 22 éves vagyok és azért jöttem ide 
Budapestről, az érettségim után, mert saját lábra szerettem 
volna állni. Nagy céljaim is vannak, melyeket szeretnék 
megvalósítani, bár bizonyos szinten menekülök is otthonról. 
Nem értem mi történt, ami miatt mindenki így egymás ellen 
fordult, holott korábban, amikor kicsi fiú voltam, minden 
rendben volt. A kilátástalanság kezdett elhatalmasodni, ezért 
elmenekültem. Nem vagyok képes szembenézni a 
problémákkal és megoldani őket. Ezért most itt ülök, messze 
mindentől és mindenkitől, egymagam, karácsony estéjén, a 
céljaim pedig eltűnőben vannak. Nem vagyok szomorú, 
inkább csak csalódott. Nem értem, hogy a dolgok, amiket 
nem mi irányítunk, miért vannak ellenem. A nagy 
pillanatokban mindig is mellettem voltak, de a kis hétköznapi 
dolgokban, amik feltöltik az életet örömmel, azokban nem. 

 
Kopognak. 
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- Gyere Ádám, lassan jönnek a vendégek. 

 
Ah, persze, a vendégek. Általában kiviszem nekik az ételt és 
az italt, beszélgetek velük, vagy véletlenül a fejükre öntöm a 
levest. Ez természetesen teljesen váratlanul érint engem is, 
de utána sokszor nevetek jókat rajta. Pincérként a legszebb 
dolog, hogy legalább még itt is emberek között lehetek, ezen 
a szent estén. Így egy kicsit tűrhetőbb ez az este, ami a 
szeretetről szól. 

 
- Ádám, hogy vagy? – kérdezi az egyik visszatérő 

vendég vacsora után, mikor már mindenki elment és én az 
asztalokat törölgetem. 

- Jól vagyok köszönöm, és Ön? Hogy telik a Karácsony? 
- Pár hónapja mikor itt voltam, boldogabbnak tűntél. 

Most mintha már nem lennél annyira. 
- Boldog is voltam, mert sikerült mindent elintéznem 

és munkát szereznem itt, ahol jól éreztem magam. De már 
úgy érzem, hogy rossz döntés volt. A céljaimat nem érem így 
el, és a menekülés sem volt a legjobb megoldás. 

- Mi elől menekültél? 
- Az életem elől. Úgy éreztem, mintha semmi jó sem 

történt volna velem, miközben teljesen egyedül voltam. Most 
pedig még inkább egyedül vagyok. Mintha senki sem 
foglalkozna velem, pedig én csak erre vágyom. 

- És barátaid vannak? 
- Van igen, kettő. 
- Hát ők nem várnak téged vissza? 
- De igen, ők igen. 
- Akkor miért nem mész vissza hozzájuk? 
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- Ez nem ilyen egyszerű. Ha visszamegyek hozzájuk, 

attól még nem lakhatok náluk, és pénzem sem lenne ha… 
- Figyelj, - szakít félbe. - A dolgok, amiket mesélsz 

jelentéktelenek. 
- De nem is tudtam végig mondani! 
- Tudom, hogy miket akartál még mondani. De ezek a 

dolgok, akármennyire tűnnek fontosnak, nem azok. Csak 
gondolkodj egy keveset és tegyél fel kérdéseket magadnak. 
Nincs abban semmi rossz, ha kérdezel. Itt el tudod képzelni a 
jövődet? Nézz csak körül. Ez a város tele van idősekkel, itt 
nincsen szerelem, nincs jövő, nincsenek tervek. Itt csak a 
múlt van és az emlékek. 

- De hát ön szeret ide járni! 
- Mert én idős vagyok és nekem már csak az a 

boldogságom, ha elmehetek otthonról. Ha otthon ülnék 
egymagam, boldogtalanul halnék meg. Nekem már csak a 
természet szépsége, a nyugalom, a tiszta levegő és az 
emlékeim adnak örömöt. Ezért amíg tehetem, megyek, így 
nekem minden nap egy új adomány. De te fiatal vagy és 
terveid vannak. Ez az egyik ok, amiért mindig téged kérlek 
pincéremnek. Sosem mondtam, de belőled rengeteg energia 
árad és ez nekem is erőt ad. Menj hát haza, és élj! 

- Milyen energiák? – kérdezem meglepetten. 
- Arra majd te magad is rájössz! Ha eszembe jutsz, 

azzal nekem mindig erőt adsz. Hidd el, tudom, hogy most van 
szükséged erre a tanácsra. Menj, és legyél boldog! 

Boldog karácsonyt kíván, megpuszil és elmegy. Megdöbbent 
ez a beszélgetés. Bár szoktam beszélgetni a többnyire idős 
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vendégekkel, de soha nem ilyen mélyrehatóan. Az idős bácsik 
általában Puskás nevét emlegetik, amint megtudják, hogy 
magyar vagyok. Energiákról nekem soha senki nem beszélt. 

 
Munka után sétálok egyet, hogy kitisztítsam a fejem. A 
tenger hangja mindig megnyugtat, és ez most sincs 
másképp. Sétálok a parton, a homokban, és a városban is. Fél 
óra alatt mindent bejárok, olyan pici ez a város. 
Gondolkozom azon, amit Sarah mondott. Visszaérek a 
tengerpartra és leülök. Bár december van, és északon 
vagyunk, itt még sincs olyan hideg és kellemes szél fúj. 
Élvezem a munka utáni csendet és ezt az időt, bár a 
karácsony hangulata és a magányom nehezen fér össze 
eggyütt, ezért érzékenyebb vagyok. A sós levegő és az 
enyhe időjárás miatt nem szárad ki a kezem. Csak pár seb 
van a jobb kézfejemen, amit a tisztító vegyszerek okoznak. 
Azon Vajon miért sebesedik ki még kesztyűben is a kezem. 
És miért csak a jobb? A bal kezemben is szoktam fogni a 
vegyszeres rongyot. Ehhez hasonló dolgokon 
gondolkozom, majd újra elkezdek azon morfondírozni, amit 
Sarah mondott. Próbálom kitalálni, hogy mégis mit 
kezdhetnék magammal otthon. Jár az agyam és közben 
nézem a tengert, de mintha egyre csendesebb lenne 
minden. Mintha nem tudnék már gondolkozni és álmos 
is lennék. Mintha már csak aludni szeretnék. Egyszerre 
elcsendesedik minden, én pedig becsukom a szemem. 
Érzem, hogy nem jutnak eszembe gondolatok, sem 
rosszak, sem jók. Semmire nem gondolok, csak élvezem a 
pillanatot. A szél feltámad, amitől általában megijedek, ha 
mellé még sötét is van, de most mégsem. Már 
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az elalvás szélén vagyok, amikor egyszerre csak beugrik egy 
gondolat. Egy gondolat, ami egy évvel korábban még a 
legnagyobb célom volt. Egy gondolat, ami megoldás a 
jövőmre. 

 
„Egyetem” 

 
Mindig is egyetemre készültem, de később úgy döntöttem, 
hogy nem fogom tudni vállalni, hamar kibuktam volna. Most 
azonban már minden más. 1 évig nem gondoltam rá és 
ennyire elfelejtettem volna? Ami egy éve még a legfontosabb 
tervem volt, azt így elfelejtettem? Hogyan lehetséges ez? 
Kinyitom a szemem és megdöbbenek. Nem értem, mi 
történt, és hogy miért pont most, ilyen hirtelenül ugrott be ez 
a gondolat. Sarahnak igaza volt, éppen most volt szükségem 
erre a tanácsra, hiszen már csak februárig lehet jelentkezni az 
egyetemekre. Mindössze egy hónapom van. Észreveszem, 
hogy felpörgök. Olyan energia áraszt el, hogy hirtelen minden 
probléma megszűnik és csak a boldogság érzése van bennem. 
Persze, hogy az egyetem, hogyan is felejthettem el? Csak 
ideiglenesen, de határozatlan időre jöttem ide dolgozni, hogy 
majd egyszer visszatérek és megvalósítom az álmaim, de 
annyira bezárkóztam az itteni életbe, hogy teljesen 
elfelejtettem gondolkodni. Rágyújtok. Erre is itt szoktam rá. 
Csak azért, hogy csináljak valamit. Majd leteszem, most azért 
még ezt az egyet elszívom. Elvégre hosszú idő után először, 
végre úgy érzem, hogy van jövőm. Micsoda karácsonyi 
ajándék, köszönöm Sarah! 

 

• 
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Sarah ma nem jön reggelizni, pedig ma már megy haza. Nem 
látom többet a szállodában sem sehol. Felmondok. A 
főnököm illedelmesen tudomásul veszi, majd megkér, hogy a 
következő két hétben hadd jöjjön továbbra is a 
szobámba, játszani a konzolon. Persze megengedem 
neki, bár nem értem, hogy miért szereti ennyire ezt a 
játékot, amikor mindig kikap tőlem. Egyszerűen én már 
nem tudok rosszabbul játszani! Nem tudom odaadni neki a 
labdát, hogy legalább egy gólt rúgjon szerencsétlen. Nem 
rúg gólt. Minden egyes alkalommal legalább 10 gólt kap, és 
minden következő nap ugyanúgy jön a legnagyobb örömmel 
játszani. És kikap. Egy ideig ez vicces, de egy idő után már 
élvezhetetlen kezd lenni a játék a számomra. Elkezdek 
másfelé figyelni közben. Egyik ilyen alkalommal már ő 
vezetett a meccsen, és végül meg is nyerte azt, én pedig 
igencsak meglepődtem. El kellett gondolkodnom, hogy ez a 
jelenet nem csak egy jelentéktelen vereség volt. Ez az 
életben egy olyan jelenség, amire oda kell figyelnem a 
jövőben. Vannak ugyanis emberek, akiket könnyű legyőzni, 
de másnap újra jönnek, és újra le kell őket győzni, mert ezt 
kérik tőlünk, és még élvezik is. Bár nem nehéz feladat, 
egy bizonyos idő után elképesztően fárasztó tud lenni. 
És ők nem adják fel, folyamatosan jönnek, és kérik, 
hogy, győzzem le őket. Mígnem egyik nap azon kapom 
magam, hogy ők győznek le engem. És nem számít, hogy én 
előtte hányszor győztem őket le, egy vereség akár 
feldolgozhatatlan is lehet. Mindez azért történhetett meg, 
mert szépen csöndben átadtam neki a tudásom mindaddig, 
ameddig már ő lett a jobb nálam. Megtanultam, hogy a 
jövőben nem fogom bizonygatni a képességeim egy olyan 
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embernek, aki nálam gyengébb. A tudás, legyen szó bármiről, 
csak kemény munkával szerezhető meg. Ha pedig valamiért 
keményen megdolgoztunk, akkor ezután vigyázzunk is rá, 
mint a szemünk fényére, nem igaz? Miért hagynám, hogy 
bárki más alattomosan ellopja a tudásom? Természetesen 
egy konzolos játékban elszenvedett vereség még nem 
végzetes. 

 
A konzolom egyébként nem ér már sokat, és hamarosan 
úgyis elmegyek erről a helyről, végleg. Mit csinálhatnék vele? 
Hmm. Kinézek a második emeleti, elképesztően kicsi szobám 
miniatűr ablakán és látom magam alatt a belső kertet. Itt 
éppen senki sincs, mivel két műszak között vagyunk, de azért 
a mellette lévő konyhából hallani, ahogy a szakácsok főznek. 
Azok a szakácsok, akik minden nap más természetűek voltak. 
Ha jó napjuk volt, akkor kedvesek voltak, még segítettek is. 
Ha rossz napjuk volt, akkor ordibáltak. Ha egy kanál szószt 
rosszul tettem fel a tálra, ordibáltak. Hogy lehet egy kanál 
szószt rosszul rakni a tányérra? Egy kanál van, amiből 
ráöntöm a tányér szélére a szószt. Nem lett szabályos kör 
alakú vagy mi a probléma vele? Persze nem mondhattam, 
hogy akkor legközelebb hozok egy kör mintát és abba öntöm. 
Ezen gondolkodva egy ötletem támad. Buta szakácsok, most 
megviccelem őket. Akármennyire szeretem ezt a konzolt, 
nem fogom tudni hazavinni, nem fér be a bőröndbe, 
kezemből pedig csak kettő van, így nem fogom tudni cipelni. 
Egy év múlva úgyis jön majd egy újabb és jobb verzió. Az 
ablakon még pont kifér. Úgyis ott van egy nagy kuka nyitva. 
Hát akkor… 
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- Mi az Isten? Mi ez nyomtató? Ki dobott ki az ablakon 

egy nyomtatót? Egyáltalán ki hoz magával nyomtatót egy 
szállodába? – kérdezi kiabálva a főszakács, aki a hatalmas 
csattanásra jött ki a konyhából. 

- Jaj, ne haragudjon, épp be akartam a kötni a konzolt 
a tv-be, de nem volt elég hosszú a kábel! Az ablakpárkányra 
tettem, ahonnan egy erősebb szél véletlenül kifújta! – 
mondom, miközben szaladok lefelé a lépcsőn és fogom a 
fejem, mert elvétettem a kukát. Hatalmasat csattant a 
betonon. 

- Normális vagy? Ki az a barom, aki az ablakpárkányra 
teszi a drága konzolját? 

- Ugyan, ez nem drága. Úgysem tudtam volna már 
hazavinni. 

- Nem tudtad volna hazavinni? 
- Nem sajnos, nem fér be a bőröndbe. Elnézést kérek, 

mindjárt összeszedem, csak előtte elszívok egy cigit. 

Látom rajta, hogy rájön, miről van szó, de szerencsére ma jó 
napja van. Megkér, hogy takarítsam el gyorsan, nehogy a 
főnök meglássa. Este pedig menjek dolgozni, de ha lehet, ne 
öntsem egyik vendég fejére sem a levest, vagy ne essek el 
véletlen, miközben valaki ölében landol a kimoshatatlan 
bolognai spagetti. Megígérem neki, hogy nem lesz ilyen. 
Legjobb tudásom ellenére is teljesen véletlenül durrantom 
fejbe pezsgős kupakkal az egyik vendéget. Nem tehetek róla, 
a legjobb pincérekkel is előfordul, hogy a kanóc levétele után 
a kupak magától kilő, mert nagy az üvegben a nyomás. Igaz, a 
legjobb pincérek nem a vendég feje felé tartják a palackot. 
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De én nem is mondtam soha senkinek, hogy én vagyok a 
legjobb pincér. Szerencsére ez még mindig a jó napja, így 
megdicsér, amiért legalább nem öntöttem le a vendéget és 
ügyesen segítettem neki jegelni a fejét, ahol eltalálta a kupak. 

 
Műszak után megveszem a vonat és repülőjegyet két héttel 
későbbre. 1 évet voltam kint ezen a helyen és most ilyen 
gyorsan elhagyom. Sarahnak igaza volt, tényleg isteni érzés 
végre hazamenni. Itt hagyom ezt a koszos szállodát, teli 
nyugdíjasokkal és fiatal koromhoz méltóan egyetemre 
megyek, otthon, a szülővárosomban. Diplomát szerzek, és jó 
munkát találok magamnak. 

 
Mindig is ez volt a célom és nem tudom magam túltenni azon 
a gondolaton, hogyan felejthettem el ennyire. Annyira 
hozzászoktam a környezethez, az emberekhez, a munkához, 
hogy más nem is létezett a számomra. Gyűjtögettem a 
pénzem, alig költöttem valamit, nem mozdultam ki sehova. A 
reggeli és esti felszolgálás lett az életem és közte csak 
aludtam. A városban alig van látnivaló, tennivaló, mit 
csinálhattam volna akkor? Korombeliek alig vannak, akiket 
ismerek, azok a kollégáim. Nem mehettem velük minden nap 
a város egyetlen bowlingpályájára. Egy évben egyszer is 
unalmas volt, nemhogy többször. Úgy látszik, hogy a 
menekülésem teljesen megváltoztatott és eltüntette a 
céljaimat. Talán rosszul döntöttem, talán nem, hogy ide 
jöttem. Ettől független sosem fogom elfelejteni a szép 
emlékeket, amiket itt szereztem. 
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Az egyik ilyen, mikor leszakadt a plafon. Egyik reggel arra 
mentünk be az étterembe, hogy egy részén rászakadt a 
plafon az asztalokra. Aznap a vendégek nem kaptak reggelit. 
Vagy például itt vesztettem el a szüzességemet is. Ezt a témát 
szerintem inkább hanyagoljuk. Biztos, ami biztos, örömmel 
jöttem ide, örömmel megyek haza, ez pedig számomra a 
legfontosabb. Nem érdemelnék meg semmit, ha nem így 
gondolnám. Biztosan okkal történt, amiért ide kellett 
jönnöm, de ezt még egyelőre nem értem, mert még nem 
találtam meg rá a választ. Idővel meg fogom érteni, és 
hálásnak kell lennem, amiért megadták nekem ezt a 
lehetőséget. Mindenkinek, aki ehhez hozzájárult hálával 
tartozom, és köszönetet kell mondanom. Köszönöm! 
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2. 

 
 
 
 
 
 
 

2014 December 25, 26, María 
 

A karácsonyeste mindig annyira szép. Itthon vagyok a 
családommal. Anyukámmal, apukámmal, öcsémmel és 
húgommal. A sarokban világít a szépen kidíszített 
karácsonyfa, amit pár napja együtt díszítettünk. Bár 
Barcelonában még ilyenkor sem hűl 10 fok alá a levegő, ettől 
még a szeretet ünnepe mindig is szép marad. Már túl 
vagyunk a vacsorán és a földön ülve társasjátékozunk. A játék 
izgalmas és mindannyian élvezzük, még alkohol nélkül is. 
Persze Sangríát azért ittam, de éppen csak egy keveset. A 
Sangríát különösen szeretem, csak nem szabad belőle túl 
sokat innom, mert akkor a következő nap irtózatosan fáj a 
fejem. Apukám szerint ez természetes és ilyenkor az a 
legjobb megoldás, ha éhgyomorra iszom még valami erőset. 
Anyukám szerint apukám tiszta hülye, és még véletlenül se 
hallgassak rá. Nem tudom, kinek van igaza, de ami biztos, 
hogy nem lépem át a határt és így biztosan nem fog fájni a 
fejem holnap. Sokat játszunk, nevetünk és beszélgetünk. A 
játék után filmet is nézünk, de addigra már annyira fáradtak 
vagyunk, hogy mindenki elmegy aludni kivéve engem és 
anyukámat. 
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- Anya, olyan boldog vagyok veletek. Nagyon szeretlek 

titeket! 
- María lányom, mi is nagyon szeretünk téged! Mitől 

érzékenyültél el? 
- Csak mert olyan szép ez az este. Nem lehet minden 

este ilyen? 
- Bár így lenne! Bár minden este ilyen szép lenne és 

minden nap így együtt lenne a család! 
- Miért nem lehet így? 
- Te magad is tudod rá a választ. 
- És a szerelem? A szerelem ereje képes megoldani, 

hogy minden napunk ilyen szabad legyen, nem igaz? 
- Kincsem, a szerelem igazán erős. De sokszor vannak 

olyan dolgok körülöttünk, amiket nem mi irányítunk, és csak 
elfogadni tudjuk őket. 

- Hanem akkor ki irányítja ezeket a dolgokat? 
 
Szünetet tart. Talán olyat kérdeztem, amire nincs válasz. 
Talán csak fáradt. Késő este van és egész nap dolgozott, hogy 
minden a lehető legtökéletesebb legyen ezen a napon. Kis 
szünet után válaszol. 

 
- Drágám én téged nagyon szeretlek! Maradj mindig 

ilyen kíváncsi és addig ne add fel, amíg meg nem találod a 
választ a kérdéseidre. Még fiatal vagy és rengeteg időd van 
megtalálni a választ mindenre. Csak maradj mindig ilyen, 
mint most. Ahogy a csillogó szemeiddel nézel rám és árad 
belőle az őszinte kíváncsiság és szeretet. 

- Én is nagyon szeretlek téged, anya! 
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- Megyek aludni, elfáradtam. Hamar álomba fogok 

merülni, az biztos. 
- Anya, csak még egy kérdés. 
- Mondd, María! 
- Te első látásra tudtad apáról, hogy ő az? 

 
Látom, hogy elmosolyodik és kissé mintha el is érzékenyült 
volna. Így marad egy ideig, majd válaszol. 

 
- Igen, drágám! Első látásra! Jó éjszakát! 

 
Puszit nyom a homlokomra és elmegy aludni. Szóval akkor én 
is első látásra tudni fogom, ha meglátom. Pár fiúra hittem 
már azt korábban, hogy ő az életre szóló párom, de sajnos 
mindannyiszor csalódnom kellett. Sokszor használtak ki, 
sokat bántottak is és soha nem értettem, hogy miért. De ami 
történt, megtörtént, tanultam belőlük. Megiszom még ezt a 
kis pohár Sangríát és én is megyek a többiek után aludni. 

 
• 
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Másnap reggel csengőszóra ébredünk. Meglepődök, mert 
ilyenre még sosem volt példa. Lemegyünk a lépcsőn és látunk 
a fa alatt 3 becsomagolt ajándékot. Egyből odaszaladunk és 
keressük, melyik a miénk. Isabela, a húgom találja meg az 
enyémet, én pedig az övét, így cserélünk. Mindenki izgul és 
hatalmas lelkesedéssel és örömmel bontjuk ki az 
ajándékainkat. Isabela egy szép pulóvert és nyakláncot 
kapott, amiket egyből fel is vett és szaladt ki a kertbe. Öcsém, 
Héctor pedig egy Fernando Alonso feliratú pólót és sapkát 
kapott. Szereti az autósportot és Alonso a kedvence. Majd 
kiugrik a bőréből örömében. Én pedig egy gyönyörű szép 
magas sarkú cipőt találtam a dobozban és egy karkötőt. 
Minden álmom volt, hogy végre legyen egy ilyen cipőm és a 
karkötő is gyönyörű szép, gyorsan szaladok is és szorosan 
magamhoz ölelem anyukámat és apukámat. Megköszönöm 
nekik és fel is próbálom a cipőt. Tökéletesen passzol és 
gyönyörű, egészen másképp érzem benne magam. Amíg a 
tükör előtt állok, elegánsnak nézek ki, elérhetetlennek, 
minden férfi számára. Ez az érzés egészen addig tart, amíg el 
nem indulok benne, ugyanis a bal bokám egyből kibicsaklik, 
én pedig elhasalok a szőnyegen. Szüleim jót nevetnek rajta, 
és azt tanácsolják, hogy előbb itthon tanuljak meg benne 
járni és csak utána menjek ki vele az utcára. Meg is fogadom 
a tanácsukat. Így sem kedvel a többi lány az osztályban, nem 
adok nekik plusz okot arra, hogy kinevessenek. De majd ha 
már tudok benne járni, akkor majd irigykedhetnek. 

 
Anyukám szól, hogy nézzem meg, mi van a karkötőre írva. 
Találok rajta egy kis medált, amit eddig észre sem vettem és 



31  

 
pici betűkkel van valami rá írva. Közelebb hajolok és 
elolvasom: 

 
„Szerelem első látásra”. 

 
- Ezért hatódtam meg tegnap, hogy pont aznap 

kérdezted. – mondja. - Ez egy medál, ami életed szerelméhez 
vezet. 

- Komolyan? Anya, ha én ezt most felveszem, és egy 
energia átrepít az univerzum másik felébe, akkor mérges 
leszek. 

- María lányom, kérlek! Úgy értem, hogy segít neked 
megtalálni a párodat. 

- Hogyan segít? 
- Energiákkal. Ennél többet nem mondhatok róla. Ha 

eljön az ideje, tudni fogod. 
- Megijesztesz, de köszönöm! Szerintem is jobb, ha 

nem tudom, hogyan működik. Ha már át kell repülnöm egy 
párhuzamos világba, akkor legalább ne tudjam, mikor. 

- María! 
- Jól van, na, csak viccelek. Köszönöm szépen, nagyon 

szép ajándék mind a kettő! 

Életem során nem foglalkoztam még energiákkal. Kivéve 
azzal az egyel, amit nap közben elveszítek. Ezt általában 
bőségesen bepótlom itthon, minden este. Szeretek enni, 
mégsem vagyok túlsúlyos. Orvosok szerint a testsúlyom pont 
ideális és teljesen egészséges vagyok. Én azért szeretnék még 
fogyni és mellben nőni, de valahogy nem akar összejönni. Az 
arcom szép, de a többi lányé az osztályban valahogy szebb. 



32  

 
Bár még így is válogathatok a fiúk közül. Különösebben nem 
vagyok egy népszerű lány, nem beszélgetek sokat az 
osztályban. Ha szerelmes vagyok, akkor a szerelmemmel 
vagyok sokat, és a családommal, ha pedig nem vagyok 
szerelmes, akkor csak a családommal. Nekem a családom a 
legfontosabb, senki más. Korábban az egyik fiú, akit áthívtam 
magunkhoz, azt mondta, hogy ha Héctorra néz, akkor mindig 
az jut eszébe, hogy de belenyomná a fejét egy tortába. Pár 
másodperc múlva akkorát rúgtam a tökeibe, hogy alig bírt 
kikúszni az ajtón szerencsétlen. Aki a családommal kikezd, az 
így jár. De azért már szeretnék igaz szerelmet találni és nem 
csak átmeneti fellángolásokat. Jövő nyáron egyetemre 
megyek és biztosan minden sokkal jobb lesz, mint itt a 
középiskolában. Színésznő szeretnék lenni, ezért végre azt 
csinálhatom, amit szeretek. Remélem minden jól fog alakulni, 
és nem kell változtatnom a céljaimon. Ez az álmom, és nem 
szeretnék változtatni rajta. Persze, ha valamilyen oknál fogva 
muszáj lesz, akkor megteszem, de az biztos, hogy akkor 
elveszítek egy darabot a szívemből. Ettől félek, mert minden 
azon múlik, hogy felvesznek-e. Egy igentől vagy egy nemtől 
függ az én életem. Persze mindent megtettem, hogy 
sikerüljön, de még így is vannak olyan dolgok, ami miatt nem 
sikerülhet, ahogyan anya is mondta tegnap. Talán rekord 
számú diák jelentkezik, akik mind jobb tanulók nálam. Talán 
az iskola megszünteti ezt a szakot. Bármi megtörténhet. Nem 
szoktam aggódni a jövőm miatt, de most igen és ezen 
meglepődöm. Megpróbálom elterelni a gondolataimat és 
visszatérni az ünnepekhez. Elvégre Karácsony van, a legszebb 
ünnep, ami csak létezik. A családom, a gyönyörű szép cipő és 
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ez a mágikus karkötő adnak nekem boldogságot. Hálás 
vagyok értük, és mindenért, amink csak van. A szobámba 
megyek és leteszem a karkötőt az asztalra, a cipőt pedig a 
szekrénybe. Visszamegyek a nappaliba, beszélgetek a 
testvéreimmel, ezután pedig együtt reggelit készítünk és 
eszünk, amennyit csak bírunk. Hadd tartson ez a pár nap 
olyan sokáig, ameddig csak lehet. 
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3. 

 
 
 
 
 
 
 

2015 Február 14, Ádám 
 

Természetesen mindenki örömmel fogad otthon. A 
repülőtéren vár rám anyukám és testvérem, és velük megyek 
haza. Sokat beszélgetünk az élményekről és próbálunk 
egymásnak elmesélni mindent, még aznap este. Két igaz 
barátom, Sanya és Balázs is szeretne velem találkozni minél 
hamarabb. 
Balázzsal a következő nap találkozom, a repülőtér kifutója 
melletti kis utcában ahova anyukám régi autójával megyek. 
Azért találkozunk ezen a helyen, mert itt senki nincs, ezért ő 
könnyedén be fog tudni farolni mellém kézifékkel. Legalábbis 
ezt beszéltük meg. Büszkélkedne ugyanis azzal, hogy végre 
megszerezte a jogosítványát. Távolról látom, ahogy 
közeledik. 
Elég gyorsan jön, mutassam neki, hogy lassítson? Ah, nem 
kell, biztos sokat gyakorolt már és tudja, hogy ennél a 
tempónál nem fog tudni kézifékkel megállni. Nekem már 
hosszú ideje volt jogosítványom, és versenyzői tapasztalatom 
révén tisztában voltam a kézifékes forduló minden 
fortélyával. 
Nem tudtam, hogy ő nincs. Ez volt az első alkalom, hogy 
kézifékkel próbált megállni. Ezt akkor realizálom, amikor 50 
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méterre tőlem még mindig körülbelül 80 km/h-val jön, 
egyenesen felém. Látom, ahogy behúzza a kéziféket. 
Természetesen nem történik semmi, csak egy pattanó hang. 
Ezt észreveszi, ezért megijed, és az utolsó, amit még látok az 
a teljesen tipikus, ijedt arckifejezése. Én anyukám autójának 
támaszkodva érzem, hogy itt már nem kézifékes megállás fog 
következni. Készülök arra, hogy talán a motorháztetejére 
fogok felugrani, mert akár jobbra, akár balra ugrok, ő pedig 
pont abba az irányba mozdítja a kormányt, akkor esélyem 
sincs. Így még valamennyi talán van, ha a motorháztetőről az 
autó felett esem át. Ekkor nagy szerencsémre látom, hogy 
még időben jobbra rántja a kormányt és mivel szemből jött, 
nekem is jobbra kellett ugranom, hogy elkerüljem. Ez sikerült 
is, de neki nem sikerül teljesen elkerülni anyukám autóját, és 
a hátsó sarkát eltalálja. Mögötte hatalmas árok van. Nézek 
hátra egyből, ahogy tudok és látom, ahogy az ő autója az 
árokban pattog óriási sebességgel. A féklámpája ég, amiből 
tudtam, hogy nyomja a féket, de minek? Itt már semmi 
szükség rá! Persze ez természetes, tudatalatti reakció lenne 
mindenkitől. Teljes erőmből röhögni lenne kedvem, de 
tudom, hogy most nem szabad. Majd röhögünk rajta később. 
Végre megáll a pattogásban. Szaladok egyből, bár tudom, 
hogy ő nem sérült meg. Az autója eleje ripityára tört. Folyik 
belőle minden folyadék, füstöl is és Balázs csak az 
anyósülésnél lévő ajtón tud valahogy kikászálódni. 

 
- Jól vagy? – kérdezem. 
- Ne, ne, ne, hát mit csináltam? Te jól vagy? 
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- Én igen és az autó is viszonylag, szerencsére a hátsó 

kerekét nem találtad el. De a tiéd eléggé összetört. 
- Úristen! Mit csináljak? Hogy mondom el ezt a 

szüleimnek? Próbáljuk meg kihúzni innen jó? Majd 
hazamegyek vele és megpróbálom elrejteni. 

- Ezt hogy rejted el? Hazavontatni még talán haza 
tudjuk, ha a kereke nem sérült, de a többi része darabokban 
van. 

- Majd letakarom és titokban egy szerelővel 
megcsináltatom. Csak nem veszik addig észre. 

Ekkor javaslom, hogy nyugodjunk meg inkább. Leülünk. Pár 
percig ülünk a csendben és nézzük az autókat, amíg 
megnyugszunk mind a ketten. 

- Figyelj már, egyébként üdvözöllek 1 év után végre 
itthon! – mondja. 

Egymásra nézünk, és teljes erőnkből elkezdünk nevetni. 
Nevetünk és egymást szidjuk, hogy miért vagyunk ennyire 
buták. Ő engem azért, amiért biztattam, hogy legyen vagány 
és faroljon be, ha már megszerezte a jogosítványát. Én pedig 
őt azért, amiért nem gyakorolt. Meg azért is, mert eleve 
logikus, hogy nem száguldozunk, ha a cél eleve az, hogy 
megálljunk. Röhögünk mindenen. Ahogy füstöl az autó, 
ahogy a másik autónak semmi baja, ahogy pattogott az 
árokban. Mindenen, ami csak eszünkbe jut. 

 
- Már csak azt sajnálom, hogy nem videóztam, pedig 

gondolkodtam rajta. – mondom. 
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- Azzal világhírűek lettünk volna. 
- Az biztos, a hírekben is benne lettünk volna. 

Jöttek volna interjút készíteni, hogy mi történt. 
- Úgy kerültünk volna be a köztudatba, mint két 

barom. 
- Sebaj! Vannak rosszabb esetek! Jut eszembe, még 

meg sem köszöntem az üdvözlést! Korábban volt már, aki 
pezsgővel várt, és volt aki egy öleléssel. Tőled majdnem egy 
gyalogosgázolást kaptam. 

- Tudom, sajnálom! 
- Semmi baj! Megoldjuk valahogy! 

 
Felállunk és elkezdünk gondolkodni a további lépéseken. 
Hamar kitaláljuk, hogy segítségre lesz szükségünk, hogy 
kihúzzuk az autót az árokból, ezután pedig már rendben 
lesznek a dolgok. 

 
- Egyébként visszatérve, szüleimnek azt mondom 

majd, hogy kiugrott elém egy nyúl. 
- Micsoda? Miért nem mondod nekik azt, hogy 

elrontottad? Van az úgy, ha leszidnak, azzal sincs baj, az a 
dolguk, hogy neveljenek. Tanulni így is tanultál belőle, de 
attól még a te felelősséged. Te vagy felelős a tetteidért és 
nem egy nyúl. 

- Nem baj, én inkább azt mondom, hogy ne gondolják 
rólam azt, hogy rossz vagyok. Azért, hogy ne csalódjanak 
bennem. Rendes srácnak neveltek mindig is, csalódnának, ha 
valami rosszat csinálnék. 

- Akkor fognak csalódni benned, ha hazudsz. Hibázni 
nem bűn, hazudni igen. Az is rossz dolog nem? 
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- De igen, de mégiscsak kellemesebb. 

 
Elhallgatok, mert jelenleg nincs értelme tovább vitatkozni. 
Megvárjuk a segítséget, elvontatjuk az autót, ezután pedig 
hazamegyek. Nem lakunk messze egymástól, ezért este 
visszamegyek hozzá gyalog, hogy megigyunk egy sört. 
Értesülök róla, hogy nem hallgatott rám. Hazudott 
mindenkinek az incidensről. Nem ismerte el a hibáját és nem 
vallotta be még magának sem, hogy rosszul döntött. Ez a 
viselkedése engem megrázott. Talán megváltozott az alatt az 
egy év alatt, amíg én nem voltam itthon. Megváltozott, csak 
rossz irányba. Talán csak nem kedvel már annyira, vagy nem 
becsül, hogy meghallgassa a tanácsaimat. Örültem volna, ha 
őszinte, hiszen egy pillanat erejéig az én életem is az ő 
kezében volt. Ez pedig elegendő indok, legalábbis az én 
szemszögemből, hogy legalább őszinte legyen. Ha fordítva 
történt volna az eset, én lehajtott fejjel tűrtem volna a 
következményeit és a büntetésemet. Bele se merek gondolni, 
hogy mit mondott volna, ha elüt engem. Talán akkor is egy 
nyúl lett volna a hibás. Hogy gondolhatja mindezt komolyan? 
Hazudott volna akkor is, ha én meghalok? A családtagjaim 
pedig meg sem tudták volna soha a halálom igazi okát? Ő az 
egyik legjobb barátom? 

 
- Figyelj, Balázs, valami nincs rendben. - mondom neki 

aznap este, mikor éppen sörözünk. 
- Mi nincs rendben? 
- 22 évesek vagyunk, itt ülünk és beszélgetünk az 

életről, mintha mindenhez értenénk. Tervezünk, és mégsem 
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történik semmi. A balesetet pedig figyelmen kívül hagyjuk, 
mintha mi sem történt volna. 

- A baleset megtörtént, és lezártuk. Már mindent 
megbeszéltünk ezzel kapcsolatban. Egyébként hogy érted, 
hogy semmi nem történik? Szeptembertől megyünk diplomát 
szerezni, ennél többet nem tudunk igaz? Ez is szép eredmény. 

- Dehogynem tudnánk többet. Vannak, akik ennyi 
idősen, mint mi, már a Barcelonában fociznak és milliókat 
keresnek. Sőt, Messi már 19 éves volt, amikor a Getafe ellen 
több mint félpályáról indult el a labdával, kicselezte a fél 
csapatot és a végén olyan könnyedén emelte be a labdát a 
jobb lábával a kapuba, mintha az már csak a könnyű rész 
lenne, holott bal lábas. 

- De te sem és én sem vagyok Lionel Messi. 
- De miért nem? Nem lehetnénk mi is többek annál, 

mint amik most vagyunk? A legtöbb embert pont ezt csinálja, 
sörözik, és a beszélgetés arról szól, hogy mindent jobban 
tudnak, mint bárki más. 

- Mit tudnánk még a diplomaszerzésen kívül tenni? 
Majd utána elkezdünk dolgozni és sikeresek leszünk pár évvel 
később. Jól fogunk dolgozni és szépen lépegetünk felfelé. 

- Ez az álmod? 
- Igen, ez. Miért neked mi? 

 
Kis szünetet tartok, amíg összeszedem a gondolataim. Érzem, 
hogy nem fogom tudni megváltoztatni, de tudom, hogy erre 
nem is lenne szükség. Különbözőek vagyunk és vagy működik 
a kapcsolat ezek ellenére is, vagy nem. Tudom, hogy az 
utóbbi verzió lesz, de hagyom, hogy majd eljöjjön az ideje, 
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amikor jönnie kell. Egyébként is finom ez a sör. Így elengedek 
minden rossz gondolatot vagy feszültséget, és nyugodtan 
válaszolok. 

 
- Szabad szeretnék lenni. Reggel felkelni, este elaludni, 

és a kettő között azt csinálni, amit csak szeretnék. 
- Az csak nagyon keveseknek sikerül. 

 
Ezt a hozzászólást már meg sem hallom. Mindenestre 
elmosolyodom és hagyom, hogy másról beszélgessünk, amíg 
haza nem megyek. Nem sokat alszom, hanem inkább 
gondolkozom egész este. Már tudom, hogy mi fog történn. 
Sok évig volt a legjobb barátom, és sok közös élményt 
szereztünk együtt. Most azonban már minden más. Egy 
barátság akkor marad életre szóló, ha mind a ketten együtt 
változunk, ahogy haladunk előre. Ha elfogadjuk és megértjük, 
hogy ez így van rendjén. Nem maradunk ugyanazok, mint 
akik pár évvel korábban, de nem is szabad ugyanannak 
maradnunk. Mert akkor sosem változik semmi és minden 
annyira unalmas lesz, hogy elveszítjük az életünk értelmét, 
azt a kalandvágyat, ami élményekkel és örömmel tölti fel a 
szívünket, lelkünket, életünket. De ha ő rossz irányba 
változik, akkor lépnem kell. Egy barátnak sokszor az a dolga, 
hogy felnyissa felebarátja szemét, de ennek tudni kell a 
határait is. Ha valaki így érzi jól magát, akkor nem is szabad 
beleszólni. Jobb, ha megtartjuk az ő saját boldogságát, de ezt 
nekünk sajnos már csak távolról szabad néznünk, különben 
minket is magával ránt. Látom rajta, hogy ő így érzi jól magát. 
Ettől független én nem haragszom rá, és nem is vagyok 
mérges, hiszen tudom, hogy a közös emlékek megmaradnak. 
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Ezekre mind, mosolyogva gondolok vissza. Megiszom a sört, 
elköszönök, és hazasétálok. Elhatározom, hogy soha többé 
nem fogom keresni. 

 
Teljesen abszurd, hogy tegnap este érkeztem, egy nappal 
később pedig váratlanul el kell engednem az egyik legjobb 
barátomat. Sok idő lesz, míg ezt feldolgozom. Érzem, hogy a 
visszatérésem nem túl fényes. Az egyik barátomat 
elvesztettem, anyukám autóját összetörtem és ezzel azt 
érzem, hogy biztosan mindenki örül, hogy hazajöttem. 
Mindez egy nap alatt történt. Jelenleg azonban igyekszem 
másra gondolni és nem szomorodom el. 

 
Pihennem kell. Nem vagyok lusta, de élhetnék a 
hobbijaimnak is. Vehetnék magamnak egy kis házat egy 
tó mellett, ahol minden reggel halat foghatnék, a 
kertemben pedig zöldséget és gyümölcsöt termesztenék. Így 
bőségesen tudnék enni minden nap, és még változatosan is. 
Ha most is ott lehetnék, nyugodt lennék és boldog, mert 
pihenhetnék. Szabadon edzhetnék, sétálhatnék, amikor 
csak szeretnék. Ah, és ha még lenne is velem valaki. 
Lehetnének kicsi gyerekeink, akikkel együtt 
szaladgálhatnánk és játszhatnánk, estére pedig a reggel 
fogott halaimat ehetnénk. De szép is lenne! Egy napon 
remélem, hogy megvalósíthatom, de előtte jelentkeznem 
kell az egyetemekre. Ez az, amiért hazajöttem és ez 
vezethet el azokhoz a célokhoz, amikről éppen most 
álmodozom. 

 
Érzem, hogy zavart vagyok, és a céljaim meg tudnak változni 
egyik percről a másikra. Amikor beszélgettünk, még Messi 



45  

 
szerettem volna lenni, most pedig már csak egy kis házikóról, 
családról és állatokról álmodozom. Talán ez annak a jele, 
hogy még nem ismerem magam igazán és keresem a 
megfelelő utamat. Talán csak szeretnék megtapasztalni 
mindent, amit csak lehet. Ezért szeretnék elérni nagy 
dolgokat, és ezért is szeretnék elvonulni a világ elől. Az nem 
számít, hogy mindez milyen időrendi sorrendben történik. 
Talán csak túl sok inger ért az elmúlt időszakban, és 
belefáradtam. Aludni szeretnék. 
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4. 

 
 
 
 
 
 
 

2015 Február 14, 15, María 
 

Úgy döntök, ma este felmegyek a Poble Españolhoz. Onnan 
látni lehet majdnem az egész várost és ilyenkor este a 
fényekben még szebb. Nem voltam még olyan sokszor itt 
fent, de nagyon megtetszettek innen az éjjeli fények, és ezért 
mindig kellemes ide feljönni. A járda mellett derékig érő fal 
van, ami széles is ezért le lehet ülni rájuk. Találok egy csendes 
helyet, és leülök. Nézem egy ideig a várost, amivel 
akaratlanul is megnyugtatom a lelkem. Azon gondolkozom, 
hogy túl vagyok az iskola legnehezebb részén, már csak 
reménykedek, hogy felvesznek az egyetemre. Szüleim szerint 
a színészkedésből csak kevesen tudnak megélni, és ha nekem 
sem sikerül, akkor elpazarolom az életem. Kereshetnék 
stabilabb munkát, mondjuk, lehetnék informatikus, abban 
sok pénz van. Ki nem állhatom az informatikát, a 
számítógépen csak a közösségi oldalakat tudom használni és 
semmi mást. Én a hosszú távú jövőre gondolok, mert még sok 
időm van minden álmom elérni. Persze tudom, hogy ha 
tényleg komolyan gondolom, akkor sok és kemény munka fog 
rám várni, de én hajlandó vagyok megdolgozni a sikerért. 
Hajlandó vagyok, de csak egy bizonyos pontig. Nem 
szeretném túlhajszolni magam, mert akkor elveszíteném a 
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jelen pillanat iránti szeretetet. Azért szeretnék színésznő 
lenni, mert akkor azt csinálhatom, amit a legjobban szeretek, 
és közben még az áloméletemet is ki tudom alakítani. Ha 
esetleg mégsem így alakulna, azzal sem lesz baj, hiszen én 
mindent meg fogok tenni, de ha még ezek ellenére sem 
sikerül, akkor az már nem az én hibám. Az igazi álmom, hogy 
nyugodtan, aggodalmak nélkül utazgassak annyit, amennyit 
csak szeretnék. A legjobban egy hajónak örülnék, azzal 
bejárnám a fél világot. Bárhol meg tudnék vele állni, hogy 
beszerezzek mindenféle élelmiszert, amire a hajón 
szükségem lenne. Mindeközben várost tudnék nézni a 
legkülönbözőbb helyeken és beszélgethetnék a helyi 
emberekkel. Ha elfáradnék, akkor csak vissza kellene 
mennem a hajómra és már békésen aludhatnék is. Akár 
még a nyugodt tengeren is aludhatnék, olykor. A víz 
csobbanásaira és ringatózására aludhatnék el. De szép is 
lenne! Ma már miért nem lehet ringatózva elaludni? 
Reggel pedig arra ébrednék, ahogy az arcomra süt a 
horizontról ébredő Nap. Lehetne ennél boldogabban 
ébredni? Milyen szép is a lehet a horizontról nézni a 
napfelkeltét, talán nincs is annál szebb! 

 
Persze ha ez megvalósulna, akkor a fiúk mind csak a pénzem 
miatt lennének velem és sosem találnám meg az igaz 
szerelmemet. Azt előtte kell, még mielőtt sikeres lennék. 
Korábban mindig hamar, váratlanul talált rám a szerelem, és 
általában ugyanolyan váratlanul tűnt is el. Nem voltak hosszú 
kapcsolataim, de sajnos ez ellen nem tudok mit tenni. Én 
mindig igyekeztem a tőlem telhető legtöbbet megtenni, de 
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sajnos mindig másképpen alakultak a dolgok. Talán még túl 
fiatal vagyok, és azt sem tudom, mi az a szerelem. Azt tudom, 
hogy kellemes érzés, ha valaki van mellettem, de tényleg 
ennyi lenne az egész? Megtetszik valaki, akinek én is 
megtetszem, majd hirtelen megcsókol, ölelget, simogat, ami 
megnyugtató érzés, de nincs ennél több? Úgy gondolom, 
hogy igazam van, és tényleg nem tapasztaltam még meg, 
milyen az, ha halálosan szerelmes vagyok valakibe. Arra a 
kérdésre pedig, hogy miért nem, még én magam, sem tudom 
a választ. Volt egy fiú korábban, aki tetszett. Tetszettek a 
szemei, a mosolya, a haja, a stílusa és mégsem éreztem 
hasonlót. Ugyanazt a semleges érzést éreztem nála is, mint 
mindenki másnál. Kellemes és megnyugtató, de semmi több. 

 
A legutóbbi kapcsolatom már több mint egy éve volt, ezért 
már vágyom arra is, hogy végre valaki rám találjon. A vágy 
miatt talán rossz döntést fogok hozni? Szüleim nem 
véletlenül féltenek ennyire. Ők tapasztaltak, és tudják, hogy 
ilyen állapotban nem mindig tudok jól dönteni, és pár kedves 
szótól szerelembe eshetek. Ebben igazuk van és meg is értem 
a félelmüket. Talán újra ugyanaz fog történni, mint korábban, 
és újra csak egy jelentéktelen kapcsolatba botlok bele. 
Érthető, hogy féltenek. Én is szeretném ezt elkerülni, de 
hogyan is láthatnám mindezt előre? Szeretném azonban 
elkerülni, mert fogalmam sincs, hogy mennyi csalódást bírok 
még ki, vagy éppen mennyi rossz döntés után őrülök bele 
ebbe a körforgásba? 

 
Ahogy így gondolkodom és nézem a várost, észreveszem, 
hogy megnyugszom. Aggódom ugyan, de felesleges. Egy 
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kevés aggodalom egészséges, de nem szabad túlzásba vinni. 
Bőven elég annyi, hogy gondoltam a jövőmre és gondoltam a 
kapcsolataimra, ezen kívül pedig minden más megoldódhat 
magától. Egyébként sem csalódtam még akkorát, hogy 
túlságosan megviseljen. Egy pár napig vagy hétig persze 
rosszabb volt a kedvem mindig is, de összesen ennyi történt. 
Miért is aggódnék akkor? 

 
Pár fiú elsétál mögöttem és az egyikük odajön, hogy tüzet 
kérjen. Nem dohányzom, ezért nem tudok neki segíteni. Ő 
erre előveszi a sajátját és rágyújt. 

 
- Nem azt mondtad, hogy nincs tüzed? – kérdezem 

meglepettem. 
- Én ilyet nem mondtam, csak megkérdeztem, nálad 

van-e. 

Elnevetem magam. Szép barna szeme és van és dús haja, 
még talán tetszik is. Persze épp most gondolkodtam a 
kapcsolataimon, talán nem kellene erőltetnem semmit. 

 
- Gyönyörű mosolyod van, hogy hívnak? – kérdezi. 
- María vagyok. És téged? – válaszolom semleges 

hangnemben. 
- Fernando vagyok. Szia! – mondja, és kezet nyújt. 

Viszonzom a kézfogását. - Nem szeretnék tolakodó lenni, de 
mit csinálsz ilyen későn itt egyedül? 

Megijedek. Talán csak azt akarja tudni, hogy egyedül vagyok- 
e, mert ha igen, akkor könnyebben elrabolhat. Egyébként is, 
a kapcsolataimon kívül éppen most beszéltem meg 
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magammal azt is, hogy nem fogok meghatódni pár kedves 
szó miatt. 

- Nem vagyok egyedül. A többiek nemsokára itt 
lesznek, és majd iszunk valamit, beszélgetünk és nézzük a 
várost. 

- Értem. Nem bánod, ha addig itt maradok veled? 
 

A saját csapdámba estem. Előbb-utóbb így rá fog jönni, hogy 
mégiscsak egyedül vagyok itt kint. Egyre jobban félek, az ilyen 
emberrablók bármire képesek, akár órákig is várni. 

 
- Maradhatnál, de sajnos ki kell mennem eléjük a 

buszmegállóba. Éppen indulnom kell, mert mindjárt itt 
lesznek. 

- Rendben, menj csak. 
- Örülök, hogy megismertelek! – mondom neki, 

miközben lemászok a falról és igyekszem indulni, amilyen 
gyorsan csak tudok. 

- Én is nagyon örülök! Figyelj, várj csak! – megfogja a 
karomat és finoman visszahúz, azzal a lendülettel pedig 
megcsókol. Nem tudtam reagálni, olyan gyorsan történt 
minden. Mire felfogom, hogy mi történik, már el is enged. 

- Szeretnélek még látni téged, María! – mondja halkan, 
nyugodt hangon. 

 
Teljesen összezavarodom, a szívem úgy dobog, mintha most 
futottam volna fél órát és már azt sem biztosan tudom, hogy 
hol vagyok. Meglepődtem és most fogalmam sincs, mit 
kellene mondanom. A csókja finom volt, de nem is ismerem. 
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Fogalmam sincs, mit mondjak, még mindig a korábbi 
gondolataim járnak a fejemben, amiknek most éppen az 
ellenkezője történik. Ismét. Én pedig képtelen vagyok 
uralkodni rajtuk. 

 
- Hát, hát, én nem is tudom. Megijesztettél! 
- Ne haragudj, de annyira megtetszettél, hogy nem 

hagyhattam, hogy csak úgy eltűnj az életemből! Nem vagyok 
a szavak embere, talán rosszat mondtam neked, ne haragudj! 
Szeretnélek jobban megismerni. 

- Normális vagy? Azt hittem el akarsz rabolni? Még 
hogy mit csinálok itt egyedül? Egyébként rendben van, 
találkozhatunk, de először csak nappal és csak pár órára. 

- Rendben! Ha anyukádnak kell elmosogatnom a 
piszkos tányérokat egy nagy vacsora után, még azt is 
megcsinálom érted! – neveti el magát. 

- Azért csak óvatosan! Ha egyet is eltörsz, úgy dobnak 
ki a házból, hogy hazáig repülsz! 

- Vigyázok, ne aggódj! Ahogy rád is vigyázni fogok, 
mint a szemem fényére! 

Ettől a mondattól egészen megnyugszom. Már nem félek, de 
még mindig hevesen kalapál a szívem. Talán feleslegesen 
aggódtam és most inkább hagynom kellene, hadd legyek 
újra szerelmes. Már nem vonhatom vissza azt, amit az 
előbb mondtam neki, ezért ennél többet nem tudok 
tenni. Egyébként is, így nem kockáztatom, hogy elrepül 
ennek a pár percnek a varázsa. Elérhetőséget cserélünk, 
majd még egyszer megcsókol, most rövidebben, és 
elmegy. 
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Ahogy kiér a látókörömből, visszaülök a falra és csak 
hallgatom a város zajait. Pár percembe telik, míg 
megnyugszom, és felfogom, hogy mi is történt. Ekkor már az 
aggodalmat felváltja egy kellemes és boldog érzés. Felkelek 
és elkezdek ugrálni örömömben, miközben sikongatok. El 
sem hiszem, hogy ilyen történt velem. És milyen helyes fiú! 
Alig várom már a következő találkozásunkat, remélem minél 
hamarabb beszélni fogunk. Szép lassan újra megnyugszom, 
és már kezdek is fáradt lenni. Ideje elindulni haza. Ahogy 
visszafelé sétálok, rájövök, hogy nincs rajtam a karkötőm, 
amit anyától kaptam karácsonyra. De ez biztosan nem baj, az 
ereje még így is hat. Nem kell éjjel-nappal viselni, távolról is 
képes nekem segíteni. Ezzel a gondolattal érek haza, és 
annyira elfáradok, hogy már nem is tudok mesélni. Majd 
holnap elmesélem nekik. Gyorsan elalszom és annyira jól, 
hogy másnap reggel teljesen kipihenve ébredek. 

 
• 



54  

 
Ahogy kinyitom a szemem, egyből Fernandora gondolok és 
nyúlok is a telefonomhoz, hogy vajon írt-e nekem. Egy 
üzenetem van, érzem, hogy a szívem egyből gyorsabban kezd 
kalapálni. Ő az. Megnyitom, és ez az üzenet fogad: 

 
„Jó reggelt! Remélem jól aludtál! Én igen, mert csak te jártál a 

fejemben! Rád gondolva aludtam el és ettől olyan jól 
aludtam, mint már régen nem.” 

 
Elolvadok. Istenem, remélem, hogy már ma találkozunk. Úgy 
érzem, hamar bele fogok szeretni. 

- María! Hasadra süt a nap! – kiabál nekem anyukám. 
Ah, akkor mindjárt bekenem magam naptejjel. 

- Ébren vagyok már, megyek! 
 
Kimászok az ágyból és megnézem magam a tükörben. 
Teljesen kócos vagyok, a szemeim még teljesen álmosak, 
mintha kómából ébresztettek volna. Vajon fogok így is 
tetszeni Fernandonak, amikor reggel mellette ébredek? Vagy 
teljesen kiábrándul belőlem és keres magának egy sokkal 
szebb lányt, mint én? Kopognak. 

 
- Bejöhetek? – kérdezi anyukám. 
- Persze, anya, gyere! 
- Jézusom, lányom, hogy aludtad el magad ennyire? 11 

óra van. Látom elég mélyen aludtál, alig nyíltak még ki a 
szemeid. 

- Igen, eléggé. Gyere anya, ülj le ide mellém az ágyra. 
- Beteg vagy? 
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- Nem, dehogy! Csak mesélek neked valamit. 
- Mesélj bátran, bármit! 

 
Elmesélem neki mi történt tegnap. Örül neki, de azért félt is. 
Elmondja, mire figyeljek, mikor vele találkozom és én ezeket 
meg is fogadom. Azt is tanácsolja, hogy először ismerjem 
meg, és csak utána engedjem szabadjára engedni a szívemet. 
Tegnap este én is ezen gondolkoztam, de ezután pár perccel 
már tehetetlen voltam. 

 
- Úgy látszik, működik a karkötő, amit tőled kaptam. 

Ilyen még sosem történt velem. 
- A szerelem és a szeretet a két legszebb és 

legfontosabb dolog a világon! Kívánom neked, hogy boldog 
legyél! Mindig itt leszek melletted és segítek, bármi történjen 
is. Tudod, velem mindent meg tudsz beszélni és kérlek, ettől 
ne is félj. Bármi nyomja a lelked, gyere hozzám beszélgetni. 

- Anya, baj van? 
- Nincs semmi baj, csak féltelek. Egy anyának a 

legnehezebb dolga, hogy engedje a gyerekeit szabadjára. Mi 
már sokat tapasztaltunk, és legbelül megóvnánk titeket 
ezektől. Sajnos az élet másképpen működik és nektek is 
keresztül kell menni mindenem, mint ahogy nekünk is, hogy 
bölcs emberek legyetek. 

- Anya, karácsony óta ez a második alkalom, hogy 
megijesztesz. 

- Bocsánat, drágám! Ez csak az anyai féltés! Persze, 
hogy működik a karkötő, nem egy piacon vettem mindenféle 
jött-ment embertől. 
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- Köszönöm anya, szeretlek! – mondom, miközben 

megölelem. 
- Én is szeretlek, kincsem! Gyere enni, van sok minden 

reggelire. 
- Megyek, farkaséhes vagyok! 

 
Akkora étvágyam van, hogy rengeteget eszem. Vajas pirítóst, 
tükörtojást, gyümölcsöt, és mellé narancslevet és kávét 
iszom. Anya apával suttogva beszél valamit, miközben 
mosogatnak, majd mosolyogva néznek rám mindketten. 
Tudom, hogy anya most mesélte el apának is, ami történt 
velem. Szerelmes lettem! Végre ismét, és ezúttal talán már 
minden sokkal szebb lesz! 

 
Délutánra meg is beszélünk egy találkozót. Fernando moziba 
visz majd el és megígéri, hogy este 9-re haza hoz. Annyit 
ettem reggelire, hogy aznap mást már nem is ettem, csak 
azzal voltam elfoglalva, hogy a lehető legjobban nézzek ki. 
Fürödtem és hajat is mostam. Sminkeltem és sok ruhát 
magamra próbáltam, míg végre sikerült kiválasztanom a 
legszebbet. Azért túlzásba sem kell esni, egy mozi miatt. 
Fernando pont időben érkezik, de én még nem készültem 
teljesen el, ezért anya behívja és üdítőt kínál neki. Autóval 
jött értem, ezért mást nem ihat. Én később el is készülök és 
megyek is ki a nappaliba. Nem tudtam, hogy ennyire elszaladt 
az idő, ezért meglepődök, mikor meglátom Fernandot. 
Megmerevedek és egy ideig csak így nézzük egymást. Biztos 
arra gondol, mennyire szép vagyok én pedig arra, hogy ő erre 
gondol. Feláll a székről és odajön hozzám, puszit ad, majd 
megölel. 
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- Gyönyörű vagy, María! 
- Köszönöm! Mehetünk is? 
- Részemről igen. Köszönöm az üdítőt asszonyom, 9-re 

hazahozom Maríat! – mondja anyukámnak. 
- Rendben, érezzétek jól magatokat! – mondja anya. 

 
Ahogy kimegyünk, én szépen lassan kezdek magamhoz térni 
a meglepetéstől és már nyugodtnak érzem magam. Beülünk 
az autóba és látom, hogy egy kábel lóg ki a rádióból. 

- Mi az a kábel? – kérdezem. 
- Az arra való, hogy a telefonomat bele tudjam dugni. 

Így a saját zenéimet tudom hallgatni, miközben vezetek. 
- De jó! Kipróbálhatom az enyémmel is? 
- Persze, csak nyugodtan! 
- Milyen zenéket szeretsz? 
- Sok mindent, Enrique Iglesias a kedvencem. 
- Komolyan? Nekem is, hallgatunk tőle zenéket? 
- Persze! 

 
Beteszem a kedvenc zenémet tőle, ami a „Bailando”. Tavaly 
áprilisban jött ki ez a száma és én azóta imádom. El is kezdem 
hangosan énekelni, ahogy meghallom. Fernando nem énekel, 
de néz, engem néz közben, amikor csak teheti. Látom rajta, 
hogy tetszik neki, ahogy éneklek, mert mosolyog. 

 
- Te is szereted ezt a számát? – kérdezem tőle. 
- Igen! Minden zenéjét szeretem! 
- Én is! Hallgassunk mást is! - Így megyünk végig, 

egészen a moziig. Mielőtt bemennénk a moziba, beülünk egy 
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közeli helyre, ahol vacsorázunk. Hamburgert eszünk és sült 
krumplit. Bár sokat reggeliztem, azóta semmit sem ettem, és 
most jöttem rá, hogy éhes vagyok. Sokat beszélgetünk, 
nevetünk, miközben eszünk. Miután mindent megeszünk és 
én már csak az üdítőmet iszom, ő csak néz engem. Ezt csak 
egy kis idő után veszem észre, mert közben nézelődök. 

- Mi az? – kérdezem. 
- Semmi, csak aranyos vagy. 
- Te is aranyos vagy, hogy elhoztál ide. 

 
Nézzük egymást pár pillanatig, mire ő közelebb hajol az asztal 
felett, és finoman megcsókol. Sokáig csókol, most egészen 
sokáig. 

Kéri a számlát és közben rágyújt. Amíg elszívja ki is fizeti, és 
közben még beszélgetünk. Felállunk és elindulunk a mozi 
felé, ami csak pár perc sétára van. Megfogja a kezem. Érzem 
a pillangókat a gyomromban és nem tudom elhinni, hogy ez a 
valóság. Nem hiszem el, hogy ez velem történik. Anyára és a 
karkötőre gondolok és megnyugszom. Bemegyünk a moziba, 
vesz nekem pattogatott kukoricát és bemegyünk a terembe. 
Leülünk egymás mellé és eszünk a kukoricából, beszélgetünk 
és közben egymás kezét fogjuk. 

 
- Nézd csak, 2 sorral lejjebb! – mondja hirtelen. 
- Mit nézzek? 
- Nem látod? Ott világít a feje annak a kopasznak. 

 
Elnevetem magam. Fogalmam sincs, hogy jutott az eszébe, 
hogy ennek ekkora látványosságnak kell lennie. 
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- Dobáljuk meg kukoricával! Biztos lepattan a fejéről, 

olyan sima! 

Nem bírom visszafogni magam. Dőlök a nevetéstől. De benne 
vagyok egy kis mókában. 

 
- Jól van, dobáljuk meg. Csak nem veszi észre, hogy mi 

vagyunk azok. 

Elkezdjük dobálni, de kell egy pár dobás, míg végre eltaláljuk. 
Igaza volt, tényleg lepattant a fejéről. A férfi hátrafordul és 
én még mindig nem tudom visszatartani a nevetésemet, így 
egyértelmű számára, hogy kik dobálják. Feláll és elindul 
felénk. 

 
- Jézusom, Fernando! Ez egy 2 méter magas 

izompacsirta! 
- Ugyan, ne félj, nem történhet semmi baj. Talán nem 

is ide jön. 

De ide jön, egyenesen hozzánk és meglepő módon 
udvariasan megkér minket, hogy ne dobáljuk kukoricával. Ő is 
szórakozni jött a barátnőjével, nem pedig azért, hogy 
konfliktusokba keveredjen. 

 
- Jaj, uram, nagyon sajnáljuk! Valami fehér világított 

ott előttünk és azt hittük, hogy egy madár ül ott a széken. 
Csak el akartuk ijeszteni! – mondom neki ártatlan szemekkel, 
de közben alig bírom visszatartani a nevetésem. 
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Erre csak sóhajt egy nagyot, majd megkér minket még 
egyszer, hogy legyen ennyi elég a viccelődésből. Megígérjük 
neki, mire visszamegy a helyére. 

 
- Szerinted a barátnője meddig ér neki? – kérdezi 

tőlem halkan Fernando. 
- Legalább a köldökéig! 
- Hogy tudják úgy egymást átölelni? 
- Ugyan, ők nem ölelkeznek! Biztos van más, amit 

jobban szeretnek csinálni, ott pedig nem számít a méret! 
- Ugyan, ott más nem is számít, csak a méret! – 

mondja Fernando. 

Itt már mind a ketten fekszünk a röhögéstől. Szerencsére ez 
mind a reklámok alatt történik, így nem maradunk le sok 
mindenről. Mire elkezdődik a film, mindketten 
megnyugszunk és én a vállára hajtom a fejem. Hozzábújok, 
amennyire csak tudok és így nézzük végig a filmet. Néha 
közben ad egy puszit a fejemre, ha pedig felemelem a fejem, 
akkor a számra. A kukorica is elfogy a film végére. Tetszik 
mindkettőknek a film, és amikor kijövünk, megbeszéljük a 
benne látottakat. Beülünk az autóba és hazavisz. 

 
- Jól éreztem magam veled, szerelmem! – mondom 

neki a házunk előtt az autóban, bizonytalanul. 
- Szerelmem? 
- Igen! Beléd szerettem! 
- Én is beléd, María! 
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Megcsókoljuk egymást. Először finoman, majd egyre 
szenvedélyesebben. Simogatjuk egymást, és egyre érzékibb 
az a csók. Magamhoz akarom húzni, szorosan, amennyire 
csak tudom, de most még nem lehet. Finoman elhúzom a 
fejem, megköszönöm neki az estét és kérem, hogy ismételjük 
meg minél hamarabb. Megígéri és megcsókol még egyszer. 
Miután kiszállok még egy puszit dobok neki és elindulok a 
házba. Mosolyogva és boldogan sétálok, még mindig alig 
tudom elhinni, hogy ez velem történik. Alig várom, hogy újra 
lássam. 
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5. 

 
 
 
 
 
 
 

2015 Szeptember 6, Ádám 
 

Az elmúlt fél év boldogan telt. A kezdeti izgalmak 
elcsendesedtek, én pedig hamar feldolgoztam Balázs 
eltávolodásától. Pár napi alvás után rendbe szedtem magam, 
és kitisztult a fejem. Könnyebb volt, mint gondoltam. Elvégre 
mégiscsak távol voltunk egymástól egy éven keresztül, 
emiatt pedig már nem volt olyan szoros a barátságunk. 

 
Hamar megérkezett a tavasz én pedig hozzászoktam ahhoz, 
hogy végre itthon, a családommal és Sanya barátommal 
vagyok. A jó idő, a sok napsütés és a madarak csicsergése 
megnyugtatott, és végre élveztem az apró örömöket is az 
életemben. Új terveket készítettem, és újra visszatért az 
életembe a remény. Ráeszméltem, hogy külföldi 
próbatételem során azért csalódtam, mert elvesztettem a 
nagyratörő céljaimat. Mindig is nagy álmaim voltak, és bíztam 
abban, hogy bárhol a világban képes vagyok megvalósítani 
őket. Az utam azonban egy olyan helyre vezetett, ahol 
minden erőm és energiám eltűnt, és mindennapjaim 
átalakultak egy hosszú és eseménytelen korszakká. 
Budapesten azonban újra éreztem, hogy bármilyen álmomat 
meg tudom valósítani. Visszatért belém az energia, a szemem 



  

 
újra megtelt élettel és boldog voltam. Magam mögött 
hagytam hát azt a korszakot, és úgy éreztem, hogy 
újjászülettem. 

 
Tavasszal és nyáron is sok szabadidőm volt, így az időm nagy 
részét a családommal és Sanyával töltött élmények tették ki. 
Az országon belül sok helyszínre ellátogattunk kirándulni és 
kikapcsolódni. Elfelejtettük a gondokat és jól éreztük 
magunkat. Sokat beszélgettünk, nevettünk és pár őrültséget 
is csináltunk, amelyek feltöltötték a lelkünket boldogsággal. 
Finom ételeket ettünk, edzettünk a szabadban vagy csak 
kényelmesen ültünk, és néztük a tájat. Élveztük a zajt is és 
élveztük a csendet is. Olykor feltöltődtünk a nap energiájától, 
olykor pedig szaladtunk az esőben. Voltunk szárazak és 
voltunk nedvesek, voltunk tiszták és voltunk koszosak. A nyár 
minden egyes pillanata így telt, és én sohasem voltam 
ennél boldogabb. Ez igaz a családomra is és Sanya 
barátomra is. 

 
Sanya időközben becsajozott, így már csak ez hiányzott az én 
életemből is. Igazság szerint mindenem megvolt, kivéve a 
szerelmet, mégis boldog voltam. Sanyával nem kellett minket 
félteni, ha ketten voltunk, bárhol tudtunk csajozni. Túráink 
során sok különböző helyre látogattunk el, ahol ismerkedtünk 
bárokban, szórakozóhelyeken, de még a strandokon is. 
Találtam magamnak párt őrült dolgokra, és finom 
együttlétekre is. Voltunk veszélyben és voltunk teljes 
nyugalomban. Nagy kanállal habzsoltam az életet, és ez 
tetszett. Sanya hamar rátalált a szerelemre, így ő ezután már 
nem csajozott. Ennek ellenére továbbra is együtt mentünk 
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szórakozni, ahová a legtöbbször elhozta a szerelmét is. 



  

 
Mindeközben nem lankadtam a teendőimmel kapcsolatban 
sem. Legnagyobb örömömre felvettek az egyetemre, ahol 
közgazdaságot fogok tanulni. Hamar elkezdtem tehát intézni 
a teendőimet, hogy mára minden készen legyen. 

 
Néhányszor vállaltam alkalmi munkákat is, hogy pótoljam a 
kiadásaimat egy bizonyos szinten, amelyekben szintén sok, 
hihetetlen élményt szereztem. Egyik pillanatban még egy 
statiszta voltam a kétszáz közül, a másikban pedig már az én 
fejembe nyomták bele a kamerát. A rendező ugyanis 
valahogy kiszúrt a tömegből, és az első sorba tett be, mert 
tetszett neki a karakterem. Ezután lettem katona is egy 
holland filmben, egy török kekszreklámban pedig egy fura 
utas a vonaton, amit a Keleti Pályaudvaron forgattunk. Volt, 
hogy visszarepültem a középkorba és várőrt játszottam, ahol 
jéghidegben kellett ácsorognom órákat, mégis igazán 
élveztem. 

 
Alkalmanként pincérként is újra dolgoztam rendezvényeken. 
Itt volt, hogy egy régi épületben alakítottak ki éttermet, mi 
pedig zenére vonultunk be és vittük ki az ételt a 
vendégeknek, akiknek ez valamiért tetszett. Walesben 
féltettem az állásom, ha konfliktusba keveredtem volna, de 
ezeknél az alkalmaknál egy cseppet sem. Minden vitába 
belementem és keményen megvédtem magam. Nem féltem 
semmitől, csak a saját érdekeimet néztem. Nem kértem 
elnézést és nem finomkodtam, bátran ettem és ittam a 
konyhából akkor, amikor csak kedvem tartotta. Nem tudtak 
velem mit kezdeni és ezt hamar meg is értették. Tudtam, 
hogy jól végzem a munkámat, és tudtam, hogy ezt senkinek 
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sem fogom magyarázni. Legyőzhetetlen voltam, és ezt 
élveztem. 

Bár mindezzel azt értem el, hogy nem sok barátot szereztem 
magamnak, mégis ebben az időszakban voltam a 
legnyugodtabb, legmagabiztosabb és leghatározottabb. 
Tudtam, hogy győztes helyzetben vagyok, és azt csinálhatok, 
amit csak szeretnék. Tudtam azt is, hogy lehetetlenség 
mindenki barátjának lenni, így én ezt nem is erőltettem. 
Önmagamat adtam, és akinek ez tetszett, az velem is maradt. 

 
Azt hiszem azonban, hogy nem árulok egy nagy titkot azzal, 
hogy ezzel az életmóddal hamar feléltem az összespórolt 
pénzem. Tudtam, hogy gyorsan fogy, de nem törődtem vele. 
Talán azért volt szükségem egy év kemény munkára, hogy 
utána fél évig a lehető legboldogabban tudjak élni. Ha bárki 
megkérdezi, hogy megérte-e, én mindig azt felelem, hogy de 
még mennyire, hogy megérte! Megtanultam szabadon élni, 
mint a kedvenc madaram, a sólyom. 

 
Egyik nyári reggel, ahogy a szállodaszobám teraszán ültem, 
kávéztam és cigiztem, miközben egy gyönyörű lány aludt az 
ágyamban, megpillantottam a távolban egy solymászt. Ő 
sétált, de a sólymot nem láttam sehol. Kis időbe telt, mire 
észrevettem. Egy fa tetején ült, messze a gazdájától. Biztosan 
ő is élvezte a szabadságot, a természetet és ezt a kellemes 
időt. A fa tetején még biztos egy kis szellő is borzolta a tollait. 
A solymász kinyújtotta a bal karját vízszintesen oldalra, hang 
nélkül, mire a madár elrugaszkodott a fa tetejéről és 
egyenesen az ember karjára száll. Ahogy meghallottam 



  

 
repülés közben a sólyom hangját, elérzékenyültem. Olyan 
gyorsan jelentek meg könnyek a szememben, hogy magam is 
alig értettem, miért. Ezt a madarat mindig is csodáltam. 
Gyönyörű szép! Nem a legnagyobb testű madár és nem is a 
legerősebb. De ő a világon a leggyorsabb és számomra a 
legszebb. Kisebb mérete ellenére sem fél senkitől. 
Gyorsaságával bármit el tud ejteni zsákmányul, de hatalmát 
nem használja rossz célokra. Nem fog el olyan állatokat, 
amikre éppen ne lenne neki, vagy a fiókáinak szüksége. Nem 
harcol feleslegesen. Komoly és megfontolt, és egyfajta 
nyugalom is árad belőle, ahogy a fa tetején ül. Megvédi 
magát és fiókáit bármi áron. A többi madár is tudja, hogy ha 
nem bántják, akkor nincs mitől félniük. Tisztelik, ugyanakkor 
óvakodnak is tőle. Azt gondolnám, hogy a nyugodt 
természete, ugyanakkor a kíméletlen vadászata nem tud 
megférni egymás mellett. Úgy éreztem, hogy mi emberek is 
hasonlóak vagyunk. Egy ember vagy teljesen nyugodt, vagy 
teljesen kíméletlen. A sólyomban megvan mind a kettő és 
mindig azt használja, amelyikre éppen szüksége van, éppen 
úgy, ahogyan az ember is. Ezért tudtam vele azonosulni 
ennyire és ezért is érzékenyültem el. Magamat láttam benne, 
hiszen én is olyan voltam, mint ez a madár. Teljesen 
nyugodtan ültem és kávéztam, de ha a következő pillanatban 
valaki megtámadott volna engem, vagy a lányt a szobában, 
teljes erővel rúgtam volna tökön. Már ha ez megfelelő 
védekezési formának lett volna tekinthető. 

 
Ma pedig már ősz van. Mindenki jobban figyel a 
kötelességeire, és a szabadság visszahúzódik. A felhőtlen 
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szórakozás elmúlt, és most egy új korszak indul, ismételten. 
Nekem az egyetemre kell figyelnem, de emellett lesz még 
más dolgom is. 

 
Pár nap múlva lesz az első órám. Nem félek tőle, inkább csak 
bizonytalan vagyok, mert nem tudom mit várjak tőle. Izgatott 
is vagyok, mert mindig is erre készültem. Ettől független 
muszáj lesz később munkát találnom a tanulás mellett. Így is 
majdnem mindenemet elköltöttem már, munka nélkül pedig 
nem tudom, mihez kezdenék. Ezek miatt talán most már 
semmi másra sem lesz időm, a tanuláson és a munkán kívül. 
Valószínűleg nem lesz sem időm, sem energiám sportolni 
vagy szórakozni. Talán már most el kell fogadnom, hogy ez a 
2 és fél év egy lassú és nehéz időszak lesz, és keményen meg 
kell majd dolgoznom a sikerért. Remélhetőleg ez a fél év 
boldogság elegendő erőt tud adni, hogy végig csináljam. 

 
Egyedül vagyok itthon, de mosolyogva fekszem a kanapén. 
Szerencsére a lakhatással nincsen probléma. A város szélén 
lakunk, egy társasházban. Kicsiny beállója van egy autónak és 
a ház mögött egy kis kert. Itt lehet labdát rugdosni vagy csak 
kifeküdni a napra és elolvasni közben egy jó könyvet. Itt 
hallani, ahogy csicseregnek a madarak és gyönyörű szép 
hangjuk van. Itt még valahogy a tél is szép. Még amikor hideg 
van, borús és hó sincs, még akkor is. Talán azért, mert 
családias környék, és itt mindenki kedves. Sosem volt még itt 
konfliktusom más emberrel, még a mellettünk lakókkal sem. 
Sosem hangoskodnak, nem kiabálnak, ez számomra egészen 
meglepő és elképesztő. Az út végén van egy kis bolt és egy 
dohánybolt is, itt is mindig lehet beszélgetni az emberekkel. A 



  

 
kis boltban nem mindig tudom megvenni, amire szükségem 
van, ezért hétvégenként buszra ülök és átmegyek a bevásárló 
központba, ami szintén nincs túl messze, 15 perc alatt oda 
lehet érni. A busz az autópálya felett megy át ezért ez a 
bevásárlóközpont már nem Budapest része. Hazafelé 
bárhonnan is jövök, mindig jó érzés belépni ebbe a házba, 
szép és modern. Nem túl nagy, de otthonos. Bár az én 
szobám a kertre néz, egy másik szobából lehet látni Pest 
éjszakai fényeit. Messze vagyunk, ezért nem lehet teljes 
épületeket látni, de a fények még így is szépek. 

 
Ahogy ezeken a szép dolgokon és emlékeken gondolkozom, 
és elterelem a gondolataimat az előttem álló nehéz 
időszakról, egészen megnyugszom. A kanapé puha és 
kényelmes, kedvem támadna aludni is egyet benne. 
becsukom a szemem és érzem, ahogy még jobban ellazulok. 
Elkezdek figyelni a légzésemre és ez még jobban megnyugtat. 
Megfigyelem, hogy laza az egész testem. A hátamon fekszem 
és a párna magasabban van, ezért megemeli a fejem. A 
vállam egészen le van nyomva, kezeim pedig teljesen lazán 
nyomják lefelé a kanapét. A lábaim is lazák, annyira jó ezt 
érezni. Csak fekszem, és már nem gondolkodom, csak a 
légzésemre figyelek, mert jólesik. Hallom a madarak 
csicsergését és a természet hangjait. Érzem, hogy egészen 
alvás közeli állapotba kerülök, de még nem alszom el. Így 
maradok egy darabig és mást sem csinálok. Egyszerre beugrik 
egy gondolat. Újra Walesben ülök, a tengerparton, 
karácsony estéjén és érzem, ahogy becsukom a szemem. 
Eszembe jut Sarah, és a tanácsa. 
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- Honnan tudta, hogy tanácsra van szükségem? Miért 

pont akkor volt ott ő is a szállodában, amikor nekem erre a 
tanácsra volt szükségem? Biztos, hogy az ő tanácsa miatt 
jöttem haza? Egyébként is ideje lett volna már, talán 
magamtól is rájöttem volna. – gondolom magamban. 

- Hiszel a sorsban, ugye? – kérdezi valaki. Nem ijedek 
meg, pont, hogy egy kellemes érzés fog el. 

- Persze, hogy hiszek. Mindig is hittem, fiatal koromtól 
kezdve. – válaszolom. 

- Akkor miért kérdezel ilyeneket? Nyilván tudod, hogy 
semmi sem történik véletlenül. Ahogy a te szálaid is 
összefonódnak másokéval, úgy az övék is. 

- Miért nem jött Sarah másnap reggelizni, hogy meg 
tudjam köszönni neki? 

- Tudja, hogy hálás vagy. 
- Honnan? 
- Érzi. Hidd el, az energiákat ugyan nem látjuk, nem 

halljuk és nem is tudjuk megfogni, de nagy hatással vannak 
ránk. Egy gondolat ereje képes arra, hogy egy másik személy 
lelkét megnyugtassa. 

- Értem. - Körbenézek és látom, hogy minden teljesen 
fehér. Már nem a walesi tengerparton ülünk. Úgy látszik 
észrevétlenül váltottunk helyszínt. Mintha valami szélén 
ülnénk, de én csak hátrafelé látok. Minden csupa fehér. 
Csend van, hihetetlenül nagy csend. Felállok és elkezdek 
sétálgatni. Hallom, ahogy kopog a cipőm és ekkor veszem 
észre, hogy elegánsabban vagyok öltözve. A cipőm 
kopogásából azt érzem, hogy az alattam lévő anyag mintha 
fehér kő vagy márvány lenne. Ezek az elegánsabb férficipők 



  

 
azokon kopognak így. Csinos vagyok és jó érzés itt lenni, 
igazán kellemes. Ő ott maradt, ül továbbra is a kő vagy 
márvány szélén. Visszamegyek és én is leülök ugyanoda 
mellé, ahol korábban ültem. 

- Mi ez a hely? 
- Ez, kérlek szépen, a fejed. A fejedben vagyunk. 
- Ennyire üres lenne? – kérdezem és ezen nevet. 
- Nem, nem a koponyád. A fejed, a gondolataid, amik 

éppen egy különös állapotban vannak alvás és ébrenlét 
között. Amit körben látsz, azt mind te kreálod. Jelenleg azért 
fehér, mert még nem csináltál benne semmit. Hogyan is 
csinálhattál volna, hiszen ez még csak a második alkalom, 
hogy itt vagy. 

- A második? Én most vagyok itt először. 
- Jártál már itt. Te is tudod mikor, csak gondolkozz. - 

Egy kis gondolkodás után rájövök, hogy hol és mikor is 
járhattam már itt. 

- Walesben, tavaly karácsony estéjén, a tengerparton. 
– válaszolom. 

- Így van. 
- De akkor még nem láttam ezt a fehérséget. 
- Nem, mert csak rövid ideig voltál itt. Ahogy eszedbe 

jutott egy megoldás, már ki is nyitottad a szemed és vetted is 
elő a cigid. 

- Igen, sajnálom, tudom, hogy rossz szokás. Majd 
holnap leszokok róla. Ma még elszívok azért pár szállal. 
Visszatérve, mire jó ez a hely? - Kérdően néz rám. Tudja, hogy 
ezt én sem gondoltam komolyan. Egy kevés szigorral, mintha 
nevelni akarna, de úgy érzem, hogy ez be is válik, mert már 
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kezdem magam rosszul érezni amiatt, hogy hamis ígéretet 
tettem. 

- Arra, hogy megtaláld a válaszaidat a kérdéseidre. 
Arra, hogy a kételyeidet eloszlasd, és a félelmeidet legyőzd. 
Ebben az állapotban sokkal jobban tudsz dolgozni bármin is. 

- Tényleg? Akkor hadd kérdezzek valamit, ami 
most éppen nyomja a lelkem. 

- Parancsolj! 
- Hogyan tudnám továbbvinni a nyári boldogságom 

úgy, hogy közben dolgozom a céljaimért is? 
- Erre a kérdésre a válasz sokkal egyszerűbb, mint 

gondolnád. 
- Tényleg? 
- Igen. – válaszolja mosolyogva. 
- Tudom, hogy direkt húzod az időt, de ez nem vicces. 

Mit kell tennem? - Nevet a stílusomon. 
- Utazz! 
- Utazzak? De hát most utaztam igen sokat és már így 

is alig van pénzem és időm, nemhogy iskola és munka mellett 
még erre is legyen. 

 
Nem válaszol. Csak érzem, hogy mosolyog. Én pedig tovább 
gondolkozom. Korábban itt már rég felkaptam volna a vizet 
és elkezdtem volna dühöngeni, hogy ilyen választ adott, de 
most mégsem. 

 
- Ha jobban belegondolok, megoldható. Nem kell 

mindig hosszú hetekre elutazni valahova. Egy hétvégére nem 
túl bonyolult, és ha okosan, odafigyelve csinálom, akkor még 



  

 
olcsó is lehet. Végre megnézhetném szeretett országomat is, 
Spanyolországot! 

 
Továbbra is csak mosolyog, de most már bólogat. 

 
- Ez hihetetlen! Köszönöm, erre nem is gondoltam 

volna! Ha úgy érzem, hogy besokallok a sok munka és tanulás 
miatt, akkor majd összepakolok és elmegyek valahova a világ 
elől. 

- Látod! 
- És a munka? Fogok találni jó munkát egyetem 

mellett? 
- Ha harcolsz érte, akkor fogsz. Ne kapkodj, és csak 

vedd lazára! A türelem nagy segítségedre lesz! A lazaság 
pedig elmondom, hogy miért fontos. Ami ma nehéznek tűnik, 
pár év múlva már csak egy kellemes emlék lesz. Érthető 
módon a feladat neked most új, ezért nehéz. A kihívásod, 
hogy nagynevű cégek munkáira jelentkezel, amire korábban 
még nem volt példa, ezért úgy gondolod, hogy nem vagy elég 
jó nekik. Hidd el, jó vagy! Jobb is, mint ami nekik kell! Pár év 
múlva pedig sokkal nehezebb kihívásokkal fogsz szembesülni, 
onnan pedig ez a mostani, csak egy apró akadálynak fog 
tűnni. 

- Ez zseniális! Igazad van! Egészen felpörögtem. 
Megyek is akkor, keresek munkát, de persze megfogadom a 
tanácsaidat. Türelem és lazaság persze azért komolysággal és 
felelősségteljesen. Hogyan tudunk később is újra beszélni? 
Tudunk bármikor? 

- Bármikor. Azt kell csinálnod, amit most is. Helyezkedj 
el kényelmesen, lazulj el és figyelj a légzésedre. Érezd, ahogy 



77  

 
egyre nyugodtabb vagy és haladsz az alvás állapota felé. 
Fontos, hogy olyan pózban legyél, amiben nem alszol el. Ha 
kell, akkor inkább ülj. Amint megvan ez a mentális állapot, 
ugyanitt leszünk és beszélgetünk. 

- Rendben van, ez szuper! Köszönöm szépen a 
segítséget, hamarosan újra találkozunk! 

- Rendben van, Ádám, nagyon szívesen! 
 

Elköszönünk egymástól és én szépen lassan visszatérek az 
éber állapotba. Kinyitom a szemeimet és egy ideig csak nézek 
előre ki az ablakon. Minden másodperccel egyre éberebb 
vagyok és folyamatosan dolgozom fel, hogy mi is történt. 
Felülök végre a kanapén és mást nem is hallok, csak az irtó 
nagy csendet. Nincsenek gondolatok a fejemben, nem 
álmodozom semmiről, csak nézek előre és hallgatom, mi 
történik körülöttem, a jelen pillanatban. Egészen nyugodt 
vagyok. Olyan érzés fog el, mintha tudnám, mi lenne a célom 
és ennek elérésért haladok előre, de ettől még nem kell 
lemondanom a boldogságomról sem. Ennek ellenére a 
kötelességekből lesz mostantól sokkal több, így keményen 
kell majd küzdenem. Ha nem jó úton haladok, akkor azt 
érezni fogom egyébként is. 
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2015 Szeptember 6, María 
 

Fernandoval már fél éve vagyunk együtt. Változtak a dolgok, 
mióta egymásra találtunk. Már nem annyira figyel rám, mint 
az elején, pedig én mindent megteszek ezért. Megismertem 
jobban és már félek, hogy nem ő az, aki mellettem lesz egy 
életen át. Lehet, hogy a karkötő mégiscsak akkor használ, ha 
rajtam van? Azóta nem vettem fel egyszer sem, de ezt 
anyukámnak azzal magyarázom, hogy vigyázok rá, mert így 
otthon biztonságban van. Ha őszinte szeretnék lenni 
magammal, akkor azért nem veszem fel, mert attól is félek, 
hogy elterel Fernandotól. Ez a gondolat már önmagában arra 
utal, hogy nem érzem jól magam. Persze a kezdeti rózsaszín 
felhő a legjobb érzés a világon, kár, hogy csak ilyen rövid 
ideig tart. Egyébként is, mi olyan jelentős egy karkötőben? 
Azért ennyire nem szeretnék babonás lenni, ezzel már 
magamat is megijesztem. Ha alkalomhoz illő lesz, akkor majd 
felveszem. 

 
Ennek ellenére a nyár szépen telt. Sokat voltam vele és sok 
boldog közös emléket szereztünk együtt. Voltunk 
vidámparkban, ahol kipróbáltuk a legfélelmetesebb dolgokat 
is. Én önfeledten szaladgáltam és csillogó szemekkel néztem 
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minden játékra, amit csak találtunk. Mentünk 
hullámvasúton és dodzsemeztünk, ahol akkorát ütköztem 
vele, hogy szegény lefejelte a kormányt. Körhintára ültünk, 
ami elég magasra vitt fel minket és életem egyik 
legfélelmetesebb élménye volt, miközben felfelé 
emelkedtünk és közben oldalra dőlt a székünk a centrifugális 
erő miatt. A magasban azonban megnyugodtam és gyönyörű 
látvány tárult elénk. Ezek után alig akartam lejönni onnan a 
magasból. Ettünk vattacukrot és mindenféle cukros üdítőt 
ittunk. Egy másik nap elmentünk az állatkertbe, ahol 
különlegesebbnél különlegesebb állatokat láttam, és 
fotóztam. Nyugodtan sétálgattunk, egymás kezét fogva, 
miközben csodáltuk ezeket a gyönyörű teremtményeket. 
Néhány alkalommal focimeccsekre is kilátogattunk, 
amiket szintén élveztem. Öröm volt nézni a csapatot, 
ahogy mindig nyert. Persze én nem igazán értek a 
sporthoz, de élőben igazán élvezetes részt venni rajta. 
Messi az egyetlen, akit ismerek, és élőben olyan, mintha 
gyorsabban mozogna, mint a labda.  Sokszor voltunk 
vacsorázni, és szórakozni is. Minden gátlásainkat 
megpróbáltuk levetkőzni és felfedezni egymást, amennyire 
csak lehetett. Élveztem a vele töltött fülledt éjszakákat, 
és nappalokat. Visszatekintve boldognak látom magam, de 
túlnyomó részben mégiscsak a semlegességet érzem. A 
különleges alkalmak persze, hogy boldog emlékként 
maradnak meg, de a hétköznapi apró örömök eltűntek. A 
korábbi boldogságomat mintha Fernando eltüntette volna, és 
csak egy átlagos, üres érzés lenne a helyükön. 



  

 
Anya és apa is sokat dolgozott, így idén nem mentünk együtt 
nyaralni a családdal. Isabelának és Héctornak azonban sok 
szabadideje volt a nyári szünetben. Velük többnyire otthon 
voltam, így ők töltötték fel bennem a hiányzó hétköznapi 
szépségeket. 

 
Közben felvettek az egyetemre, de elbizonytalanodtam a 
döntésemben. Fernando szerint mással kellene 
foglalkoznom, mert így nehéz lesz családot alapítanom. Talán 
az ő felfogása akaratlanul is hatott rám, ami miatt most 
bizonytalan vagyok. Ettől függetlenül én beiratkoztam, és 
hamarosan mehetek is az első órámra. Meglátom, mennyire 
fog tetszeni, és majd ez alapján döntök a későbbiekben. 

 
Összességében egy kellemes nyár volt, sok örömteli 
élménnyel és boldog pillanatokkal, de Fernando 
semlegessége miatt úgy érzem, hogy csak illúzió az egész, és 
sokkal szebb lehetett volna ez a nyár. Nem vagyok sem 
boldog, sem boldogtalan, de úgy érzem, hogy most 
döntenem kell. Leülök egy kávézó teraszán a kikötőhöz közel. 
Szeretek ide járni, mindig örömmel tölt el. A pincérek 
kedvesek, de most egy új, velem egykorú lány jön oda 
hozzám az étlappal. 

 
- Szia! Parancsolj, az étlap! 
- Szia! Köszönöm szépen, de csak kávézni szeretnék. 

Egy nagy Latte-t kérnék szépen, az a kedvencem! 
- Egy nagy Latte, máris készítjük! 
- Köszönöm, Rosa! – olvasom le a névtáblájáról, mire 

elmosolyodik. 
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Szép időnk van, nincs se túl meleg, se túl hideg és szépen süt 
a nap. A madaraknak is biztosan tetszik, mert folyton 
csiripelnek. Papagájok is vannak, sok különböző színben és 
innen pont lehet látni őket, ahogy egyik fáról a másikra 
repülnek. Rosa kihozza nekem a kávét, én pedig 
gondolkodom. Hátha sikerül valami olyan gondolatot 
előásnom, ami pozitív. Ekkor látom, hogy a terasz másik 
felében ülő férfi hirtelen elkezd kiabálni a Rosaval. Nincs az 
öltönyén folt, ezért gondolom nem öntötték le, valami más 
lehet a baja. 

 
- Ez a kávé teljesen ihatatlan, hogy lehet 5 eurót 

elkérni ezért? Egyszerűen förtelmes! Be kellene, hogy 
pereljem magukat. Zárhatnák be az egész kócerájt és akkor 
hölgyem magának sem lenne munkája. Ezt ön készítette? – 
kérdezi Rosatól, mert nincs tisztában vele, hogy a kávét bent 
egy barista csinálja, nem pedig a pincér. 

- Nem uram, bent a bárpultnál. Elnézést kérek, ha nem 
megfelelő, készítsünk esetleg egy újat önnek? 

- Nem kérek! – mondja még mindig dühösen. Itt van 6 
euró, borravalóval együtt, hogy ne legyen oka panaszra. Az 
biztos, hogy ide sem jövök többet! További szép napot! 

 
Ezt nem hagyhatom szó nélkül! Felállok, elveszem a kávéját, 
amit az asztalon hagyott az öltönyös férfi és elindulok utána. 
Szerencsére ő is nagy adagot kért és alig ivott bele, ezért 
majdnem teljesen tele van a pohár. Még alig tett meg pár 
lépést, mire én már utol is érem. 



  

 
- Uram, legyen szíves, ezt ott hagyta az asztalon! – 

szólok neki, hogy velem szembeforduljon. 

Megáll és megfordul. Én azzal a lendülettel fogom a nagy 
pohár kávéját és akkora lendülettel borítom rá, hogy még 
az öltönynadrágja is kávés lesz. Valamennyi maradt 
még a pohárban, ezért kihasználva a meglepődését, azt 
még a fejére öntöm. 

 
- Vegyél magadnak egy új öltönyt, te bunkó! 

 
Megfordulok és visszaadom a poharat Rosanak, én pedig 
visszaülök a helyemre meginni nyugodtan az enyémet. 
Utánam kiabál még, hogy ezt én fogom kifizetni, meg azt az 
összeget is, amit most elbukik, mert így nem mehet a 
megbeszélésre. Hamar rájön, hogy nem sok értelme van 
kiabálnia, mert engem nem igazán érdekel. Ha a rendőröket 
kihívná, akkor még ráadásul őt vinnék el, a fenyegetőző 
magatartása miatt. Ekkor jut eszembe még valami, amiből 
tanulhatna egy keveset. 

 
- Menj el nyugodtan arra a megbeszélésre, így legalább 

az öltönyödből csavarhatsz kávét az ügyfeleidnek! Meg 
lesznek döbbenve, hogy mire vagy képes! Ezzel biztosan 
előrébb jutnál, mint az undorító viselkedéseddel! A tekintélyt 
ki kell érdemelni és nem kiharcolni! Pláne nem egy olyan 
emberből, aki legalább 20 évvel fiatalabb, mint te és a 
pozíciója végett lehetősége sincsen visszavágni! Menj a 
megbeszélésedre, mielőtt ezt a kávét is rád öntöm! – 
kiabálom neki a helyemről. 
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Erre már nem reagál, csak áll és néz. Próbálja felfogni, hogy 
mi is történt. Biztosan nem sűrűn fordul elő vele, hogy valaki 
szembeszáll vele. Elsősorban azért nem, mert csak akkor 
kezdeményez konfliktust, ha győztesen jöhet ki belőle. És ez 
mennyire jellemző az emberekre! Van, aki a kutyájának 
káromkodik és szidja le, mert az nem szól neki vissza. Lehet, 
hogy a főnöke megdorgálta a munkahelyén, de ő otthon, a 
kutyán vezeti le a feszültséget. Ezután megnyugszik és 
bocsánatot kér, de nem tudja kontrollálni magát. Bocsánatot 
kérni ezután persze könnyű, de azt elfelejti, hogy ezzel egy 
mély sebet hagy a másikban. Ami nehéz, hogy azt mondja 
magának: „Mérges vagyok, mert a főnököm megdorgált. Ez 
persze nem baj! Mindenkivel előfordul, hogy hibázik, és ezt ő 
is tudja. Azért mondja, hogy tanítson, és hogy fejlődjek, így 
legközelebb talán már nem fogom ugyanazt a hibát elkövetni. 
Ettől független én még mérges vagyok, amit le kell vezetnem 
valahol, ezért elmegyek munka után a közeli bokszterembe 
és szétütöm az egyik bokszzsákot! Így nyugodtan mehetek 
haza a kutyulimhoz és megszeretgethetem őt!” 

 
- Utálom az ilyen embereket! Azt hiszi, hogy a pénzével 

bármit megtehet. – mondom Rosának, aki odajött hozzám. 
- Igen, sajnos vannak ilyen emberek. Nekem ez az első 

munkahelyem és az első napom, remélem ezért nem fognak 
kirúgni. 

- Ugyan, ezen ne aggódj! Te nem csináltál semmi 
rosszat! Nem a te hibád, hogy a kávé olyan volt amilyen, bár 
gyanítom, hogy nem volt vele semmi baj. Udvariasan 
megkérdezted tőle, hogy kér-e egy másikat. De én nem 



  

 
tudtam elviselni, ahogy veled bánik. Hiszem, hogy a sors 
visszaadja neki, de olykor kölcsönkéri a kezünket hozzá. 

 
Rosa elneveti magát. 

 
- Ezt nevezik instant karmának! – mondja. 
- Pontosan! 
- Téged hogy hívnak? 
- María vagyok! 
- Nagyon örülök! Köszönöm a segítséget! Szólj, ha 

kérsz még valamit! 
- Rendben, köszönöm! 

 
Egymásra mosolygunk és ő bemegy a kávézóba. Nincsenek 
sokan, itt a teraszon én egyedül vagyok. Ez jó, mert így már 
nyugodtan gondolkodhatok. Nincsenek öltönyös fickók 
körülöttem, akik kiabálnak. Én leönteném mindegyiket! 
Biztosan nem lennék pincér, nem tudnám visszafogni magam. 
Nem is lennék benne ügyes, azt sem tudom, hogyan kell 
kinyitni egy pezsgős palackot. Az első alkalomkor biztosan 
fejbe durrantanám vele az egyik vendéget. Erre hirtelen 
elnevetem magam. Mintha lejátszottam volna magam előtt a 
jelenetet. Ezen magam is meglepődöm, de csak vállat vonok, 
kortyolok egyet a kávémból és elkezdek gondolkodni. Hamar 
rájövök, hogy már boldogtalan vagyok. Ismét az történt, ami 
korábban is minden alkalommal. Rövid ideig tartott egy 
fellángolás, majd hirtelen el is tűnt. Akkor azonban mindig 
megvártam, amíg magától elrendeződnek a dolgok és úgy 
gondolom, most is ezt fogom tenni. Talán megoldódik, talán 
nem. Hagyom, hadd nézzem meg, minek kell történnie. 
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Vállalom azt is, hogy ezzel csalódni fogok, de jelenleg nem 
érdekel. Ha így lesz, akkor azonban már egy életre tanulni 
fogok belőle és soha többé nem követem el ugyanazt a hibát!
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2015 Október 20, Ádám 
 

Egy átlagos nap végén otthon fekszem az ágyban. Azzal a 
bizonyos valakivel történt beszélgetésemen gondolkodom. 
Nem tudom ki volt, meg kellene tőle kérdeznem, a következő 
találkozáskor. A beszélgetésünk után sikerült munkát 
találnom, elég hamar. Diákmunka természetesen, amit 
egyetem mellett tudok csinálni, de végre irodai környezetben 
vagyok, és olyan feladataim vannak, amik kapcsolódnak a 
tanulmányaimhoz. Az iskola is tetszik és a tananyag is, amit 
élvezettel tanulok. 

 
Minden tetszik, kivéve a csoporttársaimat. Valahogy ők mind 
gazdagok és egyikőjüknek sem kell dolgoznia. Eddig nem sok 
teszt volt, de azon rendre elmaradtam tőlük. Ez bosszant is, 
mert igazságtalannak tartom. Ők otthon, vagy egymással 
tudnak tanulni, könyvtárba tudnak járni, amíg nekem az 
irodában kell lennem. Az egyik lánynak a szülei vettek egy 
lakást közvetlen az egyetem mögött, ahol ő egyedül lakhat, 
míg nekem egy teljes órát kell buszoznom és metróznom, 
hogy hazaérjek. Az egyik srác szülei neves külföldi parfüm és 
divatmárkák magyarországi forgalmazói, míg egy másik lány 
édesapja egy nagy magyar divatcég tulajdonosa. Van, aki 
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profi szinten jégkorongozik és van, aki drágább értékű 
autóval jár iskolába, mint amennyi pénzt én valaha láttam. 
Van, aki minden hétvégén szebbnél szebb helyekre megy el 
nyaralni, bár azt soha nem tudni, hogy kivel, mert azt nem 
mutatja, de azt igen, hogy ő ott van. Van, aki minden 
hétvégén elegánsabbnál elegánsabb szórakozóhelyeken jár 
és drágábbnál drágább koktélokkal issza jókedvűre magát. 

 
Nekem hétköznaponként korán kell kelnem, és reggelire 
többnyire nincs időm, a kávét leszámítva. Az egyórás 
tömegközlekedés után általában már korog a gyomrom. Még 
a tanítási óra előtt gyorsan ennem kell valamit, hogy órán ne 
a gyomorkorgásom legyen a leghangosabb. Ilyenkor 
beszélgetni sem tudok a többiekkel, mert tempósan kell 
ennem. Általában mindig én vagyok az egyetlen, aki óra előtt 
eszik. Ez sokszor kellemetlen, de muszáj, mert ha korog a 
gyomrom az órán, az még kellemetlenebb. Egy cigit is 
örömmel szívok el még óra előtt, amennyiben van időm, 
mert a buszon és a metrón sokszor kibírhatatlan a tömeg, a 
szagok, a feszültség és a stressz. Így összességében húsz 
perccel hamarabb ott kell lennem óra előtt, hogy teljesen 
koncentráltan tudjak figyelni rá, és tanulni. Ezután át kell 
szaladnom az irodába, és dolgoznom kell, fél hatig. Itt persze 
már nyugodtabban tudok enni és az sem zavar, ha korog a 
gyomrom, mert itt nincs akkora csend, mint az órákon. 
Ezután hazamegyek és a szokásos vacsorakészítés, fürdés, 
fogmosás kombináció után, fáradtan dőlök be az ágyba, hogy 
másnapra legalább a nyolc óra alvás meglegyen. A hétvégeim 
éppen ezért általában sok alvással kezdődnek. Ki kell 
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pihennem az egész heti rohanást. Ezután nagy nehezen 
összeszedem magam, és elmegyek bevásárolni. Csinálok enni 
valamit, miközben kimosom a ruháim, kiteregetek és vasalok 
is. El is kell mosogatnom, amit összekoszoltam. Ezután 
elkészül az étel és végre ehetek, majd jön az evés utáni kóma, 
ezért szundítok egyet. Mire felébredek, már késő délután 
van, télen ilyenkor már sötét is. Van még pár órám tanulni. 
Tanulok késő estig, ezután alszom. Másnap már sok dolgom 
nincsen, ugyanis ennivalóm van, és minden tiszta, ezért 
tudok egész nap tanulni. Tudom, hogy nem a jó jegyek 
számítanak, hanem csak az, hogy ne bukjak ki az egyetemről, 
de ehhez is sokat kell tanulnom. A későbbi munkahelyemen, 
ha majd alkalmazni kell az itt tanultakat, akkor úgyis újra át 
kell ismételnem mindent, függetlenül attól, hogy most 
mennyire jól tanulom meg őket. Persze én tudom, hogy 
nekem ez így jelenleg teljesen megfelelő. Én a 
küzdelem minden formáját átélem. Tudom milyen érzés 
nyerni és tudom, hogy milyen érzés veszíteni. Megismerem, 
mennyit bír a szervezetem és mennyit bír az elmém. Tudom, 
mire vagyok képes, és nem félek használni. Ettől független az, 
amiről azzal a valakivel beszéltem, még nem látszik 
megvalósultnak. Nem tudom a jelent élvezni. Nem élvezem 
ezt a küzdelmet, és sajnos nem értem, hogy miért. Talán csak 
a társaság miatt, vagy talán csak túl keveset pihenek. 

 
A gazdag és a többi ember közötti különbség számomra 
bosszantó. Én inkább az átlagos kategóriába tartozom, és 
ahhoz, hogy ezt meg is tartsam, a határomon kell dolgoznom 
folyamatosan, már évek óta. Leszámítva a nyarat, amikor 
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végre megjutalmaztam magam. A korombeli gazdagok pedig 
csak beleszülettek, és így nőttek fel, de sajnos nem tudják 
megérteni, ha valaki más, mint ők. Semmi bajom sem lenne 
velük, ha nem viselkednének velem bántóan. Szerencsére egy 
kivételt ismerek. Természetesen ki mást, mint Sanyát? Sanya 
szülei gazdagok, mégsem vágnak fel vele. Sanya keményen 
dolgozik, már gyerekkorától kezdve, és mindent önerőből 
szeretne elérni. Szereti a repülőket, ezért a közelükben 
szeretne lenni, ha majd munkahelye lesz. Szíve mélyén pilóta 
szeretne lenni, de tudja, hogy a pilótaképzés drága. Persze a 
szülei ki tudnák neki fizetni könnyedén, de ő ezt nem 
szeretné. Sanya önmaga szeretné összegyűjteni rá a pénzt és 
ebből fizetni a tandíjat. Ezen a mai napig ámulok és bámulok. 
Mindezek mellett keményen is tanul, de nem híres a jó 
jegyeiről. Arról híres, hogy imád nyelveket beszélni, ezért már 
négy nyelvből tett nyelvvizsgát. Szüleit sem foglalkoztatja, 
hogy milyen jegyei vannak, mert ők is tudják, hogy a 
tapasztalat ennél sokkal többet ér. Ezért már kiskora óta 
sokat utaznak együtt, és fedezik fel a világ minden területeit. 
Ez a legjobb és leggyorsabb módja annak, hogy egy kissrácból 
hamar érett, felnőtt férfi legyen. Láthatta a legkülönbözőbb 
ellentéteket, a jólét legjavát és a szegénység legrosszabbikát. 
Láthatta, hogy e kettő közül hol él az igaz szeretet. Láthatta a 
kényelmet, és láthatta a reménytelenséget. Tapasztalhatott 
örömöt, bánatot, szerelmet és csalódást. Láthatott békét, és 
láthatott veszélyt. Sanya a tapasztalatait használja fel arra, 
hogy elérje a céljait, és ez működik is. Olyan tudást halmozott 
már fel, amivel nem lehet versenybe szállni, de olyan tudás 
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ez, amelyet sosem felejt el. Persze könyvekből is szépen lehet 
tanulni, de a tapasztalat az élet legjobb tanítómestere. 

Sanya tanította meg nekem, hogy ha nincs hétköznapi rutin, 
akkor nincs boldogtalanság. Ha úgy éljük az életünket, hogy 
minden nap egy csoda, és elfelejtjük a szokásainkat, akkor 
boldogok leszünk. Ő tanította meg nekem azt is, hogy az 
életben ezek az ellentétek azok, amiket a legnehezebb 
megtanulni. Hiszen ki gondolná, hogy a fáradtság 
legyőzésére a sportolás a legjobb megoldás? Honnan 
tudhatnánk, hogy a hideg elleni legnagyobb védelem egy 
meztelen hófürdő, a meleg ellen pedig egy hosszú 
szauna? Sehonnan, és mindezeket nekem a mai napig 
nehéz megértenem, hiszen a diploma megszerzéséhez 
szükségem van arra, hogy feláldozzak egy kis 
boldogságot a jelen életemből. 

 
Úgy érzem eljött az ideje annak, amit tanácsolt nekem az a 
valaki, akivel múltkor beszélgettem ellazult állapotban. Azóta 
nem próbáltam, mert nem szeretnék hirtelen olyan dolgot 
csinálni, amit nem is értek még igazán. De azt hiszem, hogy 
tényleg jó ötlet lenne elutazni. Nyáron sokat utaztam 
Magyarországon, szinte már túl sokat, és álmomban sem 
gondoltam volna, hogy pár hónap múlva újra kedvem lesz 
hozzá. Képes lettem volna pár hónap alatt kiégni? De hiszen 
élveznem kellene azt, amit csinálok. Mindenestre, december 
közepére már úgyis túl leszek a vizsgákon és a munkahelyen 
is el tudok menni szabadságra bármikor. Azért bármikor, 
mert nem fizetik ki. Diák vagyok, nem kapok fizetett 
szabadságot. Ez borzasztó, de ez van. Szerencsére egész jól 
keresek így is és a hétköznapokban nincsen olyan sok 
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kiadásom, lévén, hogy nem csinálok semmit, az iskolán és a 
munkán kívül. Össze tudok spórolni magamnak egy kis 
nyaralásra. Felkelek az ágyból és az asztalhoz ülök. Egy tollat 
és egy papírt teszek magam elé, amire majd jegyzetelek. 

 
Hova is menjek? Az Egyesült Királyságba biztos, hogy nem. 
Nem megyek vissza a walesi kis szállodához, de még 
Londonba se. Túl van minden árazva és borzasztó az időjárás. 
Nyaralni szeretnék és nem vacogó fogakkal állni a London Eye 
előtt nézni, és várni, hogy sorra kerüljek. Vagy esetleg 
megnézni a Tower Bridge-t. Milyen szép, és mennék is 
tovább, mert addigra a lábam már jégkockára fagyott. Nem, 
abba az irányba biztos, hogy nem megyek. Cipruson is voltam 
már, de oda sem. Szép idő van, de semmi mást nem lehet ott 
csinálni, mint élvezni a napsütést és a tengerpartot. Görögül 
pedig nem beszélek, törökül sem. De hiszen majdnem 
elfelejtettem, a beszélgetésünk során még meg is említettem 
Spanyolországot! 

 
5 éven át tanultam a középiskolában a nyelvet és olyan 
tantárgyakat is spanyolul tanultunk, mint a matematika, 
történelem, vagy fizika. Utóbbiból minden évben éppen hogy 
csak átcsúsztam kettessel. Azóta sem tanultam meg a fizikai 
szakszavakat spanyolul, mert nem hiszem, hogy bármikor is 
szükségem lenne rá. Annyit azért megjegyeztem, hogy la 
trampa. Ez csapdát jelent spanyolul, és a tanár folyton ezt 
ismételgette, mikor trükkös kérdést tett fel, és közben 
mosolygott. Mondtam volna neki, hogy hiába mosolyog, nem 
fogom tudni azt se, hogy mi a csapda, és azt se, hogy mi a 
helyes válasz. Egy másik spanyol tanártól pedig azt tanultam 
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meg, hogy a Repsol, az egy nagy spanyol olajvállalat, nem 
pedig versenymotorokat gyártó cég. Megkaptam az 
érettséginél a felsőfokú nyelvvizsgát is, mert 2 tantárgyból 
spanyolul érettségiztem, spanyol nyelvből pedig emelt 
szinten. A két tantárgy a földrajz és a matematika volt. A 
történelem szóbeli érettségire véletlenül úgy mentem be, 
hogy nem húztam fel a sliccem. Ez gondolom elég feltűnő 
volt, mivel első lépésben egy tételt kellett kihúzni az asztalról, 
aminél a vizsgabiztos ült, én pedig vele szembe álltam. A 
sliccem magasságilag valahol az asztal fölött volt, mert magas 
vagyok, a tanárok fejével egy szintben. Szerencsére, mikor 
leültem a helyemre kidolgozni a tételt, észrevettem, hogy le 
van húzva. Egy ideig gondolkodtam, hogyan húzzam fel. 

 
- Lassan, és óvatosan, hátha nem veszik észre, vagy 

pedig inkább gyorsan és utána úgy csinálni, mintha mi sem 
történt volna? Ha lassan húzom fel és valaki éppen odanéz, 
elképzelhető, hogy azt fogja hinni, hogy puskázni készülök. 
Voltak már korábban balhéjaim, ismer itt minden tanár. De 
én csak a humort szeretem, ez pedig az érettségi kellős 
közepén nem lenne vicces. Az viszont talán vicces, ha itt a 
nagy csöndben mindenki annyit hall, hogy valaki felhúzza a 
sliccét. Éppen ketten dolgozzuk ki a tételeket. A mellettem 
ülő ember lány. Ez még nem is lenne baj, ha nadrágban 
lenne. Szoknyában van. Észreveszem, hogy rohamos iramban 
fogy az időm, ezért nem törődve semmivel, a lehető 
leggyorsabban lenyúlok, és felhúzom a sliccemet olyan 
gyorsan, amennyire csak megy. Természetesen mindenki rám 
néz, de én csak gondolkodó arccal, mélyen a papíromba 
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merülök. Ez még mindig jobb, mint újra visszamenni eléjük 
lehúzott sliccel. 

Szóval a spanyol nyelvet szeretem. Keveset gyakoroltam 
azóta, de biztosan menni fog. Majd esetleg gyakorlok az 
utazásom előtt sokat. Meglepődök és megállok a 
gondolkodásban. Komolyan Spanyolországba fogok menni? 
Egészen lázba jövök és felpörgök. Még sose voltam, pedig 
annyira szerettem tanulni a nyelvet és beszélgetni is a 
spanyolokkal. Nem csak tanárokkal tudtam, volt pár alkalom, 
mikor meglátogattak minket spanyol cserediákok. 
Megkedveltem őket egyből. A lányokat pedig még jobban. 
Jellemző rájuk, hogy temperamentumosak, de ez nekem 
mindig is tetszett. És szépek, de milyen szépek! Emlékszem 
meg is tetszett nekem egy lány. A nevét sajnos nem tudom és 
csak alig láttam pár alkalommal, akkor is csak pár pillanatra, 
de mintha egyből beleszerettem volna. Azóta annyi év telt 
már el, hogy az arcára sem emlékszem. Persze, ez csak egy 
szép álom lett volna csupán. Fiatal voltam és szétszórt, pár 
napra lehettünk volna szerelmesek, de semmi több. Amit 
viszont örökre megjegyeztem, hogy mennyire megszerettem 
a spanyol embereket. Menjünk hát Spanyolországba, éppen 
itt van az ideje! 

 
Megnézem, milyen árban vannak a fapados repülőjegyek, és 
majd ez alapján döntök, hova is menjek. Bár már így is 
tudom, hogy Madrid és Barcelona közül fogok dönteni. 
Barcelonában van tengerpart. Már tudom is, hova fogok 
menni. Sok olcsó repülőjegyet találok Barcelonába. Nem 
hezitálok, azonnal le is foglalom December 18-ra, még 
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karácsony előtt. A visszaút 6 nappal később van, mint az oda 
út, ezért bőven lesz időm mindenre. Bár visszafelé Bécsben 
landolok, pont 24-én, ezért ügyesen meg kell szerveznem, 
hogy onnan még az esti családi vacsorára időben hazaérjek. 
Ezt persze még ráér kitalálni! Ahogy nézem tovább a 
repülőjegyeket, egyszer csak megpillantok még valamit. 
Barcelonából Ibizára és vissza olcsók a repülőjegyek. Úristen, 
Ibiza! Fantasztikus hely lehet! Ilyenkor biztos nem a bulik 
miatt, hanem a szépsége miatt, de nekem most erre is van 
szükségem. Nem turistákkal szeretnék bulizni, hanem 
spanyolokkal beszélgetni és a világtól elmenekülni. Csendre 
és nyugalomra van szükségem. Biztosan szép helyek vannak, 
ahol senki sem jár. Csak én lehetek végre önmagammal és 
semmi más nem számít. 

 
Sem az iskolai eredményeim, sem a munkahelyi teljesítmény. 
Semmi stressz, semmi rohanás, semmi szmog. Semmi hideg, 
semmi borús, ködös, sötét idő, semmi megfázás. Semmi 
veszekedés, semmi kötekedés. Semmi áhítat, semmi 
megjátszás. Semmi hazudozás, semmi ígérgetés, semmi 
hamis emberek. Csak én, és a természet! 

 
Máris lefoglalom a repülőjegyet. Pont úgy jön ki a lépés, hogy 
December 20 és 23 között Ibizán lehetek. Így 3 napot tudok 
Barcelonában lenni és 3-at Ibizán. Tökéletes! Már csak 
szállást kell keresnem. Legyen az a lényeg, hogy Ibizán 
minden kényelemre oda fogok figyelni, míg Barcelonában 
inkább az árakat helyezem előrébb a fontossági listán. Hamar 
találok az igényeimnek pontosan megfelelő szállásokat 
mindkét helyre és le is foglalom őket. Ezzel pár óra alatt 
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leszerveztem magamnak egy majdnem 1 hetes nyaralást. 
Felpörögtem, boldognak érzem magam! Istenem, de várom 
már! Hihetetlenül jó lesz! Ha sok mindent nem is fogok 
csinálni, de végre kitisztíthatom a fejem, mert egyedül leszek. 
Senkivel nem kell megbeszélnem semmit, így mindig azt 
csinálhatok, amit csak szeretnék. Így persze unalmasabb lesz, 
de a célom nem is az, hogy folyton pörögjek. A célom az, 
hogy alaposan átgondoljak mindent, nyugodt körülmények 
között, megtisztuljak és felfrissüljek. Mintha az egész annyira 
tökéletes lenne! 
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8. 

 
 
 
 
 
 
 

2015 Október 20, 21, María 
 

Szép időnk van, a nap már éppen lemenőben. Ebben a 
hónapban mindig kellemes, de tudom, hogy a napok 
mostantól rövidülnek és hűlnek, egészen jövő évig, míg végre 
újra elkezdenek hosszabbodni és melegedni. Ez a gondolatom 
nem segít abban, hogy Fernando szakított velem. 
Számítottam rá, hiszen tudtam, hogy történni fog valami, 
ettől független most mégis szomorú vagyok. Persze nem 
vagyok már annyira szomorú, mint tinédzserkoromban. A 
rózsaszín felhő hamar elillant, én pedig már nem tudtam 
megmenteni a kapcsolatunkat, hiába próbáltam meg 
mindent. Nem figyelt már rám, és én ezt azzal próbáltam 
orvosolni, hogy még többet figyeltem rá, hátha csak ilyen 
időszaka van. Igyekeztem kerülni a konfliktusokat, de ezekkel 
csak azt értem el, hogy még jobban semmibe vett. Hiába, ez 
mindig így van. Úgy gondolják, hogy megszerezték a 
kiszemelt nőt, innentől pedig már természetes, hogy 
mellettük marad. Pedig alig beszélünk pár hónapról. Ha valaki 
egy életre választ párt magának, akkor egy életen át harcol 
azért, hogy ez ne csak természetes legyen, de az is maradjon. 
Sajnos én ilyen férfival még nem találkoztam. Azt hiszem 
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beszélgetnem kell azzal a személlyel, aki a legfontosabb 
nekem. 

- Anya, kérlek, válaszolj nekem pár kérdésre! – 
mondom neki, amint az ágyam szélén ülve beszélgetünk. 

- Bármire, lányom! 
- Engem nem lehet szeretni? 
- Jaj, ne butáskodj, dehogyisnem lehet! Kivéve, amikor 

durcás vagy, akkor csak nagyon nehezen. De én még akkor is 
szeretlek! 

Elnevetem magam. Tudtam, hogy rá mindig számíthatok. Én 
márpedig nem fogok szomorkodni valaki után, akit nem is 
érdeklem. 

 
- Akkor miért nem marad mellettem senki? – 

kérdezem bamba szemekkel. 
- Ez egy bonyolultabb kérdés. A generációd a 

nehezebb, veled nincs semmi baj! A te generációdban már 
mindenki szeretne azt csinálni, amit akar. Hogyan is szokták 
ezt mondani? 

- Kiélni magukat? 
- Igen, ez az! Viszont ez az egész értelmetlen. 
- Sokszor hallottam már. Sokan azzal érvelnek, hogy 

fiatalon szeretnék kiélni magukat, hogy később nyugodtan 
tudjanak majd az párjukkal lenni. De én nem ilyen vagyok. 

- Nem is tudom, mit csinálnék veled, ha ilyen lennél! 
Sajnos ez a gondolat terjed. Pedig nem lenne neki szabad. 
Tudod miért? 

- Miért? 
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- Mert ez önző! És tudod mi történik, ha valaki önző? 
- Egyedül marad. 
- Pontosan. Mert, aki a saját érdekeit teszi mindenki 

másénál előrébb, az lányom, nem fogja megtalálni a párját. 
Lehet, hogy kalandokban részesül, mert ami kell neki, azt 
elveszi. Egy ideig birtokolja, majd keres másikat. Amikor egy 
ilyen embernek egyszer csak felbukkan az igaz párja az 
életében, szépen el fogja veszíteni. Mert amit eddig tanult, az 
mind káros. A szerelem egy olyan dolog, amit sem megvenni, 
sem birtokolni, sem erőszakkal kiharcolni nem lehet. Küzdeni 
kell érte, egy ilyen ember pedig nem tud küzdeni. Hogyan is 
tudhatna? Hiszen ahhoz van hozzászokva, hogy ha nem kapja 
meg egyből, akit akar, akkor keres magának mást. Valakit, 
akit könnyebb megszerezni. Mert nem akar feleslegesen 
energiát pazarolni valakire, akiről azt sem tudja, meddig fog 
tartani. Miért menjen akkor a nehezebb úton, ha van 
könnyebb is? Azért, mert a nehezebb út teles teli van 
kalandokkal, míg a könnyű egy sima alföldön megy keresztül, 
ahonnan semmi látnivaló nem nyílik. Nem gondolkodik, nem 
érez semmit, csak megy tovább. Sokkal később fog csak 
rájönni, hogy valamit elrontott. De akkor már késő lesz. És ha 
ez a gondolat ennyire terjed és mindenki így tenne, akkor 
nagy bajban lennénk. Sok film és sorozat szól arról, hogy 
elpusztítja a földet egy meteor vagy egy hatalmas özönvíz és 
ezzel vége lesz az emberiségnek. Nem így lesz lányom, mi 
fogjuk megölni saját magunkat azzal, hogy nem fogunk 
szaporodni. És a legszomorúbb az egészben az, hogy egy 
végtelenül egyszerű dolog és az egyik legjobb érzés a világon, 
de nem fogunk tudni szaporodni. Egy olyan alapvető, a 
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történelem során mindig jelen lévő természetes tulajdonság 
miatt, amit jelenleg kezdünk teljesen kiirtani magunkból. Ez 
egy vicces ördögi kört generál. Tudod, mire gondolok? 

- Nem, anya, mondd már, kérlek! 
- Életöröm. A kör pedig így néz ki. Akiben van 

életöröm, az nyitott, az új emberek felé. Ha nyitott feléjük, 
akkor őszintén figyel rájuk. Ha őszintén figyel rájuk, akkor 
megszereti őket, ők pedig megszeretik őt. Az életöröm a 
legelső lépés, és a te generációdban már ott elakad minden. 
Hidd el, ha az életöröm megvan egy emberben, akkor látszik 
a szemében. Amint belenézel, észreveszed. 

- Mint a kisbabákéban, ugye? 
- Igen, ugye, hogy az ő szemükben látszik? Ekkor még 

mindenkiben benne van, ebben a korban. Később, ahogy 
felnövünk, valahol elveszítjük. Mindenkinek máskor jön, és 
szerencsére van, aki nem veszíti el. Ami jó hír, hogy mi 
spanyolok vagyunk, sokunkban marad meg felnőtt korra is ez 
a tulajdonság. 

 
Hirtelen megáll és mosolyogva néz rám. Tudom, mire gondol. 
Én sem vesztettem el, de ezt csak neki és a családom többi 
tagjának köszönhetem. Ha ők nem lennének, bennem sem 
lenne meg. 

 
- Úgy érted, hogy az enyémben is látszik? 
- Igen. És a legszebb, hogy nem vagy egyedül. 

 
Megváltozott a hangja és a tekintete is. Ezen meglepődök, de 
szeretem, amiért ilyen hamar el tud érzékenyülni. Könnyek 
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folynak le az arcán, de ezek örömkönnyek. Mosolyog is rám 
közben. 

- Tudom, hiszen itt vagytok nekem ti! 
- Mi is, igen, de most nem erre gondolok. Minden 

léleknek van egy másik fele, ezen a világon. Neked is van egy 
másik feled. Fogd meg a kezem kérlek! 

- Anya, ez a harmadik alkalom, hogy megijesztesz! 
- Ne butáskodj! Nézz rám! 

Szünetet tart és nagy levegőt vesz. 

- Tudom, hogy a te másik feledben is meg van ez az 
életöröm. Első pillantásra látni fogod. És most jól figyelj rám, 
kérlek! 

- Figyelek anya, mondd! 
- Neked egyedül is hatalmas erőd van! Különleges 

vagy, más, mint a többiek. De ha megtalálod a másik feled és 
összekapcsolódtok, akkor meg fogjátok változtatni a világot! 

 
Csak nézek a szemébe és látom, hogy komolyan mondja. 
Próbálok hinni neki, de én egyáltalán nem érzem magamban 
ezt az erőt. Persze lehet, hogy igaza van. Eszembe jutnak a 
régebbi kapcsolataim. Anya valahogy mindig könnyen 
elengedte őket és engem mindig ki tudott emelni a 
mélypontról. Nem hatotta meg egyik kapcsolatom sem. Nem 
babusgatott, másképp segített túltenni magam rajtuk. Azóta 
sem hiányzik neki egyikőjük sem, és most sem mondta ki 
egyszer sem, a Fernando nevet. Lehet, hogy tényleg tudja, ki 
az, akire várok? 
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- Anya, titokban hozzá akarsz adni valakihez? 
- Jaj, lányom, mindig eltereled a témát, ha komoly 

dolgokról próbálok beszélni! – mondja szidó, de azért nevető 
hangon. 

- Tudom, ne haragudj! Értem, amit mondasz és ez 
igazán érdekes. Nem hiszem… - szakít félbe. 

- Ne mondj többet, drágám! Erős lány vagy és nagyon 
szeretünk mindannyian! – magához ölel, homlokon csókol és 
kimegy. 

Egy pillanatra megdöbbenek, szóhoz sem jutok. Lefekszem az 
ágyamon és gondolkodom. Meg fogjuk változtatni a világot? 
Hogyan? Feltalálunk egy újfajta krumplit? 

Fáradt vagyok, aludni szeretnék. Jaj, a karkötőm! 
Odaszaladok az asztalhoz és megfogom. Alváshoz nem 
veszem fel, de magam mellé teszem, a kis éjjeli 
szekrényemre. Holnap el ne felejtsem felvenni! 

 
• 
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Másnap reggel sokáig alszom, igyekszem kipihenni a 
fáradalmaimat. Jólesik, és ilyenkor legalább nem kell 
gondolkodnom semmit. Az agyamat teljesen kikapcsolhatom, 
és csak álmodozhatok mindenféle szép dologról. Milyen jó is 
lenne, ha néha ezek a gyönyörű szép álmok valósággá 
válnának. De a valóságban miért kell mindennek másképpen 
lennie? Létezik egyáltalán az, hogy az álmunkat éljük, vagy ez 
csak egy remény, ami életünk végéig elkísér bennünket és 
folyton csak remény marad? De hát elvégre most is az 
álmomat élem. Fekszem itthon, a puha ágyikómban és a 
családom is vár rám a nappaliban. Persze Fernandotól már 
nem kapok reggeli puszit, de erre próbálok minél kevesebbet 
gondolni. Később úgyis csak a szép emlékek maradnak meg, 
amikre mosolyogva gondolok vissza. Rám pedig vár az igaz 
szerelmem, akivel meg fogjuk változtatni a világot. Legalábbis 
anya szerint. 

 
- María! Hasadra süt a nap! – kiabálja anyukám. 

 
Ah, már megint? Hol a naptejem? 

 
- Megyek már! 

 
Felülök az ágyamon és elkezdek felébredni. Mély levegőket 
veszek, és közben nézek ki az ablakon, ahonnan tényleg 
besüt a nap. Felkelek, odamegyek az ablakhoz és kinyitom. A 
friss levegő illata valami elképesztően finom. Kellemes a 
hőmérséklet és lágy szellő fúj az arcomba. A nap az arcomra 
süt, becsukom a szemem és hagyom, hogy süsse a 
szemhéjamat, miközben mély levegőket veszek. Pár percig 
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így maradok, majd kinyitom a szemem és észreveszem, hogy 
már teljesen éber vagyok, és mintha teli lennék energiával. 
Korábban nem csináltam ilyet, de azt hiszem, mostantól itt az 
ideje. Talán ezt nevezik egészségnek, de szerintem ez 
kapcsolatban van a frissességgel. Magam is meglepődöm, 
hogy mennyire tetszett ez a pár perc és a benne rejlő összes 
apró öröm, amik minden egyes nap körül vesz, mégsem 
foglalkozom vele eleget. Persze ember vagyok, emberi 
tulajdonságokkal ruháztak fel. Ezért semmi rossz nincs abban, 
ha néha szomorú vagy mérges vagyok, ez is a természetem 
része. Nem szabad elfojtani őket, mert akkor nem lennék 
ember. El kell fogadnom, hogy majd elmúlik. De ha már 
szomorú vagyok valamiért, akkor nem tudok ellene mit tenni, 
és ha próbálom elnyomni magamban, akkor még inkább 
rosszabb lesz. Ilyenkor hallgathatok szomorú zenéket ágyban 
fekve, nyakig betakarózva, és sírhatok közben. Akár álomba is 
sírhatom magam. Másnap kipihenten és sokkal 
nyugodtabban fogok ébredni. Szeretem önmagamat és 
támogatnom kell saját magamat a nehéz időkben. 

 
Elhatározom, hogy este ezt is kipróbálom. Felöltözöm, és a 
nappaliba megyek. Ma reggel nincs túl sok étvágyam, de 
azért egy pár gyümölcsöt megeszek. Beszélgetek a 
családommal és közben segítek nekik a házimunkában. Nincs 
mára különösebb tervem, szeretnék itthon lenni egész nap és 
ezeket a dolgokat csinálni. Nincs kedvem menni sehova, talán 
csak a kertben napozni, a friss levegőn. Csak az arcomat 
tudom napoztatni, mert bár nincs olyan hideg, bikiniben már 
fáznék. Miután segítek mosogatni, rendet rakunk, 
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porszívózunk és port törlünk, majd kimegyek a kertbe. Leülök 
egy széken, becsukom a szemem és a nap felé fordítom az 
arcomat. Érzem, ahogy melegít és ez kellemes érzés. 
Ugyanazokat az energiákat érzem, mint amiket reggel is. A 
szellő továbbra is simogatja az arcom és ebben a pillanatban 
olyan érzés, mintha mindenki másnál jobban csinálná. 
Hallom, ahogy csicseregnek a madarak, és ahogyan 
repkednek egyik fáról a másikra. Elképzelem őket, ahogyan 
ezt csinálják. Sokszor figyeltem már őket korábban, és mindig 
forgatják a fejüket ide-oda. Keresik a fenyegetést, ami 
bármikor lecsaphat rájuk, egy nagyobb vagy erősebb madár 
személyében, esetleg egy macskáéban. Mindig odafigyelnek 
és egy pillanatra sem lankadnak. Nem láttam még olyan 
madarat, aki nem vette volna észre, ha közeledek. Gyönyörű 
szépek, a hangjuk tölti be élettel a mi életünket is. A madarak 
hangjánál szebb zene nem is létezik. Szabadon szállhatnak, 
amerre csak szeretnének és így a legszebb helyekre is el 
tudnak jutni. Olyan magasról szemlélhetnek mindent, amiről 
mi csak álmodozunk. Felülhetnek a legmagasabb fa tetejére 
és nyugodtan szemlélhetnek mindent, biztonságban. A kilátás 
mindig fentről a legszebb, én is mindig a fenti kilátókhoz 
szeretek menni, mert onnan mindent látni és gyönyörű szép. 
Ezért szeretek annyira a Poble Español-hoz is menni, pláne 
este, amikor látni a fényeket. Bár repülni már mi is tudunk, az 
nem teljesen olyan, mintha madarak lennénk. Én még csak 
kétszer ültem repülőn. A gimnáziumi osztályomból mentünk 
páran Budapestre, az egyik partneriskolába, ahol spanyolul 
tanultak az ottani magyar diákok. Mondanom sem kell, anya 
mennyire félt elengedni, de idővel megnyugodott és tudta, 
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hogy nem kell féltenie. A repülőút hosszú volt és 
kényelmetlen. Én nem ablak melletti helyet kaptam, ezért 
nem sok mindent láttam kintről. Odafelé is, és visszafelé is 
éjszaka repültünk, ezért a fényeket láttam egy darabig, ami 
gyönyörű volt, de utána csak a sötétséget. Leszállásnál is 
lehetett látni, de ekkor már elhatároztam, hogy ha 
legközelebb repülőre ülök, akkor ablak melletti helyet fogok 
foglalni magamnak. Úgy fogok kifelé nézni rajta, hogy a fejem 
az egész ablakot el fogja takarni és senki más nem fog látni 
semmit, de majd akkor a legközelebbi alkalommal ők 
foglalnak ablak melletti helyet. 

 
- Anya, ki tudsz jönni egy percre? – kiabálok be kintről, 

mert semmi kedvem megmozdulni a napsütésről. 
- María, olvasok, nem tudsz bejönni, kérlek? – kiabálja 

vissza nekem bentről. 
- De tudnék, csak bent nem süt rám a nap és itt kint 

nyugodtabban tudunk beszélgetni. 
- Jó, elolvasom ezt a fejezetet és megyek! 
- Hány oldal van még belőle? 
- Ha így kiabálunk egymásnak kintről befelé 

folyamatosan, akkor sok! 

Elnevetem magam. De szeretem anyucit, minden helyzetet 
olyan érettem tud kezelni és tudja mi a humor. Viccből 
sokszor piszkálódunk egymással, de ezeken mindig igazán 
jókat nevetünk. 

 
- Levetted a pólódat lányom? – kérdezi, amikor kijön 

hozzám. 
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- Igen, had süsse a hasamat is a nap. Már egészen jól 

felmelegített. 
- Csak fel ne fázz nekem! 
- Nem fogok, ne félj! 
- Mesélj, miről szeretnél beszélni velem? – kérdezi, 

miközben mellém húz egy másik széket és leül. 
- Lenne kedved eljönni velem, és Isabelával egy pár 

napra valahova? – kérdezem tőle nagy, csillogó szemekkel, 
ártatlan hangon. 

- Úgy érted nyaralni? 
- Igen, egy pár napra. Mint anya és lányai, eltávolodni 

a világtól és a mindennapoktól. 
- Persze, hogy lenne! De ha apádra bíznék mindent, 

tudod, mire jönnénk haza, igaz? Két nap múlva már akkora 
rendetlenség lenne, hogy a nappaliba se találnánk vissza. 

- Tudom, igen! – mondom nevetve. - De pont ezért 
esne jól neked is. Pár napig nem kellene semmi ilyen dologgal 
foglalkoznod. Ha egy szállodába megyünk, hagyhatunk 
akkora rendetlenséget, amekkorát csak szeretnénk, a 
takarítók úgyis megcsinálnak mindent. És estére a 
legrendetlenebb szobából a legszebb lesz. Na, van kedved? – 
kérdezem tőle még nagyobb szemekkel. 

- Csak akkor, ha előtte mindenből sikeresen levizsgázol 
és Isabela is jó jegyeket szerez addig! És akkor, ha olcsó 
szállásokat keresünk, hogy ne költsünk túl sokat! 

- Juj, jó! – ugrok fel örömömben. – Én december elején 
már le is tudok vizsgázni mindenből. Ez az első félév nem túl 
nehéz. És mehetnénk akkor karácsony előtt, mit szólsz? 
Isabelának szünete lesz már karácsony előtt 1 héttel. Az 



108  

 
ünnepekre itthon is lennénk, és januártól újult erővel 
tudnánk nekivágni a következő évnek. 

- Jó ötlet! De úgy menjünk, hogy karácsony előtt pár 
nappal itthon legyünk, sokat kell majd főznünk! Apádat a 
konyha közelébe akkor se engedném, ha fizetnének érte! De 
a bevásárlást addig meg tudja csinálni Héctorral. 

- Én abban sem vagyok biztos! Múltkor kértem, hogy 
hozzon nekem sajtos chipset. Tudod mit hozott? – mondom, 
már nevetve és látom anyán is, hogy mindjárt dőlni fogunk a 
röhögéstől. 

- Mit? 
- Epres joghurtot! 

 
Fekszünk a röhögéstől. Már kezdünk abban is kételkedni, 
hogy a bevásárlást rájuk tudjuk bízni. Rengeteget nevetünk, 
és közben tervezgetjük az utazást. 

 
- Lányom! Már majdnem minden részletet 

megbeszéltünk, de egy apró dolgot elfelejtettünk. 
Jelentéktelen dolgot, tényleg. – mondja, miközben a könnyeit 
törölgeti a sok nevetéstől. 

- Mit? 
- Hogy hova megyünk. 

 
Újra fekszünk a röhögéstől. Igaza van, tényleg elfelejtettük. 
Illetve még Isabelát sem kérdeztük meg, de biztos vagyok 
benne, hogy örülne neki. Eddig megbeszéltük, hogy 
december 22-én legkésőbb itthon kell lennünk. Azt is 
megbeszéltük, hogy szeretnénk repülővel utazni, de fapados 
járattal, mert az olcsó. 3 éjszaka lenne a legjobb, mert az még 



109  

 
árban sem túl drága, viszont annyi kell, hogy teljesen ki 
tudjunk kapcsolódni. Kis idő kell, amíg erre átáll az agyunk és 
nem lenne jó, ha túl kevés ideig lennénk ott, viszont túl 
sokáig sem, hogy ne legyen unalmas. De hova menjünk? 

 
- Hidegebb vagy melegebb helyre szeretnél menni? – 

kérdezem anyától. 
- Hidegebbre az egész családdal kellene menni, 

hosszabb időre. Ketten nem tudnánk sok mindent csinálni, 
csak egy helyiségben ülni és nézni kifelé, miközben valami 
forró italt iszunk. Ki tudnánk menni pár órára, de akkor is 
valamit sportolnunk kellene, mert különben hamar 
elkezdenénk fázni. Ezért szerintem ez drága is lenne és nem 
éreznénk magunkat annyira jól. Melegebb hely ilyenkor pedig 
csak túl messze van tőlünk, Ausztrália vagy Dél-Amerika. Az 
afrikai kultúrát nem ismerjük és nincs annyi időnk tervezni. 
Mit szólnál, ha országon belül maradnánk, de mégis távol 
mindenkitől? 

- Igazad van! Majd később el tudunk menni együtt 
síelni, ha összegyűjtünk rá. Ilyenkor egyébként is a legjobb az 
időjárás itt, Spanyolországban. Este éppen kellemesen hideg, 
nappal kellemesen meleg. – mondom neki kis gondolkodás 
után. 

- Pontosan! 
- Valamelyik sziget? – kérdezem. 
- Én is erre gondoltam! 
- Juj! Nem voltunk még egyiken sem. Mallorca, 

Menorca, Ibiza vagy akár Tenerife, de ott már túl el lennénk 
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szigetelve! – mondom anyának kérdően, mert nem vagyok 
biztos benne. 

- Szerintem is! Menorca és Ibiza hasonló lehet, de a 
kettő közül ilyenkor talán Ibizán van több élet. 

- És Mallorca? Túl nagy, nem? Autót kellene bérelnünk 
és csak úgy tudnánk a szép helyekre elmenni. Úgy nem olyan 
varázslatos, mintha sétálnánk. – mondom még mindig 
kérdően. 

- Igen. Akkor mit szólnál Ibizához? 
- Úristen! Menjünk, kérlek, menjünk! – mondom neki 

örömmel teli hangon, miközben már ugrálok. 
- Jól van, lányom! Menjünk! – mondja nyugodt 

hangon, mosollyal az arcán. 
 

Odaszaladok hozzá sikongatva és megölelem. El sem hiszem, 
hogy mi lányok, együtt megyünk nyaralni. Szükségünk van 
már rá és ezt ő is tudja. Anya sem pihent már régóta, és 
látom rajta, hogy bár visszafogja magát, legbelül ő is nagyon 
boldog. 

 
- Szólok Isabelának! Keresek repülőjegyeket és szállást 

is. Szólok, ha mindent megtaláltam és együtt lefoglalunk 
mindent. Örülsz, ugye? – kérdezem anyától. 

- Igen! Köszönöm, hogy gondoltál rám is és a húgodra 
is és elviszel minket magaddal! Jól fogjuk érezni magunkat 
együtt! De azért ne felejtsd el, hogy vigyáznunk kell 
magunkra és ne kapkodj a kereséssel! Szépen türelmesen, 
nyugodtan! 

- Jól van, anya! Megígérem, hogy odafigyelek, és nem 
kapkodok! 
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- Lányok, mi volt ez a sikongatás? – jön ki hozzánk apa. 
- Apa, bejelentenivalóm van! – mondom, miközben 

kihúzom magam, mint egy katonatiszt. – Anya, Isabela és én 
Ibizára megyünk karácsony előtt, 3 éjszakára! 

- Ez komoly? – kérdez vissza meglepődve. 
- Igen, szerelmem! – mondja neki anya. – Úgy 

gondoltuk, hogy jót tenne, ha kipihennénk magunkat és újult 
erővel vágnánk neki az újévnek. Ti fiúk pedig csinálhattok 
bármilyen fiús dolgot, amit csak szeretnétek! 

- Amit csak szeretnénk? – kérdezi vissza apa 
kikerekedett szemmel. Anyát nem kell félteni, egyből érti a 
helyzetet. 

- Ha olyasmi még csak eszedbe is jut, 2 mogyoróval 
foglak megetetni reggelire! 

- Ugyan drágám, csak viccelek! Tudod, hogy te vagy 
életem szerelme, a leggyönyörűbb nő ezen a földkerekségen 
és mindenkit legyőznék érted újra és újra és újra, életem 
végéig! – mondja neki szerető hangon, miközben odamegy 
hozzá és megöleli, majd cuppogós puszikat ad a szájára. 

 
Én csak mosolygok és nézem őket. Mennyire szeretik 
egymást még mindig! Szépen csendben elmegyek mellettük 
és bekopogok Isabela szobájának ajtaján. 

- Szia, húgi! Mit csinálsz? – kérdezem tőle örömteli 
hangon. 

- Szia, nővérkém! – ugrik a nyakamba, ahogy meglát, 
amin én meglepődök. – Tényleg megyünk nyaralni? Csak mi 
hárman lányok? 
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Persze, nyitva van a szobája ablaka. Amiket mi kint 
sikoltoztunk, biztosan még három házzal arrébb is hallották. 

- Igen, megyünk! Örülsz? – kérdezem izgatottan. 
- Persze, Sosem ültem még repülőn és nem is voltam 

még máshol, alig várom már! Köszönöm, köszönöm, drága 
María! - Folyamatosan puszilgatja az arcom, mindenhol ahol 
ér és közben szorosan magához ölel. 

- Na gyere, keressünk repülőjegyeket! 
 
Nem telt el sok idő, míg találtunk olcsón repülőjegyet. Az oda 
út 19-én este lesz a vissza út pedig 22-én este. Így 3 napot és 
3 éjszakát leszünk ott. Szállásokat is kerestünk, és közösen 
kiválasztottuk a nekünk legmegfelelőbbet. Azóta mindenki 
megnyugodott és én már az ágyamban fekszem és pihenek. 
Bejön hozzám anya. 

 
- María, van egy fontos kérdésem. Ugye nem azért 

csinálod mindezt, mert megvisel a szakítás Fernandoval? 
- Dehogy! Nem visel meg, csak úgy érzem, hogy jót 

tenne, ha elmennék messzire mindentől. Amikor kis ideig 
nem kell foglalkoznom semmi olyannal, mint amivel általában 
minden nap. 

- Ugyan, most nem kell erősnek mutatnod magad! Én 
tudom, hogy erős vagy! De minden erős léleknek vannak 
gyenge pillanatai, amikor igenis ki kell mutatnia, amit érez! 
Előttem nincs mitől félned! 

 
Ettől a mondattól érzem, hogy elgyengülök. Nem tudom 
visszafogni magam. Elsírom magam és hozzábújok. 
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- Hiányzik! – mondom neki sírva. 
- Persze, hogy hiányzik! Szeretted és boldogok 

voltatok. Most pedig védtelennek érzed magad, mert úgy 
érzed, egyedül vagy. Sírj csak drágám, adj ki magadból 
mindent! 

 
Zokogtam. Éreztem, ahogy kiszakad belőlem minden 
bánatom. Az elején minden olyan szép és a végén pedig 
minden teljesen elromlik. Magunkat és másokat is okolunk, 
amiért így történt. Majd szépen rájövünk, hogy nem 
tehettünk volna semmit sem. Mindennek így kellett történnie 
és ez így is van rendjén. Szerettem és ő is szeretett engem. 
Most az életünk más irányba megy tovább, de sosem fogjuk 
elfelejteni egymást és azt, hogy milyen volt a másikat 
szeretni. Most egy pár napig tombolni fogok és mindenki 
őrültnek fog nézni. Az összes érzelmemet ki fogom adni 
magamból, bármikor is törjenek rám. Semmit sem fogok 
magamban tartani, de semmitől sem fogok megijedni. A 
családom a legfontosabb és azon kívül senki más véleménye 
nem érdekel. Csak így fogom tudni minél hamarabb 
összeszedni magam. És nyaralni már boldogan szeretnék 
menni, addig kell ezen az egészen túl tennem magamat. Úgy 
érzem, ez az eddigi legnagyobb csalódásom. Szépen és 
különlegesen indult minden, mégsem lett életre szóló 
szerelem belőle. 

 
- Mondok neked valami fontosat, lányom! 
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Megsimogatja az arcom, letörli a könnyeimet és egy puszit 
nyom a homlokomra. Mélyen a szemembe néz, és én már 
kezdek megnyugodni, de még szipogok. 

 
- Számomra ti vagytok a legfontosabbak, az életem 

értelmei! Ezért fontos, hogy megtanulj valamit, amit még 
nem teljesen értesz. 

 
Szünetet tart, majd folytatja. 

 
- Van egy egyszerű titka az életre szóló szerelemnek. 

Ezt nem tudjuk megválasztani, mert ez minket fog megtalálni. 
Ugyanis említettem már neked, hogy mindannyinknak van 
egy másik fele, valahol a világban. Ahogy növünk fel, egyre 
jobban megismerjük saját magunkat. Kapcsolatban másképp 
viselkedünk, mint őszintén önmagunkkal. Próbálunk 
megfelelni nekik, amennyire csak tudunk, mert félünk. Félünk 
attól, hogy az igazi önmagunk megmutatása védtelenné 
tehet minket. Félünk, hogy az igazi önmagunk nem megfelelő 
a szerelmünk számára, ezért ha azt megismerné, akkor 
elhagyna minket. Félünk, hogy ha az igazi önmagunkat 
bántják, akkor a saját magunk iránt érzett szeretetünk is 
felbomlik. Félünk attól, hogy emiatt nem merünk már újra 
önmagunk lenni többé, csak azért, mert valaki ezt korábban 
nem tudta elfogadni. Arra következtetünk, hogy ha ő sem 
tudta elfogadni, akkor más ember miért tudná? Azt hisszük, 
hogy saját magunkkal van a probléma. Próbálunk változtatni, 
de hiába. Sosem fogjuk tudni meghazudtolni önmagunkat. 
Annyit tudunk elérni, hogy egy álarc mögött éljük le az 
életünket és közben úgy érezzük, hogy boldogok vagyunk, de 
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legbelül tudjuk, hogy boldogtalanok. Ezért lányom, fontos, 
hogy szeresd önmagad! Senkit se szeress úgy, mint saját 
magadat, ez legyen a legerősebb szereteted! Mert csak így 
fogsz tudni teljes és boldog életet élni! Az igaz szerelmed is 
így fog rád találni. Ha megmutatod neki a teljesen őszinte 
énedet, abba fog beleszeretni és te is így fogsz érezni iránta. 
Ettől lesz a kapcsolatotok gyönyörű szép és egy életre szóló 
szerelem! 

- És a karkötő ebben hogyan segít? – kérdezem. 
 

Mosolyog, és már mosolygok én is, de még mindig fújom az 
orrom. 

- Drágám! Tudod mondtam, hogy a szemedben látom 
az életörömöt. 

- Igen, tudom. 
- És ez tudod mit jelent? 
- Igen! Azt jelenti, hogy mindig a szívemre hallgatok, és 

azt csinálok, amit szeretnék. Hiába fáj néha, hiába vagyok 
mérges néha, ezek emberi tulajdonságok, amiket nem tudok 
és nem is szabad figyelmen kívül hagynom. De elkerülni sem 
szabad őket, mert az életünk részei. 

- Pontosan! Felvetted a karkötőt? 
- Igen, ma reggel, ahogy felkeltem. Hasonló dolgokra 

gondoltam már ma is, de csak most észleltem, hogy eddig 
ilyenekre nem gondoltam. 

- Nem gondoltál, de tudat alatt mindig is tudtad. 
Ebben segít neked a karkötő! Összekapcsol a jó energiákkal 
és a helyes útra terel, ha véletlenül letérsz róla. Nálad persze 
nem kell olyan keményen dolgoznia, te már kis korod óta a 
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szívedet követed. Ezért téged nem a helyes irányba terel, 
mert azon már rajta vagy, hanem segít neked fejlődni. 

- Akkor nem is az igaz szerelmemhez vezet el? 
- Nem. A helyes energiákkal viszont megkapod azt a 

külső segítséget hozzá, amire szükséged van. Ugyanis vannak 
dolgok, amiket mi nem tudunk irányítani, de ezek az energiák 
igen. Az univerzumnak is vannak energiái és mi nekünk is. 
Minden energia más rezgésű. Az azonos rezgésű energiák 
kapcsolódnak. Ezért van az, hogy valaki minden segítséget 
megkap az univerzumtól, van, aki pedig semmit. Ezt nevezzük 
más néven szerencsének, bár nem tudjuk, hogy a szerencse 
nem egy véletlen dolog. A karkötő nem csak segít 
hozzákapcsolódni azokhoz az energiákhoz, amelyekre 
szükséged van, hanem a te rezgéseidet is összhangba hozza 
vele. Így egy idő után már a karkötő nélkül is a helyes 
rezgéseid lesznek. Persze vannak gyakorlatok, amikkel mi 
magunk is tudjuk szabályozni a rezgéseinket. A lényeg az, 
hogy a gondolataink, érzéseink és tetteink nagyban 
befolyásolják ezeket a rezgéseket. Ezért kell mindig 
odafigyelni, hogyan reagálunk bizonyos helyzetekre. 
Gondolhatsz arra, mintha figyelnének, ahogyan reagálsz, és 
ez alapján sorolnak be valahova. Lényegében így is van, csak 
láthatatlan energiák teszik ugyanezt. 

- Komolyan? – kérdezem már valamivel nyugodtabb 
hangon. 

- Igen. De ha nem érdekel, nem untatlak vele hosszan! 
- Dehogy untatsz, érdekel, csak nehezen értem meg! – 

mondom őszinte szemekkel. 
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- Nem baj! Elég is ennyi erről a témáról! Nem szabad 

túlságosan sem belemenni a részletekbe! Az, hogy ezt tudod, 
már segítség, de könnyen el lehet veszíteni az élet 
természetes körforgásának örömeit és bánatait. 

- Rendben, anya, megelégszem ennyivel! 
Gondolkodom majd rajta! Köszönöm, szeretlek, anya! 

- Szeretlek, María! 
 

Megöleljük egymást és még beszélgetünk egy keveset. Ad 
még egy puszit és kimegy, én pedig úgy érzem, eléggé 
elfáradtam. Hosszú nap volt és sok különös dolog történt. 
Úgy érzem, hogy ma szomorú zenéket fogok hallgatni és 
álomba fogom sírni magam, talán ez segíteni fog. 
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9. 

 
 
 
 
 
 
 

2015 December 2, Ádám 
 

Elkészültem az utazásom tervével. Megvettem a 
repülőjegyeket és a szállásokat is lefoglaltam. Készen állok, 
már csak várnom kell két hetet. Az utazás előtt fogok 
vizsgázni a tantárgyakból, ami rizikós vállalkozás, de bízom 
magamban, és abban a valakiben, akivel beszélgettem. Ideje 
lenne megkérdeznem, hogy hívják. Nem hívhatom csak 
valakinek. Azóta sem beszélgettem vele, ezért most úgy 
döntök, nem halogatom tovább. Újra beszélek vele. A 
legutóbb is remek tanácsokat adott, pár perc alatt, biztosan 
most is tud segíteni. Talán tudja a lottó nyerőszámokat is. 
Kíváncsiságból ezt is megkérdezem majd tőle. 
Kényelmesen elhelyezkedem újra a kanapén, és becsukom a 
szemem. Ma egyébként is nyugodt vagyok, ezért hamarabb 
ellazulok. Figyelek a légzésemre és közben elképzelem 
magam, ahogy ugyanebben a pózban egy kis csónakban 
fekszem. A csónak egy nagy tó közepén van, de látni a 
szárazföldet minden irányban. Akárcsak a Balaton. Finoman 
ringatózik, és közben süt rám a nap. Szép, meleg idő van, és 
kellemes csend. Csak a halak ugrándozását lehet néha hallani 
és a víz csobbanását a csónakon. Látom, ahogy pár 
bárányfelhő repül felettem, ahogy viszi őket a szél. Fent 
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biztosan erősebb, de itt a tavon éppen csak kellemesen 
fújdogál. Lágy, meleg szellő. Ahogy így pihenek, egyszerre 
csak eszembe jut a fehér semmiség, ahol talaj ugyan van, de 
az is fehér. Teljesen sima, márványszerű padlóhoz hasonlít, 
aminek széle van. Ennek a szélén ültünk a legutóbb is. Talán 
azért nézünk hátrafelé, mert ott stabilan tudunk képeket 
teremteni. Előrefelé, erről a padlóról csak lefelé tudnánk 
ugrani. Lefelé is fehérség van, de talán ott van még más is, 
amit még nem ismerek. Beljebb ülök, és várom, hogy 
megjelenjen. Erősen figyelek, mert szeretném látni és 
megjegyezni, hogy ő milyen. 
Ebben a pillanatban, hátrébb megjelenik valaki. Külsőre 
hasonlít rám, de ő mégis jobban néz ki, mint én. Fehérség van 
körülötte, ő előttem sétál el keresztben és balra lefelé 
néz. Középkori ruhában van, kapucnit visel és kard van a 
kezében. Tökéletesnek tűnik. Férfias alakja erőt sugároz, kék 
szeméből magabiztosság és határozottság áradt. 
Mozgásából és járásából tudni lehet, hogy harcos, és 
rendkívül jól tud bánni a kardjával. Bárkit legyőz. 
Ugyanakkor nyugodtság is áradt belőle, egyfajta 
bölcsesség. Lassú tempóban sétál, kardja a kezében van. 
Tudja, hogy felesleges csatákat nem kell megvívnia. 
Megfelelően kell kiválasztania a harcokat, nem szabad az 
energiáját feleslegesen pazarolnia. Tisztában van saját 
magával és a képességeivel, és nem fél senkitől. 
Komolyság is áradt belőle, tudja, hogy csak kemény 
munkával, türelemmel és alázatossággal fogja elérni a célját 
és tökéletesre fejleszteni a harci képességeit. Ezért hajlandó 
áldozatok is hozni. Tekintélyt parancsoló a jelenléte. Tudja, 
hogy nem kell mindig kardját használnia, olykor elég egy erős 
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pillantás és az ellensége már verve is van. Érzem, hogy 
mentálisan is sokkal erősebb nálam. Érzem, hogy az én 
elmém egyszerűen képtelen versenybe szállni az övével. 
Minden szempontból egy sokkal jobb személyiség nálam. 
Egymásra nézünk. Van valami elképesztő magabiztosság a 
szemében és olyan energia árad belőle, ami akaratlanul is 
érezteti bennem, hogy biztonságban vagyok. A jelenléte és ez 
az energia elegendő, hogy úgy érezzem, védve vagyok. 
Tudom, hogy nem vívja meg helyettem a csatákat és nem is 
szól közbe, egyszerűen csak ott van, és ha bajba kerülök, 
megvéd. Arra biztat, hogy minden nehézséggel nekem kell 
megküzdenem, minden problémát nekem kell megoldanom, 
de bárhogy alakul is, ő ott van, hogy segítsen. Ámulok és 
bámulok, ahogy előttem sétál, miközben egymást nézzük. 
Úgy érzem, ő az én igaz példaképem. Ettől a pillanattól 
kezdve tudom, hogy én is olyan szeretnék lenni, mint ő. 
Tudom, hogy ez egy hosszú folyamat lesz, ha egyáltalán 
sikerül. A fizikai képességek fejlesztése semmiségnek tűnik 
ahhoz az érzelmi érettséghez képest, ami neki van. 

 
- Ádám, szia! – szól hozzám egy hang a másik irányból. 
- Szia! – fordulok a hang irányába. 

 
Egy középkorú emberalakot látok, mai ruhákban. Újra 
körbenézek, de már nem látom őt, aki az előbb előttem 
sétált. Összezavarodom, ezért nyomban elkezdek 
kérdezősködni. 
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- Ki volt az a rejtélyes alak, aki az előbb itt sétált el 

előttem? 
- Az őrangyalod. 
- Az őrangyalom? És te ki vagy? Hogy hívhatlak? 

Sajnálom, hogy legutóbb nem kérdeztem meg, teljesen 
elragadtattam magam ettől az új élménytől. 

- Semmi baj! Engem nyugodtan hívj Chamaelnek! De 
azt tudod, hogy én ki vagyok. Saját magad egy sokkal jobb 
verziója. 

- Nem teljesen értem. Saját magammal beszélgetek? 
De akkor hogyan juthat eszembe egy olyan név, amit még 
soha életemben nem hallottam? 

- Nem, jelenleg velem beszélgetsz. Onnan, hogy ebben 
az állapotban vagy a legteljesebb. Ilyenkor kapcsolatban vagy 
az univerzummal, ezáltal az összes korábbi életeddel. Éppen 
ezért ilyenkor sokkal gyorsabban megtalálod a kérdésedre a 
választ. Persze segít, hogy már kétszáz korábbi életed volt. 

- Kétszáz? Jézusom, olyan sok? 
- Van, akinek több volt már és van, akinek kevesebb. 
- Értem. Szóval kicsoda volt ő és mit csinál? 
- Ő a védelmeződ. 
- Már ne is haragudj, de eddig nem igazán 

védelmezett. Életem során, ha egyet előre léptem, akkor 
ezután minden alkalommal, külső okoknál fogva, amiket nem 
tudtam irányítani, kettőt vissza kellett lépnem. 

- Mert eddig nem figyeltél rá. Eddig hiába 
próbálkozott, nem vetted észre. Még csak meg sem 
hallottad. Innentől már bármikor tudsz vele beszélgetni és 
innentől fogod érezni igazán a jelenlétét. 
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- Mit kellett volna eddig hallanom vagy hogyan kellett 

volna észrevennem? 
- Erre sok példát tudnék felhozni. Emlékszel még 

életed legnagyszerűbb álmára? 
- Persze! Életem legjobb álma volt, és utána életem 

egyik legjobb napja következett. 
 

Azt álmodtam, hogy a kertünkben háború dúlt. Érdekes 
jelenet volt, ugyanis gépfegyveres katonák és középkori 
rómaiak harcoltak egymás ellen, rengeteg néző előtt. Én 
kivétel voltam, egyfajta kívülálló harcos, nem volt fegyverem. 
Ahogy elkezdtek lőni a gépfegyverrel, bebújtam egy árokba. 
Tudtam, hogy hiába vagyok erős és gyors, a golyók ellen én 
sem tudok csodát tenni. Kívülállóként nem éreztem magam 
gyávának, egyszerűen csak nem az én harcom volt. Amikor 
elcsendesült minden, tudtam, hogy az én harcom következik. 
Kinéztem az árokból és láttam, hogy egyetlen római katona 
maradt talpon. Szaladgált körbe, körbe és közben istenítette 
önmagát, amiért csak ő maradt életben, és győzött. Én 
közben találtam magam mellett egy dárdát, és arra 
gondoltam, hogy ha elém ér, akkor innen dobom meg vele. 
Amikor elém ért, elhajítottam a dárdát, az pedig egy 
gyönyörű ívben, akadálymentesen suhanva át a levegőn, 
szélsebesen, könnyedén szállva előre, elrepült a római 
katona feje mögött. Szerencsére nem vette észre, hanem 
szaladgált tovább. A következő pillanatban, kifutottam és 
elbújtam egy fa mögött, hogy majd férfiasan, kiállok vele 
szembe, és úgy győzöm le. Megfogtam a dárdát, amit 
korábban hajítottam el és vártam, hogy ebbe az irányba 
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fusson. Amikor ideért, kiálltam elé, rezzenéstelenül. 
Egyenesen a szemébe néztem, de az arca többi részét takarta 
a sisakja. Meglepődött. Azt hitte, hogy már vége van a 
küzdelemnek. Hátralendítettem a dárdát és megcéloztam a 
fejét. Erőből elhajítottam és követtem az ívét. Szépen szállt, 
még szebben, mint az előző dobásom. Éreztem a győzelem 
ízét a számban. Éreztem, hogy nemsokára vége van a 
háborúnak. A dárda csak szállt és szállt, a katona velem 
szemben pedig reagálni sem tudott. Tovább követtem a 
szememmel és egy egészen fura érzés fogott el, amikor 
láttam, hogy a dárda elrepült egyenes a katona feje mellett 
balra pár centiméterrel. Szépen fúródott be a fűbe, akárcsak 
egy olimpia versenyen. A szépséghibája csak az volt, hogy egy 
kicsit célt tévesztett. Sírni és nevetni egyszerre volt kedvem, 
ugyanis annyira szürreális volt ez a két jelenet. Nem 
értettem, mi baja lehetett annak a dárdának. Ez volt az 
egyetlen fegyverem. A katona ekkor tudta, hogy elrontottam 
az egyetlen lehetőségem és nem is maradt több. Elővett egy 
csatabárdot és nagy lendülettel elindult felém. Lendített és a 
nyakam irányába mozdult a keze. Ahogy ezt a 
támadómozdulatot indította, hirtelen közelebb léptem felé, 
és mindkét kezemmel időben megragadtam a lendítő karját. 
A jobb kezemmel elengedtem és a nyakánál fogva előre 
húztam, közben térddel kétszer hasba rúgtam. Erre 
összeesett és a földön is maradt. Talán a fájdalomtól is, de 
szerintem leginkább attól a gondolattól, hogy egy ilyen 
győztes pozícióból mégsem sikerült győznie. Kivettem a 
kezéből a bárdot és széttártam mind a két kezem a 
közönségnek. Körben ültek, akárcsak a Colosseumban. 
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Forogtam körbe, hogy mindenkinek megmutassam magam, 
és a közönség éljenzett. Hangosan. Ebben a pillanatban 
felébredtem és ülő pozícióban találtam magam, ahogy 
ordítottam, hogy ez az! Még egy ideig kiabáltam, majd 
szaladgáltam a szobában, mire megnyugodtam. Aznap 
rengeteg energiám volt. 

 
- Jut eszembe, hogy jön ez ahhoz a kérdésemhez, hogy 

hogyan kellett volna hallanom és látnom az őrangyalom? – 
kérdezem Chamaelt, miután észhez térek. 

 
Nem válaszol, csak mosolyog. Megint. Tudja, hogy mindjárt 
rájövök magamtól is. 

 
- Ő volt az! Ő volt, ahogy csatákat vívott! – mondom 

csillogó szemekkel. 
- Honnan veszed? Volt kardod az álmodban? 
- Nem. 
- És amikor ő elsétált előtted, neki volt kardja? 
- Igen! 
- Akkor ki volt az álmodban? 

 
Gondolkodom. Tényleg nem kell sok idő, amíg rájövök, de 
még mindig össze vagyok zavarodva. 

 
- Én magam! Egy korábbi életemből! 
- Pontosan! Hadd meséljek neked egy történetet! 

Üljünk le! 



128  

 
Ez az életed volt mindközül a legfontosabb. Ebben értél el 
mindent, ebben voltál a lehető legteljesebb. Az álom még 
csak a fiatal korodat jelenítette meg. Szinte még gyerek 
voltál, és tapasztalatlan. Ezért bújtál el az árokban és ezért 
örültél annyira egy olyan győzelemnek, amit lényegében a 
többi harcos nyert meg neked. Ne gondold, hogy ez rossz! 
Sőt, ez egy olyan tulajdonság, amit a felnőttek már sajnos 
nem értenek. Egy gyerek őszintén tud örülni a sikerének. 
Örül, mert sikerült neki, amit szeretett volna. Csak ez számít, 
és semmi más. Nem foglalkozik a körülményekkel, nem fél, 
hanem csak örül. Ezért a közönség vele örül. A gondolatok, 
amiket ébresztünk magunkban, energiákat árasztanak és 
ezeket az energiákat a körülöttünk lévők is érzik. A gondolat, 
amit magunknak kreálunk, képes építeni, de ugyanúgy 
rombolni is. Ha ez ma történt volna meg veled, te arra 
gondolnál, hogy nem is érdemled meg a tiszteletet, amiért 
elbújtál az árokba. Így a közönség biztosan ki is fütyült volna. 
De mivel szinte még gyerek voltál, ezért őszintén örültél és 
mindenki veled örült. Ez az egész életedre hatással volt, mert 
ezt megtartottad egész életeden át. Egy gondolaton múlt az 
egész. Egy gondolat, ami az egész életedet tette ezután a 
legteljesebbé. Rengeteget edzettél, gyakoroltál, harcoltál. 
Nem bíztad el magad, éppen ellenkezőleg, mindig egyre 
keményebben harcoltál, tanultál és fejlődtél. Sok dolgot 
tapasztaltál és igazán elégedett voltál önmagaddal. Szeretted 
önmagad. Nem csak erős és kiváló harcos, de okos és bölcs 
ember is lettél. Így tudtad megtalálni életed szerelmét is. A ti 
szerelmetek volt a legszebb és legerősebb az egész világon. Ti 
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ketten együtt még erősebbé tettétek egymást. Együtt írtátok 
be magatokat a történelembe! 

- Szóhoz sem jutok! Ez elképesztő! Kezdek már 
mindent érteni! Ő az őrangyalom, de akit látok, az én magam 
vagyok, a legjobb életemből! 

- Így igaz! Ő vigyáz rád, de a te korábbi életed képében 
jelenik meg előtted. 

- Miért teszi mindezt? 
- Mert ez a dolga. Mert így fogod érezni azt az 

energiát, amire szükséged van. Azóta hányszor éreztél annyi 
energiát, mint aznap az álmod után? Egyszer sem, igaz? 
Érdemes gondolkodnod rajta, hogy miért nem. Bármikor 
tudsz beszélni vele és javaslom is, hogy figyelj oda rá! 
Küldetésed nem egyszerű. Akárcsak gladiátorként, most is 
csak két lehetőséged van! 

- Ez hihetetlen! Első látásra éreztem, hogy mennyivel 
jobb nálam! Hogy hívják? 

- Spiculus. Akkor legyél te is újra olyan jó, mint ő! 
Legyen rád büszke! 

 
Elsírom magam. Ettől a mondattól kitör belőlem a zokogás. 
Úgy zokogok, mint még soha. Ömlenek a könnyeim és érzem, 
hogy kiadok magamból minden feszültséget. Sírok a 
büszkeségtől, hogy korábban ennyire jó voltam és sírok azért 
is, mert most ennyire ügyetlen vagyok. 
Hagyom, hogy az utolsó csepp könnyem is kicsorduljon. Nem 
tartok vissza egyet sem. Szépen lassan megnyugszom. Csak 
ekkor szólok újra hozzá. 
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- Köszönöm! 
- Ugyan, ez a dolgom! Most már ne sírj, vár a sok 

tennivaló és a gyönyörű szép élet! 
- Még egy dolgot hadd kérdezzek, hogy minden 

világos legyen. Az életben az a dolgom, hogy 
kiteljesedjek. Kiteljesedni csak a gondolataim irányításával 
tudok. Milyen irányba kell terelnem a gondolataim? 

- Ez egy nehéz kérdés. Minden élethelyzetben más lesz 
a feladatod, ezért mindig más irányba. Ha nem tudod, akkor 
kérdezd Spiculust. Hozzá nem kell ellazult állapotba kerülnöd, 
bármikor beszélhetsz vele. Ne feledd, Spiculus életében volt a 
legerősebb szerelmed is, ott megtaláltad a másik feledet. A 
mostaniban is akkor fogod, ha jól irányítod a gondolataidat. 
Mindig légy önmagad és mindig legyen veled az életörömöd! 
Ne ragadj meg a szokásaidban! 

- Rendben, így már mindent értek! Nem beszélgettünk 
sokat most sem, de rengeteget segítettél! 

- A hatékonyságot nem időben mérik! 
- Ez igaz! – nevetem el magam. Már megnyugodtam és 

érzem, hogy lazább a hangulat. – Tehetek fel még egy 
kérdést? 

- Amennyit csak szeretnél! 
- A többi életemben mit csináltam? 
- Mondj egy évszámot, amelyikre kíváncsi vagy! 
- Legyen, mondjuk 1492. 
- Kútba ugrottál. Kellemetlen, és ezért ráz tőle mai 

napig a gondolat, ha elképzeled. 
- Tessék? Kútba ugrottam? De miért? 
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- A feleséged elmenekült otthonról, amiért mindig csak 

panaszkodtál, és vitte a gyerekeket is. Ezt elpanaszoltad 
mindenkinek a faluban majd beleugrottál a kútba. 

- Jézusom, ez szörnyű! Egyik életemben ilyen voltam, a 
másikban pedig az egyik legkiválóbb gladiátor? Ráadásul 
mindez a spiculusi életem után? 

- Igen! De ne aggódj, ebbe pont csak véletlenül 
beletaláltál. Te is tudod, hogy néha mindenki hibázik. - 
Érzem, hogy jólesik neki, hogy szívhatja a véremet. Nevet, én 
pedig benne vagyok a humorban. 

- Akkor én megköszönöm a segítséget és megyek is! 
Döntenem kell, hogy elnök leszek, vagy inkább kiugrom az 
ablakon, mert nincs itthon kenyér. - Nevetünk mindketten. 
Tudjuk, hogy humor nélkül minden mit sem ér. 

- Kár lenne az ablakért! – mondja immár teljes erőből 
röhögve. 

- Az hagyján! Szegény emberek, akiknek ezzel munkát 
okozok! - Dőlünk egy ideig a nevetéstől, majd megnyugszunk. 
- Tényleg, még egyszer köszönök mindent, hálás vagyok! 

- Szívesen! 
- Jövök újra, ahogy tudok! Szia, Chamael! 
- Rendben van! Szia, Ádám! 

 
Lassan térek magamhoz. Apránként egyre éberebb vagyok, 
míg végül kinyitom a szemem. Csak a csöndet hallom magam 
körül és egy ideig így maradok, ugyanis nem teljesen értem, 
mi is történt. Hihetetlen, ugyanakkor felvillanyozó. A 
kedvemet teljesen feldobta és úgy érzem, egészen másképp 
is látom a világot. Megjegyeztem mindent, ami történt, de 
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még fel kell dolgoznom. A legfontosabb dolgot megértettem. 
Fejlődnöm kell. A szerelmem valahol vár rám, de ahhoz, hogy 
meg is találjam, rengeteget kell fejlődnöm. El kell fogadnom a 
környezetem és a lehető legjobbat kell kihoznom belőle. 
Minden egyes nap meg kell tennem a lehető legtöbbet azért, 
hogy bölcs legyek és jól cselekedjek. Ehhez tapasztalnom kell, 
hibáznom és ezekből tanulnom. Semmi más nem számít, csak 
az életöröm, amelyet gyerekkorban éreztem. Ezt kell 
éreznem mostantól is. 
Felkelek a kanapéról és úgy döntök, sétálok a környéken. 
Megnyugszom és közben a nyaralásra gondolok. Pár hetet 
kell már csak várnom, és nyaralhatok. Kiszakíthatom 
magamat a mindennapi életből és semmitől sem félve 
kitisztíthatom a fejemet. A következő évnek pedig új 
lendülettel tudok nekivágni és keményen dolgozni a 
céljaimért. Bár pontosan én sem tudom, mi az igazi célom. 
Talán ha megtalálom a szerelmem, majd ő segít rávilágítani a 
jövőmre. Hogy hol és mikor találom meg őt, azt még magam 
sem tudom. Mindenestre ez nem is baj, eleget 
gondolkodtam, a nyaralás alatt pedig lesz időm még többet. 
Alig várom már! 
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10. 

 
 
 
 
 
 
 

2015 December 2, María 
 

Két hét van még a nyaralásunkig. Már várom, mert a 
tanulnivaló már az agyamra megy. Muszáj lesz egy kicsit 
kikapcsolódnom. Anyának és Isabelának is jót fog tenni, jól 
fogjuk magunkat érezni. Fernandora már nem is gondolok. 
Teljesen kiűztem a gondolataimból. Eltüntettem a rá 
emlékeztető dolgokat és kitomboltam magam. Volt egy hét, 
amikor minden este kisétáltam a közeli parkba, ahol senki 
sem járt, és ittam. Direkt csináltam, mert tudtam, hogy a 
feszültséget ki kell adnom magamból, ezután meg fogok 
nyugodni. Tudtam, hogy eljön az idő, amikor már magamra 
fogok haragudni, amiért egyre lejjebb viszem magam. Ekkor 
fogom magam új lendülettel összeszedni és egy teljesen új 
életet kezdeni Fernando nélkül. Így is lett. Minden este 
egyedül voltam és részegre ittam magam, dühöngtem, 
csapkodtam és rugdostam. Többnyire bokrokat vagy fákat, de 
ez utóbbinál sokszor fájdult meg a kezem és a lábam. 
Kemények tudnak lenni ezek a fák, pedig olyan jámbornak 
tűnnek. A földön is fetrengtem, toporzékoltam, ahogyan csak 
tudtam. A lehető legkevésbé figyeltem oda magamra. 
Sokszor nem is fürödtem és nem is mostam fogat. Pár szál 
cigarettát is elszívtam. Reggelente sokszor hánytam és 
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rosszul éreztem magam, de nem foglalkoztam vele. Tudtam, 
hogy majd eljön a nap, amikor ebből elegem lesz. A hét 
végén el is jött és elkezdtem összeszedni magam. Kidobtam 
az összes maradék italt, és cigarettát. Kimostam az összes 
ruhám, az ágyneműm. Alaposan megfürödtem, hajat és fogat 
mostam. Kiteregettem, vasaltam, és a szobámat is 
kitakarítottam. Amikor mindennel készen voltam, bedőltem 
az ágyba és majdnem fél napot aludtam. Másnap teljesen 
kipihenve és frissen ébredtem. Elkezdtem újra figyelni 
magamra és arra, amit csinálok. Mindezt ekkor már élveztem 
is. Nem éreztem magam egyedül és nem éreztem már 
szomorúságot. Örültem, hogy van munkahelyem és 
szorgalmasan tanulok is, a családom pedig szeret és büszke 
rám. Levizsgázok minden tantárgyból, majd nyaralunk egy jót 
anyáékkal. Nem is kell ennél több. 

 
Ma pedig már az ágyban fekszem, készen egy új napra, de 
még nem tudok aludni. Kimegyek a fürdőszobába, iszom egy 
kis vizet, hátha segít. Ahogy elsétálok anyáék szobája mellett, 
hallom, hogy még beszélgetnek. Résnyire nyitva van az 
ajtójuk. Nem szokásom hallgatózni, de meghallottam, hogy 
rólam beszélnek. 

 
- Féltem Maríát. Erős lány, de szegénynek mindig 

összetörik a szívét. – mondja anya apának. 
- Talán szigorúbban kellene fellépnem a következő 

fiúja előtt. Akkor talán nem bánna rosszul a lányunkkal. 
- Ugyan, ezzel csak rosszabbat csinálnál. Tudom, hogy 

te nem hiszel az ilyesmiben, de a kedvemért meghallgatsz. Az 
őrangyalra gondolok. 



135  

 
- Tzaphkiel? – kérdezi vissza apa. 
- Igen. Te így megjegyezted a nevét? 
- Persze drágám! Az egy dolog, hogy én nem hiszek 

benne, de te igen, és ez nekem fontos! 
- Ezért szeretlek ennyire! 

 
Elkezdenek puszikat adni egymásnak, ezért én gyorsan 
tovább szeretnék menni. Érdekes, ez az őrangyal dolog, de 
úgy látom, hogy erről ma már nem fognak többet 
beszélgetni. De anya mégiscsak folytatja. 

 
- Tudod, ő kommunikál velem. Ő küldte a karkötőt is. 

Igaz, Maríán nem volt rajta, mikor Fernandoval találkozott, 
de azt hittem, hogy ez anélkül is megvédi őt. – meséli anya. 

- Már azelőtt is felvette, mielőtt megismerte? 
- Nem. 
- Akkor lehet, hogy ez a baj. Nem kapcsolódott még a 

karkötő energiájához. Belefutott Fernandoba és szerelmes is 
lett, mert továbbra is a rossz energiákhoz volt kapcsolódva. 
Majd miután szakítottak, felvette, és azóta már tovább is 
lépett rajta, kiadta magából az összes szomorúságot, és most 
már boldogabb, mint korábban bármikor. Pedig jelenleg nincs 
is szerelme. Ami pedig a legfontosabb, tanult belőle és 
legközelebb már figyelni fog rá, független attól, hogy 
korábban hányszor esett bele ugyanabba a hibába. 

- Igazad van drágám! De azt mondtad nem hiszel az 
ilyenekben, honnan tudsz te ilyeneket? – kérdezi anya 
meglepődve. 

- Néha egy kívülálló jobban látja a dolgokat, mint az, 
aki benne van. – mondja apa nevetve. 
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- Akkor innentől már nincs is mitől félnem, mert már 

felvette, igaz? 
- Pontosan! De azért vigyázunk rá mi is! 
- Persze, hogy vigyázunk! Az összes gyerekünkre, 

életünk értelmeire! 
- Életünk három értelmére! – mondja apa, majd puszit 

ad anyának. 
- Jut eszembe, nem gondoltam, hogy ilyen okos vagy 

drágám! Egyébként sem az eszedbe szerettem bele, tudod? – 
mondja anya már gyanús hanglejtéssel, nevetve. 

- Hanem mibe drágám? – kérdezi apa szintén 
gyanúsan, szintén nevetve. 

- Azt majd mindjárt megkeresem itt lent, jó drágám? 
 
Én ebben a pillanatban adom fel a reményt és megyek 
tovább sietve. Mellékesen, tényleg nem vettem fel a 
találkozásunk előtt, de még akkor sem, mikor együtt voltunk. 
Továbbra is az asztalomon volt. Érdekes, amit anya mondott, 
nem gondoltam, hogy ennyire jártas a spirituális témában. Én 
pedig egyáltalán nem. Egy kicsit abszurd is, hogy egy angyal 
küldte neki. Mindenesetre az igaz, hogy azóta tényleg sokkal 
boldogabb vagyok. Talán tényleg nem voltam még ennyire, 
és mindezt szerelem nélkül, ez egészen meglepő. Talán 
megszerettem saját magamat és jól érzem magam a 
bőrömben. Nincs szükségem senkire, aki ezt folyton 
hangoztatja, hiszen én magamnak adom már a támaszt. 
Persze jó lenne néha esténként összebújni valakivel, de 
jelenleg nem hiányzik semmi velejárója, sem a vitatkozások, 
sem a féltékenykedések. Van nekem éppen elég problémám 
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ezeken kívül is. Mindez azért lenne így, mert megfelelő 
energiákhoz kapcsolódtam volna? Lehet, de annyi biztos, 
hogy jól érzem magam. Már csak a vizsgákon kell túl lennem, 
és már mehetünk is Ibizára! 

 
Megmosom az arcom és iszom egy pohár vizet, de ettől csak 
még jobban felélénkülök. Megnézem, Isabela alszik-e már. 
Csöndben bemegyek a szobájába, és hallom, hogy szuszog. Ez 
nem teljesen győz meg, ezért közepesen hangon hozzászólok. 

 
- Isabela! Alszol? 

 
Nem érkezik válasz. Biztosan csak nem hallotta. Odamegyek 
az ágyához, befekszem mögé, és megsimogatom a vállát, 
miközben megkérdezem még egyszer, kicsit hangosabban. 

- Húgi, alszol? 
 

Továbbra sem érkezik válasz. Nem hiszem el, hogy nem 
hallja. Biztosan csak színleli, hogy alszik. Mindjárt kiderítem. 
A mutatóujjammal finoman elkezdem böködni két 
bordacsontja között. Ki nem állhatja, ha ezt csinálom neki, de 
szerintem vicces. Mindig elkezd csapkodni és verekedni. 

 
- Jézusom, María, mit csinálsz? – kiabál rám egyből, 

ahogy felébred és észrevesz. 
- Nyugi, nyugi ne kiabálj! Nem tudok aludni! 
- És ezért ide kell jönni a bordáimat bökdösni? Tudod, 

hogy utálom! 
- Tudom, ne haragudj, de nem tudtalak másképpen 

felébreszteni. 
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- Nem? Na akkor gyere ide, mindjárt csinálok neked én 

is valamit, amit ki nem állhatsz! 

A csiklandozásról beszél. Tudja, hogy nem tudok vele mit 
kezdeni, hiába rugdosok, hiába csapkodok, még akkor is 
tovább csiklandoz. Ha finoman csinálják, akkor szeretem, 
mert felszabadultan tudok tőle nevetni. De ahogy Isabela 
tudja csinálni, az egészen más. Addig csinálja, amíg már az 
egész házat fel nem keltem a hangos nevetésemmel. 

 
- Lányok mit csináltok? Miért nem alszotok már? – 

kérdezi anya hangosan ránk szólva, mire Isabela abbahagyja. 
- María bejött a szobámba és a bordáim közé nyomta a 

mutatóujját! – panaszol be Isabela anyának. 
- Isabela pedig rám ugrott és nem hagyta abba a 

csiklandozást! – panaszolom be én is őt. 
- Jól van lányok, akkor a hangoskodásnak mostantól 

vége és alvás! Akár együtt, akár a saját szobátokban, engem 
nem érdekel, de mi apátokkal szeretnénk aludni! 

- Anya, de morcos vagy! Biztos, hogy aludni 
szeretnétek? – kérdezem anyától kuncogva. Anya erre már 
csak legyint. 

- Igen, biztos! Jó éjszakát lányok! 
- Jó éjszakát! A tiétek biztosan jobb lesz! – mondja 

Isabela nevetve, ahogy anya kimegy és becsukja maga 
mögött az ajtót. Mindketten elnevetjük magunkat, miközben 
fetrengünk az ágyban. 

- Miből gondolod, hogy az övék jobb lesz? Nem olyan 
biztos az. – mondom Isabelának nevetve. 
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- Igaz is! Mi jobb lehet annál, hogy mi itt beszélgetünk 

és nevetgélünk egész este? – kérdezi Isabela. 
- A világon semmi! 
- Csak egy valami! 
- Igaz, de az csak forrón finom! 
- Komolyan? Hogy lehet egy fagyi forró? 
- Nem a fagyira gondoltam, te bolond! 
- De én igen! Hanem akkor mire gondoltál? – kérdezi 

Isabela ártatlanul. 
- Tudod te azt! 
- Várj, kitalálom! Szóval forró? 
- Igen. 
- Ennek ellenére lenyeled? 
- Igen. 
- Akár reggel, délben vagy este is? 
- Bármikor! 
- Akkor tudom mi az! – mondja Isabela nevetve. 
- Mi? 
- Tea! 
- Pontosan, drága húgim! 

 
Megöleljük egymást és tovább nevetgélünk. Ismerjük 
egymást, tudom, hogy a fagyit szereti, ő pedig tudja, hogy 
nekem a tea az egyik kedvencem. Szeretünk viccelődni 
egymással. Az éjszaka során sokat beszélgetünk egymás 
mellett fekve. Néha kimegyünk inni vizet vagy nassolni 
valamit. Későn fáradunk csak el és egymáshoz bújunk. 

 
- Szeretlek, Isabela! 
- Én is szeretlek, María! 
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Fekszünk egy darabig, majd egymás lélegzetvételére 
figyelve mély álomba szenderülünk. 



 

 
HATODIK FEJEZET 

 
 
 
 
 
 
 

FELTÁMAD A SZÉL 
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II. 

 
 
 
 
 
 
 

Chamael jött hozzám beszélgetni, de már a tekintetében 
láttam, hogy izgatott. Valami mintha nem lenne rendben. 

- Tzaphkiel, beszélnünk kell! 
- Mondd, Chamael. – kérdezem feszült figyelemmel. 
- Ádámról és Maríáról. Úgy érzésem, hogy Ádám nem 

áll még készen! 
- Miért mondod ezt? 
- Mert hiába fejlődik és ismer meg új dolgokat, hiába 

beszél velem, továbbra sem képes élni. Pedig már tapasztalta 
a saját bőrén is, hogyan kell. Azért dolgozott másik 
országban, mert ott végre teljesen elengedte magát és nem 
félt semmitől. Hazaérvén látta, hogy mennyire másképp 
viselkedik a saját országában. Most pedig a szokásaiba van 
ragadva és azokon nem változtat, mert azok adnak neki 
kényelmet és biztonságot. Fél, és ez a félelem nem múlik. Azt 
mondja, hogy még keményebben kell dolgoznia, de nem 
veszi észre, hogy teljesen feleslegesen teszi, mert nem ezzel 
kellene foglalkoznia, hiszen nem szereti. Még ő maga sem 
tudja, hogy mit szeretne igazán. 

- De éppen ezért kell találkozniuk Maríával, nem igaz? 
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- Nem! Ádámnak már megmutattam, és tudja is, hogy 

mi a különbség élet és élet között. Mégsem képes megérteni! 
Nem érdemli meg, hogy Maríával találkozzon! 

- Chamael, nyugodj meg! Sosem láttalak még ennyire 
zaklatottnak. Mi a baj? Gyere, ülj le! 

Megnyugtató szavaim hatására Chamael leül, és sírni kezd. 
Sír, ahogyan csak bír. Leülök mellé, és átölelem. 

 
- Nyugodj meg, nincs semmi baj! Mesélj, mi bánt? 
- Beszéltem vele! 
- Komolyan? És ennyire szörnyű volt? 
- Dehogy! Éppen ellenkezőleg. Az első beszélgetésünk 

rövid volt, a második már részletesebb. Spiculus-ként 
jelentem meg előtte. Korábbi életei közül ebben volt a 
legboldogabb, a legteljesebb. A beszélgetésünk további 
részében megtudta az én nevemet is, de még nem jött rá, 
hogy Spiculus is én vagyok. 

- De hát ez a lehető legjobb jel! Ez azt jelenti, elkezdett 
érezni és megérteni téged! 

- Pontosan! 
- Akkor miért sírsz? 
- Mert meghatódtam! Tudod, milyen ritkán történik 

ilyesmi? – mondja Chamael még mindig a könnyeit 
törölgetve, de már mosolyogva. 

- Persze, hogy tudom, én is őrangyal vagyok! – 
válaszolok neki szintén mosolyogva. 

- Ah, nem hiába, mi sem vagyunk tökéletesek! 
- Senki sem az! Nyugodj meg, ez a lehető legjobb 

dolog, ami történhetett! 
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- Igen! Egy dolog még előtte hátravan. Egy próbatétel. 

Muszáj elkezdenie legyőzni a félelmeit. Az élete persze szép, 
ha semmivel sem törődik, amikor pedig kellene, akkor 
teljesen siralmas. Ezeket fejben képtelen kordában tartani. 
Rá kell találnia arra az útra, ahol szereti, amit csinál. Ha 
megfelel, akkor adok neki erre egy esélyt. 

 
Mindketten felállunk és leporoljuk magukat. Chamael 
megnyugodott és már tisztán tud gondolkodni. 

- És pedig? 
- Fel kell vennie egy teljesen új szerepet. Ki kell térnie 

önmagából. 
- Erre miért van szükség? – kérdezem meglepetten. 
- Azért, mert csak így tudja bizonyítani magának, hogy 

amiről álmodozik, azt meg is tudja valósítani. Ellenben ha 
nem sikerül neki, akkor rájön, hogy minden csak álom, ezért 
elkezd más álmokat űzni és keresni, melyekben visszatérhet 
hozzá az életöröm. A kicsapongó nyara és a reménytelen 
hétköznapjai azt bizonyítják, hogy folyton visszatér a rossz 
útra, mert még nem tudta a boldogságot választani, pedig 
megkapta rá az esélyt. Egyébként is, most megmutathatja, 
milyen fából faragták! Nehéz feladat lesz! Ha sikerül neki, 
akkor minden elismerésem! 

- Azért ne legyél túl szigorú! – felelem kissé 
fenyegetően. 

- Nem leszek! De meg kell mutatnia, mire képes! 
- Rendben, de csak óvatosan! Jut eszembe, akkor én is 

adok egy próbatételt Maríának! 
- Tényleg? És mi lenne az? 
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- Mivel ő a múltját mindig ügyesen lezárja, a jövőjével 

kell foglalkoznia. Ezen belül is az eszére kell hallgatnia. Kapni 
fog egy feladatot, ahol választhat a szíve és az esze közül és a 
jövőjével lesz kapcsolatos. 

- Értem, ez talán még nehezebb feladat is lesz, mint 
amire én gondoltam. Hoppá! Mindenesetre ez nem hangzik 
egyszerűnek, éppen ezért te se legyél túl szigorú! Nem kell 
mindent most eldöntenie! 

- Igen, tudom! Nem is egyszerű feladat, az biztos! 
Éppen ez benne a lényeg! De mégis mire gondoltál, hogy 
nehezebb feladatot tudsz adni, mint én? Ugyan már! – 
mondom neki nevetve, miközben legyintek egyet felé. 

- Köszönöm a bókot! – válaszolja flegmán. 
- Igazán nincs mit! María az egyetemet még nem veszi 

túl komolyan, és bizonytalan a jövőjével kapcsolatban. Nem 
biztos a döntéseiben. A gondolatai a jelen pillanat 
élvezése körül forognak, de emellett figyelnie kell a céljaira is, 
különben elveszítheti őket. Jelenleg nem érez nagy szeretetet 
iránta, de ezen változtathat, ha szeretne. A feladat lényege 
ugyanaz, mint a tiéd, és ugyanaz történhet vele is. Vagy 
valósággá változtatja az álmát, vagy pedig rájön, hogy 
minden csak álom. 

- Rendben van! Én bízom benned! 
 
Erre hirtelen megállok és gondolkodom egy rövid ideig. 

 
- Chamael, gondoltál már az ellentétekre? 
- Persze, de ezen ne aggódj! 
- Mi történik, ha ez egy próbatétel a számukra? Mi 

lesz, ha dönteniük kell majd a céljaik, vagy a szerelmük 
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között? Én erre még sosem gondoltam! Mi lesz, ha a kettő 
közül csak az egyiket választhatják majd? 

Chamael sem félt ettől sohasem, egészen mostanáig. 
Biztosan meglátta a szememben az aggodalmat, amit 
korábban még nem. Ez őt is elgondolkoztatja, és így már én 
sem tudom a választ a kérdésre. A tény az, hogy erre is van 
lehetőség! Eljöhet a pillanat, hogy dönteniük kell. Ha ez 
megtörténik, akármelyiket választják is, nem lesz teljes az 
életük. A jövőt mi sem látjuk, éppen ezért tudjuk, hogy ez 
komoly fenyegetést jelenthet. 

 
- Tzaphkiel, figyelj! Mikor ijedtünk meg mi egy 

nagyobb feladattól? Elvégre bármi történjen is, azért vagyunk 
itt, hogy megoldjuk, mint ahogyan most is csináljuk, nem 
igaz? 

- De igen! De talán ez most minden eddiginél 
nehezebb feladat lehet. 

- Ez így igaz, de nem szabad megijednünk tőle! Bármit 
meg tudunk oldani, rendben? Bármit! 

- Persze! De most mintha érezném, hogy úrrá lett 
rajtam egyfajta nyomás. Ennek ellenére igazad van, együtt 
mindent megoldunk! 

- Pontosan! Nyugodj meg, kérlek! Na, gyere, menjünk! 
 

Úgy érzem, hogy ennek a gondolatnak előbb-utóbb a 
felszínre kellett törnie, de meglepődtem, hogy Chamael is tud 
aggódni. Eddig sohasem tette, mindent ügyesen oldott meg. 
Talán, ha mindketten nyugodtak vagyunk, akkor képesek 
vagyunk felülkerekedni a kételyeinken! 



 

 



149  

 
11. 

 
 
 
 
 
 
 

2015 December 4, Ádám 
 

Metrón vagyok, éppen hazafelé a munkából. Hosszú nap volt 
és késő is van, fáradtnak érzem magam, de ez ismét csak egy 
szokásos és átlagos nap. Ezen megijedek, mert amikor az 
„átlagos nap” kifejezés a legutóbb eszembe jutott, akkor 
megterveztem egy utazást Ibizára. Remélhetőleg, most nem 
jut eszembe semmi őrültség. Zenét hallgatok, szokásomhoz 
híven és annak az ajtónak támaszkodom, amelyik nem nyílik 
ki. Kerülöm a szemkontaktusokat és csak bambulok magam 
elé. Ebben az állapotban többnyire csak álmodozni szoktam, 
mert gondolkodni ilyenkor teljesen értelmetlen. Fáradtan 
csak a félelmeim erősödnének. Ahogy váltakoznak a zenék, 
úgy képzelek el más valóságokat, amikben szívesen lennék. 
Egyik zene alatt híres autóversenyző vagyok, aki bámulatos 
manővereivel hívja fel magára a figyelmet, és akit senki sem 
tud legyőzni. Aki inspirációt nyújt millióknak és úgy éli az 
életét, hogy közben azt csinálja, amit szeret. 

 
Egy másiknál pedig már színész vagyok. Milyen jó is lenne 
más karakter személyébe bújni! Eljátszani, hogy én más 
valaki vagyok, mint aki. Színészként lehetnék bárki, katona, 
középkori harcos, vagy akár különleges képességekkel bíró 
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szuperhős. Lehetnék egy esetlen srác is, aki a 
szerencsétlenségével sok embert megnevettet. Lehetnék a 
nők álma és a férfiak példaképe. Mindeközben pedig szintén 
azt csinálhatnám, amit szeretek. 

 
A következő zeneszám alatt pedig már egy elképesztően jó 
táncos vagyok, aki egy tehetségkutatóban mutatja meg a 
tudását. Mosolyommal boldogságot sugároznék nekik és ezt 
a boldogságot ők örökre vihetnék magukkal és adhatnának 
belőle más embereknek is. Amilyen gyorsan 
megismernének, olyan gyorsan el is felejtenének. De a 
lényeg csak a boldogság, amit adok, mert ezt már senki 
sem veheti el tőlük. 

 
Végül pedig egy rettenthetetlen harcos vagyok. Egy olyan 
ember, akinek az életet a bajkeresés jelenti. Aki mindenkivel 
fél kézzel elbánik, de mindig a jókat védi és csak a 
rosszakat neveli. Egy olyan ember, aki a hirtelen 
pillanatokban is tisztán tud látni és gyorsan reagálni. Aki 
nem izgul, és ez által nem veszíti el a képességeit. Ebben 
a pillanatban száll fel a metróra, a velem szemben lévő 
ajtón három srác, akik a középiskolában mindig bántottak 
engem, én pedig soha nem tudtam megvédeni magam. 
Vékony voltam, szemüveges és erőtlen, senki sem vett 
komolyan. Ha szóban sikerült is megvédeni magamat, 
testileg mindig elbántak velem. Ők nagyobbak voltak 
nálam, erősebbek és gyorsabbak. Együtt tanultak 
bokszolni, ezért sok tapasztalatuk volt már a fizikai 
kontaktusokban. Nekem a mai napig semmi tapasztalatom 
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nincs ilyen téren, pedig mindig is szerettem volna 
önvédelmet tanulni, de ebben a hétköznapi, rohanó és fáradt 
életmódban és pénzügyi nehézségben, erre jelenleg semmi 
esélyem sincs. Próbálok más irányba nézni, mintha nem 
venném észre őket, mert nincs kedvem konfliktusba 
keveredni. Habár az előbb erről álmodoztam, az egy általam 
kreált álomvilág volt. A valóság sajnos teljesen más. Sajnos 
minden próbálkozásom ellenére, ők észrevesznek engem és 
közelebb is lépnek hozzám. Ha nem együtt lennének, akkor 
csak egy udvarias biccentéssel letudnánk mindent, és 
mindenki mehetne tovább a dolgára, de mivel most újra 
együtt vannak, és láthatóan semmit sem változtak, ez a 
forgatókönyv most nem valósulhat meg. 

 
- Ádám, szevasz! – szólít meg Dominik. 

 
Persze, Dominik! Neki még a neve is férfiasságot sugall… 

 
- Sziasztok! – kiveszem a fülhallgatóm és válaszolom 

bátortalanul, majd a kezemet nyújtom. Érzem, hogy a 
pulzusom egyre feljebb megy, és újra azt érzem, amit évekkel 
korábban. Félek és bátortalan vagyok. Csalódott is, amiért 
ennyi év alatt én sem változtam, és továbbra sem tudom 
magam megvédeni velük szemben. 

- Miért remeg a kezed? Megijedtél valamitől? – kérdezi 
Dominik, ahogy ránéz a kezemre. Tényleg látszik, hogy 
remeg. Nem fog velem kezet, hanem csak nevet, a többiekkel 
együtt. 

- Ugyan, dehogy! Fáradt vagyok, és ilyenkor mindig 
remeg a kezem! – válaszolom, miközben a földre nézek. 



152  

 
- Persze, értem! Jó látni, hogy semmit sem változtál! 

Hogy őszinte legyek, büszke lehetsz magadra, mert engem 
már a puszta jelenléteddel felidegesítesz. Nézz magadra! 
Ugyanolyan szánalmas vagy, mint középiskolában. Semmihez 
sem értesz. Ha lenne veled most egy lány, akit meg kellene 
védened tőlünk, semmit sem tudnál tenni. Persze gondolom, 
azóta sem voltál lánnyal, tehát nem véletlen, hogy most is 
egyedül vagy. Barátaid sem voltak akkor sem, és most 
sincsenek. 

 
Érzem, hogy kezdek megnyugodni. Furcsa jelenség ez, de így 
van. Ameddig félek valamitől, hogy bekövetkezik, addig ez a 
félelem megbénít. Amikor bekövetkezik, akkor megértem, 
hogy a félelmem teljesen alaptalan volt, hiszen ez nem is 
olyan rossz, mint amilyennek képzeltem. Érzem, hogy a 
tekintetem is megváltozott. Csak nézek egyenesen a szemébe 
és nem reagálok. Erő árad a szememből, és mesterem 
megtanította, hogy néha egy puszta tekintet is elég, hogy 
legyőzzük ellenfelünket. Spiculus is megjelenik a periférikus 
látóteremben, és ezzel hatalmas erőre teszek szert. Dominik 
szünetet tart, de van még mondanivalója. Várom, hadd 
szedje össze a gondolatait és folytassa. Egy egészen 
különleges energia járja át a testem. Az agyam gyors 
sebességgel kezd el dolgozni, és eszembe jut, hogy újra 
döntés előtt állok. Dönthetek úgy, hogy hagyom, hadd 
menjenek el és a többit pedig idővel feldolgozom és 
elfelejtem. Dönthetek úgy is, hogy ma én leszek az, aki 
igazságot szolgáltat. Erre a gondolatra még egy újabb 
állapotba kerülök. Szinte magamra sem ismerek. 
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- Figyelj, én ezeket nem azért mondtam neked mindig 

is, hogy bántsalak vele! Azért mondom, hogy motivációt 
adjak arra, hogy változz és fejlődj! Segíteni szeretnék neked! 
Persze jogod van dönteni és választani. Én megadtam neked 
a lehetőséget, de nyugodtan dönthetsz úgy is, hogy nem élsz 
vele és egy szerencsétlen srác maradsz, ameddig csak élsz. 
Persze ne lepődj meg, ha mindenki szánalommal tekint majd 
rád! – azzal ad két óvatos pofont és hátat fordít. Tovább 
beszélget a barátaival. A metró ajtajai még csak most 
csukódnak be és a szerelvény indul szépen lassan. 

- Elnézést, ne haragudj! – mondom neki, miközben 
óvatosan odébb tolom a vállánál fogva, hogy odébb tudjak 
menni. 

- Semmi gond, parancsolj, szállj csak le! – mondja 
nekem, miközben félre áll. 

A beszélgetésünket sokan hallották, és közben észrevettem, 
hogy egy idős bácsi is. Pár székkel arrébb ült, és bot volt a 
kezében. Miközben Dominik hozzám beszélt, a bácsi lassan a 
botjára mutatott, amiből tudtam, hogy hajlandó segíteni 
nekem. Nem csak hogy hajlandó, de a teljes szívével szeretné 
látni, hogy a jók győznek, a való életben is. Miközben néztem, 
a szívem is meglágyult. Biztosan sok csalódás érte, és vágyik 
arra, hogy csak egyszer, ne kelljen csalódnia. A valóság 
sokszor annyira kiábrándító tud lenni, hogy már a legkisebb 
győzelmek is egy életre boldoggá tesznek minket. Főként 
ennyi év alatt! Talán harcolt a második világháborúban is, 
emiatt pedig a lehető legőszintébben tisztelem őt. Nem 
hagyhatom, hogy ez az idős bácsi újra csalódjon. Ki tudja, 
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hogy mennyi csalódást bír még el a szíve. Boldogságot adni 
egyébként is a legjobb érzés a világon, még ha én közben 
elveszítek egy csatát is. Egyébként is, Spiculus tőle nem 
messze áll, ezért nagy baj nem érhet! Odasétálok a bácsihoz, 
ő pedig mosolyogva adja át nekem a botját. 

 
- Sok sikert, ez mostantól a tiéd! Én elboldogulok 

nélküle is! Hajrá, fiam! – mondja nagy lelkesedéssel, de halk 
hangon. 

- Köszönöm szépen! – válaszolom mosolyogva. 
 

Minden olyan gyorsan történt, hogy a metró még mindig csak 
lassan megy. Leveszem a kabátom, és a bácsi mellett lévő 
üres székre teszem. Leveszem a fülhallgatóm, kiürítem a 
zsebeim és leteszek mindent a kabátomra. Felhajtom a 
pulóverem ujját, és Dominik csapata felé fordulok. Eddig is 
látták, hogy mit csinálok, de csak nevettek. 

 
- Nézzétek, milyen rendes, hogy segít a bácsinak 

leszállni! – mondja Dominik nevetve. 
- Igen! Talán, ha udvariasan kéri tőle a bácsi, akkor 

minden vagyonát is odaadja neki! Már ha van neki olyan. – 
felei Dániel szintén nevetve. 

 
Kihúzom magam. Jobb kezemben a bot. Ránézek Dominikre, 
majd Dánielre és végül Olivérre is. 

- Dominik! Nem azért csinálod, hogy segíts! Azért 
csinálod, mert a régi önmagadra emlékeztetlek, akitől a mai 
napig nem tudsz szabadulni! – mondom neki megemelt és 
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magabiztos hangon. Még mindig meg vagyok lepődve saját 
magamon, és ettől még a hideg is kiráz. 

- Mit mondtál? – fordul felém mérgesen és látszik, 
hogy telitalálat volt, amit mondtam neki. 

- Azt, hogy téged is bántottak! A különbség az, hogy te 
ettől sohasem fogsz tudni szabadulni, míg én igen. Te álarcot 
viselsz! Kívülről mindenkinek azt mutatod, hogy erős vagy, de 
legbelül csak ugyanaz a védtelen fiú vagy, akit mindenki bánt. 
Talán, ha ledobnád az álarcod, akkor meg tudnád magadat 
gyógyítani, a múltbeli sérelmektől! 

- Álarcot? Álarcot? Most mondjad, most egy életre 
megtanítalak! – mondja kiabálva, miközben elindul felém 
nagy lendülettel. 

 
Mire megfelelő távolságba ér, teljes erőmből egyenesen 
előre lendítem a botot és pontosan orrba találom vele. Az erő 
akkora volt, hogy hanyatt esik és a földön fekve marad, 
miközben kiabál és a vérző orrát fogja. Tudom, hogy ezzel őt 
legyőztem, de sajnos még ketten vannak. Az ülések közötti 
rész a metrón szűk, így egyszerre csak egy ember tud 
velem szembejönni. Tudom, hogy bokszolnak mind a 
ketten, ezért nem szabad közel engednem magamhoz 
egyiküket sem. Esélyem sem lenne. Dániel közeledik. 
Gyenge próbálkozással rugaszkodok el és a jobb lábammal 
a hasába rúgok. Mind a két kezével elkapja a lábam, 
amivel megadja nekem a kellő egyensúlyt. Elrugaszkodok 
a bal lábammal is a földről, szép körívben halad a bal 
lábam, miközben Dániel még mindig a jobb lábamat fogja a 
hasánál. Ebben a pillanatban az egész testem a levegőben 
van, halad a lábam a köríven tovább és 
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hatalmas erővel találja állkapcson. Dániel hátraesik és szintén 
a földön fekve marad. A rúgástól én is a földre estem, de 
gyorsan állok fel. Már csak Olivér van, aki nem is közeledik 
felém, mert a meglepődéstől sokkot kapott. Ezt kihasználva 
kettőt lépek előre nagy lendülettel, felugrok a levegőbe, 
amilyen magasra csak tudok, és ugyanolyan egyenes 
mozdulattal lendítem a botot, mint Dominikkel szemben is. 
Ezt az ütést nehéz kivédeni, és neki sem sikerül, ezért a földre 
terül vérző orral és szájjal. Pár másodpercig így maradunk, 
mire lassan beérkezünk a megállóba. Dominik lassan felkel, 
és szól a többieknek, hogy menjenek. Hozzám nem szólnak és 
nem is néznek rám. Leszállnak a metróról futva, és ezután 
szem elől veszítem őket. 

 
- Bravó, fiam! – tapsol meg a bácsi, miközben 

mosolyog. Odasétálok hozzá, felveszem a kabátom, és leülök 
mellé. 

- Ádám vagyok! – mutatkozom be neki! 
- Én pedig László! Ügyesen harcoltál, büszke vagyok 

rád! 
- Köszönöm szépen! Nem fognak ezért bosszút esküdni 

ellenem? 
- Ugyan! Képzeld magad az ő helyzetükbe! Képzeld el, 

hogy bántasz valakit éveken keresztül! Elképzelted? 
- Igen. – válaszolom. 
- Akkor most képzeld el, hogy ez a valaki legyőz téged. 

Mesélj, mit érzel most? 
- Azt érzem, hogy tisztelem! Kiharcolta a tiszteletemet! 

– mondom meglepődve de lelkesen. 
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- Pontosan! Dehogy fognak bosszút állni, ettől ne félj! 

Tisztelni fognak, és ami a legfontosabb, nem fognak többet 
bántani. Tudják, hogy ők a legjobb harcosok közé 
tartoznak és ezt sajnos rossz célokra használják. Ennek 
ellenére, ha valaki legyőzi őket, akkor azon 
meglepődnek, de azonnal el is ismerik őt! Éreztem, hogy 
ez volt az egyetlen kétséged, ami miatt visszahátráltál volna 
a harctól. Ezért adtam oda neked a botomat. – mondja 
nekem mosolyogva László. 

- Értem, köszönöm, hálás vagyok érte! Szeretném 
megtisztítani és visszavinni Önnek! Hova vihetem? 

- Ne fáradj! Azért adtam, hogy jó célt szolgáljon. Ezt 
meg is tette. Így már én is hozzájárultam ahhoz, hogy jobb 
legyen a világ! Én itt most leszállok. 

 
Kezet nyújt nekem és elköszönöm. Szeretném visszatartani, 
de képtelen vagyok, olyan gyorsan történik minden. Sok 
mindent szeretnék még kérdezni tőle, mert rengeteg dolgot 
taníthatna nekem. Tudom, hogy nem látom őt többet, de az 
emlékemben örökre megmarad. Ekkor körbenézek és látom, 
hogy mindenki engem néz. Spiculust nem látom sehol. 
Valószínűleg ő is, és a többi ember is mindent látott és 
hallott. Teljesen el is feledkeztem róluk. Mosolygok, 
előveszem a fülhallgatóm és visszakapcsolom a zenét. 
Eszembe jut az „átlagos nap” kifejezés. Megfogadom, hogy 
innentől soha nem fogom ezt a kifejezést használni, mert a 
végén még egyik nap a Marsra lövöm magam. Hihetetlen, 
ami történt, és próbálom minden jelenetét visszajátszani a 
fejemben, sokszor egymás után. Ezúttal azonban már tudom, 
hogy amit elképzelek, az nem egy álomvilág, hanem a 
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valóság! Most még minden zavaros, de minél többször 
ismétlem magamban a jelenetet, annál tisztább, hogy mi 
történt. 

 
Néhány megállóval később egy öltönyös férfi feláll a helyéről 
és elindul felém, majd megáll előttem. Egy névjegykártya van 
a kezében, amit átnyújt nekem. Nem szól semmit, csak várja, 
hogy elvegyem. Pár pillanatig nézzük egymást, majd 
elveszem a kezéből a kártyát. Ö azonnal le is száll, én pedig 
meglepetten nézek utána. Ránézek a kártyára és a 
következőt olvasom rajta: 

 
„12-es titkosügynök. Keresni fogom!” 
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12. 

 
 
 
 
 
 
 

2015 December 4, 5, María 
 

Most lett vége az egyik tanórának, és már sétálok is a közeli 
étterembe, a munkahelyemre. Nem életem munkája, de 
jelenleg éppen megfelelő. Nem tartanak bent túl sokáig, így 
időben haza tudok érni és kipihenni magam. Mire hazaérek, 
már igazán fáradt vagyok. Gyorsan zuhanyozom egy jót és 
kényelmes ruhába bújok. Összepakolok a holnapi napra, és 
kimegyek a konyhába, ahol csak apát találom. 

 
- Apa, hol van anya? – kérdezem tőle meglepetten. 
- Már alszik! Hamar ment ma aludni, mert fáradt. 
- Én is fáradt vagyok! 
- Biztosan az időjárás. Holnap érkezik egy hidegebb 

front. – mondja apa magyarázatképpen. 
- Igen, lehet. Te nem vagy fáradt? 
- Én nem, rám nem hatnak a frontok! – mondja 

nevetve. 
- Jó neked! – válaszolom én is nevetve. Töltök 

magamnak egy pohár tejet és leülök vele szemben az 
asztalhoz. 

- Mesélj lányom, hogy vagy? 
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- Jól vagyok, köszönöm! Ki vagyok merülve, de majd a 

nyaralás alatt feltöltődöm. 
- Elhiszem! Nehéz időszakon vagy túl! A szakítás, az 

egyetem, mellette a munkahely. Ezek közül egy is megterhelő 
tud lenni, nemhogy mind a három egyszerre! 

- Igen, tudom! 
- Tudod, anyával sokat beszélgetünk rólad. Igazából az 

összes gyerekünkről sokat beszélünk. Szóval, hogy teljesen 
őszinte legyek, másról sem beszélgetünk, csak rólatok. Apa 
vagyok, és kötelességem támogatni és segíteni titeket 
mindenben. Ezért szeretnék neked mondani valamit. 

- Mondd, apa! – fogalmam sincs, mit szeretne mondani. 
- Szeretném megkönnyíteni az életed. Régóta 

szerettem volna már ezt mondani, de anyád lebeszélt róla. 
Azt mondta, hogy először nézzük meg, mennyi akaraterőd 
van. Azt is mondta, hogy így megtanulod, hogyan legyél 
teljesen független, és önálló nő. 

- Mit szeretnél mondani apa? – kérdezem kíváncsian. 
- Azt, hogy ha nem bírod energiával a munkát, akkor 

nem kell dolgoznod. Én majd támogatlak anyagilag 
mindenben, amire szükséged van. Szorgalmas vagy, kitartóan 
tanulsz és nagyon okos vagy. Színésznő szeretnél lenni, és e 
felé a célod felé haladsz. Megtapasztaltad, milyen önállónak 
lenni. Pihenj, ha szeretnél! 

- Köszönöm, apa, ez jólesik! Bírom energiával és azért 
dolgozom, hogy nektek is tudjak segíteni. 

Apa szünetet tart, és kortyol egyet a pohár tejből. Én is így 
teszek. 
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- María, fiatal vagy még, és most tudsz kockáztatni. 

Lépj ki abból az étteremből! Színésznő szeretnél lenni, ezért 
dolgozz már most! Tudod, fiatalon én is a biztonságot 
választottam, a kockáztatás helyett. Nem értettem, hogy 
dolgozni valamiért másképpen is lehet, mint ahogyan én azt 
elképzeltem. Dolgozni valakinek nem ugyanazt jelenti, mint 
dolgozni valamiért. A kettő között különbség van. Szeretném, 
ha a színésznői céljaidért dolgoznál. Ehhez időre van 
szükséged, időd pedig lesz, ha kilépsz az étteremből. Ha nincs 
pénzed, ne aggódj, mert támogatni foglak. Anyádnak nem 
mondtam még, hogy erre szeretnélek biztatni, de majd 
elmondom neki. Meg fogja érteni, hogy igazam van. 

- Komolyan? De eddig féltettetek ettől a pályától! 
Most mi történt? – kérdezem meglepődve, tágra nyílt 
szemekkel. 

- Féltünk, mert féltettünk! Ebben az évben azonban 
olyan sok minden történt veled, hogy én megértettem, 
felnőtt lettél! Ha földre löktek, fel tudtál állni, teljesen 
egyedül. Ha pénz kellett, munkát tudtál szerezni, ha tanulni 
kellett, akkor tanultál. A hibáidból tanulsz, fejlődsz és 
erősödsz. Felelősségteljesen tudsz viselkedni és vállalod a 
tetteid következményeit. Egy okos, intelligens nő lettél, aki 
ha akar, a saját lábán is képes megállni önállóan, függetlenül, 
és senki sem tudja őt megállítani! Mindemellett egy 
szeretnivaló, tündérien aranyos kislány vagy, aki még mindig 
apa pici lánya! Szeretlek, és szeretném, ha megvalósítanád az 
igazi álmodat! 

- Apa, ez tényleg igazán jólesik! – mondom neki 
elcsukló hangon, mert elérzékenyültem. Megmelengetik a 
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szívem a kedves szavai. Ugyanakkor értem is, amit szeretne 
mondani. 

- Hamarosan utaztok, és hamarosan karácsony! 
Pihenjetek, érezzétek jól magatokat! Töltsük az ünnepeket is 
pihenéssel és a következő évet kezdjük újult erővel! És 
kérlek, ne sírj! 

- Már nem sírok! – felelem szipogva. – Én is szeretlek 
téged! Értem, amit szeretnél mondani, és úgy gondolom, 
hogy megfogadom a tanácsod. Köszönöm, hogy támogatsz, jó 
érzés! Azt is köszönöm, hogy az utamra terelsz! Jobban 
átgondolva tényleg ezen kellene dolgoznom. 

- Igen! De ne aggódj, nem kell kapkodni. Pihenj, aludd 
ki magad! Csak szépen lassan és nyugodtan gondold át, 
amiket mondtam! – tanácsolja. 

- Rendben! 
 

Nagy levegőket veszek, miközben csendben ülünk tovább és 
kortyolgatunk a tejből. Megnyugszom, és már érzem, hogy 
egyre fáradtabb vagyok. Megköszönöm a tanácsot és 
visszamegyek a szobámba. Elalvás előtt álmodozom a jövőről 
és hamar elalszom. 

• 
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Másnap, korán ébredek és elhatározom, hogy megteszem a 
következő lépést az álmom felé. Készítek magamnak egy 
kávét és leülök az asztalhoz, kidolgozni egy tervet. Úgy 
gondolom, hogy az egyik színházba kellene felvételt 
nyernem. Szeretnék híres színésznő lenni, ezért fontos az is, 
hogy a lehető legjobb színházban tudjak elhelyezkedni. A 
Nemzeti Színház lenne a legjobb választás, de ez 
elérhetetlennek tűnik. Oda csak a legjobbak jutnak be és még 
őket is bármikor eltávolíthatják, ha jobbakat találnak náluk. 
Mindenestre egy próbát megér. Interneten keresztül is 
jelentkezhetek, de azzal nem érnék el semmit, érdemesebb 
lenne személyesen bemennem. Fogalmam sincs, hogy ezután 
mit kell tennem, de majd improvizálok. Elvégre nem tudok 
minden lépést megtervezni. Megiszom az utolsó kortyot is a 
kávémból, felöltözök és elindulok. Apa és anya is dolgoznak 
ma, így nem kell szólnom senkinek, hova megyek. Talán jobb 
is így, mert így nem bizonytalanodhatok el a döntésemben. 

 
A színház nincs túl messze, fél óra alatt odaérek. Megnézem 
magamnak, mielőtt bemegyek és tudom, hogy innentől már 
nem tudom a következő lépéseket. Nem félek, mert nincs 
veszíteni valóm, ezért pár perc pihenés után be is megyek a 
recepcióra. 

 
- Jó napot kívánok! María Muñoz García vagyok és 

szeretnék jelentkezni színésznőnek a színházba! 
 

A recepciós hölgy döbbenten néz rám egy pillanatig, majd 
gondolkodni kezd. 
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- Jó napot! Kérem, hagyja itt nekem az önéletrajzát, 

amit én továbbítok a főnökömnek és ő majd jelentkezni fog a 
válasszal! 

- Nem hoztam magammal önéletrajzot. – válaszolom 
neki csalódottan. 

- Ez esetben kérem, hozza be a következő alkalommal! 
Kollégáim örömmel fogják fogadni! 

Úgy érzem, hogy egy percen belül elbuktam. Nyilvánvaló, 
hogy ha itt hagyom az önéletrajzomat, akkor senki sem fog 
komolyan venni és nem fogok választ kapni. Más megoldásra 
van szükség. Egy pár perc gondolkodási időt kérek tőle, 
miközben körbenézek. A biztonsági kapun egyszerű túljutni, 
és a recepciós hölgyön kívül jelenleg senki sincsen az épület e 
részén. Természetesen biztonsági kamerák vannak, amik 
mindent rögzítenének, és biztosan büntetést kapnék, ha 
rosszat csinálnék. A recepciós hölgy visszafordul a 
számítógépéhez és dolgozik tovább. Én közben érzem a 
pillanat jelentőségét. Érzem, hogy itt vagyunk csak mi ketten 
egy hatalmas és híres színházban, ahol történelmet tudunk 
írni. Annyira groteszk ez jelenet! Jelenleg csak mi vagyunk itt, 
ahonnan minden indul. A történet folytatódhat úgy is, hogy 
ezután milliók ismerik meg a nevemet, és minden innen 
indul. Azzal, hogy mi most itt vagyunk! Egy ismeretlen lány, 
aki történelmet szeretne írni. Olyan sokáig álmodoztam erről, 
hogy ez szinte felfoghatatlan. Lehetetlennek gondoltam, 
ennek ellenére most mégis itt vagyok és egyáltalán nem volt 
nehéz. Persze még mindig nem vagyok előrébb, ezért a 
feladat legnehezebb része még csak most jön. Nem 



165  

 
szeretném a családomat megbántani, ezért nem szeretnék 
szabálytalanságot elkövetni. Úgy gondolom, hogy 
megpróbálom a szavak erejével meggyőzni a hölgyet, hogy 
másképpen intézzük el a folyamatokat, mint ami az előírás. 

 
- Sok ember hozza be önnek az önéletrajzát? – 

kérdezem tőle. 
- Igen, sokan! Sajnos nem tudunk mindenkit felvenni, 

de a legígéretesebb embereket ezután kiválasztjuk és 
behívjuk egy válogatóra. Itt színészek ellenőrzik a 
képességeiket, és a legjobbaknak ajánlanak munkát. 

- Nem gondolja, hogy ez nem teljesen igazságos? 
Akinek nincs tapasztalata, ennek ellenére a világon az egyik 
legtehetségesebb, mégsem kap visszahívást a válogatóra. 
Tapasztalathiánya révén elutasítják az egyik legígéretesebb 
tehetséget. – mondom neki. A nő leveszi a szemüvegét, 
nagyot sóhajt, majd rám néz. 

- Nézze, ez a Nemzeti Színház! Mi nem csak tehetséges 
színészeket keresünk, hanem egyúttal olyan embereket is, 
akik tapasztalatuk révén könnyedén meg tudják oldani a 
felmerülő problémákat. Ön lehet, hogy tehetséges, de a 
színházi élet nem csak erről szól! Keményen kell dolgozni, 
más embereknek is megfelelve, egy közös cél érdekében, ami 
a nézőknek való élményszerzés. De ne csüggedjen, az 
önéletrajzából mindent ki tudnak deríteni a kollégáim, és ha 
nincs tapasztalata, az sem feltétlenül probléma! Kérem, 
jöjjön vissza vele, amennyiben szeretne jelentkezni! 

 
Természetesen ezt jól tudom, de a szavak erejével 
próbálkoztam. Sajnos jól ki van képezve a hölgy, ezért nem 
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fog menni a meggyőzés. A tapasztalatról ennek ellenére jól 
beszélt. Ha most egy tapasztalatlan ember ülne a helyén, 
akkor biztosan beengedne engem és csak akkor tanulná meg, 
hogy nem szabad, ha ezután büntetést kapna. 

 
- Rendben, hölgyem, köszönöm! Az önéletrajzom nincs 

nálam, de email-ben el tudom önnek küldeni. Megoldható, 
hogy ön kinyomtatja és továbbítja a főnökének? 

- Igen, megoldható! 
 
Elmondja a címet, ahova küldhetem. Sajnos nincs meg az 
írásom, ezért egy sablon dokumentumot küldök neki, amit 
most töltöttem le az internetről. Szerencsére, így nem fogják 
tudni az adataimat. A hölgy megkapja, majd a nyomtatóra 
küldi. A nyomtató éppen mögötte van, és pár lépést kell 
tennie fel. Feláll a székéből, nekem háttal fordul és odasétál a 
nyomtatóhoz. Ezt kihasználva és gyorsan átmászom a 
beléptető kapun és sietve, de halkan kocogok tovább. Amint 
biztonságos helyre érek, elbújok és nézem, hogy mit reagál a 
nő. Megfogja a papírokat, visszasétál a helyére és 
meglepődik, hogy nincs ott senki. Körbenéz, de senkit sem 
lát, majd telefonon felhívja az egyik őrt. Szerencsére hallom, 
amit mond. 

 
- Igen, szia! Volt itt az előbb egy lány, de eltűnt, amikor 

hátat fordítottam neki! Biztosan beszökött a színházba! – 
mondja izgatott hangon. Ezután kinéz az ablakon. – Ne 
haragudj, tévedtem! Most látom, hogy ott sétál a főút felé! 
Igen, biztosan ő az, barna haja van és sárga pulóvere! 
Biztosan nem tetszett neki, hogy nem kapott meg azonnal 
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mindent, amit szeretett volna. Ezek a mai fiatalok! Nincsen 
türelmük semmihez! 

Ezzel én is megnyugodtam. Látom én is a kertet és tényleg ott 
sétál egy rám hasonlító lány, sárga pulóverben. Ilyen 
szerencsét! Én gyorsan le is veszem a pulóverem és 
belerakom a táskámba. A hajamat is felkötöm, így talán 
kevésbé vagyok beazonosítható. Körbenézek, és még mindig 
nem tudom, hogy mit csinálok. Soha nem voltam még ebben 
a színházban, nem tudom, hogy mi merre van. Mindenesetre 
csak egy irányba tudok elindulni, mert a másik folyosón 
biztosan észrevenne a recepciós hölgy. Így elindulok ezen a 
folyosón. Nézelődök és ámulok a látványon, gyönyörű ez 
a színház! Bármi történjen is ezután, már ezért megérte 
ide bejönnöm! Egyetlen emberrel sem találkozom, biztosan 
nincs itt ilyenkor senki. Sokáig sétálok, míg végül hangokat 
hallok az egyik teremből. Egy kis függönyön keresztül 
be tudok nézni, és amit látok, attól elakad a szavam! 

 
- Hugo González! – kiabálja az egyik ember a nagy 

terem első sorából. 
- Én vagyok! 
- Fáradj a színpad közepére! Köszöntünk téged is a 

válogatón, és gratulálunk! Az önéletrajzod kiváló! 
- Köszönöm szépen! 
- A feladatod a következő. Szerelmes vagy egy lányba, 

aki szakított veled egy olyan ok miatt, amit a legjobb barátod 
hitetett el vele. Tudod, hogy szombat este ők ketten moziba 
mennek, ezért úgy döntesz, hogy odamész és visszahódítod a 
szerelmedet. A jelenet a moziban játszódik. Ahol állsz, az a 
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vászon előtti terület és a nagy sötétben nem látod, hogy hol 
ül Rebecca. Ezért hangosan elkezded mondani ott a vászon, 
és mindenki előtt a mondandódat, amivel szeretnéd őt 
visszaszerezni. Segítő eszközöket te is a színpad mellett 
találsz. Maximum 5 perc a rendelkezésre álló időd! 
Parancsolj, a színpad a tiéd! 

- Köszönöm szépen! 
 
Odamegy a színpad mellé, bekeni az arcát valamivel és pár 
percig még ott marad. Biztosan gondolkodik, hogy mit 
mondjon. Lassú léptekkel visszasétál a színpad közepére és a 
semmibe nézve belekezd. 

 
- Rebecca! Bár nem látlak, tudom, hogy itt vagy a 

teremben! Tudom, hogy Sebatiánnal vagy! Vele vagy, mert ő 
átvert engem is, és téged is! Tudom, hogy nem hiszel nekem! 
Miért is tennéd, hiszen annyiszor megbántottalak. Bár nem 
szándékosan, de bántottalak. Mondhatom ezerszer, hogy 
nagyon sajnálom, ezzel sem tehetném jóvá. Tudom, 
hogy ostoba voltam! Ostoba voltam, mert elvetted az 
eszemet! Halálosan beléd szerettem, és többé nem voltam 
saját magam ura! A szívem átvette felettem az irányítást! De 
kérlek, Rebecca! Sajnálom, hogy ennyire beléd szerettem! 
Tudom, hogy néha fáj, de a szerelem már csak ilyen. Nem 
tudjuk irányítani. Sebastián pedig erőszakkal vett el téged 
tőlem. A legjobb barátom aljas módon hátba szúrt és elvett 
téged tőlem! 

 
Letérdel, és a tenyerébe hajtja a fejét, majd elkezd zokogni. 
Én közben óvatosan beljebb megyek. Sikerül bemásznom a 
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székek közé a hátsó sorokban, ahol senki sem lát. 
Fantasztikus ez a jelenetet. 

- Nézd meg mit tettél! Térden állva zokogok több száz 
ember előtt, mert elvesztettelek. Nélküled nem tudok tovább 
élni! Nélküled nincs értelme semminek! De elfogadom, ha 
már nem szeretsz. Elfogadom, hogy elbuktam. Megértem, 
hogy elvesztettem életem szerelmét és a legjobb barátomat 
is egyszerre. Kívánom nektek, hogy legyetek boldogok! Ha 
nem szeretnél, hát ne válaszolj! De amint kimegyek innen, 
engem soha többé nem látsz! 

 
Ebben a pillanatban elragad egy érzés. A pillanat jelentősége, 
a lehetőség megjelenése. Érzem, hogy most tennem kell 
valamit, vagy különben úgy sétálok ki innen, hogy semmit 
sem értem el. Felugrok a székből is hangosan elkezdek a 
színpad felé futni. Mindenki meglepetten néz rám, 
kifejezetten az első sorban ülők. Az egyik ember öltönyben 
van, biztosan ő az igazgató. 

 
- Szerelmem! – kiabálom a színpad felé. Felszaladok a 

színpadra és szorosan megölelem Hugo-t. 
- Igaz minden, amit mondtál? – kérdezem, miközben 

az arcát fogom. 
- Persze, hogy igaz! Te vagy életem szerelme! Sokszor 

bántottalak meg és sokszor okoztam neked csalódást, de te 
vagy életem értelme! Veled szeretném leélni az életemet! 
Veled szeretnék szaladgálni a kertben a gyerekeinkkel! 

- Én pedig veled! Tudod, egy pillanatig hittem 
Sebastiánnak, de az, hogy itt vagy, nekem mindent elárul! 
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- Komolyan? 
- Komolyan! Szeretlek! 
- Én is téged, Rebecca! 

 
Színpadi csókot adok neki, majd felállok, és megpróbálom őt 
is felhúzni, de ő térden állva marad. 

- Rebecca! – felnéz rám és közben megfogja a kezem. 
- Igen? 
- Leszel a feleségem? 

 
Az arcomhoz kapom a kezem és elkezdek sírni. Ő feláll, 
megfogja mindkét kezem, majd letörli a könnyeimet. 

- Komolyan kérdezed? – kérdezem tőle szipogva. 
- Persze, hogy komolyan! Leszel a feleségem? – kérdezi 

újra. 
- Igen, Hugo! Leszek! 

 
Átölel és újra egy színpadi csók következik. Így maradunk pár 
pillanatig, a teljes csendben. 

- Menjetek már a vászon elől, kezdődik a film! – 
kiabálja valaki hátulról, mire elnevetjük magunkat. 

- Ez ki volt? – kérdezi Hugo. 
- Biztosan Sebastián. Ha már tudja, hogy semmit sem 

tehet, legalább a filmet szeretné megnézni! – válaszolom 
nevetve. 

- Gyere, menjünk! 
- Hova menjünk? – kérdezem. 
- Igaz is! Nincs hol laknunk és nincs is semmi pénzünk. 

– mondja Hugo csalódottan. 
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- De itt vagyunk egymásnak! Szállhatunk az égen, mint 

két felhő vagy feküdhetünk a tengerparton, mint a végtelen 
homokszemek! – mondom dallamos hangon, miközben 
drámai táncmozgást veszek fel. 

- Így igaz! 
- Ketten együtt, a világ előtt, 

Táncolunk, ameddig csak bírunk, és éneklünk, 
ameddig kivirulunk! 
Az ég nekünk a legszebb kék, talán csak a szemed 
kért! Kért, és én jöttem, 
Jöttem, ameddig csak tehettem! 

- Oh, Rebecca, életem! 
Gyere, táncoljunk együtt, végtelen! 
Szeress, hevesen, ahogy még sohasem, 
El ne engedd, soha az én kezem! 

- Úristen, Hugo, rosszul vagyok! – mondom neki 
ijedten, miközben összeesem. 

- Rebecca! Mi a baj? – kérdezi ő is ijedt hangon. 
- Azt hiszem, hogy Sebastián megmérgezett! 
- Micsoda? Az nem lehet! Rebecca, életem, tarts ki! 
- Nem megy, Hugo! Mindig is tudd, hogy te vagy 

életem szerelme! Te teszel boldoggá, ezért boldogan halok 
meg! 

- Tarts ki, kérlek! Ne hagyj itt! – kérlel, és közben 
zokog. Én becsukom a szemem és a földön maradok. Hugo 
tovább kiabál és sír, miközben újra letérdel az első sorban 
ülők felé. Egy másik fiú besétál a színpad mögül és egy 
műanyag karddal a kezében odamegy Hugohoz. Hugo 
nyakához teszi, miközben ránéz. 
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- Te voltál a legjobb barátom, de elvetted tőlem a 

szerelmem! Ezért most megfizetsz! – mondja a színész, aki 
gondolom, hogy Sebastián. 

 
Hatalmas tapsot kapunk, mind a többi színész és színésznő 
jelölttől, mind pedig a zsűritől. Felállunk, meghajolunk, majd 
mosolyogva állunk ott egy darabig, amíg az igazgató gratulál 
nekünk és félrehív mind a hármunkat az irodájába. Megkéri a 
zsűri többi tagját, hogy folytassák a válogatást. Az irodában 
megkínál minket vízzel és kávéval és elmondja, hogy rég 
látott ilyen jól előadott, improvizált műsort. Engem és a 
Sebastiánt eljátszó színészt megdicsér, amiért ilyen 
fogékonyak voltunk és jól ragadtuk meg az előttünk kínálkozó 
lehetőséget. Hugo is dicséretet kapott, mert jól teljesített és 
ő is jól reagált a folytatásra. Elmondja, hogy mindenképpen 
jelentkezni fog a következő előadás szerepeinek részleteivel, 
és elengedi a két fiút. Engem megkér, hogy maradjak, 
hadd tegyen fel néhány kérdést négyszemközt. Megkér, 
hogy adjak magyarázatot arra, ki vagyok és miért 
csináltam mindezt, mire én őszintén elmesélek neki 
mindent. Erre csak bólogat, majd kéri, hogy adjam meg az 
elérhetőségeimet. Ezután kikísér a recepcióhoz, és 
elmagyarázza a recepciós hölgynek, hogy félreértés 
történt. Semmi probléma nincsen és én felkerülhetek a 
listára, amivel vendégkártyát kaphatok belépéskor. 
Gratulál nekem még egyszer, majd elköszön és 
visszamegy a színházba. 

 
Majd kiugrok a bőrömből! Szinte még fel sem fogtam, hogy 
mi történt, de azt már biztosan tudom, hogy nagyon jó 
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kedvem van! Hihetetlen, hogy így alakultak a dolgok, már 
majdnem én magam sem hiszem el. Szerencse lett volna 
csupán minden? Tudom, hogy anya szerint nem, és már én is 
kezdek ebben hinni. Nem történhetett minden csak 
véletlenül. Ha sokat gondolkodom, rájövök, hogy a legjobb 
időszakban történt velem mindez. Boldog vagyok és 
szabad. A szerető családom támogat mindenben és 
hamarosan utazom a lányokkal Ibizára, pihenni. Ezután 
karácsony és teljesen új erővel, kipihenten lehet a következő 
évet kezdeni. Ha apának elmesélem otthon, biztosan ő sem 
fogja elhinni. Anya biztosan félteni fog, de ő is örülni fog! 
Hihetetlen! Azt hiszem, hazáig sétálni fogok, vagy talán 
ugrándozok, átgondolom mi történt és megnyugszom, mire 
hazaérek. 
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III. 

 
 
 
 
 
 
 

María még mindig fiatal, ezért sok kérdése van. Próba elé 
állítottam, amin sok ponton elbukhatott volna, de nem tette! 
Az elmúlt időszakban élvezte élete minden egyes pillanatát, 
ami szintén rendben volt. Ma viszont már közelít a teljes 
felnőtté válás korszakához, amiért tovább kell fejlődnie. Ki 
kell alakítania egy önálló, független életet, amihez sokszor 
nehéz akadályokat kell legyőznie. Még nem tudja, de meg 
kell tanulnia, hogy egy cél eléréséhez sokat kell dolgoznia, 
még akkor is, ha néha már alig bírja energiával. Emiatt 
sokszor fogja úgy érezni, hogy mást szeretne csinálni, de 
sajnos bizonyos időszakokban erre is szükség van! María az 
első akadályt sikeresen vette, amivel bizonyította, a 
számomra legfontosabbat: a hajlandóságát a változásra. 
Mindezek mellett még a hite is megjelent, mellyel egyfajta 
biztonságérzetet is kreált magának. Megfordult a fejében 
ugyanis, hogy nem lehet minden véletlen. Ezzel a gondolattal 
elkezdett azokhoz az energiákhoz csatlakozni, amelyek segítik 
őt a továbbiakban. Olyan energiák ezek, amelyek taszítják 
azokat az embereket, akikkel nem kell találkoznia és 
bevonzzák azokat, akikkel kell. Mindezt elmesélem 
Chamaelnek is, aki örömmel fogadja a híreket, majd ő is 
mesél nekem Ádámról. 
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Elmondja, hogy Ádám is megoldotta az előtte lévő feladatot 
és egy teljesen új tapasztalattal gazdagodott. Legyőzte az 
egyik félelmét, és a hitét is erősebbé tette. Spiculusként ott 
volt vele, hogy segítsen, és együtt győztek. A bizalma ezáltal 
még erősebb lett. Ez a lépés a kezdet, a félelmei 
legyőzésében, és azóta már nem is panaszkodik, egyszerűen 
csak élvezi élete minden pillanatát. Ezzel ő is elkezdte a jó 
energiákat magába szívni és csatlakozni hozzájuk. Ezek 
ugyanazok az energiák, amelyekhez María is csatlakozott. 
Azok, amelyek vonzzák a megfelelő embereket és taszítják a 
nem megfelelőket. Olyan energiák ezek, amelyek minden 
más területen is segítséget nyújtanak! Ezért a továbbiakban 
úgy érezhetik majd magukat, hogy a világ egy teljes 
fordulatot vesz körülöttük. Rengeteg kérdés, és még több 
válasz! A vihar már egyre közelebb van! 
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13. 

 
 
 
 
 
 
 

2015 December 22, Ibiza 
 

Nehezen veszem rá magam, hogy felkeljek az ágyból reggel 7 
órakor. Egy ideje már nehezebben tudok felkelni korán 
reggel, függetlenül attól, mennyit aludtam. Csak 
fekszem és gondolkodom, hogy inkább visszaalszom. Nem 
probléma, ha kihagyom a napfelkeltét, legalább lesz okom 
újra visszajönni ide. Ugyanakkor tudom, hogy nem leszek 
semmivel sem fáradtabb, ha most felkelek, mintha 2 óra 
múlva kelnék. Nehéz magammal elhitetni ilyen állapotban, 
de addig eljutok, hogy felülök az ágyon. Pár mély 
levegővétel után már éberebb vagyok és tisztábban tudok 
gondolkodni. 

 
Az egyik volt barátnőmnél sokszor fordult elő, hogy akár 
reggel 5 órakor is fel kellett kelni. Messze laktak, ahonnan 
hosszú volt az út a városba. Persze ő mindig sokkal ügyesebb 
volt, mint én. Ő olyan iskolába ment és olyan munkahelyet 
választott magának, ami nem volt 1 óránál messzebb. Ezzel 
ellentétben én mindig a cég hírnevét és az anyagi 
juttatásokat vettem figyelembe, a távolság nem számított. 
Ezt a saját bőrömön is tapasztaltam, ezért kellett 5 órakor 
kelnem. Mindig arra gondoltam, hogy ez nem számít, a 
jövőben a tapasztalatom sokkal fontosabb lesz. Persze lehet, 
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hogy addigra az egészségem rámegy, de azt majd kijavítom. 
Vicces, hogy fiatalon, amikor egészséges vagyok, 
túlhajszolom magam a pénz érdekében, majd mikor 
megszereztem azt a pénzt, amire szükségem van, azt arra 
költöm, hogy rendbe tegyem az egészségemet, amit ennek a 
pénznek a megszerzéséért áldoztam fel. Hol van ebben a 
logika? Mindenesetre bízom magamban és Spiculusban, nem 
gondolnám magunkról, hogy annyira ügyetlenek lennénk, 
hogy ezt még időben ne vennénk észre. A lényeg, hogy a 
barátnőmnél mindig megerőltettem magam és felkeltem. 
Könnyedén. Mert szerettem volna megmutatni neki, hogy 
erős vagyok. Most pedig itt ülök, nincs mellettem senki és a 
saját gondolataimon nem vagyok képes uralkodni. Nem 
vagyok képes most is azt mondani, hogy megmutatom 
magamnak, mennyire erős vagyok. Csak ülök itt és nézek ki a 
fejemből. Nyaralni jöttem, pihenni szeretnék. 

 
- És mégis mit jelent az a szó, hogy pihenés? – kérdezi 

Spiculus. 

Szemben áll velem és a kezei oldalra vannak maga mellé 
engedve, természetesen a kardja a kezében van. Fejét előre 
hajtva beszél, kapucnija pedig a fején van, így csak az 
állkapcsát látom. 

 
- Ha egész nap aludnál, kipihent lennél? – kérdezi. 
- Nem. Az még rosszabb lenne. 
- Na ugye! Akkor miért nem vagy képes felkelni? 7 óra 

van, mások sokkal korábban kelnek, mint te. 
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- Nem tudom! Mondd el nekem kérlek! – kérlelem 

Spiculust, mert nem jut eszembe a megoldás. 
- Mert kimerült vagy! A kimerültségen pedig az alvás 

csak egy bizonyos ideig segít. Mondd el, hogy miért vagy 
kimerült! – kéri tőlem Spiculus. 

Pár percet gondolkodom, pedig tudom a választ. Szeretném a 
legjobban megfogalmazni, ezért összeszedem a 
gondolataimat. 

- Rengeteg ok miatt. Maximalista vagyok, ezért sokszor 
irreálisan magas célokat tűzök ki magam elé. Ezért, mire 
elérem őket, annyira elfáradok, hogy nem marad erőm 
onnan továbblépni. Elfelejtem, hogy a kitűzött célt nem csak 
elérni kell, hanem meg is kell tudni tartani. Ha nincs erőm 
megtartani, mi értelme volt az egésznek? 

- Pontosan. Tudod mi erre a megoldás, igaz? 
- Igen! Kisebb célokat kitűzni! 
- Nem! – mondja határozottan és tanító hangnemben. 

 
Ezen meglepődöm. Pedig ebben egészen biztos voltam. 

 
- Ha kisebb célokat tűzök ki magam elé, akkor azokat 

könnyedén elérem és meg is tartom, nem igaz? 
- De igen. Viszont elégedetlen leszel a 

teljesítményeddel, mert tudod, hogy többre is képes vagy. 
- Akkor mi a megoldás? 
- Hadd meséljek neked egy történetet. 18 éves 

koromban az volt a célom, hogy akár 5 másik gladiátort is 
könnyedén legyőzzek. Igen ám, de tudtam, hogy egy 
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gladiátorharc sohasem úgy alakul, ahogyan eltervezem. 
Bármikor megtörténhetett volna, hogy legyőzök 5 gladiátort, 
majd egyszerre csak beküld a császár az arénába 5 tigrist. 
Képzelheted, hogy mennyi erőm maradt volna velük is 
megküzdeni. Ezért úgy döntöttem, hogy a célom az lesz, hogy 
egyszerre 10 gladiátort is le tudjak győzni. Olyan keményen 
edzettem és fejlesztettem a képességeimet, hogy hamarosan 
már 15 gladiátort is le tudtam volna győzni. Kitűztem egy 
még magasabb célt és még keményebben dolgoztam, de 
legbelül tudtam, hogy csak 5 gladiátort kell legyőznöm. Azért 
edzettem ennél keményebbre magam, hogy ez könnyedén 
menjen és maradjon energiám a váratlan eseményekre is. Így 
lettem a valaha volt egyik legjobb. 

- Szóval azt mondod, hogy tűzzek ki én is magasabb 
célt magam elé, dolgozzak érte még keményebben, de 
legbelül sose felejtsem el, hogy mi az igazi célom? 

- Nem! Azt mondom, hogy most pihenj. A sok edzéstől 
én is sokszor kimerültem. Ilyenkor pihenned kell, de azután 
kezdhetsz dolgozni a magasabb céljaidért. De nem szabad 
elfelejtened egy fontos összetevőt. Egy bizonyos idő után 
már nem tudtam keményebben edzeni, nem volt többre 
képes a testem. Ekkor elgondolkoztam a fegyvereimen és a 
védelmemen. Mindent megtette azért, hogy olyan fegyverem 
legyen, ami számomra a leghatékonyabb. Amivel fele akkora 
munkával kétszer annyi eredményt tudok elérni. A pajzsomat 
a lehető legerősebbre cseréltem, hogy legyen, ami megvéd. 
Hidd el, nem szégyen ezekre a dolgokra odafigyelni. Messi 
sem azért lett a világ egyik legjobb focistája, mert ő egymaga 
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húzott fel egy kicsi, névtelen csapatot világszínvonalra. Ha ez 
lett volna a célja, akkor ma csak kevesen ismernénk. 

- Igen! Elfogadta a Barcelona segítségét, és azon belül 
mutatta meg, hogy ő mennyire jó játékos. Persze lehet, hogy 
néha ő is azt érzi, hogy nem érdemli meg. Hogyan is lett 
volna ez neki nehéz, mikor mindent megkapott egy 
világszínvonalú csapattól? Pedig ez nem így van! Bizony 
keményen kellett edzenie, úgy, ahogyan neked is, 
mindeközben keményen dolgozott azért is, hogy a 
körülményei is könnyebbek legyenek. Emellett valószínűleg 
benne is megvan az életöröm, ami gyerekkorától kezdve 
végigkíséri, és nem érdekli, ahogyan téged sem érdekelt 
fiatal korodban a harcodnál, hogy mennyi segítséget kapott 
ezért. 

- Így van! Harcolhattam volna én is fakarddal, hogy 
„csodát” tegyek. Ám a csodák nem így történnek. Nem sok 
idő kellett volna, hogy valaki bejöjjön ellenem teljesen 
felfegyverkezve és legyőzzön. 

- Nem bánod, hogy nem próbáltad ki? – kérdezem tőle 
kíváncsian. 

- Nem. Talán párszor nyertem volna, és a 
történelembe is másképp kerültem volna be. Úgy, mint egy 
csoda. De a csoda egy különös teremtmény, Ádám. Egy ideig 
mindenki erről a csodáról mesél, majd szépen mindenki 
elfelejti. Ha csodát szeretnél tenni, akkor önző vagy. Akkor 
csak magadra gondolsz. A saját hírnevedre, arra hogy téged 
mindenki elismerjen. Ha kihívod a sorsod magad ellen fiam, 
akkor ne lepődj meg, ha előbb-utóbb elbuksz. Ne keverd 
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össze azonban azzal, ha veled történik csoda. Ez a sors 
összefogása érted. 

Ezen elgondolkodom. Fantasztikus dolgokat mond. Közben 
észreveszem, hogy egészen felébredtem. 

 
- Spiculus, értem, amit mondasz! Most mennem kell 

megnézni a napfelkeltét, úgyis ott szerettem volna veled még 
beszélgetni a névjegykártyáról, amit kaptam. Felsétálok a 
dombra, megnézem és utána folytatjuk rendben? 

- Rendben van Ádám! Egy fontos tanácsot még 
hadd mondjak. A célokról és a kemény munkáról 
beszélgettünk. Ne dolgozz olyan célért, amit nem szívből 
csinálsz, mert az nem az igaz célod! 

 
Érzem, hogy mosolyog. Feljebb emelte a fejét közben, ezért 
látom a szemét, kardját eltette és a kezeit összekulcsolta a 
háta mögött. Hihetetlenül okos és bölcs, nagyon szeretem! 
Megígérem, hogy ezen elgondolkodom fent a dombon. De itt 
az ideje felöltözni és még a napfelkelte előtt felmenni a 
dombtetőre. Majd utána reggelizek. Megmosom az arcom a 
fürdőszobában, fogat mosok, berakom a kontaktlencsém és 
felöltözök. Már kezd világosodni, ezért el is indulunk. Örülök 
annak, hogy nem teljesen sötét van, mert úgy ijesztő lenne 
felmenni a dombra. Sehol senki, és ha véletlen mellé lépek 
ott a magas szikláknál a sötétben, akkor az nem lenne túl 
kellemes. Így legalább látom, hova lépek. Kimegyek a 
szállodából, kellemesen hideg levegő fogad. 9 fok van, tavaszi 
kabátban éppen kellemes. Egy perc alatt elérem a tengerpart 
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mellett kialakított gyalogos utat és elindulok a dombok felé. 
Most nem gondolkodom, csak sietek, mert nem szeretnék 
lemaradni a napfelkeltéről. 5 perc alatt érek a domb 
oldalához, ahonnan már csak egy keveset kell menni felfelé, 
hogy elérjem azt a pontot, ahol tegnap is voltam. A domb 
legmagasabb pontján van, egy meredek oldal szélén. A 
nappal pont szembenéz, és van pár nagyobb szikla is, amikre 
le lehet ülni. Szemben csak a végtelen tenger látszik. Olyan 
gyönyörű, amilyet még soha életemben nem láttam. Felérek 
a sziklákhoz, és meglepődök. Úgy érzem, mindenre 
felkészültem, de arra, hogy valaki ott fog ülni a szikláimon, 
arra nem. Meghallja, hogy valaki jár mögötte és ijedten 
hátrafordul. A szavam is elakad attól, amit látok. Jobbra 
fordítja a fejét, miközben hosszú barna haja végigfut a vállán. 
A tekintete, ami leírhatatlan. Mintha már láttam volna 
korábban valahol. Mint a lány, akiről mindig is álmodtam. Szó 
nélkül nézünk egymás szemébe és nem akar véget érni ez a 
pillanat. Gyönyörű lány, biztosan spanyol. Mit csinál itt 
egyedül? De hiszen mit is csinálhatna? Éppen azt, amit én is 
szeretnék. Végül muszáj vagyok megtörni a csendet. 

 
- A helyemen ülsz! – mondom neki spanyolul, 

miközben rámutatok a sziklára. 
- Komolyan? Nem látom sehol sem a nevedet. – 

válaszolja zavartan. 

Nem is nevet, de nem is bántódik meg. Biztosan egyedül 
szeretett volna lenni és én most megzavartam. Most pedig 
nem tudja, hogy elmenjen, vagy maradjon. Megfogok egy 
vékony botot és odasétálok a mellette lévő sziklához. 
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Lehajolok, és a földbe írom a nevem. Majd leguggolok előtte 
is és kérdően nézek rá. 

 
- María. – válaszolja mosolyogva. 

 
Beleírom a földbe az ő nevét is. Guggolva maradok előtte, 
mert így talán kevésbé ijed meg tőlem. Elvégre mégiscsak egy 
idegen vagyok, és veszélyesen közel vagyunk a szikla 
széléhez. 

 
- A napfelkeltét jöttem megnézni. Nem bánod, ha 

leülök ide melléd? – kérdezem tőle. 
- Tudod, én épp menni készültem. 

 
Felkel és elindul a szikláktól. Még mindig meg van ijedve, de 
ez természetes. Hirtelen megszólalok. 

 
- Várj! 

 
Magam is meglepődöm, mert korábban bármikor, ha hasonló 
helyzetbe kerültem, hagytam, hadd menjen. Most viszont, 
életemben talán először, a szívemre hallgattam. A szívem azt 
súgta, hogy nem hagyhatom elmenni. Ezzel elrontom az 
ő reggelét, mert nem látja a napfelkeltét, és mert egy 
kicsit egyedül szeretett volna lenni, de nem tudott. Én 
viszont megnézem, de közben magamat ostorozom, 
amiért elrontottam ennek a szép lánynak a napját. Talán 
az egész nyaralását is. Régebben ezen túlléptem volna 
hamar, de most nem hagyhattam. Mint ahogy a bácsinak 
sem hagyhattam, hogy csalódás érje. Ahogy utána 
szóltam megállt, és megfordult. 
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- Nem akartalak megijeszteni! Nem szeretném, ha 

lemaradnál a napfelkeltéről, ezért ha szeretnéd, akkor 
elmegyek inkább én. 

- Még sosem láttam a napot felkelni a horizontról, 
egyenesen a tenger mögül. Te láttad már? – válaszolja 
zaklatottan. Érzékeny állapotban van. 

- Nem, még én sem. Budapestről jöttem. 
- Budapestről? Ott egyszer már jártam! – valamelyest 

felcsillan a szeme. 
- Komolyan? – kérdezem meglepetten. 
- Igen, egy gimnáziumba mentünk, ahol spanyolul 

tanultak a magyar diákok. Ah, förtelem volt! 
- Mi volt a gimnázium neve? 
- Fogalmam sincs, nehéz kimondani. Valami Mihal. 
- Károlyi Mihály? – kérdezem még inkább meglepődve, 

és már teljesen más hangnemben. Már úgy beszélgetünk, 
mintha ismernénk egymást. 

- Igen, pontosan! – feleli nevetve majd elkezd 
ugrándozni. – Nem mondod, hogy oda jártál? 

- De igen! Ott tanultam meg spanyolul. Mikor voltál 
ott? 

- 2013 elején. 
 

Minden az eszembe jut. Emlékszem a spanyol diákokra, akik 
akkor minket meglátogattak. A lányra is, akinek soha nem 
tudtam meg a nevét és már az arcára sem emlékszem. Ő 
lenne az? Hihetetlen csoda lenne. Mindenestre erről még 
nem beszélhetek, majd később. 
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- Akkor talán még találkoztunk is. Nekünk sajnos nem 

mutattak be senkit, de lehet, hogy elmentünk egymás mellett 
a suliban. 

- Kétlem, emlékeznék rád! – mondja, miközben 
összeharapja a száját és el is pirul, mert rájön, hogy ezt nem 
kellett volna mondania. 

- Tényleg? Honnan? – kérdezem vissza, mert 
szeretném tudni. 

- Talán a 10 éves kabátodról! 
- Tényleg? 
- Igen, tényleg. 

 
Mind a ketten elnevetjük magunkat. Én közben nézem a 
kabátomat, mert az biztos, hogy nem 10 éves, de miért tűnik 
annyinak? Vagy csak így vágta ki magát abból, hogy, jól nézek 
ki? Ez talán a megfelelőbb. 

 
- Figyelj, te ülj le a te szikládhoz, én pedig az 

enyémhez, és nézzük meg együtt a napfelkeltét, jó? Talán 
még jól is jön, ha beszélgethetek most valakivel. Egyébként is 
érdekes, hogy egyszer már találkoztunk. – mondja nekem 
már nyugodt állapotban. 

- Szerintem is érdekes. Rendben nézzük meg. 
 

Leülünk egymás mellé a szikláinkra és nézzük a tengert. Már 
egészen világos van, de a Napot még nem látni. Csöndben 
várjuk, hogy felbukkanjon. Szélcsend van, éppen csak 
kellemes szellő csapja meg olykor-olykor az arcunkat. A 
horizont narancssárga, de egyre világosodik és egyre inkább a 
sárga színbe megy át. 
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- Ott van! – mutat maga elé lelkesen María. 

 
Tényleg ott van. Egy kis, narancssárga pont jelent meg a 
horizonton. Gyorsan emelkedik, egyre nagyobb és egyre 
sárgább. Hamar eléri azt az állapotot, amikor már nem lehet 
belenézni, annyira erősen fénylik. 

 
- De szép! – mondja María. 
- Gyönyörű! 

 
A Nap feljebb ér és már a melegét is kezdjük érezni. 

 
- Mindenestre, ez gyors volt. Fura érzés, hogy egyik 

pillanatban még mintha éjszaka lenne, a másikban pedig már 
nappal. – mondja María. 

- Tényleg fura. Mintha várnám is, és nem is. – felelem 
rá. 

- Igen! Még maradnál az éjszakában, de rájössz, hogy 
mégsem. Legyen inkább nappal, de minél hamarabb. 

 
Elnevetjük magunkat. Szép látvány, de tényleg furcsa érzés. 
Az ébredéshez tudom hasonlítani. Egészen konkrétan ahhoz, 
ahogyan ma felkeltem. 

 
- Jut eszembe, mit is mondtál a gimnáziumomról? – 

nézek rá gyanúsan. 
- Mondtam róla valamit? Nem emlékszem. – 

válaszolja, de ő is tudja, hogy mit mondott. 
- F betűvel kezdődött a szó. 
- F-el? Nem is tudom. Ah, igen, emlékszem már! 

Fenomenális! – mondja nevetve. 
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Én továbbra is komoly arccal nézek rá és igyekszem úrrá lenni 
a görcsön, ami a nevetést próbálja belőlem előtörni. María 
feláll, hátralép kettőt miközben az ajkába harap és elkezd 
szaladni. Én utána szaladok, és egy ideig kergetem, mert 
hihetetlenül gyorsan fut. Végül csak utolérem, és a földre 
teperem. Hanyatt fektetem és a kezeit a feje fölé emelem, a 
csuklójánál fogva. Rajta fekszem, hogy a súlyom miatt ne 
tudjon megrúgni. 

 
- Szóval fenomenális volt, igaz? – kérdezem tőle. 
- Igen, elképesztően jó! Az a gimnázium annyira szép 

és Budapest is! Életem legszebb élménye volt a latyakban 
járkálni mindenhol, és hogy az összes nadrágom csupa sár 
lett. Gyönyörű, borús, hideg idő volt, nem beszélve az 
emberek kedvességéről a tömegközlekedésen. Csak kérlek, 
ne csikizz! 

 
Természetesen elkezdem csikizni. Tudom, hogy senki sem 
szereti, de mégis önfeledten tudunk rajta nevetni. Ő is ezt 
teszi. Hamar abbahagyom, mert mégse tudom, hogy 
mennyire szereti, vagy nem szereti. Mindketten lihegve 
fekszünk egymáson, és nézünk egymás szemébe, miközben 
megnyugszunk. 

 
- Honnan ismerlek? - kérdezem tőle. 
- Én is ezen gondolkozom. – válaszolja, miközben 

nézünk egymás szemébe és egymás szájára is. 
- Gyere, keljünk fel! – mondom neki, miközben 

felállok, és a kezemet nyújtom, hogy felsegítsem. Leporoljuk 
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magunkat. – Meghívhatlak reggelizni? Te is biztos éhes vagy 
már. 

- Persze, menjünk! De utána vissza kell mennem a 
szállodánkba, anyukám és a húgom várni fognak rám. 

Átkaroljuk egymás derekát és elkezdünk lefelé sétálni a 
dombról. Fogalmam sincs, hogy mi történt, de valami 
egészen különös, az biztosan. Biztos vagyok benne, hogy 
ismerem őt valahonnan, és hogy ez a találkozás sem véletlen. 
Pláne, hogy járt a gimnáziumomban. Hihetetlen! Mint 
ahogyan az is, hogy ennyire könnyen azonosultunk. Én pedig 
majdnem hagytam, hogy elsétáljon! 

 
• 
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Valahonnan ismerem ezt a fiút. Sétálunk a dombról lefelé, 
miközben egymás derekát fogjuk, pedig alig egy órája 
találkoztunk. Szép kék szeme van. Jut eszembe, a szeme! Az 
első pillantásnál éreztem benne valamit, de látni azt az 
életörömöt, amit anya említett, nem láttam. Lehet, hogy nem 
jól fogalmazott, és ezt csak érezni kell? Mert mióta itt van 
velem, azóta nem aggódom. Nem gondolkodom a jövőmről 
és ezzel nem hozok létre félelmeket a fejemben. Azon 
sem gondolkodom, hogy miért találkoztunk, és hogy mi 
lesz ezután. Csak kérdések vannak bennem, de abból igen 
sok. Kíváncsi lennék, hogy találkoztunk-e az iskolájában 
Budapesten. Egyáltalán hogy lehet valami ekkora véletlen? Az 
rendben van, hogy ott találkoztunk, de ezután sok évvel 
véletlenül egymásba botlunk egy szigeten? Hogyan 
lehetséges mindez? Kérdéseim vannak róla is, mert ez mind 
nagyon érdekes. Miért jött éppen most ide és mit csinál itt 
egyedül? Mi történt vele az érettségi után? Biztosan tud 
vicces történeteket is mesélni az iskolából a spanyol 
tanárokról. 

 
- Nem találod furcsának, hogy mintha ismernénk 

egymást, de mégsem? És azt, hogy teljesen véletlenül 
találkozunk az életben kétszer is, a világ két pontján? – 
kérdezem tőle. 

- De igen! Hiszel a véletlenekben? 
- Az utóbbi időben egyre kevésbé. Egyre inkább úgy 

érzem, hogy nincsenek véletlenek. Ettől független örülnék, ha 
feljebb emelnéd a kezed, mert lejjebb csúszott a derekamról! 
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- Jaj, ne haragudj! Észre sem vettem. – válaszolja 

zavarában. 
- Ennyire nincs formája? 
- De igen, csak … vagyis én nem úgy értem … 
- Ne aggódj, csak viccelek! – válaszolom neki nevetve. 

Nem volt nehéz zavarba hozni. – Szóval mesélj, mennyi idős 
voltál, mikor én ott voltam az iskolában? 

- 19. Abban az évben érettségiztem. Matematikából és 
földrajzból spanyolul. 

- Komolyan? Hogy sikerültek? 
- Legyen elég annyi, hogy a töri szóbeli érettségire 

véletlenül lehúzott sliccel mentem be. Ez még nem is lett 
volna baj, de az asztal elé kellett állnom, hogy kihúzzam a 
tételt. Az asztal alacsony volt, velem szemben pedig a 
vizsgáztató tanár ült, akinek a feje így egy magasságban volt a 
sliccemmel. Senki sem szólt, én pedig teljes nyugalommal 
leültem kidolgozni a tételt. Ekkor vettem észre, hogy le van 
húzva. Csend volt a teremben, ezért nem tudtam, mit 
csináljak. Mégsem mehettem vissza újra eléjük ugyanúgy. 
Körbenéztem és senki nem nézett, ezért egy határozott, de 
kellőképpen hangos mozdulattal felhúztam. Ezután a 
lapomba mélyedtem olyan gyorsan, amennyire csak tudtam, 
de még így is láttam a rám irányuló tekinteteket. 
Mindenestre jobb volt így, mint vizsgázni úgy, hogy tudom, 
hogy le van húzva. 

- Jézusom! – válaszolom, miközben a hasamat fogom a 
nevetéstől. 

- És te, hogy jutottál Budapestre? 



196  

 
- Az én iskolámban találtam egy posztert, amin rajta 

volt egy felhívás, hogy ki lehet utazni a partneriskolához 
Budapestre. Megtetszett az ötlet, de féltem is tőle, mert 
korábban nem utaztam még sehova. Az egyik barátnőmnek 
lett volna kedve jönni, de őt nem engedték el a szülei. Engem 
is féltettek, így majdnem lemondtam. Anyukám jobban 
féltett, mint apukám, és ezen össze is vesztek. Ezután én azt 
mondtam, hogy maradok otthon, csak ne veszekedjenek. 
Erre megnyugodtak és átgondolták, ezután pedig már 
biztattak, hogy menjek. Az utolsó pillanatban leadtam a 
jelentkezésem és jó tanuló lévén mehettem is. Úgy voltam 
vele, hogy ha mégis meggondolom magam időközben, akkor 
átadom másnak a helyem. Végül mindent sikerült elintézni és 
mentem is. Összességében jó élmény volt, a város is szép, de 
nekem túl hideg volt. 

- Nyugodtan mondd ki! – mondja nevetve. 
- Mit? Azt, hogy förtelmes volt? 
- Igen! 

 
Nevetünk mind a ketten. Úgy érzem, hogy komoly dolgokról 
is tudok vele beszélgetni. Szeretném még jobban megismerni 
és kideríteni, hogy miért találkoztunk itt újra. Talán még nincs 
itt az ideje, ezért hagyom, hadd kérdezzen ő. 
Beszélgetünk, ameddig elérünk a szállodába és meghív 
reggelizni. Leülünk az ebédlőben és kedvünkre választunk 
a feltálalt ételekből. Vannak péksütemények, felvágottak, 
tojás és gyümölcs is. Éhes vagyok, ezért mindenből 
választok magamnak egy keveset. Ádám is így tesz, 
csak ő nagyobb adagokat szed magának. Kávét is 
töltünk egymásnak és narancslevet, 
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közben pedig folytatjuk a beszélgetést és az ismerkedést. 
Kiderült, hogy van pár közös tanárismerősünk, akik 
mindkettőnket tanítottak. Volt, aki egy ideig Barcelonában és 
onnan ment Budapestre és volt, aki fordítva. Sokat beszélünk 
róluk és mesélünk egymásnak történeteket. Mindketten 
teljesen fel vagyunk szabadulva és őszintén beszélünk. 
Közben elkezdem észrevenni a szemében azt az 
életörömöt, amiről anya mesélt. Eddig tényleg nem láttam, 
de most megjelent. Lehet, hogy én hoztam ki belőle. A 
karkötőm is rajtam van, és már a véletlenekben sem hiszek. Ő 
lenne az, akire mindig is vártam? Egyáltalán én tetszem neki, 
vagy élvezi, hogy megismert? Ha tényleg ő az, hogyan 
deríthetném ki és hogyan tudnánk mi együtt élni? Távol 
élünk egymástól. 

 
Tovább beszélgetünk, és nem hagyom magam gondolkozni, 
de érzem, hogy most először fogtak el kérdések és 
aggodalmak a jövővel kapcsolatban. Elmesélem neki, hogy 
színésznő szeretnék lenni, és hogy a Nemzeti Színházban 
fogok szerepelni, ha minden jól megy. Mellette tanulok és 
eddig dolgoztam is pincérnőként, de ott felmondtam. 
Mesélek anyáról, apáról, a testvéreimről és az otthoni 
életemről. Mesélek vicces és szomorú történeteket is. Ő is 
mesél az budapesti életéről, a walesi munkáról és az 
egyetemről. Beszél a céljairól, komolyakról és 
komolytalanakról is. Sok mindenben hasonlítunk, és ez 
tetszik. Korábban ilyenre még nem volt példa. Kellemes 
érzés, mert így mindenről sokkal felszabadultabban és 
őszintébben tudunk beszélni. 



198  

 
Evés után szeretne elkísérni engem a szállodáig és én 
beleegyezem. Ahogy ezt a kérdést feltette, elfogott egy érzés. 
Hiányozna, ha nem láthatnám többet. Most érzem csak azt is, 
hogy evés közben is éreztem valamit. Éreztem egyfajta 
nyugalmat és biztonságot. Olyan volt, mintha már évtizedek 
óta együtt élnénk és mindent együtt értünk volna el, most 
pedig nyaralunk és reggelizünk, miközben a gyerekeink fent 
alszanak tovább a szobában. Belenézek a szemébe és újra ezt 
látom. A szem a lélek tükre, így talán most a lelkét látom. Úgy 
érzem magam vele, mintha együtt bármire képesek lennénk. 
Megszűnt a bizonytalanság, és csak egy biztos érzés maradt a 
helyén. Most már én döntöttem így, és nem csak sodródtam 
az árral. Én őt választottam, ő pedig engem. 

 
- Mit csinálsz itt egyedül? – kérdezem tőle, mert ezt 

korábban elfelejtettem. 
- Nyaralok! – válaszolja széles mosollyal, mint aki 

direkt cukkol. 
- Azt tudom, de miért egyedül? 
- Mert most van rá időm, de éppen nem volt kivel 

jönnöm. 
- Értem. Bátor vagy! 
- Miért? Csak nem rabol el senki. 
- Biztos vagy benne? – kérdezem tőle gúnyosan. 
- Ha megpróbálnád, akkor sem sikerülne. Erősebb 

vagyok nálad. 
- Na, azt majd mindjárt meglátjuk! Gyere! 

 
Elkezdek futni a strandon lévő egyik röplabdapálya felé, 
miközben kézen fogva húzom magam mögött. 
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- Sziasztok, csatlakozhatunk? Ő megy oda, én maradok 

veletek. – kérdezem lelkesen az ott játszó lányokat. 
- Na, ne! Ez mióta bizonyítja, hogy te erősebb vagy 

nálam? – kérdezi aggódva. Tetszik, hogy ismét zavarba tudom 
hozni. 

- Figyelj, ha én erősebbet ütök nálad, akkor erősebb a 
karom. Ha magasabbra ugrok, akkor erősebb a lábam. Ha 
pedig nem csíp a labda, akkor erősebb a bőröm! – mondom 
neki, miközben leveszem a nadrágom és a felsőm, ami alatt 
szerencsére fürdőruha van. Látom, ahogy végignézi 
mindenem. 

- Ez nem így működik! Nem lehetsz erősebb ha … - 
ekkor megy oda hozzá az egyik lány, aki a csapattársa lesz és 
behúzza a pályára. 

- Ne rinyálj már, így a mi időnket is húzod. Gyerünk 
játszani! – mondja Ádámnak határozottan. 

- Jó, legyen! Játszani akartok? – kiabálja mindenkinek. 
Együttesen visszakiabál mindenki, hogy igen. Erre leveszi a 
pólóját és minden lány sikongatni kezd, beleértve engem is. 
Még a szám szélébe is beleharapok. – Akkor játsszunk! 
Szerva ott! 

 
Tetszik az elszántsága. Én kiskoromban sokat röplabdáztam. 
Magas szinten tudok még a mai napig játszani. Én szerválok 
és Ádám olyan pozícióban állt meg a pályán, ahol könnyedén 
el tudom találni. Ezen egy pillanatig sem gondolkodom el. 
Nekifutok, feldobom a labdát magam elé, felugrok, és teljes 
erőmből elütöm a labdát. Szélsebesen száll felé, de ezt azért 
egy tapasztaltabb játékos könnyedén le tudná kezelni. Ő nem 
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tapasztalt, ezt sikerült kiderítenem abból, hogy a labda 
pontosan a homlokán csattan egy hatalmasat. Az ütéstől 
hanyatt vágja magát a homokban, én pedig fetrengek a 
nevetéstől, a többi lánnyal együtt. Odamegyünk hozzá, és 
természetesen, férfi létére, csak színleli a fájdalmat. 

 
- Lányok, ez fáj! Csak akkor múlik el, ha kapok rá 

mindenkitől egy puszit! - Puszi helyett van, aki homokot dob 
rá és van, aki hasba rúgja. Felsegítem és levonszolom a 
pályáról, miközben nevetek, ahogy csak bírok. 

- Ne haragudj, ezt muszáj volt! 
- Ez egyáltalán nem vicces! – válaszolja sértődötten, de 

azért érezteti, hogy neki is tetszett ez az élmény. 
Megsimogatom a fejét, és adok egy puszit a homlokára. 

- Így már jobb? – kérdezem suttogva. 
- Igen, sokkal! De még szükségem van sok puszira, 

hogy teljesen elmúljon. 
- Na persze! Játszom még egy keveset a lányokkal, jó? 
- Addig idd meg ezt a sört! Úgy látom, hogy rád fér! – 

mondja egy másik lány a csapatból és ad egy sört neki. 
- Köszönöm, a kedvességed páratlan! – válaszolja 

flegmán. Adok még egy puszit a homlokára és visszamegyek a 
pályára. 

Élvezem a játékot, és sokszor veszek fel szexibb pozíciót, mint 
amire szükség lenne. Had nézzen csak! Kapok törülközőt az 
egyik lánytól és felöltözöm. Megköszönöm a játékot és 
elindulunk a szálloda felé. Sétálunk csöndben egymás mellett 
és én halkan elkezdek kuncogni. 
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- Komolyan nem volt vicces! – mondja. 
- De igen! De azért csodálom a bátorságod! 
- Köszönöm! Nem gondoltam, hogy ennyire jól tudsz 

játszani. 
- Szeretek röplabdázni, régen sokat játszottam. 
- Igen ezt észrevettem, ahogy néztelek, amint játszol. 
- Csak azt nézted, ahogyan játszottam? – kérdezem 

ismét félreérthető hangnemmel, amivel zavarba tudom 
hozni, de nem válaszol, hanem csak mosolyog. Megérkezünk 
a szállodához és szembefordulok vele, miközben megfogom 
a kezeit. 

- Szeretek veled lenni! – mondja, miközben mélyen a 
szemembe néz. 

- Én is veled! – közelebb lép és megfogja az arcom. 
- Meddig vagy itt, Ibizán? 
- Holnap este repülünk vissza Barcelonába. 
- Komolyan? Én is! 
- Akkor együtt fogunk utazni! – mondom suttogva. 
- Igen! – mondja ő is suttogva. Azt várom, hogy 

megcsókol, de elveszi a kezét az arcomról és a homlokomra 
ad egy puszit. – Legyél a családoddal! Velük jöttél ide 
nyaralni. 

 
Meglepődök és megijedek. Érzem, hogy most muszáj tennem 
valamit, hogy ne veszítsem el. Tudom, hogy attól fél, hogy 
választás elé állít, és ezt el szeretné kerülni. Nem szeretné, ha 
választanom kellene közte és a családom között. Ezt én meg 
is értem, de én ismerem anyát és Isabelát. Ha anyának 
elmesélek mindent, akkor meg fogja érteni, hiszen ő adott 
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nekem mindig is tanácsokat. Ekkor eszembe jut, hogy pár 
órája még felnőttnek éreztem magam, most pedig újra 
gyerek vagyok. Eszembe jut az is, hogy én hívtam anyát és 
Isabelát nyaralni, nem hagyhatom őket cserben. Én pedig 
tudom, hogy erre a fiúra vártam mindig is, aki meg fogja 
érteni. De mi lesz, ha mégsem? Úgy érzem, itt az ideje 
beszélni róla. De mégsem. Azzal csak még jobban 
elijeszteném. 

 
- Holnap reggel napfelkeltekor a szikláknál? – 

kérdezem tőle tágra nyílt és csillogó szemekkel. 
- Utána reggeli nálam? – kérdezi szintén csillogó 

szemekkel. 
- Rendben! 

 
Mosolygunk és ad egy puszit az arcomra. Ezután megöleljük 
és megszorítjuk egymást, majd elköszönünk. Boldogan 
sétálok be a szállodába, de félelmekkel együtt is. Már most 
hiányzik, és szeretném, ha ott lenne holnap a szikláknál. Bár 
megnyugtat a gondolat, hogy ugyanazzal a járattal repülünk 
Barcelonába és az is, hogy tudom, melyik szállodában van. 
Ennek ellenére félek és izgulok egyszerre. Ilyet korábban 
sosem éreztem! Anya azt mondta, hogy első látásra 
beleszeretett apába. Nem gondoltam, hogy ez ilyen érzés. 
Úgy képzeltem el, mint a filmekben. Egymásba botlunk és 
összenézünk, majd ezután már jöhet is a csók és mindent 
azonnal tudunk. Ah, minek is nézek filmeket? Így talán sokkal 
jobb is. Most pedig megyek, és elmesélek anyáéknak 
mindent. Így tudok velük is lenni, és vele is. Így a legjobb! 
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14. 

 
 
 
 
 
 
 

2015 December 23, Ibiza 
 

Korábban érek a dombtetőre, mint María. Hűvös és sötét 
van, de ez most egyáltalán nem zavar. A tegnap esti álmomra 
gondolok. Ez az álom annyira élethű volt, mint a 
gladiátorharcom korábban. Arról szólt, hogy María és én 
egy helikopterhez szaladtunk, a lehető leggyorsabban 
beszálltunk, miközben én a pilótának kiabáltam, hogy 
siessen. Futottak utánunk páran a tetőn, de nem értek utol 
minket. Ekkor mind a ketten meg is nyugodtunk, majd 
landoltunk egy biztonságos helyen. Ekkor egy lövést 
hallottam és felébredtem. Fogalmam sem volt, hogy honnan 
jött a lövés, és arról sem, hogy kit talált el. Ijesztő volt, 
ugyanakkor felnyitotta a szemem. Itt van velem életem 
szerelme, és nem szabad elveszítenem. Nem szabad a 
szokásos játszmákat elkezdenem. Nem szabad 
gondolkodnom, hogy mit miért tesz ő vagy teszek én. Meg 
kell őt ragadnom, szorosan magamhoz húzni és soha többé el 
nem engedni. 

 
A Nap lassacskán már láthatóvá válik és María még sehol. 
Nyugodtan állok, mert tudom, hogy jönni fog. Az egyetlen 
aggodalmam az álmom, és az, hogy María jól legyen. 
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Remélem, hogy nem történt semmi baj. A szikla szélén állok 
ölbe tett kézzel, és nézem magam előtt a horizontot. 
Hátrapillantok, hátha észreveszem Maríát, de még nem 
látom sehol. Felnézek az égre és észreveszem, hogy sötét 
felhők borulnak be a hátam mögül. Előttem az ég tiszta 
és már világosodik a horizonton. Egy darabig állok így 
és nézem tovább a tengert, majd egyszerre csak csend 
támad, rémisztő csend. Egyik pillanatról a másikra 
elcsendesültek a madarak, és a gyenge szellő is elmúlt. Az 
álmomtól kezdve egy teljesen furcsa érzés uralkodik 
rajtam. Egy érzés, hogy veszélyben vagyunk. Nem tudom 
mitől, de fenyeget a veszély, most azonban mégsem 
félek. Úgy érzem, hogy végre élek. A csendből rájövök, 
hogy mögöttem a felhők gyülekezéséből vihar lesz. Ebben a 
pillanatban egy hatalmasat villámlik, majd dörren egyet az 
ég. Hihetetlenül hangos volt, amiből tudom, hogy a vihar 
központja, a teljes ereje közel van. Állok tovább nyugodtan 
a szikla szélén, és nézem a horizontot. Tudom, hogy pár 
centiméterre vagyok attól, hogy a mélybe zuhanjak, de még 
mindig nem félek. A szél kezd erősödni és még ez sem 
tántorít el. A fák hangosan morajlanak, miközben újra 
dörren egyet az ég mögöttem, melyet újra egy nagy villanás 
előz meg. Lenézek a mélybe magam alá és nézem, ahogyan a 
hullámok egyre nagyobb erővel csapkodják a sziklákat. A szél 
most már még erősebb, olykor ki is billent az 
egyensúlyomból, de továbbra sem mozdulok a szikla széléről. 
Mereven állok a szélén, mert végre megértettem a sorsom 
és az életem. Tudom, hogy még feladatom van. 
Feladatom, mely innentől kezdve már nem csak az enyém, 
hanem Maríáé is. Kihúzom magam, a testem mellé engedem 
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a szikla szélére, amennyire csak lehet. A talpam első fele már 
a sziklán túl van, és csak a sarkamon állok. Széttárom a 
karjaimat párhuzamosan a horizonttal, és becsukom a 
szemem. Ekkor egy még furcsább érzés fog el. Egyenesen 
szembetalálom magam a félelmeimmel. Azt mondják, hogy 
nem szabad megijednem a dörgéstől, mert akkor lezuhanok a 
mélybe. Azt mondják, hogy közeledik a hatalmas dörrenés, 
de vajon mikor érkezik? Azt suttogják, hogy készüljek, mert 
jön, egy centit se rezdüljek meg. Ijesztgetnek, továbbra sem 
akarnak békén hagyni. Elegem lesz ebből az egészből és 
továbbra is csukott szemmel, a végtelen tenger és horizont 
irányába, egyenesen a felkelő nap közepébe olyan 
hangosan kezdek el kiabálni, amennyire csak bírok. 

 
- Elegem van belőletek! Takarodjatok innen! Ettől a 

pillanattól kezdve kiűzlek titeket a lelkemből! Készüljetek, 
mert már erősebb vagyok nálatok, és egyenesen a Napba 
foglak titeket hajítani! A Nap porrá fog titeket égetni, és ti 
kitörlődtök az egész Univerzumból! Készüljetek ti, mert itt 
van a vége! Akartok még mondani valamit, az utolsó szó 
jogán? 

 
Semmit sem szólnak. Megijedtek. A félelem, ami oly sokáig 
fogva tartott, most megijedt. A szememet továbbra is csukva 
tartom és felnézek az égre, miközben ívbe hajlítom a hátam 
és a tenyereimet az ég felé fordítom. Érzem, hogy a 
félelmeim immár egy erővé álltak össze, és együtt próbálnak 
menekülni, próbálnak elbújni. Érzem, hogy visszavonulnak a 
főhadiszállásra, ahonnan korábban milliószámra elterjedtek 
és azt hitték, hogy így legyőzhetnek. Egy pillanatra sem 
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lankad a figyelmem és nem engedem. Megtalálom azt a 
pontot, ahonnan elindultak. Itt van az összes félelmem. Már 
én vagyok az erősebb, és én vagyok a jobb. Megragadom 
erősen, majd tovább kiabálok. 

 
- Spiculus vagyok, a valaha volt a legjobb! Engem senki 

sem győzhet le, értitek? Megpróbáltatok tönkretenni, 
megpróbáltatok ellehetetleníteni, most azonban 
megkapjátok méltó büntetéseteket. Itt vagytok a 
markomban, és most pedig a karom erejével és a természet 
segítségével a Napba hajítalak titeket, ahol porrá égtek! Az 
egész Univerzum arra vágyik, hogy ti megszűnjetek! Senki 
sem szeret titeket! Ezzel a gondolattal pusztuljatok el! 

 
A bal tenyeremen vannak egy gömbben, amellyel fogva 
tartom őket. Jobb kezemben a kardom, melyet fenyegetően 
a gömbre teszek. Érezni akarom, hogy ők is átélik azt a 
rettegést, amivel engem kínoztak. Elrakom a kardom, a jobb 
markomba veszem át a gömböt, majd a tőlem telhető 
legnagyobb erővel és a szél segítségével belehajítom őket a 
Napba. Végignézem, ahogyan átrepülnek a tenger felett, és a 
Napba érkezéskor egy pillanat alatt elégnek. Ekkor szépen 
lassan elkezdem kinyitni a szemem, és megnyugszom. Dörren 
mögöttem egyet az ég, de én meg sem rezdülök. Visszalépek 
a szikla széléről és várok Maríára tovább. Teljesen 
megnyugszom, majd siető lépteket és lihegést hallok 
magam mögött. 

 
- Ádám! – szalad felém María. Én is elindulok felé és 

egymás karjaiba borulunk, ahogyan találkozunk. 
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- María, mi a baj? – kérdezem ijedten, mert látom a 

szemében a rémületet. 
- Az álmom… azt álmodtam, hogy… hogy lelőttek…és 

nagyon élethű volt! - feleli zihálva, könnyek között. 
- Miután leszálltunk a helikopterrel? 
- Igen! Igen! Honnan tudod? 
- Onnan, hogy én is ezt álmodtam. A lövést még 

hallottam. 
- Úristen, Úristen! Ez nem lehet igaz! Kérlek, 

akadályozzuk meg! Kérlek! 
- Meg fogjuk, ne félj! – ezt már nyugodt hangon 

mondom, és szorosan magamhoz ölelem. – Mindjárt itt van a 
vihar! 

- Tudom, de nem érdekel! Már tudom, hogy mindig is 
rád vártam! Téged kerestelek mindenhol! Te vagy életem 
szerelme, te vagy a másik felem! 

- Te pedig az enyém, María! 
 

Megfogjuk egymás arcát és megcsókoljuk egymást. Hosszan 
tartjuk, közben szorosan fogjuk egymást. A szél még 
erősebben kezd el fújni és a fák még hangosabbak. Elered az 
eső, mintha dézsából öntenék. Mi csak állunk tovább, és 
csókolózunk. Egyre szenvedélyesebben, egyre vadabbul. Az 
eső pár perc alatt teljesen eláztat minket, de mi csak 
csókolózunk tovább. Belemarkolok a combjaiba és 
felemelem. Felteszem egy sziklára, közben tovább csókoljuk 
egymást. Simogatjuk egymás arcát, belemarkolunk egymás 
hajába és egymás nyakát harapdáljuk. Levesszük egymásról a 
ruhákat és tovább folytatjuk. A vihar hangja már nem 
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félelmetes, inkább csodálatos. Teljesen nedvesek vagyunk, de 
nem fázunk, mert egymást melegítjük. Szenvedélyesen 
szeretkezünk tovább, a vihar közepén. Villámok és dörgés 
minden egyes percben, egyre hangosabban, egyre 
közelebbről. A szél tombol, és az eső szakad, ahogyan csak 
bír. Érezzük egymás minden testrészét és érezzük, amint 
eggyé válunk. Eggyé válunk egymással, a természettel és az 
univerzummal. Ezen túl nincs én vagy ő, ezen túl mi vagyunk. 
Két ember, két lélek, akiknek a sorsa össze van kötve. 
Megszűnik a múlt és a jövő, semmi más sem létezik, csak a 
jelen pillanat. Egy olyan pillanat ez, melyről még csak álmodni 
sem mertünk soha, most pedig ez a színtiszta valóság. 
Szeretkezünk egy tomboló vihar közepén, a szabad ég alatt. 
Olyat érzünk, amit még korábban sohasem, és amit el sem 
lehet képzelni. Együtt vagyunk, szerelmesek és 
legyőzhetetlenek. 

 
Két lélek, akik a világ távoli pontjairól, egy hatalmas tenger 
picinyke szigetén találkoztak, a legváratlanabb pillanatban. 
Egy kicsi sziget, apró dombtetején, mert meg szerették volna 
nézni a napfelkeltét. Egy dombtetőn, ahol senki más nem jár, 
és ahonnan senki sem látja őket. Egy olyan helyen, ahol bárki 
elbújhat egy életen keresztül, és senki sem találna rájuk. 

 
María a mellkasomon fekszik a vizes kövön, miközben elvonul 
felettünk a vihar. Finoman simogatjuk egymást, én az eget 
nézem, María pedig a fákat. Halljuk a vízcseppek potyogását, 
és a víz folyását lefelé a dombról. Mindent megértettünk. 

 
- Ugye nem lesz valóság a helikopteres álom? 
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- Nem hiszem, kincsem! Inkább csak egy figyelmeztető 

jel volt. Egy jel, hogy megértsük, miért vagyunk itt. Amit 
pedig láttunk, azt el fogjuk tudni kerülni! 

- Honnan tudod? Hogyan? – kérdezi María ijedten. 
Fölé hajolok, megsimogatom az arcát és mélyen a szemébe 
nézek. 

- Mert mi ketten együtt legyőzhetetlenek vagyunk! – 
mondom neki suttogva, majd megcsókolom. 

- Szeretlek! 
- Én is szeretlek! 

 
Egy ideig még így maradunk, majd felöltözünk és elindulunk 
lefelé a lejtőn, egymás derekába karolva. 

• 
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Fogalmam sem volt, hogyan történt minden. Az egyik 
pillanatban még itt ültem a sziklán, és vártam a napfelkeltét, 
a másikban pedig már a párom mellett fekszem egy vizes 
sziklán, meztelenül, egy hatalmas vihar után. Igen, a párom 
mellett! Az, hogy mind a ketten ugyanakkor, ugyanazt 
álmodtuk, ami ennyire valóságos volt, számomra elegendő. 
Persze meglepődtem saját magamon is. Ahogy felkeltem, egy 
teljesen más állapotba kerültem, és rohantam, ahogy csak 
tudtam. Az érzelmeim teljesen elhatalmasodtak rajtam, és 
nem tudtam magamat irányítani. Futottam, és semmi más 
nem számított. Sem a múlt, sem a jövő, csak az, hogy a 
karjaiban lehessek és megnyugtasson, hogy minden rendben 
lesz. Igaz, nem nyugtatott meg, hanem még inkább 
megijesztett azzal, hogy ő is ugyanazt álmodta. Ez számomra 
felfoghatatlan, ilyen soha, egyik ismerősömmel sem történt 
még, nemhogy velem. A vihar ereje még csak fokozta az 
érzést, hiszen olyan félelmetes. Magas ponton voltunk, 
fákhoz közel, mégis átadtam magam a pillanatnak. Megszűnt 
a félelem és már csak az érdekelt, hogy érezni akarom még 
jobban, és még tovább. Az összes kételyem eltűnt, és minden 
összeállt. Egyesültem én, saját magammal. Egyesültem 
Ádámmal, egyesültem a természettel. Pillanatok alatt lettem 
egy másik személy, aki mindig is bennem élt. Felszínre tört, 
és én kiteljesedtem. 

 
Ahogy fekszem mellette itt a sziklán, érzem, hogy teli vagyok 
energiával. Érzem, hogy elindulnék a céljaim felé rohamos 
léptekben és érzem, hogy senki sem tud megállítani. 
Szeretnék már most nekilátni, de egyelőre türelmesnek kell 
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lennem. Jön a karácsony, és az újév, pihennem kell, majd 
ezután nekilátni a feladataimnak. Egyébként is, olyan 
pillanat ez, amely egyszerűen varázslatos. Szeretnék még 
tovább itt maradni vele és csak érezni, hogy boldogok 
vagyunk. Jelenleg egyébként is az érzelmeim teljesen fel 
lettek kavarna, nem lenne most értelme komoly dolgokról 
beszélgetni, vagy tervezgetni. Éppen ezért inkább 
játszom vele, mintha kisgyerekek lennénk. A felhőket 
nézzük, próbálunk bennük formákat találni, és közben 
nagyokat nevetünk. 

 
Ezután azt játsszuk, hogy én mondok egy szót, és neki el kell 
mesélnie egy igaz történetet az életéből ezzel a szóval 
kapcsolatban. Egyszerű játék, mégis rendkívül szórakoztató. 
Pláne, amikor azt a szót mondom neki, hogy virsli. Ő erre 
elmeséli, hogy gyerekkorában megpróbált ollóval kinyitni egy 
zacskó virslit, de nem a zacskó tetejét vágta, hanem a virslik 
között próbált átvágni az ollóval. Az ollót felülről próbálta 
belenyomni, ami természetesen nehezen ment, ezért 
nagyobb erőt fejtett ki rá. Ebben a pillanatban az olló 
átszakította a zacskót, és egyenesen az virslit tartó 
tenyerének gyűrűsujjába fúródott. Kellemetlen, de mégis mit 
várt? Ezután ő következik és a korcsolya szót mondja. Erre én 
elmesélem neki, hogy egyik alkalommal korcsolyázni mentem 
a családommal. Magabiztos voltam, mert úgy gondoltam, 
hogy csak nem olyan csúszós az a jég, hogy csak úgy elessek. 
Mindenkinek hangoztattam, hogy én biztosan nem fogok 
elesni egyszer sem. Felvettük a korcsolyát, besétáltunk a 
pálya széléhez, mire én hipp-hopp felléptem a jégre, és 
ebben a pillanatban úgy vágódtam hanyatt, hogy öröm volt 
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nézni. Természetesen jól ki is nevettek, ahelyett, hogy 
felsegítettek volna. Erre a történetre ő is kinevet, de most 
pedig magamtól kérdezem, hogy mégis mit vártam? 

 
Önfeledten és boldogan játszunk, miközben a nap már 
szárítja a ruháinkat. Erősen süt, gyorsan meg fognak száradni. 
Mindeközben továbbra sincsenek bennem kérdések, hanem 
csak élvezem a pillanatot. Valahol legbelül tudom, hogy 
innentől fogva nem kell többet kérdeznem. Tudom, hogy 
küzdeni fogok az álmaimért, és tudom, hogy ő is segíteni 
fog nekem. Tudom, hogy a célok kergetése utáni nehéz 
napokon is boldogan mehetek haza hozzá. Ha kell, 
akkor szenvedélyesek leszünk. Ha kell, akkor bújósak. Ha 
kell, akkor játszunk, akár a gyerekek, vagy mesét nézünk. Ha 
kell, akkor egymásnak mesélünk, és ha kell, egymásnak 
énekelünk, miközben a szerelmünk álomba szenderül. Ha 
úgy adódik, akkor egymást vigasztaljuk, és ha másképp, 
akkor egymás sikerének örülünk. Egymást motiváljuk és 
egymást biztatjuk. Együtt tervezünk, és együtt oldjuk meg 
az előttünk álló akadályokat. Eggyé váltunk, és már örökké 
egyek maradunk! 
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15. 

 
 
 
 
 
 
 

2015 December 24, Barcelona 
 

A vállára hajtom a fejem, miközben ő szorosan magához ölel. 
Nem szeretném, hogy elmúljon ez a pillanat, örökre így 
szeretnék maradni. Szeretném, ha itt maradna, de haza kell 
mennie. Várja a családja, barátai, az iskola és a munka is. 
Szomorú vagyok, mert nem tudom, hogyan lesz így tovább. 
Talán már nem bírok elviselni több csalódást. Nem hagyhat 
itt, miután így belészerettem. Elsírom magam és csak 
zokogok a vállán, miközben ő a fejemet simogatja. Ő nem sír, 
de érzem, hogy éppen csak a határán van. Próbálja 
visszatartani, hogy engem tudjon vigasztalni. 

 
Tegnap együtt reggeliztünk, majd újra megkért, hogy legyek a 
családommal. Én anyával és Isabelával nagyon jól éreztem 
magam és sokat beszélgettünk. Beszélgettünk komoly és 
komolytalan témákról, rengeteget nevettünk és semmi 
mással nem foglalkoztunk. Élveztük a nyaralásunk minden 
pillanatát és hálásak voltunk, amiért itt lehettünk. 
Ajándékokat is vettünk egymásnak és folyton ölelgettük és 
puszilgattuk egymást, mert minél jobban szerettük volna 
kimutatni egymás iránt a szeretetünket. Én magamban 
még inkább lezártam a múltat, és ígéretet tettem 
anyának is és 
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Isabelának is, hogy bármikor számíthatnak rám. Szerettem 
volna a lehető legjobban kimutatni nekik, mennyire hálás 
vagyok mindenért, és mennyire szeretem őket. Finom 
ételeket ettünk és finom italokat ittunk, a legszebb helyeken. 
Kipróbáltunk különböző játékokat és közben nagyon jól 
éreztük magunkat. Este pedig összepakoltunk és kimentünk a 
reptérre, ahol Ádám már várt ránk. Bemutattam a 
családomnak, leültünk a teraszon meginni egy kávét és 
közben beszélgettünk. Ezután feladtuk a poggyászainkat és 
bementünk a reptér belső részére, ahol még egy ideig 
várnunk kellett, de az idő még itt is repült, mert jól éreztük 
magunkat együtt. Amikor Ádámmal kettesben maradtunk, 
elmesélte, hogy mennyire szimpatikus neki a családom. A 
repülőre felszállva pedig már másik helyen ült, és anya és 
Isabela is elmondta ugyanezt. Természetesen láttam anya 
mosolyán, hogy mire gondol, de nem mentünk bele a 
részletekbe. Tudtam, hogy észrevette a szemében az élet 
örömét, ezáltal tudta, hogy végre megtaláltam. Barcelonába 
érkezvén megvártuk egymást, és én Ádámmal mentem 
tovább, az ő szállására. Anya megengedte, és tudtam, hogy ő 
otthon meg tudja értetni apáékkal is, hogy mi történt. Erre 
csak anya volt képes, egy mosolyával meg tudta nyugtatni az 
egész családot. Én pedig azért mentem vele a szállodába, 
mert tudtam, hogy másnap hazamegy. Fogalmam sem volt, 
hogy ezután mikor láthatom újra. 

 
Majdnem egész éjszaka fent voltunk, és csak keveset 
aludtunk. Sokat szeretkeztünk, és beszélgettünk is. Próbáltam 
meggyőzni, hogy maradjon itt velem, de nem tehette. Ő is 
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tudta, hogy muszáj menni. Érezte, hogy mi egymásnak 
lettünk teremtve, de nem volt más választása. Én persze 
megértettem, de szomorú is lettem. Megígérte, hogy 
visszajön olyan hamar, ahogyan csak tud, mert én vagyok 
élete szerelme. Én pedig megígértem neki, hogy várni fogok 
rá, ha kell, egy életen keresztül. 

 
A következő napot is együtt töltöttük. Megmutattam neki a 
város legszebb pontjait. Folyton egymás kezét fogtuk, sokat 
nevettünk, szaladgáltunk és viccelődtünk egymással. Még 
több csók és ölelés, ezután pedig a jövőről is beszélgettünk. 
Elmesélte, hogy ha otthon mindent elrendezett, akkor ide 
költözik. Én erre a hírre még boldogabb lettem, és már nem is 
szomorított el, hogy hazamegy, mert tudtam, hogy vissza fog 
jönni. Amikor pedig visszajön, akkor örökre egymáséi 
lehetünk. 

 
Most pedig itt vagyunk a repülőtéren, és én mégis sírok. 
Sírok, mert nagyon fog hiányozni. Egy csoda folytán 
találkoztunk. Ez egy olyan csoda, amelyet valaki már réges- 
régen előre látott. Valaki tudta, hogy a mi sorsunk össze van 
kapcsolva, de nem mondta el nekünk. Egy kis domb, apró 
szikláján találkoztunk, a napfelkeltében, ahol egy lélek sem 
járt. A mai napig el sem hiszem, hogy ez így történt, annyira 
valószínűtlen. Majd egymáséi lettünk egy tomboló vihar 
kellős közepén, ami életem legcsodálatosabb pillanata volt. 
Megszűnt az idő és a tér, megszűnt minden más, kivéve 
engem és őt. Csak mi voltunk, ketten, együtt. Magamhoz 
akarom húzni, szorosan, csókolni és azt mondani, hogy nem 
érdekel semmi, hagyjunk mindent magunk mögött és 
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menjünk el együtt valahova! Legyen minden nap a miénk, és 
legyünk egymáséi örökre! De nem tehetem, mert mennie 
kell. 

 
- Szerelmem! Mennem kell, de hamarosan visszajövök! 

Ígérd meg kérlek, hogy nem sírsz! Visszajövök és mindent 
megoldunk, együtt! – mondja, miközben a könnyeimet törli 
le. 

- Rendben, nem sírok! Siess vissza hozzám, jó? 
- Sietek, megígérem! Nagyon szeretlek! 
- Nagyon szeretlek! 

 
Megcsókol, hosszan, majd bemegy a biztonsági kapun. Ahogy 
elveszítem szem elől, zokogásban török ki, és a földre 
térdelek. Nem tudom visszatartani, és nem tudom uralni. 
Térden állva könyörgök, hogy siessen vissza, amennyire csak 
tud. Vele vagyok teljes, vele nincsenek félelmek vagy 
legyőzhetetlen akadályok, együtt vagyunk igazán boldogok. 
Hagyom, hogy a sírás magától elmúljon, majd felállok és 
elindulok a kijárat felé. Még maradok, mert szeretném látni, 
ahogyan felszáll a repülőgépe. 

 

• 
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Elfoglalom a helyem, és becsatolom magam. Még mindig a 
könnyeimmel küszködöm. Bízom a döntésemben, és 
igyekszem mindent minél hamarabb megoldani otthon, hogy 
biztonságosan vissza tudjak jönni hozzá. De vajon ez mennyi 
időbe fog telni? Otthagyom az egyetemet és visszajövök pár 
hónapon belül? Vagy végigcsinálom és 2 év múlva jövök csak 
vissza hozzá? De hiszen én már egy évet éltem külföldön, és 
megtanultam, milyen boldogtalannak lenni. Éltem otthon is, 
és továbbra sem fogtam fel, hogy boldogtalanul éltem. 
Szenvedtem, és ebből próbáltam kihozni a legtöbbet. 
Megismertem Spiculust, és azóta boldogabb lettem, teljesen 
megnyugodtam. De legfőképpen, megtaláltam a páromat! És 
mindezt most itt akarom hagyni? A boldog élet helyett a 
boldogtalant akarom választani? Hiszen ezt csinálom, éppen 
most, azzal, hogy itt ülök ezen a repülőgépen. Komolyan, 
semmit sem tanultam? Vagy már annyira hozzászoktam a 
boldogtalansághoz, hogy ott érzem magam otthon? Beérem 
pár nap vagy pár hónap boldogsággal? Összetöröm életem 
szerelmének a szívét? Tényleg ez vagyok én? 

 
- Spiculus, mit mondasz? – kérdezem türelmetlenül 

magamban, miközben becsukom a szemem. – Spiculus? 
Chamael? 

Nem érkezik válasz. Körbenézek és már mindenki felszállt. 
Szólok a mellettem lévő utasoknak, hogy engedjenek ki. 
Felkapom a táskám, a kabátom és az ajtóhoz szaladok. Le kell 
szállnom erről a repülőről, most azonnal! A légi utaskísérők 
igyekeznek visszatartani, mert a híd már le lett választva az 
ajtóról, amit még nem csuktak be. Odaszaladok az ajtóhoz és 
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lenézek, annyira talán nem vagyunk magasan. A személyzet 
már kiabál, próbálnak visszatartani, de nem tudnak. 
Felkapom a kabátom, a táskám, majd reménnyel telve 
kilógok az ajtón és elengedem magam. A magasság 
becslésem nem volt megfelelő, ugyanis magasabban voltunk, 
mint hittem. Szerencsére nem esik bajom, de fogalmam 
sincs, hogy merre menjek. Elkezdek rohanni, amerre jónak 
látom, és hamar üldözőbe is vesznek. Elvégre nem 
rohangálhat bárki csak úgy egy repülőtéren. Legnagyobb 
szerencsémre be tudok menni az épületbe az egyik ajtón 
keresztül, ahol tovább rohanok, a kijárat felé. Tudom, hogy 
María ott van valahol. Látom, ahogy rendőrök is futnak 
utánam, de én csak szaladok tovább, ahogy bírok. 
Megtalálom a kijáratot, kimegyek, körbenézek, és egyből 
észreveszem Maríát, ahogyan nézi a kifutópályát, a korlátra 
támaszkodva. Szaladok felé és közben a nevét kiabálom, mire 
ő észre is vesz. Egyből elkezd ő is felém futni, majd egyszer 
csak összeérünk, és egymás karjaiban találjuk magunkat. 
Megcsókoltam, miközben szorítottam magamhoz. 

 
- Itt maradok veled, szerelmem! Itt maradok! – 

mondom lihegve, miközben ő a meglepettségtől alig jut 
szóhoz. 

- Komolyan? 
- Igen! Igen! Az utolsó pillanatban … aú! 

 
A földön csattantok egy hatalmasat, ahogyan utolérnek a 
rendőrök és a földre tepernek. Szigorúak és meg is 
bilincselnek, de én boldog vagyok, mert tudom, hogy végre 
jól döntöttem. A boldog életet választom és a szerelmemet, 
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akivel így már boldogan élhetünk. Nem hiába Chamael 
tanácsa: A ma problémája, a holnap vicce! Megnyugtatom 
Maríát, hogy nem lesz semmi baj. Az éjszakát a rendőrségen 
töltöm, de hamar ki fognak engedni. A rendőrök nem sokáig 
hagynak beszélni, betuszkolnak egy autóba és elvisznek. A 
rendőrségen ezután kihallgatnak, és éjszakára ott tartanak. 
Ez megismétlődik a következő nap, én pedig kezdem 
elveszíteni a reményt, hogy valaha kiengednek. Hamarabb 
kellett volna döntenem, de ezen már nem tudok változtatni. 
Viselem a tetteim következményeit, és büszkén töltöm le 
büntetésem. Bár még magam sem tudom, hogy ez mi lesz. 

 
Ekkor váratlanul kinyílik az ajtó és beállít egy egyenruhás. 
Szigorúan végigmér, de nem szól egy szót sem. Arra készülök, 
hogy újra vallomásra visznek, de ő csak áll és néz. Alaposan 
megnéz minden szemszögből, majd megáll velem szemben. A 
szemembe néz és rezzenéstelenül tartja a szemkontaktust. 
Pár percig állunk így, mire kezet nyújt. 

 
- José Muñoz García. María édesapja. Szabadon 

távozhatsz! 



221 

 

 



 

 
KILENCEDIK FEJEZET 

 
 
 
 
 
 
 

MÚLÓ VIHAR 



 

 



224  

 
IV. 

 
 
 
 
 
 
 

Várom Chamaelt. Ugyanazon a tengerparton vagyunk, ahol 
korábban beszélgettünk. Akkor még minden átlagos volt, 
mára pedig minden megváltozott. A gyerekekből felnőttek 
lettek, sorsuk összekapcsolódott. A tetteik káprázatosak. Az 
élet iránt érzett szeretetük visszatalált hozzájuk. A félelem 
elmúlt, ezzel eltűntek a gonosz energiák és helyükre 
beáramlottak a helyesek. Már tudják, hogy a legapróbb 
dolgokból tudják a legnagyobb csodákat létrehozni. 
Megtanulták, hogy a legváratlanabb pillanatokban kell a 
legmegfelelőbben teljesíteniük. Rájöttek, hogy ezekben a 
pillanatokban a legerősebb a félelmük. Ezek a félelmek 
akkora előnnyel rendelkeznek, hogy könnyedén képesek 
győzelmet aratni felettük. Az összes belső félelmük ekkor egy 
erővé kovácsolódik össze és mindenhol megjelenik, az idő 
érzete felerősödik. Legszívesebben kiabálnának, 
tombolnának, csapkodnának, csak hogy eltűnjenek. De 
megtanulták, hogy ezeket a félelmeket csak akkor képesek 
legyőzni, ha ezekben a pillanatokban megállnak, és a szívükre 
hallgatnak. Megtanulták, hogy minden cselekedetük jobb, 
mintha semmit sem tennének. Az élet akkor éri meg igazán, 
ha élik is. 
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Megvolt a lehetőségük azt választani, hogy elrejtőznek. 
Érezték, hogy ebbe bele lehet őrülni. A biztonsággal és a 
kényelemmel képesek lennének megölni saját magukat. Oly 
sokszor érezték ezt, és oly nehezen törtek ki ebből, de végül 
megtették, és ezzel eggyé váltak valamivel, ami náluk 
sokkal hatalmasabb. 

 
- Mit gondolsz róluk, Chamael? 
- Azt hiszem, mindannyian értünk mindent, nincs 

szükség magyarázatra. Szeretném azért hozzátenni, hogy 
még én is meglepődtem! Azért erre te sem számítottál, igaz? 

- Nem, erre még én sem! Mégpedig azért nem, mert az 
álmokat nem én küldtem nekik. Te voltál, Chamael? 

- Ugyan, dehogy! Te is tudod, hogy nekik kell dönteni, 
ebbe mi nem szólhatunk bele. 

- Akkor ez hogyan történhetett? 
- Véletlenül. 
- Véletlenül? Bár, ha jobban belegondolok 

elképzelhető. Szabadon választottak, és mindketten egymást 
választották aznap éjszaka. Ezért történhetett, hogy 
egyszerre álmodták meg a jövőt. 

- Szerintem nem a jövőt álmodták meg, hanem csak 
egy lehetséges verzióját. 

- Ez is igaz! Tudod Chamael, van egy ötletem. 
Korábban beszéltünk arról, hogy nehéz feladataink lesznek. 
Azt hiszem, ideje lenne felkészítenünk magunkat, nem 
gondolod? 
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- De igen! Most, hogy a szerelem győzött, muszáj lesz! 

Először is azonban azt javasolnám, amit korábban Ádámnak 
is. 

- Mégpedig? 
- Pihenjük ki magunkat! Élvezzük, hogy minden ilyen 

jól alakult és hagyjuk, hadd bontakozzon ki a szerelmük, 
miközben mi itt a napon fekszünk és pihenünk. Ezután 
elkezdhetünk felkészülni. Elvégre mi is éppen most fejeztünk 
be egy nagy feladatot. 

- Igazad van! Pihenjünk, de ne vigyük túlzásba! - 
válaszolom neki nevetve. 

Megértettük, hogy bízhatunk Maríában és Ádámban. 
Mindketten hihetetlenül erősek, és míg egyikben 
megerősödött az életöröm, addig a másikhoz visszatalált. Mi 
pedig Chamaellel itt fekszünk a parton, és pihenünk. 
Mindketten azt reméltük, hogy a szerelem fog győzni, és így 
is lett. Ugyanakkor mind a ketten tudjuk, hogy honnan 
leselkedik a gonosz. Bízva a szerelem győzelmében, mi is 
felkészítjük magunkat az előttünk álló feladatokra. Tudjuk, 
hogy a vihar utáni időszak az újjáépítésről és a fejlődésről 
szól, egészen addig, amíg megérkezik a következő vihar. 
Ebben az időszakban szerencsére megnyugodhat mindenki, 
de azt biztosra vesszük, hogy a következő a mostaninál sokkal 
nagyobb lesz. Ettől független én nem aggódom többé a 
jövővel kapcsolatban. Ellazulok én is úgy, ahogyan 
Chamael is. Bízom magunkban, és bízom bennük is, a 
szerelem pedig az övék. Ennél boldogabbak már mi sem, 
és ők sem lehetnének. 
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Fekszem Chamael mellett a parton és mosolygok. Van okom 
a mosolyra, hiszen szemtanúi lehettünk egy csodának. Az 
álmot talán én küldtem nekik. Elképzelhető, hogy a jövőt 
látták benne, vagy talán csak egy lehetséges verzióját. Talán 
én nem látom a jövőt, de van, aki igen. Talán hozzá tudok 
férni ezekhez az adatokhoz, még akkor is, ha ezzel 
szabálysértést követek el. Talán a sorsuk része, hogy 
megváltoztassuk a sorsukat. Elvégre őrangyalok vagyunk, a 
feladatunk pedig, hogy védjük őket. Mert véletlenek 
márpedig nincsenek, nem igaz? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÉGE 
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UTÓIRAT A SZERZŐTŐL 

 

Kedves Olvasó! 
 

Ugye elgondolkodtató volt az utolsó kérdés? Talán nem csak 
ez az egy kérdés, hanem az egész könyv. Ennek örülök, hiszen 
ez a könyvem egyik célja! Történetem fiktív, habár 
személyes történeteken alapul. Chamael azt üzeni, hogy a 
következő vihar már közeleg, de ettől egy cseppet sem kell 
félni. Hogy vajon ez a történet folytatását jelenti? Nos, azt 
hiszem, erre azt mondaná, amit már mindannyiszor 
korábban. Ezt még ő sem láthatja előre! Könyvem végén 
szeretnék egy idézettel kedveskedni Neked, amiért 
megtiszteltél a figyelmeddel, és kívánom, hogy Te is hamar 
megleld az életörömöd! Az idézetet Chamael mondta 
nekem egy téli délutánon, amikor spontán megjelent előttem 
Spiculus-ként. 

 
„Tudod, ne utáld meg az egyiket, csak azért, mert a másik 
jobb! Ez fontos tanulság! – mondta nekem Ibizán, majd 
mosolyogva eltűnt. – Azért hoztalak ide, mert meg kell, hogy 
nyugtassalak. Jól beszéltél az életörömről, igazán jól, és a 
könyved is jó lesz! De csak azért csináld, ami az eredeti célod 
vele! Hogy megvalósítsd az életörömöd, amire mindig is 
vágytál! Emlékszel még, milyen volt itt a szikla tetején? 
Sose felejtsd el, ki voltál, amikor itt voltál! Ugye 
mennyire szereted? Ne felejtsd el! 
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