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Előszó helyett
Sokan vágynak arra,  hogy Görögországban éljenek.  Sok

fiatal  lány  gondolja  úgy,  egy  görög  férfi  oldalán  vár  rá  a
paradicsom ebben a gyönyörű mediterrán országban. A kultúrák,
neveltetések  közötti,  óriási  szakadék,  azonban  majdnem
áthidalhatatlan.  Ez  nem  csak  Görögországra  vonatkozik..nem
könnyű váltani, új életet kezdeni idegenben, egy idegen nyelvet
beszélő  társsal.  Mikor  rájövünk,  hogy  talán  hibás  lépés  volt,
legtöbbször  már  késő,  elrepült  az  élet  nagyja,  új  gyökereket
eresztettünk az új hazában, amiket kiszakítani már túl fájdalmas
lenne.

 

„Testemen-lelkemen megtapasztaltam, hogy nagyon is hasznomra
vált a bűn, hasznomra vált a gyönyör, a birtoklás óhajtása, a hiúság,

sőt a legszégyenletesebb kétségbeesés is, hogy megtanuljam
feladni ellenkezésemet, megtanuljam a világot szeretni, hogy ne

mérjem többé valamely, általam kívánt, általam elképzelt világhoz,
az általam kigondolt tökéletességhez, hanem megelégedjem vele

már most, szeressem úgy, ahogy van, és örüljek, hogy része
vagyok.”

(Hermann Hesse)

 





Most
Kissé kábultan ébredek. Csak nézek ki a fejemből. Illetve

néznék, ha nyílna a szemem. Ki kell azonban pattanni, vagy inkább
... mászni, mert ..mert.. kezdődik egy új nap. 7-kor szól az óra,
lenyomom a gombot, és még tíz percet garantáltan durmolok a
paplan  alatt.  Illetve  dehogy,  hiszen  tél  van,  kirohanok  az
előszobába, ahol felhúzom kissé a fűtés érzékelőjét 18 fokra, ettől
beindul nagy dübörögve a központi  masina a pincében. Amíg a
meleg elkezd szétáradni a lakásban, visszabújok a takaró alá. Azon
morfondírozom, amíg várom, melegedjen a hálószoba, az emberek
miért hiszik, Görögországban nincsen hideg, nem kell fűteni. Pedig
hideg is van, kint is, bent is, tél a levegőben, a lelkekben..

Egyedül  vagyok  harmincöt  évesen  Görögországban,  egy
elrontott házasság sebeit nyalogatva, bénultan, döntésképtelenül.

De ma, ma biztosan jobban fog menni minden, az életem, a
napi programom, megoldást találok mindenre, bizonyosan...

 



Megismerkedés
 

1981-t írunk, húsz éves vagyok. Egyetemista egy erdélyi
vidéki városban, sportoló és első éves hallgató, a mérnökkar esti
szakán.  Abban  az  időben  vagyunk,  amikor  csak  az  járhat  esti
tagozatra, aki megfelelő dokumentumokkal bizonyítani tudja, hogy
van  munkahelye.  Hát  bizonyítja  nekem a  kézilabdacsapat,  ahol
játszom. Kellek nekik, ők meg bizonyítanak. Vegyes bentlakásban
lakom, ami nemcsak azt jelenti, hogy fiúk, lányok vegyesen, hanem
azt is, hogy idegenek is laknak ott, külföldiek. Négerek, arabok és
görögök. Igaziból azt sem tudom, mi a különbség közöttük, bőrük
színén kívül. Abban az időben nem divat Görögországba futkosni
nyaralni, mint manapság, különben is meg sem fordul a legtöbb
ember fejében ez az alternatíva. Aki teheti, az Magyarországra és
attól nyugatabbra utazik. Azt hiszem, nem ismerek senkit, aki a
Balkán félszigeten Bulgáriánál lennebb csorgott volna a térképen.
Így hát nekem mindegy, hogy arabok, vagy görögök, vagy négerek,
úgysem érdekelnek. Nem is tudok róluk sokat. Az iskolai görög
témájú  felkészítés  addig  az  időszakig  tartott,  amikor  az  ókori
Görögország csillaga leáldozott. Még csak nem is esik egyéb szó
görögökről a mindennapi életünkben, mintha nem is léteznének. A
város,  ahol  születtem és  nevelkedtem,  egyike  azoknak  a  kevés
városoknak Erdélyben, ahol nem élnek görög eredetű lakosok . .
furcsa is ez, most így visszagondolva, hisz mindenütt ott vannak . .
.

Hogy is érzem én ma magam? Mint egy átlagos húszéves
lány,  érzelmek  egyvelege  kavarog  bennem.  Éppen  egy  nagy
szerelem  utáni,  kisebb  kapcsolaton  vagyok  túl.  Egyedül
bandukolok  a  hosszú  aszfaltjárdán,  ami  a  bentlakások  között
vezető  főutcácskáról,  az  “én  bentlakásom” bejárata  felé  tér  le.



Jobbra és balra padok, amin mindig ülnek valakik és hülyéskednek.
Most a legtöbb üres, csak az utolsón, közvetlen a bentlakás ajtaja
mellett  lévőn, ücsörög két srác. Ahogy közeledek, egyre jobban
röhögnek. Egészen idegesítő. Megnézem őket, az egyiken megakad
a szemem. Nem egy kirívóan jóképű, de vonzó pasi,  majd 2 m
magas.  Ahogy  röhög,  az  egész  arca  egy  jókedvű,  szimpatikus
vigyor. A nyelv amin beszélgetnek, teljesen ismeretlen számomra,
csak a sok s-t érzem ki belőle. Nem érdekelnek különösebben, de
azt  kimondottan  rossz  néven  veszem,  hogy  olyan  hangosan
szórakoznak valamin.  Menthetetlenül  az az érzésem, én vagyok
annyira nevetséges. Később, megismerkedésünk után, többször is
morgolódok neki ezen.

Ez az első alkalom, amikor Jorgoszt látom. Egy ideig nem
találkozunk többet, de megtudom, ott lakik a harmadik emeleten,
és egy kosaras lánnyal jár együtt. Nem is érdekel a dolog többet.

A programom nem túl nehéz. Az egyetemi órák délután
4-kor  kezdődnek,  és  este  10-ig  tartanak.  Én  nagyon  sokról
hiányzom a sport  miatt.  Az edzések mindig délután vannak,  és
mindennap legalább 2 óra,  így  az  egyetemi órákkal  nem sokat
törődőm. A délelőtt kellemesen telik, a hangulat a bentlakásban jó,
ott  laknak  a  kosaras  és  kézilabdás  lányok  egy  halomban.  Van
társaság bőven, valakinek mindig van lyukas órája, és így éppen
otthon van. Míg a kollégáim délután fáradtan esnek be az egyetem
padjaiba  a  napi  munka  után,  én  mindig  friss,  vidám  és  nem
utolsósorban csinos,  jól-öltözött  vagyok.  Hozzá vagyok szokva a
férfiak csodáló tekintetéhez, nem is érdekel, teljesen természetes
számomra.  Amióta  az  eszem  tudom,  tetszem  nekik.  Hogy  mit
esznek rajtam, azt nem igazán értettem soha, de valamit láthatnak,
amit én nem. De hát, ez a dolguk végül is ! Megtudjuk, hogy a
görög srácoknak van egy kézilabda csapatuk, és edzeni szoktak a
szabadtéri  egyetemi  pályán.  Innen  jön  aztán  az  ötlet,  hogy
edzőmérkőzéseket  kéne  szerveznünk.  Úgy  is  lesz,  egy  héten
kétszer meccsezünk a görög fiúkkal. Nem telik el egy hónap, és a



csapat nagy része görög fiúval jár. Jorgosz akkor kezd el érdekessé
válni  számomra,  amikor  egyszer  szétverem  az  orrát  egy
védekezésnél.  Később  ezt  sokat  emlegetjük.

Nem  tudom  azonban,  mihez  kezdjek  az  ébredező
érdeklődésemmel. Egyrészt én sosem vadásztam férfira, ez mindig
eddig fordítva történt, másrészt tudom, hogy van barátnője. Egy
ideig csak olyan néha eszembe jutó, futó gondolat az egész. Mikor
azonban úgy észlelem, hogy észre sem vesz, az én érdeklődésem
hirtelen, mint a láng, úgy szökik a magasba. Kimondottan irritál,
hogy ez a görög pasi rám se néz. Lehet, ha lógott volna a nyelve
utánam, ma nem itt lennék . . de őt eleinte valóban nem érdeklem.
A másik lánnyal a kapcsolata nem túl jó, hallom innen-onnan, hogy
összevesznek,  majd  kibékülnek,  majd  megint,  szóval  labilis  egy
dolog.

Ez megadja nekem az alibit, hogy támadásba lendüljek.

 



A kezdet
 

A támadás abból áll, hogy ahol lehet, szeme elé kerülök. Ez
nem esik  igazán  nehezemre,  mert  ugyanabban  a  bentlakásban
lakunk,  csak  egy  emelet  választ  el  egymástól.  Az  én  szobám
majdnem  az  övé  alatt  van,  tehát  az  épületnek  ugyanabban  a
felében.  Mikor  hangosan zenét  hallgat,  lehallatszik  hozzám,  ha
nyitva az ablakom. Ez a bentlakás a jobb bentlakások közül való,
mert  kétágyas  szobákban  lakunk.  Hihetetlen  luxus  a  többiek,
normál  halandók  lakókörülményeihez  képest,  akik  akár
hatan-heten is laknak egy szobában. Szobáink kényelmesek, igaz
nem tartozik  hozzá  fürdőszoba,  de  ez  nem okoz  senkinek lelki
traumát.  Hja  kérem,  a  fiatalság  mindent  kibír!  Az  egyetemen
semmi esélyem Jorgoszba botlani, mert ő más egyetemre jár, más
épületbe. De ha nem is lenne így, a szemináriumok, előadások,
amiket követ, inkább délelőtt vannak, míg én mindig csak délután
járok órákra. Aztán ott vannak az edzések, amiknek előbb utóbb
tudom, végük lesz. Végülis nem az ő csapatukat kell edzenie az
edzőnknek,  hanem  a  mienket.  A  legjobb  vadászóterület  tehát
egyértelműen:  a  bentlakás.

A napok telnek, lesem a fiút az ablakból, lesem a folyosón,
a bentlakás előtti padokon. Illegek billegek előtte, szemezek vele,
vigyorgok neki, de amit elérek egyelőre, csak annyi, hogy alaposan
„belezuhanok”. Részéről semmi jele az érdeklődésnek, amitől én
még hülyébbnek érzem magam és az egész szituációt. Abban sem
vagyok biztos, szerelem-e ez vagy csak egy elkényeztetett „jó nő” -
ahogy barátaim jellemeznek - reakciója, az érdektelenségre. Az is
lehet, csak egy hülye beképzelt szőke vagyok-szidom a tükörbeli
képmásomat reggelente.



Milyen  jó ,  hogy  ebben  az  időszakban  nagyon
összebarátkozom  Karina-val.

Az  egyetem  elkezdése  után  nemsokára,  nagyon  jó
viszonyba kerülök egy román lánnyal,  aki  valahonnan Bukarest
mellől, egy kisebb faluból származik. Amolyan "vad román", ahogy
mi  az  Erdélyen  kívüleső  területek  román  lakosait  jellemezzük.
Eleinte azért kerülünk kapcsolatba, mert egymás mellett vannak a
szobáink, és ő is sportol. Aztán őszintén megszeretem Karinat, és
elválaszthatatlanok  leszünk,  egészen  addig,  amíg  ő  egy  évvel
előttem elvégzi az egyetemet. Egy végtelenül kedves, életrevaló,
önzetlen lány. Amint felfedezi az én rossz román tudásom, rögtön
mellém  áll.  Az  egész  első  évben  korrepetál  velem,  majdnem
minden  tantárgyból.  Ő  is  akkor  találkozik  életében  először  a
gyakorlatban  a  "kisebbséggel",  ott  ahol  felnőtt,  nem  élnek
magyarok.  Rém szórakoztatónak  találja  a  tényt,  hogy  mivel  én
magyar  iskolában  végeztem  és  magyarul  felvételiztem  az
egyetemre, első évben alig értek valamit a román szaknyelvből. A
szituációt  fokozza  is,  mikor  teheti:  nagyon  sokszor  megviccel,
megtanítva  nekem  olyan  kifejezéseket,  amikről  elhiteti,  hogy
valami egészen semleges dolgot jelentenek. Aztán amikor valahol
elsütöm  őket,  kiderül,  hogy  bizony  pikáns  kis  csattanók.
Rengeteget nevetünk a sok tréfás helyzeten, amíg már nem lesz
módja  megviccelni,  ugyanis  nagyon  hamar  átveszem  az  ő
beszédstílusát  és  kifejezéseit.  Lassan arra is  emlékezni  kezdek,
amire sikertelenül, az iskolai 12 év alatt, román órákon próbáltak
megtanítani.

Karinanak a barátja görög és mit ad Isten, jó barátja az én
kiszemelt áldozatomnak. Mikalis  aranyos pofa,  kenyérre lehetne
kenni,  mint  a  jófajta  vajat.  Amolyan  mackó  típus,  aki  imádja
Karinát, és érte mindenre képes. De mostmár értem is, hisz Karina
barátja  vagyok.  Sokat  vagyunk  együtt,  szabad  pillanatainkban
Karina szobájában üldögélünk hármasban. Karina egyedül lakik, és
éjszakába  nyúló,  nagy  beszélgető-partikat  tartunk.  Ilyenkor



mindenről  szó  esik,  ami  csak eszünkbe jut.  Nem mondhatnám,
hogy Mikalis sokat mesélne Görögországról.  De én sem nagyon
kérdezgetem, milyen is  ott  az élet.  Engem görög viszonylatban
csak  a  kiszemelt  pasi  érdekel,  róla  érdeklődöm,  eleinte  csak
finoman,  ne  derüljön  ki,  hogy  olvadozok  utána.  A  házasság,
kiköltözés ekkor még természetesen eszembe se jut. Mindhárman
ugyanarra  az  egyetemre  járunk,  Karina  és  Mikalis  egy  évvel
idősebbek nálam, és nappali tagozaton tanulnak. Mivel Mikalis-nak
is gondjai vannak a nyelvvel, ezért Karina anyás módon tanítgat
mindkettőnket.  Cserélgetjük  a  jegyzeteinket,  pletyózunk  közös
tanárainkról és egyéb egyetemi témákról.  Én nem is érzékelem
valójában,  hogy  "estis"  vagyok,  hisz  a  többi  diákkal  lakom
ugyanazon  a  helyen,  velük  cserélgetem  jegyzeteimet,  egyelőre
annyi  a  különbség,  hogy nekem több időm jut  alvásra...

Mikalis, mint minden görög srác - ahogyan majd később ezt
megtapasztalom -,  nagy zenerajongó.  Olyan zenéket  hallgatnak,
amik  nekem  ismeretlenek.  Igaz,  én  nem  vagyok  egy  mérvadó
személyiség  e  téren,  hisz  többnyire  a  disco  zenét  kedvelem.
Mellette pedig jó ismereteim vannak bátyám révén a rock, hard
rock és heavy metál terén. Erdélyben annak idején nagyon dívik ez
a stílus, míg a görögök nem ezt, vagy jobban mondva, nem csak ezt
hallgatnak. Az egyetemi városban lakó görög srácok egyike sem
hallgat kimondottan népzenét, de hallgatnak egyéb stílusú görög
zenét. Később megtanulom majd a zeneszerzők, énekesek neveit,
mint Jorgosz Dallarasz, Harula Alexiu, Vasilis Papakonstantinu és
mások. Dallarasz és Alexiu egyes dalai teljesen elérzékenyítenek,
pedig halvány gőzöm, miről szól a dalszöveg.

A románok, magyarok, illetve a belföldiek közül, senkinek
nincs  lemezjátszója.  Luxus  ez  egy  bentlakásban.  A  normál
bentlakásokban szó sem lehetne róla, hisz biztosan lába kelne. Az
ilyen  "elit",  vegyesen  sportolókból  és  idegenekből  álló
bentlakásokban  lehetne  ugyan,  de  kinek  van  arra  pénze,  vagy
kinek engednék a szülei, hogy otthonról elhozza? Így maradnak a



nagy bulizások a régimódi kazettás magnók mellett, vagy a nagy
dumcsik rádióadások hallgatása közben.

Mikalisnak  van  lemezjátszója,  a  legújabb  Panasonic.  A
görög fiúk nagyon összetartóak. Mindenüket megosztják,  együtt
járnak  bulizni,  a  városba  csatangolni  és  ebédekre,  vacsorákra
éttermekbe. Ez utóbbi nekem nagyon szokatlan, hisz én nem így
nevelkedtem. Egy kezemen meg tudom számolni, hányszor voltunk
családostól  étteremben,  amíg  otthon  laktam.  Természetesen  a
lemezjátszó is innen oda vándorol, de legtöbbet mégis Karina-nál
van. Elkérem Karinatól kis időre, aki boldogan kölcsönadja. Ő már
harmadéves,  sokkal  több  a  tanulnivalója,  mint  nekem,  aki
másodévre járok. Az is számít, hogy az esti tagozaton kevesebb az
óra, délelőtt szabad vagyok, jobban be tudom osztani az időmet. A
lemezjátszó  tehát  nálam  landol,  és  le  is  parkol  becsületesen
hónapokig.  Imádom. Sokat  vagyok a szobámban,  már amikor a
szobatársamtól meg tudok szabadulni, aki ő maga is görög fiúval
jár. A lemezjátszóval a lemezek is jönnek, nagyon sok lemez, de
legtöbbet a "Breakfast in America"-t  hallgatom. Óriási  kedvenc,
nem is gondolom, hogy majd ötven évesen is összeszorul a szívem,
mikor hallom. A boldog lemezhallgatás hónapokig tart, addig, amíg
a  kiszemelt  görög  fiúm  ki  nem  találja,  hogy  neki  is  kéne  a
lemezjátszó.  Ezt  Mikalis-on  keresztül  kommunikálja  is  felém.
Részben mérgesít, részben boldogít a dolog, mert itt a várva várt
alkalom, hogy egy "szia"-nál többre jussak.

Egy nevezetes délután kicsípem magam, és felbandukolok
a  lemezjátszóval  a  harmadik  emeletre.  Tudom  pontosan,  hogy
Jorgosz otthon van, hallom a zenét az ablakából. Szeptember van,
egy csodálatos, napos délután, még kellemes meleg. Bekopogok,
kinyitja.  Kellemetlenül  érint,  hogy  Mikalis  is  ott  van,  nem
számítottam rá, nem így képzeltem. Semleges duma következik,
miközben  Mikalis  halálra  idegesít.  Jól  tudja,  hogy  titokban
szerelmes  vagyok  Jorgoszba,  és  most  megragadja  az  alkalmat,
hogy  Jorgosz  háta  mögött  hülyéskedjen.  Kacsint,  vigyorog,



Jorgoszra mutogat, és úgy általában nagyon idétlenül viselkedik.
Elegem is  lesz  hamarosan  az  egészből,  és  elköszönök.  Jorgosz
meglepően kedvesen köszön el, és megígérteti velem, hogy másnap
délután  felugrok  egy  kis  közös  zenehallgatásra.  A  közös
zenehallgatás  szokássá válik,  de  szokássá a  nagy dumák és  az
együtt eltöltött szabadidő. Én továbbra is szerelmes vagyok, ő meg
minden alkalmat megragad, hogy velem legyen. A másik lányról
nem esik szó, de tudom, hogy van, megvan. Aztán egyik este, egy
polipkonzerv és egy üveg vörösbor után megcsókolom. Igen, én.
Már nagyon nem bírok magammal, és nem bírom kivárni már, hogy
ő  lépjen.  Aznap  éjszaka  ott  alszom.  Az  együttlét  nem  olyan
fergeteges,  de  megvan a  remény,  hogy jobb is  lesz  belőle.

Elkezdődik egy új, számomra megalázó fejezet. Együtt is
vagyunk,  meg nem is.  Esténként felcuccolok,  de ő ezt  titokban
szeretné tartani. Nem igazán lehet vele megbeszélni a dolgokat. Én
úgy gondolom, részben a LÁNY miatt - akivel a kapcsolata teljesen
zűrös és beszélni sem akar róla, részben csak úgy, mert ő még nem
igazán tudja, mit kezdjen velem. Ez kimondottan sértő számomra,
és annyira felbirizgálja az ego-mat, hogy semmi intő jel, ami arra
utalna, hogy valójában nem találunk, nem jut el  az agyamig. A
napok telnek és én bujkálok, mintha valami rosszat tennék, mintha
törvénytelen kapcsolatban lennék. Utálatos dolog, hogy is mentem
bele, de benne vagyok. Nyakig.

 



Feladom..
 

Az  első  napokban  madarat  lehet  fogatni  velem.  Nem
veszem  észre,  hogy  senki  nem  tud  kapcsolatunkról,  és  hogy
tulajdonképpen  semmi  kellemes  nem  történik.  Sehová  nem
megyünk, csak esténként felcuccolok hozzá, és nála alszom. Ha
barátai  jönnek,  engem  nem  akar,  egyedül  szórakoznak.  Arra
hivatkozik,  férfi-társaság,  unnám magam.  A  másik  lányról  nem
lehet  beszélgetni  vele,  semmit  nem akar mondani,  csak annyit,
legyek türelemmel, majd megoldja.

- De mikor? - kezdek egyre türelmetlenebbé válni.

- Ahogy lesz egy adandó alkalom - válaszolja ő, félretolva
előlem a legnagyobb ügyességgel a témát.

Járok  egyetemre,  de  kedvetlenül,  szerelmes  vagyok  és
nyugtalan. A bizonytalanság birizgálja egomat, egyre szerelmesebb
leszek, egyszerűen csak ettől a labilis helyzettől, attól a tudattól,
hogy harcolnom kell érte - micsoda butaság, de benne vagyok. A
másik nő titokzatos jelenléte - a mai napig nem tudom, milyen volt
a  viszonyuk  -  felsrófolja  érdeklődésemet.  Az  agyamban,  belső
értékrendszeremben,  megsokszorozza  ennek a  férfinak  a  valódi
értékét, hisz mint egy aukción, itt is arról van szó, minél többen
vágynak rá, hát annál értékesebb az áru.

Ritkán tudok hazautazni, szülővárosom hat óra távolságra
van vonattal. Az akkori döcögős, átszállásos utazás, igazán nem
tudja überelni az imádott pasasomhoz lévő közellétet, még olyan
napokon sem, mikor történetesen nem találkozunk. Mert sok olyan
nap van. Ilyenkor egyszerűen kijelenti, hogy dolga van és aznap
nem tudunk találkozni. Ettől még jobban megőrülök! Mi az, hogy



dolga van, mikor ugyanabban a bentlakásban lakunk, és ő csak
néha sétafikál be az egyetemre! Reggel későig alszik és különben
is,  a  görögök  mindig  különleges  bánásmódban  részesülnek,  az
alma mater falain belül is.

Ahogy  a  napok  telnek,  hol  nyugtalan  sírással  és
önmarcangolással,  hol  egy  kellemes  együttlét  emlékével,  egyre
inkább  eltávolodom  eredeti  céljaimtól.  Az  egyetemi  órákat
félvállról veszem, sokat hiányzom. Az edzéseket unom, semmi nem
okoz örömet, csak ha a bentlakásban kuksolhatok vele vagy nélküle.
Mert  nyilvánosan,  még  két  hónappal  a  hivatalosan  számított
viszonykezdettől sem jelenünk meg sehol. Ezt nem tűrném el egy
magyar férfinek sem, de ennek....

Csak azt nem értem, miért megyek mindebbe bele?.. Hogy
lehet, hogy nem érzékelem, milyen nagy hiba, hogy nem tartom
elsődleges  fontosságúnak  a  saját  életem,  továbbtanulásom,
jövőm..csak  sodródom az  árral....

Egyik nap behívnak az egyetemi titkárságra. Nem izgatom
túlságosan magam, habár nem örülök a dolognak. El nem tudom
képzelni, mit akarhatnak tőlem. Nem vagyok első tanuló, de erős
közepes, és soha nem okoztam problémát. Hát bizony arról van szó,
hogy elegük van a  hiányzásaimból.  Elegük van abból,  hogy én
folytonosan  kiszállásokra,  meccsekre  járok,  miközben  nem  az
egyetem  csapatában  játszom,  hanem  éppen  a  rivális  egyetem
csapatában.  Az  már  nem  nyom  semmit  a  latban,  hogy  az
egyetemnek,  ahol  tanulok,  nincsen  kézilabda  csapata,  csak
kosárlabda. Hát álljak át! Jön a verdikt: vagy abbahagyom a sok
kiszállást, vagy évet ismételtetnek.

Örök életemben impulzív ember voltam, és sajnos most is
így reagálok, esély sincs az okos cselekedetre, megfontolt döntésre.
A Jorgosz-mizéria miatt megcsorbult önbizalmam drámára vágyik,
könnyekre, rettentő szituációkra, melyek kapcsán rám figyelnek,



megsajnálnak,  felkarolnak és megmentenek.  Úgy ahogy vagyok,
mérgesen  és  izgatottan,  elrohanok  a  bentlakásba.  Összeszedek
mindent, ami a kézilabda-klubtól származik: edzőruhák, edzőcipők,
labdák, táskák, jelvények..és ...berohanok a klubhoz. Dühtől vörös
fejjel  közlöm  velük,  eddig  volt,  nincs  tovább,  én  befejeztem!
Próbálnak lebeszélni róla, de a Jorgosz miatt felhalmozott düh most
rajtuk csattan, rájuk vagyok mérges, miért is? Nem tudom igazán,
de ők a hibásak mindenért, előveszek régi, hülye, kicsinyes és rég
lezárt sérelmeket, a fejükhöz vagdosom. Minden cuccot visszaadok,
megígérem,  hogy  két  hónapon  belül  elköltözöm  az  általuk
biztosított  bentlakásból,  és  elviharzok..

Újabb  korszak  vége,  egy  visszavonhatatlan  elhatározás,
melyet  később,  idősebben,  többszörösen megbánok.

 



Új fejezet
 

Mese nincs, ha már hőst játszottam, azzá is kell váljak.

Már a rákövetkező napon rájövök, milyen nehéz helyzetbe
hoztam magam.  Ki  kell  költöznöm a  bentlakásból.  Nem kapok
többet igazolást munkahelyről. A meglévő ugyan kitart még ebben,
a 2. évben, de jövő ősszel bizony be kell valahová állnom dolgozni.
Motoszkál  bennem  a  „ jaj  be  hülye  vagy  édes  fiam”..de
elhessegetem. Erős, ügyes vagyok, biztatom magam, megoldom.

Jorgosz  természetesen nem vesz  részt  aggodalmaimban,
félelmeimben. Nem tud megnyugtatni, nem is akar, nem avatkozik
bele.  Arról  nem  is  beszélve,  még  mindig  két  pályán  játszik
egyszerre, és én tűröm. Utólag úgy gondolom, nem is érdekelte az
egész,  sőt  talán  örült  annak,  hogy  nem  leszek  annyira  közel
hozzá....  Most  már  azt  is  tudom,  a  görög  férfiak  nem tudnak
kommunikálni. Talán ez a legtöbb férfira érvényes, de a görögre
többszörösen.  Nem  volt  honnan  látni,  nem  volt  kitől  tanulni.
Jorgosz  szülei  hagyományos  polgári  életet  élnek,  Athén  egyik
negyedében. Mindketten ugyanabból a faluból származnak, anyja
írni, olvasni sem tud rendesen. Apja kommunista volta miatt 16
évet  volt  börtönben,  Jorgosz  emiatt  a  párt  ösztöndíjával  tanul
Erdélyben. Anyja mindig teljesen alávetette magát apja akaratának.
Mi lehet a közös a szülei által átadott életformában, élettudásban,
és  az  én  erdélyi,  intellektuel  szüleim  által  nekem  átadott
életbölcsességben? Semmi, semmi az égvilágon. Akkor még úgy
gondolom,  ez  nem baj,  mindent  áthidal  a  szeretet.  Hogy is  ne
gondolnám így, a sok Jókai könyv után?


