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Magányos táj

Sötét homály fedi el
A hajdan büszke tájat,
A pásztor ifjú sem tereli
Mezején a nyájat.

Terelhetné, az a dolga,
Nem kéne más, csak akarat.
De e helyett ő mégis csak
Egy apró követ szorongat.

De hogy is terelné?
Hisz szíve nehéz, mint e kő.
Egy kicsiny fa alatt pihen,
Mert elhagyta már ész s erő.

Ész s erő,
Mi haszna e világban,
Hol barát, avagy ellenség is
Hátba döfhet silányan?

Magányosan üldögél,
A világ űzte őt ide,
Nincs erő, mely felkelthetné,
Se ereje se hite.

Szeme könnyes, feje bús,
El se rejthetné magányát,
S az apró kövön e véres szavak állnak:
Ég veled! Viszlát!

Szilágyi Dániel



Első fejezet
Örömmel  veszem  tudomásul  az  óra  végét  jelző  csengőszót.  Egyértelmű,  hogy  mindenki

mocorogni kezd a padjában. A fél osztály már el is pakolta a tankönyveit. A másik fele is, csak ők már
állnak. Na jó, nem bírom tovább. Kicsengettek negyed perce. És ez az utolsó óra. Haza akarok menni.
Végre elhallgat Johnson tanár úr. Kész, kösz, csá, cső, már kinn is vagyok.

Tudom, kicsit nyálas, de nem szeretném elszalasztani az alkalmat, hogy ismét lássam őt. Igen, ott
van, nem ment még ki. Valakire vár. Mondjuk biztos nem rám. Hát akkor én is várok. Addig is
láthatom.

Messze ültem le tőle, ő a portánál van, én a fizikaterem előtt. Pont látszik minden, ami elbűvölővé
teszi. Hosszú, aranybarna haj, mely vállain őszinte egyenességgel száll alá, majdhogynem a derekáig.
Bársonyos bőr, mely megfelelő kontrasztban áll egészséges piros arcszínével. Vakító fehér fogak,
látszik,  hogy  törődik  velük.  S  végül  csokoládébarna  őzikeszemek,  amik  varázslatos  tekintetet
kölcsönöznek neki. Tökéletes kompozíció.

Egy fiú érkezik. A lány azonnal feláll és indulnak. Tudom, hogy nincs közöttük semmi. A bátyja.

Kilépnek az ajtón, utánuk iramodok. Kecses mozgás látványában van részem, ami cseppet sem
zavar. Fel se tűnnek a távolságok, amikor őt látom.

Jön a busz. Nem az enyém, az övé. Nem számít, felszállok. Majd csak hazajutok valahogy, de
akkor is látnom kell.

Első megálló.

Rám vetül tekintete egy pillanatra. Igyekszem olyan fejet vágni, hogy vonzzam a tekintetét még
egy pár alkalommal a környezetem felé.

Második megálló.

Felszáll egy öregkoraiban járó asszonyság. Örömmel adom át neki a helyemet. Ezzel két légy
megy át a túlvilágra egy csapással: látta az általam tanúsított lovagiasságot és egy méterrel közelebb
kerültem hozzá.

Harmadik megálló.

Menetiránnyal  szemben  ül.  Leszáll  a  bátyja,  gondolom,  valami  külön  programja  van  még.
Felszabadul az ő menetirány szerinti helye. A lány átül, így már nem látjuk egymást. Tenni kell
valamit.

Hiszen ott egy üres hely, ahol az előbb ő ült. Kicsit közel leszek, de annál jobb.

Elindulok.

Hosszú út. Mindössze hat métert kell megtennem, de nekem hat kilométernek tűnik. Átvetődök
az utastömegen, csoda, hogy nem ült le senki a kiszemelt ülőhelyre.

És végül leülök.



Sokáig gondolkozom szépségén és azon,  hogy esetleg most  kapcsolatba kellene-e kerülnünk
valamilyen módon.

Többször  is  összeakad  a  tekintetünk.  Az  egyiknél  végül  aztán  könnyen  észrevehetően
elmosolyodik. Én nem mosolyognék, ha nem éreznék valamit az adott személlyel kapcsolatban. Tehát
ismer már arcról, lehet, hogy a nevemet is tudja. Ha tudná, hogy én mennyi mindent kiderítettem
már róla…

Készülődik a leszálláshoz. De azért mégse hagyja el helyét olyan hamar. Tuti, hogy kihasználja
azt a pár másodpercet, felém vetett pillantásokkal. Vagy csak én hiszem?

Belemélyedek gondolataimba. Elképzelem, hogy ő az én barátnőm, hogy a kezét fogom, hogy
velem van folyamatosan. Az enyém lesz és senki másé. Meg kell szereznem.

Nem akarok eltévedni, így azért kifelé is figyelek. Közeleg a célállomásom.

Leszállok. Várom a saját buszomat és közben az előbbi gondolatsor elemeit ismételgetem. Nem
tudok a lány varázsától szabadulni.

Hazaérek. Készülődnöm kell az érettségire hamarosan, de ilyen ábrándképek között nehéz lesz.

 

Van nekem egy nagyon jó barátom, Davidnek hívják. Majdnem öt éve ismerem. Nyelvi előkészítős
osztályba járunk mind a ketten, ez azt jelenti, hogy a kilencedik évfolyamon csak idegen nyelvet
tanultunk. Ő először normál tantervű osztályba akart menni, de nem vették fel hely hiányában.
Nálunk még volt egy hely. Nem akart másik iskolát keresni, így kihasználta ezt az alkalmat és
felvették az előkészítős osztályba.

Jól öltözködik, mindig ügyel arra, hogy jó benyomást tegyen minden szembejövő lányra. Vele a
legjobb megbeszélni az ilyen szerelmi dolgokat. Az ő, kissé kicsapongó szerelmi életében már sokféle
tapasztalat helyet kapott.

Üzembe helyezem az asztalon lévő laptopomat, amíg használható állapotba kerül, addig elmegyek
a mobilomért.

Három nem fogadott hívás. Hát, könnyen összegyűjthettem őket, hiszen hazafelé lélekben egy
teljesen másik univerzumban jártam, amit úgy hívnak, hogy szerelem. Minő furcsaság, pont David
hívott. Vajon miért? És miért ennyiszer?

Gyorsan megnyitom a Facebookot, látom, David fenn van éppen. Rá se kell kattintanom a nevére,
mert egyből kérdez.

– Hol a francba jártál?

Na most előbb az érdekelne, hogy ő miért hívott.

– El tudsz jönni ma a parkba? Fontos mesélnivalóm van.

– Én is hasonlóra kértelek volna. Négykor.

– Oké.

Nocsak, újabb tapasztalat kapott helyett kalandor életében?



Na akkor induljunk. Lassú andalgással imbolyogva, szerelmi szálakat ide-oda fűzve érek a parkba
négy óra előtt három perccel. David már ott van.

– Na mi a helyzet? Ki kosarazott ki már megint egy pillantásával? – kérdezem kicsit viccesen,
miközben belecsapok feltartott kezébe.

– Ezúttal még nem tartok ott. Egyelőre csak elbűvölt azzal a bizonyos pillantással. Na de mesélj,
te miért akartál találkozni? Jól sejtem, hogy csaj van a dologban?

Bólintok.

– Akkor mondd előbb te. Végül is az én szerelmi ügyeim folynak már a csapból is.

Hááát… Ezzel a mondattal kicsit alábecsülted magad…

– Nemrég kinéztem magamnak egy tök jó csajt. Azóta folyamatosan őt nézem, nem számít, hogy
van-e előttem valaki vagy valami, simán nekimegyek. Nem ott van a tekintetem. Sokkal inkább rajta.
Ha háttal van, a seggén, ha szembe, akkor a mellein. Nem tudom kiverni a fejemből. Eggyel alattunk
van, csak ő nem nyelvi előkészítős. Gina a neve. Georgina Bacoks.

David szemei mocorogni kezdenek, mintha túl kényelmetlenül ülnének helyükön. Érzem, hogy
tekintete jobban rám nehezül. Közelebb hajol kicsit, majdnem nyomasztóvá válik.

– És mi a helyzet most?

Nem erről beszéltem eddig? Milyen hülye kérdés ez… Mindegy, kell valami válasz.

– Semmi. Csak szemezgetünk.

– Jelöld be Facebookon.

Gondolod így fog kezdődni egy kapcsolat? Belém szeret, ha bejelölöm?

– Előbb talán személyesen kellene megismernem. Nem?

– Csak jelöld be.

– Neked ezért van négyszáz nőnemű ismerősöd?

Előkapom a mobilomat, megnyitom a netet. Fél perc kell, hogy rájöjjek, erre a hónapra már nincs
több adatforgalmam. Nem véletlenül kellett otthon a laptop a Facebookhoz.

– Francba. Nincs pénzem. Majd otthon bejelölöm.

David a zsebébe nyúl s odaadja a saját mobilját.

– Tessék. Minél előbb, annál jobb.

Megérintem a  kék „f”  betűt.  Kéri  az  e-mail  címem és  a  jelszavam.  Szokatlan gyorsasággal
pötyögöm be. Van egy piros egyesem az ismerősök ikonja felett. Na katt rá, ha már itt vagyok.

Egy pillanatra nyitva marad a szám. Ha nem figyelek, a telefon is kiesik a kezemből.

A függő kapcsolatok alatt látom: Georgina Bacoks.



Nem gondoltam volna, hogy ő lesz az. Megelőzött.

– Hát, barátom, valahol nem messze, lehet, hogy most két csaj beszélget arról, amiről mi. De ők
megelőztek.

– Mi van? Milyen csajok?

– Gina bejelölt.

– Úgy látszik, nem te vagy az egyetlen, aki kettőtök között érez valamit. Anyám, engem sohasem
jelölt be még olyan csaj, aki nekem tetszett.

– Nem jól csajozol. Úgy kell, ahogy én csinálom.

Ez utóbbi mondatommal kicsit sokat mondtam magamról. De milyen jól hangzik!

– Ööö… Úgy érted, gondoljak rá és akkor bejelöl?

– Akár. És mi van a te csajoddal?

– Milyen csajommal?

– Aki tetszik. Akiről mesélni akartál.

Látom, hogy kicsit elmerengett valamin. Furcsa.

– Semmi… Végül is nem nagyon lényeges.

Na ilyet se hallottam még Mr. David Smithtől, a nagy és veszedelmes kalandortól.

– Ezért hívtál háromszor?

Na most bizonytalanodott el teljesen. Mit titkol és miért?

– Eltörpül az én szerelmi ügyem a tiéd mellett. Csak egy lány. Tetszik.

– Hát jó. Te tudod.

Felállok.

Kínos csend. Továbbra is. Megtöröm.

– Ismered amúgy őt?

– Kit?

– Ginát.

– Nem nagyon. De lehet, hogy felismerném.

Erre aztán megint nem tudok mit mondani. Na hát akkor búcsúzkodjunk. Nem akarom a kérdést
erőltetni. Majd kiderül, mi lesz.

Rövid séta egy útban lévő oszloppal… Nem tehetek róla,  hogy nekimegyek az oszlopoknak.
Annyira el tudok bambulni, ha a szerelemről van szó, hogy lemming módjára próbálom magam



átrágni mindenen. Csak egy baj van. Nem vagyok lemming, így az oszlop húzza a hosszabbat.

Nyitom a kaput, Lucky kutya szalad elém. Úgy jön, mintha akarna adni egy baráti ölelést. De
lehet, hogy tanácsot. Szükségem lenne rá. Mi van, Lucky? Te is szerelmes vagy? Kit láttál ma? Bella
tetszik, a csau-csau? Vagy Linda, a kuvasz? Esetleg az a nagy német juhász? Mi is a neve? Óóó…
Tudom már, Gina. Mennyi Gina van a világon…

Újra felnyitom a laptopom. Ginát már visszaigazoltam, most az ő képeit nézegetem. A többségük
lájkot  is  kap.  Így  sokkal  könnyebb,  hogy  nem  én  jelöltem  be.  Fordított  esetben  most  nem
lájkolgatnám a képeit, még a végén azt hinné, hogy párkeresési célból jelöltem ismerősnek. Nem
mintha nem lenne igaz…

Nagyon jó képek. Tökéletesen visszaadják azt a szépséget, amit élőben sugároz.

Az egyik képnél kikívánkozik belőlem egy hozzászólás, de nem tudom, hogy elküldjem-e.

Csak egy egyszerű „Ki ez a jó csaj?” szöveg.

Bepötyögöm, szép lassan, megfontoltan. Rárakom a kezem az Enter billentyűre. Elkezdek dobolni
az ujjammal rajta.  Küldjem? Ne küldjem? Aztán véletlenül az egyik ilyennél egy kicsit  nagyobb
lendülettel érkezik az ujjam. A gomb lenyomódik, a kommentem megjelenik a többi alatt. Meglátom
a Törlés szócskát. Még kitörölhetem.

Ujjam ekkor hirtelen megfontolásból az ablak jobb felső sarkához viszi az egérmutatót. Micsoda
ötlet, kattintsunk az X gombra! Jobb így. Hátha nem is látja. De miért ne? Mindegy. Tanulni kellene.

Történelem, második világháború. A német csapatok 1939. szeptember 1-jén megtámadták a
lengyeleket.  A  lengyel  haderők  pillanatok  alatt… pillanatok  alatt  megbékéltek  velük,  mindenki
megtalálta élete párját. Végül a buszon egymást nézegették. A fiú megfogta a lány kezét… Mi a franc
van? Ez lenne a második világháború? Nem is ez van ideírva. Mi történik velem? Na jó, hagyjuk a
törit. Lehet, hogy egy kis szunyókálásra van szükségem.

Közelítek az ágyamhoz, belehuppanok. Az agyam nem bírja az üresjáratot, mindenféleképpen
nekiáll gondolkozni. Van egy lány az iskolában, hat napja figyeltem fel rá, mindennap egyre jobban
vonz. Ma pedig még követtem is egy darabon. Mi lesz ebből még? Elvarázsol a látványa.

Megcsörren a mobilom. Ismeretlen szám. Egy lány az. Mi? Georgina? Találkozni akar velem.
Azonnal indulok. Kilépek a kapun. Nekimegyek az oszlopnak. Már látom a mosolyt az arcán. Szinte
futok. De nem közeledik. Sőt, olyan az egész, mintha egyre messzebb kerülne tőlem. Pedig egy
helyben áll. Hirtelen felbukkan mellette David. Valamit beszélgetnek. Gina mosolyog, majd nevet.
David kézen fogja. Csókolóznak.  Rohanni kezdek. De hirtelen megnyílik alattunk a föld. Minden
eltűnik.

A mobilom csörgése ébreszt álmomból. Micsoda hülye képek. Miért tenne David ilyet?

Ismeretlen szám. Hűha. Megint álmodok, vagy mi van?

Felveszem. Egy lány az.

Bocs, téves szám. Hát jó, bárkivel előfordulhat.

De legalább tudom, hogy csak álmodtam.



Hát  azt  nem mondanám,  hogy  kipihentem magam.  Majd  holnap  tanulok.  Anyám kiabálása
zökkent ki gondolataimból. Hazaért, kéri, hogy nyissam ki az ajtót neki. Persze, benne felejtettem a
zárban a kulcsot.

– Mi van veled, fiam? Szerelmes vagy? Látom rajtad.

Na gyorsan kitaláltad.

– Igazából én se tudom. Egyelőre hanyagoljuk a témát.

Anyámat  ezzel  gyorsan  le  is  koptattam.  Vissza  a  laptophoz.  Régen  láttam  Ginát.  Kezdem
elfelejteni az arcát. Megvan. Percekig nem tudom levenni a tekintetemet egy-egy képéről.

Hirtelen felvillan egy piros téglalap az értesítéseknél. Rákattintok.

Georgina Bacoks kedveli a
hozzászólásod: „Ki ez a jó csaj?”

Nem kell sokat várnom, újra látom a kis piros számot felül a kék csíkban.

Georgina Bacoks hozzászólt a
képéhez.

Hoppá. Na, hát akkor mire várunk? Rákattintok.

„Kíváncsi vagy rá?”

Ez meg mit jelent? Tehát tulajdonképpen szeretné, ha kíváncsi lennék. Hát legyen. Belebökök az
egérrel a szövegmezőbe.

„Kíváncsi lehetek?”

Amíg  a  válaszra  várok,  újra  megcsodálom  a  képét.  A  felvillanó  számot  persze  azonnal
észreveszem.

„Kíváncsi lehetsz.”

Valahogy éreztem, hogy ez a tudományos beszélgetés ilyen irányba fog terelődni. Most erre mit
írjak? Nincs rá nagyon értelmes válasz, így folytatom az eddigi „kíváncsiság-taktikát”.

„Akkor kíváncsi vagyok.”

Na most, ha azt írja, hogy „akkor legyél kíváncsi”, akkor hozom a baltát és nekiesek a laptopnak
vele. Neeem, nem fogja azt írni. Miért akarna lekoptatni?



Három perc telt el és még nem írt, azonban már lájkolta a hozzászólásomat. Meg kell, hogy
mondjam,  kíváncsivá  tett.  Nem  csak  a  kommentjével,  hanem  az  azzal  átküldött…  hát  ööö…
energiával. A személyiségével. Biztos nem lesz még vége ennek a történetnek. Várom a folytatást.

Kilépek, majd laptopom fedelét lassan lecsukom. Lemegyek anyámhoz a konyhába. A vacsora
gyorsan eltelik, megbeszéljük a nap történéseit – persze egyelőre Gina említése nélkül.

Visszaandalgok a szobámba. Nem kell sokat erőlködnöm az elalváson. Szokásomtól eltérően nincs
kész a házi feladatom, nem pakoltam be a holnapi órákra és nem vagyok fenn tízig. Kilenc sincs, de
már ragad le a szemem. Elszívta ez a nap az energiáimat. Pedig nem is csináltam semmit.

 

Gina körülbelül  hat  perc múlva jutott  eszembe azután,  hogy felkeltem. Vajon mikor szokott
indulni?  Könnyen kideríthetjük.  Elindulok  itthonról  jóval  korábban és  ott,  ahol  tegnap leszállt,
megvárom. Tökéletes terv.

De nem. Lehet, hogy tolakodásnak venné. Elég, ha hazafelé találkozunk. Addig is meg fogok
pusztulni minden egyes órán az ürességtől.

Mit üresség! Eddig is üres volt az életem rá vonatkoztatva. Tehát nincs szó ürességről. Szépen
megvárom majd, amíg találkozhatok vele.

Elméletben ez biztos megy. Nézzük akkor a gyakorlatot!

Hét óra tizenkilenc perc van. Egy perc és indulok. Feltápászkodom az ágyamról, villany le, tévé ki,
ajtó be. Ja igen, anyámtól még előbb illik elköszönni. Oké, megvan. Kilépek a kapun, alig megyek pár
lépést,  nekiütközök a villanyoszlopnak. Kezdhetek hozzászokni,  hogy valami,  vagy inkább valaki
elveszi az eszemet…

Megérkezik  a  busz,  felszállok.  Pont  oda  ülök,  ahova  tegnap  hazafelé.  Velem szemben  egy
öreglány tesped, lehet, hogy pont a tegnapi. Ó, igen, akinek átadtam a helyem. Néha-néha úgy tűnik,
hogy rajta akad a tekintetem. Konkrétan bámulom. Hasonlít Ginára. Várjunk egy pillanatot! Ez Gina!
Nem. Ez egy öregasszony. Továbbra is. Vagy…

Biztos nem aludtam eleget.

Készülök a leszálláshoz. Már áll benn egy busz, de nem foglalja el a teljes megállót, így kinyílnak
az ajtók. A zebra előtt valami ismerős aranybarna hajzatot látok.

Zöldre vált a lámpa. Elindulunk. Aranybarna telefonál, de nemsokára leteszi. Ekkor rövid időre
láthatóvá válik arca. Nem ő az.

Belépek az iskola ajtaján. Hirtelen nem tudom, mi lesz az első órám. Egy kis ideig kóválygok a
porta előtt. Valaki a vállamra teszi a kezét. David az.

– Na, mi van, másnapos vagy?

– Mondhatjuk úgy is. Szerelmi másnapos.

– Még mindig Gina?

Még mindig? Ez összekever saját magával.



– Haver, tudom, hogy neked óránként más csajod van, de nekem még mindig ugyanaz tetszik.

Keze még mindig a vállamon van. A beszélgetés lezárását szorgalmazván ráhelyezem a kezemet
én is az vállára, majd sejtelmes, ördögi mosolyt adó arccal otthagyom.

Közben sikerül  felelevenítenem az  órarend vizuális  megnyilvánulását  és  lelki  szemeimmel  a
matek tantárgy nevét olvasom ki belőle. Felvágtatok a második emeltre. Messze vannak még, de már
kiveszem  Barbara,  Leila,  Danielle  és  Eliza  alakját.  Mindenkinek  köszönök  a  sajátos
köszönésmódjainkkal – Barbarának bal-, Leilának jobbkezes pacsi, Danielle-nek kétkezes, Elizának
keresztbe kétkezes. Ezt még akkor is végigcsináljuk, ha világvége van.

Barbara nem túl  magas,  hosszú,  sötét  haja  van.  Egyszerű hétköznapi  lány.  Tizenhárom éve
ismerem. Volt  egy nagyon rövid időszak,  amikor a  barátságnál  mind a  ketten többet  éreztünk
egymás iránt. De a túl szoros érintkezés, az, hogy nem volt közöttünk elég levegő, tönkretette az utat
egy kapcsolat kialakulása felé. Örök barátok maradtunk.

Leila igazán nőies – nagy mellekkel büszkélkedhet. Hosszú, sötétbarna, kissé göndör haja jól illik
bájos arcvonásaihoz.

Danielle is már igazi érett nő. Alakjával ugyan törődik, de egy baj mégis van az egész lánnyal.
Dohányzik.

Eliza jó beszélgetőpartner. Szép, egyenes szőke haja van. Arca kicsit fehér, de az összhang azért
megvan. Ő nem figyel arra, hogy milyen az alakja, de nem is kell. Úgy jó, ahogy van.

Mind a négyen az osztálytársaim. És egyben a legjobb barátaim is.

A szokottnál kicsit hallgatagabb lehetek, ezt először Danielle veszi észre.

– Mi ez a csend? Titkolsz valamit? – kérdezi.

– Mit kellene titkolnom? Tudod, hogy elmondanám, ha lenne valami.

– Ajánlom is. És mit csináltál tegnap?

Micsoda váratlan kérdés! Mit csináltam volna?

– Otthon voltam.

Egyszerű válasz. És hatásos.

Elkezdenek beszélgetni, már nem rólam. De azért fülelnem kell.

– Danielle, találtál már magadnak pasit? – kérdezi Barbara.

– Neee, hagyjatok ezzel. Aszexuális vagyok.

– Jó vicc – nevet Leila. Majd Ray ad neked tanácsot.

Mi van? Mit adok én? Miért?

– Szerelmi tanácsot? – kérdezem meglepve. – Miért pont én?

– Te fiú vagy, jobban tudod, mi a szerethető Danielle-ben.



– Na ne viccelj. Danielle-ben? Hát nem sok…

Be sem tudom fejezni a mondatomat Danielle már ugrik felém. Nevetve elrohanok, de azért csak
eléri a keze a fülemet.

– Anyád! – érkezik az utóhang Danielle-től.

Jelen  pillanatban  szerethető,  illetve  szépséget  csak  egy  lányban  találok,  és  őt  még  mindig
Ginának hívják.

Ma találkoznom kell vele. És igen. Kíváncsi vagyok. Talán még beszélgetünk is.

További közjátékok. Ginát sikerül nem megemlítenem. Bárcsak ne járna rajta folyamatosan az
eszem… Így nem lehet figyelni órán.

Összefolynak az órák. Egy-egy csengetés után nem tudom eldönteni, hogy az az óra végét vagy az
elejét jelzi.

 

Úgy tűnik, mintha ma elmaradna az utolsó óra csengetése. Valóban. Soha többet nem fognak
erről az óráról kiengedni. Itt halunk meg. Mi ez? Ó, a csengő. Mégiscsak eljött az idő. Megint
Johnson tanár úrhoz van szerencsénk. És megint beszél, csak beszél folyamatosan, megállás nélkül.
Elrakom a cuccaimat. Semmi sem történik. Senki előtt nincs tankönyv vagy füzet már. És semmi nem
történik.  Továbbra se.  Döntő elhatározásra jutok.  Felállok.  Abban a pillanatban közli  tanárunk:
„Haza lehet menni.” Na végre! Tizennégy óra három van. Három percet elvettek az életemből.
Mindegy, azonnal indulok; nem, rohanok. Újra a fizikaterem előtt jövök el, látom, hogy Gina már a
porta előtt van. Jön a bátyja, köszönnek egymásnak. A bátya felém indul el. Biztos van még órája.
Gina lassan kisétál az épületből, én utána.

Aranybarna haja valósággal táncol vállain. Ide-oda. Aztamindenit. Rázza a seggét. Szép látvány.

Most se sikerül észrevennem, hogy mióta megyünk, de egyszer csak azon kapom magam, hogy
már a buszmegállóban vagyunk. Lelassít, majd megáll. Enyhén ringatja magát előttem, én pedig
élvezkedek. Háttal áll, de olyan érzésem van, hogy tudja, mögötte vagyok. Apró lépésekkel lépdel
hátra. Közelebb megyek. Hirtelen nem tudom a pofámat fékezni és a fülébe súgok – nem igazán
súgok, de úgy néz ki messzebbről – két szót.

– Kíváncsi vagyok.

Meglepetésemre nem fordul hátra.

– Mire? – kérdezi első megítélésre szerintem megfontoltan, mintha erre várt volna.

Na most erre mit válaszoljak? Támad egy hülye ötletem. Vagy beválik, vagy… Nem, olyan nincs.
Beválik.

– Üdvözlöm. Raymond Travis vagyok.

Kinyújtom hozzá a kezemet. Gina gyengéden felém nyújtja az övét.

– Georgina Bacoks. Miben segíthetek?

– Ki szeretném elégíteni a kíváncsiságomat.



Őzikeszemei meg se rebbennek. Nem válaszol. További információra vár.

– Hogyhogy bejelöltél Facebookon? – kérdezem.

– Talán baj?

– Nem, nem azért mondtam. Igazából én is ugyanerre gondoltam. Mármint, hogy bejelöllek. Csak
te megelőztél. Vonz a tekinteted.

Gina most se szól semmit, csak elmosolyodik.

– Magával hívott. Minek köszönhető?

Muszáj  volt  valamit  kérdeznem már tőle.  Ha nem mond semmit,  akkor nincs tovább az én
mondandóm se.

– Neked kell tudni – mondja ráérősen, rebbenés nélkül.

Hát, ha te így, akkor én is. Próbáljuk meg máshogy.

– Van valami a fogadon – közlöm neki, és ezúttal én mosolygok. Látszik a mondat feldolgozásának
folyamata. Először értelmezni kezdi, aztán amikor felismeri a szavak jelentéstartalmát, akkor egy
pillanatra megrezzen és azonnal a fogaihoz nyúl. Mondjuk semmi nincs rajta, csak mondtam, de
milyen jó ötlet volt. Eddig még nem láttam az elmúlt egy-két percben ilyen összetett mozgássort
végezni. Addig is legeltethetem a szemem rajta.

– Bocs, nem szokott ilyen előfordulni. Biztos a kajával kicsit siettem.

Micsoda szerény lány. Hogy megeredt a nyelve. Biztos ez a gyenge pontja… Amikor kritizálják.
Bár ezt se kellene túlzásba vinni.

Folytatja a megrögzött fogtetvészést, hiába, de mivel nagyon hülyén néz ki a körülöttünk állók
felől, ezért leállítom.

– Oké, lejött. Semmi gond. Így is gyönyörű a fogsorod.

– Köszönöm. Nem szoktam hozzá az ilyen kedveskedésekhez. És amit az előbb mondtál… A
tekintetemről. Bocs, hogy bunkón válaszoltam. Nagyon aranyos vagy.

Na, mi van? Mi ez a hirtelen hangulatváltoztatás?

– Semmi baj. Ezzel csak még kíváncsibbá tettél.

– Na és mi érdekelne?

– Minden, ami veled kapcsolatos.

– Hát az kicsit sokáig tartana, mire mindent elmondanék magamról.

És most mégis mi a bánatot kérdezzek?

– Mit sportolsz? – jön az első megoldás.

– Röplabda. Nagyon szeretem. Gyere el majd egyszer, nézz meg minket. Tetszeni fog.



– Nem fogom kihagyni. Már alig várom – mondom sejtelmes mosollyal.

– És te mit sportolsz?

Na végre, te is érdeklődsz irántam. Bárcsak ne ezt kérdeztem volna…

– Szörfözés. A neten. Hát most éppen nem sportolok semmit.

Eddig se sportoltam…

– Miért nem?

– Nincs időm. Meg kedvem se. Lusta vagyok. Nagyon.

– Én is.

Sürgősen tereljük a témát. Ne beszéljünk a sportokról, beszéljünk inkább…

– Mi a kedvenc kajád?

Felcsillan a szeme. Látom, jó témát sikerült választanom.

– Hűha. Fel sem tudnám sorolni őket. Hol kezdjem? Nem tudom. Mindent felzabálok, nagyon
falánk vagyok.

– Ahhoz képest nagyon jól nézel ki. Egyáltalán nem néztem volna ki belőled, hogy ennyit eszel.

– Köszönöm.

Érkezik Gina busza.

– Ezzel mész, igaz? – kérdezem, mintha nem tudnám.

– Igen. Te mivel?

– Bármi jó, legfeljebb át kell szállnom.

– Gyere ezzel.

Azaz drága, én is pont erre gondoltam.

Amíg begurul a busz a megállóba, addig nagy csend támad közöttünk. De nem tart sokáig.
Felszállunk és folytatódik a beszélgetést. És most már végre ő kezdeményez.

– Hol laksz? Itt Seaville-ben vagy kijjebb?

– A határ előtt kicsivel.

– Én is. Nagyon szeretem ezt a várost. Olyan nyugis és szép.

– Egyetértek.

Hirtelen nincs miről beszélnünk, így ki kell valamit találni. Például…

–  Mindig  átadod  a  helyed  az  idősebbeknek?  –  szakítja  félbe  gondolataimat.  Meglepett  a



kérdésével. Akkor tegnap tényleg figyelt engem.

– Általában igen. De persze nem mustrálom őket távcsővel, hogy lesz-e a megállóban néni vagy
bácsi. Ha egyértelmű a helyzet, egyből felállok.

– Most elmondok egy titkot. Tegnap végig téged néztelek a buszon. Örültem neki, hogy odaültél.
Bár kicsit azért vörösödtem.

– Te kis huncut lányka.

Felnevet, majd szelíd mosollyal néz rám.

– De te is stíröltél, igaz?

– Szerinted?

– Elbújt a tekintetem előled.

Újabb mosoly tűnik fel az arcán.

– Azért nem vagyok annyira ijesztő.

–  Mindjárt  le  kell  szállnom.  –  Közelebb  hajol  hozzám.  –  Ray.  Nagyon  örülök,  hogy
megismerhettelek. Kár, hogy holnap nem találkozhatunk. Majd hétfőn.

– Miért ne találkozhatnánk? A szombat is egy nap, nem?

– Most,  hogy mondod… Nincs semmi dolgom. Ha neked jó,  akkor  nekem is.  Fél  háromkor
mondjuk?

– Tökéletes. És hol? Van Seaville kertvárosi részében egy park. Nem messze se tőled, se tőlem.

– Igen, ismerem, jártam már arra. Bár lehet, hogy most így nem találnék oda. Oda szokott járni a
barátnőm. Majd megkérdezem tőle.

– Rendben. Akkor fél háromkor a parkban. Szia.

Ez a „szia” nem egy egyszerű köszönés volt. Benne volt a lány varázsa. Rám mosolyog ismét, amit
én is viszonzok.

– Fél három. Szia.

Hűha.  Csak  nem  egy  randit  beszéltem  meg  álmaim  nőjével?  Fel  kell  még  dolgoznom  az
információt.



Második fejezet
Csörög a mobilom. David az. Na mi az, megint egy csaj? Derítsük ki!

– Mondjad, haver – veszem fel.

– Nem jössz ki a parkba? Nagyon szarul megy a matek és rohadtul közeleg az érettségi.

– Bocs, de ma dolgom van. Majd talán holnap. Remélem, nem baj.

– Nem, dehogy. A jövő héten is jó. És kösz.

Bocs, David, de fontosabb a mai randim, mint a matek.

Fél egy van, szombat. Még két óra van a találkozóig, de már készülődöm, mint egy lány. Beállok a
tükör elé. Nem nagyon szoktam hozzá a szépítkezéshez, reggelente mindössze négy-öt percet töltök
el itt. Na akkor kezdjük legfelülről.

Még enyhén vizes a hajam, így könnyebb formázni. Gondolok itt arra az arculatra, amikor két
milliméterrel magasabban van a csúcspontja és ettől hű de menőnek nézek ki. Na essünk neki a
hajzselés tubusnak. Még van benne, igen. Felpakolom a fejem tetejére, aztán hadd szóljon. Egy-két
simítás. Na még egy. És még egy. Jó. Professzionális. Már most tíz perce állok itt. Ahhoz képest
hamar megvolt.

Enyhén sötétnek vélem az arcbőröm színét, de ez betudható az itt-ott felbukkanó mitesszereknek.
Igen, mitesszert mondtam. Van ilyen. Utálom őket. Úgy látom, ők is engem. És nem is nagyon tudok
velük mit kezdeni, maximum megelőzni, de ahhoz meg korábban kellett volna gondolkodni. Tehát.
Van a polcon négyféle csodakrém. Szinte mindennap használom valamelyiket; tökéletességi kényszer.
Ma azonban használnom kell mindet. Mindegy, mire jó pontosan, csak legyen valami hatása. Egy
kicsi ez, egy kicsi az. Tök jó. Mondjuk, nem tudom, most mitől lett jobb bármi is… Ez csak húsz perc
volt.


