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Minden jog fenntartva!

ELŐSZÓ
Amikor  kinyílt  a  szemem,  egy  csodálatosan  meleg  szempár

tekintett vissza rám. Nem sírtam, tudtam, mindennél jobban szeret
engem ezen a világon. Éreztem, milyen jó érzés gyengéd karjaiban
ringatózni. Lágyan simogatta puha végű ujjaival az arcomat, csókot
lehelt  a  homlokom  közepére,  mutatóujjával  szemöldököm  ívét
követte.  Boldogan mosolygott  rám, én is  visszanevettem kedves
arcára. Gyönyörű volt.

- Prudence! Isten hozott! – suttogta és szorosan magához ölelt.

- Úrnőm! - sürgetően szólította meg valaki - Sietnünk kell!

- Kérem! Még egy percet adjanak! - esdekelt a nő.

Jóváhagyva a kérést a férfi megadóan bólintott. Hátrébb lépett,
hogy megadja ezt az utolsó percet kettőnknek. Tudtam, ez a mi
utolsó pillanatunk. Egy perc és elvesztem őt, ez nem lehet! Nekem
vele  kell  maradnom! Ujjaimmal  fehér  ruhájába csimpaszkodtam
ügyetlenül.

- Pru… - megcirógatta az arcomat - mindig emlékezz arra, amit
most mondok! Létezésed reménnyel tölt el mindannyiunkat. Áldás
vagy, akiért népünk bármelyik tagja az életét áldozná... és meg is



teszik  ezt!  Higgy  nekem!  -  pár  másodpercig,  némán  nézett
mosolygó szemeivel az enyémbe, majd folytatta - Elválásunk nem
végleges,  egyszer  újra  együtt  leszünk… nem is  lehet  másképp.
Gyorsan  felnősz,  meglátod!  El  kell  vegyük  tőled  a  hosszú,
gondtalan gyermekéveket… nem tehetünk mást.  -  megbicsaklott
csilingelő hangja.

Ezüst  könnycseppek  gördültek  végig  tökéletes  orcáján,  újra
megcsókolt.  Melegség  töltötte  el  a  szívemet,  csordultig  voltam
szeretettel iránta.

-  Soha  nem  leszel  egyedül,  gondolatban  veled  maradok.
Szabadságunk  záloga  vagy,  ezt  sose  feledd  gyermekem.  -
Mutatóujjával  játékosan  megpöccintette  az  orrom  hegyét.

- Asszonyom! - sürgette ismét a férfi udvariatlanul.

Óvatosan átcsúsztatott  hófehér karjai  közül  valaki  másnak a
kezébe,  közben  folyamatosan  ismételgette  mennyire  szeret.
Esetlenül kapaszkodtam a ruhájába, de hiába, ujjaimat lefejtette
magáról. Végtelenül magányosnak éreztem magam finom érintése
nélkül, elveszett voltam nélküle.

Nem tetszett a rideg elválasztás, így hangosan sírni kezdtem,
hogy  jelezzem  nekik,  adjanak  vissza,  én  az  ő  kezében  akarok
maradni, más nem érinthet engem! Vele akartam maradni, csak
vele!

- Nagyon vigyázzanak rá! - kérte az egyik férfitől a gyönyörű nő.

Még egyszer utoljára, megsimogatta az arcomat és egy utolsó
ezüstös könnycsepp gurult ki kipirosodott szemgödréből.

- Vigyázni fogunk! Ez a dolgunk Úrnőm. - felelete a férfi kellő
alázattal.

Mélyen  meghajolt  anyám  előtt  és  elvitt  magával.  Hiába



küzdöttem,  rúg-kapálóztam,  karmoltam,  ordítottam,  nem  értem
célt. Miért nem tudok beszélni, amikor tisztán gondolkodom? Nem
akarok  sehová  se  menni!  „Ne  vegyetek  el  tőle!”  Kiabáltam
gondolatban. Miért nem tudok beszélni? Csak sírni tudtam. Láttam,
ahogy anyám utánam néz könnyes szemmel, az arca meggyötört és
fáradt.

Amikor a férfi karjaiban vagyok és elkezd távolodni a csodaszép
nőtől, mindig felébredek. Ez az álom kísért. Anyámról álmodom
éjszakánként.



ELSŐ KÖNYV
Egy: Az én átlagos életem

Nem ígérkezett a mai nap sem különlegesebbnek a többinél.
Teljesen átlagos volt minden körülöttem, pontosan olyan, amilyen
lenni szokott. A nevem Prudence Parker, de mindenki csak Prunak
szólít.  Budapesten  élek  a  nevelőszüleimmel,  Marthaval  és
Roberttel.  Egy  hónapja  költöztünk  ide.  Robert  művészeti
kiállításokat szervez, Martha a jobb keze. A munkájukból adódóan
sehol sem maradunk túl sokáig. Most éppen egy olasz bemutatón
dolgoznak, a firenzei  reneszánsz a főtéma, azt  mondják,  igazán
nagy durranás lesz.

Otthon? Nem létezik számomra olyan hely, amit ezzel a szóval
ékesíthetnék.  Vándorcigányok  vagyunk,  magunkkal  cipeljük  az
összes ingóságunkat. Nincs házunk, nincs lakásunk. Nincs semmi
olyan, még egy árva viskó sem, amire azt mondhatnám, ez a mi
otthonunk.Nagyon intellektuálisak a szüleim, próbálnak engem is
mindenhová elcsábítani, amikor új helyre költözünk. Egyszerűen
úgy érzik, muszáj mindent látniuk, de én nem vagyok az a „semmit
sem hagyhatok ki” típus, viszont így is az összes híres műemléket
megnézzük, és az összes létező múzeumot végig járjuk, ami csak
létezik  az  adott  városban.  Egyértelmű,  hogy  a  történelem
tanároknak minden sulimban én voltam a kedvence.  Martha és
Robert mellett, lehetetlen nem művelődni. Robert agya olyan, mint
egy élő művészeti lexikon. Nem tudok olyat kérdezni tőle, amire ne
tudná a választ a történelem vagy a művészetek tekintetében. Így
nőttem  én  fel,  műkincsek,  műtárgyak  bűvöletében,  városról
városra  járva,  gyökerek nélkül.

Nehéz  így  élni.  Nincsenek  barátaim.  Igazából  már



hozzászoktam,  hogy  évente  legalább  háromszor  (van,  hogy
négyszer) összeszedelődzködünk és nekivágunk a nagyvilágnak. A
szüleim élvezik a hivatásukat, ezért nem tudok rájuk haragudni és
tudom,  nem  is  szabad  rájuk  haragudnom.  Magukhoz  mérten
igyekeznek a kedvemben járni, ritkán mondanak nemet, bár ritkán
kérek  olyat,  amire  nemleges  választ  kaphatnék.  Ismerem  a
határokat, ezért nem is feszegetem őket. Elfogadtam ezt az életet.
Kérés nélkül csomagolom össze a cuccaimat tovább utazás előtt. A
játékszabályok nincsenek csokorba gyűjtve, én mégis ezek szerint
élem az életem.

Ritkán mutatom ki, mit érzek legbelül. Martha mindig unszol,
beszéljek többet arról, mit érzek, mi jár a fejemben. Nem tudják
igazából, hogy ez mennyire rossz nekem, mert nem mondtam még
soha.  Két  hónap  után,  már  otthonosan  mozgok  az  új
környezetemben, kezdem magam jól érezni, de aztán persze jön az
újabb költözés és vége, majd kezdődik minden elölről. Felülök a
mind untalanul körbeforgó ringlispirre,  ami ránézésre rendkívül
vonzó és csábító, de amikor fellépek rá, félelmet ébreszt. Két perc
után már kezd tetszeni a dolog, az ötödik perc után csengetnek és
vége, le kell szállnom. Hiába vágyódom egy újabb körre, nincs aki
még egyszer befizessen.

Szuper  lenne  végre  több  időt  eltölteni  valahol,  ahol  igazi
barátaim lehetnének. Volt egy pár persze, de senkivel sem tartom
komolyabban  a  kapcsolatot.  Két-három  hónap,  vagy  annál
kevesebb idő kevés, hogy az „örök barátság” megszülethessen, így
csak  kedves  ismerőseim  vannak.  Ez  néha  egész  jól  jön,  mert
elfordul, hogy újra ugyanabban a városban szervez Robert valamit.
Ezt tényleg értékelni szoktam, jó ugyanazon a helyen járni, nem
félni az ismeretlentől.

Igazából  szeretném  a  megszokott  dolgokat,  ha  lehetőségem
nyílna rá. Vannak emberek, akik az egész életüket egyetlen helyen
töltik. Vannak, akik ugyanabban az utcában laknak életük végéig,



ugyanarra a buszra szállnak fel, amikor mennek munkába reggel,
ugyanazokkal az emberekkel találkoznak, ugyanabban a trafikban
veszik meg a reggeli újságot, ugyanabba a pékségbe térnek be,
mert  tudják,  hogy ott  a  legjobb a kakaós csiga,  vagy ugyanott
ebédelnek,  ugyanott  vásárolnak.  Átgondolva  jobban,  ez  akár
rettentően unalmas is lehet, de ha nem is egy teljes életet, pár évet
szívesen  kipróbálnék  egyazon  helyen.  Már  csak  a  tapasztalat
kedvéért  is.

Mások szemében az életem egy izgalmas utazás, nagy kaland.
Többektől  hallottam,  mennyire  irigyelnek,  hogy szinte  az  egész
világot  bejártam,  oly  sok  mindent  láttam.  Én  Őket  irigylem.
Irigylem azokat, akik tudják mi vár rájuk a következő napokban,
hónapokban vagy években, mert én nem tudom. Fogalmam sincs
mi lesz két hónap múlva. Néha azt sem tudom, mi történik másnap!

A szüleim, valójában nem a szüleim. Martha és Robert talált
rám  több  mint  17  évvel  ezelőtt  Ecuadorban,  egy  Manta  nevű
kisváros közelében. Bevittek egy kórházba, ahol megállapították,
pár órája születtem. Állítólag nem sírtam egy pillanatig sem, csak
figyeltem a nagy barna szemeimmel. Marthanak nem lehet saját
gyereke, így addig küzdöttek, amíg az övék nem lettem. Ez nem
volt túl nehéz dolog Ecuadorban, ahol nagy a szegénység, egy kis
kenőpénzzel bármit könnyen ellehetett érni abban az időben. A
hivatalos  papírok  szerint,  Martha  Ecuadorban  adott  életet
gyermekének, így nem jelentett problémát, hogy hárman hagytuk
el az országot. Hivatalosan az ő lányuk voltam. Szerintük, olyan
volt  ez  az  egész,  mint  a  mesében,  mert  nekik  nem  lehetett
gyermekük, de az álmuk, hogy lehessen, valóra vált,  amikor én
megérkeztem. Én voltam a valóra vált álmuk! Soha nem akarták
elhitetni, hogy ők az igazi szüleim, a kezdetektől tudtam, hogy nem
az ő vérük csörgedezik az ereimben. Az igazi szüleimről semmit
sem tudok. Vannak azonban sejtéseim.

Én lehettem a hibás!  Nem hétköznapinak születtem,  mint  a



többi  ember.  Amikor  belenézek  a  tükörbe,  nem  látom  azt  a
szépséget, amit a szüleim szerint mindenki lát… kivéve én. Hogy
mit látok? Látom a hófehér kezeimet és lábaimat, amin nem öt-öt
ujj van, ahogy lenni szokott a normális embereknek, hanem hat-hat!
Csak EZT látom a tükörben! Semmi mást. Lehetséges, hogy miután
megláttak a szüleim, azt gondolták: ez szörnyű, ilyet nem akarunk!
De  lehet,  másként  történt.  Legalábbis,  nagyon  remélem.  Néha
elképzelem, hogy anyám és apám titkon szerették egymást, mert a
szüleik  ellenségek  voltak,  -  amolyan  modern  Rómeó  és  Júlia
történet - titokban tartották szenvedélyes szerelmüket, de amikor
ifjú  anyám  teherbe  esett,  kitudódott  szégyene  és  kegyetlenül
elszakították őket egymástól. Anyám megszült engem, de elvettek
tőle. Ez talán egy jobb lehetőség, minthogy nem kellettem nekik.
Az  anyukámnak akarnia  kellett  engem.  Minden  szülő  szereti  a
gyermekét, az enyém sem lehetett kivétel az általános szabály alól!
Legalábbis, ezt szoktam mondogatni magamnak.

Van egy visszatérő álmom, ami olyan, mint egy régi, homályos
emlék. A szüleim szerint valószínűtlen, hogy igazi emlék legyen.
Szerintük, a tudatalattim kreálta magamat nyugtató magyarázat
gyanánt. Sokszor álmodom éjszakánként egy csodaszép nőről, akit
az  anyámnak  hiszek,  akinek  szeretete  nyilvánvaló  érzés
számomra…  de  csak  az  álmomban  olyan  nyilvánvaló.

Mélyen belül azért tudom, szeretnie kellett. Biztosan nem akart
elhagyni, de valami miatt, így kellett ennek lennie. Haragszom rá,
hogy  megtette.  Hiányzik,  habár  Marthanál  jobb  anyát  el  sem
tudnék képzelni.  Tudom,  szerencsés  vagyok,  senkinek  sem kell
mondania,  de a  vágyakat  akkor sem tudom kiölni  a  szívemből.
Álmaim anyukáját úrnőnek szólították, ami elég furcsa. Ugyebár, a
meseszereplőket hívják Úrnak és Úrnőnek. A nemes emberek rég
kimentek már a divatból, kivéve persze pár országban.

Tudom,  ki  vagyok,  de  igazából  mégsem.  Ki  vagyok  én?
Prudence  Parker,  egy  17  éves  lány…  aki  más.



Az én gigászi problémám a hétköznapi életben, igazából csak a
hat-hat  ujj.  Szerintem mindenkinek komoly  gátlásai  lennének a
helyemben, pedig amikor néha végig gondolom, rádöbbenek, nem
nagy  ügy,  legalább  biztosabban  állok  a  lábamon,  illetve  igazi
virtuóz vagyok zongorajátékban. A lábujjaimat legalább el tudom
rejteni, mindig zárt cipőt hordok. A kezeimet viszont nem tudom
eltüntetni, kivéve télen, ugyanis akkor a kesztyű elengedhetetlen
tartozék. Mindenki látja, hogy 12 ujjam van, nem pedig tíz!

Valahol, mindig úgy tekintettem magamra, mint egy kívülállóra,
sokszor önmagam zártam le a világra nyíló kapukat.  Önmagam
tettem magányossá,  mert  nem tudtam beletörődni  a  másságba,
amitől  pedig  sokszor  nagyon  szenvedtem.  Azt  mondják,  a
különcség erőssé  tesz.  Ebben van némi  igazság,  de  azért  jobb
lenne hétköznapinak lenni.

Martha  és  Robert  nem  engedte,  hogy  plasztikai  sebészhez
forduljak, pedig időpontot is egyeztettem egyhez, úgy két évvel
ezelőtt.  Azt mondják, ne szégyelljem, ez nem rossz, de ők nem
érzik azt, amit én. Ha nagykorú leszek, elvégeztetem a műtétet, ezt
elhatároztam. Tudom, én vagyok az életük értelme, de mégsem
engedik a műtétet, pedig tudják, mennyire vágyok rá. Ha lenne egy
jó tündér keresztanyám, aki teljesítené egy kívánságom, nem lenne
kétséges, mit kérnék tőle.

A szüleim szeretnék, ha elfogadnám magam és elégedett lennék
a  külsőmmel.  Mélyen  vallásosak,  úgy  gondolják,  Isten  nem
véletlenül  teremtett  másnak,  bizonyára  komoly  tervei  vannak
velem, ezért különböztet meg az átlagos emberektől. Ha így lenne,
szerintem ez inkább büntetés, nem pedig adomány. Biztos meg kell
fizetnem egy előző  életemben elkövetett  bűnömért,  vezekelnem
kell a mostani életben. De vajon Isten, milyen bűnért átkoz meg
hatodik ujjakkal!

Két  évvel  ezelőtt  jártam  egy  jósnőnél  Madridban.  Egyik



osztálytársam mesélt róla. Sok kérdést szerettem volna feltenni, de
mielőtt neki vághattam volna, az asszony már válaszolt is rájuk.
Csak ültem vele szemben és szájtátva hallgattam. A tenyeremből
olvasott,  kártyát  vetett,  horoszkópot  rajzolt  és  csak  mondta,
mondta és mondta, vagy egy órán keresztül. Tenyeremet nézegetve
a következőt közölte:

- Zavaros az életvonalad eleje, ilyet még soha sem láttam… nem
beszélve a hat ujjadról - elvörösödtem - nem az igazi szüleiddel élsz.
- közölte magabiztosan.

Azt mondta, hogy mintha nem is e földi világból való lennék.
Nagyon különösnek találta a tenyeremen a vonalakat.

Kérdezte,  kíváncsi  vagyok-e  a  szerelemre  is.  Mondtam,
szerintem kicsi rá az esély, hogy bárki belém szeressen vagy éppen
fordítva, de azért nézze meg, ha már itt vagyok. Szerinte nem volt
igazam! Azt mondta, egy igaz szerelmem lesz, aki hirtelen robban
be  az  életembe,  megváltoztatva  mindent.  Nem  látta  tisztán  a
sorsom,  de  mintha  két  férfi  harcolna  értem,  akik  között  majd
választanom kell. A választásom sok ember életére hatással lesz,
ezért viselnem is kell a felelősséget, mert a döntésemen sok múlik.

Azt  mondta  legyek  mindig  roppant  körültekintő.  Szerinte
valakik óvva vigyáznak, őriznek engem, miközben én nem is tudok
róla. Ezt a részét badarságnak gondoltam.

Mielőtt belefogott a kártyajóslásba, köszönetet mondott valami
istennőnek, akit arra kért, áldja meg őt bölcsességgel. Hat lapot
húzta,.  Az  első  szörnyen  megijesztett:  ördög  volt  rajta.  Sötét,
balsorsról árulkodó jelnek véltem. A jósnő szerint nincs itt nagy baj,
ez inkább figyelmeztetés a kísértésre,  erős szenvedélyre,  ami a
meggondolatlanság  felé  sodorhat,  de  jelez  egy  fajta
elszakíthatatlan  karmikus  köteléket  is.  Volt  egy  olyan,  amit  a
kelyhek  királyának  nevezett,  ez  egy  segítő  férfi  szándékát



jelentette, aki bölcsességével és tapasztalatával a helyes irányba
kalauzol  a  hosszú,  veszélyekkel  teli  úton.  A  többire  már  nem
emlékszem, talán nem is voltak fontosak.

Szeretném azt  mondani,  merő  ostobaság  az  egész,  de  nem
tudom. Hogyan lehetne az, mikor annyi mindent mondott, ami igaz
volt rám! Hogyan találhatta volna ki magától, hogy nem az igazi
szüleimmel élek! Nem ismert engem! Az utcáról sétáltam be, nem
tudhatott semmit rólam!

Amiben nagyon szeretnék hinni az, amit a szerelemről mondott.
Szeretném, ha megtörténne. A fiúkat nem különösebben zavarja a
„másságom”. Akadt egy-kettő aki tetszett, ráadásnak én is nekik,
de valahogy sohasem lett belőle semmi. A maximum az volt, hogy
Scott megfogta a kezemet másfél évvel ezelőtt, fél éve Carlos meg
akart csókolni, azt mondta szerelmes belém, de én nem hagytam.
Az én olvasatomban, csókolózni, csak érzelmekkel lehet.

Azt  hiszem,  ha  eltekintenék  a  végtagjaimtól,  akkor  igazán
boldog lehetnék. Néha mást is látok a kegyetlen tükörben, nem
csak azt a rondaságot. Néha szépnek látom magam. Sötétbarna
hajam enyhén hullámos és a hátam közepéig ér. Van aki szerint, a
mogyoróbarna szemeim igézőek. Mindig van egy srác,  aki  járni
szeretne velem, de nem engedem közel magamhoz egyiket sem.
Tudom, pár hónap és valahol máshol leszek, más emberek lesznek
körülöttem, így jobb, ha nem kerülök túl közel senkihez. Amíg nem
állapodunk meg végleg valahol, - amire jelen körülmények között
kicsi az esély - addig nem lehet barátom. Itt most, olyan igazira
gondolok,  akivel  elmegyek  suli  után  valahová,  aki  megfogja  a
kezem,  udvariasan  kinyitja  előttem  az  ajtót,  átkarol  a  sötét
moziban, szenvedélyesen megcsókol.  Szenvedélyesen megcsókol!
Hát igen, ilyen legyen mindenkép! Szenvedélyes forró csók!

Eldöntöttem, most meg fogom tenni itt Budapesten. Jöhet az
első  csók!  Ha valaki  megtetszik,  kipróbálom.  Lehet,  olyat  kéne



választanom,  akiért  nem  vagyok  totálisan  odáig,  nem  vagyok
szerelmes, az elválás csak még fájdalmasabb lenne. Még sosem
váltam el  senkitől.  Csak  sejtem,  milyen  lehet.  Nem szeretném
megtapasztalni  azt,  hogy  fáj.  A  filmekben  sokszor  láttam már,
regényekben is olvastam, hogyha valakibe igazán szerelmes leszel
és el kell válnod tőle, akkor szinte megszakad a szíved. Lehet, ő
hagyna el  idő előtt,  kiszeretne belőlem, elcsábítaná valaki  más,
vagy elütheti egy autó és meghalhat, én meg ott maradok egyedül.
Ha nem ez történne, akkor én utaznék tovább. Nem tudom, van-e
esélyem egyáltalán, ilyen körülmények között az igaz szerelemre,
úgy,  hogy  ne  érjen  komoly  csalódás.  A  csalódás  azt  hiszem
elkerülhetetlen,  ezért  nem szerethetek  bele  senkibe… egyelőre.

 

November eleje van, hullik a hó. Azt mondják nagyon hideg az
idei tél, de én nem érzékelem, máshogy működik a hőháztartásom.
Akár mínusz 20 fok is lehetne, akkor sem vacognék. Sosem fázom,
de az ellenkezője is igaz, sosincs melegem, nem izzadok. Bőven
ellenék egy pólóban is, de a szüleim miatt muszáj legalább egy
kiskabátot magamra vennem, amikor röpködnek a mínuszok. Meg
persze az embereket  is  megbotránkoztatnám, ha nem lennék a
fejem búbjáig gondosan bebugyolálva. Bár ha Londonban lennénk,
akkor pólóban is flangálhatnék az utcán, akkor sem lepődne meg
senki.  A  britek  annyira  hozzászoktak  már  a  kiszámíthatatlan
klímához,  hogy nem különösebben foglalkoznak a  hideggel.

Szóval Budapest! Úgy tűnt az évet itt fejezzük be. Tetszett a
város, minden nap rácsodálkoztam, olyan mesebeli és régies. Jól
érzem magam, mindenki kedves és barátságos. Állítólag a magyar,
a  második  legnehezebb  nyelv  a  világon,  persze  a  japán  után.
Szerintem esélyem sincs  megtanulni  egyiket  sem,  meg értelme
sem volna,  hiszen sehol  máshol  nem beszélik.  Az  anyanyelvem
angol,  de  egészen  tűrhetően  beszélek  olaszul  és  spanyolul  is.
Szerencsére az angolt általában mindenhol értik. Bár a franciákkal



3 éve meggyűlt a bajom, mert ők csak franciául szeretnek beszélni.

Budapesten úgy érzem, könnyen tudnék hosszabb ideig is élni.
Szuper lenne egy évet maradni! Egy teljes év, 365 nap, 52 hét az
én időszámításomban már valóban hosszú idő.

A múzeum egy kellemes házacskát bérelt nekünk a Városliget
közelében. Század eleji, régi típusú, igazán illik hozzánk. Az első
naptól  otthonunknak tekintettük ezt  a miniatűr palotát.  Minden
óriási rajta. Kétszárnyas ablakok, hatalmas a belmagasság, díszes
kívül belül, mégsem kirívó. Pont tökéletes.

Végzős  vagyok  a  középiskolában.  Mindig  amerikai  suliba
íratnak be a szüleim, ez az egyetlen lehetőség, ha a világot járod
folyton,  bár  többnyire  magántanuló  vagyok a  sok utazás  miatt,
ezért  keveset  vagyok  a  korosztályom társaságában,  ami  olykor
azért  hiányzik.  Az  amerikai  suliknál  ugyanaz  a  szisztéma  a
tananyagban, így könnyen lehet csatlakozni. Örültem, hogy végre
suliba  megyek,  előtte  fél  évig  csak  magántanulóként  voltam
regisztrálva. De azért, ott lógtak a levegőben a szokásos félelmeim,
amik a megfelelésből fakadtak.

Emlékszem az első napra, amikor indultam újdonsült iskolámba.
Reggel,  a  nadrágot választottam a térd fölött  végződő sötétkék
szoknya helyett. A szoknyáktól mindig kirázott a hideg, pedig nem
mondanám magam fiúsnak. Ódivatúnak tűnt, amikor a tükörben
mustráltam a külsőm. Nem voltam elégedett,  de mindenki  ilyet
hord, mindegy volt, tetszik-e vagy sem. Ez van! Begomboltam a
fehér blúzt, címeres nyakkendőt kötöttem, mellényt húztam, majd
jöhetett a kedvenc szürke szövet kiskabátom, az hál istenek már
nem egyen darab. Fekete sálat kanyarintottam a nyakamba, kötött
sapkát húztam a fejemre. A kesztyűt, én balga, otthon felejtettem.

Lent vártam a ház előtt az iskolabuszt, ami percre pontosan
érkezett.



- Jó reggelt! Prudence Parker? - kérdezte a fiatal sofőr.

- Khm. Igen. - válaszoltam elesetten. Nemtörődöm módon intett,
hogy szálljak fel.

Nem szeretem az első napot. Egyfolytában csak mosolyogni, jó
pofizni  mindenkivel,  válaszolni  ugyanazokra a  kérdésekre,  amik
minden  alkalommal  ismétlődnek.  Unalmas  és  egyhangú,  mert
ugyanarról  szól  a fáma, például  honnan jöttél,  mit  dolgoznak a
szüleid,  hány  éves  vagy,  milyen  zenét  szeretsz,  van  barátod,
szerelmed. Mintha ugyanazt a forgatókönyvet olvasnám és tudnám,
mi jön a következő pillanatban. Csak a helyszín változik, de a többi
ugyanaz. Tudtam jól, milyen az első nap a suliban és mi vár rám.

A busz tele volt. Sután leültem elől a legelső szabad helyre a
belső  ülésre  anélkül,  hogy  körbe  néztem  volna.  Nem  volt
kényelmes, de egy fél órácskát csak kibírok. Az ülés műanyaggal
volt borítva. Erre nyáron tuti ráizzad mindenki, morfondíroztam.
Rá egy percre egy srác szólított meg.

- Szia! A nevem Tom Mahoney. Ide ülhetek? – szédítő mosollyal
bámult bele a képembe.

Megkukulva  bámultam  rá.  Több  másodperc  is  eltelt,  mire
hangok jöttek ki a számon. Először elkezdtem ö-zni, de az nagyon
bután hangzott, így inkább összeszedtem magam és megszólaltam.

- Szia! Igen. - ennyit tudtam hirtelen kinyögni.

Az  adott  pillanatban  ez  is  felülmúlhatatlan  teljesítmény  volt
részemről. Örültem, hogy legalább ennyit kipréseltem magamból.
Hú! Kezdődik a kérdésözön.

Tom a legkevésbé sem volt zavarban. Mosolyogva foglalt helyett
a  mellettem  lévő  széken,  bátran  kezet  nyújtott.  Tetszett  a
határozottsága.



-  Azt  hiszem,  osztálytársak  vagyunk.  Te  vagy  Prudence?  -
kérdezte.

- Igen, de szólíts csak Prunak. - vágtam rá.

Kezdtem  végre  magamhoz  térni.  Talán  még  sem  tart  majd
ütődöttnek.  Eszembe  jutott,  hogyan  kell  kommunikálni  szavak
segítségével.  Boldog voltam, hogy a kifújt  levegőből  és  a  szám
mozgatásából értelmes szavak születtek. Kicsit talán még feszült is
a mellkasom a büszkeségtől, hogy sikerült összeszednem magam.

- Pru? Jó név. Egészen különleges. Nem ismertem még senkit,
akit így hívtak. Van valami jelentése esetleg?

Miután kimondta a nevem, mosolyogva felém fordult és mélyen
a szemembe nézett. Milyen jóképű! De túl rámenős. A barnás szőke
haján megcsillant a fény. Végre kisütött a nap! Kezdett visszatérni
az önbizalmam Tomnak köszönhetően, de a napfény is jót tett az
önérzetemnek, az mindig jókedvre derített, főleg télen.

- Öhm… igen. Azt jelenti óvatosság.

Hátra  lestem.  Pár  fiú  terpeszkedett  egy  csapatban,  valamin
éppen nagyon jól röhögcséltek. Két lányon akadt meg a szemem,
akik egymás mellett ültek. Teljesen egyformák voltak, méz szőke
hajúk is  ugyanolyan copfba volt  fogva.  Majd egy másik lánnyal
találkozott szemem, akin látszott, figyel engem.

- Pru?

-  Igen?  -  visszafordultam  Tomhoz,  megpróbálkoztam  egy
barátságos  mosollyal.  Nagyon  hatásos  volt!  Azon  nyomban
melegen visszamosolygott.

- Kicsit izgulsz? - kérdezte várakozóan.

- Egy kicsit. Tudod az első nap olyan… olyan… nem is tudom,



hogyan  mondjam…  -  próbáltam  neki  megmagyarázni,  de  nem
sikerült  megtalálnom a  helyes  szavakat,  pedig  mindegyik  „első
napon” elhangzik ez a kérdés.

- Ijesztő? - kérdezte, közben közelebb hajolt.

Meleg lehelete arcomnak csapódott, gyümölcs ízű rágó illatát
szívtam be az orromon.

- Igen! - vágtam rá hirtelen, mint aki ráébredt az igazságra -
De… nem! Nem ijesztő!  Csak egyszerűen… nehéz.  -  próbáltam
őszinte lenni, az mindig jó út egy új ismeretség kezdetén. - Tudod,
elég gyakran költözünk. Idén, ez már a harmadik alkalom. Nem
könnyű háromszor elkezdeni a gimit… ez a nehéz. - mutattam rá.

Befejezve a magyarázkodást kinéztem a bepárásodott üvegen,
éppen egy hídon hajtott keresztül a busz. Kicsit  elkalandoztam,
azonban Tom visszarántott  maga mellé  és  én újra  ott  ültem a
buszon mellette.

- Értem mire gondolsz, bár mi, viszonylag egyhelyben vagyunk.
- magyarázta- Én tavaly év közben jöttem. A többieknek már volt
pár hónap előnye, vacak volt. Eleinte kilógtam, de jó fejek a srácok,
meg  a  tanárok  is.  Pár  nap  után  sokkal  jobb  lett.  De  igazából
onnantól volt jó, hogy bekerültem a vízilabdások közé. A gimi meg
klassz, persze Montrealt nem pipálja le, de azért egész jó. - úgy 18
lehet, gondoltam- Kérdezz nyugodtan, ha bármi van. - a kezében
lévő tollal babrált, mint aki zavarba jött - Szívesen segítek.

Ez kedves. Tom határozottan szimpatikus volt. Lehet, ha elhívna
valahová,  akár  igent  is  mondanék.  Szőttem  magamban  a
romantikus  terveket.

- Szóval Montrealban éltetek előtte? - kérdeztem érdeklődően.
Jól  esett  hallgatni,  addig  sem  én  voltam  középpontban,  ami
egyébként  sem volt  soha ínyemre.



-  Igen! -  hangjából úgy vettem ki,  hiányzik neki -  Apámat a
munkahelye kinevezte az itteni leányvállalatuk élére, ami állítólag
nagy kihívás. Így hát, áttelepültünk. A bátyám már nem jött velünk,
egyetemre jár és koleszben lakik. Azt hiszem, karácsonykor eljön
majd látogatóba. Ez van. - vonogatta a vállát.

- Tökéletesen értelek. Tudod, nem jó folyton az elejéről kezdeni.
Nem ismerek  még senkit,  engem sem ismer  senki.  Új  minden
számomra,  másoknak  meg  én  vagyok  új.  -  bukott  ki  belőlem,
könnyen tártam fel benső érzéseimet.

- Hát igen, - sóhajtott együtt érzően - de egy valakit már ismersz!
- vigyorgott rám, két hüvelykujjával saját magára mutat.

Könnyű volt vele nevetni. Mintha ezer éve ismertem volna.

- Van egy bátyád?

- Aha, Brian. 20 éves, jogot hallgat, már teljesen önállóan él.
Apám  nagyon  büszke  rá,  folyton  vele  henceg  mások  előtt.  -
válaszolta  gondterhelten.

-  Ketten vagytok testvérek? -  kezdett  érdekelni  minden,  ami
Tommal kapcsolatos.

-  Nem.  Van  egy  húgom,  Amy.  Még  nagyon  fiatal,  8  éves…
kislány… még babázik. - csúfondáros volt a hangja - Neked van
tesód?

- Sajnos nincs. Egyke vagyok. - ismertem be.

- Annak is meg van az előnye, higgy nekem! - győzködött.

-  Én  örülnék,  ha  lenne  egy  bátyám  vagy  egy  húgom.  -
magamban gyakran elképzeltem egy ilyen eshetőséget. Egy nagy
bátyó, kifejezetten boldoggá tett volna.

-  Hát…  az  okos  bátyám  árnyékában  élek…  a  húgom  egy



tünemény, aki nem tud olyat kérni, ami nem teljesül azonnal. Én
meg, tengődöm valahol középen. Igyekszem felcsipegetni a földre a
leesett  morzsákat.  -  nevetett  kínján,  én  meg  szánakozó  arcot
vágtam  -  Na  jó!  Nem  olyan  rossz  a  helyzet,  csak  nem  olyan
egyszerű, ha több testvéred van.

-  Szívesen  kipróbálnám.  -  nem  tudott  meggyőzni  az
ellenkezőjéről.

A  szemei  lassan  elkezdtek  lefelé  vándorolni  rajtam  azon  a
módon, ahogy egy férfi  végigmér egy nőt.  Ez totálisan zavarba
hozott, lesütöttem a szemem.

- Aszta! - kiáltott fel.

Valahogy  rögtön  tudtam,  mire  gondol.  Azonnal  szitkozódni
kezdtem magamban. Hogy felejthettem otthon a kesztyűt! A fenébe!
Az „aszta”, elég egyértelművé tette számomra, mire vonatkozik a
meglepettsége.

- Neked… neked… bocs, én… ö. Ne haragudj, csak soha… ízé…
elnézést… nem akartam… - Tom bűnbánó képet vágott, de közben
kíváncsit is.

Hát igen, Tom sem lehetett kivétel az általános megdöbbenés
alól. Miért is gondoltam, nem veszi észre, vagy észreveszi, de meg
sem említi, mert nem is olyan nagy dolog! Persze, hogy megakadt a
szeme a kezeimen! Nem volt még olyan, aki ne tátotta volna el
óriásira  a  száját,  amikor  észrevette  a  másságomat.  A  hatodik
ujjacskám  reflexszerűen  megmoccant.  Ha  most  kérdezné  még,
elmennék-e  vele  mondjuk moziba,  tuti  nemet  mondanék.

Tom nem merte folytatni. Megsajnáltam. Tudtam, valahogy fel
kéne oldanom a kialakult feszült szituációt, elvégre egész kedves
volt még az előbb. Nem szólalt meg, csak ült kukán, mint, aki tudja,
hogy valami nagyon-nagyon rosszat csinált.



- Tom! Ez… igen. - felemeltem az egyik kezem, mint aki szintén
rácsodálkozik, hogy wáów, eddig észre sem vettem a hat ujjamat -
Én… így születtem. Nem olyan rossz!

Próbáltam lódítani, bár magam sem hittem el saját szavaimat.
Tudtam milyen ezzel együtt élni: igazán kellemetlen. Tudtam azt is,
meggyőzőbben kell  előadnom, ez igazából  semmiség számomra,
különben  végérvényesen  csöndben  maradunk.  Gondolkodtam,
hogyan vághatom ki magam ebből a kellemetlen helyzetből, aztán
beugrott.

- Van egy nagy előnyöm ennek köszönhetően, - szeme sarkából
óvatosan rám lesett - … kitűnően zongorázok! Állítólag, őstehetség
vagyok! - közöltem egy kis mosollyal a szám szélén. Gondoltam
kacsintok  is  egyet,  de  az  talán  túlzás  lett  volna  így  pár  perc
ismeretség után, ezért maradtam egy huncut mosolynál.

Tom végre kuncogni kezdett. Megkönnyebbültem, mikor láttam
rajta, egyáltalán nem érdekli a dolog, csak attól félt megbántott,
udvariatlan volt. Lehet, mégis barátok leszünk, vagy még annál is
több!

- Szívesen elmennék egy koncertedre, biztosan csodásan játszol.
- hangja énekelt, mosolyra húzódott a szám. Micsoda bók!

- Igyekszem. Csak az a baj, hogy általában az összes darabot át
kell írnom, mert mindegyik csak 10 ujjal számol. -  viccelődtem,
játszva  mozgatva  az  ujjaimat,  mintha  a  zongora  billentyűit
érinteném.

Tom harsányan nevetett.  Lehet,  hogy viccesnek találta,  amit
mondtam? Nincs mese, humoros lettem! Itt egy fiú, akit pár perc
után  megnevetettem.  Ez  tényleg  nem  semmi!  Büszke  voltam
magamra.

- Ez nagyon jó volt! - mutatott felém mindkét mutatóujjával. Úgy



látszik Tom imád mutogatni.

 

A  suliban  a  napok  átlagosan  teltek.  Tom  roppant  kellemes
társaságnak  bizonyult.  Érdeklődő  volt,  kedves,  segítőkész,  és
szerencsére egyáltalán nem érdekelte hány ujjam van. Az iskolai
vízilabdacsapat  kapitánya  volt.  Kitűnő  játékos,  sorra  nyerték  a
bajnokságokat. Próbált győzködni, menjek szinkronúszásra, mert
az  szerinte  csúcs  szuper,  és  mellesleg  szívesen  megnézne
fürdőruhában. Ennél a résznél kicsit lefagytam. Tom egyértelmű
célzása menthetetlenül zavarba hozott, próbáltam inkább nevetni
rajta, nem venni komolyan. Nem akarta ejteni a témát, így muszáj
volt beavatnom a cipőmben rejtőző másik nagy titokba.

- Tom, én nem szívesen lennék mezítláb. - ismertem be, hátha
rájön magától.

- Miért? Félsz, hogy megfázol? - kérdezte nem értve. Megint a
kezével gesztikulált.

-  Nem! Van egy  olyan problémám,  hogy a  lábujjaimnál  is…
szóval, hasonló a helyzet, mint a kezemen.

Most már ezt is tudta. Kínosan feszengtem, Tom a legkevésbé
sem, ami csak kicsit oldott a hangulatomon.

- Tényleg? - kérdezte rám meredve.

Bólogattam. Elhúztam a szám, hogy engem ez tényleg zavar,
nem akarom másoknak is mutogatni. Elég, ha én tudok róla, meg
most már ő. Untig elég!

-  Pru!  Senkit  sem érdekel!  -  jelentette  ki  -  Ez  tényleg nem
számít, nekem elhiheted! De ha mondjuk, három füled lenne, az
látod,  már igazán figyelemfelkeltő  lenne.  Ahhoz képest  a  plusz
ujjaid, mit sem számítanak! - vígasztalt.



- Köszi. - küldtem felé egy „köszönömös” mosolyt - De nekem
igen is számít, ezért nem megyek. - egyértelműsítettem, hogy ez
nálam a továbbiakban nem lehet kérdés.

- Egy dologra válaszolj. – bíztatóan bólintottam - Elhiszed, hogy
nekem egy cseppet sem számít?

Nyeltem egy hatalmasat. Célozgatott.

-  Igen. -  hittem neki, nagyon meggyőző volt,  hogy kedvel és
számára semmit sem jelent.

Hálás voltam a visszaigazolásért,  hogy a plusz egy ujjacskák
nem  számítanak,  de  a  lányok  pletykálkodását  lehetetlen
megállítani, én már csak tudom. Megszoktam, ahogy összesúgnak
a hátam mögött, ez mindennapos volt.

Én és az úszás, két külön világ. A vizet amilyen messze csak
lehet, elkerültem. A medencében úszkálást nem nekem találták ki.
Egyébként meg a víz fölött sem bírok maradni, elsüllyedek, mint
egy kavics. Szóba sem jöhetett a szinkronúszás, vagy bármilyen
vízzel  kapcsolatos  sport.  Kizárt,  hogy közszemlére  tegyem ki  a
lábaimat. Éppen elég volt, hogy a kezeimet látják!

Martha és Robert kitartóan próbálták megszeretetni velem a
vízben pancsikolást. Nem sikerült, nem rajtuk múlt. A nyaralásaink
alkalmával  ezért  többnyire  kirándulunk,  nevezetességeket
nézegetünk,  strandra  sosem megyünk.  Állítólag  kicsi  koromban
nagyon szerettem a vizet. De aztán elkezdtem nőni, észrevettem az
embereket,  akik  lopva  engem  figyeltek,  ekkor  talán  7  éves
lehettem.  Persze,  hogy  nem  akartam  többet  vízben  lubickolni!
Nagyon határozottan kijelentettem, többet nem teszem be a lábam
egy strandra sem.

 



Minden  lánynak  kell  egy  barátnő,  akivel  megoszthatja
mindennapos búját-baját, akivel semmiségekről locsoghat. Nekem
ez Libby lett. Mellette ültem a legtöbb órán, kivéve matekon, ott
Tom volt a szomszédom. Libby amerikai, csinos, vörös hajú, kék
szemű lány. A szeplők kifejezetten jól álltak neki, habár az egész
testét elborították. Libby papája, egy távközlési cégnél dolgozott itt
Magyarországon,  az  anyukája sajnos meghalt  pár  évvel  ezelőtt.
Volt egy testvére David, aki három osztállyal alattunk járt.

Már az első napokban rájöttem, Libbynek nagyon tetszik valaki.
Nem  lehetett  nem  észrevenni,  amikor  feltűnt  a  színen  ez  a
bizonyos valaki. Szerelmes volt a jóképű Tomba, a vak is láthatta!
Mondta,  jóformán két  szót  sem váltott  vele,  mielőtt  én jöttem.
Mivel Tom, többnyire minden nap kereste a társaságom, illetve az
első nap óta együtt ebédeltünk, ezért elkerülhetetlenné vált, hogy
Libbyvel is beszélgessen, udvariatlan lett volna, ha nem így tesz,
de az nem is Tom lett volna, hiszen ő az udvariasság mintaképe.

Barátnőm félénksége nem használt, hogy a fiú észrevegye őt,
ezért néha próbáltam felhívni Tom figyelmét rá. Pár nap elteltével
rájöttem,  Tom,  nem  az  az  „életembe  berobbanós”  típus,  így
többnyire igyekeztem leállítani, ha próbálkozott valamivel, magam
helyett  pedig  Libbyt  ajánlgattam,  kisebb nagyobb sikerrel.  Egy
ebéd alkalmával sikerült összehoznom őket. Bárcsak minden ilyen
könnyen menne!

Az első órámon ismertem meg Libbyt. Az egyik adminisztrátor
kísért be a terembe, bemutatott Mr. Raymondnak, aki megkért, pár
szóban mutatkozzak be az osztálynak. Egy osztálynyi fiatal előtt
beszélni nagy kihívás, zavarba is jöttem a feladattól. Nem szeretek
szerepelni, a szívem a torkomban dobogott az izgalomtól, de azért
sikerült nagyjából elmondanom, amit érdemes tudni rólam, honnan
jöttem,  hová  jártam  eddig  suliba.  Tom  is  ott  ült  a  teremben,
érdeklődve hallgatott.



Az egyik szőke lány - név szerint Sarah - eltakarta egyik kezével
a száját, úgy sugdolózott a mellette ülő másik szőkeséggel. Mr.
Raymond  sok  sikert  kívánt  és  a  Libby  melletti  szabad  székre
mutatott. Az óra utáni szünetben és onnantól kezdve mindig együtt
lógtunk. Találtam egy jó barátot már az elején, sőt mondhatom,
rögtön kettőt is, hiszen ott volt a jóképű Tom is.

Libbyt is zavarta a külseje, de nála mondjuk, nem volt olyan
rossz  a  helyzet,  mint  nálam.  Neki  jutott  a  vörös  haj  és  a
megszámlálhatatlan szeplő, nekem a hat-hat ujj… szerintem ő járt
jobban… szerinte én.

Sarah az a lány, aki első nap úgy megbámult fürkészve a buszon,
sejtettem, nem leszünk szívbéli jó barátnők. Később kiderült, Sarah
együtt járt Tommal, ha jól tudom vagy három hónapon keresztül és
még  mindig  a  kizárólagos  tulajdonának  tekintette.  Libby  azt
mesélte Sarah szakított, de szerinte azóta is bánja, mert Tom a suli
legjobb pasija, minden lány róla álmodozik titokban. Ez érthető volt
Tomot ismerve.

Sarah barátnőit Mandynek és Rosenak hívták, amolyan trendi,
suli szépei voltak, akikért a fiúk őrülten bomlottak. Persze az első
helyen Sarah állt. Látszott rajtuk, ki nem állhatnak, bár tudtam ki a
fő felbujtó köztük az utáljuk Prut klubban. Sarah aranyszőke hajú,
kék szemű, arányos testalkatú, nagyon csinos lány volt. Ha Tom az
álom  pasi  a  suliban,  akkor  Sarah  pályázhatott  az  álom  csaj
szerepére.  Rose hasonlóan szép volt,  mint Sarah.  Mandy barna
hajával kicsit kilógott a sorból, de a többi dologban ugyanolyan volt.
Semmi más nem számított nekik csak a külsőségek.

A folyóson bolyongtam az első héten, nem találva a termet ahol
éppen órám volt, amikor ismerős hangokat hallottam. Sarah volt,
aki éppen Tomot győzködte, hogy többet ne álljon szóba velem.
Észrevétlenül  hallgattam  rosszindulatú  megjegyzéseit,  hogy
micsoda torzszüllött az új barátnője. Persze, hogy rosszul esett! A



torzszülött szó kifejezetten sértő! Elfogadhatatlan! De Tom válasza
teljesen megnyugtatott és erőt öntött belém.

- Sarah! Ezt… most hagyd abba! - válaszolta neki ingerülten, a
hangja  keményen határozott  volt  -  Nem érdekel,  mit  gondolsz!
Szállj le erről a témáról és hagyj engem békén!

Óvatosan kilestem a sarok mögül, csak a fejem kandikált ki.
Szemtől szembe álltak, Tom legalább 20 centivel magasodott Sarah
fölé.  Zilálva  lélegzett,  látszott  felidegesítette  ez  a  beszélgetés.
Hátat fordított a lánynak és elkezdett a szekrényében kotorászni,
nem  törődve  a  dühöngő  szőkeséggel.  Sarah  kezeit  átfonta  a
mellkasa  előtt  és  egyik  lábával  ütemesen kopogtatott  a  kövön.

- Heh Tom? Csak nem tetszik neked? - kérdezte.

Tom  nem  válaszolt,  behunyt  szemmel  hatalmasat  sóhajtott,
miközben abbahagyta a keresgélést. Sarah közelebb lépett hozzá.

-  Neked  tényleg  tetszik?  -  hangjának  magas  tónusa  az  én
fülemet is sértette - Te jó ég! Ez nagyon gáz! Tom, gondold már
végig egy kicsit!  -  sipítozott  közben kezeivel  hadonászott,  hogy
Tom végre a szemébe nézzen - Hahó! Van ott bent valaki? Az a
lány… egy senki! Te nem akarhatsz a senkik közé tartozni!

- Szállj le rólam… és róla is! Egyébként sem tartozik rád, mit
érzek iránta! - felelte neki feldúltan.

Bevágta  dühösen  a  szekrény  ajtaját.  Hóna  alá  csapott  két
könyvet,  sarkon fordult  és  ott  hagyta  a  hisztis  lányt.

Ekkor  fogtam  fel,  Tomnak  tényleg  tetszem.  Jólesett,  hogy
megvédett Sarah előtt, de mást nem éreztem. Női szemmel nézve,
Tom helyes,  kellőképpen izmos,  nincs  olyan lány,  aki  ne  lenne
boldog, ha figyelmet szentelne rá, ráadásnak kedves és mellesleg
nem egy buta fazon. Minden lány bukik rá, ez nem kérdés! Ha



szavazatra bocsátanák Tom jóképűségét, akkor a száz százalékos
igen szavazat biztosan meglenne neki.

Kihallgatni egy beszélgetést nem nagy büszkeség, de legalább
megtudtam  hányadán  állunk.  Megértettem,  Tommal  sokkal
óvatosabbnak  kell  lennem,  nem  bátoríthatom,  ha  nem  akarok
konfliktust. Tudtam, az érzéseit nem leszek képes viszonozni. Kicsit
úgy véltem, magamnak is csalódást okozok ezzel.  Egy alkalmas
jelölt lehetett volna itt Budapesten az első csókra: Tom. Mindhiába,
szerelem nélkül, nem kellett nekem az a csók!

A  szüleim  mindig  aggódva  figyelték  az  iskolakezdéseimet,
azonban most nagyon elégedettek voltak. Tudtam, megnyugtatom
őket,  ha  beszámolok  Libbyről,  na  meg  Tomról.  Saraht
természetesen  kihagytam.  Minek  idegeskedjenek  miatta!  Ha
tudták volna,  Sarah már az első héten letorzszülöttezett,  akkor
biztosan kiborulnak. Martha talán, még a dirihez is bement volna
hős védelmezőmként. Ez igazán nem hiányzott.

Libby a suli harmadik hetében nálunk aludt egy hétköznapon.
Igazi csajos este volt, pizsamaparti, kólával, pizzával, pattogatott
kukoricával,  filmnézéssel.  Kértem  Libbyt,  ő  válaszon  filmet.
Leonardo di Caprioval, a Titanic megunhatatlan kedvencem, mint
kiderült  Libbyé  is.  Ritka  hosszú  film,  vagy  hajnal  kettőig  fent
voltunk, de megérte.

Kate Winslet helyébe képzeltük magunkat, akit Leo megment a
vízbe fúlástól, beleszeret, majd a romantika tetőfokán meghal érte.
Libbyvel  egyetértettünk,  meghalni  valakiért  a  legromantikusabb
dolog  lehet  a  világon.  Mindketten  odáig  voltunk  a  „halálos”
szerelmi  történetekért.  Rómeó  és  Júlia,  Trisztán  és  Izolda,
Püramusz  és  Thiszbé,  olyan megkapó történetek.

Másik nagy kedvencem a Don Juan de Marco. A film elején, az
imádott  Johnny  mond  valamit,  ami  örökre  bevésődött  az



agytekervényeimbe: „Az életben négy fontos kérdés van. Mi az,
ami szent? Miből van a lélek? Miért érdemes élni? Miért érdemes
meghalni?  A  válasz  mindegyik  kérdésre  a  szerelem.”  Libbynek
nagyon tetszett, mikor színpadiasan előadtam.

A  szerelem,  maga  egy  szent  kötelék,  amiből  a  lelkünk
táplálkozik,  ez  tartja  életben  az  embert,  ez  az  ami  előre  visz,
amiért  bármit  megtennénk.  Szerintem a  szerelemért  élni,  vagy
éppen meghalni a legigazabb tett. A való életben ellenben, nem
ismertem még olyan élő személyeket, akik ilyen mély szerelemmel
lettek volna egymás iránt, hogy akár meghalni is képesek lennének
egymásért. Az én igaz szerelmem csak szenvedélyes lehet, másként
gondolni sem tudok rá. Félek azonban, nagyon is, mert még soha
nem dobbant meg azon a módon a szívem. Remélem, ez tényleg
csak azért van, mert nem találkoztam még a megfelelő személlyel.
Egyszer csak szerelmes leszek én is!

Libbyvel  végigcsacsogtuk  az  estét,  ezért  a  másnap  reggeli
ébredés, kicsit nehézkesen ment, de nem sajnáltuk, mert remekül
szórakoztunk. Régen éreztem már ilyen jól magam.

Megosztottuk  egymással  titkainkat,  vagyis  inkább,  Libby
osztotta  meg velem az  egyik  titkát.

- Pru! - szólított meg félénken - Szerinted ki a leghelyesebb fiú a
suliban?

Miután kimondta, éreztem, elszállt kezdeti bátorsága. Nagyon
jól tudtam, mire kíváncsi. Lesütötte bátortalanul a szemét.

- Hát… igazából nem is tudom. - adtam az ártatlant, elmélkedve
a feltett kérdésen - Martint tényleg csípem, szeretem az eszét. Az a
magyar srác, azt hiszem, Lajosnak hívják, ő is egész helyes, de
igazából  nem fogott  meg senki.  –  Tomot direkt  kihagytam. Azt
akartam, hogy ő mondja ki - Szerinted ki? - kérdeztem vissza.



-  Szerintem… Tom. -  lehajtotta buksiját,  mint  aki  szégyelli  -
Szerinted is jóképű?

-  Tom?  -  kérdeztem  meglepettséget  színlelve,  a  vállamat
felhúztam egészen a  nyakamig -  Igen… Tom helyes,  de nekem
igazából nem jön be… csak, mint barát.

-  Tényleg?  -  hangosan felkacagott  megkönnyebbültségében -
Téged…  hm…  téged  tényleg  nem  érdekel  Tom?  -  kérdezte
boldogan.

- Nem igazán - vetettem oda félvállról - De barátnak tényleg az
egyik legjobb, persze csak utánad.

- Neked tetszik? - kérdeztem pajkosan.

Libby erre fülig vörösödött és kinyögte az igent, meg a „nagyon
ist.  Innentől  kezdve nem kellett  harapófogóval  kihúzni  belőle a
részleteket, mesélt magától mindenről. Mesélt arról milyen volt,
amikor Tom suliba jött először, amikor meglátta a folyosón, már
akkor milyen helyes volt, de azóta, csak még helyesebb lett. Ezen a
ponton  átment  a  beszélgetés  Tom ajnározásába,  ami  már  igen
csöpögősre sikeredett,  de  még így  is  szívesen hallgattam.  Tom
tavaly  karácsonykor  Sarahval  ment  az  évzáró  buliba  és  Libby
legmerészebb álma, hogy idén ő mehessen vele, de szerinte Tom
nem  fogja  elhívni,  reménytelenül  esélytelennek  érzi  magát.
Segítenem kellett  Libbynek,  de  akkor  még nem tudtam hogyan.

 

 

Kettő: Elhatározás
Szemem  dörzsölve  kikecmeregtem  az  ágyból.  Ásítottam,

nyújtóztam,  majd  félálomban  elindultam  a  fürdő  felé.  Minden



reggel megbotlom a küszöbben, aztán megfogadom, másnapra nem
felejtem el, hogy meg kéne emelnem ott a lábam, nem pedig láb
csúsztatva csoszogni. Mégis minden reggel ez megtörténik.

Martha és Robert hangja szűrődött ki a nappaliból. Veszekedtek!
Nem  hallottam  még  őket  soha  vitatkozni.  Nem  voltak  egy
hullámhosszon, ez az, ami megállított és hallgatózásra késztetett.
Közelebb settenkedtem. Tudtam, ez nem én vagyok. Belül erősen
dorgáltam magam.

- Nincs még itt az ideje Robert! Annyira fiatal! - közölte Martha.

-  De  igen!  Te  is  tudod,  hamarosan  el  kell  mennie,  nem
tarthatjuk örökre magunk mellett Prut. - magyarázta gyengéden.

- Tudom. - válaszolta megtörten - Már most fáj, hogy nem lesz
velünk. Születése óta velünk van. Én nem…

- Martha!  Tudjuk,  közeleg az idő.  Hamarosan megkapjuk az
utasításokat és neki el kell mennie. - az „el kell mennie” szavakat
erősen és külön-külön megnyomta -  Sokat kell  tanulnia,  mielőtt
végleg elmegy, talán… azt az időt még együtt tölthetjük.

Megértettem  azonnal ,  bár  az  utasításoknál  kissé
elbizonytalanodva ráztam meg a fejem. Hamarosan befejezem a
sulit, ez biztos. Az is biztos, hogy tovább kell tanulnom, beszéltünk
már róla.  Valamelyik amerikai  egyetemet akartam választani  és
kollégiumban laknék - ez a része nagyon izgatott, a kolesz. Szóba
került az Emory USA-ban, illetve a McGill Kanadában. Nálam a
McGill a befutó, de konkrétan még nem volt eldöntve.

Már  ettől  félnek,  mikor  még  el  se  mentem?  Nem  értem.
Helytelennek éreztem a hallgatózást, ezért besétáltam a szobába,
hogy tisztázzam velük a dolgot.  Martha háttal  állt,  Robert vele
szemben. Robert észrevett, Martha megpördült. Riadtnak tűntek.



- Jó reggelt! - köszöntem kényszeredetten mosolyogva.

Tudtam, tudják, hogy hallottam miről beszéltek.

-  Szia  édesem! Jól  aludtál?  -  kérdezte  Martha,  a  kábulatból
felocsúdva.

- Persze, jól! Hallottam miről beszéltettek. - lepleztem le őket.

Kínos, de muszáj volt kimondani. Tisztáznunk kellett mielőbb.
Ők hangsúlyozták mindig: beszéljünk őszintén.

-  Nem fogtok elveszíteni! Majd a szünidőkben meglátogatjuk
egymást.

- Hogyan? - kérdezett vissza Robert.

-  Hát az egyetem alatt! -  magyaráztam kezeimet is bevonva,
hogy  nyomatékosítsam,  mit  akarok  mondani.  Tom  jutott  erről
eszembe.

-  Á… persze… az  egyetem.  -  Robert  arcán halovány mosoly
jelent meg, kifehéredett arca újra feltöltődött vérrel.

- Majd folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Email, telefon, skype.
Nem olyan nagy ügy! Ti is nagyon fogtok hiányozni. De hol van az
még? - kérdeztem kicsit szemrehányóan.

Elvégre ők a felnőttek. Igazán tudhatnák, hogy még jó darabig a
nyakukon maradok, nem szabadulnak meg tőlem egykönnyen.

-  Olyan messze leszünk egymástól kincsem. -  nyögte Martha
magához ölelve.

Azért ez túlzás! Hahó! Még itt vagyok, vegyétek már észre!

- Anyu! Szorítasz! - óbégattam.

- Bocsánat. – lazított az ölelésen.



- Tényleg nem nagy ügy! - nyugtatgattam- Ez az élet rendje.
Mindig ezt mondjátok.

-  Igen,  mindig.  -  helyeselt  Robert.  Szomorúság  bujkált  a
hangjában.

- Kivel mész a karácsonyi bálba? – csapott le rám anyukám.

Gyors témaváltás, jellemző. Kezével magával húzott, leültünk a
kanapéra. Robert lehuppant a fotelba egy halk megkönnyebbülést
jelző sóhaj kíséretében, amit nem tudtam nem észrevenni.

- Lehet, hogy nem megyek. - ismertem be.

Tudtam, ez nem fog tetszeni az én anyukámnak.

- Nem hagyhatod ki Pru! Ezek a bálok, olyan… csodálatosak! - a
hangján  érződött,  hogy  azok  a  bálok,  amiken  ő  volt,  tényleg
csodálatosak lehettek – Meghívott már valaki? - érdeklődött tovább
kitartóan.

Igen, meghívott egy srác, de neki nemet mondtam. Igazából,
nem akartam elmenni. Tom, próbálta körüljárni általánosságban a
témát, de óvatosan kitértem, hogy nem nagyon érek rá akkor, mert
valószínű  elutazunk.  Füllentettem.  Járt  az  agyam,  mit  feleljek
Marthának,  de  nem  jutott  eszembe  semmi  értelmes,  amivel
kivághattam volna magam. Csak ültem ott, nagyokat pislogtam és
fogalmam sem volt mit válaszoljak. Martha törte meg a csendet.

- Szerintem Tom… - félbeszakítottam.

- Szerintem Tom Libbyvel megy. – vágtam rá a blöfföt.

Nem volt igaz, de bíztam benne, tényleg együtt mennek, ha
valahogy összehozom őket és kifundálok valami okosat.

- Libbyvel? - kérdezett vissza hüledezve - Biztos vagy ebben?



-  Igen… - Martha mindent tudni akart,  láttam a szemében -
Nekem most… készülődnöm kell anyu, különben elkések a suliból. -
próbáltam  rövidre  zárni  a  beszélgetést.  A  végén  még  tényleg
elkések!

- Oké. - csak ennyit felelt - De ha van kedved beszélgetni…

- Akkor te leszel az első. - rámosolyogtam és elslisszoltam.

Szaporán  szedtem  a  lábaimat,  hogy  minél  előbb  elérjem  a
szobám biztonságot nyújtó menedékét. Bezártam az ajtót magam
mögött. Fellélegeztem.

Martha  kíváncsisága  határtalan,  mindig  igyekszik  kihúzni
belőlem, tetszik-e éppen valaki. Általában elmondom, ha igen, de
egyik sem volt olyan komoly, hogy hosszasan diskuráljunk róla és
kielemezzük részletekbe menőkig.  Csak volt  és  kész.  Kis  plátói
vonzalom és ennyi.  Igazából  egyik sem volt  említésre érdemes,
ezért  nem volt  miről  beszélni.  Nincsenek titkaim Martha  előtt,
mindenkinél jobban ismer engem.

Az év végi iskolabál vészes közelségbe került. Libby unszolására
úgy  döntöttem  elmegyek,  bár  csikorgattam  a  fogaimat  miatta.
Egyszer  csak  kibírok  egy  ilyen  táncos  mulatságot  a  barátnőm
kedvéért,  na  meg  tudom,  Martha  rettentően  boldog  lesz,  ha
elmesélem neki.  A fiúknak kell  meghívni a lányokat,  ezért csak
reménykedhetünk,  hogy  tényleg  az  a  személy  invitál  meg
bennünket, akivel menni szeretnénk. Nekem igazából mindegy volt
kivel megyek, csak ne Tom legyen az. Őt Libbynek szántam.

A  másik  osztályba  járt  egy  francia  srác,  Jeromenak  hívták.
Barna haj, barna szem, semmi különös, azért persze szimpatikus.
Szükségem  volt  egy  viszonylag  semleges  személyre,  ezért  úgy
döntöttem, ő lesz a kiválasztott.  Kezembe veszem az irányítást,
kerül, amibe kerül. Nem buzgott bennem az önbizalom, ezért belül
nagyon izgultam, hogy én fogok meghívni valakit. Ennél rémesebb



szituációt, elképzelni sem tudtam. Jó ideig törtem a fejem, hogyan
csináljam.

A torkomban dobogott a szívem, amikor Jerome felé baktattam
a folyóson. Beszédbe kellett  elegyednem vele.  Háttal  állt,  egyik
kezében könyveket szorongatott, másik kezét zsebre dugta. Jerome
a hirdetőtáblára kirakott szakkörök listáját tanulmányozta. Nagyon
el volt merülve, észre sem vett.

- Szia! - köszöntem bátran és hangosan.

Megálltam  mellette  és  úgy  tettem,  mintha  én  is  keresnék
valamit  azon a  táblán.

- Hello! - válaszolta félszegen.

Szemem sarkából lopva ránéztem. Összpontosíts Pru! Lássuk!
Mik  is  vannak  ezen?  Nem  vettem  eddig  a  fáradtságot,  hogy
megnézem. Nem volt kedvem a pluszfoglalkozásokhoz, épp elég
időt  elvettek  az  órák.  Rengeteg  minden  volt  feltűzve:  színész
csoport, énekkar, kézműves kör, természetjáró klub és még sokáig
sorolhatnám.  Á,  meg  is  van!  Ott  a  rajz!  Tudtam,  hogy
rajzfakultációra jár, ezért a téma eszményi kezdésnek ígérkezett.
Itt az idő, nincs mire várni, vágjunk bele! Lehet, nem lesz még egy
ilyen remek alkalom, biztattam magam.

-  Jerome!  Szerinted  mennyire  jók  Mrs.  Sullivan  órái?  Azon
gondolkoztam, hogy én is feliratkozom. - lódítottam bevetve egy
mosolyt.

- Tényleg? - felém fordult és rám nézett.

Legalább észrevette, hogy ott állok… végre! Ez már fél siker, ha
úgy vesszük.

- Aha. Anyuék szerint többet kellene foglalkoznom vele, mert
érdekel  az  építészet  és  ahhoz  meg  nagyon  kellene  a  rajz.  -



bólogattam  kicsit  kötelességtudóan,  ilyenek  ezek  a  szülők
ráutalással.

- Az tök jó! Én képzőre akarok menni. Szerintem iratkozz fel
mindenképp,  az  órák  szuperek!  Mrs.  Sullivan  meg  nagyon  jó!
Legutóbb  csendéletet  készítettünk  akvarellel.  Egy  réztálban
különféle gyümölcsök voltak, azokat kellett lefesteni. Egyszerűen…
óriási  volt!  Legközelebb  külső  helyszínre  megyünk.  Azt  hiszem
valami templomot fogunk szénceruzával lerajzolni. - a hangjából
áradó lelkesedés nyilvánvaló volt. Jerome imádott rajzolni.

- Gyümölcsök? Az tényleg szuper lehetett. - reagáltam le.

Próbáltam  lelkesedést  mutatni,  de  nem  volt  könnyű.  Nem
igazán érdekelt,  hogyan kell  lefesteni a gyümölcsöket és hát,  a
templom sem villanyozott fel, egészében véve.

-  Jerome, az a helyzet… arra gondoltam…- már nem is tűnt
olyan egyszerűnek a meghívást kivitelezni. Te jó ég! Ez nagyon ciki!
Közben Jerome szemöldök ráncolva figyelt, vajon mit akarhatok.
Gyerünk Pru, megbírod csinálni! - Menjünk együtt a bálba!

Olyan hirtelen böktem ki, és olyan erőteljesen, hogy magam is
meglepődtem.  Szinte  rákiabáltam szegényre.  Kicsit  finomabb is
lehettem volna, mondjuk, szeretnék elmenni a bálba, te nem? Vagy,
még  nem  hívott  meg  senki,  te  már  elígérkeztél?  Vagy  valami
hasonlót  kellett  volna,  de  ennek  már  befellegzett.  Ránézésre
Jerome is  meghökkent,  szemeivel  furcsán meredt  rám.

Hát  ezt  nagyon  nem jól  csináltam.  Sőt,  elrontottam.  Tutira
kibújik a meghívás alól és nemet mond. Totál elszúrtam! Hogy én
milyen  béna  vagyok!  Béna!  Béna!  Béna!  Szidtam  magam  és
toporogni  kezdtem idegességemben.

- Rendben. - válaszolta vagy fél perc hallgatás után.



Most  rajtam volt  a  sor  a  megdöbbenésben.  Igent  mondott!
Meghívtam és igent mondott!

-  Szuper!  -  megkönnyebbülten  nevettem  fel.  Én  simán
elutasítottam volna magamat - Persze csak, mint barátok. - tettem
hozzá gyorsan, nehogy túl sokat képzeljen a meghívás mögé.

- Oké! - válaszolta higgadtan. - Szeretnéd, hogy érted menjek?

-  Ö…  persze!  Ilyenkor  ez  a  szokás,  nem?  -  teljes  zavarba
kerültem.

Egy fiú fog értem jönni, én meg bálba megyek vele. Ó te jó ég!
Ha ezt Marthanak elmesélem, ki fog ugrani a bőréből.

- Aha, úgy tudom. - válaszolta.

Legalább annyira  zavarban volt,  mint  én.  Úgy éreztem jobb
mindkettőnknek,  ha  gyorsan  elbúcsúzom  valamilyen  kitalált
ürüggyel.

- Akkor 6-ra nálad leszek. Hol is laksz pontosan?

-  Jó,  a  6  óra  szuper!  –  elhadartam  a  címünket  -  Majd
elfelejtettem!  Le  kell  adnom  egy  adatlapot  az  irodában.  Most
mennem kell. Akkor… szia!

- Oké. Szia!

Úgy  éreztem,  vissza  kell  néznem.  Egy  alig  látható  mosolyt
küldtem felé.

Akkor ezen is túl  vagyunk. Érdekes este lesz.  Pru te bizony
bálba mész! Csak Tomot kell rávennem, aki majd meghívja Libbyt
és akkor kerek a világ! Mosolyogva sétáltam a szekrényem felé,
hogy kihalásszam belőle a töri könyvet. Libby ott várt.

- Szia! - köszöntem rá szélesen vigyorogva.



Nem tudtam leplezni a történteket, önkéntelenül is mosolyra
állt a szám. Meghívtam egy fiút és bálba megyek vele. Soha nem
gondoltam volna, hogy ilyet teszek egyszer!

- Szia Pru! Mitől van ilyen jó kedved? - tudakozódott kíváncsian
pislogva.

- Nem fogod elhinni! - fogtam bele - Jeromemal megyek a bálba!
- kacarásztam.

Libby szájtátva bámult rám, majd két kezével eltakarta a száját
és úgy nevetett.

- Remélem, nem neveted ki a választásom, na meg a partnerem!
- figyelmeztettem.

- Dehogy Pru! Ez nagyon klassz! - mentegetőzött - De tényleg,
Jeromemal? - hüledezett.

- Bizony. - esküre emeltem a kezem, ez bizony nem tréfa, az én
partnerem Jerome lesz.

- Valld be, hogy tetszik! - cukkolt.

- Libby Holloway! Ezt verd ki a fejedből! Csupán jól akarom
érezni magam. Az tetszik… hogy nem tetszik!

- De igen! Én tudom. - kontrázott - Biztosan tetszel neki, ha
meghívott. - bizonygatta a saját igazát, közben nagyokat bólogatott.

-  Az a helyzet… hogy én hívtam meg -  böktem ki.  Kezdtem
büszke lenni bátor tettemre.

- Nem hiszem el! -  tátotta el a száját ismét - De miért pont
Jerome? Nem is vagy jóban vele!

- De rosszban sem vagyunk! Egyébként meg, szeretném jobban
megismerni,  meg  azt  hallottam nagyon  jó  rajzból,  engem meg



érdekel…

- Jól van, jól van! Nem kell magyarázkodni. - állított le - A lényeg,
hogy jössz. De hogy pont a kis franciával! De tudod, mit mondanak
a franciákról? - vonogattam a vállam. Nem, fogalmam sincs, mire
gondol.

- A szerelemben világbajnokok. - suttogta halkan, mint aki tiltott
dologról beszél.

- Na de Libby! - hahotáztam. Libby gondolatban már Jeromehoz
is adott - Hová nem gondolsz!

-  Egyébként  tényleg  jó  srác,  -  folytatta  -  csupa  jó  dolgot
hallottam felőle. De tudod milyen heves vérmérsékletűek ezek a
franciák. Nem árt előre felkészülnöd, mielőtt támadásba lendül. –
nem akart leszállni a témáról.

- Szerintem Jerome nem az a tipikus francia, amire gondolsz.
Szerénynek tűnik és határozottan félénknek.

-  Hát  igen,  de  sosem lehet  tudni.  Lehet,  hogy  hirtelen  fog
előtörni belőle a francia vér. Rád veti magát, mielőtt észbe kapsz.

Fájni  kezdett  a  gyomrom  a  sok  nevetéstől.  Határozottan
fáradtabb voltam, mint egy órával ezelőtt. Valószínűleg a Jerome
miatti izgatottság csapolta meg az energiám.

-  Nem  hiszem,  hogy  Jerome  letámadna.  Különben  is
megmondtam neki, hogy barátként gondolok rá. Más szóba sem
jöhet részemről!

-  Persze  Pru!  A  bálok  már  csak  i lyenek,  mindig  a
BARÁTAINKKAL  megyünk!  -  cukkolt  tovább  a  barátnőm.

- Olyan rossz vagy! - feleltem.

- Engem még nem hívott meg senki. - panaszolta.



Összeszorítottam  az  ajkamat,  sóhajtottam  együtt  érzőn.  A
könyveket  a  kezemben  gyorsan  behajítottam  a  szekrénybe,
kiszedtem a füzetem. A kétpolcos szekrényben hihetetlen volt a
káosz, majd később megpróbálom emlékeztetni magam, hogy kicsit
pakoljak  össze.  Szörnyen  néz  itt  ki  minden!  Martha  biztosan
leszidna, iszonyatos volt a rendetlenség. Eszembe jutott, fel kéne
dobnom Libbyt, kezdett letargikussá válni.

- Annyira fruktruál ez az egész! - nyafogott, mire felkaptam a
fejem.

- Hogy mit csinál? Hogy mondtad?

- Hát fruktruál! Érted? - magyarázta.

Én továbbra is nemlegesen ráztam a fejem, kicsit elhúztam a
számat is, miszerint egyáltalán, dunsztom sincs, mire gondol.

- Hát… szomorúvá tesz. Most már kapizsgálod? - kérdezte kicsit
szemrehányóan.

Abban  a  pillanatban,  hogy  kimondta,  visszavonhatatlanul
kacagni kezdtem. Libby értetlenül,  kicsit  sértődötten lesett  rám
vörös pillái alól.

-  Szerintem  azt  akartad  mondani,  hogy  frusztrált.  -
magyaráztam  tovább  röhögcsélve,  alig  kaptam  levegőt.

- Ja! - már ő is nevetett - Igen, tényleg arra gondoltam!

- Ne aggódj! - vigasztaltam - Szerintem nem késik soká az a
bizonyos meghívás. – céloztam Tomra.

-  Gondolod?  Annyira  boldog  lennék,  ha  Ő  hívna  meg.  -
ábrándozott - Szerinted tényleg van rá esély? Az annyira jó lenne!

- Túl sokat aggódsz ezen. Akár te is meghívhatnád Tomot, ahogy
én is  csináltam a kis  franciámmal.  -  úgy éreztem a tapasztalat



birtokában, már tanácsokat is osztogathatok.

- Á, én ehhez túl szégyenlős vagyok, meg kicsit régimódi is.
Neki  kell  meghívnia!  Én  nem  vagyok  olyan  szemérmetlen
nőszemély,  mint  itt  egyesek!

- Egy kis szemérmetlenség pedig nem árt!

- De én annyira, de annyira szeretném, hogy azt el se tudom
mondani!

-  Gyere,  mert  elkésünk  az  óráról.  -  állítottam le  a  közelgő
ömlengés áradatott.

A nap hátralevő része kellemesen telt, leszámítva azt az enyhén
feszengős jelenetet, amikor Jerome szembe jött a folyosón. Libby
megbökdöste a könyökével az oldalam, kuncogtunk, szegény fiú
meg irul-pirult. A lányok már csak ilyenek. Libby megadta nekem
azt az illúziót, hogy átlagos vagyok és ezt jó darabig el is hittem.

Másnap  ebédnél,  az  asztalnál  ültem,  vártam Libbyt.  Tom a
semmiből bukkant fel.  Megéreztem a vesztem. A szemei azt az
üzenetet kiabáltak: megvagy! Eddig kerültem, de végre túl voltam
a báli  meghívásos mizérián,  így nem volt  ok továbbra is  távolt
tartanom magamtól.

- Szép kisasszony! - egy főhajtás kíséretében rám mosolygott.

- Uram! - viszonoztam a közúri udvariasságot - Kérem, foglaljon
helyet.  -  intettem  arisztokratikusan  az  egyik  székre  mutatva,
mintha én lennék az  angol  királynő.

Tudtam,  most  nem  bújhatok  ki,  nem  szaladhatok  el  (pedig
megfordult  a fejemben),  rá fog kérdezni.  Túl  kell  esnünk ezen,
hogy  Tom  túlléphessen  rajtam  és  esetleg  eljusson  Libbyig,
gondolatban legalább.



-  Nagyon  csinos  vagy  ma.  Tetszik  így  feltűzve  a  hajad!
Gyakrabban hordhatnád így. - Micsoda bókok egymásutánban!

- Köszönöm. - belevörösödtem a válaszba. Reméltem nem vette
észre.

-  Szeretném,  ha  velem  jönnél  a  bálba!  -  hangzott  el  Tom
kívánsága minden bevezetést nélkülözve.

Egyenes,  őszinte,  semmi kertelés,  egyszerűen Tom. Kezdtem
sajnálni, hogy csalódást kell okoznom, de a már el volt döntve az
ügy,  nem volt  mit  tenni.  Amikor ránéztem, el  kellett  ismernem
fantasztikusan sármos, azzal az ellenállhatatlan mosollyal az arcán.
Visszamosolyogtam és lassan lesütöttem a szemem sajnálkozóan.

- Nem kell most válaszolnod. Gondold át! De én nagyon örülnék,
ha igent mondanál.

- Tom!

-  Ajaj!  Ez  rosszul  kezdődik.  -  csóválta  a  fejét,  még  mindig
mosolygott.

- Én… ne haragudj, de… valaki már megelőzött.

Tom meglepetten  pislogott  kettőt.  Tényleg  bízott  benne,  én
leszek a partnere a karácsonyi bálon! Azon kezdtem agyalni, vajon
nem adtam-e neki kétértelmű jelzéseket. Akkor tényleg lett volna
okom haragudni magamra.

- Nem kellett volna eddig várnom! Tudhattam volna, hogy nem
csak nálam van tervbe véve! - újra zavarba hozott, rákvörös lettem.
Észrevette, igyekezett korrigálni - Hát… ha nemet mondtál volna,
az rosszabb lenne. Így azt hiszem… egész jól megúsztam. De egy
táncra, remélem felkérhetlek!

- Mindenképpen. - válaszoltam - Nem akarok tippeket adni, de



nem tudom megállni,  -  kíváncsian lesett -  Libby még szabad és
szerintem örülne…

- Tényleg? - a hangsúlyból úgy tűnt érdekli.

- Igen! Szerintem örülne, ha meghívnád.

-  Sziasztok!  -  Libby  lepakolta  a  mellettem lévő  helyre  zöld
tálcáját - Mekkora sor volt! Azt hittem sosem juttok el a kasszáig.
Majd éhen halok! - panaszolta.

- Nekem mennem kell. - jelentette be Tom - Sziasztok! - küldött
Libby felé egy halovány mosolyt.

- Szia! - mondtuk egyszerre.

 

Martha  otthon  volt,  mikor  hazaértem,  éppen  a  konyhában
serénykedett. Levettettem magam a székre, hogy elmeséljem neki
az aznapi történéseket. Mindig így tettem, amióta csak az eszemet
tudom. Ínycsiklandó illat terjengett.

- Mi lesz a vacsi? - érdeklődtem szaglászva.

- Ma neked kedveztem! Spenótos lasagne, kétféle sajttal. Robert,
majd a tegnapi maradékot eszi. - kacsintott egyet, én meg persze
elkacarintottam magam.

-  Hm.  Már  most  éhes  vagyok!  Sokára  lesz  kész?  -
türelmetlenkedtem,  korgott  a  gyomrom.

- Fél óra maximum! Addigra Robert is hazaér. Most beszéltem
vele. Hamarosan indul, csak még el akart intézni egy tengerentúli
hívást. - felelete elégedetten.

- Anyu… szeretnék mesélni valamiről.



Előbb-utóbb muszáj közölnöm vele ezt a bál dolgot, inkább most
túl leszek rajta. Vágjunk bele! Martha megtörölte a kezét, leült
mellém a kör alakú asztalhoz.

- Szaftos kis történet? - incselkedett pletykára éhesen.

- Nem! - nevettem el magam- Rólam van szó… meg a bálról.
Elmegyek!

- Örömmel hallom! Ki a szerencsés áldozat?

- Jerome Dupurey, évfolyamtárs.

- Ó! - szaladt ki a száján. Nem a de jó, hogy mész ó-nak hangzott
-  Én tényleg azt  hittem,  Tommal  mész.  -  Tom,  minden anyuka
dédelgetett álma. Kezdhettem a magyarázkodást.

-  Az  a  baj,  hogy  Tom  többet  szeretne,  mint  csak  simán  a
barátom lenni, ezért nem akartam vele menni. Meg egyébként is,
Libby  szerelmes  belé.  -  Jobb,  ha  mindennel  tisztában  van,
gondoltam,  legalább többet  nem hozza  fel.

- Szóval meghívott? - ráérzett az elevenemre, mindig így volt.

-  Igen.  De  akkor  már  tudtam,  hogy  Jeromemal  megyek.  -
ismertem be.

- Oké, Tom téma lezárva, akkor mesélj kicsit erről a Jeromeról. -
kérte mosolyogva.

- Hát semmi különös. Elmúlt 18, többé-kevésbé olyan magas,
mint én. Szerintem a suliban ő a legjobb rajzból, kedves srác…
ennyi!  -  megerősítettem  Martha  feltevését,  hogy  Jerome  sem
érdekel  komolyabban.

- A lényeg, elmondhatatlanul örülök, hogy elmész. - felállt és
begyújtotta a sütőt - Már itt volt az ideje, hogy részt vegyél egy
ilyen  társadalmi  eseményen!  Hidd  el,  kellenek  az  ilyen



tapasztalatok, később örülni fogsz, hogy elmentél. Jól fogod érezni
magad! Ebben száz százalékig biztos vagyok.

-  Én  nem  vagyok  ebben  olyan  biztos.  -  mormogtam  alig
hallhatóan, eszembe jutatva mennyire nem vagyok oda a bálokért.

- Ötven év múlva az leszel. - felelte magabiztosan.

- Én igazából ellennék ezek nélkül is. - jegyeztem meg halkan.

- Hát akkor meg, hogy hogy elmész? Most már tényleg nem
értelek.  -  igaza van,  teljesen logikátlan dolgokat  beszélek,  nem
csak őt, magamat is összezavarom - Nos, hagy halljam!

- Igazad van anyu! Tudom, utólag bánnám, ha nem lennék ott. -
kis hazugság belefér, legalább Martha is megnyugszik.

- Szerintem is! - értett egyet.


