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Az igazság fájdalmas dolog, akkor is, ha nem vagy józan. Talán csak jobban viseled.

- Bea! Gyere már!

- Mi van?!

- Kapd össze magad!

- Nem tudom. Hagyj!

- Állj a lábadra! Egy sarok és ott vagy! ...Miért csinálom ezt veled végig minden szombaton?!

- Csak.

- Csak?!

- Mert a legjobb barátnőm vagy?

- Mert az egyetlen barátnőd vagyok!

…

- „Kellemetlen!”

Nos, igen. Így végződött a buli. A sokadik buli, …de kezdem az elején.

Nem kenyerem a panaszkodás, mégis el kell mondanom: miután visszatértem Hajmáskérről, az életem megváltozott. Bennem,
mélyen legbelül kiakadt valami, mint öreg rugós óra, amit ha túlhúznak, megáll a „ketyegője”, mutatói nem lépnek tovább. Bár az élet
zajlott körülöttem, fokozatosan, mintha lépcsőn lépdelnék lefelé, úgy süppedtem bele abba a mocsárban, amelyet az Arlen szőtte
ármány mart a lelkembe. Megmérgezett ez a sár, türelmetlenebbé, felelőtlenebbé tett. Hatására jelentéktelenedni látszottak létem
korábban domináló értékei. Arra sarkallt, ne számoljak a következményekkel, csak éljek. Éljek úgy, hogy ne kelljen összetört lelkem
darabkáin egyensúlyoznom.

Így, hogy annak a bizonyos nyárnak a végén a Pszichiátria rácsos ablakain át néztem az udvart, elevenítettem fel a múltat, és
gondoltam vissza arra a világra, aminek realitását ép ésszel megkérdőjeleztem volna, ráébredtem: kibabrálni azzal lehet, aki hagyja.
Aki elég naiv ahhoz, hogy bedőljön egy zöldeskék, mélyen ülő szempárnak, még akkor is, amikor már tudja, hogy menekülnie kell!
Menteni a menthetőt, mielőtt magába szippantja, elnyeli egy olyan világ, ami élhető ugyan, de érthetetlen és ijesztő, hazug és zavaros.
Ellentmond a valóságnak, megcáfolja azt, s létezőnek állítja be, noha a józan ész elveti, megtagadja. Pellengérre is állítja, kényszerítve,
hogy ténnyé nője ki magát. Ténnyé, igazsággá, leírható, de el nem mondható, másokkal meg nem osztható valósággá. Azt is azért,
hogy a külső szemlélőt eltávolítsa embertársaitól. Acélos éket verjen közé s a boldog tudatlanok közé, akik nem hisznek kitalációkban
vagy holmi legendákban, s akikhez ismét tartozni akartam. Olyannyira akartam, hogy hajlandó voltam meghazudtolni magamat,
nevetve, mint aki jól tudja, korábbi elmeállapotának voltak köszönhetőek szavai. Szavai? Agyszüleményei! Hiszen mi más is lehetett
volna mindaz, amit megélni, látni véltem, mint egy, az agyongyötört elmém kreálta kisiklott sztori?! Egyedül maradtam a tudásommal
és a gondolataimmal. A tudásommal, amit nem adhattam tovább, a gondolataimmal, amit nem oszthattam meg senkivel. Még a legjobb
– bocsánat, egyetlen – barátnőmmel sem. Más szemmel néztem a világot, mint három évvel korábban, mielőtt gyanútlanul nyaralni
indultam Hajmáskérre. Ezért nem is érthette, mi történt velem, miért változtam meg csupán másfél hónap alatt. Miért lett a szófogadó,
elkényeztetett lányból zaklatott életű lázadó. De nem csak barátnőm szembesült ezzel. A szüleim is, akik, hogy visszakapják kissé
szétszórt, nemtörődöm, „teddide-teddoda” lányukat, bármit képesek lettek volna elkövetni. Pedig az a lány, már nem létezett. Eltűnt,
ahogy kisétált Hajmáskérről Arlen, vele Evelin, Patrik és Gitta. Ami maradt: a megszégyenített, átvert, saját maga előtt is lejáratott,



fájdalommal és dühvel átitatott lélek, ami csak ideig-óráig volt képes átnézni a történtek állította örvénylő fal felett. Addig, amíg
folyton erőlködő, fáradt tekintete a kimerültségtől lejjebb nem siklott, hogy ismét elvesszen a sodró örvényben. Pedig várt a suli, a
szigorlatok, a szakmai gyakorlatok. És mindezzel a hátam mögött és bennem, próbáltam helytállni a „nagybetűs” életben, amiről sokan
nem is sejtették, milyen titkokat hordoz, a látszat szemet elhomályosító leple alatt!

Ekkor, azonban már nyár volt. A tanévnek ismét vége lett, s a diszkóhajón töltött (megint csak) mámorosra sikeredett buli után a
szállásunk felé tartottunk, Tihany központjában, egy kevésbé forgalmas utcán.

A buli, ahogy korábban emlegettem, „mindenhétvégés” elfoglaltsággá nőtte ki magát, ezzel segítve át a hajtós hétköznapokat
követő töprengő,  visszatérő emlékekkel  tarkított,  fájdalmas hétvégeken.  Nem mintha megoldott  volna bármit!  Ezt  hétről  hétre,
hónapról hónapra élve tapasztaltam. Akkor, amikor kijózanodva szembesültem azzal, hogy az újabb pohár ital, vagy felhajtott mézes
pálinka sem mulasztotta el – csak átmenetileg elhomályosította – a fájdalmat, ami a lelkemet gyötörte. Így utólag már látom, akkor
még csak sejtettem: nem ez a megoldás. Mondhatnám, hogy ezzel az életmóddal csak még problémásabbá, még bonyolultabbá tettem
az életemet, de minek tenném. Aki próbálta tudja, aki nem kacérkodott vele, talán el sem hiszi!

A szállásunk felé tartottunk tehát. Még egyszer összeszedtem magam, s bár a körömcipőben lépten-nyomon megbicsaklott a
bokám, tudtam, ezt az utcányi távolságot a magam erejéből is képes leszek megtenni. „Hacsak ki nem töröm, mire megérkezünk” –
fordult meg a fejemben, de csupán egy pillanat erejéig. Azután azonnal tovalibbent az ital hintette ködfelhő hátán.

Persze a ködfelhő csupán akkor éjjel volt képes elodázni a szerencsétlenséget, amit a maradék eszem előrevetített, s néhány
órányi alvás után megtapasztalhattam, hogy nem figyelmeztetett ok nélkül. Fájdalmas, duzzadt bokával ébredtem, s kászálódtam ki az
ágyból,  kócosan, kábán, ahogyan azt másnaposan illik.  Még a sminket sem mostam le magamról,  igaz,  megpróbáltam. Erről  a
zuhanytálcában hagyott hófehér törülköző árulkodott:  a frottírt  itt-ott  fekete és egyéb, egymásba keveredő foltok tarkították. A
szemhéjfestékem és az arcpirosító lehetett, némi púderrel keverve.

Bicegve indultam vissza a szobába, ahol tekintetem Mesit kereste. Barátnőm még mindig az ágyon feküdt, hason, nyitott szájjal,
elterpeszkedve szundított. Hálás voltam neki, amiért elviselte újmódi különcségemet. Nem fordított hátat, még akkor sem, ha sokszor
nem értette a viselkedésemet. Együtt ütöttük tovább a labdát a röplabda edzéseken, és viseltük egymás köntösét a zuhanyzóig.
Ellentmondást  nem tűrve  szedte  ki  a  szemöldökömet  hétvégeken,  hogy  viszonzásképpen  frizurát  varázsoljak  loboncos,  göndör
fürtjeiből. Az a lobonc, amit frizurának neveztem, most félig eltakarta az arcát, a takaró, pedig a felsőtestére csavarodott. Percekig
figyeltem őt, s igyekeztem megőrizni ezt a képet. Tudtam: évek elteltével is mosolyt csal majd az arcomra.

Az ágyamon ültem tehát, a térdeimet magam elé húzva, amikor halk rezgéssel hívást jelzett a mobil.  A hangot az üres, fa
éjjeliszekrény felerősítette. Sietősen kaptam a kezembe, nehogy Mesi felébredjen a zajra. A kijelző Nóra nénire hivatkozott, úgyhogy a
telefon a párna alatt végezte.

Elgyengülve hunytam le a szemem. Nem először keresett az idén, ahogy azt tavaly és két éve, szinte minden hónapban tette.
Érdeklődött, próbálkozott fenntartani a kapcsolatot. Meg is látogatott évente egyszer, noha én magam nem kerestem őt. Nem utaztam
el hozzá, pedig minden évben hívott.

Még egy perc, és abbamaradt a rezgés. Felsóhajtottam. „Most, legalább nem kell magyarázkodnom.”

- ÁHmmm!

A hang, Mesi torkából szakadt fel, nyújtózkodás közben. Kicsit olyan volt, mint egy elfuserált macska dorombolása. Fáradtan
szemléltem, amint feltámaszkodik, az órára pillant, majd visszazuhan a párnára. Az utolsó napot töltöttük Tihanyban, a szoba háromig
volt a mienk. Ebédelnünk kellett volna és csomagolni, készülődni a haza útra, de Mesi, a takaróval a fején visszaszunnyadt, én pedig
hagytam aludni. Egymagam indultam az étkező felé. Tudtam: fel kell hoznom az ételt, különben ma sem ebédelünk. Márpedig az
előttünk álló hosszú útnak nem vághattunk neki üres gyomorral.

Nos, kedvetlenül léptem ki a folyosóra, de kárpótolt a tálcára halmozott finomság illata, vissza már ezzel a kezeimben érkeztem.
Közönyösen vettem tudomásul, hogy az ajtó nyitva, s a barátném, aki néhány perce még aludt, most dagadt szemekkel tekint rám az
ágyról, s hunyorítva, kezében a telefonnal artikulálva mondja:

- Téged keresnek.

Biztosra vettem, hogy anyu az. Már délelőtt fel kellett volna hívnom, s hogy nem tettem meg, annak a késői ébredés volt az oka.
Persze  a  másnaposság sem tesz  jót  a  memóriának,  ahogy nem segíti  elő  a  gondolkodást  sem.  Sietősen üdvözöltem,  és  rövid
magyarázkodásba kezdtem, de a mobilból, anyám helyett Nóra néni hangja csendült fel.

- Semmi baj, Bettikém! Szervusz.

Az első meglepő pillanatban rám tört a feszültség, ahogy megszólalt az eszem, hogy veszélyre figyelmeztessen. Veszélyre, ami
valójában  nem  nénikém  személyéhez  kötődött,  neve  mégis  összemosódott  Hajmáskér  és  Arlen  nevével.  Ahogy  megszólalt  a
lelkiismeretem is, hiszen az elmúlt három év során, igen mostohán bántam vele. Annak ellenére, hogy a sérelmet, ami Hajmáskéren
ért nem ő okozta, hangja megrémített és szégyenérzetet keltett bennem. Nehezemre esett beszélni vele.



- Nóra néni?

- ...

Valószínűleg a szüleim kotyogták el neki, hol töltöttük el ezt a hetet, s a tényt, ő örömmel üdvözölte. Hogy miért? Mert dunántúli
kiruccanásunk indokot szolgáltatott arra, hogy ismét meginvitáljon bennünket csendes, ám jókora alapterületű otthonába, amit végül
(Mesi közbenjárásának és a kilométerben sem tetemes távolságnak köszönhetően) elfogadtam.

Így történt meg, hogy beleegyeztem abba, hogy rövid kitérőt tegyünk Hajmáskér felé, mondván:

„Egy-két napba csak nem halok bele?! ...Vagy mégis?”

A tihanyi kirándulás véget ért. Miután összekészítettük a poggyászt, ismét vonatra ültünk, a cél ezúttal Hajmáskér volt. Nem
szívesen tértem vissza oda, s három év elteltével, még mindig beleborzongtam a gondolatba, hogy két teljes napig élveznem kell a falu
„vendégszeretetét”. Jól tapintható libabőr kéredzkedett a karomra, miután leléptem a peronra, amit nem a fedetlen vállamat simogató,
gyenge szellő váltott ki. Mégis erőt vettem magamon, s körültekintve megállapítottam: az állomáson semmi sem változott. Még a
forgalomirányító is ugyanaz volt, aki három évvel ezelőtt, először üdvözölt a településen.

Sietősen, szinte kapkodva vettem ki barátnőm kezéből a bőröndöket, hogy segítsek neki lelépni a vagon lépcsőjéről. Reméltem,
hogy mihamarabb letudjuk a látogatást, s indulhatunk haza.

- Szeva, csajszi!

Legalább három éve nem hallottam, ezeket a szavakat, mégis pontosan tudtam, kinek a száját hagyták el. Hirtelen perdültem
sarkon, hogy meggyőződjek róla: valóban ő az.

- Kevin?

- Persze, kislány. Kit vártál?

Megfeledkezve mindenről, mint a láng, ha szellő kapja szárnyára, úgy reppentem a nyakába, amint kitárta a karjait. Mintha nem is
a lábaim, hanem az érzéseim vittek volna felé őszinte, mélyen gyökerező szeretettel. Azt hiszem, nem is szakadtam el tőle, amíg a
karjaim meg nem unták a rájuk nehezedő súlyt tartani, s Mesi meg nem köszörülte a torkát, jelezve ezzel: ő is közöttünk van.

- Nézzenek oda, hogy megváltoztál – tréfálkozott a férfi. – Igazi nő lettél!

- Te sem panaszkodhatsz – jegyeztem meg, s hogy leplezzem zavaromat, kerülve a tekintetét, egy lépéssel hátrébb, a barátnőm
mellé húzódtam.

- Ti még nem ismeritek egymást – mondtam, s amint Kevin Mesire emelte a tekintetét, pótoltam ezt a hiányosságot.

Három év nem nagy idő, mégis, a Kevin által említett változáshoz éppen elégnek bizonyult. Igaz, én magam, csupán bizonyos
fehérneműim méreteinek a változásában tapasztaltam ezt meg, és az ízlésem formálódásában. Kevin azonban, aki korábban tiszta,
kerekded arcú, nem köpcös, de erős testalkatú srác volt, mostanra ledobott néhány kilót, és apró szakállat növesztett, ami egészen
átformálta a megjelenését. Az aprócska szakáll megnyújtotta az arcát, karakteresebbé, férfiasabbá tette, s ezen igyekezett a hátunk
mögött hagyott három év minden egyes napja, órája és perce.

A férfi  tehát,  miután segített  felnyalábolni  a csomagjainkat,  fehér kisbuszba ültetett.  Végigfuvarozott  bennünket az ismerős
utcákon, fecsegett is, igaz csak keveset, s amikor az utca sarkán járművünket leintette egy járőr, félrehúzódott, hogy rövid párbeszéd
és mustra után visszatérjen.

Rossz érzés fogott el. A mustra ugyanis nem csak az autónak szólt. Noha valóban e miatt kellett félrehúzódnunk, a járőr inkább
mutatott érdeklődést irányunkba, megtudakolva a nevünket s az érkezésünk célját, mint a jármű fényszóróinak. Végül persze utunkra
engedett. Kevin csak ez után parkolt le nénikém háza előtt, hogy átadjon bennünket a viszontlátás örömeinek. - Mint a régi szép
időkben – biccentett felém, s egy, a másnap közösen eltöltendő, kellemes óra ígéretével hagyott ott bennünket.

Nem volt olyan nehéz ez, az első találkozás, mint azt vártam. Bár, a férfi ízig-vérig „Kevines”, bensőből fakadó, természetes
viselkedése meglepett, mégis hihető volt a történtek iránti érdektelensége. Korábban hajlamos volt elsiklani bizonyos „fontos” dolgok
felett. Nem törődni holmi előírásokkal, könnyelműen átlépni olyan „fenyegetések” felett, mint én magam. Nem jellemezte, azonban
ugyanez Nóra nénit, akinek fürkésző tekintete elől nem menekülhettem, habár kérdéseit – ha voltak is – egyelőre nem tette fel.
Valószínűleg Mesi miatt, akinek a jelenlétéért hálásabb voltam, mint valaha. Bennem, azonban felmerültek bizonyos kérdések, többek
között Kevinnel kapcsolatban. Ezekkel később, a vacsora alatt elő is hozakodtam.

- Tudod – kezdte elgondolkodva nénikém –, miután hazautaztál, a fiatalember többször keresett. Nem akartam elmondani neki hol
vagy, ezért kitérő válaszokat adtam. Időről időre visszatért, de be kellett érnie a társaságommal, és egyszer csak azon kaptam magam,



hogy nagyokat nevetek a szavain. Igazán tréfás fiú, megkedveltem.

Mesi, a beszélgetésünk alatt – tőle szokatlan módon – csendesen figyelt. Elképedve hallgatta nénikém szavait. Értetlenségénél
csak a csalódottsága lehetett nagyobb, ami érthető volt, hiszen korábban mindent elmeséltünk egymásnak. Ezen az estén azonban,
ahogy azon a bizonyos nyáron, semmiről sem akartam beszélni vele, ami további kérdéseket vethetett volna fel benne. Mégis, újra és
újra visszatértünk a témához, így előbb-utóbb válaszolnom kellett.

- ...

- Senkinek sem mondtam el – magyaráztam.

- A szüleid csak tudták?!

- Nem. Csupán Nóra néni, és néhány hajmáskéri ismerős.

- Nem – javított nénikém –, nem tudnak róla az otthonbeliek sem. Miután elvitt a mentő, mindenkinek azt mondtam, hogy jól vagy,
és hazautaztál.

- De hát..., mi történt? Teherbe estél?

- Mi?... Én...(?!) – hebegtem hitetlenkedve. – Dehogy! Jézusom!

- Semmi komoly – legyintett Nóra néni. Csupán múló rosszullét okozta. Átmeneti vérnyomás-ingadozás, ami a ti korotokban, azért
nem természetes.

Ámulva helyeseltem, miközben kétkedve hallgattam, amint  nagynéném folyékonyan,  szemrebbenés nélkül  lódít.  Mesi,  pedig
kénytelen-kelletlen elfogadja – mint magyarázatot – a szavait, hiszen mi mást is tehetett volna. Legalábbis beérte ennyivel – egyelőre.

Másnap, tizenegy körül sétálni indultunk. Verőfényes időben lépdeltünk, vastagon fedve aranyos napsugarakkal, melyek forró,
párás dunnaként fűtötték fel a település utcáit. Korai, vagy talán késői volt ez a séta a melegben, de nem akartuk az egész napot a
négy fal között bezárva tölteni, s rövidesen az egész testemen előszivárgó folyadék hűteni kezdte a bőrömet. Hála nénikémnek, volt
mit kiizzadni: délelőtt hideg gyümölcslevet kortyolgattunk, a hűvös lakásban. Séta közben merengve hallgattam Mesit, amint legújabb
ruhakölteményéről áradozik, amit még nem álmodott papírra, de már megfogant a fejében. Jó érzékkel közelítette meg a divatszakmát
a pályaválasztáskor, ügyes volt, kreatív, ígéretes. Most azonban úgy éreztem, mellé trafált. Megpróbáltam elképzelni a ruhát, amit
felvázolt előttem, azután őt magát, ebben az extravagáns kisestélyiben, de sehogy sem illett hozzá.

-  ...talán néhány szűkítő varrással csinosabbá tehetném...  – hallgatott el  néhány másodpercre. Csak addig, amíg a legutóbb
elhangzottakat átgondolta, és szemei előtt megjelent az agya által összerakott, már módosított kép. Azután, azonban tovább fűzte a
szót, s olyan tempóban, hogy képtelen voltam – lanyhuló lelkesedéssel – odafigyelni rá.

Ahogy telt az idő, egyre inkább éreztem: nem tudom tartani vele a tempót. Nem vagyok képes magamévá tenni a gondolatait, amik
egy hete, minden nap szökőárként zúdultak rám, töltötték meg a fejemet, s a bennünket körülvevő teret. Mindaddig, amíg a sok betű
és szó olyan vastagon le nem rakódott, hogy rajta keresztül, azt a bizonyos tűt sem lehetett volna a padlóra ejteni. Szó se róla, ez a
tény általában nem zavart,  sőt! A megismerkedésünkkor, és a barátságunk kialakulásában fontos tényezőnek számított.  Ezen a
délelőttön, azonban nem voltam képes odafigyelni rá. Szavai bántották a fülem. Úgy ostromolták, mint Drégely várát a török had, s a
csatazajban, mint ijedt gyermek húztam a fejemre a csend kámzsáját: „becsuktam” a füleimet, hogy ne halljam, lezártam az eszem,
hogy ne értsem, mit mond. Mindezt úgy tettem, akaratlan, mintha a tudatalattim irányítaná a testem, és a gondolataim hadát. Egészen
más  dolgok  kerültek  az  érdeklődésem célkeresztjébe.  Olyan  személyek,  akiket  nem ismerhetett,  s  akikről  nem,  vagy  csupán
érintőlegesen beszélhettem vele, hiszen kíváncsisága folyamatos információszerzésre sarkallta. Talán ez volt az oka annak is, hogy
hagytam folyni, duzzadni a szóáradatot, noha úgy éreztem, lassan letaszít a járdáról.

- Betti – fordult most felém megbökdösve a karom, amitől ismét kitisztult a fejem, s végre visszarángatott maga mellé, Hajmáskér
szoros kis utcájának töredezett járdáira. - Nézd! – suttogta, és belém karolt, hogy közelebb vonjon magához.

Előttünk, úgy ötvenméternyire, férfi vágott keresztül az úton. Ahogy megpillantottam, a figyelmem rá összpontosult. Érdeklődve
pásztáztam alakját; a zöld sapka alatt – az első pillanatban - Kevin fizimiskáját kereste a tekintetem. Igaz, a gyakorló – ellentétben
Kevin 174 cm-ével - egy legalább 180-185 magas férfi alakját fedte. Ez után, azonban egy zöldeskék, mélyen ülő szempár jelent meg
lelki szemeim előtt, melyet kedvesen férfias arc, és vörösbe hajló, barna haj zárt keretbe. Nyúlánk alkatú férfit: Arlent vetítette elém
az emlékezetem, abban a formában, ahogyan utoljára láttam: terepszínben, tarkóig felnyírt frizurával, zöld sapkában.

Dühös lettem. Nem először történt meg velem, amióta betettem a lábam a faluba, sőt, azt megelőzően sem. Nyugtalan bensőm újra
őt vélte látni minden terepszín ruhában, őt kereste minden felbőgő, majd elhalkuló autó motorzajában.

Nagy butaság volt,  tudom.  Újra  és  újra  emlékeztetnem kellett  magam:  Arlen nincs  Hajmáskéren!  Valami  mégsem hagyott
nyugodni, s minden alkalommal, amikor felidéztem magamban az arcát, csalódottságot éreztem. Keserű csalódottságot, amit a lénye, s
a  tudat  okozott:  csúnyán  elbánt  velem!  Csüggedten,  szinte  dühösen  rúgtam félre  egy  kavicsot  az  utamból,  amikor  beismerni



kényszerültem: nem tudok megválni a múlttól. Arlen visszatért álmaimban, s feldúlta a lelkemet, amikor csak tehette. Haragot szított
bennem, ami tűként szúrt, savként mart, tűzként égetett. Emlékét marokba szedve, apróra összegyúrva hajítottam volna el, rúgtam
volna minél messzebbre, hogy többé ne találhassak rá. Még a környékét is elkerültem volna annak, ahol földet érhetett, nehogy
visszatapadjon a talpamra, vagy rám fröccsenjen mint sár, amit felcsap az autók kereke..., ha tehettem volna. De nem tehettem, hiszen
nem törölhettem őt a memóriámból, bármennyire is szerettem volna. Tehetetlennek éreztem magam. Megrekedten, mint az a kavics,
ami ki tudja mióta várta két járdalap közé ékelődve, hogy kipöcköljék, felszabadítsák, s tovább göröghessen, mossa az eső, koptassa a
természet. Éreztem a tehetetlen dühét, de még inkább a saját, emésztő haragomat, s mintha csak ilyenformán felszabadulhatnék
magam is, hatalmasat rúgtam bele.

A kavics tehát előre lendült. Nekiütközött az útpadkának, majd gellert kapott, s teljes erejével az előttünk haladó militarys férfi
lábszárának ütközött. Meg is lett az eredménye: a férfi megállt, hogy szemügyre vegye, mi vagy ki incselkedik vele. Talán csíntalan
kölykökre számított, de nem látott mást maga mögött, csupán két megszeppent nőt.

Még mindig haragtól dúltan, de meghökkenve torpantam meg, miközben Mesi érdeklődve méregette őt, a meglepett katonát, aki
mintha már nem is a történtekre figyelt volna, hanem rám. Egyenesen az arcomba nézett, de mire ügyetlen magyarázkodásba kezdtem
volna, a férfi - úgy tűnt - túllépett a történteken.

- Üdv – köszöntött. – Ismét itt?

Ez kissé tréfásan hangzott. Habozva reagáltam, s mivel egyértelművé vált, hogy ismerjük egymást, jobban szemügyre vettem őt:
barna szemeit, hosszúkás, napbarnított arcát, végigmértem termetét.

- Be sem mutatsz? – bökött vállon Mesi, s miközben én azon agyaltam, vajon kivel állok szemben, a férfi közelebb lépett, hogy
megtegye azt, amit barátnőm tőlem várt volna: bemutatkozott.

– O'Connor. Rían O'Connor.

- „O'Connor?! - ismételtem a nevet, de nem mondott semmit. Illetve egy dologra felhívta a figyelmemet: a férfi egészen biztosan ír!

Alig  mondta  ki  a  nevét,  máris  távolságtartásra  intett,  indulásra  ösztökélt  az  eszem.  Sőt,  nem csupán távolságtartásra,  de
egyenesen menekülésre, s már indultam volna is – belekarolva Mesibe – mondván: – Sajnos mennünk kell! – ám a férfi maradásra kért.
Sőt, meghívott bennünket egy „újralátlak” italra, amit először kereken elutasítottam, majd mégis elfogadtam, mivel a meghívás a
„kaszinóba” szólt.

- Kaszinóba megyünk (!!) – ujjongott barátnőm, mintha csak az „angyalok városa” lenne a cél. Ki kellett volna ábrándítanom, de
nem volt hozzá lelkierőm. Nem akartam magyarázkodásba kezdeni és végül úgyis szembesül a valósággal! Hagytam, tehát örülni.

Valójában, már azt is furcsálltam, hogy Rían (vagy ki) meghívott bennünket, egy olyan szigorúan őrzött objektum területére, mint a
„katonaváros”. Hiszen három évvel korábban még engedélyhez, vagy látogatási naphoz kötötték a vendégjárást, aminek az este hét
óra a végét jelentette, nem a kezdetét. Hát még azon hogy meglepődtem, hogy a főbejáratot, a megbeszélt időpontban senki sem
őrizte! Csupán egyetlen férfi várakozott ott, hátát a korlátnak támasztva, szemeivel a kapun túli világot pásztázta. De ő is civilben.
Most megfordult, és kissé előredőlve, várakozón a korlátra könyökölt. Úgy..., pont úgy...(!) ... és most ismertem csak fel! Ríant három
évvel korábban, ugyanezen a helyen láttam, éppen ebben a testtartásban, habár akkor az őrség egyenruháját viselte. Éppen ilyen
unott kíváncsisággal őrködött a bejáratnál akkor, amikor Kevinre vártam, már csaknem egy órája, kinn a tűző napon. Sajnos a férfi
nem jött el a találkára. Rían volt az, aki betessékelt a laktanya területére. Betessékelt, mert azt hitte, hogy Arlent várom olyan
kitartóan, s tudta: nem fog megérkezni. Arlen nem érkezhetett meg, hiszen a „kaszinóban” volt.

Rían azért hihette ezt, mert korábban többször is látott Arlen oldalán, hogy csak ezt a két esetet említsem: a hurling meccsen,
majd azt követően a hamburgeres bódéjánál. Olyan hálás voltam neki, amiért nem hagyott tovább aszalódni a forróságban, a napon!
Annyira haragudtam Kevinre, aki felültetett, majd Arlenre, akiről azt hittem, jól szórakozik, miközben engem abban a hitben hagyott,
hogy a munkája miatt nincs ideje velem foglalkozni! Mint később kiderült, persze egyikük sem szándékosan mellőzött, én mégis
egészen elkeseredtem!

Úgy éreztem, hogy próbára tesz az sors. Látni akarja, mennyit vagyok képes elviselni, hiszen azon az estén több benyomás ért,
mint az azt megelőző napokban, összesen. Igen, meglepetésből volt elég! S most, hogy belenéztem ezekbe az emlékeket előcsalogató
szemekbe, mellkasom megtelt annak a nyárnak az összes kínjával: szerelmével, boldogságával, a bizalmatlansággal, félelmeivel és
bánatával, de nem akartam végigsajnálkozni ezt az estét. Tudtam: bármily fájdalmas legyen is a múlt, túl kell lépnem rajta. Hátra kell
hagynom, s tanulni belőle, ahogy megtanultam szem előtt tartani azt, hogy a kemény szavak mögött lehet féltés, és a jó szándék
álarcába bújhat álnokság. Figyelni, de nem összekeverni a rossz és jó tulajdonságokkal, amik esendő emberi mivoltunk velejárói. Most
pedig, hogy itt álltunk ismét a főbejárat előtt, amit immár (látszólag vagy ténylegesen) senki sem őrzött, határozottan éreztem: igenis
fel kell vennem a kesztyűt, és küzdeni a lelkemet elnyomó múlt ellen. Szembenézni vele, és felvállalni, bármilyen nehéz is. Elfogadni,
hogy létezett, annak minden kínjával együtt. Ha ez menni fog, talán az emberek arcába is képes leszek szégyenérzet nélkül belenézni.
Nem tévesztve szem elől persze, hogy Hajmáskéren vagyok. Ott, ahol a zöldet nem kékből és sárgából keverik, ahol a gyermektojás
ugyan csokoládéval futtatott, de nem helyes kis figura rejlik a belsejében. Magyarul: a látszat mögött sokkal mélyebb és félelmetesebb
igazság rejlik, mint ahogy egy felszínes nézelődő azt felfedezhetné. Éppen ezért, abban is biztos voltam, hogy ezek a ránk várakozó,
barátságos,  a  napfénytől  összeszűkült  szemek,  olyan  szellemhez  nyitnak  ajtót,  amivel  jobb  nem találkozni,  amitől  biztonságos



távolságban kell maradni, nehogy beszippantson, elnyeljen mint a mozgó homok, vagy az éhes láp. Ettől a sorstól akartam megvédeni
barátnőmet is, és megfogadtam: kedvesség ide, rokonszenv oda, barátságunk árán is távol tartom őt Kevintől, Ríantől és minden írtől,
akivel csak kapcsolatba kerülhetünk Magyarországnak ebben a zugában.

Ennek szellemében csatlakoztunk a férfihoz, aki könnyed humorával és hanyag eleganciájával percek alatt elvarázsolta Emesét.

A kaszinó felé tartottunk. A vékonyka pulóver, amit magamra erőltettem a késő esti lehűlés miatt, egyre melegebbnek tűnt. Hosszú
ujját egyformára hajtottam fel, így lépdeltem könnyedén Mesi és Rían között, s mint a „most még egyetlen” összekötő kapocs róttam,
beszélgettem, s közben szemlélődtem az igen hosszadalmas úton. Körülöttünk nem mutatkozott élet, legalábbis emberi. Nem álltak
autók a tiszti lak parkolójában, nem lebegtek függönyök a nyitott ablakokban, mint három évvel korábban, ahogy a portán sem ült
senki.  Nem reppentek a magasba kiáltások és füttyök az épületek közötti  füves területről,  ahol késő délutánonként futballozni,
kosarazni gyűlt össze a bőrgolyót és a mozgást kedvelők csapata. Sőt, gondozatlannak, gazdátlannak bizonyult; a máskor szépen nyírt
területet felverte a gaz. Gyakorlatilag az egész kihaltnak, elhagyatottnak tűnt.

Ugyanez a kép fogadott a kaszinó épületénél is, bár itt nyírták a füvet. A szemetesben, ami mellett elhaladtam, egy üveg feküdt
keresztbe fordulva. Emlékeztem rá. Három éve, amikor először végigmentem ezen az úton, ez az üveg ugyanígy feküdt benne, s az óta
sem vette ki belőle senki. Mintha megállt volna az idő. Szinte fájt ez a mozdulatlanság, ez az üresség. Zakatolt bennem, mintha gőzgép
fűtötte volna, s már azt sem hallottam, miről beszél a két újdonsült ismerős. Két-három lépéssel lemaradva, mélyen a gondolataimba
merülve követtem őket, s csak a kaszinó épületének ajtajában csatlakoztam hozzájuk ismét.


