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Minden jog fenntartva!

PROLÓGUS

A reggeli rutin után kényelmesen helyezkedtem el az ágyon. Dominik leült mellém és gödörmutató
vigyorával pásztázta az új laptopomat.

- Miről fog szólni? – érdeklődött. Dominik, mint mindig olyan magasztos volt. És olyan helyes…
helyes… túlzottan helyes.

Megnyaltam az ajkamat és izgatottan nyomtam meg a bekapcsolás gombot. Bejött a win7, rögtön
utána a WORD is megnyitódott.

- Szerelemről. A lányról, aki azt hitte nincs legyőzhetetlen szerelem, majd jól orra bukott.
Dominik elröhögte magát jó ízűen.
- És még?
-  Szenvedély  –  vontam vállat  –  mert  azok  lesznek.  Szenvedélyesek.  Meg őrangyalokról.  Meg

árnyakról. Drogról.
Hümmögött, de nem mondott voltaképp semmi mást. Igen, így képzeltem el. Leülök és írok. Írok

erről, írok arról, írok egy könyvet. Lehet, senki sem olvassa majd. Sőt, ebben biztos vagyok.
- Akkor nem zavarlak tovább – lehajolt és a homlokomba nyomta a száját. Hosszan csókolta meg és

felsóhajtott ellenem.
- Jövő hét szerdán akkor? – mosolyogtam fel rá.
Dominik rám kacsintott.
- Akkor jövő hét szerdán találkozunk, hercegnőm.

ELSŐ FEJEZET

- Hazudik!
Hát,  suttogásnak  akartam  szánni,  de  inkább  hangos  gyanúsítgatásba  torkollott  a  hangom.

Elszántan  szűkült  szemekkel  pásztáztam az  előttem zajló  jelenetet,  miközben  anya  a  karomat
markolászva próbált rábeszélni arra, hogy fogjam be a számat.

- Nora!
- Úgy sem hallanak – forgattam a szemeimet, és bár nem néztem anyám felé, éreztem a rosszalló

tekintetét a bőrömbe süppedni másodpercről másodpercre egyre jobban s jobban. Hah! És megint
ott volt! – látod? Az asztal alatt tördeli az ujjait! Én mondtam!

-  Ki  fognak kísérni  innen,  ha nem maradsz csendben! Tudod mennyi  munkámba került,  hogy
behozzalak ide? Maradj csendben!

Oké, ez igaz volt. Voltaképpen egy egész hadseregen kellett keresztüljutnia, hogy be tudjon csenni
ide. Na nem mintha nem lettem volna hálás neki, mert a végletekig az voltam, de akkor is vakok
voltak.  Az  összes!  A  hatalmas,  majdnem plafonig  érő,  már  egyébként  is  ujjlenyomatos  üvegre
tapasztott tenyerekkel vizsgálódtam. Nem tudtam megállni a szemforgatást, na meg azokat a torkon
át előtörő hitetlenséget sejtető hangjaimat sem. A szomszédos szoba többnyire apró volt, fehérre
festett,  már mocskos falakkal,  és egy öreganyám kori  asztallal,  ami biztosra mondhatom, hogy
ropogott a majdnem százhúsz kilós rendőr súlya alatt. Pedig csak rátámaszkodott, mi lett volna, ha
ráül! Ráfért volna egy alapos festés. Majd adok nekik egy kupont az Ikeába, hogy be tudjanak



vásárolni és normálisan felújítani az amúgy igen is fontos helyszínt. Mert az volt, lehet csak nekik
nem. A poén az egészben annyi lenne, hogy amíg mi hallottuk őket, ők árva szavunknak sem lehettek
a tanúi. De ezt magyarázd már el a félős, elveszítem a munkámat, ne nyúlj hozzá semmihez, Nori
csendben legyél! anyámnak. Megnyaltam az ajkamat komótosan, mikor a rendőr, nevén Alfréd – te jó
Isten, hogy hívhatnak valakit Alfrédnak? – a fiú mögé sétált, köröket rótt a szobában és valószínűleg
azon tanakodott, hogy mi a francot kezdjen ott helyben. Ál-ásítottam egyet a tenyerembe.

- Azt hittem valami izgire hozol be, az első két percben kiderült, hogy hazudik.
- Ó igen, és ezt honnan veszed, kisasszony?
- Mert nyomozó lettem, amíg Tomi szájában kujtorogtál – vigyorogtam anyámra szemtelenül. És

megint jött a fenyegető sötét nézése, amitől nem tehettem róla, röhögnöm kellett. – miért, nem igaz?
Vagy mesélhetnénk arról is, mikor rátok nyitottam, és Tomi ép…

A tenyerét a számra nyomta és úgy motyogtam még bele a befejezést, miszerint Tomi épp anya
haját markolászva azt kérdezte tőle, hogy kér-e még. Inkább nem akartam kideríteni, hogy mi a
fenéről volt szó, így hát hagytam aludni a dolgot. Viszont imádtam felhozni ezt anyunak, amilyen jó
fej volt, együtt röhögtünk rajta. Lényegében mindig is ilyenek voltunk vele, mielőtt ideköltöztünk, és
azóta is. Kiskoromban inkább volt a sírótársam, mint a röhögjünk együtt legjobb anya a világon.

- Most már elég a nagy szádból, nézd tovább, vagy menjünk haza. Fáradt vagyok és …
- És Tomi otthon vár, tudom, tudom…
Összemosolyogtunk,  mert  mint  mindig,  ki  tudom  találni  a  gondolatait.  S  ez  míg  számára

elrettentően, libabőrfakasztóan félelmet keltő volt,  számomra a legmenőbb dolog volt a világon.
Vagyis inkább az elgyötört, könnyfakasztó életemben. Mindegy.

- Ezzel a rosszfiús imázzsal nem fogja sokra vinni. – mormoltam az orrom alatt, ahogy felmértem a
fiú helyzetét előttünk.

- Csak a lányoknál.
Felvontam az egyik szemöldökömet, mert anya feltűnően végigmérte a fiút a vallató teremben.

Mondhatni a szám is kinyílt, ahogy a fejét ingatta itt-ott, és olyasmi megjegyezéseket tett, mint „nem
rossz” „a teste is jó”.

- Anya?
- Nem tudnálak egy ilyen fiúval elképzelni. Nézd a tetkókat, meg azt a piercinget. Most ez a divat?

Kiszúratjuk a szánkat és akkor hű de jók leszünk? Norina, ha hazamersz jönni egy ilyennel, én… én
nem is tudom mit csinálok.

Elvigyorodtam.
-  Már  van  egy .  –  f ü l l en te t tem,  c sak ,  hogy  l á thassam  az  e lny í l ó  s zeme i t ,

ezt-most-nem-mondod-komolyan ábrázatával megspékelve. Azon kaptam magam, hogy felkuncogok,
mi inkább volt röfögés, így a számra csaptam a tenyerem – shhh, nézzük a vallatást.

- Dominek Amanda Norina, ugye nem csitteltél el az imént?
A teljes nevemen szólított, ilyenkor félni kell. Kéne.
- Shisselés volt – kacsintottam, és az ujjammal a kihallgatás felé mutattam.
Ami ugyanúgy haladt, mint eddig. A fiú folyamatosan azt ismételgette, hogy ott volt a helyszínen és

ő húzta meg a ravaszt. Mikor bővebb információt szerettek volna kihúzni belőle, ismét a csendbe
burkolózott és előre meredt. Csupán a hátát láttam, így konkrétan halvány fogalmam sem volt róla,
hogyan néz ki. Az egy biztos volt: széles vállak a vékony csípőjével tökéletes kontrasztot állítva. Egy
fekete atléta volt rajta, mi láttatni engedte az izommal borított karokat, na meg a tetoválását, mi
eltűnt a ruhája alatt. A feje le volt hajtva előre, és a vállát ingatta hébe-hóba. Tiszta rálátásom volt az
asztal alatt összefont kezeire, miket előrehajolva a térdén pihentetett. Már amikor nem tördelte
idegesen az ujjait. Olyankor a jól megdolgozott izmok vészesen feszesen mozgolódtak a testén. A
sötét haja divatosra volt vágva, két oldalt pár milliméterrel rövidebb, mint felül. Kíváncsi lettem
volna az arcára, és hogy elölről hogy fest. Sőt mi több, azaz érzés kapott el, hogy bele kell néznem a
szemeibe. Vajon milyenek? Kék, zöld, esetleg barna? Nem is a szín érdekelt, hanem a mélysége.
Hogy miket látnék benne és miket nem. Hogy mi jár a fejében és miért nem mondja már el végre az
igazságot. Miért álltunk már ott legalább másfél órája és hallgatjuk, ahogy kitér minden válasz elől.



Nem értettem az embereket és pont ezért érdekeltek annyira. Hogy miért cselekednek úgy, ahogyan.
Vegyük példának ezt a fiút. Miért vallja magát bűnösnek, mikor számomra nyilvánvaló, hogy nem az?
Oké, ezt nem fogom így kijelenteni, mert lehetséges lenne az egyébként jogos kiröhögés. És mégis.
Valamiért zavart a görnyedt hát, hanyag stílusba elvétett „én voltam és kész”. Az emberek hülyék.
De tényleg, a legtöbbje. Volt esélyem megtapasztalni. Még fiatal és máris halálvágya van? Mert ha
nem kap –  már  pedig  nem kapna,  szerintem –  halálbüntetést,  akkor  x  időre  börtönbüntetésre
ítélhetik, a korától függ, meg a helyzetétől. Aztán majd jól kiszabadul rezegő csontokkal, lefogyott
testtel és ráncos bőrrel. Na, akkor már biztos, hogy nem lesz olyan rosszfiús. Ja és valószínűleg az
egójának az sem tenne jót,  hogy a férfibörtönben sokat  szoktak hajolgatni.  Hát,  lehet,  hogy a
helyében meggondolnám a válaszaimat.

Alfréd úgy látszott eleget bajlódott vele. Rácsapta a két tenyerét az asztalra és szigorú szemekkel
belenézett a fiúéba. Látni akarom, látni akarom, látni akarom. Csak ez járt az eszemben, és az
homlokom nekicsapódott az üvegablaknak, oly annyira át akartam hatolni az üvegen.

- Rajtad akarunk segíteni, a francba, fiú. Ne akarj bekerülni, mert örökre bánni fogod. Mondd el mi
történt és menj az utadon.

A fiú mikor beszélni kezdett, szinte berezonáltak az ablakok. A bőrömön végig, mélyen ülő és
kidülledő libabőrök sorakoztak fel.

Oh,  soha  életemben  nem  hallottam  még  ilyen  mély,  rekedt,  husky  hangot.  Feszült  volt  és
türelmetlen. Nem volt egyedül.

- Már elmondtam mi történt. Egyedül voltam, mikor felém lépett, lelőttem.
Széttárta a tenyereit, mintha az olyan egyértelmű lenne. A torkomban akadt a levegő. Már nem

csak a hangjától. Akkor tudatosult bennem, hogy tényleg magára akarja hívni a sorsot. A szívem
hevesebben kezdett dörömbölni s bár halvány lila gőzöm sem volt ki ült a másik oldalon, valamilyen
érzés elöntött. És elhihetik nekem, ha azt mondom, soha semmilyen érzés nem önt el. Ott és akkor
pedig valami nyomasztó, valami mélybe markolóan szívszakajtó elkapott és biztosra vettem, hogy
látnom kell őt. A következő pillanatban kicsapódott az ajtó és a megizzadt rendőr a fejét ingatta
felénk. Megelőzve anyámat elé ugrottam.

- Hazudik, Alfi.
- Norina, tisztelettel! – emelte meg a hangját anyám, de Alfi úgy látszott jól szórakozott rajtam.
- Hagyd csak, Liv. És miből gondolod, hogy hazudik?
Nos igen, ez az a kérdés, amire pontosan nem ismerem a választ. Alfi megvakarta az állát, és csak

úgy, mint én, a fiút néztük ott odabent.
- Van egy érzésem. – kezdtem bele – egész végig ideges volt, rázta a lábát és egy pillanatra sem

maradt nyugton a keze. Folyton tördelte az ujjait és kitért a válaszok elől.
Alfi szemöldöke magasan a haja alá szaladt föl.
- Nem rossz, kislány – mosolygott le rám, de ez a mosoly telített volt minden gonddal, amit csak el

tudnánk képzelni. Legfőképp tehetetlenség. Igen, az volt, tehetetlen. – mikor felhoztam az apját
megfeszült.  Próbálta  lazának  tettetni  magát,  de  elkaptam  őt  és  pontosan  tudta.  Valakit  véd,
valószínűleg az apját, akinek jó pár zűrös ügye volt már.

- Miért, mi van az apjával? Hol van? A családja?
Anya belém karolt és hátrébb akart húzni mondván, hogy nem az én dolgom megfejteni.
- Nincs senkije – megdörzsölte a homlokát, amin gyöngyözött a verejték – az apját nem találjuk, az

anyja meghalt gyerekkorában. Nekünk ezt mondta, nincs senkije.
Felsóhajtottam.  Benéztem a tükrön keresztül  és  meglepetten tartottam bent  a  levegőt,  mikor

találkozott a tekintetünk. Ez így túlzás, mivel árnyék vetült az arcára s nem láttam merre pislog épp,
nem mellesleg az üvegen keresztül nem látott minket. De megütött, erősen, mellkason. Éreztem,
hogy összenéztünk, még ha ő nem is tudta.

- Beszélhetek vele?
- Nem hiszem, hogy jó ötlet, Nori. Mára elég volt.



Abban a pillanatban megpördültem a tengelyem körül és a csípőmre vágtam a kezeimet.
- Anya, be akarok menni, tudod mennyire fontos nekem ez.
- Elvégre a lányod viselkedéskutató lesz – Alfi átkarolta a vállaimat – nem engedélyezhetem, de

mikor kihozzák, láthatod őt.
- Nem, a lányom túl sok gyilkos elméket néz.
Magamban  szidtam  anyát,  hogy  leéget  a  rendőr  előtt.  Nem  csupán  ezért  érdekelt  a

viselkedéskutatás,  és  ezzel  ő  tisztában  is  volt.
- Végzős leszek a pszichológia szakon, és nem a gyilkos elmék juttatott ide – majdnem anyára

nyújtottam gyerekesen a nyelvemet, de kontrolláltam magam. Alfira néztem fel, elhúztam az orrom,
mert ráfért volna egy alapos fürdés. A hóna alatt a Balaton kicsinyített változata tocsogott,  de
mellette szóljon az érv, hogy a légkondicionáló napokkal ezelőtt bedöglött. – most mi lesz vele?

- Mivel senki sem fogadott fel ügyvédet neki, automatikusan kijelöltek a pártjára egyet. Könnyebb
dolgunk lenne, ha ártatlannak vallaná magát, nem fog segíteni az ügyvéd helyzetén. Kivizsgálják az
ügyet és meglátjuk, hogy mire jutnak.

- És addig bezárják?
Két rendőr érkezett meg a fiúért.
- Bűnösnek vallotta magát, 24 éves, már büntethető. Ha nem sikerül bizonyítani az ártatlanságát,

és ha nem éli túl a férfi…
A szavát félbeszakították, de be sem kellett volna fejezni, hogy tudjam mi vár rá. A két rendőr

karon fogva hozta ki a fiút.

A fiút.
Ó te jóságos Isten.

Az, hogy megfordult velem a világ, gyenge kifejezés.
-  Denisz?  –  suttogtam  az  orrom  alatt,  találkozott  a  tekintetünk.  A  valóság  oly  erősen,  oly

kétségbeejtően csapott pofán, hogy ha kettőt fordul a fejem, azt sem érzem meg. Ellöktem magam
anyáéktól és elé vonszoltam magam. Nem éreztem a lábaimat, voltaképpen semmimet sem, csakis és
kizárólag a mellkasomban dörömbölő Istenverte szívem hajszolását. A levegő luxus volt, minden
megszűnt létezni körülöttem, mert csak azt a majdnem két méter magas, fekete hajú, halványszürke
szemű fiút láttam előttem. A magas alakja másoknak oly magabiztosnak látszódhatott, számomra
legyőzött volt, megtört és elveszett. Főleg a szemei. Megálltam és bambultam. Nem bírtam mást,
lebénított. A szemei szivattyúként szívtak magukba, hogy megfogalmazódhasson bennem a jó nagy
semmiség. Mert csak azt kaptam. A sötét,  elzárt rejtekhelyet,  ahová összegyűjtötte a megannyi
otromba titkot, elkulcsolva előlem, előlük, a világ elől. A bőröm izzani kezdett, mert a tekintete
végigjárta a testem vonalát. Ráérősen, arca rezzenéstelen volt és mégis mintha küzdött volna valami
érzelem ellen. Hogy milyen érzelem, az már az ő saját kis agyszüleménye volt. A kezeim ökölbe
szorultak, s ráesett a pillantása, majd visszanézett. Bele az én kék szemeimbe. – miért?

Nem szólt  semmit  sem.  S a  szívem úgy hasadt  ketté,  mintha ott  helyben belevájtak volna a
legélesebb késből egyet, hogy azt már soha többé ne tudják összeforrasztani. A fejem fájni kezdett,
ahogy a vérnyomásom lüktetett a halántékomban.

- Dominik, indulj.
Megráztam a fejemet.
- Dominik?
A fiú olyat tett, amitől a föld alá akartam süllyedni. Elmosolyodott. De ez a mosoly alattomos volt és

rosszat sejtető. Ha nem lettem volna lesokkolva, valószínűleg a hányingert is viszontláthattam volna.
Nem tudtam kompromisszumot kötni  magammal:  lesajnáló  volt,  vagy inkább együtt  érző,  hogy
valakivel összetévesztettem?

Csak hogy senkivel sem tévesztettem össze. Mert amikor eltűnt a szemeim előtt,  elővettem a
telefonomat, és tárcsáztam Denisz számát. Kitörtem az épületből, több szempár is rám tapadt, de
nem érdekelt. Anyám kiáltása sem, meg hogy voltaképpen a rendőrségen voltunk.



- Hello, kedvesem, mi a szitu?
A szívemre téve a kezemet éreztem, hogy mekkora sziklafal szakad föl a mellkasomról.
- Denisz, azt hittem… te jó.. én..
- Nyugodj meg, Nóri, mi történt?
- Nem hosszú ó-val – szóltam rá, és mikor a pimasz nevetését hallottam, fellélegezhettem. – csak

Nori, tudod.
- Tudom, Nóri – szinte láttam, hogy mosolyog. – elmondod mi történt? Kit kell megverni?
- Csak… esküszöm ugyanolyan fiút láttam itt bent, mint te… én, tiszta hülye vagyok, ne is foglalkozz

velem. Még a haja is ugyanolyan volt, meg a szemei is. Bár megnyugodtam, mikor Dominiknek
szólították és nem Den… Denisz? Ott vagy még?

- Ja… - mondta egyhangúan – úgy látom találkoztál a testvéremmel.
Kellett legalább egy kerek perc, amíg felfogtam miről beszél.
- Várj, testvéred? És erről a lassan 2 és fél év alatt miért nem tudtál szólni? – aztán rájöttem, hogy

valószínűleg nem ez a legnagyobb probléma, hogy nem szólt – oké, van egy ikertestvéred, wow, ez
még új. Van róla fogalmad, hogy mibe keveri magát bele? Mi a franc, Denisz? Mi történt?

- Hé lassíts – Denisz belesóhajtott a telefonba – nézd, van oka, amiért nem beszéltem róla. Most
mennem kell, délután felugrok hozzátok.

- A nyakaddal játszol, ha nem!
- Szia, Amanda – és rám nyomta a telefont. Ő az egyetlen, aki Amandának hív.

MÁSODIK FEJEZET

Egész úton hazafelé Dominik járt az eszemben. Elvégre ki az a 24 éves fiú, aki magára vállal egy
olyan büntettet,  amit  el  sem követett? A fiatalok – kivétel  engem – örömmel élvezik az életet,
buliznak, menő partikba járnak, vagy éppen koncertre, de egy dolog egyezik mindenkiben: a baráti
társaság és a kikapcsolódás. Az egyetem már csak egy mellékes dolog. Számomra érdekes és egyben
meghökkentő  volt  végigkövetni  azt  a  fájdalmasan  lassú  vallatás,  mi  inkább  volt  egy  magában
beszélek és hátha válaszol, mint beszélgetés. És a plusz, hogy Dominik arca semmit sem árult el.
Lehunytam a szemeimet és felidéztem. Kifejezéstelen, már-már mogorva vonások, és még mindig
átkozottul helyes volt. Csak úgy, mint Denisz. Te jó Isten, a kiköpött mása volt!

Erre  legalább  ötször  ébredtem rá  a  háromnegyed órás  utunk  alatt,  mi  általában  fél  óra,  de
Budapesttel együtt járt a közlekedési dugó. Amíg a forgalom kellős közepén álltunk, anya felém
fordult.

- Min töröd a fejedet?
- Nem érdekes, hogy egy ilyen fiatal fiú csak úgy feladná az életét valakiért?
A filozofálásra a szívem is megdobbant egyszer, majd aztán még egyszer a frusztráltságtól, ahogy

felvillant előttem a mosolya.
- Nem tudhatod, hogy mi folyik a családjában – hadarta anya és feltűnt, hogy terelni akarta a témát.

Sosem volt  kibékülve  a  felfogásommal  és  hogy  miért  éppen  a  pszichológiára  kellett  mennem.
Emlékszem, hogy mikor bejelentettem az életcélomat, szinte le kellett ülnie a kanapéra, elfehéredett.
Na, nem erre a reakcióra vártam, de örültem, hogy legalább Tomi kiállt értem. Fél órán keresztül
magyaráztam neki, hogy szeretnék emberekkel foglalkozni. Mivel a szociális munka nem túlzottan
keltette fel az érdeklődésemet, az Addiktológiától pedig égnek állt a haja a tarkóján, megszépítettem
az előbbit és a sima pszichológiát választottam már több mint két éve. A fő célom a viselkedéskutatás
lenne – és nem, nem csak a Gyilkos Elmék sorozat miatt – csak hát Magyarországon ilyen képzést
nem találtam. Oké, az igazat megvallva a gyakori kérdéseken kerestem utána, ahol valamelyik okos
kifejtette, hogy a kis hazánkban ne is akarjunk ilyen szakot találni. Tehát ezeket a lépéseket tűztem
ki magam elé: lediplomázok, talán mesterképzést is csinálok, majd kihúzok külföldre, ahol jó esetben
angol nyelven tanulhatom azt, mit szeretnék. Ez teljesen jól alakult eddig. Színötösre érettségiztem,
és  ettől  függetlenül  nem,  nem vagyok  stréber,  a  könyvet  bújja  egyfolytában,  nincs  is  élete  a



tanuláson kívül típus. Jó, igaz, sok izgalmat nem találnának az életemben, de akkor sem ülök a
tanulnivaló fölött mindig. Tulajdonképpen elég nyomós okom volt a tanulásra, és a nyomós alatt a
nagyon nyomóst, nagyon muszájt, és a nagyon kötelezőt érteném. De ez már egy másik szál az
életemben. Leérettségiztem, emelteztem és kettő nyelvvizsgát tettem angolból és franciából.  Az
angollal jó barátok lettünk, ellenben a franciával a mai napig az ellenségek táborát erősítjük.

Mikor  megkaptam  a  levelet,  hogy  felvételt  nyertem  az  Eötvös  Loránd  Tudományegyetem
pszichológia karára, nekem egy hatalmas éljen volt, anya pedig Tomi vállán imádkozott. Nos igen,
véleményük  szerint  az  fog  történni,  ami  igen  csak  beigazolódott.  Vizsgálni  fogom akkor  is  az
embereket,  mikor nem kéne.  Nem csupán majd a beteg,  elmeháborodott,  zaklatott  depressziós
betegeimet, hanem a családomat is.  Kár, hogy nem tudatosult akkor még bennük, hogy semmi
kedvem az irodában ücsörögni,  és  azt  hallgatni,  hogy az  élet  milyen kegyetlenül  elbánt  egyes
emberekkel. Jaj a barátom, jaj a családom, jaj ez, jaj az. Nagy ügy. Mindenkinek vannak különböző
nehézségei  az  életben.  Nem ez  a  része  érdekelne.  Sokkal  inkább  dolgoznék  egy  csapatban  a
rendőrségnél, csak elemezni, segíteni a nagymenő rendőrök alapos – nem alapos munkáját.

- Még nem tudom – feleltem végül anyának. Homlokráncolva, de rám hagyta.
- Nem fejthetsz meg mindenkit – motyogta még, s bár másnak nem is, de nekem sokatmondó volt.

Beharaptam az ajkamat és ráhagytam.
Tomi a kanapén terpeszkedett, mikor beestünk az ajtón.
-  Szia bébi  –  rámosolygott  anyára és én már láttam is  azt  a  fényt,  mi  a szemeiben pislákol,

akárhányszor anyára néz. Ott álltam némán és végigkövettem, ahogy a derekába marva megemeli,
megcsókolja és belesóhajtanak egymás szájába. Mindezt előttem igen, már megszoktam.

- Fúj – vinnyogva a konyhába léptem és kivettem egy almát a fonott kosárkából, amire anya rávarrt
piros-fehér kockás terítődarabot. Mert az úgy otthonias. Mindegy.

- Mi volt a kihallgatáson?
- Ne is kérdezd.
Elrötyögtem magamban, amíg anya kitálalt mindent Dominikről. Felvágtam az almát, kivettem a

magot és úgy döntöttem ideje utána nézni ennek a Dominiknek.
- A szobában leszek.
- Hé, és kisegít az ebédben? – ordított anya, de válaszolnom sem kellett, mert Tomi felajánlotta

egyből.
Felnyitottam a vadonatúj laptopomat, amit jelszóval védek. Nem mintha tiltott dolgok lennének

rajta, viszont egyszer-kétszer rajtakaptam anyát, hogy valamit vadászik a gépemen. Azóta le van
védve, mondván, hogy amilyen szőke, úgyis tönkreteszi. Erre persze megkaptam, hogy az én hajam
derékig érő platinaszőke. Egyébként sem platina, természetes szőke. Kék szem, szőke haj, tipikus
picsa kinézet. Amíg meg nem ismerik a számat. Ráharaptam az almára és bepötyögtem az RTL klub
oldalát. Minden egyes csatorna tele volt ezzel, a híradótól kezdve a facebook, még a twitter is. Igaz,
a twittert nem használtam, na meg a facebook-ot sem. Mentek a találgatások, de nyilvánvalót egyik
oldal sem tudott mondani. A fiatal fiú elsütötte a fegyvert és lelőtte a harmincöt éves férfit szombat
éjjel a lánchíd közelében. Facebook-on megkerestem Ascher Dominik profilját. Ascher Denisz és
Ascher Dominik, két teljesen ugyanolyan arc, haj, szemek, magasság, minden. És más személyiség.
Persze még nem ismertem Dominiket, de elég volt egy apró belátás a szemeibe és meg tudtam
különböztetni őket.

Denisz mindig olyan derűlátó, lekenyerező és folyik belőle a sok dicséret. Ránézel és elállnak a
szavaid a tökéletességtől. Jó, ez enyhe túlzás. Senki sem tökéletes. Nincs olyan ember, akit nem
áldottak meg némi hibával. Denisznek is vannak, és fel is merült egy aznap. Még pedig a drágalátos
testvére. Hiba, mert azt hittem jó barátok lévén mindent elmond nekem. Nem mondhatnám, hogy
csalódtam  benne,  viszont  lesz  egy  pár  keresetlen  szavam.  Már  ha  jelentkezik.  Nem  használ
facebook-ot,  mert  szerinte  azon  unalmas  tömegcikkek  közé  tartozik,  ami  miatt  megszűnnek  a
társasági kapcsolatok. Már nem telefonon beszélgettek, mert ott a facebook. Nem találkoztok, hogy
ezt meg azt meg tudjatok élőben beszélni, hiszen a jó és szép és fantasztikusan zseniális facebook
már tádá, web kamerával is rendelkezik. Ja és ráadásul már hívni is tudsz róla telefonon. Persze az



ingyen van, de egy találkozás a parkban is ingyen van. Teljesen megértem őt ilyen szempontból.
Dominik adatlapját nézegetve rájöttem, hogy a híres egyének közé sorolható: közel 1200 ismerős,

legalább 500 képen bejelölve – te jó ég ezen élnek, vagy mi? – és valószínűleg mindig pörög az
idővonala. Felhorkantottam, majd rögtön kiszáradt a szám, ahogy a képeire kattintottam. Hát, nem
kellett  volna.  Nem egy  és  nem is  kettő  félmeztelen  volt  fent.  A  testfelépítése  más  volt,  mint
Denisznek. Legjobb barátok révén már láttam őt alsónadrágban, tény, hogy azt sem tudtam elsőnek
mit kezdjek magammal. Dominik más téma volt. Egy fekete rövidnadrágban volt, mi lazán és mélyen,
nagyon mélyen lógott  a  csípőjén,  abba simultak  bele  az  igen csak  említésre  méltó  V  vonalai.
Beharapott ajakkal és vöröslő fejjel legeltettem a szemeimet a hat kockás hasfalán, szélesedő vállain
és azok a kulcscsontok. Kifújtam egy levegőt, teljesen elkanyarodtam a kutatásomtól. Szerencsére
Denisz csengőhangja szólalt meg, még pedig nagy Avicii fan lévén, az Addicted to you.

- Ha lemered mondani, felkereslek.
Denisz felröhögött a másik oldalon.
- Nem merném, hidd el, még szükségem van a tökömre.
Elvigyorodtam. Egyszer igen csak szükségem lett volna a meghallgatására, de „közbejött valami”

és lemondta. Addig-addig incselkedett,  amíg ágyékon nem rúgtam. Finomra szántam és nem is
szándékos volt, csiklandozott, és bumm, betaláltam.

- Csak az egyik golyódat szedem le.
- Szeretnélek emlékeztetni, hogy egy mellel is lehet élni, hercegnőm.
- Ascher Denisz, máris a mellemet akarod? – ál-háborodottan a szívemhez tettem a kezemet, mintha

láthatna.
- Szuvenírként, mikor nem vagy mellettem és annyira, de annyira hiányzol. Akkor csak megfogom a

melledet és máris fel… melegedek.
A szemeimet forgattam, de úgy vicsorogtam, mint egy idióta.
- Oké, Don Juan, hol és mikor találkozzunk?
- Hm, egy randi. Kiöltözős vagy meztelen? Választhatsz.
- Felőlem jöhetsz meztelen.
- Szeretnéd látni mi a kis Asc…
- Fél óra múlva a szokásos helyen?
Ha Denisz, akkor perverzség. Ezt tudni kell róla. S mivel ezt a témát a hanyagoljuk csomagba

raktam, tereltem.
- Rendben, hercegnőm. Hozd a tiarád.
- Idióta – nevetve tettem le a telefont.
Akármennyire készülődtem és mást csináltam, a gondolataim Dominikhez vándoroltak vissza és a

feneketlen kútba ott az orra két oldalán. Általában nem kötnek le a fiúk, nem, nem azért, mert a
lányok érdekelnek.  Hozzáteszem ezt már párszor elsütötték,  nem-e vagyok esetleg leszbikus.  A
válasz egyértelműen nem. Tetszenek a fiúk, mint például, nos nem tudom, a szomszéd srác, akinek
olyan hézagok vannak a fogai között, hogy két ujjam is beleférne? Olyan messzire nem mennék el.
Akármikor  felmerül  a  „na  és  a  fiúk?”  téma,  megfogom  magam  és  kimegyek  a  helységből.
Természetesen a legyen már fiúm tábor élén a drága édesanyám áll,  kinek mikor bemutattam
Deniszt,  megkérdezte,  hogy  természetes  szőke-e  a  haja,  mert  akkor  olyanok  lennénk,  mint  a
mesékben. A szőke herceg és a szőke hercegnő. Ezután pedig jót  röhögtünk, mert felvázoltam
Denisznek a helyzetet: Anyám színvak. Többször volt már mikor a pirosat zöldnek nézte, de hogy a
feketét szőkének? Denisz persze ezen marhajót szórakozott, amíg fel nem merült az óvszer téma.
Nála olyanok a témák, mint a felhők. Egyik percben borúsak, majd egy csettintésre kivirul és dől
belőle a sok badarság. De hát ezért voltunk fantasztikusak együtt.

Denisz  a  Margit-sziget  szökőkútjánál  állt,  minden  pompát,  minden  sztárságot  képviselve.
Megtorpantam. Nem ment a fejembe, hogyan lehet ennyire, de ennyire hasonló két ember? Hibátlan
képmás pislogott rám vissza. Csak hogy ezek a szemek melegek voltak és jó kedvet sugároztak.
Ugyan az a sötét haj, sőt, akkor és ott fekete trikót viselt, ezzel beigazolva a gyanúmat: két egyezően
gyönyörű magasztos szépség, teljesen más személyiséggel.



-  Helló  hercegnő  –  elkapta  a  kezemet,  és  jelenetet  csinálva  a  szájához  emelve,  belecsókolt.
Említettem már, hogy mindig felmelegszik a bőröm a puha édes ajkai érintése alatt? Jobb, ha nem
vetem  fel  inkább,  mielőtt  azt  hiszik  egy  nyálasan  romantikus  és  mindent  legyőző  szerelmes
regényből léptem ki. Ami nincs! Nem létezik. Nem csak a szerelem, de a mindent legyőző része sem.
A filmekben végigkísérhetjük, ahogy a nő feláldozza magát a fiúért, vagy épp fordítva. Vagy épp
együtt vetik magukat a pokol bensőséges forró bugyraiba, hiszen ők bizony nem tudnak egymás
nélkül élni. Mekkora idiótaság. Ha valaki azt vallja nekem, hogy nem tud a testvére vagy a szülei
nélkül élni, érthető. Mellettük nőtt fel, felnevelték őt, átkozottul jó a kapcsolatuk és így tovább. De
hogy egy tök idegen ember, akibe egy csoda folytán „beleszeretett” – egyáltalán ismeri valaki a szót,
tapasztalta mi az,  hogy szeretni? -  s  rögtön rávágja,  én ugyan nem élek nélküled. Hah, na ne
nevettessenek.

- Na mi van Den, megártott a hírnév?
- Miről beszélsz, mangababa? – kiröhögött, mikor elfintorodtam. Tudta jól, hogy utáltam mikor így

hív. – mi a helyzet?
Egy természetes mozdulattal a vállamra csapta a karját. Nyeltem egyet. Ez csak Denisz, nyugalom,

Norina. Minden bizonnyal megérezte a kényelmetlenségemet, a mutató ujja lassú köröket kezdett
róni a felkaromra.

- Üljünk le valamelyik fa alá.
- Mint mindig – mosolygott le rám az édes mosolyával. Közelebbről megvizsgálva Denisz sokkalta

kisfiúsabb  volt,  mint  Dominik.  Dominikben  volt  egyfajta  sötétség,  búskomorság.  Ellenben  a
barátommal,  ha  esett  az  eső,  neked  akkor  is  jó  kedved  volt  mellette.  Ő  már  csak  ilyen  volt,
mindenben a pozitívumot volt hajlandó kikeresni.

Leültünk a kedvenc fánk alá, Den a hátát döntötte a fának, én pedig az ölébe fektettem a fejemet.
Fellélegeztem. Ilyenkor mindig elkap az otthon érzése. Nem szándékoztam közölni vele, de így volt.
Az érintése meleg volt  és hívogatóan szeretetteljes.  Sokszor,  mint ott  és akkor is,  csak ültünk
szótlanul, és figyeltük az embereket járni-kelni. Vagy, ahogy a szél belekap a levelekbe, hogy aztán
megrezegtetve jelezze, vihar közeledik. Fel is borzadtam a hűvös széltől, de nem számított. Semmi
sem számított mellette. Felnéztem rá s ő le rám. Mégis mi volt ez, ami közöttünk folyt? Vajon ő is ezt
gondolta?

Emlékszek, mikor első nap megérkeztem az egyetemre, egy elveszett senki voltam. Botladoztam és
mindig a hátam mögé pillantottam, vajon ki látta s ki nevet ki. Az órarendemet hibásan nyomtatták ki
– szidtam is a nőt rendesen – minek folytán elkéstem a legelső előadásomról. A tanár szinte nekem
szánva, de elhintette, hogy az első éves hallgatók bátran kérjenek segítséget a felsőbb évesektől. Így
történt, hogy Denisz óra végén odajött és felajánlotta a navigálását. Sosem gondoltam volna, hogy
élőben is találkozok vele. Interneten ismerkedtünk meg, de amíg Kecskeméten éltem egyszer sem
sikerült élőben látnom őt. A barátságunk elején ő volt a fő szóvivő és humorista. A helyzet fél év
elteltével javult, miután láttam, Denisz nem megy sehová és baráthoz méltóan, kiáll mellettem.

- Min töröd a csinos kis fejedet? – mormolta az orra alatt, ahogy a hüvelykujja arra a tiltott területre
tévedt, mit senki sem látott meg. Tartottam a szemkontaktust és nagy erőfeszítésekbe tellett nem
ellökni  a kezét a homlokomtól.  –  velem biztonságban vagy –  suttogta,  észre sem vettem, hogy
reszketek. Elhúzta a kezét, lehajolt és az orromra nyomott egy finom puszit. Összesimult az orrunk
és egymás szemeibe néztünk bele hosszan, nagyon hosszan. A szívem megiramlott a mellkasomban,
oly nagyon úgy hittem ki is tör a testemből. Összesóhajtottunk halkan és mikor elmosolyodott ismét,
én viszonoztam. Nem volt senki sem, csak mi ketten ott a Margit-sziget fája alatt, a madarak sem
csiripeltek, a hallgatag légzésünk minden más zajt kiirtott körülöttünk.

Megfogtam az arcát s lehunyva a szemeimet megkérdeztem hát:
- Miért nem beszéltél Dominikről?
A jelenet másképp zajlott le pár órával ezelőtt. Elképzeltem, hogy nekitámadok és követelem tőle az

igazságot.  A  valóság  és  a  képzelet  azonban  nem  egy  és  ugyanaz.  A  valóság  mi  vagyunk,  a
barátságunk, ketten.

- Amanda…



- Denisz, ne térj ki előle, jó? Mindenről beszéltél, csak róla nem. Miért? Nem lehet ennyire rossz
egy ikertestvér. Gyakorlatilag ti egyek vagytok, nem? Nem visel meg téged is az egész? Vagy nem is
tudtál róla? – felültem és zavartan meredtem rá. – nem tudtál róla, ugye?

- Mi volt a kérdés? – vigyorgott, de nem volt az igazi. Képtelen volt sokáig a szemeimbe nézni,
inkább  hátra  dőlt,  letépett  egy  fűszálat,  az  ajkai  közé  dugta  és  elmélázva  a  távolba  meredt.
Törökülésbe  ültem le  szembe vele,  az  államat  a  tenyerembe támasztva  tanulmányoztam őt.  A
homlokai  ráncosak voltak,  mik gondolkodásra utalhattak.  Bár még nem voltam kiképezve,  meg
semmi sem, azért próbálkozhattam, nem?

A fűszálat jártatta az ajkai között, mintha az lenne a legérdekesebb játék a világon. Lehunyta s
majd kitárta igéző szemeit, miket elködösítettek a bonyodalmak. Segíteni akartam és megölt legbelül,
hogy nem tudtam hogyan. A kezemet a kezéhez csúsztattam és egyetlen ujjammal kaptam el az övét.
Denisz lenézett rá, megnyalta az alsó ajkát.

- Segítened kell rajta.
Tessék?
- Tessék? – törtem ki.
- Anyánk meghalt, mikor 13 évesek voltunk, elitta magát, nem meglepő. Apámra maradtunk, mert

minden rokont elűztek maguktól. Mindenki utált minket, még most is – vont vállat hanyagul – apám
meg két gyerek? Kész vicc, belegondolni is tragédia. Úgy döntöttek, hogy szétválasztanak minket.

- Ikreket?
- Ikreket. Lényegében nem függ az életünk egymástól, nem is tudtam, hogy van egy ikertesóm,

egészen 19 éves koromig. Mindig volt egy ilyen érzés itt, tudod – ütögette a mellkasát. – hogy nem
vagyok egyedül. Meg lehet baromság, de egyszer fent voltam, egyszer lent. Csak akkor jöttem rá,
valós, hogy a Dominikkel való kapcsolatunk miatt volt mindez.

- És találkoztatok?
Bólintott.
- Felkeresett. Kinyitottam az ajtót és eskü, mintha tükörbe néztem volna. Na jó, egy torzítottba,

tetkókkal  és  a  hülye  karikájával  a  szájában.  Sokat  beszélgettünk,  de  nem  jöttünk  ki  jól.
Összevesztünk, én apát okoltam mindenért, Dominik pedig védte őt. Be is vert egyet, mert minden
alkoholista  szemétládának  elhordtam.  Azóta  nem beszéltünk.  Mikor  meghallottam a  szádból  a
nevét… napok óta rossz érzésem volt…

- Akkor mégis csak volt valami bajod! – löktem meg mérgesen. Denisz napok óta csak nézett ki a
fejéből,  elviccelődtünk, viszont nem volt az igazi.  Lehazudta a csillagokat is,  hogy az égvilágon
semmi sem nyomja a szívét. – kezdem azt hinni, hogy te folyamatosan csak hazudsz nekem, Ascher
Denisz.

Hirtelen elkomorodott, a csuklómnál fogva magához rántott, összeszorult a mellkasunk.
- Soha nem hazudtam neked – morogta egy oktávval mélyebb hangon – csak nem mondtam el

mindent.
Beletúrt a hajamba, az ujjai szétterültek a fejemen és lágyan masszírozni kezdte. Nagyra nyílt

szemekkel  figyeltem,  ahogy  közelebb  hajol.  A  torkomon  akadt  a  levegő,  ahogy  ujjával  a
halántékomtól az államig simított, s majd lágyan az alsó ajkamon is.

- M-mit csinálsz? – dadogtam értetlenül. Persze annyira nem voltam naiv, hogy ne ismerjek fel egy
csók közeli jelenetet.

- Minek látszik? – féloldalasan mosolygott le rám, a tekintete pedig az ajkaimra esett – csak egyszer
és utoljára.

Meg  akartam  kérdezni,  hogy  mégis  miért  beszél  az  utolsóról,  de  akkor  a  forró  lehelete
bekeveredett  az  enyémmel és  úgy éreztem úszni  kezd a fejem. Az egyik pillanatról  a  másikra
felmelegedett levegőben, Denisz illatában, a nevem suttogásában, a lágy cirógatásában. Gőzöm sem
volt hogyan történt. Gyorsan és fel sem fogtam, Denisz szája odaadóan simult rá az enyémre. Egész
mindenembe megmerevedtem, s ahogy éreztem, ő is. A szél belekapott a hajamba, hogy a levegőbe
megtáncoltathassa. Egy ártatlan szájra puszinak tűnt, nem mélyítettük el, csak egymásba simulva
engedtük, hogy szárnyaljunk a pillanatban.



Miért éreztem azt, hogy ez valaminek a végét jelenti?
Hogy a szívem nem az örömtől, mindinkább a gyomormardosó szomorúságtól verdes?
Hogy mintha az otthonomat akarnák elvenni pillanatokon belül?
Tudni akartam a csók okát. Hogy miért várt több mint két évet erre. Vagy, hogy ez idő alatt végig

ott volt a barátságon túli érzelem. Egyáltalán nálam is ott volt? Nála?
Nem tudtam a válaszokat, s ahogy ismertem Dent, nem is fogom megtudni. Rámordult a számra s

egy utolsó puszit adva a homlokomra magához ölelt. Létezik, hogy homályosan látsz egy csóktól? Ó,
vagy az egy könnycsepp volt, úgy mindjárt más. Miért sírtam?

- Denisz? – suttogtam.
- Mondjad, hercegnőm.
Istenem, miért érzem azt, hogy rossz fog történni?
- Remélem tudod, hogy kinyírlak, ha elhagysz, vagy bármi történik veled.
Mikor rázkódni kezdett a nevetéstől, felszakadt a súly rólam is. Felvigyorogtam rá s ő le rám.
- Nem áll szándékomban.

❧❧❧
Hazaérve rögtön azzal nyitottam anyunál, hogy meg akarom látogatni Dominiket.
- Kizárt dolog! Felejtsd el azt a fiút, Norina! Semmi közöd hozzá, azt sem tu..
- Denisz ikertestvére! – terítettem ki az asztalra, édes mindegy alapon. Anyuék bírták Deniszt, és

gondoltam bevetem a legerősebb fegyveremet.
- Ó szívem – átkarolt, hogy magához húzhasson – sajnálom a barátodat, mit is mondtál, hogy hívják

teljesen?
- Ascher. Ascher Denisz és Dominik.
Pár végtelenbe nyúló másodperc elteltével sóhajtott egyet.
- Sajnálom őket, Norina. De nem neked való hely, és nem szeretném, ha megint rosszul lennél, vagy

valami.
- Már 22 éves vagyok, el tudom dönteni, hogy mi a káros és mi nem. Csak beszélgetni akarok vele,

Denisznek fontos.
Több mint fontos. Mielőtt hazajöttem Den megállított, a kezeibe vette az arcomat és megígértette

velem, hogy meglátogatom. Hiába hozakodtam fel olyannal, mint a nem is ismerem, hajthatatlan volt.
Törődött  a  testvérével  és mivel  senkije,  de valóban senkije  nincs,  magamra vállaltam. Cserébe
viszont megfogadta, hogy benéz hozzá ő is.  Dominik bolond, ha nem fogadja el az ikertestvére
segítségét. Amíg a tárgyalása le nem zajlik, nem vitetik a Budapesti végrehajtási intézetbe.

- Nem engednek be hozzá, Nora.
- Még jó, hogy az én édesanyám pont ott dolgozik.
- A gyengélkedőn dolgozom a börtönben, nem a rendőrségen. Szerencséd, hogy ismerem Alfrédot.
- És hogy pszichológia szakon tanulok.
A gyomrom korgott, mire leültünk az asztalhoz. Hozzáteszem, rühelltem a közös vacsorákat és nem

azért,  mert  nem  szerettem  őket.  Tomival  voltak  ellenvetéseim  még  mielőtt  ideköltöztünk
Kecskemétről.  Kerestem,  megszállottan  kutattam  a  hibákért,  hogy  beárulhassam  anyának  és
szakítsanak.  De aztán meghallottam őt főzés közben elsőnek énekelni,  sőt  mi több, táncolni.  A
mosolya virágzó volt  és boldogsággal teli.  Akkor értettem meg, hogy mit jelent számunkra egy
mostohaapa.  Érettségi  közben mindennap megkaptam a napi  oreós milka adagomat,  na meg a
koffeint is. Gondoskodott rólunk, és rólam is, mi nagy szó a mi körünkben.

Emlékszem a legelső közös vásárlásukra. Új fehérnemű kollekcióra volt szükségem s mivel anyunak
bent kellett maradnia a gyengélkedőn, Tomi vitt el a plázába.

Egy szóval jellemezném: katasztrófa.
Beléptünk mindketten mosolygósan – ő őszintén,  én erőltetetten – és amíg én a sima francia

bugyikat nézegettem, Tomi inkább a vadabbakra vetett  szemet.  Épp egy fekete pamut darabot



húztam szét a két ujjammal, mikor az arcomba tolta a vérpiros, csipkés tangát. Az arcom színe
rögtön igazodott a bugyiéhoz.

- Mi a franc? – sziszegtem.
- Anyádnak szeretnék valami szexit.
Az egész üzlet minket nézett.
- Jó?!
- Nem értem – elmélkedett – ezt hogy tudják a nők viselni? Úgy értem nem vág be?
A szám elnyílt, és az eladók tükrözték az arcvonásaimat. Leraktam a bugyikat és kicsörtettem az

üzletből. Az volt az utolsó, hogy elmentem vele vásárolni. Az egy dolog, hogy a képembe nyomja a
szexi fehérneműit, de hogy a bevágásról beszéljen ott mindenki előtt. Mindegy.

Friss zöldséget szedtem a sült húshoz, miközben anyáék az elkövetkezendő hetekről beszéltek.
Lehetetlen volt rájuk koncentrálnom. Denisz és Dominik felváltva ostromolták az agyamat. Denisz
csókja, az ígéret, mit be kell tartanom. Mind-mind eluralkodtak rajtam. Vajon mit fog szólni hozzám?
Na és én mit mondok? Szia, Dominek Amanda Norina vagyok, nem ismersz, de majd megismersz! És
százas vigyor. Biztos nyerő lesz.

A gond csak az, hogy nem pusztán Denisz miatt voltam hajlandó belemenni. Vonzott, hogy nem
láttam semmit a szemeiben. Meg akartam fejteni.

Tudni akartam, hogy mi késztethet egy fiatal fiút közel öngyilkosságra.
Mert a saját életét veszíti el, ha nem áll ki maga mellett.

HARMADIK FEJEZET

A hétvége többi része sebtében szállt el a fejünk fölött. Vasárnap anya nagytakarítást hirdetett, mi
nekem maximum abból állt, hogy lehordtam a szemetet a szobámból. Hogy hogyan lett kettő zsák
kidobnivaló, az már egy másik történet.

A rákövetkezendő hét első fele abból állt, hogy leültünk a padba, jegyzeteltünk – én jegyzeteltem,
Den aludt, Liza pedig hiányzott, elkapott valami nyavalyát – délután elcsászkáltunk a városban,
hazamentünk és itt a vége. Denisz magán kívül volt, mi érthető is a testvére helyzetéből adódóan.
Napi ötször rátértem a témára, hogy elment-e hozzá látogatóba, vagy terelte, vagy legyintve hozzám
vágta a majd szócskát. Épp csütörtök volt, és túl voltam a harmadik órán, mikor nem bírtam tovább.

- Mit csinálsz?
Megragadtam a karját és hurcolni kezdtem ki a friss levegőre. Október elején jártunk, a nap

hétágra sütött, meg, ahogy az lenni szokott, a madarak is csicseregtek. Lenyűgöző időzítés egy kis
cseverészésre.

- Oké, mikor leszel hajlandó feladni ezt a zombiként járkálást és kinyögöd, hogy mi van?
Denisz végignézett rajtam és az arcára egy ebből-nem-sül-ki-jó mosoly húzódott.
- Mi van rajtad?
- Denisz.
- Hol a pulóver?
- Harminc fok van, anyám rám kényszerítette, teljesen ártatlan vagyok.
Közelebb araszolt a padon, átölelt és a hajamba fúrta az arcát.  Az ott járó kelő diákok furán

pislogtak főképp felém. Nos igen, nem mindennap adatik meg nekik, hogy ilyen fantasztikus irreális
jelenetet végignézzenek: az eszméletlen szexi fiú rá van tapadva a nyomorék antiszocra. Éljen, bingó,
most már tovább mehettek!

- Milyen jó illata van a hajadnak – Denisz szagolgatni kezdett, a hajamat, a nyakamat, és mikor már
a torkomnál járt halkan kuncogva ellöktem.

- Ez nem válasz a kérdésre.
- Mhm, de az enyémre igen.
- És mi lenne az?
A huncut fény eltelítette az íriszeit. Eszméletlenül értett ahhoz, hogyan puhítsa meg a lányokat.



- Titok – a mutató ujját az ajkaimra nyomta.
- Részeg vagy?
Hátra vetette a fejét és úgy röhögött, mintha a világ leghumorosabb viccét regéltem volna el neki.
- Nem élvezhetem a kedvenc hercegnőm társaságát?
- Meg illatát.
- Azt is – kacsintott – hol is tartottunk? Ja, épp sietnem kéne órára.
Denisz 21 évesen jelentkezett a pszichológia szakra. Igaz, hogy ő kevésbé olyan megszállott, mint

én.
- Voltál bent Dominiknél?
Megdörzsölte a tarkóját és feladva biccentett.
- Ja, két másodperc volt az egész. Meglátott és kivitetett az őrséggel.
- Áúcs.
- Ja, áúcs. Ugye tudod mit ígértél?
- Holnap megyek. De Denisz mit mondhatnék neki? Szia, Denisz barátja vagyok, csak úgy bejöttem

lecsekkolni hogy vagy.
- Isten ments, hogy ezt mondd – rötyögött – csak közeli ismerősöket, családtagokat engednek be

hozzá. Szóval itt az ideje, hogy eljátszd a barátnőt.
Kifutott a vér az arcomból. Ezt ő sem gondolja komolyan.

❧❧❧
Futkosott rajtam a hideg, ahogy a rendőrség felé közeledtem. Szándékosan gyalog mentem, hogy

legyen időm kitalálni, mit mondok. Deniszből kiindulva, engem is elküld a fenébe. Neki elvégre
tényleg volt köze hozzá, nekem meg? Elnevettem magam. Nem hiszem el, hogy ezt csinálom. Ó igen,
ott volt a kíváncsiság, a mélybe maró izgalom, hogy mit találhatok a szemeiben, vajon megfejhetem-e.
Azonban útközben, ha egy bombát is robbantanak mellettem, azt sem vettem volna észre, teljes
káosz  volt.  Anya  háta  mögött  elmenni  egy  börtönbe,  hogy  a  legjobb  barátom  testvérét
meglátogathassam? Elment a maradék józaneszem is. Megtorpantam és visszafordultam. Csak hogy
a lábaim nem mozdultak két lépésnél tovább. Mintha megmakacsolva magukat földbe gyökereztek
volna, tüntetve a döntésem ellen.

- Hát jó – morogtam egyre feszültebben. – már csak pár méter, menni fog ez.
Meg a nagy francokat! Mire az ajtóhoz értem leizzadtam, pedig hűvös volt a nem rég abbamaradt

esőtől. Egy nap negyven fok, aztán zuhog az eső, ezt mind októberben. Az időjárás sem komplett.
Lássuk csak mik az esélyeim: bemegyek, ott lesz Alfi, felismer és beenged. Valahogy kikönyörgöm
magam. Vagy nem Alfi lesz bent, és beadom, hogy Ascher Dominik barátnője vagyok.

Elment az eszem.

Beléptem az ajtón, voltaképp el voltam tévedve, mert nem tudtam merre tovább.
- Helló? Látogatóba jöttem.
A  portás  felvonta  a  szemöldökét  és  mit  sem  szólva  jobbra  mutatott.  Felmutattam  mindkét

hüvelykujjamat egy százas vigyor kíséretében. A rendőrség nem volt túlzottan méretes, ellenben ha
felnéztél, úgy érezted magad, mint akit épp beszívni készülnek az épp csak föléd magasodó, tömzsi
falak. Ez csak egy kis tiszti épület volt, semmi puccos tudd-hol-jársz kirakattal. Egy-két kép a falon,
persze a tisztviselők képei-nevei kint lógtak. A jó öreg Alfikám is ott díszelgett.

Egy vékony, magas, kék sapkás, egészen fiatal férfi sétált oda hozzám, a Norbert nevet birtokolta.
- Segíthetek?
-  Ascher Dominik barátnője vagyok, és akar… szeretném őt látni  –  gyors elhadartam, nehogy

meghallja a hangom remegését. Norbi összevont szemöldökkel pásztázott.
- Nem fogadhat látogatókat, csak családtagokat.



Na nem mondja.
-  Én  állok  a  legközelebb  a  családtaghoz.  Mint  tudhatja,  nem sok  emberre  tud  támaszkodni,

szeretném látni őt, hogy… támogassam – rámosolyogtam, és igyekeztem azt mutatni, hogy mennyire,
de mennyire nagyon odavagyok érte és aggódom a sorsa miatt.

- Várjon itt – röffentette nekem majdhogynem lekezelő stílusban. Öt perc elteltével dobolni kezdtem
a lábammal, főleg, mikor rájöttem még csak a nevemet sem kérdezte meg!

Nem  kellett  volna  beadnom  a  derekamat  Denisznek.  Akármennyire  is  érdekel  Dominik
személyisége és okai, 1 a 100hoz, hogy kiderítem mi is folyik le benne. Na meg hogy segítsek is!
Nem vagyok kriminálpszichológus, csupán egy kis egyetemi hallgató, aki szeretne az lenni. Hah, a
wanna be! Elvigyorodtam. Elővettem a telefonomat, hogy megosszam Denisszel wanna be lettem.
Mindenkire ezt mondja, aki álmodozik a sikerekről, erről, meg arról, de kb semmi esélye, hogy
sikerüljön is. Ha úgy vesszük, az én helyzetem szinte semmiben sem különbözik ettől. Úgy értem,
reálisan gondolkodva,  mennyi az esélye,  hogy Dr.  Reid a Gyilkos Elmékből felvesz maga mellé
tanoncnak? Eltérve a sorozattól,  sok pénz vagy ösztöndíj  kéne,  hogy külföldön tanulhassak.  Az
átlagom megfelelő lesz hozzá – úgy tűnt legalábbis – akkor esetlegesen, 30%ot adok magamnak,
hogy megkapom az ösztöndíjat mesterképzésre. De mivel nem csakis és kizárólag kettes tanulókból
áll a főiskola, többen jelentkezhetne erre a példás leckekönyvükkel. Na mindegy.

- Erre – a rendőr szakított félbe – nem ismerlek valahonnan?
- Engem? Nem hinném – vontam vállat és sietősre véve a stílust előresettenkedtem. Az kéne, hogy

rám hívják anyámékat.
- Beleegyezett a látogatásba, és mivel valóban egyik legközelebbi hozzátartozójának tekinthetjük,

kapnak 10 percet.
Elnyíltak a szemeim.
- 10 percet? Ezt te sem gondolod komolyan! – fontam össze a karjaimat. Mikor bevörösödött a feje,

helyesbítettem – úgy értem maga sem, jó uram.
Nem tiszteletlen voltam, meg akartam hazudtolni a korát és letegezni. Ez meg akkora füllentés,

szerencse, hogy nem szakadt rám a plafon. Átkutatott, nincs-e nálam valami.
- 10 perc – betessékelt az ajtón és rám zárta az ajtót.
- És ha valami vérszomjas fenevaddal zár be véletlenül, mi? Akkor mi van? – szóltam vissza feszítve

a húrt, de a levegőt is kiszorították belőlem.

Mert éreztem a tekintetet. A hátamba vájódni. Erősen, megállíthatatlanul.

A torkom összeszorult és izzadtságtól nedves tenyeremet a nadrágomba töröltem.
- Szóval barátnő – jött a husky mély rekedt hang a hátam mögül, mitől igen is felállt a szőr a

tarkómon.  Mi  a  fene,  mióta  reagálok  így  hangokra?  Nehezen,  de  nyeltem  egyet  száraz
nyelőcsövemen keresztül. Még nem fordultam felé, el akartam lazulni.

- Élő nagyságban. – nem felelt, így hát folytattam – mégis engedtél a hazugságnak.
- Mert azt hittem, hogy a barátnőm jött be.
Akkor  már  szemben álltam vele.  Szóval  volt  barátnője,  nem nagy  kunszt.  Az  iramlós  helyett

komótosra sikeredett a tekintetem végig a teste vonalán. Még levegőt sem szívtam közben, képtelen
voltam.

Ó te jó Isten.

Létezik olyan, hogy valakinek a börtön is jól áll? Dominik sötét farmernadrágban feszített előttem –
szűk volt, nagyon szűk – és fekete trikóban. Nos igen, nem kaphatott tiszta ruhákat. Ennek ellenére
úgy festett, mintha egy rock magazin címlapjáról lépett volna ki. Most-keltem-fel sötét, túrható haj,
látszott, hogy feltúrta a frufruját. Pár napos borosta, mitől ellenállhatatlanabb volt, mint valaha. Az
arcát a plafonhoz közeli vékony ablakon beszökő napsugár világította meg. Éles állkapocs, mint
Denisznek. Férfias, kifogástalan orr és azok a szemek… Azok a szürkés-kékes szemek felforrósították
a bőrömet, akárhová csak nézett. Észre sem vettem, de akarva-akaratlanul is beharaptam az ajkamat.



Remélhetőleg odáig nem látott el.
Megköszörültem a torkomat.
- Szóval…
Dominik a zsebébe csúsztatott kézzel dőlt neki a szemközti falnak. Zavarba jöttem a szakadatlan

fürkészésétől.
- Elmondod miért vagy itt? Nem is ismerlek.
Meglepett a nyugodt hangja. Az igazat megvallva arra számítottam, hogy hívja a felügyelőket és

kidobnak innen. Vagy szánalmát mutatva elhord mindennek.
Az emberek normál esetben ezt tennék.
Mindig, mindenkor, mindenki.
Közelebb merészkedtem, egy méterre álltam meg előtte és nekidőltem az asztalnak. Ráérősen

futatta végig rajtam a tekintetét. Csak pár másodperc volt, mégis a leges leghosszabb másodpercek
voltak az életemben. Úgy éreztem nem csak néz, hanem lát is. Ott kezdtem el zsibogni, ahol éppen
tartott s ettől megrémültem. Nem mellesleg úgy néztem ki, mint egy hajléktalan. Na jó, a ruháim
tiszták voltak. De a kopott csőfarmerem, mit beletuszkoltam egy fekete bakancsba -  aminek az
orráról  a  bőr fel  volt  szakadva,  na meg a piros pulóverem – azt  alig két  hete vettem!,  minek
kapucniját behúztam az arcomba, hogy takarásba legyek, adhatott egy fajta különleges képet rólam.

Mondjuk ki őszintén, nem egy ilyen Adonisz barátnő jelöltje voltam.
- Láttam a vallatásodat. – mit mondhattam volna? Deniszről nem ejthettem szót, megfogadtatta

velem. Frusztráltan vágta karba a kezeit, amolyan igen folytasd stílusban. Úgy voltam vele most vagy
soha – és érdekelne, hogy 24 évesen mi a francért akarsz börtönbe kerülni! – törtem ki megemelve a
hangomat. Dominik szemei elnyíltak, az enyémek is, meg a falaké is.

- Hogyan? – röhögött fel egy idő után. Kár, hogy a nevetés nem érte el a szemeit.
- Ahogy hallottad. Itt vagy 24 évesen és bűnösnek vallod magad, mikor nyilvánvaló, hogy nem vagy

az.
Minden olyan váratlanul történt. Egyik percben Dominik röhögött, a másikban az asztal élének

szorított, olyan közel hajolt. A lélegzete az arcomnak csapódott, a torkomon akadt a levegő, mikor
morogni kezdett.

- És honnan veszed, hogy nem én voltam az, hm? – szétnyílt a szám, mikor oldalra biccentve a fejét
tanulmányozni kezdett. A szívem a nyakamban vert, kapkodni kezdtem a levegőt a közelségétől. Mi a
fene, meg kellett kapaszkodnom, a térdeim ki akartak csuklani alólam.

Azt már nem.
Felé hajoltam, és akkor Ő volt az, akinek a torkán akadt a levegő. Az orrunk majdnem találkozott,

ahelyett a tekintetünk tett úgy. Úgy éreztem pofán vágtak, erősen. A szürkék közelről sötétbe,
majdnem feketébe torkolltak és nem, nem a pupillái miatt. Ez más volt. Elárasztott valami. Valami
fojtogatóan gyászos érzés.

- Elvesztettél valakit? – a hangom nem volt több egy elesett suttogásnál. Megrándult az állkapcsa,
és akkor a hitetlenség vonult át a szemében. Annyira hozzám hajolt, hogy a szájamon ízlelhettem
leheletének cigarettafüstös ízét. Muszáj volt ránéznem. A telt, piros ajkaira, mik ki voltak száradva,
mégis finomnak tűntek.

Nem, nem, nem tűntek finomnak. Norina, fejezd ezt be.
- Menj ki innen és ne gyere vissza.
És pontosan azt is óhajtottam tenni, csak hogy a nagy hévben felakadtam az asztal sarkában.

Roppant egyet a pulóverem, nem törődtem vele. Vissza sem nézve léptem ki onnan.

Úgy  menekültem ki  onnan,  mintha  az  életem múlna  rajta.  Nem foglalkoztatott  a  tény,  hogy
elméletileg a barátnője vagyok és Norbi végignézte, ahogy a „barátnője” gyakorlatilag elhúzza a
csíkot tőle.

Elő akartam venni a telefonomat, de annyira remegett a kezem, hogy a gombokat nem találtam el.
Ó nem, nem a félelemtől.
A merő dühtől, mi végigáradt az ereimben és elködösítette az agyamat.



Lényegében semmi sem történt s mégis rengeteg. Ha látták volna, amit én láttam. A puszta kínzó
csapdát a szemei mögött, mivel ha elkap, nem enged. Ott álltam bénán és soha, soha az életemben
nem akartam összecsuklani egy fiú közelségétől. Kivétel nála.

Ez volt az, ami megrémített.

Hogy nem elijesztett magától, hanem újabb adrenalin löketet adott. Izgalmat, kihívást, akarást.
Akarást arra, hogy belelássak a rejtelmes életébe. Így mikor távozásra utasított, engedelmeskedtem.
Pedig maradtam volna, megmutatni, hogy keményfából faragtak.

Ha tudná, mennyire.
Ha tudnák, mennyire.
Határozottnak és erősnek akart látszani, nem látta saját magát kívülről. Ott a tárgyalóteremben.

Csak apró kis jelek, miket megbeszéltünk Alfival.
Figyeld a kezeit, a testtartását és a szemkontaktus nagyon fontos!
Egy pillanatra sem álltak meg az ujjai, laza volt, de megfeszült, amint az apját említették. Nem

beszélve arról, hogy került minden szemkontaktust, amint kényes témáról beszéltek. Na igen, Ascher
Dominik nem nézett elég Gyilkos Elméket, onnan tudhatná, hogy mennyire árulkodóak voltak a
válaszai.

S nem csak a szavak lehetnek azok.
A mimikáktól kezdve a skála végtelenbe nyúlik.
A legtréfásabb, hogy amíg mi tudjuk 90%-ra az ártatlanságát, ő bűnösnek vallja magát.
Alfréd lehetőleg már értesítette anyáékat az ujjlenyomat vizsgálatról. Onnan minden kiderülhet, ha

nem voltak elég okosak ahhoz, hogy kesztyűt viseljenek. Akkor lesz csak a gáz, me,g ha nem lesznek
szemtanuk.

Felsóhajtottam ott a villamos közepén, úton hazafelé.
Az ügyvéd és a rendőrség megtehet mindent az ügy érdekében. Minden mellette álló bizonyítékot

feltárhat, ha nincs meg a tettes és nem vallja magát ártatlannak, mi történik? Elítélnek egy ártatlant?
Persze olyan biztosan jelentem ki azt, hogy ártatlan. Alfival együtt. Vajon másfél óra beszélgetés –

már ha ezt beszélgetésnek lehet nevezni – elegendő idő a kiismerésre? Nyilván nem. Nem tudom.
Egyáltalán minek érdekel egy ismeretlen sorsa?
Felhozakodhattam Denisszel, de magam is tudtam, hogy az nem elég indok. Lemondhattam volna,

megbánthattam volna, úgyis megbékél. Den mindig megbékél. Végül is már édes mindegy volt.

Soha többé nem akarok Dominikkel találkozni.
Túlságosan érdekel ahhoz, hogy visszamenjek.

Hazaérkezve anyával és Tomival találtam magam szembe. Az utolsó együttérzéssel pislogott rám,
az előző pedig, nos, a csípőre tett kezéből és a lábcsattogtatásából levéve, lebuktam.

- Mizu? – vigyorogtam ledobva a táskámat.
- Mizu. MIZU? – emelte fel a hangját anya – elmondanád nekem Norina, hogy miért kaptam 2 perce

Alfrédtól telefonhívást?
- Lássuk csak – gondolkodtam el – rájött, hogy mennyire kúl az Alfi név?
- Ne szemtelenkedj!
- Neked nem tetszik? – lebiggyesztett ajakkal, boci szemekkel bontogattam az ásványvizes palackot.
Anya kimerülten szívott be egy éles levegőt.
- Norina, kislányom…
- Jó, ha neked nem jön be, ak…
- Norina! – szólt rám Tomi, így szem forgatva felnyomtam magam a konyhapultra.
- Na halljam, miért?
- Mintha nem tudnád – szinte láttam, hogy füstölög a feje. Kezdtem sajnálni egy kicsit. Széttártam a

karjaimat. – mit kerestél annál a fiúnál?
- Aranyat.



- Dominek Amanda Norina! Ha nem válaszolsz a kérdésemre azonnal, szégyen, nem szégyen, nem
mehetsz sehová egy hónapig!

- 22 éves vagyok és szobafogságra ítélsz?
Ezt nem mondhatta komolyan. Hol voltunk, a dedóban?
- Nem viselkedsz úgy, mint egy 22 éves. Azt hitted nem ismertek meg? Norbi jól tudja, hogy a

lányom vagy.
A lemotozós Norbi! Még jó, hogy nem tudott elvenni tőlem semmit, különben mehettem volna

vissza.
- Hidd el, többet nem fordul elő.
- Ó, hát abban biztos lehetsz, kisasszony.
Leugrottam a talpaimra és a szobám felé vettem az irányt.
- Még nem végeztünk, hová mész?
- Megértettem, többet nem megyek a hátad mögé, hidd el, nincs is szándékomban. Meglátogattam

Dominiket, mert Denisz megkért rá. Még 10 perc sem volt, mert kihúztam onnan. Az a fiú buggyant –
mutattam a halántékomhoz és forgattam az ujjamat – meg van kattanva, amiért ott akar bent lenni.
Ennyi.

Meg iszonyatosan vonzó, jó illatú, helyes és egyfolytában a szája jár az eszemben. Azt legalább
csináltam már, csókolóztam. Bár nem mondhatnám, hogy életem legjobb élménye volt, mindegy.

Anya lesütötte a szemeit, összeszorította a szemeit és bólintott.
- Menj, pihenj.
Bűntudatból  minden bizonnyal,  de  hozzárohantam és  megöleltem őt.  Nem tartott  sokáig,  pár

pillanat.
- Szeretlek, anya – motyogtam a vállába.
Nem felelt, még mindig haragudott rám, de szorosabban húzott magához.

Az ágyamba huppanva elterültem, kinyújtott lábak, kezek, amíg fel nem szólalt a telefonom. Denisz.
Sokáig bámultam a képernyőt, mire eldöntöttem, ideje lenne válaszolni.

- Mi volt, hercegnő?
Elmosolyodtam. Mit is mondhatnék? Kirohantam a testvéredtől, ugyanis annyira vonzottak a szemei,

hogy majdnem összeestem?
- Nem volt vészes.
- Többet nem akarsz menni, ugye?
Gondolatolvasó.
- Muszáj lenne? - Csend telepedett a vonal végére. Leraktam a telefont az ágyra, és lehúztam a

pulóveremet, melegem volt. Az ujjából kiállt egy vékony cérnaszál, a kedvencem volt. Elfintorodtam,
de a szemeim rögtön kigubbadtak, mikor üresen találtam a csuklómat – a francba! Ez nem igaz, a
francba.

- Amanda, jól vagy?
- A karkötőm! Elvesztettem a karkötőmet! Visszahívlak Den.
Rányomtam a telót, felpattantam az ágyról és kirohantam a konyhába.
- Anya! Hol a karkötőm? Mondd, hogy megtaláltátok!
A térdeimre esve felmostam a ruhámmal az egész parkettát, és járólapot, de sehol sem találtam.

Felkotortam a pulton, szekrényen, TV asztalon mindent, semmi.
Soha nem vettem le ezt a karkötőt. Még fürdéshez sem. Kisgyerekkorom óta rajtam volt és egyetlen

egyszer sem váltam meg tőle. Hozzám nőtt, az enyém volt. Ha velem volt, erősebb voltam. Nem
tudtam miért, de mintha egyben tartott volna a történtek után. A vérnyomásom az egekbe szökött,
ahogy fel s alá járkálva a lakásban, haj markolva idéztem vissza merre voltam. Az utcán hagytam el?
Akkor semmi esély, hogy meglesz.

Lenéztem a kihűlt helyére. A szívem összeszorult s máris rosszabbul lettem. Vagy csak beképzeltem,
mindegy. De kivert a víz és a légzésem korántsem volt többé kiegyensúlyozott. Végem van.

- Végem van – mormoltam a szobába csörtetve.



Leültem az ágyra és a tenyerembe temettem az arcomat. Mekkora idióta vagyok! Hogy hagyhattam
el. Meg akartak indulni a könnyeim, de mintha kitikkadtak volna a könnycsatornáim. Nem ment.

Kisöpörtem a leomló hajamat a homlokomból és a Samsungomra néztem. Denisz hívott, nem volt
kedvem hozzá. A szakadt pulóveremről rögtön beugrott a jelenet, ahogy beakad a kezem.

Felnevettem.
Ezt. Nem. Hiszem. El.
- Hát persze.
Úgy látszik, még egy látogatást kell tennem Dominiknél.

NEGYEDIK FEJEZET

A rákövetkező héten letudtam a zárthelyi  dolgozataimat,  beadandókat.  A viselkedéselemzésem
egész jól sikerült, 1% kellett volna az ötöshöz, amit a tanár természetesen miért is adott volna meg,
mindegy. Úgyis a vizsgával együtt jön ki a végleges jegy, ezért nem aggódtam miatta. Emlékszem
rögtön az első félévben elundorodtam az egyetemes oktatástól.

Persze felkészítettek,  hogy a gimnázium és az érettségi  gyerekjáték a felsőoktatáshoz képest.
Elsőnek nyakon röhögtem őket, mert akkor az érettségi volt a nagy szám. „Ez kelleni fog érettségin”,
„Aki  ezt  nem tudja  ne  is  jöjjön  érettségizni”,  „eldöntöttétek  már  hová  jelentkeztek  és  melyik
tárgyakat viszitek tovább?”, és a nagy aduász: „Az életetek múlik az érettségin”. Nos igen, a jövő.
Bár én tudtam hová megyek tovább és az utolsó két évben úgyis tanultam, voltak osztálytársaim,
kiknek egy büdös nagy kérdőjel volt a jövő kettőspont után.

Utólagos  véleményként  mindenki  elmondhatja,  hogy  hatszor  leérettségiznénk,  mint  hogy  egy
egyetemi zh-t végigüljünk. Olyan, mintha minden félévben érettségiznél,  lerövidített felkészülési
időkkel.

Beültem az első órára, és rögvest azzal nyitott, hogy 60%+1 ponttól van a kettes. Hangsúlyozom a
kettest. Érettségin az már négyes volt! Itt kezdődött a buktató. Magas követelési szint, tömörebb
anyag, és legalább az ötszörös mennyiség, mit tanulnunk kell. A pozitív oldalán említhetném, hogy ez
legalább érdekel minket. Vagyis engem, biztos a többieket is.

A kezdés volt a legmegerőltetőbb. Halvány lila gőzöm sem volt hogyan üljek neki 60 oldalnak,
amire volt négy napom. Elcsúsztam, képtelen voltam utolérni saját magamat. Így a teljesítményem is
csökkent.

Órákat ültem az internet előtt, hogy tanulásfejlesztő irományok után kutassak. A gyakori kérdések
az első helyen szerepelt. Volt, aki szerint magolni kell és kész. Meg a nagy frászt! A magolással
semmire  sem  megyünk.  A  magolás  és  én  két  nagyon  ellentétes  úton  jártunk.  Post-iteket
ragasztgattam a szobám minden kis zegzugába, hogy minél többször ránézzek. Nem jött össze. Egy
kezemen lehetetlen  lenne  megszámolnom,  hányszor  bőgtem el  egy  ültő  helyemben egy  százas
zsebkendőt. Vergődtem, szenvedtem, szidtam mindent és mindenkit, amíg jól le nem csesztek és
vágták a fejemhez: akkor hagyd abba!

Mert az annyira segített. Úgy éreztem a saját anyám nem bízik abban, hogy meg tudom csinálni.
Akkor minek szenvedek? De nem árultam el miket okozott ez bennem. Csak hallgattam és tűrtem.
Már megszoktam a gimiben.

Három órán keresztül a Skillet-Cometose-t nyomattam a fülemben, mit felváltott a Benny Benassi –
éles stílusváltás – Satisfaction. Az, Satisfaction! Aztán akkor törtem, zúztam és kidühöngve magam
futottam tíz kilométert. Ami tíz méter volt, az asztmámnak köszönhetően. Hogy a futás, vagy az
elfogyott könnyek segítettek, nem tudom. De leültem egy zuhany után, elővettem a jegyzetet és csak
olvastam. Semmi többet nem csináltam, értő olvasás. Majd újra, aztán megint. Amíg oly annyira
ismerőssé  váltak  a  szavak,  hogy  pár  napra  rá  megtanultam.  Nem precízre,  de  a  legközelebbi
vizsgámon már a kezemben volt a technika.

Így jöttem rá, hogy amíg a gimnáziumban elég volt odafigyelni és egyszer átfutnom, az egyetemen
többször át kellett tanulnom az anyagot. Azóta négy fölötti átlaggal büszkélkedek, és ha minden jól



megy – már pedig miért ne menne – egy ötöst államvizsgával.
Álmodjunk nagyokat.
Csütörtök délután volt, Liza épp arról számolt be, hogy mekkora nagy bulit szerveznek a koleszben.

Denisz csak mellettünk sétált hallgatagon. Liza és Denisz nem sokat beszélnek egymással, szinte
semmit. Nincsenek jóban.

- Jönnöd kell, Nora!
Szerettem, hogy mindenki máshogy hívott.
- Nem is tudom, ma dolgom van.
Den rám pillantott olvashatatlan szempárjával.
- Miféle dolgod? Holnap nincs óránk, ideje kivetkőznöd magadból, meg a pulóvereidből. Gyere,

légyszi-légyszi.
Liza azon emberek egyike volt, akiket a barátaim közé sorolhatok. Természetesen nem volt annyira

mély, mint Dennel, de felszínes sem, mint a legtöbbel. Rimánkodva, pislogás nélkül meredt rám a
zöld, irreálisan nagy szemeivel az arcához képest. A vörös haját semmi sem tudná megszelídíteni,
borzos volt, göndör és iszonyatosan passzolt hozzá.

- Meglátom, oké? – rámosolyogtam. Láttam, hogy mozognak az ajkai, feltételezhetően kifejtette
mennyire unalmas és antiszoc vagyok, mondjon olyat, ami újdonság.

Másfelé terelődtek a gondolataim, méghozzá Dominik felé. Szétesőben voltam a karkötőm nélkül.
Meg kellett szereznem és ezt aznapra terveztem. Ami annyit jelentett, hogy ismét anya háta mögé
kell mennem, ja és hogy megint látom.

Mély levegőt vettem.
Vajon megtalálta egyáltalán? Lehet,  hogy leadta a portára és onnan átvehetem. A gondolatra

mosoly kúszott az ajkaim szélére. Mi oka lenne Dominiknek megtartania? Első dolga lehetett kidobni
a folyosóra, viszi, aki viszi.

- Minden oké? – súgta Den a fülembe, ahogy kiértünk az épületből.
- Nem is tudom, csapzott a hajam, feltörte az új cipő a lábam és éhes vagyok.
- És még így is gyönyörű vagy – mormolta az orra alatt. A tény, hogy a szívem megdobbant a

kommentjétől, elraktároztam az agyam sötét sarkába.


