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„Vonuljon el a szennyes ár,
Ha szeretsz, a béke megtalál!”

/ Rómeó és Júlia musical/



PROLÓGUS

Daniel; New York, Broadway, színház

 

- Daniel! Most. Azonnal. Gyere. Ide! – hallottam meg már az öltözőből a főnököm hangját, pedig

vagy egy emelet volt köztünk.

- Megyek mááár! – kiabáltam vissza, de tudtam, hogy, ha még fél óráig szöszmötölnék itt a tükör

előtt, akkor sem tudna rám igazán haragudni.

- Egy igazi gyöngyszem vagy, Dan! – mondja minden előadás és próba után, miközben barátian

megveregeti a vállam.

- Hol vagy már, az istenért, Daniel!? – viszont most egyre paprikásabb lett, ezért nem nagyon

akartam húzni az agyát, csak, csak még egy picit…

- Itt  vagyok, itt  vagyok… - nevettem el magam az ajtónál,  ami igazándiból csak egy vékony

függönyszerűség, és a szűk folyosóról egyenesen a színpadra vezet be.

- Istenem, olyan vagy, mint egy nő, ha sminkről van szó! – túrt bele idegesen a nem éppen dús

hajkoronájába, majd egy nagyot sóhajtott, mintha így akarná elhessegetni a gondokat.

- Ugyan már! Fő a tökéletesség!

- Kezdd el!



- Máris, uram! – máris… szomszéd - kuncogtam magamban, de hangosan már nem, mert azért

nekem is szükségem van a munkámra.



1. Nárciszmező

 

Daniel; New York, Hilton szálló

 

Ismerős illatok lengték be a tájat, ahol jártam, de még semmi kecsegtetőt nem pillantottam meg a

sűrű lombkorona résein beszűrődő vékony fénysugarakon kívül.

Csak mentem előre, és néhányszor orra is estem az összefonódott indákban, de nem érdekelt,

mert  tudtam,  hogy az  én életemben a nárcisz  a  boldogságot,  a  békét,  a  megújulást  jelképezi.

Mindent,  ami  jó.  Most  pedig  szükségem  van  egy  kis  felüdülésre,  pihenésre,  vigasztalásra,

támogatásra.

- Csak most segíts… - suttogtam előre.

Igazándiból én sem tudtam, hogy kinek vagy minek, csak úgy ösztönösen jött.

Még néhány esés árán, de sikerült átvergődnöm, és kijutnom – pontosabban kivágódnom – a

tisztásra, de mire odaértem, a Nap meggondolta magát és elvonult. Hát, ennyit a jó kedvemnek.

Amint felébredtem, rögtön álomfejtésbe kezdtem, mert a hófehér ágynemű, és a megszokott,

egyhangú szállodai szoba négy fala közölte velem, hogy mindez fikció volt.

A telefonom pedig vadul rezegni kezdett. Először azt hittem, hogy ébresztő, így egy jó ideig nem



is  volt  kedvem utána nyúlni,  de amikor  egy jó  negyedóra után is  kitartóan villogott  a  kijelző,

kénytelen voltam felfigyelni rá – nem mintha látszólag ezt nem tettem meg volna már előbb, csak

akkor nem figyeltem meg, mi zajlik benne.

- Halló! – szóltam bele álmosan.

Jobb  volt,  ha  úgy  vettem,  hogy  oké,  én  nem  láttam  a  kijelzőt  a  névvel,  mert  brutálisan

megvárakoztattam azt  az  embert,  aki  tulajdonképpen mind a  karrieremet,  mind az  életemet  a

kezében tartotta.

- Te meg hol az ördögben voltál?! Tudod, hogy a munka… - kezdett bele, de időben sikerült

félbeszakítanom.

- Figyelj, egyedül voltam! Itt aludtam a szállodában, mint egy angyalka. – krahácsoltam bele a

telefonba, amit ő megint csak félre értett.

-  Igen, és egy nyugis és legfőképp csinos ördögöcske ott pihizett a karjaidban, igaz? Jaj,  ne

szerénykedj már! – nevetett fel idegesen, mert még mindig – és tévesen – azt hitte, hogy nem

ajánlhatja a munkát – ez volt a tippem -, mert egy énekes madárka fekszik a karjaimban, és az neki

sem lenne ’kicsit’ ciki.

- Úristen, új vagyok még, de a magánéletem… nos, bocs, hogy ezt mondom, de nem rád tartozik! –

motyogtam idegesen a telefonnak.

Jobb lett volna – legalábbis így utólag úgy látszik -, hogyha úgy mondom el mindezt, hogy az



arcomat egy párnába fúrom. De, hát, késő bánat.

- Figyelj, azt hiszem, munka terén most én tartom a kezemben a jövőd, szóval lassan a testtel,

kölyök!

- Jól van, összehúzom magam, csak ne csajozz helyettem, oké? – nevettem el magam.

- Jól van kölyök, de ha épp most szűz vagy, akkor jöhetnél próbálni esetleg. – kezdett krákogásba.

- Totál szűz vagyok, csak egy furcsa álomtól részegült. – mosolyogtam bele a telefonba, és el is

pirultam, mintha ezt ő látná is.

- Milyen álom? Legalább, jó, csajos? – nevette el újra magát, mire én egyre vörösebb lettem.

- Semmi ilyesmi, csak virágok, hogy ne értsd félre, egy mező, tele nárciszokkal. – a Napos részét

már nem vontam bele, mert a végén még őrültnek néz!



2. Rémháló

 

Daniel; New York, Broadway

 

Mindenki nagy erővel készülődött a premierre, csak én voltam az a félbolond, aki úgy gondolta, jó

lenne kipihenni az éjszaka fáradalmait, ami persze megint rosszul sült el.

Álmomban ugyanazon a mezőn találtam magam, de most a Nap fényében úszott, és néhány percre

már tényleg úgy tűnt, hogy most minden rendben lesz, de nem kellett volna az ördögre gondolni,

mert  szokásához  hűen  most  is  készségesen  megjelent,  hatalmas  mutáns  darazsak  és  egyéb

ízeltlábúak bőrébe bújva.

Jobbnak láttam, ha elkerülöm a gyerekes sikítást, és gyorsan felébredek, ami szerencsére most

elég könnyen ment.

Első utamnak a mosdót választottam egy kis felfrissülésre, mert régen is jól bevált trükk volt, ha

az arcomba fröcsköltem a hideg vizet, ami most sem ment volna ciki számba, ha az egyik kiélezett

pletykafészek művésznőcskébe bele nem futok azon az alig másfél méteres kis útszakaszon.

- Nocsak, nocsak! Mi történt a mi világsztár Danielünkkel? – nevette el magát olyan gúnyosan,

hogy az már fájt, valósággal dárdaheggyel támadott.



- Menj innen Alexandra! – próbáltam elhessegetni egy jól kimért karmozdulattal, ami felkavarta

köztünk a levegőt. Most még jól is jött, hogy teljesen józan tudjak maradni. – Most nincs kedvem a

játékaidhoz! – irigyeltem tőle, hogy olyan hidegvérű tud maradni, álljon fent bármilyen helyzet.

Szerintem az sem rendítette volna meg, ha épp most bezuhan közénk egy katonai helikopter vagy

egy atombomba.

Már vagy öt nagyon hosszú perce ugyanolyan kémkedő, kacér pillantással vizslatott, égette a

bőröm. Ha a tekintetével ölni tudna, én már rég egy sírkő alatt kuporognék.

- Csak nincs valami baj, drága? Szerelmi bánat? – szólalt meg mézesen karcos hangján, ami csak

nekem volt karcos, mert engem sértegetett, és nem a szemközti falat.

- Takarodj! – üvöltöttem rá, pedig nem erényem lányokkal kiabálni, főleg nem ilyeneket, de az

istenért, mi a bizonyíték arra, hogy Szandra érző nő?

- Jól van, na! Nem kell rögtön leharapni a fejem… - kicsit elbizonytalanodott, nem tudta, hogyan

fejezze be. Ebből csak azt a következtetést tudom levonni, ami általában igaz is, hogy annak, amit

most fog mondani, egy betűje nem lesz igaz. – Csak… aggódom érted! Na’, helló, édesem! – mondta,

és elállt az utamból. Higgyem egyáltalán azt, hogy köszönt? Átkozott nőszemély… jaj, de ne miatta

menjen tönkre az estém, kár vele foglalkozni. Csak az is kár, hogy ő a partnernőm a mai darabban és

még egy jó öt évig biztosan vele kell játszanom a főszerepet, ha egy-egy alkalomra le nem sérül.

- Háborús városra sem süt a Nap! – próbált meg még egyszer megmarni ez a mérges kígyó,

mielőtt elkezdtük volna a beéneklést, de egyszerűen félvállról vettem, és ő is megúszta egy jól



célzott gyilkos pillantással.

Az a vicces, hogy más ezen a mondaton a helyemben elnevetné magát, mert a szerepben is van ez

a mondat, amit szintén hozzám intéz, de tudom, hogy amikor a magánéletben mondja, akkor igenis

célja van vele. Ádáz, csípős célja…

Már majdnem a második felvonás végére értünk, és épp a befejező jelenetnél jártunk, amikor a

színpad rosszul fordult, de az is lehet, hogy én számoltam el magam, de elakadt a lábam, én pedig

egy hatalmas puffanással értem földet, amit a bokámban lévő csont reccsenésének a hangja követett.

A függöny valahogy nem akart leereszkedni,  pedig fogadni mertem volna, hogy ez az utolsó

felvonás.

Kívülről  úgy  látszódhatott,  hogy  ez  egy  tökéletes  színészi  arcjáték,  mert  a  közönség  –  azt

gondolván, hogy ez még a darab része – sikított, és tapsolt.



3. Rémes-hetek

 

Daniel; New York, Mount Sinai Hospital

 

- Ha nem maradsz nyugton, odakötöztetlek az ágyhoz! – szinte már láttam a szemében, ahogy

elképzeli, mit szenvednék akkor.

- Kérlek, csak azt ne! – könyörögtem neki, mire a szemében a zsarolás gonosz kis fénye csillant fel.

- Ha még egyszer megmozdulsz, és emiatt fájdalmasan felszisszensz, akkor nem tehetek mást,

kedvesem… - simított végig a sínbe tett lábamon, ami külön fájdalmat okozott, de megpróbáltam

visszafogni magam. Sosem gondoltam volna, hogy egyszer majd ilyen nehéz lesz erősnek tűnni.

- Te, pedig ha nem hagyod abba ezt az átkozott kis játékodat, akkor úgyis előbb vagy utóbb

elérem azt, hogy egy mozdulattal penderítsenek ki innen! – motyogtam vissza idegesen. Most mégis

azt kívántam, bár ne hagyna békén, csak azért, hogy kidobathassam innen. Nincsen jobb dolga?

- Túl messze van ahhoz a nővérhívó, kiscsibém! – kacagott fel, és szeméből az elégedettség szikrái

hullottak. Nevetése meg boszis volt, már megint…

- Kérlek, jéghercegnő, pihenni szeretnék! – más ezt a megnevezést bóknak venné, de Szandra

tudta, mit kezdjen vele. Maradjon csöndbe.



 

Szandra; New York, Mount Sinai Hospital

 

Jó volt nézni, ahogy szenved. Sosem bírtuk egymást, de talán fel sem akarja fogni. Én viszont

nagyon is felfogtam!

Soha nem voltunk barátok, és már első látásra sem stimmelt semmi, de ha nem tudok kedves

lenni, akkor miért ne legyek undok? Nem tehetek erről, de tényleg. Ilyen a természetem!

 

Daniel; New York, Mount Sinai Hospital

 

Sosem voltam valami  egyhelyben  fekvős-alvós  fajta,  de  nem gondoltam volna,  hogy  a  saját

kényelmem eléréséért képes vagyok elmozdítani a sínbe tett lábamat is, amit máskor, amikor ébren

voltam, úgy éreztem, hogy mázsás súlyok szorítják az ágyhoz.

Ez a műveletem természetesen hatalmas fájdalommal járt, amit egy sikítás követett – utáltam

magam  ezekért  a  reakciókért,  de  sajnos  ösztönösen  és  elkerülhetetlenül  jöttek  -,  amire

természetesen  a  partnernőm  is  azonnal  felfigyelt.

Eljött hát a pillanat, amelytől kezdve az elkövetkezendő nem tudom hány hetet az ágyhoz kötözve



tölthetem drága partnernőm kínzásai közepette. Ősboszorka…

- Tudom, hogy van, amit nem akarsz elmondani nekem… - susogta idegesen a körmeit rágcsálva.

- Tudod, hogy van egy olyan közmondás, amit így szól: „a titok a te foglyod, ameddig megtartod;

de te leszel a foglya, amint tovább meséled.”? És képzeld, én nem akarok fogoly lenni, főleg nem

általad! – sziszegtem vissza, bár meg kell mondanom, amióta sikeresen hozzászíjaztak az ágyhoz, és

nem tudom egy porcikámat sem mozdítani, azóta nem is fáj annyira a beteg lábam.

- De nekem fontos lenne! – vijjogta.

- Mi van, Szandra babám, belezúgtál Danbe? – kacagtam fel. Sosem néztem volna ki belőle, de

most sikerült szaván fognom, a kérdésbe, vagy talán a visszanyelt válaszba, eléggé belepirult.



4. A boszorka gyöngye

 

Daniel; New York, Madison Square Garden

 


