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I.
Hajnali órákban ültem a zötyögő buszon, gondolataimba merülve, zenét hallgatva néztem ki a

busz ablakán. A táj ismerős volt mivel minden nap kétszer megteszem az iskola és a kollégium között
egyszer csak egy plakáton akadt meg a tekintetem ami a helyi zenés színház legújabb darabját
hirdette. A kedvenc énekesem, akit éppen akkor hallgattam , nézett vissza rám a plakátról. Szívem
nagyot dobbant, a fantáziám elkezdett szárnyalni. Beleképzeltem magam a darabba. Először is a
történelmi múltba ami a darab alapját képezi. Szeretem a történelmet ezért sokat foglalkozom vele.
Gondolataim elkalandozásából buszom megállása zökkentett vissza. Sietnem kellett hogy időben
beérjek az iskolába. Mert késésben voltam így is. Egymást követték a tanórák az idő lassacskán telt.
A művészeti óra következett, mi csak ének órának hívtuk. Még valamit írtam a füzetembe amikor egy
számomra ismerős hangra lettem figyelmes. Felnéztem és újra őt láttam. Nem akartam hinni a
szememnek. Gondoltam ez csak a véletlen műve. A szívem elkezdett hevesen verni. A boldogság ami
eltöltött, hogy hallhattam hangját és láthattam csodálatos érzéssel töltött el. Talán ez már több a
rajongásnál? Hiszen ha bárhol látom egy elmondhatatlan érzés kerít hatalmába. Tudtam hogy ez
csak rajongási szeretet lehet mivel más szóba se jöhet.

- Dóra!- tanárom hangja rántott vissza a valóságba.

Látta rajtam hogy a zene hatalmába kerített és a figyelmem máshol járt.  Az órán felhívta a
figyelmünket hogy mikor lesz az előadás a városban. Már olyan rég óta vágyam rá hogy láthassam a
darabot, de a főváros túl messze van, most itt a lehetőség helyben. Reménykedtem abban is hogy
találkozhatok vele. Teltek a napok az időpont egyre közelebb került, a jegyeim jók voltak mert nagy
volt  a  tét,  az  előadás  nekem  mindennél  fontosabb  volt.  Elérkezett  a  várvavárt  nap,  lázasan
készülődtünk  a  kollégiumban.  Már  másfél  órával  előbb  ott  voltunk  a  színház  előtt,  hátha
találkozhatunk velük. Várakozás közben sokat nevettünk egymáson, ekkor megérkezett egy kedves
ismerősöm.  Nagyon  megörültem  neki.  Reméltem  vele  bemehetünk  és  talán  még  velük  is
találkozhatunk.

- Sziasztok lányok! A fiúkat várjátok talán?

- Igen!, igen!- válaszoltuk egyszerre

Ő elmosolyodott

- Gyertek velem, elkísérlek benneteket hozzájuk.

Elindultunk a bejárat felé, mosolyogva egymásra néztünk. Izgatottan haladtunk a folyosón, nem
akartuk elhinni hogy ez velünk történik. Szilvi bekopogott az öltöző ajtaján, szívem a torkomban
dobogott. Kinyílt az ajtó, izgalmamban hirtelen megsem tudtam szólalni. Körülnéztem de, őt nem
láttam az öltözőben kicsit megijedtem, talán beteglett- futott át a gondolat az agyamon. Ekkor lépett
be az akit nagyon szeretek, gyönyörű kék szemével rám nézett és mosolygott. Kezét nyújtotta és
mikor kezeink összeértek a szívem olyan hevesen dobogott majdnem kiugrott. Az arcomba szökött a
vér elpirosodott az arcom és nagyon melegem lett.


