


Januártól decemberig

Deák Veronika

2015

Publio kiadó

Minden jog fenntartva!

 

Életem részeinek, és azon túl…



I. El nem küldött levél

 

A papír összegyűrődött, a tinta félig elmosódott. A  leírt szavak a tudatomba égtek, a

levelet már százszor elolvastam. Újra meg akartam tenni, mikor valaki mellém lépett.

- Sorry, do you speak english? – kérdezte a fölém magasodó termetes férfi enyhe

akcentussal.

- Angolul is beszélek, de magyarul szerintem könnyebb lenne társalognunk – feleltem,

mire a kamionos arcán hatalmas mosoly terült  szét.  Elnyomtam a cigimet,  felálltam az

útpadkáról és nyújtottam a kezemet, hogy bemutatkozzam neki. – Zsófi vagyok – mondtam.

- Dénes – erősen szorította meg a kezemet, de a szemei melegséget sugároztak.

Azóta eltelt három óra és annyit nevettem, hogy megfájdult a hasam.

- Meg lehet ezt szokni? Úgy értem, állandóan úton vagy, szinte a kamionodban élsz –

érdeklődtem, miközben a rádióval bíbelődtem.

- Nekem ez az otthonom, ezt az életet választottam. Most biztos azt gondolod, hogy lehet

valakinek az életcélja az, hogy kamionsofőr legyen. Nekem sem ez volt az álmom. De életem

egyik legjobb döntése volt, bármennyire is furcsán hangzik ez – miközben rám mosolygott, a

szemei körül és a szája sarkában ráncok jelentek meg.



– Amúgy hagyjad már a rádiót. Vegyél inkább elő egy kazettát a kesztyűtartóból. Nem

lehet olyan nagy a különbség az ízlésünk között zenei téren, alig vagy nálam fiatalabb húsz

évvel.

- Harminc – helyesbítettem. – Kazettát? Dénes, a huszonegyedik században élünk és te

kazettát hallgatsz? – nevetve belebokszoltam a vállába. - Egyébként a férjem is ilyen, mint te.

Ő is állandóan ezzel jön, hogy lássunk világot, utazzunk. Tudom, hogy igaza van, de néha

azért túlzásba viszi. Mióta összeházasodtunk, nem volt olyan hely Európában, ahova ne vitt

volna el.

- Érdekes, hogy most mégsem vele vagy – jegyezte meg Dénes.

-  Ez  más.  Erről  az  utazásról  egyedül  te  tudsz  –  önkéntelenül  is  belenyúltam a

zsebembe, hogy újra megérintsem a levelet, amit egy hete, egy forró júliusi napon dobtak a

postaládánkba. Azon a napon későn értem haza, főpróba volt a színházban. A férjem a

konyhaasztalnál ült és a nekem címzett levelet tartotta a kezében.

- Ki az a Paolo? – kérdezte Krisztián, miközben futó csókot nyomtam a szájára. A név

hallatára görcsbe rándult a gyomrom. Úgy éreztem, mintha egy beforrni kezdő sebemről

letépte volna a varratot. Paolo… az nem lehet. Az ezer éve történt.

- Miért?

- Kaptál egy levelet, de nincs rajta a feladó neve, csak egy cím. És az egész levél egyetlen



mondatból áll – a kezembe adta a borítékot. Várta, hogy kivegyem belőle a levelet, de én

csak álltam, mint aki megbénult. Krisztián visszavette a borítékot és felolvasta azt a két szót,

ami mindent megváltoztatott.

- Paolo meghalt.

Egész  éjjel  forgolódtam,  óránként  felébredtem,  hogy elolvassam a  levelet.  Az  volt  a

legbosszantóbb az egészben, hogy semmi körülményt nem tudtam. Fogalmam sem volt, mit

tegyek, kit keressek és egyáltalán ki írta a levelet. Azt éreztem, hogy megfulladok a saját

életemben. Valamit muszáj volt tennem, ki kellett szabadulnom abból a környezetből. Hogy

rendezzem a gondolataimat. Így hát életemben először, huszonnyolc évesen nem az eszemre

hallgattam. Mikor hajnalodott, kibújtam a takaró alól, néma csendben felöltöztem, elővettem

a  ruhásszekrényem  fehérneműs  fiókjába  rejtett  pénzemet,  és  letettem  a  férjem

éjjeliszekrényére a levelet, amit futólag írtam neki, hogy ne keressen, jól vagyok, de egy kis

időre el kellett mennem. A végére azt írtam: „szeretlek”.

Tizenkét órát ültem vonaton, amíg Budapestről eljutottam Velencébe. Fáradt voltam, a

hangulatom is elérte a mélypontot, mikor megtörtént a csoda. A vasútállomás mellett volt

egy  benzinkút.  Vettem  egy  üveg  ásványvizet  és  két  szendvicset.  Miközben  a

kamionparkolóban  ültem  az  útpadkán,  ettem  a  szendvicsemet  és  próbáltam  rávenni

magamat, hogy továbbmenjek, megállt a parkoló túlsó szélén egy kamion. Még több méteres

távolságból is észrevettem a kamion magyar rendszámát. Mi lehetett volna nagyobb jel



ennél, hogy folytassam az utamat? Magam miatt, amiatt a nyár miatt, Paolo miatt.

- Gondolkodtam. Nincs szívem téged kitenni Rómában. Fáradt vagy, szomorú, és nagyon

csinos. Nem hagyhatlak így magadra – Dénes felém fordult, a szemében őszinte aggodalmat

véltem felfedezni.

- Ne aggódj, megleszek. Téged is küldött nekem valaki, talán Rómában is szerencsém lesz.

Meg aztán onnan már vonattal sem lehet olyan messze Nápoly – elfordultam az ablak felé.

Gyönyörű tájakon mentünk keresztül. Felidéződött bennem a tíz évvel ezelőtti nyár. Akkor

csukott szemmel hagytam el Olaszországot. És vele együtt a szívemet is. Hihetetlen, mire

képes az idő. A rohanó évek alatt sodródsz az árral, remélsz, vágysz, kitartasz, emlékszel. És

mikor már azt hiszed, soha többet nem fog az eszedbe jutni, hirtelen jön valami, ami felrúgja

a terveidet, az egész életedet. Mikor rájössz, hogy nem tudsz tovább úgy élni, ahogy addig,

még ha az életed olyan is volt, mint egy tündérmese. Azt hittem vége. Azt hittem, Paolo soha

többet nem fog belépni az életembe, hiszen úgy távozott, ahogy jött. Váratlanul. Szerelmes

voltam a férjembe, de ha Paolo felkeresett volna, tudom, szó nélkül hagyom ott a szépen

felépített világomat. De ő ezalatt a tíz év alatt egyszer sem volt kíváncsi rám. Egy voltam a

sok száz lány közül, akiket magába bolondított. Úgy éreztem, boldog vagyok és megtaláltam

az  igazit.  Mégis  valami  mindennap  hiányzott.  Valaki,  aki  visszafordíthatatlanul

belekeveredett  az  életembe.

-  Meséld  el,  miért  zaklatott  fel  annyira  az  a  levél  –  Dénes  lehalkította  a  zenét  és



megsimogatta a vállamat.

Egy kérdés jutott eszembe: van-e mit elmesélnem? Furcsán éreztem magamat. Észre sem

vettem, mikor megeredt a nyelvem.

- Tizennyolc éves voltam. A szüleim utoljára vittek el magukkal nyaralni. Azt mondták, a

következő nyáron már betöltöm a tizenkilencet,  menjek a  barátaimmal.  Ezek a  családi

nyaralások unalmasan teltek. Kirándultunk, napoztam. De az utolsó év más volt. Kibéreltünk

egy kis házat Nápolyban, a tengerparton. A szüleim pihenésre vágytak és az érettségi után

nekem is  szükségem volt  egy  kiadós  semmittevésre.  Úgy terveztük,  hogy egy  hónapot

maradunk Olaszországban, bejárjuk a híres városokat. Én épp a felvételi közepén tartottam.

Az volt az a nyár, mikor megtudtam, hogy szeptembertől a Színművészetire járhatok-e. Azon

a napon, mikor kiderültek az eredmények, mindenkit értesítettek üzenetben. Talán első vagy

második este írtak. Éppen vacsoráztunk, mikor megkaptam az értesítést. Elutasítva. Nem

vettek fel. Egy álom tört össze. Némán elfogyasztottam a vacsorámat, egyedül akartam lenni.

Rám fért egy kiadós sírás, össze kellett szednem magam és bele kellett törődnöm, hogy

ősztől más egyetemre járok majd. Tíz óra előtt nem sokkal lementem a partra, bámulni a

sötét tengerre vetődő holdfényt. Már legalább egy órája ülhettem ott, mikor hallottam, hogy

egy  kisebb  társaság  halad  el  tőlem  pár  méterre.  Próbáltam  abbahagyni  a  sírást  és

láthatatlannak tűnni, nehogy valaki odajöjjön hozzám. Nem sikerült.

- Buona sera, Signora! – köszönt egy hang a hátam mögött.



- Sajnálom, nem beszélek olaszul – feleltem angolul. A hang tulajdonosa leült mellém,

majd ő is angolra váltott.

-  Én  viszont  beszélek  angolul.  Paolo  vagyok.  És  kegyed?  –  kérdezte,  miközben

végigsimította a hátamat. Összerezzentem, mire elhúzta a kezét. Nem voltam hozzászokva,

hogy idegen férfiak simogatják a hátamat.

- Zsófi – feleltem halkan.

Próbálta kimondani a nevemet, de nagyon nehezen ment neki. Sophie-nak hívott. Azt

kérdezte, mi a baj. És én elmondtam, mert azt gondoltam, soha többet nem látom. Néhány

perc múlva elkezdték hívogatni a barátai. Valahol a hátunk mögött álltak.

- Mennem kell. Holnap ugyanitt, ugyanekkor – ígérte, és eltűnt a sötétben.

Hittem benne, hogy tartja a szavát, így lementem másnap ugyanabban az időpontban a

partra. Ő ott ült és a homokba rajzolgatott. Mikor meglátott, az arca felderült. Őszintén

örült neki, hogy megjelentem, ahogy én is annak, hogy tényleg betartotta az ígéretét. Ezután

minden egyes nap találkoztunk. Vele voltam reggel,  délután és este.  Amikor kirándulni

mentünk a szüleimmel, és egy napig nem láttam, úgy éreztem, hiányzik. Tulajdonképpen

vele töltöttem el azt az egy hónapot. Egyszerűen mindenről tudtunk beszélgetni. Érdekes,

hogy ezt mondom, de talán miatta lettem színész. Azt kérte tőlem, hogy ne adjam fel az

álmaimat és próbáljam meg újra.  Következő évben felvettek.  Mikor megtudtam, szívem

szerint a nyakába ugrottam volna. De nem tehettem.



Paolo életem leggyönyörűbb, de egyben legfurcsább élménye is. Természetesen vannak

dolgok, amiket elfelejtettem, hiszen mégiscsak tíz éve már. De emlékszem, azért találtam

furcsának, mert néha ok nélkül rosszkedvű lett, vagy ideges. Volt, hogy szó nélkül otthagyott

a  parton.  Előfordult,  hogy  néhány  este,  mikor  a  szüleimmel  a  városban  sétáltunk,

összefutottam a barátaival. Paolo általában nem volt velük. Azt mondták, hogy ne keressem,

nincs túl jó passzban. Nos, ezeket nem tudtam mire vélni. Őszintén szólva nem is firtattam,

hiszen mindkettőnknek megvolt a saját élete és egyik napról a másikra csöppentünk bele

egymás világába. Az, hogy szerelmes lettem Paolóba,  jóval azután alakult ki, hogy soha

többet nem láttam. Az együtt  töltött  idő csak megerősített  abban,  hogy nekem rá van

szükségem. A legszebb nyaram volt. Paolo megmutatta nekem a várost, a legeldugottabb

kisutcákat, láttam Nápolyt az ő szemével. Megismertem őt, a világát, az álmait, a félelmeit,

a legféltettebb titkait. Megosztotta velem a magányát. Engedte, hogy meglássam, hogy belé

lássak. Én nem hiszek a véletlen találkozásokban. Nem tudom, a miénk mennyire érkezett

időben. Lehet, hogy korán jött és még nem értünk meg arra, hogy szemtől szemben álljunk

egymással. Pontosan emlékszem az érzésekre, amiket kiváltott belőlem. Semmi nem történt

köztünk. A lelkével láncolt magához – letöröltem egy könnycseppet az arcomról.

- És hogy lett vége?

- A legbutább befejezés volt, amit csak el tudok képzelni. Szerda éjjel úgy búcsúzott el

tőlem, hogy megölelt  és  másnap folytatjuk.  De a szüleim bejelentették reggel,  hogy el

akarják kerülni a pénteki csúcsforgalmat, ezért aznap, csütörtök délután indulunk haza.



Életemben nem voltam még olyan kétségbeesett,  mint  abban a pillanatban.  Ész nélkül

rohantam a tengerhez,  ahol  mindig találkoztunk,  bár  tudtam,  hogy nem lesz  ott.  Nem

tudtam tőle még elbúcsúzni sem. Nem tudtam a címét, a telefonszámát, a vezetéknevét.

Mindent utolsó nap, az elválás pillanatában akartam tőle megkérdezni. Buta dolog volt, a

szívem szakadt meg akkor. Az idő múlt, sok boldog nyár következett azután. De mindig

eszembe jutott, hogy milyen lenne, ha ezt mind Paolóval éltem volna meg.

Dénes a fejét rázta. – Ennek így nem lehet vége. Te okkal találkozol emberekkel. Elviszlek

arra a címre, mert ez így nem fejeződhet be.

- Nem szabadna ezt tennem. Nem kavarhatja fel az életemet egy olyan ember, akivel egy

évtizede nem találkoztam, és akinek valószínűleg nem jelentettem semmit – feleltem.

- Zsófi, ha mást nem is, de azt hidd el nekem, hogy rengeteget jelentettél ennek a fiúnak.

Nappalokat és éjszakákat töltött el veled úgy, hogy egy ujjal sem ért hozzád.

Mikor Nápolyba értünk, a város már nem ugyanazt az arcát mutatta nekem, mint mikor

tíz évvel ezelőtt otthagytam. Elbúcsúztam Dénestől, attól az embertől, aki csodát tett velem.

Kérte, hogy vigyázzak magamra és bármi is történik, legyek erős. Aztán egyedül maradtam.

Nekem kellett megválni a gondolattól, hogy mi lett volna, ha… Nekem kellett elhagynom,

lezárnom, szabadulnom. A borítékon szereplő cím egy külvárosi részbe vezetett, egy hosszú

kisutca legvégén találtam meg a keresett házszámot. Egy régi, viharvert ajtó előtt álltam.

Halkan kopogtam, de az ajtót senki sem nyitotta ki. Lenyomtam a kilincset és legnagyobb



meglepődésemre az ajtó nyitva volt. A ház üresen fogadott. Mindössze egyetlen helyiségből,

egy szobából állt.  A szoba közepén egy asztal,  rajta hófehér boríték. Éreztem, hogy az

arcomat könnycseppek borítják el, ahogy remegő kézzel nyúltam a borítékért. Kihúztam

belőle a levélpapírt.

 

Drága Sophie!

 

Ez a levél az utolsó lehetőségem arra, hogy szólhassak hozzád. Tudtam, hogy visszatérsz

Nápolyba. Tudtam, hogy te nem mennél el anélkül, hogy ne búcsúzz el tőlem. Mikor másnap

este nem jöttél  le a partra, azonnal a szállásotokra mentem, ami üres volt.  Akkor már

biztosan több száz kilométerre voltál tőlem. Mindent, amit tőled kaptam, megőriztem a

szívemben. Az elmúlt tíz évben nem telt el úgy nap, hogy ne gondoltam volna rád. Életem

legcsodálatosabb élménye voltál. Minden erőmmel meg kellett magam akadályozni abban,

hogy utánad menjek és elmondjam, mit érzek irántad. Nem voltam veled őszinte. Sajnálom,

de nem lehettem az. Tudom, azt hiszed, azért nem kerestelek, mert nem akartalak. Hidd el,

hatalmas fájdalom volt  számomra a tudat,  hogy nélküled kell  leélnem az életemet.  Ha

utánad megyek, idővel biztosan feleségül veszlek. Boldog családként élhettünk volna, de

nem örökké. Sophie, én beteg voltam. Valószínűleg feltűnt, hogy néha meglehetősen furán

viselkedtem veled, gyakran elég goromba voltam. Már akkor tudtam, hogy meg fogok halni,



amikor téged megismertelek. Nagyon jól tudtam, hogy te mindennek ellenére mit érzel

irántam. És nem tehettelek volna ki annak a fájdalomnak, hogy lásd, ahogy napról napra

romlik az állapotom, hogy láss engem meghalni. Köszönöm a sorsnak, hogy téged az utamba

sodort. Köszönöm a sorsnak, hogy mindaddig a szívemben hordozhattalak, amíg az utolsót

nem dobbant. A találkozásunkkal kaptam valamit az élettől. Reményt, hogy lehetne másképp

is. Ha a szívemre hallgatok, azt teszem, amit te. Elhagyom az otthonomat, hogy utoljára

azzal lehessek, aki a világot jelenti számomra. Néha megbánom, hogy nem lettél soha az

enyém. De mindig rájövök, hogy talán nem élted volna túl, ha a közösen eltöltött évek után

veszítesz el engem. Ennek így kellett történnie. Ha azon a nyáron elbúcsúzol tőlem, nem

tudtalak volna elengedni. De a sors közbeszólt.

Sophie, köszönöm, hogy mindig az életem része voltál. És az is maradsz. Örökre.


