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Köszönetnyilvánítás:
Szeretném megköszönni a barátaimnak a támogatást, közülük is kiemelném, Dávidot, aki erőt

adott a reménytelennek tűnő helyzetekben is, illetve kritizálta a művet is. A drága olvasómnak is,
akik blog formátumban értékelhették a nyers és átdolgozatlan irományomat, illetve a családomnak,
akik mellettem álltak az ihlet hiányos időszakomban is.



Bevezetés
A napsugarak halványan besütöttek a függöny apró ráncai közt, pajkosan szaladgáltak a takarón

és a szőnyeg kisebb mélyedései közt. A szemem egy fáradtan kezdett kinyitódni, éreztem a tartalmas
este következményeit. Tamás és én már régóta alkottunk egy párt, nem is tudtam volna elképzelni az
életemet nélküle. Az a tipikus aranyos és udvarias fiatalember, aki mindig segített a bajban, de
ugyanakkor  romantikus  meglepetésekkel  is  készült,  ha  olyan  eseményt  terveztünk.  A
megismerkedésünk is kalandos volt, a tetszésemet nem nagyon nyilvánítottam ki a számára, inkább
csendesen figyeltem a háttérből, kisebb szerelmes leveleket és verseket címeztem neki, amikben
leírtam a rajongásomat és a ki nem mondott érzéseket. Egyszer egy madárcsicsergős tavaszon oda
jött  hozzám és  megsimította  a  vállamat.  Nem értettem a  hirtelen  közeledését,  de  ugyanakkor
borzongással nyugtáztam a kellemes pillanatot. Emlékszem, aznap hazakísért, de még a szokásos
sulis  dolgokról  tárgyaltunk,  nem  volt  semmi  személyes  dolog.  Ezek  után  a  suliban  is  jól
összehaverkodtunk,  köszönt  nekem a folyosón,  a  büfében meghívott  valami  apróságra… Szóval
minden a helyén volt. Június 6. A szívemhez legközelebb álló időpont. Az utolsó órákat töltöttük az
osztályokban, amikor egy szál virág csapódott a padomra. Nem a gyengéd romantika híve volt, de
nekem ez is megfelelt. A kérdés, amelyre mindig is vártam, akkor hangzott el először a szájából.
Detty,  lennél a barátnőm?  Életemben először akkor voltam a legjobban zavarban, a pirultságot
nehezen tudtam leplezni, a nyári hőség elvette a lehetőséget, hogy egy pulcsi alá rejtsem pirosodó
pofimat. A nyelvem eléggé összeakadt, értelmes szót nem tudtam kinyögni erre az egyszerű kérdésre.
A tekintetem a haja ziláltságára és a szeme csillogására tévedt, az ajkaim könnyen kiformálták azt az
egy szót, amelyre hónapokig készültem. Igen. A mosolya betöltötte az egész termet, olyan színes lett
hirtelen minden, színpompás ragyogásban láttam a külvilágot. Az első csók is azon a helyen történt
meg, izmos karjaiba vont, hátra simította a hajamat, majd gyengéden hozzáért az ajkaimhoz. A
kellemes és bizsergető érzés a hátamon kezdődött, majd a gyomromban végződött egy enyhe szorító
görcsösséggel.  Innentől  indul  a  mi  kis  történetünk,  amely  egy  ajtócsapkodással,  illetve
párnadobálózással végződött. A fehér lepedő gyűrötten és magányosan hevert mellettem, egyedül
hagytak. Kiszolgáltatva és úgy éreztem, hogy ezzel enyhén meg is alázott a Kedvesem. Egy csendes
és romantikus este után nem éppen egy ilyen végszóra vártam. Se egy cetli, sem egy üzenet nem
várt, csalódottan vettem tudomásul, hogy elhagytak. Erősen a párnába fúrtam a fejemet és hangos
zokogásban törtem ki. Én lehetek ilyen szerencsétlen, mit is képzeltem, boldogok leszünk életünk
végéig?! Pár perc után erőt vettem magamon és kimásztam az ágyból, majd szemügyre vettem az
üres  polcokat  és  szekrényeket.  A  szám görbülete  meghatározta  a  hangulatomat,  nem tudtam
mosolyogni. Kiléptem a nappaliba és megcsapta az orromat az illata, az Ő édes és csábító illata. A
szemeim  újra  könnyekkel  teltek  meg,  nehéz  volt  elhinnem,  de  bekövetkezett,  amitől  féltem.
Elhagytak.

 



1. rész
 

Beep Beep Beep..

- Megyek már! Pillanat! – kiáltottam a fürdőből.

- Nem igaz, most kell ezeknek is hívniuk.. – morogtam, majd felvettem.

- Igen? Szalay Bernadett. – szóltam a telefonba, mivel ismeretlen szám volt kiírva.

- Szia Detti! Tomi vagyok, szeretném, ha megbeszélnénk ami.. – közbevágtam.

- Nem szeretnék erről beszélni, hagyj békén! – kinyomtam és az asztalra csaptam a telefont.
Szegény mindig ütöm és dobálom, pedig nem tehet semmiről. Tomi annál inkább, nem tud rólam
leszállni, azóta amióta együtt láttam egy magas szőke cicababával. Nem tudja kimagyarázni, még ha
csak  egy  egyéjszakás  kalandnak  is  titulálja  ezt  a  dolgot.  A  megcsalás  és  a  megbecstelenítés
fájdalmas volt lelkileg, mély sebet ejtett a szívemen. Elegem van belőle, soha nem csalódtam ekkorát.
Mivel épp fürdés közben zavart meg, visszamentem a fürdőbe és továbbfolytattam a tusolást. 10
perc múlva már pizsamában ültem a kanapén és kapcsolgattam a TV-t.

- Nem igaz, hogy nem tudnak szombat este egy normális műsort sem beadni! – majd még egyet
váltottam. Hirtelen rámeredtem a képernyőre és láttam egy nagyon jóképű fiút valami zenecsatornán.
Soha nem néztem, nem szerettem az ilyen zenés programokat, mindig valami akciófilmet néztem
helyette.

Elkezdték a dalt és én teljes extázisba estem. A videó klipp is megfelelt az ízlésemnek, nem volt
túl giccses, egyszerű, de nagyszerű volt. A banda 4 tagból állt, nem nagyon hallottam róluk, sosem
kísértem figyelemmel ezeket a tehetségeket.

-  Úristen!  Nagyon  jók!  Ezen  túl  biztos  fogom nézni  őket,  imádom!  –  sikítottam egy  kicsit
hangosabban, mint kellett volna, de reméltem a szomszédok nem fognak megharagudni rám.

A nappaliba beszűrődő holdfény már jelezte az idő rohanását, nagyon álmos lettem hirtelen, ezért
lekapcsoltam a készüléket és álomba szenderültem a kanapén. A suli miatt muszáj elaludnom korán,
az agynak is kell a regenerálódásra.

Másnap 5-kor keltem. A kanapén rendet raktam, igaz, semmi kedvem nem volt, aztán a fürdő felé
vettem az irányt. Megmostam az arcomat, aztán észrevettem, hogy a hajam sem olyan friss, így
beiktattam egy gyors hajmosást a reggeli készülődés közé. A friss és kellemes víz vígan ugrándozott
a bőrömön, jól esett a reggeli fürdés. A sminkemet is elkészítettem a fél órás hajszárítás után, tussal
kiemeltem a szemem kékségét, illetve a számra is kentem egy kis szájfényt. A hajamat kiengedve
hagytam, már csak a ruhámon kellett gondolkodnom. Szeptember volt, a legszebb hónap, amikor a
fák színesbe öltöznek, és élvezzük a ropogó falevelek hangját. Így egy barna szoknya és egy selyem
ing  mellett  döntöttem,  amit  kiegészítettem  egy  fekete  bakanccsal.  A  bakancs  mániám
kimeríthetetlen, legszívesebben a strandon is azt hordtam volna, nagyon a szívemhez nőtt ez a fajta
cipő  stílus.  A  hűvös  őszi  szél  rendesen  borzongtatta  az  ember,  muszáj  voltam egy  kabátot  is
felvennem, nem akartam megfázni. Útközben sokszor át kellet szállnom buszra, mivel Pesten nem
minden egyszerűen van megoldva. Hiába költöztem ide pár hete, nehezen szoktam meg a tömeget és
a nyüzsgő várost. Végre megpillantottam a főiskola épületét és boldogan lépkedtem be az épület



bejáratán. A főiskola hatalmas beton oszlopokból állt, egy múzeum kinézetét sejtette. Több emeletes,
kissé  régimódi  stílus  jellemezte,  néhol  felfedeztem  pár  XX.  századi  faragványt  is.  A  portánál
köszöntem a  mindig  vidám és  kedves  takarítónak,  majd  megkerestem a  termet  és  leültem  a
barátnőm mellé.

- Szia Liv! Nézted tegnap a Zenére hangolva műsort? – majd elolvadtam, miközben a laptopomat
szedtem elő a táskámból.

- Szia Detti! Az a csapat, te, olyan jók voltak, nekem nagyon bejön az a Grango. A zene aláfestés, a
rock életérzése és az énekes is csodálatos volt. A Grango pedig egy nagyszerű banda, első számukat
is csak most hallgattam először. Neked ki tetszett meg elsőre? – kérdezte nagy szempilla rebegtetés
között.

- Trank volt az, aki nagy benyomást tett rám! A mogyorószínű haja és a szinte fekete szeme rögtön
belopta magát a szívembe. Jó, nekem az egész csapat bejön, nagyon jó a hangjuk és nagyon jól
néznek ki így a együtt, de valahogy első pillantásra ő fogott meg. Utánuk kerestem, elküldjem a
linkjüket? – ajánlottam fel a segítségemet.

- Átküldheted, de szerintem csak este fele tudok benézni, ha neked még úgyis áll az ajánlat..

-  Nagyon örülnék!  Majd a matekot  is  el  kellene magyaráznod,  mégis  te  vagy a zseni!  Meg
keresgetnénk dolgokat a kedvenceinkről! – mosolyogtam, vagy már lehet, hogy bazsalygásnak tűnt,
mert egy évfolyamtársam rám köszönt.

-  Heló Detti!  Mizujs? Nem is  beszélünk,  pedig már fél  éve az évfolyamtársad vagyok..  –  és
mosolyra húzta a száját.

- Szia Gergő! Sajnálom, nem volt elég időm, de majd valamikor biztos lesz! – viszonzásképpen én
is küldtem felé egy vigyort.

- Hé, mi volt ez? Próbál bevágódni nálad, te meg nem veszed a lapot! Nem ilyen voltál te.. –
mondta Liv.

- Nem szeretnék fiúkra koncentrálni, amúgy sem az esetem, túl „menő” típus. Nem bírom az
ilyeneket, Tomi után meg végképp nem. – eszembe jutottak az elhagyás pillanatképei, úgy érzem,
örökre megutáltam.

 

Becsöngettek és azzal jött a tanár is. Mindig professzornak kell szólítanunk, de nekem akkor is
tanár. Kegyetlen hosszúnak tűntek a percek és az órák, a szemeim leragadni készültek, de még
tartottam magamat. Valamikor délután, egy örökkévalóság után végeztünk, aztán elmentem a közeli
kávézóba Livvel, mivel kell egy kis pénzt is keresni, valamiből el kell tartanom magamat. A kávézó a
régimódi értékeket képviselte, hűen hordozta magában a klasszikus és retro stílusjegyeket. Öröm
volt benézni, a barnás színű asztalok és székek csalogatóan hatottak a vendégekre. Nem sokan
voltak, kicsit hiányoltam a szokásos tömeget, de így is hamar végeztünk. Este 6 óráig pincérkedtünk,
majd külön váltak útjaink és mentem haza. Hazafelé egy kicsit elgondolkodtam a mai napomon, a
sötétben szabadjára engedtem az elmélkedéseimet és nyugodtabban sétálgattam. Otthon megírtam 2
beadandót és megtanultam a másnapi, vagy inkább a heti anyagot. A kávé és az energiaital felváltva
tartotta  bennem a  lelket,  kegyetlen  ez  a  mennyiség.  Az  ujjaim fáradtan  dobták  el  a  tollat  és
ernyedten pihent meg az asztalon. A sok írás elzsibbasztotta a kezemet. A pakolgatásaim közben
megszólalt a telefonom.



- Szia Liv? Mi a baj?

- Itt vagyok 10 perce az ajtód előtt és nem vagy képes kinyitni! Hahóó! – majd meghallottam a
csengőt. Odarohantam az ajtóhoz és sűrű bocsánatkérések közepette beengedtem a barátnőmet.

-  Gyere  ülj  le..  ööm  tudod  mit,  várj,  elpakolok!  –  mondtam  és  a  köntösömet  felkapva
összepakoltam a füzeteimet és bepakoltam, majd elmosogattam.

- Megnézted az oldalt? – megkérdeztem tőle.

- Nem, nem volt időm, na mutasd!

Előkaptam a laptopomat és megmutattam a Grango oldalát és érdeklődéssel vettem észre, hogy
egy új átdolgozást is megosztottak a hallgatókkal. Csodálattal hallgattuk meg a számaikat, Trank volt
a  személyes  kedvencem,  az  igazi  nevére  még  nem jöttünk  rá,  de  kezén  árulkodó  tetoválások
elárulták, hogy szereti az idézeteket, de legfőképp a romantikusokat. Liv pedig Strapol-t nézte ki
magának, az igazi nevét sikerült kinyomoznunk, Ádámnak hívták.

 

 

A dobos és a billentyűs nem annyira hozott minket lázba, a gitáros és az énekes volt a favoritunk.
Beszélgettünk  még  egy  kicsit,  aztán  elbúcsúzott  és  hazament.  A  fáradságtól  nehezebb  volt  a
közlekedés a lakásban, így egy könnyed mozdulattal beájultam a puha ágyamba és a fejem búbjáig
húztam  a  takarót.  A  város  zajait  kizártam,  nem  érdekelt  a  külvilág,  csak  magamra  és  a
regenerálódásra összpontosítottam. A megszokott autó csikorgások és éjszakai hangok között egy
ismerős csengő zörgése is megcsapta a fülemet.

- Mi van már megint? Hát nem hiszem el, nem hagy senki sem aludni.. – morgolódtam.

Oda ténferegtem az ajtóhoz és kinéztem a kukucskálón. Kinyitottam az ajtót.

- Jó estét! Mi a baj? – kérdeztem a bejárati ajtóban álló gondnokot.

- Jó estét kívánok én is! Bocsánat, hogy ilyenkor zavarom, de tájékoztatnom kell, hogy nemsokára
lesz egy lakótársa, gondolom elég nehéz fizetni a díjat és a rezsit is. – mondta a kissé őszes hajú férfi.

- Hát eléggé. Mikor jön a lakótársam? – kérdeztem egy kicsit álmosan.

- Jövő héten megismerheti, még én sem találkoztam vele, csak egy telefonhívást kaptam, majd
látni fogja. Megyek, viszlát! – elköszönt.

- Viszlát! – becsuktam az ajtót.

- Hmm.. kíváncsi leszek, ki lesz az a „szerencsés”, aki egy rendetlen lányt el tud majd viselni. –
gondolkodtam magamban. Ezekkel a gondolatokkal aludtam el hajnal 1 óra fele.

 

 

 



2. rész
Színes foltok, kidolgozatlan ember arcok, sikoltozó hangok és furcsa teremtmények lepték el a

ködös és frusztráló képzeletemet. A nevetség tárgyának éreztem magam, kívülálló senkinek, aki a
kutyának sem kellene, elhagyatottság és a magányosság tárgyát képeztem. Tomi arca ugrott be
hirtelen, a mosolya, az arcán meghúzódó apró ráncok és az álmodozó tekintete. Nem tudom
elfelejteni, bármennyire is akarom…

- Fuu ez az álom! Hány óra van? – 6 órát mutatott a telefonom. Amióta ebben a lakásban élek,
azóta minden este leesek az ágyról.  A dőlésszög nincs még meghatározva nálam, egy könnyed
mozdulat és a padlón találtam magam. Nem nagyon tudtam jókat aludni rajta.

Gyorsan kipattantam az ágyból és főztem magamnak kávét, majd felöltöztem. Egy kicsit melegebb
volt, mint tegnap, így felkaptam egy könnyed ruhát és a klasszikus bakancsomat, aztán indultam a
suliba. Útközben vettem magamnak szendvicset és találkoztam Livvel.

- Szia! Hogy-hogy még itt vagy? – kérdezi.

- Szia Liv! Később keltem és semmi kaját nem tudtam készíteni.. Tegnap még utánad csöngettek
és kiderült, hogy lesz egy lakótársam, akit nem is ismerek. – kezdtem el mesélni.

Történetem taglalása közben beértünk az épületbe és mentünk órára. Egész nap csak diktáltak és
mi „rendes diák” létére írtuk a sok tanulnivalót.

Beadtam a 2 beadandómat, majd olyan délután 3 óra fele szabadultunk ki az intézményből. Ma
nem kellett bemennünk a kávézóba, de, mint vendég megkörnyékeztük a helységet.

- - Sziasztok lányok! Mit kértek? – kérdezte Gergő, mivel ő is itt szokott néha munkálkodni.

- Szia! Én szerintem egy narancslevet, Liv? – mondtam és rámutattam Livre.

- Hmm.. én is, meg linzert. – adta le a rendelését.

- Rendben. 5 perc és itt vagyok. – rám kacsintott.

- Látod Detti? Szerintem nagyon bejössz neki, miért nem mentek el valahova? – kezdte Liv a
kerítést.

- Nem, nem az esetem. Én valami kedves és nem kétszínű fiúra vágyok! Nézz már rá, látszik rajta,
hogy a szemedbe kedves, de amúgy.. – néztem lesajnálóan a fiúra. A srác fehér kötényt viselt, a
modern megjelenése sok lánynak bejött, engem viszont kissé hidegen hagyott.

- Itt vannak a rendelések. Detti, lenne kedved valamikor moziba jönni velem? - kérdezte.

- Köszönjük. Nem tudom, szerintem nem érek rá, bocsi! – beleittam a narancslevembe.

- Majd máskor. – mosolygott rá Lívia. Gergő nem volt virult ezek után, sokszor az asztalunkhoz
sandított, de már nem szólt hozzám, szerintem vette a lapot. Egy picit sajnáltam, majd egy másik
életben esetleg lehetünk együtt. Elbeszélgettünk még egy kicsit az iskoláról és a kávézóban ülő
srácokról, amikor meghallottam egy hangot.

- Detti, ez nem a te telefonod? – kérdezte a szemben ülő barátnőm.



- Nem tudom. Ilyen hangon nem szokott szólni.

Azért belenéztem a táskámba. Nahát ilyet! Ott villogott a táskám mélyén a telefonom. Gyorsan
felkaptam és megnyomtam a zöld gombot.

- Haló! Szalay Bernadett. – szóltam bele, mivel nem ismertem ezt a számot.

- Haló! A gondnok vagyok. Elnézést, hogy zavarom, meg egy másik számról hívom, de már ma
megismerheti az új lakótársát. Lehet, hogy ma este meglátogatja. Nem szeretné felhívni telefonon,
majd várja! – mondta.

- Rendben! Köszönöm az információt! Viszonthallásra! – kinyomtam.

- Ha szabad megkérdeznem, akkor minek örülsz annyira? – szorongatta a poharát.

- Bocsi, most haza kell mennem, összepakolni és takarítani! Vendégem lesz! Azt sem tudom fiú-e
vagy lány.. Na szia! – felálltam, megöleltem és elköszöntem.

Kiléptem a kávézóból és a buszmegállóhoz siettem. Rengetegen voltak a buszon. Alig kaptam
levegőt, beszorulva több ember közé. A másodiknál sokan leszálltak így nyugodtan le tudtam ülni
egy szimpatikus fiú mellé. Épp újságot olvasott és csak oldalról pillantottam rá. Nem szeretem az
embereket úgy mondva „kukkolni”, mert elég rosszul érzem magam, meg hát én sem szeretem, ha
nagyon néznek. Így 2 perc nézelődés után inkább magam elé bambultam és vártam a megállót.
Amikor végre megállt a busz, akkor felálltam és gyorsan leszálltam.

Kinyitottam az albérletem ajtaját  és ledobtam a kanapéra a táskámat,  aztán előkerítettem a
porszívót.  Mindent  a  helyére  tettem és  mentem a konyhába főzni  egy kis  spagettit  mártással.
Bekapcsoltam a rádiót és roptam a Blurred Lines-ra, miközben a paradicsomos mártást kevergettem
a lábasban. Este 7 órára kész lettem és leültem a TV elé, miközben vártam a vendégemet. Annyira
belemerültem az egyik brazil szappanoperába, hogy csak a második csengést hallottam meg.

- Megyek! – gyorsan belenéztem a tükörbe és megláttam magamon a spagetti szószos kötényt.

- Upsz! Szerintem nem így kéne fogadni.. – megfogtam és bedobtam a konyhába.

Végre odaértem az ajtóhoz és kinyitottam.

- Szia! – köszönt nekem egy ismerős arc. Most, hogy belegondolok, a buszon láttam, ő volt az a
srác, aki újságot olvasott mellettem.

- Szia, Szalay Bernadett vagyok! – nyújtottam a kezemet.

- Jaj, elnézést, udvariatlan voltam! Marosi Marcellnek hívnak és én leszek a lakótársad. – mondta.

- Gyere beljebb! – beengedtem és bezártam az ajtót. A konyhába mentem és töltöttem ki egy kis
narancslevet, majd megkínáltam.

- Nyugodtan ülj le a kanapéra, érezd otthon magad, úgyis a te lakásod is! – motyogtam.

- Köszönöm szépen! – lehuppant a kanapéra.

- Tudom, lehet, hogy udvariatlan, de van pár szabály, amit szeretném, ha betartanál! Szeretném,
ha nem ennéd ki a hűtőt, vagy ha mégis megtörténik, akkor vásárolj be! Ne csapj bulikat, fő suliba
járok, tanulnom kell, de néha hétvégén jöhetnek haverok! – kacsintottam rá.



- Rendben. Megpróbálok jó „lakótárs” lenni. – mosolygott és előbukkantak a villanó fogai.

-  Ömm..  nekem te  olyan  ismerős  vagy!  Láttalak  már  valahol  vagy  ismerlek  valahonnan?  –
kérdeztem miközben elég hülye fejjel vizsgáltam az arcát.

- A Grango csapat frontembere vagyok, csak élőben egy kicsit más a fejem, ha érted! – biccentett.

- Úristen! Te vagy Trank? – szám elé kaptam a kezemet.

- Úgy látszik, igen. Az eredeti nevemet nem sokan ismerik, de most már azt is tudod.

- Miért pont az én lakásomba jöttél? – kérdeztem hitetlenkedve.

- Muszáj voltam felköltözni Pestre a barátaim miatt és a koncertek miatt is. Mivel nem voltak
nagyon szabad és olcsó albérletek, megállapodtam ennél. Nagyon kellemes ez a kis lakás. – válaszolt.

- Ez az! Tudtam én, hogy valahol már láttalak! El sem hiszem, ekkora szerencsét! Nagy rajongótok
lettem a klipp óta! – a szám szinte a fülemig ért, de nagyon boldog voltam.

- Legalább lesz egy rajongó lakótársam. Aranyos vagy. – mosolyodott el ő is.

- Hoztál valami csomagot vagy majd holnap költözöl be? – kerestem a bőröndöket.

- Nem mondtam, de holnap szeretnék. Olyan 3 óra fele itt leszek és otthonosabbá tesszük a
szobámat. Tényleg, láthatnám, hogy hol fogok majd aludni? – letette a poharat és elindult a mosdó
felé.

-  Szerintem neked az kényelmetlen lenne. Gyere inkább erre! – mutattam a szobám melletti
kisebb zugra. A szoba berendezése szempontjából kisebb volt, mint az enyém. Csak egy ágy és egy
szekrény volt bent. Tv a nappaliban volt, így majd közösen tudjuk nézni a műsorokat.

- Na milyen? Szép és „trankos”? – kérdeztem, miközben láthatatlan macskakörmöket rajzoltam a
levegőbe.

- Majdnem, már csak pár berendezési tárgyat kell beszereznem és rendben lesz! Hozom majd a
gitáromat is, te tudsz gitározni? – kérdezte csillogó szemekkel.

- Nagyon kicsit. Régen egy számot el tudtam játszani, de már nem tudom, hogy hogyan menne..
Meddig szeretnél maradni? Itt alszol?

- Nem. Nem is tudnék miben aludni, meg nem terveztem úgy, nem akarlak zavarni! Megyek is.
Szép  estét  lakótársam!  –  rám  mosolygott  és  elment.  Becsuktam  az  ajtót  és  a  falnak  dőlve
ábrándoztam róla. Nem is hittem el, hogy az elérhetetlen álmok gyakran valósággá és elérhetővé
válnak. A műsorban láttam először, azóta nem bírom kiverni a fejemből, még ha akarnám sem. Erre
megjelenik a lakásomba és velem együtt fog élni. Lehet, hogy egy csoda részese leszek én is vagy
csak egy felesleges személy, aki gátolja majd a dolgaiban?! Szeretném jobban megismerni, nagyon jó
fejnek tűnik, van humora és remélem majd egyszer nekem is énekel valamit gitárkísérettel. De ez
még maradjon az én titkom, ezek még csak ábrándozások. Ezekkel a gondolatokkal aludtam el
hajnalban 1 órakor. Nem hiszem, hogy holnap frissen fogok ébredni.

 

- Szia Drága! Olyan szép vagy! – mondta egy kellemes hang.



- Szia Marci! Hogy-hogy itt? – kérdeztem, mert az ágyamon ült.

- Szeretlek! – közelebb hajolt és …

 

 

Biring Biring Biring

 

 

- Na ne! Ez csak egy álom volt? Mennyi az idő? – kérdeztem magamtól, miközben kerestem a
telefonomat. 7:30. Úristen, elaludtam! Berohantam a fürdőszobába, fogat mostam, villámgyorsan
felöltöztem, felkaptam a táskámat és rohantam is. Most nem érdekelt, hogy nincs rajtam smink vagy
„hogy áll a hajam”. A busz már elment, így kénytelen voltam a biciklimet használni, ami a lépcső
mögött volt. Felpattantam rá és elszáguldottam a sulimig.

7:58. Sikerült késés nélkül belépnem a terembe és nyugodtan elfoglaltam a helyemet.

- Szia! Hol voltál? – kérdezte ijedten Liv.

- Ne is kérdezd, elaludtam. Tegnap jött a lakótársam, ma költözik be, én meg későn aludtam el… -
soroltam.

- Ohh, és ki a „szerencsés”? – kérdezte kacsintva.

- Nem fogod elhinni! – közelebb hajoltam hozzá és a fülébe súgtam.

- Marosi Marcell. – mondtam ki azt a bizonyos nevet.

- Ööö nem mondtál vele sokat. Bővebben?

- Grango Trank, szerintem ez többet mond. – kacsintottam rá.

- Azta! Te nagy mázlista vagy! Egy ilyen jó pasival együtt élni! Majd egyszer felmennék hozzátok,
megnézni a kis barnát! – megbökött.

- Átjöhetsz, de már foglalt! – mosolyogva visszaböktem.

Becsöngettek és elkezdődött az óra. Semmi érdekes nem történt, a szokásos „gépeltem ezerrel és
próbáltam figyelni” tevékenységet folytattam, az ujjaim görcsben álltak az órák után.

Még volt 7 óránk, szünetben csak a kávé tartotta bennem az erőt, nincs meg szokva ez a későn
lefekvés. Hazafelé eszembe jutott, hogy nem szóltam Marcinak, hogy nem biztos, hogy hazaérek 3-ra.
Megpillantottam az emeletes házat és láttam, hogy ott áll pár csomaggal a kezében.

- Szia! Bocsi, hogy késtem, de elfelejtettem szólni, hogy több órám van. – mondtam és leparkoltam
a kerékpárommal.

- Szió! Nem baj, most értem ide! Menjünk, rendezkedjünk be! – mondta. Felkísértem a fiút a
lakásunkba és hagytam, hagy legyen egyedül a szobájában. Én addig a szobámba vittem a cuccomat



és megnéztem van-e itthon valami kaja.

- Mit főzzek? – kiáltottam, miközben belenéztem a hűtőbe, de kár volt. Üres.

- Be kellene vásárolni! Nem baj, ha itt hagylak addig? 10 perc és itt vagyok! – mondtam és meg
sem várva a válaszát elhagytam a lakást. Kisurrantam és benéztem a közeli üzletbe. Megfogtam egy
kis műanyag, kék bevásárlókosarat és vettem kenyeret, zsírt meg kolbászt. Úgy éreztem, muszáj
tartani  egy  „parasztos”  estét  is.  Innivalóként  ásványvizet  választottam,  nem szeretnék alkoholt
fogyasztani hétköznap.

Amikor beléptem a közös lakásunkba ő nyugodtan ült a kanapén és a hangszerén játszott. Nem
akartam zavarni,  így zacskócsörgés nélkül próbáltam belopakodni a konyhába. Vágtam 6 szelet
kenyeret,  megkentem  zsírral  és  a  tányérra  helyeztem,  pár  karika  füstölt  kolbásszal  karöltve.
Remélem örülni fog neki, igazi laktató kaját fog enni.

- Vacsora! Gyere enni! – invitáltam.

- Hmm… imádom a zsíros kenyeret! Hogy találtad ki? – kérdezte csillogó szemekkel.

- Én is szeretem és gondoltam tarthatnánk egy parasztos estét! – mondtam és a kezébe nyomtam
a tányért.

- Köszönöm Berni! – mondta és eltűnt a helységből.

- Héé nyugodtan szólíthatsz Dettinek, utálom ha máshogy szólítanak.

- Oké Detti. – mondta ártatlanul.

Bekapcsoltam a TV-t és néztük a helyszínelőket. Akkor most engem a barátjának tart?! Annyira
örülök neki, hogy ilyen jóban vagyunk. Két jó barát ül a kanapén, miközben a boncolós részeket
nézik  és  zsíros  kenyeret  csámcsogva  élvezik  egymás  társaságát.  Felbecsülhetetlen!  Amikor
befejeztük, beszélgettünk még egy kicsit.

- Tényleg, tudnál majd segíteni angolból? Emelt szinten kellene majd vizsgáznom, de problémáim
vannak ebből a tantárgyból… - oda vittem a könyvemet.

- Persze segítek. Mutasd, mi nem érthető! – felém hajolt.

Magyarázta és magyarázta a tananyagot. Esküszöm jobb, mint a tanár. Persze az angoltanárnak
nincs ilyen elképesztően gyönyörű mosolya és csábítóan jó illata.

- Megnézhetem a karodat? – tettem fel hirtelen a kérdést. – Érdekelne, hogy mi van ráírva.

- Tessék, nyugodtan. – nyújtotta nekem az bal kezét. A mutató ujján egy nyíl volt, a csuklójától a
könyökéig pedig a Stay Strong felirat  látszódott.  Én is  gondolkodtam tetováláson,  de nem volt
merszem csináltatni, ezek viszont elég igényesek, és illettek hozzá.

- Menők nagyon! Van még máshol is? – kíváncsian vizslattam a testéhez tapadó Rockstar feliratú
pólóját.

- Mellkas, oldalamnál és a vádlimon. Lesz még alkalom arra, hogy megnézd őket! – megsimította a
kezemet.


