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Minden jog fenntartva!

 

 

 

Minden meg van írva, a csillagokban. – mondta egy öreg olasz a Positánói éjszakában Robert
Downey Juniornak az Only You című film vége felé.

Mert  véletlenek pedig nincsenek.  Közhely?  Nem vennék rá  mérget.  S,  hogy vannak dolgok,
helyzetek, történések, pillanatok, amelyek csak úgy berobbannak az életünkbe, s vagy észrevesszük,
vagy nem. Vagy túlgondolkodjuk, és emiatt elszalasztjuk, vagy nem. Vagy tudjuk helyén kezelni, vagy
nem. Ez mind közhely lenne? Biztos vagyok benne, hogy nem. De ez pokoli nehéz. Már felismerni is.
Jó döntést hozni pedig, nos, ez mindig csak utólag derül ki.

 



 

Május elején a barátaimmal elutaztam egy hajóútra. Bár lelkiismeret furdalást okozott, mivel úgy
éreztem „önző vagyok, csak magamra gondolok,” mint nagyon régen a volt anyósom közölte egyszer,
mikor egy nyaralásáról hazaérve mutogatta, mi mindent vásárolt magának, s indokolta az előbb
említett szöveggel, miért nem hozott senkinek sem szuvenírt. Nem csak az nyomasztott, hogy a
gyerekeim nélkül töltöm majd el a szabadidőm, hanem a pénz is, amit csak én használok fel, az én
szórakozásomra, még akkor is, ha ajándékokkal igyekszem őket kárpótolni.

S mondhatták ők, hogy anya, nagyon helyes, menj csak és érezd jól magad, már rég itt az idő,
hogy magaddal törődj, ne izgulj, mi jól elleszünk, a csatát magammal kellett megvívnom.

A várva várt, hőn áhított bónuszt a cégtől még mindig nem kaptuk meg, így duplán éreztem
kellemetlenül magam, de legbelül vágytam, hogy utazhassak. Végre úgy mehessek, nincs az a fajta
nyomás, hogy megfeleljek valakinek, s nincs az a felelősség sem, hogy óvni kelljen valakit. Csupa
felnőtt között, végre tényleg csak magamra kell gondolnom, túlmenően a tolerancián, de ez mindig
benne van, ha csak valaki nem egyes egyedül tölti az időt.

Azzal vigasztaltam magam, vagy csak mentséget kerestem, hogy a fiam úgyis megy majd nyaralni
a barátaival az Égei-tengerhez, a lányom pedig vagy az aktuális barátjával tölti a nyarat, vagy ha
mégsem, ő szívesen utazik velem bárhová.

A  bónuszból  a  végén  nem  lett  semmi.  Ez  így  nem  egészen  pontos,  mert  valamennyit
számlázhattunk, de az előző évekhez képest csak az egy hatodát, s mondhatom teljesen lehangolt a
tény. Fuccs a terveimnek, mindent újra át kellett gondolni, pedig megvolt a helye a pénznek. A
munkarendünkbe is beleszóltak újként kinevezett vezetők, akik meg akarták váltani a világot, vagy
azt hitték, épp most találják fel a spanyolviaszt. A lojalitást, amely maximális lángon égett bennem a
cég iránt,  szélvihar  erejével  fújták  ki  belőlem,  s  csak némi  pislákolás  maradt.  A  lelkesedésem
alábbhagyott, s ahogy a nagy könyvben meg van írva, a baj valóban csőstül jött. Rengeteget kellett
utaznom, amivel nincs is gond, mert ez vágyaim ne továbbja, álomállásom a világutazó címet viseli.
Ám elmaradt az anyagiak kompenzálása, emiatt feszülten végeztem a munkám, többet dolgozni
kevesebbért, nem éppen szívmelengető érzés. A sok utazásnak rám nézve igen negatív hatása, hogy
sorra kaptam az értesítést ajánlott, tértivevényes levelekről, amelyek az Rfk.-tól jöttek, és különböző
közlekedési  kihágások  miatti  büntikről  szóltak,  jelentős  pénzbírsággal.  Természetesen  a  céget
okoltam,  hisz  miattuk  kellett  annyit  úton  lennem,  miattuk  siettem  állandóan,  azért  vannak  a
gyorshajtásos bűntik, miattuk zsúfoltam sok tárgyalást be egy napra, miattuk fáradtam el nap végére,
emiatt voltam figyelmetlen, s csak ezért csúszhattam át piros lámpán, ahol, naná, hogy lefotóztak, és
miattuk kaptam a szemérmetlenül nagy összegű bűntit.

Az autómról még sosem készült ennyi kép, igazán jól mutat a neten megnézhető felvételeken. Egy
pillanat erejéig mindig rácsodálkozom, milyen szép még ma is, az immár nyolc éves járgány, de
gyomorból érzem a dühöt, az elkeseredett haragot. Szegény embert még az ág is húzza.

Hát persze, hogy senki más nem okolható, a felelősség az enyém, de mennyivel könnyebb, ha
áttehetem a terhet, fizetni így is, úgy is nekem kell.



 

 

- Ennyit a nyaralásról kislányom, mire ezeket a büntetéseket kifizetem, a gatyám rámegy
– panaszkodtam. Ő, a fő suli nyári szünetét végig dolgozta, csupán két hét pihenője maradt
suli kezdésig, pihenni vágyott, s mindenképpen tengerpartra menni, nem akarta megérteni,
hogy nem fog beleférni a büdzsémbe. Talán azt gondolta, mint mindig mindent, majd ezt is
megoldom és  kész.  Lehet  erre  még tromfolni?  Naná!  Mindig  lehet.  E-mail  érkezett  az
iskolájától,  amelyben a következő tanév első félévi  tandíjának befizetésével  kapcsolatos
információkról tájékoztattak. Ez totál kiment a fejemből, és már csak röhögni tudtam azon,
milyen szánalmasan alakulnak a pénzügyeim.

Elkeseredett hangulatomból a dac segítségével másztam ki, és fanatikus módon kerestem
majdnem ingyenes, ultra last minute utakat. A neten annyit lógtam munka után, hogy estére
már szinte kifolyt a szemem, de augusztusban last minute utat találni elfogadható áron
hasztalan  próbálkozás.  Mindenki  akkor  megy  szabira,  minden  út  elkel,  nincs  szükség
kedvezmények  adásával  csábítani  nyaralásra  a  jó  népet.  Rá  kellett  jönnöm,  nem  fog
összejönni idén a mi kis közös kiruccanásunk, de hogy mondjam meg neki? Végül mégis
összeszedtem magam és  előálltam közölni  a  száraz  tényeket,  annyit  hozzátéve,  jövőre
mindenképp elmegyünk együtt, hogy áztathassuk csülkeinket a sós vízben. Megértette.

 

Augusztus mi másról szólhatna, mint a kikapcsolódásról, hiszen egy jól megtervezett nyaralás
akár egész évre feltölthet bennünket, így az élményszerzés és felfedezés izgalmán kívül testi-lelki
egészségünket is szolgálja. – olvastam valahol a neten, s arra gondoltam, milyen jól hangzik, de idén
ez nem a mi augusztusunk, ebben a formában sajnos nem.

 

 

Romos,  lepusztult,  demotivált,  mélyen  melankolikus  és  ragozhatnám  hangulatban
takarítottam péntek délután a H²O takarítógép segítségével. A tévéshopban láttam anno, és
még  volt  miből  meggondolatlan,  később  feleslegesnek  ítélt  dolgokra  költeni.  Világ
életemben  utáltam  mindenféle  házimunkát,  de  arra  kiváló  foglalatosság,  hogy  az



automatizált  mozdulatok  mellett  a  gondolataimba  mélyedhessek.

Azon témáztam, hogy a lányom vonata ezekben a pillanatokban futhatott be, sec kábé
húsz perc múlva ér haza. Egy hete nem láttam, s bár csak hétvégére jön, ez a kis idő is
boldogsággal  tölt  el.  Az is  eszembe jutott,  hogy a fiam pedig vasárnap érkezik meg a
nyaralásából, végre együtt lesz a család, ha csak kis időre is. Előző nap küldtem neki egy
sms-t, érdeklődve, mit készítsek, mit szeretne majd enni. Pittyent a telefonom, jelezve, hogy
„susmus” jött, ahogy az elfővárosiasodott szlengekkel felvértezett lányom mondaná. Nem
mozdultam rá, meggyőződésem szerint a fiam válaszolta meg a kívánt menüt. Előbb még
befejeztem az étkezőt, majd mikor kikapcsoltam a takarítógépet, és letöröltem képemről az
izzadságot, megkerestem a mobilom és megnyitottam a bejövő üzeneteket. Nem a fiam írt.
Biggyesztettem egyet, majd jobban megnéztem a feladót. Zsófa volt. Nahát, mit akarhat? A
szobába léptem az olvasószemüvegemért, majd a rövid levélke elolvasása után még jobban
kikerekedett a szemem:

 

Küldtem üzit, nézd meg, még gépközelben vagyok.

Hát ez vajon mi akar lenni?

Zsófának a lányom nevezte el kicsi korában, mert nem tudta rendesen kimondani a nevét,
ez persze rajta maradt. Hogy ki ő? Röviden? A válóokom édesanyja. Igen, tudom, ez némi
magyarázatra szorul.

 

Hol is kezdjem?

A férjhez menetelem illett hozzám. Meggondolatlan, ad hoc jellegű próbálkozás volt, mint
általában minden, amihez korábban hozzáálltam. Kos az asztrológiai jegyem, illik is rám a
fejjel a falnak szlogen.

A  srác,  aki  megkérte  a  kezem,  véletlen  sem volt  álmaim  pasija,  ha  csak  abban  a
tekintetben  nem,  hogy  hasonlóságot  véltem  felfedezni  az  akkor  tájt  játszott  Csillagok
háborúja című filmből Luke és ő közte. S, hogy végül igent mondtam… hát ez bonyolult, de
összefoglalva, volt benne megfelelni akarás a szülőknek, dacos megmutatom én elgondolás
az ex barát felé, és talán ez a hasonlatosság. Hogy szerettem-e? Gondolom akartam szeretni,
legalábbis eleinte. Mindegy, ebbe az irányba nem szeretnék elmenni, a lényeg, hogy tizenkét
évet húztam le mellette,  s  annak  háromnegyed részében boldogtalan voltam. Örömöt a
gyerekek okoztak, illetve minden szeretetem rájuk zúdítottam.


