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1.
- Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik szomorúak,
mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. Boldogok, akik
éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Boldogok az irgalmasok, mert
majd nekik is irgalmaznak. Boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják az Istent. Boldogok a
békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Boldogok, akik üldözést szenvednek
az igazságért,  mert övék a mennyek országa.  -  a hangom elterült  a térben, és a falak
elnyelték  belőle  a  nyers,  tárgyilagos  felhangot.  A  Bibliából  felolvasott  szöveget  csend
követte.

-  Akkor mi rohadtul  boldogtalanok vagyunk. -  jegyezte meg Mina.  A könyv széle fölött
összehúzott szemöldökkel pillantottam le rá.

- Hogy érted?

Mina kiseperte maga alól sötétvörös, hullámos fürtjeit, és felkönyökölt a szőnyegen. Ujjaival
a hajába túrt, és jól átgondolta a válaszát, mielőtt felelt volna.

-  Nem  vagyok  se  szomorú,  se  irgalmas,  se  tisztaszívű,  se  lélekben  szegény.  Csak
rettenetesen mérges, mert úgy érzem, átvertek. Szembeszálltam velük, harcoltam velük, és
úgy volt, hagynak békében élni és meghalni. De most megint itt vannak, és megint meg
akarnak ölni. És ez, úgymond, nem tisztességes.

-  Mikor voltak azok? -  becsuktam a Bibliát,  és gondosan elhelyeztem a kanapé melletti
kisasztal közepén. Feljebb rángattam magamon a pokrócot – az angyalok felemlegetésére
még így, sok év elteltével is kirázott a hideg. A takaró azonban ellenfeszült a húzásnak – a
rajta fekvő ötvenkilós husky nem könnyítette meg éppen a dolgomat.

-  Wolfie,  lefelé  –  parancsoltam a  kutyára.  A  hatalmas  kék  szemek csalódott  pillantást
vetettek  rám,  majd  a  kutya  leugrott  a  szőnyegre,  és  szorosan  a  gazdájához  bújva
elheveredett a földön. - Mina, elegem van belőle, hogy megengeded neki, hogy feljöjjön a
kanapéra.

- Áron azt is megengedi neki, hogy mellette aludjon, ha te a könyvtárban éjszakázol – vágott
vissza Mina, majd tudatosult benne, mit mondott, és elhúzta a száját.

- Spicli – mosolyodtam el halványan. - Áron nem fog örülni, hogy beárultad.

- Múltkor ő is beárult, hogy én ettem meg a joghurtodat. És ezzel feloldotta a bajtársi
kötelékünket. - hirtelen elhallgatott, szemét gyanakodva rám szegezte. - Máté és közted
ugye semmi ilyesmi nincs?

- Hmm. - tértem ki a válasz elől, és úgy tettem, mintha sürgős elintéznivalóm akadna a
mobilomon. Mina pillantása azonban lyukat égetett a telefon hátlapjába, úgyhogy sejtettem,
az álca nem jött be.

Meg kéne már tanulnom rendesen hazudni.



- Szóval – komorodott el Mina. Görcsbe rándult a gyomrom, és azt kívántam, bár ezt a témát
boncolgatnánk tovább, de csalódnom kellett. - Most mi lesz?

Vállat vontam.

-  Mi  lenne?  Holnap  tanévnyitó  kettőkor.  Elmegyünk,  mint  rendesen,  végigüljük,  mint
rendesen, és hazajövünk, mint rendesen. Egész nyáron nem csináltak semmi zűrt, nem is
hallottunk felőlük. Nem vagyok naiv, nem hiszem azt, hogy a felbukkanásuk véletlen. De
egészen eddig senkinek sem ártottak, és ezért hálával tartozunk nekik.

- Hálával? Hálával?!

- Jó, jó, rosszul fogalmaztam – visszakoztam azonnal, ahogy megláttam a tébolyult villogást a
szemében, amit a szóbotlásom váltott ki. - De nem érted, mit mondok? Amíg semmit se
ártottak nekünk, mi sem árthatunk nekik.

- Valóban? - Mina félrebiccentette a fejét, zöld szeme csak úgy szikrázott. - És ugyan miért?
Ők megvárták, amíg mi bántjuk őket? Nem! Ők támadtak! Nekünk is támadnunk kéne!
Pontosan  most,  pontosan  akkor,  amikor  nem  számítanak  rá!  Gondolkozz.  Ha  valakit
megtámadsz, akkor utána számítasz védekezésre és megtorlásra. Épp ezért az ellenfélnek
sokkal nehezebben árthat neked, mint ha ő támadna először! Ezt kellene tennünk!

- Igen? És hogyan akarsz elpusztítani két angyalt? Svájcibicskával? - a gúnyos felhanggal
nem volt hajlandó foglalkozni, ellenben a kérdés elgondolkoztatta.

- Igazad van.

- Mint mindig – nyugtáztam a nyereséget, majd a mellkasomhoz húztam és átkaroltam a
térdeimet.

Hallgattunk.

- De kell hogy legyen oka... - motyogta Mina, aki nem különb látványt nyújtott, mint én: a
szőnyegen guggolt, és a könyökét a combjára támasztva a tenyerébe temette az arcát. A
hangja egészen elfojtva érkezett az ujjai közül.

Nem volt kérdés számomra, min töpreng ennyire. Bár a nyár eltelt minden különösebb gond
nélkül,  és  a  vakációt  arra  használtuk  fel,  mint  minden  átlagos  egyetemista,  most,  az
évkezdés küszöbén nekem is újra az agyamba tolakodott a kérdés, hogy az angyalok miért
bukkantak fel  ismét  az  életünkben.  Abban a  bizonyos első  gimnáziumi  évemben,  ott  a
Bencésben, többet vesztettem, mint egy jóbarátot. Balázzsal együtt valami más is eltűnt az
életemből, és amíg a fiú emléke velem maradt, annak a dolognak még az árnyékát sem
éreztem azóta.

Most pedig főleg nem.

Igazából nem is egy dolog...Ez annál összetettebb. Nem is igazán tudom leírni, keresem a
megfelelő szót, de nem találom. Biztonságérzet? Igen, túlnyomórészt. De társul mellé még
valami...



Valami, amit képtelen vagyok szavakba önteni.

Ráadásul  azóta  az  év  óta  még  valamivel  meg  kellett  birkóznom:  a  lelkiismeretemmel.
Felhúztam  egy  falat  az  elmémben,  és  mögészorítottam  mindazt,  ami  máskülönben  a
tébolyba kergetne. Erre feltétlen szükség volt, mert egy valamire való ember, főleg egy
fiatal lány, nem tudna épeszű maradni azzal a tudattal élve, hogy rengeteg ember halálát
okozta – volt, akiét közvetve, és volt, akiét közvetlenül. És az angyalok felbukkanása nyomán
ez a fal vészesen vékonyodni kezdett, és rések keletkeztek rajta, amiken már átcsúsztak
bizonyos régi emlékek...

Egy örökre mozdulatlanná dermedt, holtsápadt arc...

A saját véres kezem...

És érzések is, a kínzó bűntudat, a bűnbánat és az elemésztő düh is egyre erőszakosabban
tört utat magának a fejemben, és gyakran úgy éreztem, nem bírom tovább. Nem tudtam
felhőtlenül örülni semminek, mert mindig ott lebegett bennem a tudat, hogy gyilkos vagyok.

Meglehetősen  könnyű  volt  mindent  az  angyalokra  fognom,  rájuk  vetítenem  a  saját
kudarcomat, őket hibáztatni és hangoztatni, hogy tönkretették az életemet. Pedig valójában
én voltam az, én rontottam el mindent, azzal, hogy beváltottam a hozzám fűzött reményüket
és öltem. Többször. Így lettem lassan, de biztosan egy emberi roncs, mely kívül fényes és
viselkedésben is normális, de belül csak egy kisemmizett, összetört, szánalmas söpredék.

- Min gondolkodsz ennyire? - ragadott vissza Mina hangja a valóságba. Lassan megráztam a
fejem. Nem kell erről tudnia. Erről senkinek sem kell tudnia.

- Mindegy.

- Hallottad, mit mondtam? - kérdezte.

-  Nem,  nem igazán.  -  vallottam meg  őszintén,  és  igyekeztem száműzni  a  depressziós
gondolatokat a fejemből.

- Azt mondtam, hogy szerintem miattam jöttek vissza.

Ha más nem is, ez végleg kirázott meredt kábultságomból. Felkaptam a fejem, és csak ültem,
a szememet Minára szegezve, de nem szóltam, csak vártam, hogy folytassa. Folytatta is.

- Figyelj, akkor régen... Akkor futni hagytak. Elmenekültek, mert legyőztük őket. De egy
ekkora bűn felett, mint amit én követtem el, nem hunynak szemet, mert nem tehetik meg.
Világos volt mindig is, hogy egyszer még felbukkannak, csak idő kérdése volt, mikor. Nem is
tudom, miért vagy annyira meglepődve...

- Ez eddig igaz, de... Miért vártak vele egész mostanáig? - morfondíroztam, és átfordultam a
hasamra.  A  tenyerembe  támasztottam  az  állam,  úgy  néztem  Minát,  aki  egyszerűen
hanyattvágta magát a szőnyegen, és a karjait a feje alá téve, elmélázva bámulta a plafont.
Nem tudhattam, hogy rám figyel-e, vagy egészen más dolog jár a fejében, mindenesetre
folytattam: - Ez már a második évünk az egyetemen. Miért nem tavaly jelentek meg?



- Hát nem ez volt mindig is a módszerük? - kérdezte Mina halvány mosollyal. Nem nagyon
értettem, mire akar kilyukadni, de szerencsére nem kellett buzdítani a folytatásra. - Nem
emlékszel? Akkor régen... Tudták, mit tettem. Tudták, hogy ki vagyok... Miattam érkeztek az
iskolába. Én voltam a fő célpont, de nem akkor kaptak el, amikor először alkalmuk nyílt rá,
hanem mikor  már  taktikailag  is  megérte.  Most  ugyanezt  csinálják,  látod?  Elaltatták  a
gyanakvásunkat,  hagyták,  hogy  elhitessük  magunkkal,  nincs  mitől  félnünk...  És  most
csapnak le. Amikor már nem számítunk rá. Jó kis módszer ez, ezt mg én is elismerem. És
nem mellesleg – igen hatásos.

Végiggondoltam  az  elméletet,  és  tökéletesen  igaznak  találtam.  Mina  jól  beszélt:  egy
gyanútlan embert megtámadni sokkal hatásosabb, mint olyasvalakit, aki számít rá.

Egy kérdésem azonban még maradt.

- Te félsz, Mina?

A kérdés szemlátomást váratlanul érte. Épphogy behunyt szemei villámgyorsan felpattantak,
és még ilyen távolságból is  pontosan láttam, hogy a pupillái  hirtelen kitágulnak.  Nyári
délután lévén nem volt sötét a szobában – a jelenségnek egészen más oka lehetett. Végül
egy kérdéssel felelt; de ebben minden benne volt.

- Miért, te nem?...

Kitekert nyakkal végigpillantottam magamaon: a takarót a hőség ellenére is a nyakamig
húztam, bár ennek ellenére továbbra is rázott a hideg. Az ujjaim elfehéredtek, olyan erővel
vájtak bele az arcomba – fájt.  Gyorsan enyhítettem a szorításon,  de a jelentősége már
megvolt a szemlében: bárki aki rám pillantana, biztos megmondhatója lenne, hogy nem félek.

Hanem rettegek.

Megint csend következett, aztán...

- No, itt akkor ezek szerint csak egy megoldás akar. - ült fel Mina hirtelen, mire felemeltem
a fejem, hogy mindkét fülemet szabaddá tegyem, és meggyőződhessem arról, hogy biztosan
jól  hallottam-e.  Legvadabb  képzelgéseim egyikében  sem szerepelt  ugyanis  a  szituáció,
amikor fél órányi angyalokról szóló eszmecsere után valamelyikünk szájából elhangzik a
„megoldás” szó. Legalábbis úgy, hogy nincs előtte valamilyen tagadószó. Én is felültem, és
érdeklődve néztem Minát. Ha a beszélgetés eddig nem is nagyon, most aztán jelentősen
felkeltette a figyelmem.

- Hallgatlak.

Mély levegőt vett, és már hadarta is.

- Odamegyünk holnap.

Pislogtam egyet. Aztán még egyet. A tizennegyediknél viszont elfogyott a türelmem, főleg,
hogy Mina hallgatásából úgy vettem észre, befejezte a „megoldás” ismertetését.

- Zseniális terv. Sose gondolkoztál még azon, hogy a CIA-nál dolgozz?



- Ne gúnyolódj! Komolyan beszélek.

- Ó! Ritka pillanatok egyike. - jegyeztem meg suhanó mosollyal, de Mina olyan dühösen
nézett, hogy inkább leakadtam az iróniáról.

- Nos, íme a terv. Odamegyünk holnap...

- Ezt már hallottam. A terv többi része még kidolgozásra vár, vagy ennyi lenne az egész?
Hívhatjuk ezt  egyáltalán tervnek? Ne érts félre,  annak fantasztikus,  de...  -  nem bírtam
abbahagyni.

- És én feladom magam.

Ettől  aztán  elhallgattam,  de  egy  gúnyos  horkantást  nem  tudtam  visszafojtani.  Nem
számoltam a múló másodperceket, az időt sem figyeltem.

De az biztos, hogy jó pár percen át csak némán bámultam rá pislogás nélkül, hosszasan.

- Jó vicc volt. - reagáltam aztán, de valójában egy árva mosoly, sőt, annak árnyéka sem
suhant át az arcomon. Ellenkezőleg: anélkül, hogy a tükörbe pillantottam volna, tudtam,
hogy az arcvonásaim megkeményedtek.

Mina ültében megrázta a fejét.

- Nem vicceltem.

Erre nem bírtam tovább a kanapé szélén való ücsörgést – félredobtam a takarót,  mert
fojtogatónak találtam a melegét, és képtelen voltam tovább elviselni, ahogy a tengernyi
probléma mellett még pluszban ez is rám nehezedik.

- De igenis vicceltél! - rivalltam rá szikrázó szemekkel, és egyáltalán nem hatott meg, hogy
összerezzent ijedtében. Fentről néztem rá, és a gondolattól, hogy valóban komolyan beszélt,
a gondolattól, hogy tényleg itthagyna egyedül, kedvem támadt belerúgni egyet. - Ilyet nem
mondhatsz komolyan! Megtiltom! Nem érdekel, mi lesz, nem érdekel, hogy fogjuk ezt az
egészet  megoldani,  csak  egy  érdekel,  mégpedig  az,  hogy  senkinek  ne  essen  közben
bántódása! Nem úgy vetünk véget ennek, hogy valamelyikünk meghal!

- Haljon meg helyettünk rengeteg más ember? - vágott vissza, és a szemében ott villogott
valami  ijesztő  komolyság,  erős  felelősségtudat,  amitől  tudtam,  hogy  sosem  gondolta
komolyabban a mondandóját. - Ha odamennék holnap, megmondanám, hogy nem harcolok
és végre elérnék, amit akarnak, akkor senki sem sérülni meg közben!

Csikorgó hangot adott ki a bőr kanapé, ahogy visszahuppantam rá, és majdnem egy centi
mélyen belevájtam az ujjaim. A zajra Wolfie felkapta a fejét, és méltatlankodva átvonult a
konyhába az asztal alá, és szemrehányóan bámult rám, a bosszantó zaj előidézőjére.

Elképzeltem, ahogy akár a rajzfilmekben, felnyílik a fejem és sípolva távozik rajta a bennem
tomboló vulkán keltette füst és gőz.  Úgy éreztem, csak ez segítene lehiggadnom ennyi
ostobaság végighallgatása után.



- Mina, te pontosan milyennek ismered őket? - a hangom halk volt és higgadt, de volt benne
valami,  amitől  megfagyott  a  levegő,  és  Wolfie  szűkölve  kushadt  a  padlóra  rejtett
menedékében, a konyhaasztal alatt.

Mina felszegte a fejét.

- Én csak azt mondom...

- Nem mondasz te semmit. - szakítottam félbe. - Amúgy meg ezer és ezer oka lehet, hogy
most mégis visszatértek. Talán én vagyok az az ok. Talán valaki, akit még csak nem is
ismerünk. Talán már nem is igazi angyalok, csak üres szobrok. Talán már réges-rég nem is
érdekeljük őket, lemondtak rólunk azon a napon, amikor...

- Ha a naivság fájna, te ordítanál, mint az állat. - állapította meg Mina, és a hangján érződött,
hogy tényleg haragszik. - Tudod, hogy mit gondolok, Roni?

- Nem, nem tudom. Mit gondolsz? - fontam karba a kezem.

- Hogy önző vagy.

- Hogy mi vagyok? - tátottam el a szám, mert nem akartam hinni a fülemnek. Tényleg
mindenre számítottam, anyázásra, káromkodásra, ordibálásra, a világmindenség hosszan
tartó szidására, de erre valahogy nem.

- Önző! - Mina feltérdelt a szőnyegen, hogy az arca nagyjából egy amgasságba kerüljön az
enyémmel, és szikrázó zöld tekintetét zavartalanul fúrhassa belém. - Elhitetetd magaddal és
velem is  megpróbálod,  hogy  igazából  semmi  közünk  az  angyalok  visszatértéhez,  aztán
megint miattam fognak hullani az emberek!

-  Ha  jól  emlékszem,  neked  senkit  sem  kellett  megölnöd!  -  ordítottam  és  annyira
felmérgesedtem, hogy megint felugrottam, de ezúttal hozzávágtam a takarót.

- De miattam haltak meg, mert ha már a rohadékok az elején hajlandók végezni velem, akkor
nem gyilkoltak volna le többeket szórakozásból! - most már ő is üvöltött. Közben felpattant,
közelebb lépett hozzám, és úgy nézett a szemembe. - Az én hibám!

- Egyrészt,  nem tudhatod. Másrészt,  ha így is lenne, akkor sem végeztél senkivel saját
kezűleg. - már nem kiabáltam, csak suttogva beszéltem – de ez talán hatásosabb is volt az
ordenáré üvöltésnél. - Nem ugyanaz a kettő.

Mina lemondóan rázta a fejét.

- Nem érted, miről beszélek.

- Nem, te nem érted, hogy én miről beszélek! - a hangom megint kiabálássá erősödött, de
nem tudtam és nem is akartam visszafogni magam. - Te nem tudod, milyen érzés minden
este azzal a gondolattal lefeküdni és reggel arra kelni, hogy gyilkos vagy! Hogy már öltél!
Hogy elvetted valakitől az életét, megfosztottad a lehetőségtől, hogy éljen, hogy lélegezzen!
Téged  nem üldöznek  rémképek  azóta  is  minden  éjszaka,  és  nem kínoznak  rémálmok!
Fogalmad sincs az egészről, mert te nem öltél úgy, hogy előre eltervezted, úgyhogy az nem



számít, mert nem szándékosan tetted! Baleset volt! Egy ma született bárány vagy ahhoz az
elvetemült szörnyeteghez képest, akivé engem tettek!...

A borzasztó igazság még sosem csapott le rám ilen erővel, mint most, ahogy az egészet Mina
arcába ordítottam.

- Te...

Az már nem derült ki, hogy mi vagyok, mert abban a pillanatban elfordult a kulcs a zárban,
és az ajtó kinyílt.

Hazaérkeztek a fiúk.

- Helló! Roni, Mina, itt vagytok?

A tekintetem még mindig nem engedte el Mináét. A barna és a zöld szempár fogvartartotta
egymást, és egyik sem ígért sok jót.

Áront pillantottam meg a szemem sarkából – és azt hiszem, jelenleg az volt az egyetlen
dolog a világon, ami rávehetett, hogy kiszakítsam a tekintetem Mináéből.

-  Szia,  Honey.  -  Áron  elém  lépett,  és  saját  személyében  átvette  Mina  helyét  mint  a
bámulásom tárgya. A huncut zöld szemek pillantása óvó volt és gyengéd, különbözött attól a
másiktól, amit a gazdája másodpercekkel azelőtt szegezett rám.

Ujjaival végigsimított az arcomon és megcsókolt. Gépiesen visszacsókoltam, de az iménti
veszekedés még túlságosan lefoglalta az agyam legnagyobb hányadát ahhoz, hogy teljesen
át tudjam élni a jóleső borzongást, ami ilyenkor szokott végigfutni rajtam.

- Veszekedést hallottunk. Ti voltatok azok? - lépett be a lakásba Máté is, és becsukta maga
mögött az ajtót.

Már nyitottam a szám, hogy válaszoljak, amikor Mina megelőzött.

-  Nem. Nem veszekedtünk. -  felelte,  majd utoljára rám villantotta szigorú tekintetét és
odaszökellt a barátjához, hogy csókkal köszöntse őt.

Áron magához vont, és nyugtatóan végigsimított a hátamon. Érezte, hogy nem mondtam
igazat, érezte a feszültséget a levegőben, amit olyannyira próbáltunk leplezni, de mégsem
szólt,  csak némán tudatta velem, mellettem áll.  Elöntött a boldogság, és egyszerre úgy
éreztem, ugyanaz a szerelmes kamasz vagyok, aki hét évvel ezelőtt voltam.

Hét év. Ennyit hagytak nekem. Hét évig volt  teljes és boldog az életem. Elvégeztem a
maradék három évemet a gimnáziumban, leérettségiztem, teljesítettem az első évemet az
egyetemen. A nyarakat munkával, pihenéssel, szórakozással és a barátaimmal töltöttem,
meg egy-egy hetet otthon anyáéknál, amikor éppen nem utaztak el sehová. Meglehetősen
nyugodtan viselték az első egyetemi évemet: csak olykor-olykor hívtak fel aggódva, hogy
minden rendben van-e, és eszem-e rendesen. Néha apa elejtett egy megjegyzést, amiből
kiderült, hogy valójában sokkal többször szeretnének velem kapcsolatba lépni, de mivel nem
voltam egyedül, mert ott voltak nekem Áronék, nem különösebben igényeltem ezeket az



alkalmakat, így végül megegyeztek abban, hogy hagynak élni, amíg szabad, fiatal és boldog
egyetemista vagyok. Gyakran előfordult persze, hogy ennek ellenére hiányoztak: olyankor
én hívtam fel őket, vagy ugrottam haza egy-egy hétvégére – ilyenkor örültek nekem, nagyon
is, és sok időt töltöttünk együtt. Dde mégis – a köztünk lévő kötelék sosem volt annyira erős,
ami arra ösztönzött volna, hogy minden hétvégén hazautazzam  vagy a havi megbeszélt
látogatáson kívül többször is ellátogassam hozzájuk. És ők is hamar megtanulták élvezni ezt
az újfajta életmódot:  rengeteget utazgattak, bejárták a világot,  különböző kultúrákat és
ismeretlen tájakat fedeztek fel. Szabadok voltak nélkülem, én pedig szabad voltam nélkülük.

Kompromisszum. Vagy mi.

Apa gyakran hangoztatta,  hogy élvezzem csak ki,  amíg ennyire független és életvidám
vagyok, mert eljön még az idő, amikor rettenetesen sajnálnám, hogy ezeket az éveket nem a
barátaimmal és nagy hülyeségekkel, hanem velük töltöttem. Ezzel egyet is értettem, teljes
mértékben – egészen a nyár kezdetéig. Azóta nem vagyok életvidám.

És ki tudja, meddig leszek még független, meg szabad?...

-  Minden rendben van,  Honey? -  Áron óvatosan eltolt  magától,  és  kissé lehajolt,  hogy
egyenesen a szemembe tudjon nézni.  Csak egy másodperc telt el így, de már láttam a
tekintetéből, amit érezni véltem az előbb: tudta, hogy az előbb Mina nem mondott igazat, jól
tudta, hogy minket hallottak kiabálni.

Néha utáltam, hogy ennyire ismer.

- Igen, minden oké! - emberfeletti koncentrálással sikerült kiszakítanom a tekintetem a zöld
csillogás bűvköréből, és eltöprengtem azon, hogy beragasztott szemmel kéne élnem, mert
meglehetősen zavaró,  hogy az emberek egy mélyebb pillantással  mennyire meg tudnak
zavarni.  És  én  nem engedhetem meg magamnak,  hogy  ne  legyek  száz  százalékig  ura
mindannak, ami elhagyja a szám.

Lefejtettem magamról Áron karját, és követtem a konyhába Mináékat, akik azon fáradoztak,
hogy előcsalogassák az asztal alól Wolfie-t, akiben még élénken élt a köröm és a bőrkanapé
generálta hang emléke. Mina hason fekve könyökölt a járólapon az asztal és a hűtőszekrény
között, és onnan könyörgött Wolfie-nak.

- Így nem jön elő – csóválta a fejét Máté, aki a kezdeti felesleges próbálkozásokat követően
inkább félreállt,  és  azóta karbatett  kézzel  a  konyhapultnak dőlve adta az instrukciókat
Minának, aki érthető módon ettől nem volt lenyűgözve. Hamar meg is elégelte a dolgot, és
fektében haragos pillantást küldött Máté felé.

- Jól van, Cesar Millan, ha olyan nagy szakértő vagy, akkor gyere ide a helyemre, és mutasd
meg, mit tudsz. Na! Na! Mire vársz? - heveskedett.

- Nem hasalok a padlóra, két hete nem takarítottunk!

- Tegnap neked kellett volna porszívóznod!

- A konyhában? Mesélj még!



A falnak  dőlve  figyeltem a  szócsatát,  és  vártam,  hogy  mikor  fajul  verekedéssé  (igen,
verekedéssé) a dolog, amikor Áron elkiáltotta magát az előszobából:

- Gyere, Wolfie, séta!

Csak egy ezüst-fehér villanást érzékeltem a mellettem elsuhanó kutyából, aki mint a villám
lőtte ki magát a pórázt tartó Áron felé.

Mina  felugrott  a  földről  és  leesett  állal  bámulta  az  asztal  alatti  üres  tere,  majd  fél
szemöldökét felvonva fordult Máté felé.

Áron odasétált Minához, és megeresztett egy laza mosolyt.

- Van még valami?

- Talán vidd is el – röhögött Máté, és Wolfie-ra mutatott, aki ott ült szép rendesen, mértani
pontossággal Máté és Mina között, és nagy, égszínkék szemeivel megigézve bámulta az
Áron kezében tartott barna bőrpórázt.

- Menjünk el mindannyian – vetettem fel, mert akárhogy néztem, ez volt az utolsó abszolút
szabad nyári napunk az új tanév kezdete előtt, és olyan szép idő volt odakint – vétek lett
volna benn vesztegelni.

A javaslatomra mindenki felkapta a fejét, még Wolfie is, bár valószínű, hogy ő inkább a
„menjünk” szóra figyelt fel.

- Van egy ilyen nyárbúcsúztató izé a parkban – említette meg Máté. - Múltkor néztem a
neten. Jópofa programok szoktak lenni. Meg persze rengeteg árus.

- Meg vattacukor – csillant fel Mina szeme, és kész, ő innentől kezdve abszolút és teljes
mértékben meggyőzötten kész volt velünk tartani. - Gyere, Wolfie!

A tény, hogy Mina ilyen lelkesedéssel áll a dologhoz, lassan megtette a hatását és jókedve
ránk is átragadt. Egy gyors átöltözés után (Áron és Máté farmer térdgatyába és adidas
pólóba bújtak, mi pedig Minával farmersortot és egy-egy ujjatlan pólót vettünk fel) már
indulhattunk is.

Az utcán állva szembesültünk vele, hogy amíg bent az árnyékos oldalon fekvő, földszinti
lakásban egész elviselhető volt a hőmérséklet, addig a szabadban közel sem volt ilyen mesés
a helyzet. Legalább harmincöt fok volt, ha nem több, és meg sem mozdult a levegő. A hajunk
azonnal  a  homlokunkba  és  a  nyakunkba  tapadt.  Wolfie-t  azonban  még  vastag,  tömött
bundája sem tudta elkedvetleníteni:  fém nyakörve csak úgy csilingelt,  és olyan virgonc
módon ugrándozott a póráz végén, mintha tíz hónapos lenne, és nem pedig tíz éves.

- Szóval, melyik parkban van a buli? - érdeklődött Máté a barátnőjétől, aki a pórázt tartotta,
és egyre nagyobbakat sóhajtott, ahogy Wolfie időnként megpróbálta tőből kirántani a karját.

-  Ööö.  Azt  hiszem,  gyalog úgy tíz  percnyire  van.  -  hunyorgott  Mina,  majd sarus lábát
beledugta a  póráz végén lévő hurokba,  hogy két  kézzel  kutakodhasson a táskájában a
napszemüvege után. Felváltva néztem az utca túloldalán ücsörgő macskát meg Wolfie-t, aki



érdeklődve hegyezte a fülét, aztán inkább megragadtam a nyakörvét, mert úgy ítéltem meg,
ha a macskának kedve támadna odébbállni, annak Minára nézve súlyos következményei
lennének.

Mina végül is megtalálta és feltette a napszemüvegét, majd újra a kezébe fogta a kutyája
pórázát, és határozottan megindult balra.

- Biztos vagy benne, hogy erre kell menni? - méregette Áron bizalmatlanul a lányt, és nem is
ok nélkül: Mina már számtalan alkalommal bizonyította hozzá nem értését a térképekhez,
meg úgy általában, a tájékozódáshoz.

- Persze, hogy biztos, gyertek már, megsülök!

- Máté? - néztem gyorsan a fiúra, elvégre ő volt az ötletgazda – de ő csak a vállát vonogatta,
és követte Minát.

Utánuk indultunk. A nap forrón tűzött, égette a bőrömet – pedig a nyár folyamán szép
aranybarnára sült,  csakúgy, mint a többieké. Áron megfogta a kezem, mire mosolyogva
pillantottam rá, majd megálltam, lábujjhegyre álltam, és puszit nyomtam az arcára. Épp
kérdezni akartam tőle valamit, amikor elöl kiáltás harsant.

- Hah! Megmondtam! Rosszefelé jövünk! - Máté átvette Wolfie pórázát, és dühösen csóválta
a fejét. - Mina, azt ugye tudod, hogy több park is van a városban?

- Ne nézz már hülyének, persze, hogy tudom! - Mina visszaszerezte a pórázt (valamiért a
kezdetektől  fogva  presztízskérdésnek  tartották,  hogy  közös  sétáknál  ki  fogja  a  kutya
pórázát). - De akkor is erre kell menni, én is láttam a neten!

-  Elnézést  –  állítottam meg egy  középkorú  párt.  -  Valahol  a  közelben  lennie  kell  egy
nyárbúcsúztató fesztiválnak. Nem tudják véletlenül, merre van pontosan?

A férfi elmosolyodott.

- Á, városnézőben? - majd válaszra sem várva, folytatta. - Semmi gond, a turisták számára
nem nehéz feladat eltéveszteni, és szerintem sincsenek megfelelően jelölve az utcák.

-  Aha – bólogattam buzgón, és a világ minden kincséért sem vallottam volna be,  hogy
voltaképpen már egy és fél éve lakunk a környéken.

- Roppant egyszerű a dolog. - vette át a szót a feleség, mire abbahagytam a bólogatást. -
Elmentek balra, aztán a városházáig egyenesen. Utána van egy fitneszterem...

- Igen, tudom, melyik az. - bólintottam. Mind a négyünknek bérlete volt oda.

- Nagyszerű! Onnan már csak egy percnyire van a park és a rendezvény, ha látni nem is,
hallani már biztosan fogjátok.

- Rendben. - mosolyodtam el. - Köszönjük a segítséget!

- Köszönjük – intett Áron is.



A  párocska  továbbhaladt,  mi  pedig  lassan  beértük  Mátéékat.  Pár  másodpercig  csak
bámultuk Minát, aki egy idő után eltakarta a szemét, mert nem bírta a feszültséget.

- Most mi van?! Én megmondtam, hogy erre kell menni!

- Ja, de további ismereteid nem voltak – karolta át Máté, aztán puszit nyomott a homlokára. -
Na gyerünk.

-  Alig  várom,  hogy  vehessünk  valami  hideget  –  morogta  Áron,  és  gondosan  beállított
kávébarna haját összekócolva megtörölte a homlokát.

Mélyen egyetértettünk vele, úgyhogy megszaporáztuk a lépteinket, és úgy öt perc múlva el
is értük a parkot.

Tömörszavas jellemzés: olajszag a levegőben, bódék és standok a park főcsapása mentén,
mind a két oldalon. Rengeteg ember, hangos zene, az ételt árusító bódék közelében az
alapnál is rekkenőbb, fullasztó hőség.

- Azta – suttogta Mina, és úgy csillogott a szeme, akár egy óvódásnak, aki először pillantja
meg a feldíszített karácsonyfát.

- Nem túl Wolfie-barát hely – jegyezte meg Áron, és szánakozva bámulta a hatalmas huskyt,
aki megadóan ült Mina lábainál, és szorongva bámulta az úton hömpölygő, egymást és a
zenét túlordító tömeget.

- És nem is túl Máté-barát – tette hozzá Máté, majd nagy, szürke pillantását könyörögve
vetette Minára, és megvonta a vállát. - Én itt maradok a kutyával. Veszünk egy sört, és
leülünk az árnyékban. Megvitatjuk a tegnap esti meccset, meg hasonlók...

- Én itt maradok a humorzsákkal... - közölte Áron, mire Máté elvigyorodott. - ...Meg Mátéval.
- fejezte be Áron.

- Hülye – lökte meg a vállát Máté röhögve.

- Ugyan, sörözgessetek csak a kutyával. - nevettem én is, aztán bólintottam. - Rendben,
maradjatok. Körbeviszem Minát, aztán úgy egy óra múlva visszajövünk.

- Oké – intett Áron és Máté egyszerre, majd elszedték a pórázt Minától, és már el is indultak
az egyik, kiesőbb büfésstand felé. - De ha játszani akar valamit, hagyd nyerni! - ordított
utánunk Máté vigyorogva.

- Idióta! - intett vissza Mina, de azért mosolygott hozzá. Ahogy beértünk az árnyékba, a
fejére tolta a napszemüvegét és megtörölte a homlokát. - Na?

- Szerintem vegyünk mi is valami innivalót, aztán nézzünk körbe. - Mina jónak találta és
elfogadta a javaslatom, és pár perc múlva már egy-egy jégbe hűtött kólával lődörögtünk a
bódék között, az embereket kerülgetve.

- Ez kicsit olyan, mint a karácsonyi vásár – jegyezte meg Mina.



Felvontam a szemöldököm.

- Tényleg. Igaz, csak negyven fokkal van több, mint télen.

- Már megint gúnyo...ODANÉZZ!

Az ordításától majdnem kiejtettem a kezemből az üvegem, de aztán észrevettem, merre
mutat.

- Na neem. - torpantam meg. - Tuti nem.

Mina bánatosan nézte a lufit hajtogató bohócot az út túloldalán, aztán sóhajtva továbbindult.

- Veled nem lehet mulatni.

- Nem velem nem lehet. Bohócokkal nem. Ehh. Különben is, első dolgom lenne kibökni a
lufidat egy tűvel. Utálom a lufikat. – rázkódtam meg látványosan, aztán mikor Mina nem
felelt, felé fordultam. Még a napszemüvegemen keresztül is szörnyen nehéz volt állni azt a
gyilkos pillantást, amivel Mina illetett.

Elnevettem magam, aztán belekaroltam, és tovább ballagtunk az úton.

-  Nézd, milyen jópofa – álltam meg egy bódénál,  és szemügyre vettem egy nyakláncot.
Gyönyörű volt: piros színű kőből készült fektetett nyolcas függött a vékony ezüstláncon. -
Vehetnénk mindenkinek.

- Nem rossz ötlet. Sőt! - Mina teljesen, még a vártnál is jobban bezsongott. - Bocsánat! -
szólította meg az eladót. - Ezek mennyibe kerülnek?

A fehér terítővel letakart asztal mögött álló nő megmondta az árat, amely nem volt túl
magas, úgyhogy válogatni kezdtünk.

- Akkor... piros, lila, narancsssárga, világoskék, türkiz, világoszöld és nekem egy sötétkék.
Jáj... - húzta el a száját Mina, mikor egy sorban egymás mellé rendezte az ékszereket. -
Mintha lehányta volt egy szivárvány.

- Nyugi, külön-külön jó lesz – nyugtattam meg, aztán elővettem pénzt a farzsebemből és
leszámoltam a nyakláncok árát. Az eladó egyesével selyempapírba csomagolta őket, aztán
zacskóba tette és átnyújtotta nekünk.

- Köszönjük – vettem át a csomagot, Mina pedig a táskájába süllyesztette, elköszöntünk, és
folytattuk utunkat a tömegben.

- Lassan letelik az időnk – pillantottam az órámra.

- Amúgy is kezd elegem lenni – morogta Mina, aki a jelek szerint kivásározta magát, és
készen állt hazamenni.

-  A  végéig  most  már  menjünk  el,  ha  úgyis  itt  vagyunk.  -  javasoltam.  Nem  akartam
emlékeztetni  rá,  hogy voltaképpen miatta vagyunk itt.  Öntöttem a kólámból  Mina üres



üvegébe. - Nesze.

- Köszi.

A koffein aztán hamar visszaadta Minának a lelkesedését, úgyhogy vásári sétánk utolsó
szakaszát úgy tettük meg, ahogyan az elsőt.

-  Roni,  Roni,  azt  figyeld!  -  ordította  Mina egy  idős  férfire  mutogatva,  aki  egy  fa  öles
árnyékábal ülve arcképeket festett a vásározókról

- Felejtsd el – hűtöttem le Mina lelkesedését, amior megláttam, hogy a bácsi mennyit kér a
remekművekért. Amik tényleg azok voltak, de na. Attól mi még csóró egyetemisták vagyunk.

- Te jó ég, ez még jobb! - Mina lelkesen belevetette magát a tömegve, hogy átverekedje
magát az út túloldalára.

- Mina... - szóltam utána lemondóan, de természetesen nem hallotta meg, szóval képtelen
voltam utánamenni.

Mire utolértem, már ott állt és öt-hat emberből álló sor végén, és izgatottan bámult előre.

- Hú! - a mögöttem állók siettükben nagyot löktek rajtam, így ha akartam, ha nem, muszáj
volt beállnom Mina mellé a sorba. - Legközelebb ne hagyj ott csak úgy! Már attól féltem, be
kell majd mondatni, hogy elvesztél!

- Hé! Ez bántja az érzéseimet. - Mina egy pillanatra visszatért átlagos önmagához, de aztán
újra előbújt belőle a kisgyerek, akit a vásár ébresztett fel benne. - Na oda nézz!

Vetettem egy pillantást a szolgáltatás árára is, de mivel nem volt olyan horribilis, mint a
másik, elolvastam, miről is van szó pontosan.

- Nagyon akarod? - kérdeztem Minától sóhajtva.

- Igen! - ugrált előttem lelkesen, akár egy ötéves, mire megadtam magam, és végérvényesen
belöktem a sorba.

- Roni! Mina!

A kiáltozásra mindketten felkaptuk a fejünket, és nyújtogatni kezdtük a nyakunkat, hogy
kitől származhatott a megszólítás. A vásárban elképesztően sok potenciális jelölt volt – úgy
festett, az egyetemi hallgatóság nagyjából fele itt nyüzsög, de egyikről sem feltételeztem
volna, hogy csak úgy leszólítanak minket.

Nem kellett sokáig keresgélnünk, mert a következő pillanatban egy kéz takarta el a szemem,
és már rögtön tudtam, ki az.

- Nóri!

- Sziasztok! - köszönt kórusban Zorával, akit csak akkor vettem észre, mert egy nagydarab
férfi előttem átmenetileg kitöltötte a fél látóteremet.



- Hogy vettetek minket észre ebben a tömegben? - kérdeztem csodálkozva, mert meglátásom
szerint rengeteg farmersortos-ujjatlan pólós fiatal lány fordult meg a vásárban, akik közül
csak nem tűnhettünk ki annyira...

-  Igazából miután majdnem kivágta a szemünket valami vörös villanás,  nem volt  nehéz
rájönnünk, hogy Mina itt van, ahol pedig ő van, ott biztos te is ott vagy, Roni – válaszolta
Nóra  vigyorogva,  Zora  pedig  bólogatva  helyeselt.  Mina  büszkén  elmosolyodott:  a  késő
délutáni  nyári  napfény  valóban  gyönyörű  rezes  csillogással  verődött  vissza  sötétvörös
fürtjeiről.

- Van kedvetek csatlakozni? - intett Mina a pagoda alá, ahova sorbaálltunk.

- Jövőképet festetni? Viccelsz? Ezért jöttünk – nevettek össze a lányok. - Az előző ilyen
rendezvényen sajnos lecsúsztunk róla.

- Hát, most itt az alkalom – mosolyodtam el, és a három lány lelkesedése kezdett rám is
átragadni: egyre inkább kíváncsi voltam rá, mi fog ebből az egészből kisülni.

- Hű, mielőtt el nem felejtem! - jutott eszembe valami, és a táskáma nyúltam. Zora Minával
röhögött valamin, én pedig gyorsan Nórához fordultam. - Most vettük ezeket. - varázsoltam
elő a táskámból a nyakláncokat, és előkerestem a világoszöld darabot, és a kezébe nyomtam.
- Tessék.

- Ó! - nézte meg az ékszert csodálkozva Nóra, majd elmosolyodott. - Köszönöm szépen.

- Igazán nincs mit. - mosolyogtam vissza, aztán Mina röhögve a vállamra csapott egyet, és
már benn is voltunk a beszélgetésükben.

Mivel a lányokkal egész nyáron csak egy párszor láttuk egymást (Zora koleszos volt, Nóra
pedig a nagyszüleinél lakott, de ő hazajárt hétvégente, szünetekre főleg, a nyarat pedig
otthon töltötte), most jólesett pletykálni egyet. Mina megmutatta a barnára sült combján
szinte világító heget (soha többet nem megyünk sziklás terepre túrázni), Zora elmesélte,
merre voltak nyaralni, Nóra pedig belőlem próbálta kiszedni, mit csináltunk egész nyáron,
de mire akár egy történetnek is a végére érhettem volna, mi kerültünk sorra.

Az öreg néni, aki a képeket festette, egész idő alatt egy szót sem szólt – úgy gondoltam, nem
is  tud  beszélni.  Ápolatlan  ruhája  és  a  földön  berendezett  kis  –  két  párnából  és  egy
napernyőből álló - „standja” egyre inkább megerősített amúgy is stabil gyanúmban, hogy a
dolog nem más, mint szemfényvesztés, de végül is, nem akartunk feltétlenül hinni neki meg
a képeknek, az egész inkább csak egy poén volt.

Láttuk,  előttünk  hogyan  csinálják  az  emberek:  leülnek  a  hölgy  elé,  és  engedik,  hogy
megfogja a kezüket, majd a néni mélyen a szemükbe néz, és a szemkontaktust végig tartva
rajzolni kezd. Baromi hatásos volt, ezt még nekem is el kellett ismernem.

Mina már alig bírt magával, szóval megegyeztünk abban, hogy ő kerülhet sorra először.
Leült a kopott párnára a néni előtt,  akinek ráncos arcán jóságos mosoly terült  szét és
kinyújtotta a karját. Mina beleejtette a kezét a felé nyújtott tenyérbe és Mina szemébe fúrta
a  tekintetét.  Aztán  lassan  felemelte  a  másik  kezét,  amiben  a  kopott  ceruzát  fogta  és



mozdulatlan, merev tekintettel, eszméletlen gyorsasággal rajzolni kezdett.

Némán bámultuk, ahogy a papírt egyre betöltik a vonalakat és ábrák, aztán a néni egyszer
csak letette a ceruzát és elengedte Mina kezét. Gyorsan végigfuttatta tekintetét a lapon,
majd odanyújtotta Minának, aki visszautasította.

- Nem, mi együtt vagyunk, majd együtt fizetünk és egybe kérjük őket – magyarázkodott,
majd a néni felemelte a kezét, hogy elhallgattassa és Nóra felé intett.

Amíg Nóra jövőjére vártunk, Minát faggattuk.

- Na! - ugrándozott Zora. - Milyen érzés?

- Leírhatatlan – somolygott Mina. - Egyszerűen nem tudom szavakba önteni. De majd biztos
ti is megérzitek.

Zora ámulattal csüngött Mina minden szaván, én meg elmosolyodtam a nem létező bajszom
alatt.  Tudtam,  hogy  Mina  akkor  is  bele  tudná képzelni  a  dologba,  ha  igazi,  ha  előtte
történetesen a néni maga vallaná be, hogy semmi köze a valósághoz.

- Roni, a húgom kérdezi, mi van Castiellel – fordult felém Zora.

- Nagyon jól van, egy hete indult vissza Dániába – feleltem, és kicsit elszorult a szívem.
Természetesen Zora is ismerte már a lovamat, az én csodás Cas-emet, aki kilencedikes
koromban annyira elbűvölte a dán gyermeksegély alapítványt, hogy egyezséget kötöttem
velük:  amíg  én  az  egyetemen vagyok,  addig  náluk  van  Castiel,  ők  viselik  gondját,  és
foglalkoztatják az órákon.

Castiel  akkora  sikert  aratott,  hogy  elképesztő  mértékben  megnőtt  az  adományok
mennyisége és a foglalkozásokra jelentkezők száma, hogy úgy döntöttek, a pénz egy része
engem illet. Gerinctelenségnek tartottam elfogadni, pláne, hogy ők még Castiel tartását is
teljes  mértékben  magukra  vállalták,  de  hallani  sem  akartak  róla,  hogy  nem  akarom
elfogadni  a  felajánlást,  és  végül  Helga  vetett  véget  a  vitának  azzal,  hogy  megadta  a
számlaszámomat az egyesület elnökének.

Végül is, nem jött rosszul a pénz: lehetőséget adott rá, hogy a lakással járó költségeket én
fizessem, így teljesen függetlenek voltunk mindentől és mindenkitől. Sem Áron, sem Mina,
sem Máté nem akart belemenni ebbe, hogy úgymond én tartsam el őket, de végül az asztalra
csaptam, és kijelentettem, hogy ha nem egyeznek bele, külön költözöm valamennyiüktől.
Nem volt ebben semmi lemondás vagy nagylelkűség a részemről: a pénzt nem éreztem a
sajátomnak,  és  nem  is  volt  az  enyém:  semmit  sem  tettem  érte,  maximum  egyfajta
fájdalomdíjként tudtam felfogni, amiért egész tanévben nem láthatom Castielt. Igen, minden
elválás borzasztó volt: olyankor úgy éreztem, megint kilencedikes vagyok, azon a napon,
amikor döntés elé állítottak: vagy elküldöm Cast Dániába, vagy egy bunkó köcsög vagyok,
aki ennyit nem képes megtenni a rászoruló gyerekek érdekében. Ilyet persze senki sem
mondott ki hangosan, de attól még ez volt az igazság. És mivel az egyetem mellett amúgy
sem lett volna annyi időm Casre, az évenkénti „leadását” teljes mértékben helyesnek ítéltem
meg. Ő pedig élvezte a felhajtást: nem bánta a repülést, sem azt, hogy egész évben csak
áprilistól augusztus közepéig láthat. Imádta a gyerekeket és olyankor, amikor nem velem



volt, hanem Dániában, minden idejét velük tölthette és ezt igazán élvezte, ez még a fotókon
is látszott.  Mondták,  hogy néha szinte üvöltött  róla,  mennyire hiányzom neki  és annak
ellenére, hogy én is hiányoltam őt, egyszer sem mondtam, hogy azonnal hozzák haza nekem.
Pedig néha igazán szívesen megtettem volna.

Mire észbekaptam, már Zora is végzett, és a néni türelmetlenül nyújtózkodott felém.

Törökülésben levágtam magam a piszkos párnára, amit felhevített a rátűző nap és alatta a
tűzforró beton.  Felhevült  hajam azonban hálásan fogadta a napernyő nyújtotta kevéske
árnyékot és mérsékelte kicsit a fejemben uralkodó zsongást.

Az öreg néni új papírt vett elő, majd felém nyúlt. Habozva odanyújtottam a jobb kezem.
Ahogy  az  ujjaim  az  ő,  forróság  ellenére  hideg  ujjaihoz  értek,  a  néni  összerezzent.
Belenéztem a szemébe, de elkapta a tekintetét.

Halk kopogás hallattszott – a néni ceruzát tartó keze megremegett a papír fölött. Végül
láthatóan erőt vett magán, a szemembe nézett, és rajzolni kezdett.

A  vonalak  egyre  csak  gyűltek  a  papíron,  és  a  néni  szemlátomást  alig  várta,  hogy
elereszthesse a kezemet. A szemem sarkából láttam, hogy egy utolsó kört rajzol a papírra,
majd ledobta a ceruzát és rögtön elhúzódott tőlem.

Felálltam. Mináék nem adták jelét, hogy észrevették volna a kis közjátékot – nem is igazán
figyeltek, annyira belefeledkeztek a beszélgetésbe.

- Kész vagyunk – köszörültem meg a torkom.

Mina kifizette a képeket, majd lehajolt, hogy felvegye őket a földről.

- Add már, add már! - ugrált türelmetlenül Zora.

- Nyugi! - szólt rá Mina, miközben visszavette a napszemüvegét.

- Naa, gyerünk! - Nóra izgatottan leste a papírokat, és levette a napszemüvegét, bár majd
kisütötte a szemét a nap.

- Igyekezz! - szóltam én is, mert kíváncsi voltam az eredményre.

- Jó, tehát akkor készülési sorrendben. Roni. - nyújtotta felém a lapomat. - Zora, Nóra, én... -
számolta le a papírokat.

Arra számítottam, hogy felismerhetetlen alakok és különálló vonalak állnak majd a papíron;
hogy ez olyan dolog, mint az ólomöntés Luca napján, amikor valami ismerős alakot kell
felfedezni a hirtelen megszilárdult ólom kusza nyúlványaiban.

De nem olyan volt...

Minden alakot, minden eseményre utaló jelet fel lehetett ismerni.

És  pontosan  ez  indított  arra,  hogy  összehajtsam  a  lapom,  és  hisztérikusan  a  táskám



legmélyére gyűrjem.

A szívem hevesen püfölte a bordáimat, és nagyon hirtelen vert le a víz. Jeges veríték gyűlt
össze a homlokomon, és a tenyerem is megizzadt. Az alkarommal megtöröltem az arcom, és
akkor éreztem, mennyire forró a homlokom.

Szerencsére a többieket annyira lekötötte a saját jövőrajzuk tanulmányozása, hogy nem is
törődtek velem

- Úristen, saját rendelőm lesz! - ordított fel Mina. - Ez meg eljegyzési gyűrű, meg... te jó
ég!!!

- Mi az? - kérdeztük reflexből, és rögtön odaléptünk mellé.

- Máté... - suttogta Mina elhűlve, és egy pacára mutatott a karika mellett. - Pontosan ilyen
alakú az a heg, ami a térde fölött van. Emlékszel, Roni? Tizedikes nyár... Szalonnasütés...
Ráejtettem a nyársamat a lábára. Ezt... ezt nem hiszem el!

- Fú, ez de nagyon komoly! - lehelte Zora. - Ez a néni tényleg tud. Pedig azt hittem, egy csaló.

- Mind az hittük – vont vállat Nóra. - De ezt nézd! Az enyém is teljesen reális. Mondjuk, nem
tudom, hogy kerül ide egy zongora, mikor már jó ideje semmi közöm a zenéhez.

- Nézzétek az enyémet! - mutatta Zora. - Látjátok ezt?

- Mi ez... Sydney operaház? - hajoltam a lap fölé.

- Az. Kisgyerekkorom óta vágyom eljutni Ausztráliába – Zora olyan áhítattal bámulta a rajzot,
mintha a vonalak helyett az igazi épületet látná maga előtt, élőben, teljes pompájában.

Mina láthatóan sokkot kapott attól, hogy mit tartogat számára a jövő, de ezalatt a pár perc
alatt kissé összeszedte magát, és az órájára koppintott.

- Már majdnem két órája bóklászunk, a srácok biztosan aggódnak. Vissza kell indulnunk,
mielőtt Wolfie-nak megárt a sör...

- Elkísérünk benneteket. - ajánlotta fel Zora.

- Remek – mosolyodott el Mina, és sarkon fordult, a többiek meg utána. A válla felett kiáltott
vissza. - Te nem jössz, Roni?

Némán hálát adtam az égnek, meg persze magamnak, hogy mindig is hideg-meleg természet
voltam, tehát képes voltam egy viccen órákig hangosan röhögni, de ha úgy tartotta kedvem
időnként  (látszólag)  minden ok nélkül  mély  hallgatásba burkolóztam.  Most  ez  abszolút
kifizetődött:  mindenki  elfogadott  ilyennek és senki  sem firtatta,  mi  bajom lett  hirtelen.
Hagytam, hogy hárman egy sorban igyekezzenek visszafelé, én pedig szorosan mögöttük
lépdeltem. Hallottam, ahogy egymás szavába vágva, a hangos zenét és a tömeget túlkiabálva
mesélik tovább, mi minden fog még velük történni.

Hamarosan megpillantottuk Áronékat egy padnál, aminek a közelében hagytuk őket. Ott



ücsörögtek, Wolfie meg a lábuknál hevert jólnevelten. Kis tálban víz feküdt előtte, a fiúk
pedig egy-egy dobozos sört tartottak a kezükben.

Érkezésünkre abbahagyták a társalgást és mosolyogva pillantottak ránk.

- Képzeld, el fogsz jegyezni! - ugrott Mina Máté nyakába, akit ez érthetően meglepett, de
annyira, hogy kiejtette a kezéből, ami éppen benne volt. Áron rutinosan rálépett a földre
hulló bőrpórázra, miközben kiitta az utolsó kortyokat a sörösdobozból, és kidobta a kukából.

-  Sziasztok, lányok – mosolyodott el lazán, amikor látta, hogy többedmagunkkal tértünk
vissza  hozzájuk.  -  Jó  volt  a  vásár?  -  kérdezte,  közben  meg  Máté  követelni  kezdte  a
magyarázatot, hogy pontosan mit jelent az, hogy el fogja jegyezni Minát. Sajnáltam szegényt,
hogy Mina ilyen kíméletlenül szembesítette a rideg ténnyel, de egy mosolyt nem tudtam
elnyomni.

- Hát, az úgy volt... - fogtam bele a mesélésbe, és elregéltem nekik vásári sétánk minden
egyes  percét,  kifogástalan  részletességgel.  Egészen  az  utolsó  szakaszig,  amiről  nem
szívesen beszéltem volna,  de szerencsére a többiek megtették helyettem. Zora a jóslás
minden egyes pillanatát meghökkentő alapossággal adta elő, és a fiúk is kíváncsiak voltak a
végeredményre.

- Látjátok, én megyek Ausztráliába...

- Én meg nem tudom, mi a francot keres itt egy zongora...

- Látod? Megmondtam! - hadonászott a lappal Mina, és bár ujját becsületesen a leendő
frigyet  igazoló  folton  tartotta,  a  folyamatos  mozgás  miatt  Máténak  esélye  sem  volt
alaposabban szemügyre venni a kis ábrát, ami így megpecsételte hátralévő életét.

- És te, Roni? - fordult felém Áron hirtelen.

Összerándult a gyomrom.

- Én? Mit én?

- Te hol fogod végezni? - mosolyodott el.

- Tényleg, a te rajzodat még csak nem is láttuk. - Mina gyanakodva meredt az üres kezeimre,
és a biztonság kedvéért még a hátam mögé is belesett. - Hol van?

- Én, én nem szeretném megmutatni... - motyogtam. - Öh... mi vagyunk rajta...Így együtt.
Ház, család, barátok, állatok...A szokásos. - hazudtam.

- Jó, de miért nem mutatod meg? - kérdezte Nóra értetlenül.

- Mert... mert béna vagyok rajta. - feleltem sután.

- Lefogadom, hogy nagyon szép vagy rajta. - Áron megrántotta Wolfie pórázát, és féloldalas
mosolyt villantott rám. Ezért a mosolyért általában bármire képes lettem volna, kivéve, hogy
előveszem a lapomat.



- Mindegy, zárjuk le a témát. - próbáltam másfelé terelni a beszélgetést, de Minát nem olyan
fából faragták, hogy az ilyen dolgokat harc nélkül feladja.

- Látni szeretném! - jelentette ki, aztán a táskám felé nyúlt.

- Nem! - kiáltottam rá, és villámgyorsan megragadtam a csuklóját.

Mivel most mindenki azon pörgött, hogy mi van a rohadt lapomra rajzolva, esélyem sem volt,
hogy  a  többiek  előtt  titokban  maradjon  ez  a  kis  közjáték.  A  harmincöt  fok  ellenére
megfagyott a levegő azon a négyzetméteren, ahol mi hatan álltunk. Azonnal elengedtem
Mina kezét, és a biztonság kedvéért hátráltam is egy lépést. Az ujjaim vaspántként feszültek
a táskámon, és ingerülten felhúztam rajta a cipzárt.

-  Ööö...  -  köszörülte  meg a  torkát  Nóra,  mire  feléje  pillantottam.  Látszott  rajta,  hogy
kellemetlenül érinti a veszekedés, amelynek véletlenül a szemtanúi voltak Zorával. - Talán
jobb lenne, ha mi most mennénk.

- Ne hülyéskedjetek! - tiltakozott Máté, és átvette a kutya pórázát. - Igyunk meg valamit!

- Hagyd csak. Holnaptról úgyis sűrűbben találkozunk majd. - Zora intett egyet a kezével,
amiben a jóslatot szorongatta, majd amikor észrevette ezt, a karját gyorsan visszaengedte a
teste mellé, és zavartan köhintett egyet. - Sziasztok.

- Szia, Zora. - erőltettem magamra egy mosolyt. - Szia, Nóra.

- Sziasztok. - köszöntek el sorban a többiek is.

A  lányok távozása után a  maradék,  udvariasságból  kierőlködött  jó  hangulat  is  azonnal
elröppent. A vásárban semmi nem változott, közöttünk viszont igen.

- És most hova? - kérdezte Áron, aki Mátéhoz hasonlóan mindig megpróbálta oldani a beállt
csendeket. Ezzel általában könnyű dolga volt, egyrészt, mert a négyesünkben nagyon ritkán
fordultak elő ilyenek, másrészt, mert valahogy mindig tudta, mit kell ilyenkor mondani. Ha
azonban  Mina  és  én  összezörrentünk  (ami  az  én  makacsságomból  és  Mina  heves
természetéből adódóan gyakran előfordult), akkor előfordult, hogy még udvariasságból sem
válaszoltunk semmit, csak hallgattunk mogorván.

Akárcsak most.

Mina leszegett fejjel ácsorgott, karba tett kézzel, és magában füstölögve bámulta a földet.
Máté tett egy kísérletet arra, hogy elválassza egy karját a mellkasától és megfogja a kezét,
de Mina egyetlen pillantása elvette a kedvét a további próbálkozásoktól. Áron pedig csak állt,
és tanácstalanul tekintgetett körbe rajtunk.

Ott álltunk, a forgalmas ösvény mellett egy méterre, a tömeg zajaitól kísérve, a bömbölő
zenében, és duzzogtunk. Istenem, mint az óvodások.

Azonban ez nem jelentette azt, hogy én bármit is kívántam volna tenni ez ellen. Az egészet
én kezdtem, szánalmas lenne, ha most megpróbálnék nekiállni jópofizni. Így hát csak álltam
én is, továbbra is szorosan markolva a táskámat.



- Hamarosan sötétedik – szólalt meg újra Áron. A hangja annyira könnyed volt, hogy azt
hallva senki sem hitte volna el, hogy amúgy mennyire feszült a légkör. Mindazonáltal igaza
volt: a nap már lebukott a fák mögé, és izzó, narancssárga fényével mindent beborított.
Megnyúltak az árnyak, és a borzasztó hőség kezdett alábbhagyni. - Elmehetnénk a tóhoz.

- Menjünk. - ha a kezdeményezést nem is, a támogatást mindenképp magamra vállaltam.
Bunkóság lett volna részemről, ha nem így teszek.

Áron rákulcsolta ujjait  a kezemre, és kifelé indultunk a parkból.  Máté,  Mina és Wolfie
mögöttünk sétáltak. Lassan magunk mögött hagytuk a zajos vásárt meg a hangos zenét, és
úgy negyedóra múlva láttuk is a távolban csillogni a tavat. Mindannyian szerettünk idejárni:
nagy volt, kellemesen mély, pont annyira, hogy kiválóan lehetett benne úszni, és a békés
környezet, a tó mély csendje és mögötte a sűrű erdő mindenkire nyugtató hatással volt.
Ezen a kora esti időpontban jóformán csak mi tartózkodtunk ott: a túlparton mindeössze egy
magányos alakot láttunk, aki ráérősen sétálgatott a tó körül, látszólag mindenfajta cél nélkül.

Mina lecsatolta a pórázt Wolfie-ról és szabadon engedte. A kutya azonnal a tóba gázolt:
előbb hosszan ivott, hangosan, mohón lefetyelve a hűs vizet, majd néhány ugrással eltűnt a
tó közepén fekvő sziget mögött, megkerülte, és újra felénk tempózott.

Mind a négyen az úszó kutyát bámultuk, de a csend kezdett megváltozni: egyre kevésbé volt
feszült, és egyre inkább barátságosba váltott át. Egy pár perc múlva Wolfie csuromvizesen
előmászott a tóból és a közvetlen közelünkbe érve irgalmatlanul megrázta magát. Mina
felvisított  és  miután végignézett  csatakos  szürke pólóján  és  sötét  vízcseppek pettyezte
farmersortján, összehúzta a szemét és kitárt karokkal Wolfie felé vetődött. A kutya talán
megérezte Mina haragját, vagy tudta, hogy rosszat csinált, de az is lehet, hogy szimplán
riasztónak találta a feléje repülő gazdája látványát, mert az utolsó pillanatban félreugrott,
Mina előtt pedig szabad volt az út a víz felé. A csobbanást hallva nem bírtam tovább, és
elröhögtem magam. A nevetésemre Áron és Máté is felkapta a fejét, és szinte egyszerre
csatlakoztak mind a ketten. Ott álltunk, a lenyugvó nap fényétől sötét narancssárgára festve
és kacagtunk a tó fölött, ami egy pár másodpercre teljesen elnyelte Minát. Máté elkapta
Wolfie nyakörvét és rátekerte a pórázt a csuklójára, mielőtt a kutya a gazdája után ugrott
volna a tóba.

A  nagy  nevetésben  arra  lettem  figyelmes,  hogy  egy  hideg,  nedves  kéz  kulcsolódik  a
csuklómra, a következő pillanatban pedig repültem én is a tóba, mégpedig Áronnal együtt,
aki balszerencséjére még mindig fogta a kezemet és meglepetésében elfelejtette elengedni.
Épp csak annyi időm volt,  hogy ledobjam a táskám, aztán máris a víz mélyén találtam
magam.

Áron  kezét  elengedve  felrúgtam  magam  a  felszínre,  és  próbáltam  kitörölni  a  vizet  a
szememből. Egy másodperc múlva Áron bukkant fel mellettem prüszkölve, és haragtól izzó
szemmel bámulta a kárörvendően nevető, teljesen száraz Mátét, aki a víz mellett guggolva
mulatott rajtunk. Körülnéztem, és meg is pillantottam Minát: tőlem alig két méterre taposta
a vizet és összehúzott szemmel bámulta a barátját, aki fantasztikusan szórakozott rajtunk.
Hirtelen ördögi vigyor terült szét az arcán. Ha Máté ezt meglátja, Minának esélye sem lett
volna végrehajtani a tervét, de szerencsére a fiú annyira belefeledkezett a röhögésbe, hogy
semmi mással nem törődött.



- Wolfie! - kiáltotta el magát Mina hirtelen. A kutya várakozóan pillantott a gazdájára, aki
szelíden hozzátette: - Lábhoz.

Egy pillanat múlva a husky már a levegőben repült, és mivel nincs ember, akit egy ötven
kilós kutya ne rántana el, Máté repült utána.

Pacsira tartottam a kezem Mina felé, aki széles vigyorral belecsapott a tenyerembe, és
ahogy összenéztünk, azonnal láttam, hogy szent a béke.

- Ember, neked sose tanította meg senki, hogy pórázt soha, semmilyen körülmények között
nem tekerünk  a  csuklónk  köré?  -  kiáltott  rá  Áron  röhögve  Mátéra,  aki  épp  abban  a
pillanatban bukott a felszínre, és nagy gonddal beállított haját tapogatta, melyet teljesen
tönkretett a víz. Wolfie vidáman taposta mellette a vizet. Máté nem vesződött a csuklójára
tekeredett póráz kibontásával, inkább lecsatolta Wolfie-ról.

-  Tee...!  -  fordult  végül  Mina  felé,  és  pórázastól  rávetette  magát.  Egy  csobbanással
mindketten eltűntek a víz alatt.

Nevetve figyeltem őket, ahogy megint úgy viselkednek, mint az óvodások. Csodásan éreztem
magam: igaz, hogy már sötétedett egy kissé, de ez mindent csak kellemesebbé tett: a nap
teljesen eltűnt a fák mögött, de a magából kiontott meleget meghagyta emlékül. A hűs víz
kellemesen bizsergette napégette bőrömet, és lassan az egész testemet átjárta jótékony
hidege,  simogató  selymessége.  Hirtelen  egy  másik  test  keltette  hullámokat  éreztem a
bőrömhöz csapódni a víz alatt. Áron úszott mögém és ott megállt, lábával tempózva, hogy el
ne süllyedjen. Nehézkesen hátrafordultam hozzá, és elmosolyodtam. Láttam, hogy mondana
valamit,  de  én  nem akartam:  közelebb  húzódtam hozzá  és  a  nyakát  átölelve,  lehunyt
szemmel megcsókoltam.

Az idilli pillanat egészen addig tartott, amíg Mina és Máté elő nem bukkantak a víz alól, és
tettek újabb kísérleteket egymás vízbe fojtására.

- Belerúgtál a számba! - méltatlankodott Máté hangosan, és szenvedő arccal az ajkához
nyomta a kézfejét. Egy vércsepp hullott az egyre sötétedő vízre, de szinte azonnal el is tűnt.
Máté elképedten bámulta, én meg azon töprengtem, hogy a fenébe tudott Mina a víz alatt is
ekkorát rúgni?

-  Nagyon  sajnálom.  -  Mina  hangja  nem volt  a  megszokott:  ellenállhatatlan  kedvesség
sugárzott belőle és úgy búgott, ahogy még sose hallottam. Máté azonnal elfelejtette sajgó
száját és megdöbbenve nézte a barátnőjét. - Megengeded, hogy jóvátegyem? - azzal Mina
hozzáúszott, lefejtette Máté kezét a szájáról és megcsókolta.

Mosolyogva néztük őket:  ez  a  normálisabb pillanataikhoz tartozott.  Néha úgy éreztem,
mintha az örökké gyerek Minának és Máténak Áron meg én lennénk a szüleik. Áronnak is
hasonló gondolatok járhattak a fejében, mert megjegyezte:

- Néha olyan felnőttnek érzem magam mellettük. Meg normálisnak. Nézd, Honey, máris
olyan, mintha gyerekeink lennének.

A szívem hevesen dobogott,  ahogy elvesztem a sötétzöld szemek pillantásában.  A vizet



taposva még közelebb húzódtam hozzá, és a vizes hajába fúrtam az ujjaim. Most ő csókolt
meg engem – bár ezúttal valahogy nehezebben tudtuk a fejünket a víz fölött tartani. Sőt,
baromi nehezen...

- Hol vannak Miná...ÁÁÁ! - azt hiszem, Áron ugyanabban a pillanatban érezte meg a bokáját
markoló kezeket, amikor én, mert hatalmasat ordítottunk mindketten, mielőtt elmerültünk
volna a vízben.

Mire ismét a felszínre bukkantam, a két csillogó szemmel vigyorgó csínytevő már ott várt a
közelben és izgatottan lesték a reakciónkat. Áron prüszkölve emelkedett ki a vízből,  és
miután megszabadult a szempilláján ülő vízcseppektől, sóhajtva nézett Mátéra és Minára.

- Gyerekek, ezért ma korábban le kell feküdnötök.

- He? Nem vagyok a lányod! - kérte ki magának Mina.

-  Én sem! -  csatlakozott  Máté,  majd átgondoltuk,  amit  mondott,  és  eszméletlen erővel
robbant  ki  belőlünk  a  röhögés.  A  hangulatot  fokozta,  hogy  Máté  aláfestésként  kiadott
valamiféle gyerekhangot, ami a nevetés és a gügyögés keveréke lehetett, amin csak még
jobban nevettünk. Wolfie csaholva úszkált körülöttünk.

Már teljesen besötétedett, amikor kiszálltunk a vízből, és hazafelé indultunk. A meleg nyári
éjszaka miatt a lakásunkhoz már szinte szárazon érkeztünk. Ettünk valamit, egymás után
lezuhanyoztunk  és  mivel  elég  későre  járt  és  másnap  kilencre  mentünk  az  évnyitóra,
egyetértettünk abban, hogy ideje ágybabújni. Áron, aki aznap elsőként zuhanyozott (igen,
kő-papír-ollóval  szoktuk  eldönteni  a  sorrendet;  talán  nem is  Máté  és  Mina  gyermeteg
korához képest a társaságban), már az ágyban horkolt, amikor én, a sereghajtó beléptem a
szobába. Óvatosan, hogy fel ne ébresszem, készítettem elő a másnapi ruhámat, és pakoltam
át a táskámba, melyben régóta már csak a laptopom árválkodott.

Átdobáltam a pénztárcám, a bérlettokom, a kulcscsomóm és a telefonom, majd a biztonság
kedvéért kiráztam, hogy nem felejtettem-e benne valamit. Naná, hogy így volt, egy egész
kupacnyi  apróság  hullott  még  a  takaróra.  Néhány  papírfecni,  amikre  emlékeztetőket
firkáltam, ajakápoló, kézkrém, két toll és egy galacsin. Csendben két kupacba osztottama
halmot:  a kisebbet,  amibe a még használható dolgok kerültek,  a laptoptáskám zsebébe
szórtam,  a  nagyobbat  pedig  a  szemetesbe  dobtam.  Aztán  leoltottam  a  villanyt,  és
bevackoltam magam a  vékony  takaró  alá.  Egy  pillantást  vetettem a  békésen szuszogó
Áronra,  majd  az  ablak  felé  fordultam és  a  holnapi  nap  járt  az  eszemben.  Furcsamód
semmiféle félelmet vagy izgalmat nem éreztem, nem kavart fel az új év kezdete, de hogy
őszinte legyek, nem is izgatott igazán. Sóhajtva lehunytam a szemem, és a párna alá fúrtam
a karom.

Aznap éjjel azonban sokáig nem jött álom a szememre. Egyrészt még élénken élt bennem a
mai két (!) veszekedés emléke, másrészt pedig...mi is volt az? Nem találtam rá magyarázatot,
csak annyit éreztem, hogy a másik zavaró tényező nem az elmémre hat, hanem fizikailag
frusztrál.

Mélyet  sóhajtottam,  és  ahogy  végső  elkeseredésemben  megpróbáltam a  másik  oldalra
fordulni, valami az eddiginél élesebben nyomódott a derekamba. Tapogatózva nyúltam a



takaró alá és hirtelen az ujjaim között éreztem egy összegyűrt papírgalacsint. Kihúztam a
karom és felültem az ágyban, úgy hajtogattam szét a lapot.

A jóslat volt.

Az ablakon bevilágító utcai lámpa fényénél jól láttam a képet. Hosszan tanulmányoztam az
alakokat,  de egy idő után megint  elkapott  az  undor és  az  a  szörnyű,  szörnyű érzés a
gyomromban, úgyhogy visszagyűrtem galacsinná és ingerülten áthajítottam a szobán. Ha jól
láttam, egy földre hányt ruhakupacra esett, de nem biztos, mert egyfelől sötét volt, másfelől
meg nem érdekelt.

 



2.
- Furcsa érzés megint itt lenni.


