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Egy
A tenyerem izzadt az izgatottságtól. Vadul reszketett a kezem.

A többiek nyugodtan elsétáltak  mellettem és  beadták a  tesztüket  a  pult  mögött  ülő
hölgynek. Én is sorra kerültem.

-- Miben segíthetek? - tudakozódott a recepciós hölgy.

-- A tesztemet jöttem leadni.

-- Értem. A neved?

-- Cher.

-- Dugd be a kezed az érzékelőbe.

Elborzadva meredtem a gépre. Mindig is utáltam.

Bele kell dugni a kezed, és leolvassa, hogy hány éves vagy, mi a neved, hol laksz, még a
belső telefonod számát is. Azóta irtózom tőle, amióta megtudtam, hogy a chipet hogyan
ültették bele a kezünkbe.

A hölgy sürgetően nézett rám. A mögöttem lévők már türelmetlenkedtek.

Hát jó. Remegve beleraktam a kezem a gépbe és jött a szokásos fájdalom.

Úgy éreztem, mintha a chip ki akarna szabadulni a kezemből. Egyre csak szakította szét a
szöveteim. Mágnesesen működik, úgyhogy fájdalmasan szívta fel a kezem.

Nem értem mire jó ez. Úgy se hazudik senki. Hogyan is hazudhatna? A gondolatai rögtön
mindenkit elárulnak.

A hölgy értetlenül nézte az arcom. Tehát a gyógyszer hatása elmúlt.

El tudom képzelni mit látott. Egy lányt, aki szenved.

Tudtam, hogy így nézek ki, amikor nem veszem be a nyugtatóm. Gyorsan helyreraktam az
arcberendezésem és rámosolyogtam. Azt még ő is ismeri.

A hölgy/ nő rögtön megnyugodott. Már kiskoromban megtanultam hogyan rejtsem el a
nyugtalanságom.  A többieknek olyan könnyen megy.  Semmi testbeszéd csak a  mosoly.
Mindig csodálkoznak, ha összevonom a szemöldököm, vagy ilyesmi. Éreztem előbb a nő
gondolataiban is, hogy szörnyszülöttnek néz.

-- Ez meglenne. Cher Hall. Köszönöm. A következőt.

Tehát  ennyi  lett  volna.  Ezért  izgultam heteken  át.  A  mögöttem álló  fiú  teljes  lelki
nyugalommal odaállt a pult elé. Lazán bedugta a kézfejét. Az arca teljesen sima.



Ennyit rólam.

Összerándultam a gondolatra, hogy mi történik ilyenkor a kezével. Egy lány a sorban
észrevette a rándulásom és értetlenül méregetett.

Épp  ideje  bevenni  a  nyugtatóm.  Gyorsan  az  ART  mosdójába  vonultam.  Bevettem a
gyógyszerem. Közben néztem a tükörben a változást. Mindig elmulatok ezzel.

Az addig kifejező arcom a nyugalom maszkjába fagy. Először a szememen látni a változást.
Az addig örvényesen folyó fényes szemem kifakul. Úgy néz ki, mintha egy tál víz megfagyna.
Kifejezéstelen  lesz.  A  Rendszer  kitalált  ez  ellen  egy  amolyan  szemfény  cseppet,  ami
ragyogást ad a szemnek. Gyorsan becsöpögtettem.

Ezek után az arcbőröm megy át furcsa változásokon. Minden kis ránc kisimul, és rendbe
jön. Utána meg állok, mint egy szobor.

Végre arcjáték nélkül, mint a többiek. Normálisan. Sosem értettem a többiek mikor, hol
és hogyan veszik be a nyugtatójuk ilyen gyorsan. Soha senkit sem láttam még hibázni.
Kivéve persze magamat.

A tükörképemre mosolyogtam. Magabiztosan kiléptem az ajtón.

Szélesen  elmosolyodtam.  A  csupa  fával  övezett  kavicsos  út  hívogatott.  Szeretem  a
Rendszert. Azelőtt, az újemberek korában minden rosszabb volt.

Náluk a kocsik még nem a tetőn jártak. Nem volt ennyi fa az utcákon, és nem figyeltek a
környezetre. Arra gondoltam letudom a napi testmozgásom, és kényelmes futással eredtem
haza.

Otthon anyám várt. Rám mosolygott, de egyébként rezzenéstelen arccal nézett. Hogyan
csinálja?

Én biztos izgatottan néznék, és csillogna a szemem. Persze csak akkor, ha nem vettem be
a gyógyszerem.

-- Sikerült? - kérdezte.

-- Igen. Remélem…

Nem folyattam, mert eljutottak az agyamig anyám gondolatai. Nem igazán érdekelte a
tesztem.

Valami baj volt apával.

De hogy mi, azt gondosan kerülte. Megérezhette a gondolataimban, hogy lebukott, de
továbbra is a munkájáról gondolkodott figyelmesen.

-- Mi történt vele? - kérdeztem aggodalmasan.

-- Benn van az ART intézetében.



-- De hát onnan jövök. Nem láttam…

-- Nem egészen úgy van ott.

--  Miért? Mit csinált? Mit csináltam? - tettem hozzá, mikor anyám rádöbbentett, hogy
közöm van az ügyhöz.

-- A mi hibánk.

-- Mondd el kérlek!

De anyám habozott. Nem akarta elmondani nekem. Pedig tudnom kell. Az apámról van
szó.

Végre lassan, vontatottan megszólalt.

-- Tudod a gyógyszereid, nem egészen előírásra vettük.

--  Micsoda? -  kérdeztem szenvtelen arccal.  Még mindig hatott a gyógyszer.  De belül
háborogtam.

-- Azt csak mi írtuk ki neked. Mi írtuk a receptet.

A szüleim áthágták az orvosként tett fogadalmukat és gyógyszert írtak fel nekem? Nem
vették figyelembe a Rendszer szabályait?

Anyám lesütötte a szemét gondolatbeli korholásaim súlya alatt.

-- Majd mindent elmondok.

-- Mikor? Majd akkor, amikor már oda kerül? –

-

Nem kellett kimondanom látta a gondolataimban.

-- Igazad van.

Az arca még mindig sima. A gondolataiban éreztem, hogy hosszú, és komoly dologról lesz
szó, úgyhogy helyet foglaltam. Ő is követte a példámat.

-- Hallgatlak. – suttogtam.

-- Amikor négy hónapos voltál nagyon megbetegedtél. Folyton sírtál, és komoly lázad volt.
Éjjel-nappal ápolni kellett téged. A betegséged legyengített. Annyira súlyosan, hogy nem
lehetett  elvégezni  rajtad  a  második  műtétet.  Apáddal  eltitkoltuk,  hogy  nem estél  át  a
beavatkozáson,  és  bevittünk a  műtőbe,  mintha megoperálnánk.  Később a  betegségedet
műtét  utáni  láznak  kereszteltük  el.  Mindenki  hitt  nekünk.  Apáddal  kitaláltuk,  hogy
megszerezzük neked azt a gyógyszert, amit ma is szedsz. Ez eltünteti az érzéseid. Ezzel
normális lehettél újra. Kiskorodban még kúp formájában kaptad. Aztán megtanultad magad
is bevenni.



Tisztán tudtam miről beszél. Naponta annyiszor, amennyiszer az előző kezdi elveszíteni a
hatását. Mint most az intézményben. Ez azt jelenti, hogy…

-- Hogy apáddal meggondolatlanok voltunk. Veszélybe sodortunk téged, és magunkat is.

Úgy  gondolom,  ha  most  én  lennék  anyám  helyébe  könnybe  lábadna  a  szemem,
kapkodnám a levegőt, és el-elpirulnék. De ő nem. Nyugodt arccal állna apám temetésén is.

Nem szeretem a temetéseket. Mindenki rezzenéstelen arccal áll, s mondogatja mennyire
sajnálja. Ha beveszem a gyógyszerem én is ezt teszem, de belül akkor is éget a szégyen,
amiért ilyen érzéketlen vagyok. Fojtogat a sírás és a fájdalom felemészt.

Felballagtam a szobámba. Most az lenne a helyes, ha rádőlnék az ágyra és zokognék. De
ez csak még jobban bizonyítaná a szomorú igazságot.

Azt, hogy nem vagyok normális.

Mindig is sejtettem effélét. Azt, hogy mások nem szednek gyógyszert. Azt, hogy mások
mindig nyugodtak. Kezdettől tudtam a lelkem mélyén, hogy érzek. Éreztem.

Egy abnormális szörnyeteg vagyok. A különc. Kilógok a sorból, de nem a jó értelemben.
Amikor négy hónapos voltam tönkrement az életem.

Most tizenhét éves vagyok, végzős. Hogy titkolhatták eddig el előlem?

Orvosi pályára készülök, mint a szüleim. Ezért érzem át még fájóbban a műtét hiányát.

Az első továbboktatási évben, tizenegyedikben aláíratnak minden orvosnak készülővel egy
titoktartási nyilatkozatot. Aki elkezd ott tanulni nem léphet vissza a nyilatkozat szerint.
Ezért pontosan tudom mit jelent mindez.

Egy éves korig minden csecsemőn elvégeznek kéthavonta egy műtétet. Ennek legtöbbje
agyi műtét.

Az  elsőben megbontják  az  agy  pszichológiai  védekezését.  Ezáltal  érzékenyebb leszel
mások gondolataira, és ha nem is tisztán, de érted őket.

A másodikban kiiktatják az érzelmeket. Régebben az embereket az érzelmeik emésztették
fel.  A szerelem, a szeretet sokakat halálba sodort.  Az Új Rendszer gondoskodik a testi
épségünkről.  Ezek  szerint  a  lelkiről  is.  Megedzik  az  idegrendszert,  és  megszűnik  a
testbeszéd, a mimika. Mindenki egy eleven kőszobor.

Ezt a második műtétet nem végezték el rajtam. Nem is tudtam, hogy az egész eddigi
életem  életveszélyes  volt.  Vannak  érzelmeim,  és  mimikám,  ha  nem  veszem  be  a
gyógyszerem. Eddig csak azért vettem be, mert a szüleim azt mondták mindenki szed ilyet,
kötelező, és megnyugtat.

Végig hazudtak.

A harmadik műtétben megerősítik az immunrendszert. Ha előszörre veszik ezt a műtétet,



nem lettem volna beteg. Nem lennék szörnyeteg. Átlagos lennék.

A negyedik beavatkozás a látás, hallás élesítése, és a koordináció javítása. Alapvetően
olyan, mintha az ember csak egy megvásárolt gép lenne, és műtétekkel kéne összerakni. Az
orvosok pedig a szerelők.

Beleborzongtam ezekbe a gondolatokba. Tehát már elmúlt a gyógyszer hatása. Általában,
ha egy nagyobb megrázkódtatás ér, az semlegesíti hamarabb a gyógyszer hatását. Annak a
gyógyszernek a hatását, ami emberré tesz.

Az  ötödik  operáció  több  hetes.  Vírusokat,  és  egyéb  baktériumokat  kapunk,  hogy  az
immunrendszerünk még jobban fel legyen készülve, és megerősödjön. A rosszaságnak, és a
bűnözésnek, ahogy nevezik, pedig a csíráját is elfojtják.

De mivel ez is egy érzelem, én tudok rossz lenni.

A hatodik és egyben az utolsó egy amolyan szépítő folyamat. Összehúzzák a fejeden a
faggyúmirigyeket, így évente csak egyszer kell hajat mosnod.

Alapvetően kiszedik a szőrhagymát. Régebben az újembereknek szőrteleníteniük kellett.
Persze ezt csak nőknél csinálják. A szőr már amúgy sem működött teljesen a hőháztartás
érdekében megfelelően.

Hat műtét, ami embert csinál belőled. Ami feljogosít az életre. Nekem pedig egy kimaradt.
Ez örökre tönkreteszi az életem.

Most már szinte minden emlék érthetőbb.

Azt eltökélt tanulásom, a hatalmas örömöm a jó vizsgák láttán.

De  most  már  Tizenkettedikes  vagyok.  Az  utolsó  évem.  Régen  ekkor  még  csak  az
alaptanulmányoknak volt vége, nekünk mindennek.

A  Rendszer  jó.  A  műtétek  is  logikusak.  Nincsenek  vágyak,  nincs  szenvedés,  nincs
csalódottság. A Rendszert Társasága, az ART tudja mit csinál. Csak a szüleim nem voltak
képesek ezt felfogni. Bár csak egy kis pillanatra, de ez éppen elég volt.

Én az Európa nevű egységben élek, Budapesten.

Régebben az egységek országokra, vagy mikre voltak bontva. Ma már csak az egykori
„fővárosok” vannak meg. A többi gazdálkodási, és üdülőhely.

Ekkor  már  sírtam.  Abnormális  reakció.  A  Rendszer  jó.  Persze,  hogy  az  nem is  kell
bizonygatni.

Benyitott anyám. Meglátta a kisírt arcomat, és a gondolatait nem uralhatta. Arra gondolt,
hogy milyen rossz lehet nekem. Milyen keserves lehet sírni.  Milyen rossz lehet lépten,
nyomon elpirulni.

De hát ő nem tudhatja. Nem tudja milyen megkönnyebbülés kisírni a bánatom. Nem tudja



milyen jó, amikor a meleg elönti az arcod. Amikor boldog vagy.

Hirtelen nagyon megsajnáltam.

-- Jaj anya! - mondtam érzelmekkel túlfűtött hangon.

Mondhatnám, hogy anyám meghökkent a könnyeimen, vagy a részvétteljes hangomon, de
még erre sem volt képes.

--  Mondtam  már  neked  Cher,  hogy  nem  szeretem,  amikor  elfelejted  beszedni  a
gyógyszered. Olyankor mindig nyugtalan vagy.

-- Nem, anya nem vagyok nyugtalan. Pusztán érzek. - dühödtem fel.- És igen mondtad már.
Az elmúlt tizenhét évben nagyon sokszor. Ilyenkor mindig tudtad, hogy baj van. Titkoltad
előlem, hogy ki vagyok. Mit gondoltál meddig maradok rejtve magam előtt? De ugye nem
érzel semmit. Még hogy aggódtatok értem! Tudod mit jelent aggódni? Tudod mit érzek most
apa miatt? Hogy a gyomrom görcsben van, hogy minden gondolatomnak ő a vége? Mindig
arra  gondolok,  mit  csinálnak  éppen  vele?  Mire  gondolhat?  Mit  érezhet?  Ezekből  a
kérdésekből pedig csak egyre tudom a választ. Azt, hogy semmit sem érez. Csak mosolyogni
tud. Nem szeret téged anya, és te sem szereted őt. Mondd normális ez? És…- itt elakadt a
lélegzetem, és már minden voltam csak dühös nem. Inkább szomorú.- És… nem szerettek
engem.

Könnybe lábadt újra a szemem.

Nem csak megszokás volt, hogy odasietett, amikor kiskoromban elestem, bizonygattam.

De, az volt.

Nem szeret.  Én  viszont  igen.  Mindig,  ha  baj  történt  vele  majdnem sírva  fakadtam.
Megvédtem volna mindig. Eléugrottam volna, ha egy golyó repül felé. Bár ez lehetetlen, hisz
nincsenek gyilkosok. Ő, ő megtette volna értem?

Nem. Az ART-nak igaza van, mint mindig. Meghalnék érte. Az érzelmek csak pusztítanak
végül. Megéri-e a boldogság, az érzés azt a tudatot, hogy senki nem szeret viszont?

A barátnőid csak azonos ízlésed miatt vesznek körül. Egyik sem kötődik hozzád. Megéri-e
ez a tudat minden érzelmem?

Nem. Nem éri meg. A Rendszernek igaza volt.

-- Cher, nagyon csúnya dolgokat mondtál, sőt értelmetleneket. Hogy ne szeretném apádat,
és ő viszont engem? Hogy ne szeretnélek téged?- Persze. Logikus érzelemmentes reakció.

Ez kell nekem is. Vagy elég csak a látszata is. Elővettem a gyógyszereim, és bevettem
őket. Úgy. A könnyeim elapadtak, csak a belsőm háborgott. Szoborarccal mondtam:

-- Bocsáss meg anyám, kihez oly tiszteletlen voltam. Az előbb csak a halálos érzelem szólt
belőlem. Persze, hogy szeretsz. Bocsánat, amiért szitkozódtam.



Minden egyes hazug szó a lelkembe mart. De arcom merő nyugalom, és… igen közöny.
Soha nem leszek normális. Ezentúl még a szüleim előtt is titkolnom kell, hogy ki vagyok.
Semmi érzelem. Folytonos gyógyszerhasználat, és jó színészkedés. Ez kell nekem.

- -Semmi baj. Tudtad-e, hogy, amikor ilyen egészségtelen állapotban vagy, nem hallom a
gondolataid? Az érzéseid megzavarnak. Ez gyakran idegesítő.

-- Nem említetted még. - mosolyodtam el.

Persze mi mást tettem volna? Selejtes vagyok. A Rendszer szégyene. A Rendszeré, amely
minden nap ételt  szállít  ki  nekünk,  amely  a  munka által  pénzt  ad  a  szórakozásra,  és
ruházkodásra. Amely védi a természetet: Leszűri, a csapvizet és újrahasznosítja, a talajba is
esővíz tartályokat rak, azt is leszűri, és hasznosítja.

Én vagyok a Tökéletes Rendszer fekete báránya. Ugyan az én születésemkor is ültettünk
el egy fát, de nem ide tartozom.

Amikor idáig jutottam a gondolataimban megcsörrent a belső mobilom. Összenyomta a
nagyujjam és a mutatóujjam jelezve, hogy felveszem. Ekkor megszólalt a fejemben Rachel
hangja:

-- Szia Cher, te már leadtad? - kérdezte.

A belső mobil  sok mindenben előnyös,  például a fejedben hallod tisztán csengeni az
élethű hangot, és nem kell tartani, amolyan kis készüléket, mint régen. Ez belénk van építve.
Nem könnyű elveszíteni.

A hátránya, hogy nem látod az illetőt, és nem érzed a gondolatait. Így azt se tudtam miről
beszél. Lázas gondolkodásba kezdtem. Mi történt mielőtt romba dőlt az életem.

-- Ő… ja a tesztet? Igen és te?

-- Én is. Majd szétvetett az izgalom – persze - és remélem jó lesz.

Gyorsan megnyugtattam feldúltnak hitt elméjét, és leraktam a kagylót.

A  teszt,  amit  kitöltöttünk  az  életem  egyik  legfontosabb  mérföldkője.  Különböző
kérdésekre kell őszintén válaszolni. Ezek alapján, megmondják pontosan mit kell dolgoznod.
Az irány már megvan, de a pontos helyet ők adják meg.

A beavatás holnap lesz.

Régebben  ilyenkor  hirdették  ki  a  lelki  társakat  is,  még  anya  és  apa  is  így  lett
összerendelve, aztán azon a címen, hogy „a szerelem nem erőltethető”, eltörölték.

Mindenki szabadon választ partnert.

A jelmondaton az orvosok, és annak tanulók nevettek. De csak megszokásból.

Bár  ők  is  tudják,  hogy  gyakorlatilag  nem érzünk,  éreznek semmit,  mégis  hisznek  a



szerelemben. Azt nevezik ennek, amikor két embernek nagyon-nagyon hasonló az ízlése.
Ilyen tényleg létezik. Én nem tudom milyen az igazi szerelem, de már nagyon sok olyan
fiúval találkoztam, akinek sok olyan ízlésbeli kérdésben hasonló volt a vélekedése, mint
nekem, mégis ugyanúgy vélekedtem róluk, mint a barátnőimről.

A kötelező házaspár intézményét csak Európában vezették be, még ha csak kis ideig is. A
többi kontinensen nem. Általában véve mi egy kívülálló szigorúbb egység vagyunk, mint a
többiek. Meghallottam a pittyegést, ami az étel jövetelét jelzi.

Levánszorogtam a lépcsőn vacsorázni. Csak három adagot küldtek.

Persze a Hivatalban már tudják, hogy apa nincs itthon…

Anyám megnyugtatott gondolataimat érezvén. A testvérem is leballagott a vacsorához.
Philnek hívják és ő a bátyám. Nem hasonlítunk. Az én hajam érett mogyoróbarna, a hátam
közepéig ér, az övé fekete, és persze rövid, hiszen fiú. Alapvetően mindig mosolyog.

Ha érezne, boldog lenne. Anyám felszisszent, hogy ne gondoljak ilyenekre, mert még
meghallhatja. De szerencsére nem szúrt szemet neki.

-- Szevasz Cher! - mosolygott rám.

Azután értetlenül végignézett. Valószínűleg megakadt a szeme a szemem alatti karikákon,
a könnyes arcomon, és a kisírt szememen. Ezeken még a gyógyszer sem tudott tökéletesen
segíteni.

-- Szóval eljött az évi hajmosásod ideje?

-- Neked sem kéne már tovább halogatnod. – vágtam vissza.

-- Apa hol van? – kérdezte.

-- ART intézetében. - csúszott ki a számon.

Anyám  figyelmeztetett  gondolatban,  hogy  ne  mondjam  meg  neki  az  igazat.  Ne  is
gondoljak rá.

Bár Phil általában véve nem szokott figyelni a gondolatokra. Sosem értettem miért.

-- Miért van ott? – tudakolta.

-- Hát, öhm… apát behívták, mert egy kis gond van a holnapi beavatásommal.

-- Remélem azért meglesz.

-- Persze. De apának ott kell aludnia.

Anyám helyeslőn bólogatott,  és –  persze -  mosolygott.  Phil  visszamosolygott  rá.  Mily
csodás is a családi idill.

Én is mosolyogtam.



Kezdtem egy kicsit izgulni a holnap miatt. Már amennyire lehetséges ilyen események
után.

Eldöntöttem,  hogy  este  látogatást  fogok  kérni  apámhoz.  Az  engedélyt  könnyen
megkaphatom  a  Hivatalban.  Amikor  már  mindenki  befejezte  az  evést,  illedelmesen
elkéredzkedtem Rachelékhez. Az ő szülei, és az én szüleim nem nagyon kedvelik egymást,
ezért anyám biztos nem ellenőriz le.

Általában  senki  sem  mer  hazudni,  de  annyira  lefoglalták  a  gondolataimat  a  heves
érzelmeim, hogy anyámnak nem tűnt fel a hazugság. Az érzelmeimről szóló gondolatokat,
pedig nem tudta felfogni,  ezért csak nagyon keveset érezhetett  belőlük. Kinyitottam az
ajtónkat, és mosolyogva kisétáltam rajta.

De a mosolyom belül a legtisztább, és legnemesebb aggodalom volt.

 



Kettő
A Hivatalban nem nagyon ügyeltek rám.

A gyógyszerem még hatott így nem voltam feltűnő, és a chip leolvasó gép sem fájt annyira.
Az engedélyt könnyedén megkaptam. Átsétáltam hát a szomszédos ART intézményébe. Ott
benyújtottam az engedélyt, és apámmal egy bőrfoteles szobában találkoztam. Az arca sima,
és nyugodt.

-- Jó, hogy eljöttél. Valamit mondanom kell…

A gondolataiban éreztem, hogy ő is csak olyan nehezen tudná elmondani, mint anya. Így
hát megmentettem.

-- Tudom, apu, anyu, már elmondta.

--  Hát  akkor,  felesleges  is  vagyok.  –  mondta,  és  megsimogatta  a  kezem.  -  Holnap
elengednek  a  beavató  ceremóniádra,  de  utána  vissza  kell  jönnöm.  Le  kell  töltenem a
büntetésem. Tudod, régebben börtönnek hívták az ilyesmit. De ott rideg cellák voltak, és
súlyos bűnözők. A Rendszer csak a szabályszegőket segíti itt túllépni a fáradalmakon.

Na ilyen az apám. Folyton belecsempész a mondanivalójába valami kis tanítást.

-- Általában ledolgoztatják a károkat, és beadják nekünk az IDA-t. Na mis is az? Egy jó
orvosnak tudnia kell. – tette hozzá.

-- Hasonló összetételű, mint az a gyógyszer, amit azért veszünk be, hogy ne álmodjunk de
ennek  teljesen  más  a  hatása.  Egynapnyi  eseményt  jó  színben  tüntetnek  fel,  hogy  úgy
emlékezz rá. Persze nem annyira durva, mint az ArHeim műtét, amivel a teljes memóriádat
törlik ki, kivétel azt, amit az iskolában tanultál.

Apám elmosolyodott.

-- Bolondok, ha nem orvosnak osztanak be, drágám. Majd azért látogass meg esténként,
mint most is. Kicsit hosszabb időt töltök itt, mert azt kértem, hogy a gyógyszert továbbra is
szedhessem.

-- Te?

-- Tudod, hogy én nekem kell a derékfájásomra.- nézett rám jelentőségteljesen.

-- Hidd el apa, én tudok a világon a legjobban hazudni.

Apámra kacsintottam, majd kedélyesen tovább csiviteltünk.

Amit elfelejtett és én sem említettem az az IDA egy másik hatása volt.

Ezt a gondolatot gyorsan elhessegettem, nehogy megneszelje. Szomorúbban gondoltam
rá a látogatásom előtt, mint utána.



Úgy döntöttem nem is megyek rögtön haza, hanem sétálok egy kicsit a parkban. Bár nem
volt nálam gyógyszer, és tudtam, hogy hamarosan elmúlik a hatása, mert a gyengébbet
vettem be, és folyamatos érzelmi túltengésnek voltam kitéve.

Leültem  az  egyik  padra,  és  némán  sírtam.  Reggel  még  az  egyetlen  gondom,  és
gondolatom a rám váró beavatás volt. Az, hogy hogyan fog rajtam állni a mélybordó testhez
simuló gyönyörű estélyi, amely kiemelte az alakomat. Nem tagadhatom, hogy szép voltam
benne. Jól illett a zöld színű szememhez.

Amikor idáig jutottam a gondolataimban, megrezdült alattam a pad.

Valaki leült rá. Gyorsan letöröltem a könnyeim és felnéztem.

-- Tényleg nagyon szép a szemed.

Erre egy kicsit elpirultam, de gyorsan le is hajtottam a fejem, nehogy észrevegye. Tayler
volt az, az osztálytársam. Ő is orvosi pályára készült. Rögtön kiszúrná, ha bármit is hibáznék.

-- Biztosan halál egoistának gondolsz.- motyogtam.

-- Nem annak ismertelek meg. Mit csinálsz errefelé?

-- Próbálom kitisztítani a fejem.- válaszoltam rezzenéstelen arccal. Nem nagyon sikerült,
mert a végére ráncoltam a homlokom.

De úgy tűnt Tayler nem vette észre, ahogyan az is valószínű, hogy most már annyira se
hallja a gondolataimat. Magnyugtató volt egyedül maradni velük. Arra gondolhattam, amire
csak akartam. Bár ez nem segített feldolgozni az eseményeket.

-- Én is. Már nagyon izgulok a holnap miatt.

-- Ó, én nem azért…- mondtam elhaló hangon.

Nem az én művészetem, a színészkedés, de ahogy megéreztem Tayler túlságosan is el volt
foglalva az ő gondolataival, mintsem, hogy feltűnt volna neki.

-- Akkor?

Úgy gondoltam sokáig nem maradhat titokban így hát kinyögtem:

-- Apám… nos, hát ő az ART intézményében van.

-- Kiirat az orvosiról?

-- Nem úgy. Be van zárva.

-- Ja. - esett le neki is a tantusz. - Bocs. Biztos nagyon zaklatott lehetsz.

Ezt olyan hangon mondta, hogy egy pillanatig elbizonytalanodtam, vajon nem volt e beteg
ő is akkor.



De aztán elmosolyodtam saját ostobaságomon. Tayler normális reakciónak vélte. Mást se
csinál itt mindenki, csak mosolyog.

-- Majd csak kijön onnan. – mondta.

-- A beavató ünnepségemre eleresztik.

-- Az jó.

Mindig is kedveltem Taylert.

Ő, Rachel és én nagyon jóban voltunk. Bár Rachel tanítónőnek készült.

Tovább beszélgettünk, ő meg hazakísért.

Félig hallgattunk, félig beszélgettünk az úton.

Arra gondoltam, hogyha normális lennék, valószínűleg ő lenne az álompár. De így, hogy
tudom lenne esélyem valamit érezni is lehetetlennek tűnt.

Bár nem tudom mi a szerelem, lehet, hogy ez az? Amikor úgy érzem neki kéne lennie a
férjemnek?

A férj  szóra összerázkódtam. Tayler azt hitte fázom, ezért átkarolt,  és úgy sétáltunk
tovább. Nem feszengtünk, hiszen jó barátok voltunk. Néha azért feltűnt, hogy a szokásosnál
többször keresi a szemem. De ebben sem volt semmi fura. Lehet, hogy megkér legyek a
felesége –újabb borzongás - és akkor mit mondok majd?

Csak nem várhatok harminc éves koromig arra, amit nem is ismerek.


