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Előszó
Három éve keresem azokat a fiatalokat, akik őszintén elmerik mondani, hogy tizenéves korukban,

hogyan  gondolkodtak,  mit  éltek  át,  mit  éreztek,  s  ezért  hogyan  cselekedtek  egy-egy  nehéz
helyzetben.

Miben látják a problémák kialakulását, amelyeket mindenképpen el kellene kerülni, vagy nagy
oda figyeléssel meg kellene oldani.

Mit tanácsolnak a szülőknek, és azoknak a fiataloknak, akik a tinédzserkor küszöbén állnak. Mire
figyeljenek, és hogyan reagáljanak a kialakult helyzetekben. Azok a fiatalok, akik már nem gyerekek,
de még nem felnőttek keresik a helyes utat, több- kevesebb sikerrel. Éppen ezért sokszor kerülnek
konfliktus helyzetbe. Azok, akik meg akarják mutatni a környezetüknek, hogy ők mindet tudnak,
nekik már senki ne parancsoljon, s ezt sokszor nagyon durván közlik, nem törődnek azzal hogy
mennyire megbántják ezzel szüleiket, szeretteiket. Szükséges tudatni, hogy mennyire helytelen az,
amit  tesznek,  és  ha  tetszik,  ha  nem tetszik,  akkor  is  el  kell  fogadniuk,  hogy  még nincs  elég
élettapasztalatuk,  tudásuk,  tehát  szükséges  megbeszélni  a  dolgokat  egy  felnőttel.  Azok,  akik
magukba zárják a problémájukat és bizonyos helyzetből, nem látják a kivezető utat, mégsem kérnek
segítséget, ez nem egy esetben tragédiát is okozhat. Észre kel, hogy vegyük az erre utaló jelekből,
hogy segítő kezet nyújtsunk felé, és átsegítsük a nehézségeken. Azoknak a szülőknek, akik nem
veszik észre, hogy csemetéjük már hamarosan felnő és már nem kezelhető úgy, mint egy óvodás,
szintén fel kel hívjuk a figyelmüket arra., hogy tudják, mit szeretne a gyerekük, és hogyan érjék el
azt, hogy ne legyen a családban állandó perpatvar, ami megkeseríti mind annyijuk életét és sok rossz
döntést, eredményezhet mindkét részről. Nem volt könnyű dolgom, hogy megnyíljanak előttem, s az
érzéseikről beszéljenek a fiatalok.

Meg kellett  győznöm őket,  hogy  saját  problémájuk elmondásával  segítenek sok  fiatalnak és
szülőnek.  A  felnőtt  más  szemüvegen  át,  nézi  a  világot,  mint  egy  kamasz.  Kértem,  segítsenek
megláttatni  a  tinédzser  szemével  a  gondokat,  problémákat.  Azokat  a  belső  érzéseket,  amelyek
lavinát indíthatnak el, ki kell mondani, hogy komolyan vegye a környezet. Intő jel legyen mindenki
számára egy-egy reakció, furcsa viselkedés a gyerekétől. „Gondok vannak, oda kel figyeljek!”

Megbeszéltük a fiatalokkal, hogy amit leírok, ők átolvassák, akár módosíthatják is. A neveket,
helyszíneket megváltoztatom.

Soha nem kerülhet nyilvánosságra a személyi azonosságuk.

Így  a  következő  beszélgetésekből  az  általam fontosnak tartott  gondolatok  szinte  szó  szerint
vannak leírva. Ha valaki egy ismerősére ismer, az a véletlen műve, mert nem szeretnék senkit
megbántani, vagy kellemetlen helyzetbe hozni.

Kérem,  olvassák  ezt  a  könyvet  úgy,  hogy  a  szándékom,  gondolatébresztés  a  történeteken
keresztül. Ami elindíthat egy olyan áttekintést a saját cselekedetek helyességét illetően, a szülőkben,
mint:  Vajon  én,  kellőképpen  odafigyelek  a  gyerekemre?  Beszélgetek  vele  eleget?  Tudok  az  őt
foglalkoztató  dolgokról?  Mennyire  bensőséges  a  mi  kapcsolatunk?  A  gyerek  részéről:  Nem
foglalkozom túlzottan sokat a saját problémámmal, figyelembe veszem a szüleim érzéseit is? Elég
őszinte vagyok velük? A bizalmamba fogadom őket? Adok esélyt arra, hogy mások véleményét is
meghallgassam? ........

 



Éva 18 éves
Nehezen indul a beszélgetés. Félelem tükröződik a szemében. „Biztosan nem tudja meg az anyu?”

többször is elhangzik. A feszültség oldására mesélni kezdtem a saját gyerekkoromról. Mennyire más
volt minden. Tabu volt a szexről beszélni. Vidéki kislányként semmiről nem tudtam semmit.

Kábítószer? Nem is hallottam róla….

Aztán  ő  kérdezett,  mit  hogyan  tudtam meg?  Mi  volt  a  véleményem.  Több  mint  egy  óráig
beszélgettünk, rólam. Az őszinteségem őt is megnyugtatta, és mesélni kezdett magáról.

Tetszik  tudni,  amikor  13 éves  voltam,  egyre  több minden érdekelt.  Rengeteget  olvastam.  A
szüleimmel szerintem jó volt a kapcsolatom. Anyuval mindent megbeszéltünk. Ki, mit cselekedett az
iskolában, mindig elmeséltem.

Sára, a barátnőm 14 éves volt, amikor lefeküdt Gergővel. Persze ezt az egész osztály tudta, mert
Geri mindenkinek szétkürtölte. Elmeséltem anyának. Olyan érdekes volt hallgatni az ő véleményét,
ilyenkor sok új dolgot tudtam meg tőle. Mint a szivacs, úgy szívtam magamba minden szavát.

Soha nem felejtem el, úgy kibeszéltük anyuval ezt a történetet is, hogy azon kaptuk magunkat,
hogy apu mindjárt jön és nincs vacsi, én meg még egy szót sem tanultam.

Apukámnak ilyeneket nem mondtam el, mert szégyelltem erről beszélni vele.

Ő a sportban volt az én igazi társam. Elmentünk együtt futni. Közösen néztük a focimeccseket a
tv-ben. Még mindig a számban érzem a pattogatott kukorica sós ízét, amit minden meccsen együtt
ropogtattunk. Nem maradhatott el a sör sem, amit jól behűtve, habosan ittunk, egy óriási sörös
korsóból, persze én alkohol menteset. Sőt, ha úgy alakult, élőben is megnéztünk egy-egy meccset.
Imádtam ezeket az együtt, eltöltött órákat. Úgy gondoltam, hogy nekem vannak a legjobb szüleim a
világon. Olyan szép volt, minden , hogy talán túl szép is. Apu sokat dolgozott. Volt, hogy késő este
jött haza.

Tizenötödik születésnapomra készültünk. Vasárnapra esett. Így megbeszéltük, hogy szervezünk
egy, egynapos kirándulást, a hegyekbe, közben megebédelünk egy jó étteremben, amit én választok
ki. Alig vártam, hogy eljöjjön a vasárnap. Milyen szuper, együtt lesz a család, és még kirándulunk is.
Apu az utóbbi időben gyakran jött későn haza. Anyu ideges volt. Mikor megjött, nem túl kedvesen
fogadta.

Mindig valami cinizmust éreztem a mondatai között. „Agyon dolgozod magad, annyira elfáradsz a
diktálásban a titkárnődnek,  hogy csak bezuhansz az ágyba…” Vége lehetne már ennek a nagy
hajtásnak. Megígérted! Apa morgott valamit, és elvonult a dolgozószobájába.

Nem értettem anyut. Nem hogy örülne annak, hogy apu pénzt keres, nem pedig elveri valahol.

Volt, hogy apu alig köszönt nekem, annyira sietett elmenni, hogy anyut ne is hallja. Most mi a
baj?- kérdeztem, de mindig kitérő választ kaptam.

Éreztem, hogy semmi nem a régi. Valami történt, de mi?

Gondoltam megkérdezem a szülinapomon mindkettőjüktől. Tisztázzuk a dolgot, mert én a régi
családomat szeretném, úgy ahogy az régen volt.



Hogy mindent megtudjak, nem kellett sokáig várjak. Szombaton ismét későn jött haza apu. A
szobámban olvastam.

Nagy hangra lettem figyelmes.

Anyu üvöltött, arra léptem ki az ajtómon. Kicsit hallgatóztam.

„Hogy lehettél ilyen szemét velünk?

Ennyit jelentettem neked?

Legalább Évit nézted volna!... Azt ígérted vége!”

Amikor  beléptem  a  nappaliba,  mindenki  felém  fordult,  de  akkor  már  a  könny  csorgott  a
szememből.

Gyere, ülje le, mondta apu. Beszélnünk kel! Hallgass végig!

Anyád és én elválunk, de téged mindketten szeretünk, és ….

Ezt csak így közölte velem az apám, minden elővezetés nélkül. Mintha azt mondta volna, hogy
holnap esni fog az eső.

Ez sok volt nekem, nem voltam képes meghallgatni. Válás?! Minden eszembe jutott, amit Sára
barátnőm mesélt a szüleiről. A kiabálás, a veszekedés, a cirkusz. Azt, hogy milyen borzalmas volt,
amikor az ő szülei váltak, érzékeltem. Teljesen ki volt borulva. Én vigasztaltam, és most itt vagyok,
ugyan abban a hajóban én is. Nem akarom átélni. Kavarogtak bennem a dolgok.

Mi lesz a születésnapommal? A vasárnapi kirándulással? Egyszerre mindennek vége? Ez nem
lehet igaz! Ezt csak álmodom. Olyan voltam, mint aki megbolondult, azt sem tudtam, mit, teszek. Azt
éreztem, hogy elárultak. A válás szó, nekem a világ végét jelentette. Minden átfutott az agyamon, az
eddigi szép életem.

Évi újra átélte azt az estét.

Kipirosodott az arca.

A víz után nyúlt. Egy pár korty után újra folytatta a történetet.

Úgy pulcsiban kirohantam. El akartam menni. Nem akartam hallani semmit. Tudtam, nagyon
rossz dolgok következnek. Nem is emlékszem, hogy jutottam el a nagyihoz. Teljesen a gondolataimba
merültem.

Rémesen megijedt, amikor zokogva álltam az ajtaja előtt.

Mindent elmondtam. Ő is  megdöbbenten hallgatta a dolgokat.  Annyit  tudott  mondani „olyan
szépen  éltetek”…Ez  olyan,  mint  derült  égből  a  villámcsapás.  Szinte  megsajnáltam,  amikor  a
szomorúság és a fájdalom kiült az arcára. Sokáig beszélgettünk, mire megnyugodtunk.

Másnap nem mentem haza.  Nagyi  elment  hozzánk,  hogy elhozza az  iskolai  dolgaimat,  és  a
legfontosabb ruháimat.

Alig vártam, hogy visszaérkezzen. Már megbántam, hogy úgy elrohantam és nem tudom, miért
akarnak elválni. Akkor sem vettem át a telefont, amikor felhívták a nagyit, hogy nála vagyok-e. Nem



voltam rá képes.

Rengeteg idő telt el, mire végre kattant a zár.

Nagyon feldúltan érkezett meg. Nem kérdeztem semmit, mert magas a vérnyomása, és nem lenne
jó, ha agyvérzést kapna. Megvártam, amíg magától elmesél mindent.

Később kiderült, apu összeszűrte a levet a titkárnőjével. Több mint egy éve tartott a kapcsolatuk.
Apám azt ígérte, véget vet ennek, mert anyut szereti. Ehelyett bekövetkezett a legrosszabb a nő
terhes  lett.  Apám  ezt  közölte  anyával.  Természetesen  szülinapom  előtti  szombaton.  Tökéletes
időzítés.

Mindenki tudott a dolgokról, csak én nem. Anyu miért nem mondta el, miért hallgatott? Mire várt?
Arra, hogy apám otthagyja azt a nőt?

Így mondtunk el egymásnak mindent? Micsoda nagy hazugság.

Én a bizalmamba fogadtam. Úgy látszik, ez nem volt kölcsönös. Nem értem mai napig sem. Miért
így oldotta meg? Nekem nem akart rosszat?

Rengeteg a kérdés. Lehet, egyszer felteszem anyunak, de még nem érzem úgy, hogy ennek itt az
ideje. Apámra rettentően haragszom. Nem beszélek vele. Tönkre tette a családunkat. Fontosabb volt
az a másik, mint mi. Olyan gyűlöletet érzek iránta és a nő iránt, hogy az kimondhatatlan. Nem tudom,
megszűnik-e valaha. Hívott többször telefonon, de kinyomtam.

Ő az oka mindennek.

Várt a suli előtt. Inkább kimásztam a kerítésen, csak ne találkozzak vele.

-Nem mertem közbeszólni. Annyi fájdalom, és keserűség van ebben a 18 éves lányban.

Istenem, miért kell ennek így lennie.

Ahogy hallgatom, arra gondolok, mennyire határozza meg később az életét, mindaz, amit átélt?
Elkalandoztam.

-Tessék elgondolni! Pont akkor mentem. Miért nem telefonáltam. Ennek így kellett lenni. Ez a sors
keze.

-Nem tetszik rám figyelni?

-Bocsáss meg, kicsit elgondolkodtam.

A  nagyi  kérésére  kerestem  meg  anyut,  hogy  tisztázzuk  a  dolgokat.  Ismételte  meg,  amiről
lemaradtam. Úgy gondoltam, vele fogok élni. A délutáni edzés után egyből haza mentem. Ahogy
kinyitottam a bejárati ajtót a kulcsommal, furcsa hangokat hallottam. Anyu jött ki a hálószobából az
ajtónyitásra. Zilált hajjal, köntösben. Nagyon meglepődött, amikor meglátott, de én is. Nem erre
számítottam. Végképp nem értettem a szitut. Ezek cirkuszolnak, válás, ecetera, most meg egymás
karjaiban vigasztalódnak? Tévedtem. Nálam alig két évvel idősebb srác dugta ki a fejét a hálóból.
Gondolom, meztelen lehetett.  Ismerem. A közelben lakik,  szoktunk köszönni egymásnak. Annyit
tudott meglepetésében mondani: Szia.

Teljesen kész lettem. Minden világos. Anyám, egy majdnem a gyereke lehetne kölyökkel! Ide
akarok én visszaköltözni? Ez fertő.



Köszönés nélkül  rántottam be az  ajtót,  úgy,  hogy zengett  a  környék.  Anyám elhaló  hangját
hallottam. – Várj! Megmagyarázom!

-Na, nekem nem! Ebből elég! Mit tudok még meg!

Nem is akarok megtudni semmit.

A nagyi megint kiakadt, amikor feldúltan hazamentem, de most már itt volt az otthonom nála.
Benne még nem csalódtam, ő rendes, és nagyon jó fej. Azóta vele élek. Én, segítem őt, ő meg engem.
Ez így jó.

Keresett anyám, de nem akartam vele beszélni. Akkor, amikor tisztázni akartam a dolgokat, még
több számomra érthetetlen kérdés merült fel. Szerintem ő érzi, hogy időre van szükségem. Nagyin
keresztül tartom a kapcsolatot mindkettőjükkel. Üzengetünk egymásnak, ha valami elintézendő van.

-Miért tartasz attól, hogy anyukád meg tudja, azt, hogy beszélsz magadról?

-Nem örülne, hogy kiteregetem a családi szennyest.

Valahol mégis a lelkem mélyén érzek valami enyhülést, amit még nem tudok hova tenni. Nem
múlt el nyomtalanul mindaz, ami szép volt.

Nézd, én nem mondom azt, hogy keresd a szüleidet, és hallgasd meg őket, tedd fel a kérdéseidet.
Neked kell érezned, mikor leszel erre képes, de hidd el, ezt meg kell tenned.

Hiszen, ha választ kapsz a miérteke egy őszinte beszélgetés során. Megpróbálod megérteni a
másik fél cselekedetét, akkor tudod elrendezni magadban a dolgokat, és akkor tudsz megbocsátani.

- Szeretnél üzenni valamit a korodbeli fiataloknak vagy szülőknek?

- Nem is tudom. Megpróbálom összerendezni a gondolataimat.

Eltelt egy pár perc. Látszott Éva arcán, hogy valahol távol járnak a gondolatai.  Nem is vett
tudomást rólam.

Aztán egyszer csak megszólalt: 18 éves vagyok. Nem tudom, találok-e valaha olyan társat, akinek
gyereket szülnék. Az apám csalása mindig a fejemben motoszkálna. Bizalmatlan lennék.

Mindig árulkodó jeleket keresnék, s ezzel megölném a szerelmünket és a kapcsolatunkat. Nem
tudom, képes leszek-e úgy szeretni, úgy megbízni, hogy ne így legyen. Most úgy érzem a szüleim
olyan rossz  példát,  mutattak  nekem,  hogy  soha  nem lesz  normális  kapcsolatom.  Olyan boldog
gyerekkorom volt, és egyszer csak pokollá változott. Nem szeretném, hogy az én gyerekem ezt átélje,
és azt sem, hogy, apa nélkül nőjön fel.

Soha nem hagynám, hogy bennem csalódjon. Mindig őszinte lennék vele, de ezek az én érzéseim.
A társam lehet, hogy a kapcsolatunk elején ugyanezt az elvet vallja, aztán becsap, ahogy az apám
tette az anyámmal.

Nem fogok gyereket szülni az a biztos. Így senki nem csalódik senkiben.

Mindig a bizalmatlanság irányítja a gondolataimat.

-Á – hagyjuk. Nem bánom, ha benne tetszik hagyni a könyvben.



Legalább az a szülők, akik, olvassák, átérezhetik, milyen káosz, és zűrzavar van a fejemben, s ami
a legfontosabb: milyen csalódással és bizonytalansággal indul az életem.

- Felemelte a poharát, de az üres volt. Amíg, megtöltötte, arra gondoltam:

- Istenem, milyen megkeseredett ez a lány, és ilyen fiatalon.

Mit  lehet  ilyenkor mondani,  tanácsolni?  Az idő talán minden megold,  és  megváltoztatja  Éva
véleményét is. Ebben csak reménykedhetek.

Talán eljön a nagy ő de,  biztos,  hogy nehéz dolga lesz,  hogy Évában minden rossz élményt
eloszlasson, és harmonikus párkapcsolatban tudjanak élni.

- Kívánom, hogy így legyen!



Márk 16 éves lesz.
Az ő története mai napig itt motoszkál a fejemben és mardossa a szívemet. A beszélgetésünk

helye sem hétköznapi.

A temetőben ültünk egy padon az édesanyja sírjánál.

Ő kérte, hogy ne változtassak semmit, úgy írjak le mindent, a valóságnak megfelelően. Elmondta
az édesapjának, hogy mire vállalkozott, és nem ellenezte.

Az édesanyja meg mindent hall – mondta.

„Igyekszem, hogy ne csalódjon bennem.

Hiszen élete utolsó időszakában nagyon csúnyán viselkedtem vele.

Egy pillantást vetett az édesanyja sírjára mintha onnan várna választ.

Nem tanultam jól  az  általános  iskolában.  Pedig  ő  mindig  mondta  „magadnak  tanulsz,  nem
nekem.” Így kevés pontom volt a felvételihez. Az írásbelim, ellenben jó lett. Apának ismerőse volt a
gimi igazgatója. Megkereste, és egy kis segítséggel bekerültem a suliba.

Az osztályban,  a  fiúk voltak többen.  Gitta  az általános iskolából  is  ide jelentkezett,  de nem
kerültünk egy osztályba.

Szeptemberben együtt mentünk a tanévnyitóra és az óraszünetekben is gyakran kerestük meg
egymást. Jó barátok lettünk, de csak ennyi. Szerelemről nem volt szó.

Aztán megismertem az osztálytársaimat. Olivérrel kerültem a leghamarabb barátságba.


