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1. fejezet
Az  ébresztőm  monoton  hangon  visítani  kezd.  Csukott  szemmel  is  megtalálom  az

éjjeliszekrényemre fektetve, és szélsebesen kinyomom, mert gyűlölöm a hangját is. De inkább a
tudatot, hogy fel kell kelnem, és egy újabb dögunalmas napot kell eltöltenem a négy fal között az
iskolában.

Már  volt  elég  időm  megtanulni,  hogy  kedvenc  zenére  ne  ébredjek,  mert  a  hozzá  köthető
mindennapos cselekménytől meg fogom utálni. Ezért is állítottam be a telefonomat erre a szörnyű
rikácsolásra,  mert  ha  meghallom  a  hangját,  szörnyen  ideges  leszek,  és  azonnal  kikapcsolom,
ráadásul jól fel is ébreszt. Csak egy hátránya van: nagy részben kihat az egész napomra. De ez már
nem érdekel, alig egy hónap van hátra a nyári szünetig, addig is majdcsak kibírom valahogy.

Felkelek a pihe-puha ágyamból. Nem is kell bal lábbal kelnem, már olyan, mintha azzal keltem
volna, hála az ébresztésnek.

A fürdőszoba felé veszem az irányt. Ma nem kell senkire várakoznom, mint általában, mert anya
ezen a héten éjszakás. Bőven van időm magammal foglalkozni.

A tükör előtt megállok, és vizslatni kezdem magam. Karikák vannak a szemem alatt, ami csak
annyit jelent az esetemben, hogy keveset aludtam. Megmosakodom hideg vízzel, az talán eltünteti
őket valamennyire. Ha meg nem, akkor lekenem alapozóval.

Visszaszaladok a szobámba felöltözni. A kedvenc azúrkék blúzomat veszem fel, ami igencsak jól
mutat gesztenyebarna hajam és szemem mellett. A táskám még a földön hever üresen, ugyanis az
este nem pakoltam be. Ez remek, még egy kis időt lecsípünk a készülődésből.

Rápillantok a faliórára. Alig negyed órám maradt a sminkelésre és a reggelire. Ha sminkelésről
van szó, képes vagyok jóval korábban felkelni a szokásosnál. Gyorsan visszacaplatok a fürdőszobába,
hogy feltegyem a sminkemet. Csak a szokásos dolgok: szemceruza, szemhéjtus és szempillaspirál. De
ma a szemem alatti karikák miatt muszáj alapozót is feltennem. Ennyi kell ahhoz, hogy kiléphessek
az utcára. Szeretem, ha úgy nézek ki, mint aki most lépett ki egy szépségszalonból, ami persze az én
esetemben  nem  nehéz  dolog,  hiszen  anyukámtól  remek  géneket  örököltem.  Ezért  van
gesztenyebarna,  hullámos,  könyökig  érő  hajam  és  gesztenyebarna  szemem,  akárcsak  anyának.

A reggeli egy sonkás szendvics, amit a nagyi készített még tegnap este. Ő a legjobb szakácsnő,
akit valaha ismertem. Muszáj lenyomnom gyorsan a szendvicset, hiszen néhány perc, és itt a busz.
Amekkora pechem van, képes jóval előbb jönni, mert már amúgy is késésben vagyok.

Szélsebesen futok az ajtóhoz, hogy siessek a busz elé. Mi a La Ramblán lakunk egy sarokházban,
aminek a másik oldala egy kis mellékutcában van. Hiába van a megálló egy saroknyira tőlünk, nem
ritka az az eset, hogy lekésem a buszt.

A lépcsőn rohanok lefelé, mint egy őrült, közben pedig néha-néha megbotlom, de ennyi még
belefér, hacsak nem bukom orra.

Végre kijutok az utcára. Kapkodom a lábaimat, hogy biztosan odaérjek. Messziről már látni lehet
a megállót, és az embereket, de a busz még sehol. Hál’ istennek! Útközben rám dudál egy sofőr, de
ez mindennapi, már megszokhattam volna. Van, amikor elviselem, még jól is esik, de amikor ilyen
idegesen találnak, mint most, jobban teszik, ha az utat figyelik, nem pedig engem. Most is kénytelen
vagyok a középső ujjamat mutatni neki, aki az autója ablakán kikönyököl, és szépségnek szólít. Fel is



húzza inkább az ablakot. Elégedetten lépkedek tovább. Ne! Jön a busz. Futnom kell, ha azt akarom,
hogy elérjem.

Időben érkezem, mert a busz már éppen csukta volna be az ajtaját, ha nem integetek a sofőrnek,
hogy várjon még. Lihegve mutatom fel a bérletemet, majd ülőhely után nézek. Nincs is, talán még
állóhely sem. Kénytelen vagyok, fogalmam sincs hány emberrel együtt egy korláton lógni. Így is elég
melegem van, nincs szükségem még arra is, telelihegjék a buszt.

A busz néhány piros lámpa után sikeresen befut az iskola elé. Nem is tudom, mi lenne velem, ha
még sétálnom kellene az iskoláig azok után, hogy végigálltam egy jó húszperces utat.

Leszállok, és körülnézek. Az iskola előtt sehol senki. Ez csak azt jelentheti, hogy már volt jelző
csengetés, és késésben vagyok. Megint csak futnom kell fel az első emeletre, ahol már a legjobb
barátnőm, Rosalía vár rám. Bár könyv van a kezében, és nem vett észre, biztosra tudom, hogy engem
vár. Rosi óvodáskorom óta a legjobb barátnőm, szinte már a lelki társam. Ő mindig remekül néz ki.
Ma karközépig érő, vörösesbarna haját kiengedve hagyta, ami még inkább kiemeli ragyogó, barna
szemeit. Sokak szerint hasonlítunk egymásra külsőben, bár ő egy kicsit alacsonyabb nálam, úgy 165
centi magas lehet, míg én 170 vagyok.

Ahogy közelebb érek hozzá, meghallja a cipőm kopogását, felém pillant, és összecsapja a könyvet,
amit eddig olvasott. Ő mindig örül nekem, ha meglát. A nap huszonnégy órájában mosolyog, talán
még alvás közben is. Nagyon vidám egy teremtés. A reggeli bosszúságom el is száll, ahogy ránézek.
Az ő öröme ragadós. Én is ugyanolyan örömmel közeledem felé. Bár kicsit elbizonytalanodom, ahogy
meglátom, hogy tankönyv van a kezében, nem pedig romantikus irodalom.

- Rosi! Helló! Mit tanulsz annyira? - kérdezem egy kicsit ijedten.

- Tudod, hogy tegnap mondta a tanár, hogy ma írni fogunk történelemből, és csak azok írnak,
akiknek rosszak a jegyei - magyaráz csodálkozva.

Szerintem arra számított, hogy én is tudok róla. Honnan is tudnék, a legtöbb töri óra dögunalom.
Általában kidíszítem a füzetem margóját, meg hasonló dolgokkal múlatom az időt.

- Teljesen kiment a fejemből - csapok a homlokomra. - Már nincs is időm megtanulni!

Hogy is  lenne,  amikor  már vagy egy hónapja  nem is  tanultam.  Szerettem ezt  a  tantárgyat
mindaddig, míg le nem cserélték az előző tanárunkat, de ő elment szülni, és megkaptuk helyette ezt
a középkorú, szigorú férfi tanárt. Az előző tanárunk órái legalább érdekes voltak, igazi diákbarát
órák,  ami annyit  tesz,  hogy elég gyakran néztünk az anyaghoz kapcsolódó filmeket.  A mostani
tanárral meg csak daráljuk az anyagot, illetve csak a többiek, mert én ebben nem vagyok hajlandó
részt venni. Megerőltető egész órán át körmölni, majd’ leszakad közben a kezem. Vagyis már csak
szakadt,  mert a legtöbb esetben elkérem Rosi  füzetét,  és otthon lemásolom. És amint azt már
említettem, rajzolgatok és ábrándozok órán.

A  csengő  megszólal,  mindenki  besereglik  az  osztályba,  aki  eddig  a  folyosón  álldogált  vagy
beszélgetett. Én még próbálok bele-bele nézni az anyagba, de erre már sajnos nem sok idő maradt,
és az esetem reménytelen is. Örülök, ha megkapom a kettest, most azért kell küzdenem. Amióta
bukásra állok, kénytelen vagyok irkálni a füzetembe, hogy a tanár azt higgye, az anyagot írom. Pedig
ha tudná, hogy dalszövegeket irkálok, menten megbuktatna. A többi tantárgyból egészen jól állok.
Rajzból,  énekből  és  irodalomból  ötösöm van,  a  többiből  négyesem. Csak testnevelésből  vagyok
hármas.

Becsengetés után pár perccel a tanár megérkezik. Genaro úr nem is néz az osztályra, csak leteszi



bőrtáskáját  a  tanári  asztal  szélére,  lassan  leül  az  asztalához,  majd  a  táskájából  kiveszi  az
osztálynaplót,  és  felcsapja  a  tetejét.  Ennél  ijesztőbb  látványt  nem is  élhet  át  egy  magamfajta
gimnazista. A szívem a torkomban dobog, nem is merek a szemébe nézni, mert akkor tuti, hogy
engem választ.  A szempillám alól,  lopva mégiscsak felkukucskálok rá.  Belenéz a naplóba, majd
végignéz  az  osztályon,  majd  újra  a  naplóba.  Az  osztályban  síri  csönd  honol.  Mindenki  azért
imádkozik magában, hogy nehogy az ő nevét mondja ki. Én is így teszek. Csak nehogy engem szúrjon
ki! Ígérem, hogy ezentúl tanulni fogok rendesen, csak most az egyszer ne! Hosszú gondolkodás után
végre szóra nyitja a száját.

- A mai dolgozat írók öten lesznek: Florencia Macedo, Tiberio Colón, Rosalía Pérez - ne, szegény
Rosi! -, Elias Estévez és Gregorio Araya. Üljenek az első padba. Akik ma nem írnak, azok holnap
fognak, úgyhogy tanuljatok! Hallod Guillermina? - dől egy kicsit oldalra a székén, hogy szemtől
szembe mondhassa az instrukcióját. Mi baja lenne, ha Minának szólítana engem? - Neked kellenek a
jó jegyek, hogy ne bukj meg évvégén. Ha csak egy kicsit is foglalkoznál vele, nem ilyen pocsék
eredményre lennél képes. Megértetted? - kérdezi a fejét oldalra billentve, szemével hunyorogva,
hogy még jobban fokozza a rémisztő hatását.

- Igen, tanár úr! - felelem megkönnyebbülve.

Köszönöm Istenem! Meghallgattál, vagyis be fogom tartani az ígéretemet, és elkezdek becsülettel
törit tanulni.

Lassan eltelik az óra. Kénytelen voltam dalszövegek írása helyett az anyaggal foglalkozni, és egy
részletes vázlatot kreálni a holnapi dolgozathoz. Csak a holnapi napra tudok gondolni. Ezek szerint
ma nem is lesz szabadidőm, ahogy hazaérek, zuhanhatok be a szobámba tanulni.

A történelmet követő óra osztályfőnöki. Magdalena tanárnőnek mindig fontos közölni valója van,
apróságokkal nem zargatja az osztályt. Állandóan a kezében van a tanári zsebkönyve, mint akinek
bele van ragadva a markába. Sokszor szünetekben is bejön, hogy figyelmeztessen minket az elénk
táruló feladatokra.

Magdalena  tanárnő  megjelenése  ma  is  kifogástalan.  Tengerészkék  ceruza  szoknyát  visel
viaszsárga blúzzal  és fekete körömcipővel.  Szőkére festett  haja mindig kontyba van tűzve,  ami
ellensúlyozza kerek arcát.

Nála nem is kell óra előtt jelenteni, ránéz az osztályra, és már írja is be noteszébe az aznapi
hiányzót.  Csodálatos  módon ma nem hiányzik  senki,  ezért  megszakítás  nélkül  „élvezhetjük”  az
elkövetkező majdnem egy órát.

Előkapja a tokból a szemüvegét, felteszi magának, és kinyitja a noteszét, hogy felolvashassa a
közérdekű információkat.

- Mint azt ti is tudjátok, minden nyáron néhány kiváltságos tizenegyedikes - pontosan öt tanuló -
részt vehet az utolsó tanítási héten kezdődő portugáliai kiruccanáson. Ez általában tíz napból szokott
állni, családoknál vagyunk elszállásolva, szóval nagyon érdekes szokott lenni. Higgyétek el, hogy
nagyon megéri. Mindent az ottaniak fizetnek, kivéve persze a repülőjegyet, de az minimális összeg.
Az előző években én voltam a kísérő tanár, és csak jó véleménnyel vagyok. Nem bánnátok meg. Úgy
képzeljétek  el,  hogy  a  város  legelitebb  gimnázium tanulói  szállásolnak  el  maguknál,  általában
luxusvillákban. Az utazás ára is elfogadható. Az lenne a kérdésem, hogy van-e, aki biztosan tudja,
hogy menni akar? - veszi le a szemüvegét, hogy végigmérje az osztályt.

Mindenki diskurál, egy kéz sincs még a levegőben. Ha jobban belegondolok, nem is lenne rossz.



Úgysem voltam még ilyen iskolai kiránduláson. Rossz csak nem lehet. Ha Rosi velem van, akkor
csakis életre szóló élmény maradhat.

- Rosi, megyünk? - kérdezem mosolyogva.

- Ez csak természetes. Fel a kezekkel! - mindketten jelentkezünk, szinte kiesünk a padból, de
közben már másoknak is fent van a kezük, talán régebb óta, mint nekünk.

- Egy, kettő, három, négy, öt - számolja össze a jelentkezőket a tanárnő. - Remek, meg is vagyunk!
- találkozik a tekintetünk. Oldalra húzza a száját - Mina, sajnálom, neked már nem jutott hely - tetteti
a sajnálatot, de az arcán látszódik, hogy nem is sajnálja annyira. - Esetleg, ha valaki visszamondja,
akkor még van esélyed. Hatan jelentkeztetek, biztosan lesz valaki, aki meggondolja magát. Fel is
írom ide a te nevedet is grafittal.

Előhúz a tolltartójából egy tollat, az osztályra pillant, majd írni kezdi a neveket. Egy grafitceruzát
is  elővesz,  azzal  pedig  az  én  nevemet  írja  bele  a  noteszébe.  Mosolyogva  rám pillant,  amikor
visszateszi a tolltartójába. Talán tényleg sajnálja, hogy nem mehetek, csak én értelmeztem félre az
arckifejezését.

- Persze! - ököllel a padra ütök. - Fogadjunk, hogy direkt nem engem választott - suttogom, hogy
nehogy meghallja a tanárnő. - Rosi, te olyan szerencsés vagy!

- Várj, még nincs minden eldőlve. Lehet, hogy valaki visszamondja, akkor pedig senki nem állíthat
meg minket - bátorítóan rám mosolyog. Neki hiszek, csak a tanárnak nem.

- Másra se vágynék, csak hogy végre kiszabaduljak az otthoni légkörből.

Magdalena tanárnő rám pillant, mert hallhatja a sugdolózásunkat. Megtört arccal ülök vissza a
székem közepére.

-  Holnap hozom annak az öt portugál tanulónak az adatlapját,  akik fogadnak majd minket -
mondja az osztályfőnök.

Nagyon kétlem, hogy holnapra már mindenki le tudná fixálni a dolgokat a szüleivel. Miért nem a
repülőtéren  osztja  ki  a  lapokat?  Megtiszteltetésnek  kell  vennünk,  hogy  egyáltalán  szólni
méltóztatott.

A napnak alig akar vége lenni. A legutolsó órát, a tornát, kénytelen vagyok a padon tölteni a
felmentettek  társaságában,  mivel  egyáltalán  nem  vagyok  ma  olyan  hangulatban,  hogy  labdát
kergessek. Szegény osztálytársaimat is megkímélem a szerencsétlen játéktudásomtól. Valamilyen
oknál fogva a tanár is elhiszi, hogy nem érzem jól magam. Szerintem csak rám kell néznie. Kívülről
úgy tűnhet az arckifejezésem, mint egy végstádiumban lévő betegnek. Úgy is érzem magam.

Ismét csak buszoznom kell hazáig, de most nincs akkora tumultus, mint reggel volt. Még ülőhely
is jut. Levágom magam a legelső szabad ülésre, a táskámból előkotorászom az mp4 lejátszómat, és
bedugom a fülembe. Random elindítok egy zenét, ami most éppen egy lelket simogató dallam, a
Bailamos. Imádom ezt a számot! Régebben képes voltam órákon keresztül folyamatosan hallgatni. Ez
mindig felvidított, talán most is sikerülni fog.

A La Ramblán leszállva tényleg jobb hangulatom lett. Nem tudom, hogy a zene tette, vagy pedig
az utazással eltöltött idő. Általában hamar kiheverek minden szívfájdalmat. Így vagyok ezzel most is,
de valahogy mégis birizgál belül. Mi az, hogy pont én nem mehetek Portugáliába? Miért pont én
nem? Miért nem, mondjuk, Rosi? Ez természetesen csak egy feltevés, világért sem akarnám, hogy



pont ő ne menjen. Igazán megérdemli. De nekünk kettőnknek együtt kell utazni. Elválaszthatatlanok
vagyunk. Vagy mindketten, vagy egyikőnk sem. Ezt szolidaritásból bármikor megtennénk egymásért.

Felcsöngetek a lakásba, mert a reggeli sietségben elfelejtettem kulcsot hozni magammal. Anya
már nyitja is a kaput, ő nyilván észrevette, hogy a kulcscsomóm az akasztón lóg. Berontok rajta,
hogy  szinte  már  zuhanok.  Kettesével  veszem  a  lépcsőfokokat,  fel  az  első  emeletre.  Ilyenkor
szitkozódom magamban, hogy még egy lift sincs. Képes lennék az első emeletre is lifttel járni.

Ahogy befordulok a folyosónkra, látom, hogy anya már az ajtóban vár. Most jó kis fejmosásra
számíthatok. Kötény van rajta, szóval éppen megzavartam főzés közben. Esküszöm, már csak egy
fakanál hiányzik a kezéből. Bár, ki tudja, lehet, hogy maga mögött rejteget egyet, amivel jól fenékbe
billenthet a hanyagságom miatt.

Megkeményedett  arccal  vár.  Ilyenkor  jobb  félnem.  Anya  nagyon  szigorú.  Le  is  lassítom  a
lépteimet, és óvatosan, megfontoltan közeledem felé. Utam második felében az arcomra erőltetek
egy mosolyt, hogy az én drága anyukám megsajnáljon, és ne üvöltse le egyből a fejemet.

- Már megint itthon hagytad a kulcsodat? - szeli át a hangja az egész folyosót, sőt a falakról vissza
is verődik.

- Azt hiszem, igen - válaszolom óvatosan. Az ő esetében sosem tudhatom, mire számíthatok.

Amikor az ajtóhoz érek, kitárja előttem ütközésig, és oldalra áll, hogy be tudjak rajta menni.
Éppen a küszöböt lépem át, amikor a tenyere koppan egy kicsit a fejem búbján. Ez csak amolyan
„legközelebb ne felejtsd itthon a kulcscsomódat” figyelmeztetés volt.  Annak ellenére,  hogy egy
cseppet sem fáj, odakapom a kezemet.

- Minek játszod meg magad? Nem is ütöttem nagyot - a hangjából jól hallható a szórakozás.

Becsukja  az  ajtót,  én  pedig  megállok  előtte.  Szembe fordul  velem,  és  azt  hiszem,  szeretet
sugárzik belőle. Hiába a szigorúság, akkor sem tagadhatja, hogy odáig van értem. Elé ugrom, és
szorosan magamhoz ölelem.

- Anya, annyira hiányoztál! Ez a nap kész katasztrófa volt! Ráadásul holnap egy nagy dolgozat
lesz történelemből! - elengedem, hogy a szemébe nézhessek. - Nem tudok semmit az égvilágon -
suttogom. - Egy hónapos anyagot kellene bepótolnom ma estig - ráncolom a homlokomat.

- Nem is te lennél! - forgatja a szemét. - Miért nem holnap reggel jut eszedbe? Majd a buszon lesz
idő megtanulni, ugye? Mindig mindent az utolsó pillanatra hagysz. Már ne is haragudj Mina, de ezt
saját magadnak köszönheted - a szavainak a kezei lengetésével ad nyomatékot. Nagyon meggyőző
tud lenni.

Lesütöm a szememet, és átgondolom a szavait. A fenébe is, hogy neki mindig igaza van!

- Ugye tudsz segíteni? Egyedül nem megy - bámulok fel rá a szempilláim alól, ártatlan arcot
vágva.

Maga mellé néz, és sóhajt egy nagyot. Jól tudom, hogy ez igent jelent.

- Ha akarod, szívesen segítek. Gyere, kezdjünk hozzá gyorsan! - mosolyog rám, és végigsimítja a
hajamat.

Már nem is haragszik. Rám hogy is tudna haragudni? Én vagyok az egyetlen pici gyermeke, akit



úgy imád.

- Még nem is ebédeltem. Korog a gyomrom az éhségtől - kapom oda mindkét kezemet.

Mosolyogva csóválja a fejét.

- Hogy neked mindig az evésen jár az eszed!

- Nem tehetek róla, ma még csak reggeliztem - mentegetőzöm.

Az étvágyam miatt  igazán nem kellene bosszankodnia.  Ehetek én akármennyit,  a kilók nem
fognak rajtam. Igencsak jó génekkel vagyok megáldva, akárcsak ő maga. Volt kitől örökölni.

- Ott van a konyhában egy kis húsleves. Szedj magadnak. Ha végeztél, feltétlenül mosogass el -
int a mutatóujjával.

- Igenis! - fordítok neki hátat, és bevonulok a konyhába.

Mindig elmosogatok magam után. Nem is értem, miért kell minden egyes alkalommal újra és újra
elmagyaráznia.

Miközben kanalazom a levest, hallom a háttérből a tévé hangját. Anya kihasználja még a mai
napból megmaradt idejét, hogy kipihenje magát. Ma még végig kell neki szenvednie velem egy
világháborút.  A kikapcsolódásnak tökéletes módja egy jó kis szappanopera megnézése.  Én nem
szoktam csatlakozni hozzá, nem szeretem az ilyen elferdített dolgokat meg az eltúlzott romantikát.
Meg egyébként is, az összesnek ugyanaz a témája. Engem ezek már nem kötnek le. Ellenben a
rendes,  romantikus  filmek.  Na,  azok  már  érdekelnek.  Imádom  magam  a  főszereplők  helyébe
beleképzelni. Rendkívülien jól tudok velük azonosulni.

Amint végzek az ebéddel, anya és én bevonulunk a szobámba, és elkezdünk tanulni. Egyedül
képtelen lennék ennyi anyagot bepótolni.

Anya a kezébe veszi a füzetemet, és megkeresi a legelső leckét, amit mondtam neki. Elkezdi
lapozni a füzetemet, de alig akar a végére érni. Kigúvadnak a szemei, ahogy meglátja a mennyiséget.
Felpillant a füzetből. Én csak egy cuki vállrándítással tudok neki válaszolni.

És csak tanulunk, tanulunk. A másodpercek percekké, a percek pedig órákká válnak. A szobában
már a  villanyt  is  fel  kell  kapcsolni,  ugyanis  besötétedett.  Fogalmam sincs,  mióta  ülhetünk itt.
Leginkább anyát sajnálom, ő semmiről sem tehet. Ellenben én.

Körülbelül tizenegyre végzünk is. Úgy érzem, hogy történelem mind a fejembe költözött. De az a
baj, hogy csak érzem. Ilyenkor jönnek csak a váratlan egyesek, hiába számítok ötösre. Fogalmam
sincs, miért állok egyáltalán bukásra, mikor az általánosban kitűnő voltam. Nyilván a tanár tehet
róla. Azért egy kicsit én is, mert csak lazítok az óráin. Néha ennyi még belefér.

- Nagyon szépen köszönöm a segítséget! Szeretlek! - megpuszilom anyát, és a vállára hajtom a
fejemet. - Bárcsak apa is velünk lehetne!

Cirógatni kezdi a hajamat.

- Majd júliusban hazajön, és elmegyünk együtt nyaralni. Az úti célt idén te választod ki - ajánlja
fel  végtelen jóindulattal,  amin meg is lepődöm. Fura, hogy ilyen kedves. A legtöbbször nagyon
szigorú. Főleg most ezek után, hogy egy egész délutánt plusz estét kellett neki végigülnie velem.



- Komolyan én választhatok? - felragyog a szemem. Bár nem látom, hogy mit válaszol, érzem,
ahogyan bólogat. - De aranyos vagy! - szívből mosolygok.

Hirtelen rám tör az álmosság, és ásítozásba kezdek.

- De elálmosodtam - takarom el a számat az ásítás miatt.

- Fürödj meg, aztán aludj - hátba vereget.

- Nem fürdesz te előbb?

- Menj csak, pihend ki magad.

- Hát, jó! - egyezem bele a szokásos vita nélkül.

Most tényleg jól fog esni egy kicsit elidőzni a kádban.

- Jó éjt! - köszön el anya, miközben végigsimít a fejem tetején.

- Neked is.

Annak ellenére, hogy anya azt mondta, fürödhetek elsőnek, még ülök egy kicsit a szobámban, és
magamban újra és újra felidézem a tanultakat. Örömmel tapasztalom, hogy az égvilágon mindent
tudok. Azért könnyebb lett volna, ha folyamatosan tanulok, nem pedig egyszerre bemagolom az
egészet. De én már csak ilyen vagyok.

Olyan fáradtan megyek fürödni, hogy majd’ átesem a küszöbön. Csoda lesz, ha nem alszom el a
kádban. Már a szememet sem bírom nagyon nyitva tartani. Szerencsére a forró víz mindig felébreszt
annyira, hogy az ágyig el tudjak jutni anélkül, hogy összeesnék.

Csukott  szemmel  kell  visszatérnem  a  szobámba,  mert  már  a  szemeim  sem  akarnak
engedelmeskedni.  Tapogatózva  bemászom  az  ágyamba,  az  oldalamra  fekszem,  és  derékig
betakarózom. Hiába vagyok iszonyatosan fáradt, a gondolataim csakis a holnapi nap körül forognak.
Nagyon sok minden fog múlni azon a bizonyos dolgozaton. Talán a következő tanévem is, ha netán
megbuknék, de ezt ne adja Isten, se Genaro úr.

 



2. fejezet
Az óra csörögni kezd, iszonyatos rikácsolással ver fel az álmomból. Reggel fél hét van. Egy

darabig még fekszem csukott szemmel, és átgondolom, hogy mit álmodtam, miközben várom, hogy a
fejem kitisztuljon. Valamit Genaro úrral és a dolgozatírással, az biztos, de nem emlékszem pontosan,
hogy mit.

Eléggé kiment már az álom a szememből ahhoz, hogy ki tudjak takarózni. A felkelésről még szó
sincs. Csak dörzsölgetem a szememet, majd végre sikerül ki is nyitnom. Mindenből kettőt látok, ez
borzalmas!  Ránézek az  órámra.  Majdhogynem öt  perce csak arra  várok,  hogy végre ki  tudjak
kászálódni az ágyból.  Erőt veszek végre magamon, és szélsebesen talpra állítom magam. Kicsit
elsötétül minden, de aztán újra tisztán látok.

Bemegyek a fürdőszobába elvégezni a szokásos reggeli tevékenységeket, majd vissza a szobámba
felöltözni. Egy farmer sortot választok és egy pántnélküli fehér toppot, hozzá pedig egy bőrszíjas,
lapos talpú szandált.  Gyorsan bepakolok a  táskámba,  hiszen erre tegnap már nem volt  idő.  A
történelem  füzetemet  úgy  kell  felvakarni  az  íróasztalról.  Milyen  elnyűttnek  tűnik  egy
használatbavétel  után!  Mosolyogva  belerakom  a  táskámba,  hiszen  van  okom  örülni.  Ahogy
elképzelem Genaro úr arcát, még jobban rám tör a jókedv. Biztos annak örülne, ha megint egyes
lenne, és kezdhetné a szokásos fejmosását. Csak hogy ez most nem fog összejönni.

A biztonság kedvéért a buszon még egyszer végigveszem a történelmet. Biztos vagyok benne,
hogy ötöst kapok. De ez nem igazán csak rajtam múlik, részben a tanáron is. Szimpátia alapján ad
jegyet. És valljuk be, egyáltalán nem vagyok neki szimpatikus. Persze, ha ráírnám a papírom bal
felső sarkába az osztály legnagyobb stréberének a nevét, Beliciáét, le sem ellenőrizné a válaszaimat,
hanem automatikusan írná be az ötöst a kis barnafedelű naplójába.

A busz  megérkezik  az  iskola  elé.  Bőven volt  még időm utazás  közben jobban belemenni  a
részletekbe. Olyan magabiztossággal szállok le, hogy az már nagyképűségnek mondható. Most a
történelemtudásomra vagyok az, és azt hiszem, jogosan.

Első óra történelem, úgyhogy muszáj gyors léptekkel felmennem az osztályba. Kettesével veszem
a lépcsőfokokat. Ha egy kicsivel is hosszabb lábaim lennének, képes lennék hármasával lépni. De
mivel nincsenek ilyen adottságaim, így hát kénytelen vagyok a kettővel megelégedni.

Csak köszönésre van időm - azt is leginkább Rosinak szánom -, és már vetődöm is le a székemre.
A táskámból elővadászom a füzetemet, és felcsapom a fedelét. Biztos, ami biztos, még egyszer,
utoljára  átnézem.  Rosi  nem haragszik,  amiért  nem társalgok  vele,  hiszen  tudja,  hogy  muszáj
javítanom. Barátként meg kell értenie engem. Addig beszélget másokkal, mondhatni ismerkedik.
Mellettem nem igazán barátkozik az osztályból senkivel, ahogyan én sem.

Becsöngetnek. A szívem azonnal felugrik a torkomba, és ott folytatja szűnni nem akaró, intenzív
dobogását.  Ettől  függetlenül  biztos  vagyok  a  dolgomban,  ahogyan  az  voltam egész  nap.  Száz
százalék, hogy ötös. Nem tudna olyat kérdezni, amire ne írnék oldalas válaszokat.

Kinyílik a terem ajtaja, és előbukkan a folyosó mélyéről Genaro úr. Ma is a barna öltönyét viseli a
változatosság kedvéért. Egyszer még rárohad. Mondjuk, nincs felesége, aki ráadna egy másikat.
Állítom, hogy esténként is ebben tér nyugovóra.

-  Jó reggelt  mindenkinek! -  szokásához híven lecsapja a tanári  asztalra az ugyancsak barna
táskáját, ami csak úgy csattan az asztal lapján.



Végignéz az osztályon, hogy van-e hiányzó, majd az ő neveiket beírja a noteszébe. Akinek esze
van, be sem jött. Így voltak ezzel öten.

- Ne is húzzuk tovább az időt. Azon az öt emberen kívül, akik tegnap írtak, mindenki vegyen elő
egy tollat. Semmit nem akarok a padon látni - végigpásztázza az összes padot. - Osztom a lapokat.

Végigjár a teremben padsorról padsorra, és mindenki elé tesz egy A/5-ös papírlapot. Milyen
pesszimista! Először az arcomat fürkészi, mielőtt lerakná elém a papírt. Az arcán egy önelégült
mosoly jelenik meg. Már csak azért is bebizonyítom, hogy nem vagyok a történelem ellensége.

- Mondom a kérdéseket - helyezkedik el a székén, bár ez a nagy hasától elég nehézkes.

Leírom a sok kérdést. Már most fáj a csuklóm, pedig még választ sem írtam. Egyébként nagyon
egyszerű  kérdések,  és  a  legjobb  benne,  hogy  az  összesre  emlékszem.  Hányszor  elmondtam
magamban az ezekhez tartozó válaszokat. Most kamatoztathatom a tudásomat. Tele is írom a papír
mindkét oldalát, pedig a legapróbb betűimmel írok a helyhiány miatt. Sebaj, van ott még, ahonnan
ezt adta. Fel is emelem a kezemet a magasba.

- Tessék - hunyorogva néz a szemüvege mögül. Biztos vagyok benne, hogy arra számít, hogy a
dolgozattal kapcsolatos kérdést akarok neki feltenni.

-  Kérhetek még lapot? -  óvatos a hangom, mert nála sosem lehet tudni,  hogy éppen milyen
hangulatban van.

- Csak nem tanultál? - kérdezi cinikusan.

- De igen! - az én hangom is cinikus. - Méghozzá elég keményen - próbálom magam kivágni a
kérdése alól.

- Helyes! Így is kell! - bólogat, de mintha nem is tetszene neki. Egyértelmű, hogy könnyebb
azonnal bevágni az egyest. Kevesebb tintát is vesz igénybe, mint egy ötös beírása.

-  Akkor  kaphatok  papírt?  -  kérdezek  rá  még egyszer  a  biztonság kedvéért,  de  az  előzőnél
valamivel határozottabban.

- Tépj ki a füzetedből - fel sem néz, a noteszét vizsgálja.

- Nem arra adjuk be a pénzt, hogy a füzetünket tépjük szét! - vitatkozom vele. Most már kezdem
elveszíteni a türelmemet.

- Mondd csak, mit képzelsz te magadról? - összecsapja a noteszét, a szemüvegét pedig leteszi az
asztalra. - Ha most nem lenne ilyen jó kedvem, akkor leküldenélek az igazgatóiba.

Kinyitja a tanári asztal fiókját, kotorászik benne, majd előhúz onnan egy A/4-es lapot.

- Nesze, itt a lap! - rám sem néz.

Kimegyek érte, és mérgesen kikapom a kezéből.

- Remélem, elég lesz - fűzöm hozzá cinikusan.

- Még véletlen se tépd szét azt a drága füzetet!

Visszanézek  rá  útközben a  pad  felé.  A  szeme szinte  vérben forog  az  idegtől.  Visszaülök  a



padomba, és elégedetten átdobom a hajamat a vállam fölött.

-  Ügyes  vagy!  Ezt  jól  megmondtad neki!  Büszke vagyok rád!  -  dicsérget  Rosi,  persze csak
suttogva, nehogy meghallja Genaro úr.

Kicsöngetnek, ezzel pedig a dolgozatnak is vége. Tudtam volna még írni, de hát, ha egyszer nincs
idő, akkor nincs. Majdnem betelt az A/4-es lap is. De megnézném az arcát, mikor otthon előveszi
javítani, és eszébe jutok.

- Lejárt az idő, kérem a dolgozatokat! - tápászkodik fel a helyéről. - Ha minden igaz, jövő hétre ki
is lesz javítva. Hétfőn lesz óránk? - kapkodja a fejét jobbra-balra, de senki nem akar neki válaszolni.

- Nem, nem lesz - szánja meg végül kis kedvenc tanítványa, Belicia. Egyébként ő az osztály
strébere.

-  Akkor  keddre  hozni  fogom.  És  legközelebb  hozok  papírt,  úgyis  ki  van  fizetve  -  néz  rám
homlokráncolva. - További szép napot! - kimegy a teremből végre, nem rontja tovább a levegőt.

- Hát ezt nem hiszem el, még ő van megsértődve - bosszúsan nevetek. - Elhiszed Rosi, hogy ezzel
fog piszkálni? - kérdezem felháborodva. Elvégre jogosan vagyok kiakadva. Nem kevés pénzt kérnek
el a papírért és a tintapatronért, erre még a saját füzetemet is tépjem darabokra.

- Ugyan már! Szerintem van ennél jobb dolga is - próbál vigasztalni bájos mosolyával.

- Hát, nagyon remélem, hogy igazad van - felvonom a szemöldökömet.

- Egyébként hogy sikerült a dolgozat?

- Nagyon jól, biztos ötös - mondom magabiztosan.

De ha most a papír miatt bármiért is pontot von le, ráadásul úgy, hogy a feladat tökéletes,
rohanok le az igazgatóiba, és búcsúzhat a munkájától. Rábeszélem én az igazgatót, hogy semmi
értelme ilyen tanárokra pazarolni a sok pénzt, mikor nem tisztességesek. Úgy adnám elő, hogy
nekem higgyen.

- Hamarosan hozza az osztályfőnök az adatlapokat - csúszik előrébb a székén Rosi izgatottan. -
Remélem, hogy egy igazi macsót fogok kapni - ábrándozik, miközben a plafont nézi. Így valóban
hatásosabb álmodozni. - Én lányhoz nem akarok menni. Milyen romantikus lenne, ha egy helyes fiú
fogadna, és összejönnénk!

A szememet kell forgatnom. Igazi naiv gondolkodásmód.

- Ilyen csak a filmekben van, de azért reménykedj csak.

Becsengetnek a szünetről. Csak azon jár most az eszem, hogy vajon visszamondta-e valaki az
utazást. Nagyon remélem, hogy igen, így legalább mindketten elmehetnénk Rosival. Hosszabb ideig
még nem is nyaraltunk együtt, csak maximum három napig, az meg ugyebár semmit sem ér.

Becsukódik a terem ajtaja. Ekkor nézek csak fel. Magdalena asszony érkezett meg. A pulzusom
azonnal magasabb lett, mint lenni szokott. A kezében egy átlátszó fóliába csomagolt papírlapokat
tart. Ezek a portugál tanulók adatlapjai. Most aztán tényleg nagyon szeretném, hogy visszamondja
valaki. Idegességemben a széken is teljesen előrecsúszom, hogy teljesen a peremén ülök.

- Olyan kíváncsi vagyok! - szólal meg mellettem izgatottan Rosi.



- Hát még én!

Sóhajtok egy nagyot a feszültségem levezetésére.

- Meghoztam a portugál tanulók adatlapjait. Nincs válogatás, el van döntve, hogy ki kihez megy.
Legalább nem lesz belőle semmilyen veszekedés. Jöjjön ide az az öt ember, akik tegnap ígérték, hogy
szívesen kimennének Portugáliába - lábujjhegyre emelkedve kémleli az osztályt.

Rámutat Luisára.

- Tessék, Luisa!

Ugye az, amire gondolok? Mi másért jelentkezne?

-  Tanárnő,  a szüleim nem engedik,  hogy elmenjek -  szomorkodik.  -  De akkor Mina elmehet
helyettem  -  javasolja,  miközben  hátrafordul  hozzám.  Barátságosan  rámosolygok,  hiszen  neki
köszönhetem, hogy elmehetek én is.

- Mina, gyere ide! - hív magához Magdalena asszony a tanári asztalhoz. Azonnal felugrom a
székemről, és szélsebesen kisétálok az asztalához, nehogy véletlenül is valaki megelőzzön.

- Még mindig szeretnél menni Portugáliába? - intézi hozzám a kérdést halkan.

- Persze, nagyon szívesen megyek! - bólogatok. A mosolyomat vissza sem tudom fojtani.

-  Akkor ezt odaadom - két fejjel  lefelé lefordított  lapot tart a kezében. Azonnal megugrik a
pulzusom. Még soha nem voltam ennyire izgatott, mint most. - Te és Rosi fiúkhoz mentek.

Ennek még jobban csak örülni tudok. Ekkora szerencsém már tényleg nem lehet. Kicsit mintha
már  természetellenes  lenne  ez  a  nagy  szerencse.  Az  élet  ilyenkorra  tartogatja  a  legnagyobb
buktatóit. Remélem, hogy ezúttal máshogyan lesz. Főleg, ha az a két fiú még jól is néz ki. Az azért
már hihetetlen lenne. Mondjuk, a latin fiúk között elég nagy arányban fordulnak elő kimagaslóan
jóképűek. De ez már csak hab lenne a tortán.

- Bennetek megbízom ennyire. A többiek lányoknál lesznek elszállásolva - ismét az osztály felé
fordítja a tekintetét. - Az utolsó tanítási nap előtt egy héttel lesz a megbeszélés, azaz két hét múlva.
Mindenképpen gyertek el! Megbeszéljük, hogy mikor indulunk, mik lesznek a programok, miket kell
magatokkal hozni és csupa ilyen közérdekű információ. Ezeket ki is osztanám - lengeti kezében az
adatlapokat. - Mina, ez a tiéd, ezt pedig vidd oda Rosinak.

Kérdezés nélkül, egy szóra kapom is ki a kezéből a lapokat. Fejjel lefelé vannak fordítva. Addig
nem is fordítom őket fel, amíg Rosinak oda nem adtam a másikat. Minden egyes lépéssel, amit a
padom felé teszek meg, a szívem egyre hevesebben kezd dobogni. Ha a lottót húznák, és tudnám,
hogy nyertes szelvényem van, akkor nem izgulnék ennyire, mint most.

-  Mutasd már, hogy kit kaptál! -  türelmetlenkedik Rosi,  amikor leülök a székemre. Miért az
érdekli, hogy én kit kaptam? Miért nem a sajátjával foglakozik? Nyilván ez egy Rosis dolog, amit
csak ő tudhat.

- Várj, van egy ötletem - borítom le a lapokat fejjel lefelé. - Még ne nézd meg! - teszem rá a
kezemet. - Add ide a tiédet, én pedig odaadom az enyémet. Először nézzük meg egymásét.

Ezzel is csak az izgalmakat akarom fokozni.



- Rendben, benne vagyok - az arca lelkes.

Elé csúsztatom a papírt, amire a Guillermina Navarro név van ráírva. Ez lenne az én diákom.
Ellőttem pedig ottmarad az ő diákjának adatlapja. Lassan, megfontoltan felfordítom. A jobb felső
sarokban egy kisebb méretű kép van mellékelve. Egy barna hajú, barna szemű fiú van rajta. A haja
oldalt rövidre van nyírva, a feje tetején pedig hosszabbra van meghagyva. Tipikus mai divat. Nem
mondanám rá, hogy, hú de helyes, de azért csúnyának sem könyvelhető el. Ötös skálán kapna tőlem
egy négyest. Azért ez nem olyan rossz besorolás.

- Hogy néz ki? Helyes vagy ronda? - kíváncsiskodik Rosi, és a körmeit rágja.

- Hát! - húzom oldalra a számat. Persze csak eltúlzom, mert nem csúnya fiúról van szó. Csak
szeretek az idegeivel játszadozni - Inkább nézd meg te! - nyújtom neki kicsit finnyásan.

Óvatosan kihúzza az ujjaim közül a lapot, és tanulmányozni kezdi. Mikor a szeme a jobb felső
sarkot pásztázza, ráncolni kezdi a homlokát. Nem tetszik neki a látvány. Látom rajta, hogy már alig
bírja magában tartani a dühét. Ránéz az osztályfőnökre, hogy figyeli-e, majd miután meggyőződik
róla, hogy teljesen mással van elfoglalva, előtör belőle minden.

- Ne már, hogy néz ez ki? - nézi szörnyülködve a papírt. - Nem is akarok menni! - Ledobja az
asztalára a pípírt fejjel lefelé, majd a mellkasán összefonja a karjait, és mérgesen néz maga elé.

- Ne csináld már! - simogatom meg a karját. - Nem is olyan borzasztó, sőt, szerintem egyáltalán
nem rossz. És egyébként se a külső a lényeg. Lehet, hogy csak képen néz ki így, a valóságban meg
egy szívtipró - próbálok minden lehetséges jó érvet kitalálni, de lehetetlennek érzem. Ha ő a fejébe
veszi, hogy csúnya, akkor az úgy van, le nem lehet róla beszélni.

- Na és az enyém? Ő hogy néz ki? - kérdezem, miközben összeszorítom az ajkaimat.

Kitisztítja a fejét a méregtől, és kezébe veszi az én diákom adatlapját. A tekintete azon nyomban a
jobb felső sarokra vándorol. Mintha kezdene elpirulni. Én meg mintha kezdenék egyre idegesebb
lenni. Ez csak nem jelenthet rosszat. Rosi nem pirul el csak úgy.

- Elmondod végre? - sürgetem.

-  Mázlista!  Rohadt jól  néz ki!  Nem cserélünk? -  megdöbbenve néz a szemembe, de közben
csodálkozva.

- Mutasd már! - kapom magamhoz az adatlapot, és elmerülök benne.

A tekintetem azonnal a képre vetem. Megdobban a szívem, ahogy meglátom. Fekete haja és
sötétbarna szeme van. A haja szinte olyan, mint Rosi diákjának, de valahogy mégis más. Ennek
sokkal jobban áll. Napbarnított bőre van, ami még jobban javítja az esztétikát. Szóhoz sem jutok.
Rosinak nem mondok el semmit, mert a végén még valótlan dolgokat képzelne. Azt nem mondanám,
hogy így képen tetszik, csak jól néz ki.

- Annyira nem is néz ki jól - ez azért túlzás volt.

-  Valld be,  hogy nem rossz.  Pont az eseted:  fekete haj,  barna szem. Tudod,  mit? Suli  után
átmegyünk hozzátok, és interneten utána keresünk.

- Utánuk! - hangsúlyozom a többes számot. - Engem a tiéd is érdekel. Kíváncsi vagyok, hogy a
többi képén hogy néz ki… hogy is hívják?



Felveszi a lefordított lapot a padról, és keresni kezdi nevét.

- Amancio Ribeiro - vonja fel a szemöldökét. - Nem is illik rá ez a név! - mérgelődik.

- Ne háborogj már! - nevetek. Már komolyan vicces, ahogy reagál rá. Ismerve őt, már az első
héten odáig lesz érte, csak most még kelleti magát.

- Az enyémet Jordão Mendesnek hívják.

- Ennek még a neve is jó - csap a padra.

Az osztályfőnök fel is néz rá a szemüvege mögül.

- Mi a baj, Rosi?

Látom Rosin, hogy elfehéredik. Csak nem el akarja mondani a tanárnőnek az Amancióról alkotott
véleményét? Nagyon remélem, hogy nem.

- Nem, nincs semmi! - rázza a fejét nem túl meggyőzően.

A tanárnő csak felvonja a szemöldökét, és visszatolja az orrára a szemüvegét.

- Tudod, mit? - suttogom. - Hagyjuk abba ezt az egészet, és fogadjuk el őket olyannak, amilyenek.

- Jól van, megpróbálom elfogadni őt - forgatja a szemét. Bár nem tudom, mit játssza meg magát,
egyáltalán nem csúnya fiú, nekem szimpatikus is.

Lassacskán véget ér a pénteki nap. Rosinak is sikerül lenyugodnia a cserediákja miatt.  Úgy
vettem rajta észre, hogy tényleg kezd beletörődni, nem csak mondogatja. Nekem pedig semmi okom
a mérgelődésre.  Ha ez  a  fiú  úgy  néz  ki  a  valóságban is,  ahogyan a  képen,  örömmel  utazom
Portugáliába.

Mivel holnap hétvége lesz, ezért Rosi nálam tölti az éjszakát. Ez már egy hagyomány nálunk.
Egyik héten én alszom nála,  másik héten ő nálam. Most  én vagyok a soros.  Egyébként  külön
ágyneműt is tartok a szobámban kifejezetten neki.

Fellépcsőzünk a lakásba. Ma nem felejtettem otthon a kulcsomat, ezért anyának sem kell tűkön
ülnie egész nap ránk várva.

Behelyezem a kulcsot a zárba, az pedig egy kattanással kinyílik. Ütközésig betolom az ajtót, hogy
mindketten beférjünk rajta, ugyanis Rosi nem bírja megállni, hogy ne egyszerre lépjen be velem.

- Anya, megjöttünk! - köszönök belépve az ajtón.

A kulcsomat felakasztom.

- Sziasztok, lányok! - jön elő a kötényében anya. - Pont jókor értetek haza, mindjárt kész a paella.

-  Estrella  néni,  maga  a  kedvencemet  főzte!  -  lelkesen  mosolyog  Rosi.  -  Mikor  eszünk?  -
kérdezősködik.

- Üljetek le az asztalhoz!

Mindannyian bemegyünk a konyhába, és leülünk az asztalhoz. A levegőben érezni lehet a paella



étvágygerjesztő illatát. Anya leveszi a tűzhelyről a serpenyőt, az asztalra rak egy alátétet, arra pedig
a paellát.  Fölé  hajolok,  hogy megszagolhassam.  A gőz  meleg szellőként  simogatja  az  arcomat.
Azonnal összefut a számban a nyál.

- Egyébként mi volt ma a suliban? - tesz egy kanalat a paellába, amivel szedni tudunk.

Hogy fogom neki elmondani a cserediák dolgot? Meg sem kérdeztem, hogy mehetek-e. Most
nagyon mérges lesz rám. Mindegy, minél előbb túl akarok rajta esni.

- Megkaptuk a cserediákok adatlapját, akikhez menni fogunk a nyáron Portugáliába - mondom
belül reszketve a félelemtől, miközben belekóstolok az ebédbe.

Beledobja  a  kanalát  a  tányérjába,  ami  akkorát  koppan,  hogy  a  falakról  visszhangzik.
Összerezzenek. Rosival összenézünk. Az ő szemében is félelmet látok. Anyára rá sem merek nézni.

- Jó, hogy meg se kérdezted, hogy elmehetsz-e! Mit gondolsz, miből fizetjük ki? - az arca teljesen
megváltozott. Már nem olyan kedves, mint amikor fogadott minket.

- De hát nem is olyan drága! Csak a repülőjegyet kell kifizetni oda-vissza. A belépőket meg a
programokat az ottaniak fizetik - próbálom győzködni.

- Az minimum 200 Euro. Apád nem ezért dolgozik külföldön! Az a pénz a majd a nyaralásra is jó
lesz.

- Akkor nem megyek nyaralni - ajánlom fel, de anyával szemben nincs sok esélyem.

- Ne alkudozz, nem mész és kész! - emeli fel a hangját.

Erre a szóra felkelek az asztaltól, és szélsebesen berohanok a szobámba, és magamra csapom az
ajtót. Hallom, hogy valaki jön utánam, de nem érdekel, hogy Rosi az vagy anya. Rosit szívesebben
látom most a szobámban. Rá nincs okom haragudni.

Hassal ráborulok az ágyamra, és a szemeimben helyet adok a könnyeknek. Már úgy elhittem
mindent, beleképzeltem magam a helyzetbe. Nem hiába mondogatom magamnak mindig, hogy soha
semmibe  nem szabad  beleélni  magam,  mert  annál  nagyobb  lesz  a  koppanás.  Pedig  már  úgy
elterveztem magamban mindent. Mellesleg a cserediákom is nagyon szimpatikus lett volna. De már
őt sem fogom megismerni. Nem láthatom, hogy valóban olyan jól néz-e ki, mint a képen. Egy újabb
nyarat töltök itthon. Éreztem is, hogy ennyire nem lehet tökéletes minden. Fura is lett volna, ha
minden csak úgy, minden ok nélkül összejön. Már nem is sírok, inkább zokogok.

Besüpped mellettem az ágy. Rá sem bírok gondolni, hogy anya legyen az. Nem ő, csakis Rosi
lehet. Egyedül ő szokta a karomat megsimogatni. Az oldalamra fordulok, hogy szembe nézhessek
vele, de a könnyek miatt homályosan látok. Az ujjammal letörlöm őket, és ráhajtom a fejemet az
ágyra.

- Én olyan szerencsétlen vagyok, a terveim nem sikerülnek, az álmaim összetörnek! - ismét csak
felszakad a torkomból a sírás.

- Még semmi sincs veszve. Ha akarod, szívesen rábeszélem Estrella nénit, hogy engedjen el. Vagy
ha nincs más megoldás, kifizetem a felét a repülőútnak.

- Ezt nem tehetem meg veled - hüppögök. - Nem akarom, hogy a saját utadat kockáztasd az
enyém miatt. Ennyit igazán nem érek meg - meredek magam elé.



-  Ha elfelejtetted volna, én vagyok a legjobb barátnőd, aki bármire képes lenne, hogy téged
boldognak lásson. Ezért pedig a pénzemet is képes vagyok feláldozni.

- Akkor sem lehetek veled ilyen önző. Nem kívánhatom el, hogy fizess helyettem. Jó lesz nekem
itthon. Majd csak túlélem valahogy - a saját szavaim hatására ismét előtörnek belőlem az érzelmek.
Annyira sajnálom magam, hogy az hihetetlen! Az arcom alatt az egész lepedő könnyben ázik.

- Valahogy akkor is megtaláljuk a módját, hogy eljöhess. Vagy ha te nem jöhetsz, akkor nem
megyek én sem.

Értetlenül elmosolyodom.

- Miattam nem kell megtenned. Ne kínozd magad! - suttogom.

- Szerinted lenne kedvem nélküled elmenni? Neked sem lenne nélkülem, nem igaz? - fürkészi a
tekintetemet.

- Igaz - biggyesztem a számat.

- Gyere ide! - tárja ölelésre a karjait.

Felülök, és engedem, hogy átöleljen. Utálom ezt a kiszolgáltatottságot, de Rosi előtt semmit nem
szégyellek, még a szegénységünket sem.

Még mindig összekuporodva fekszem az ágyamon, közben pedig a hajammal játszadozom, és egy
melankolikus dalt dudorászom. Rosi sincs most velem. Anyát próbálja rábeszélni a dologra. Szegényt
sajnálom. Anya biztosan leszidja és csupa ehhez hasonló dolgot művel vele, pedig ő csak jót akar. Az
én esetem már reménytelen, nincs mit tenni.

Kintről  hangokat  hallok,  talán  léptek  hangja.  Biztosan  Catalina  nagymama  jött  haza  a
katedrálisból. Szeretem őt, de most nincs erőm felkelni, és üdvözölni. Ehhez most túlságosan nyúzott
vagyok. Csak fekszem tovább, és sajnálom magam, mást nem tudok tenni.

Az  utca  fényei  világítják  be  a  szobám padlóját,  amikor  kinyitom a  szemem.  Valami  hangra
ébredtem fel, de nem emlékszem, hogy mire. Vissza is döntöm a fejem az ágyra, és csukott szemmel
várom, hogy Rosi visszajöjjön végre. Kopogtatnak. Szóval erre ébredtem fel.

- Szabad! - szólok ki a kopogást hallván, halkan, meggyötörten.

A nagymama lép be a szobámba. Látom, hogy mögötte Rosi áll. Az arcán fura vigyor ékeskedik.
Ez most mi akar lenni?

Amint nagyi meglát, biggyeszteni kezdi a száját. Ő az egyetlen személy a családban, akiben
bármikor megbízhatok. Feltétel nélkül és elmondhatatlanul szeret engem. A szolidaritása ellenére
mintha örülne is közben valaminek. Mi folyik itt?

Felülök az ágyamon, hogy helyet adjak neki is. El is helyezkedik az ágyam szélén, és egy darabig
csak  néz.  A  szemével  sajnálatot  sugároz.  Lehajtom  a  fejem,  mert  nem  szeretem,  hogy  ilyen
kiszolgáltatott állapotban lát. Sóhajt egy nagyot, amire felemelem a fejemet.

- Hallottam mi, történt - szólal meg nagyi kissé öreges hangján.

Vállat vonok. Mit tudna csinálni? Ő aztán végképp semmit. Ismét csak a felhúzott térdeimet
bámulom. A szomorúság akkora erőt vesz rajtam, hogy képtelen vagyok a szemébe nézni.



- Úgy döntöttem, hogy a megspórolt pénzemből kifizetem az utazásodat.

Hirtelen felkapom a fejemet, és a tekintetemet rászegezem. Most csak álmodom vagy tényleg ezt
mondta? Kifizeti az utamat a spórolt pénzéből? Szeretném szóra nyitni a számat, de egy hang sem
jön ki rajta, úgy meg vagyok döbbenve. Egy pillanatra öröm tölt el.

- De anya nem engedi! - zuhanok vissza ismét a valóságba.

- Azzal ne törődj, majd én elintézem - a lehető legbarátságosabban mosolyog rám, amitől a szája
körül kirajzolódnak a ráncok.

Nem tehetem meg vele, hogy elvegyem a sok év alatt megspórolt pénzét. Túl sok lenne neki.
Ennyit nem érdemlek meg, hiába szeret annyira.

- Végül is igaza van - fújom ki hangosan a levegőt. - Kell az a pénz másra is, és biztos neked sincs
annyi, hogy csak úgy elosztogasd.

- Nekem a te boldogságod a legfontosabb, kis unokám - simítja végig ráncos kezét az arcomon. -
Tudod, hogy nekem nem a pénz a legfontosabb. Kapok még nyugdíjat, ne aggódj!

- Tényleg nem fogadhatom el!

- Mina, kislányom! - nézi az ölében összekulcsolt kezeit. - Addig kell elfogadnod, amíg adhatom.
Nekem is boldogságot okoznál vele.

Tudom, hogy igaza van, de ez akkor sem tisztességes. Viszont sajnálnám is visszautasítani. Most
itt vagyok két tűz között. Körülbelül egy havi nyugdíját kellene ideadnia. De nem is igazán abból él,
hiszen mi mindent megveszünk neki. És ha ezzel tényleg boldogságot adok neki, akkor legyen.

- Hát, jó. Elfogadom azt a pénzt - nézek fel rá a szempilláim alól halvány mosollyal az arcomon,
ugyanis a szomorúságom még nem párolgott el.

- Köszönöm, hogy elfogadod - a mosolya csupa szeretet.

- Nagyon, nagyon köszönöm! - feltérdelek, és a nyakába ugrom. Egy hatalmas puszit nyomok a
homlokára. Akkorát, amekkorát csak megérdemel. Már-már a sírás kerülget, csak most az öröm
miatt. Mégiscsak lehet minden tökéletes.

- Akkor, én nem is zavarok tovább, jó éjszakát! - tápászkodik fel nehézkesen az ágyamról.

- Jó éjt! És még egyszer köszönöm.

Visszafordul, és csak mosolyog, nem is szól. Kilép a szobámból, és lassan becsukja maga mögött
az ajtót. De Rosi rögtön ki is nyitja. Rohan hozzám, és elterül az ágyamon.

- Ugye megmondtam, hogy kitalálok valamit? - kérdezi vigyorogva.

- Komolyan te voltál? - nevetek. Minden keserűségem elszállt.

- Lehet, hogy volt hozzá közöm.

- Rosi, mi lenne velem nélküled? - borulok rá.

- Egy köszönöm is megteszi.



- Köszönöm, köszönöm, köszönöm!

- A másik két köszönömöt Catalina néninek tartogasd. Mert a terv tényleg az enyém volt, de ő a
kivitelező.

- Már megköszöntem neki is - vigyorgok. - Olyan boldog vagyok! - terülök el én is mellette. -
Egyébként anya hogy reagált?

Felkönyököl, és elhúzza a száját oldalra.

- Nem repesett az örömtől, de kénytelen belenyugodni.

- El sem hiszem, hogy ez tényleg igaz. Már mindenre gondoltam, csak erre nem. Beletörődtem,
hogy maradok itthon, és nem nézhetem meg a te Amanciódat a valóságban.

Elneveti magát.

- Most tudod, mit fogunk csinálni?

- Sejtésem sincs - ráncolom a homlokomat.

- Utána keresünk a két fiúnak az interneten.

- Tényleg! Jó, hogy mondod.

Felugrom  az  ágyról,  és  bekapcsolom  a  számítógépet.  Egyedül  az  én  szobámban  van
internetezésre  lehetőség.  Se  anya,  se  nagyi  nem  igényli,  így  hát  megkaptam  én  egyedül.

Le  szeretnék  ülni  a  forgószékemre,  de  Rosi  odébb  lök,  hogy  majd’  elterülök  a  földön.
Kényelmesen elhelyezkedik a széken, majd megnyitja az internetet, azon belül is a közösségi oldalt.
Amíg betölti, a sarkot nézi fönt a plafonon. Kénytelen vagyok a földre leülni mellé. Magam alá rakom
a lábaimat, és rájuk ülök.

-  Először is,  üssük be, hogy Amancio Ribeiro -  mondja,  miközben az ujjai  alatt  kattognak a
billentyűzet gombjai.

Be is tölti az oldalt. Kicsiben láthatjuk a képét, mert Rosi még nem fókuszált rá.

-  Ez  lenne az?  -  könyököl  a  számítógép előtt,  és  unott  arccal  nézi  a  monitort,  majd végre
kinagyítja a képet. - A másik képen még jobban néz ki - a hangjában fellelhető a csalódottság.

-  Mutasd!  -  veszem szemügyre.  -  Most  mit  vagy  úgy  oda?  Egyáltalán  nem néz  ki  rosszul!
Szerintem itt kicsit jobban is néz ki, mint az adatlapos képen. Egyébként meg kedvesnek tűnik -
nézem hunyorogva a profilfotóját, amin derékig szerepel, és egy korláton ül.

- Hát remélem, hogy az is - bezárja a képet, és elmerül a személyes adatai világában. - Nincs
kapcsolatban, mondjuk, nem is csoda - kuncog.

- Olyan gonosz vagy! - bököm oldalba. - És mi van, ha jelenleg nincs barátnője, egyébként meg
egy Don Juan?

Grimaszolva néz rám.

- Megtarthatod nyugodtan, én nem tartok rá igényt - legyint lemondóan.



- Én most nem azt mondtam, hogy tetszik, hanem hogy egyáltalán nem csúnya, és a kettő nem
ugyanaz! - kérem ki magamnak.

- Jól van! - beletörődéssel fordul felém.

- Nézzük a többi képet is.

- Oké, nézem.

Rákattint a „képek” nevezetű mappára. Egymás után jelennek meg a fotói.  Egy olyan képet
sikerül kinagyítania, amin éppen a tengerparton ül félmeztelenül. Ránézek Rosira, hogy ehhez mit
szól. Mintha ragyogna a szeme, de nem biztos.

- Azt figyeld! - mutat rá a képre. - Na, az már valami! - elismerően bólogat. - Milyen izmos! -
csillan meg a szeme. Rögtön látom rajta, hogy másképp látja innentől kezdve.

Csak nézek rá felvont szemöldökkel, és várom, hogy lenézzen rám.

- Most miért nézel így? - ráncolja a homlokát.

- Annyira csúnya! Miért pont ehhez kell mennem? Te olyan mázlista vagy! - utánzom a hangját.

A szemét forgatja.

- Hagyj békén, rendben? - nem tudja leplezni a mosolyát. - Jut eszembe! Nem is szólsz, hogy ne
csak őt nézzük, mert van egy cserediákod neked is?

- Tényleg! Üsd csak be az ő nevét is! - erre azért sokkal jobban kíváncsi vagyok, mint Rosi
Amanciójára. Előrébb is csusszanok a parkettán.

- Hogy is hívják? - ütögeti az állát a mutatóujjával.

- Nem is jut eszembe - meredek magam elé. - Várj egy pillanatot!

A táskámhoz megyek,  és  előhalászom belőle  az  adatlapot,  amit  kaptam.  Négykézláb menve
odaviszem Rosinak, és leteszem elé az íróasztalra.

- Nekem most hiába rakod ide, úgysem látom.

- Kapcsoljak villanyt? - ugrom fel a földről.

- Nem kell, takarékoskodjunk az árammal. Nekem úgy is jó, hogy diktálod.

- Rendben - huppanok le ismét a földre.

Kezembe veszem a papírt, és hangosan olvasni kezdem a nevét.

- Jordão, az „a” fölött van egy hullámvonal.

- Igen? - kérdezi lassan, mert még mindig írja a keresőbe a nevet.

- Mendes - hunyorgok a papírra.

Kattint néhányat, majd a monitort betölti az én cserediákom profilja. Rosi ki is nagyítja a képét.



- De jól néz ki! - áradozik.

Tényleg nagyon jól néz ki. Sokkal jobban, mint a képen, amit én kaptam. Vajon akkor élőben hogy
néz ki? Ezen a képen egy autó vezető ülésén ül egy bőrkabátban, és ki van könyökölve a nyitott
ablakon. A nézése nagyon különleges. Nem is tudnám mihez hasonlítani. Be kell vallanom, hogy
megdobbant a szívem. Milyen kár lett volna kihagyni ezt a lehetőséget, ha anya netán nem állta
volna az utazásom árát. Egyelőre csak helyesnek tartom, a többit majd megállapítom Portugáliában.
Rosinak is hazudnom kell.

- Nekem nem jön be - színlelem a szám oldalra húzását. - Amúgy mit ír magáról? - csusszanok egy
picit előbbre a parkettán.

- Na, mi van? Érdekel? - húzogatja a szemöldökét.

- Rosi! - mosolyodom el egy kicsit.

- Jól van, nézem - mondja bűnbánóan.

Bezárja, a képet, és rámegy az adataira.

- Nincs kapcsolatban, ő 17 éves, és ennyi - vonja meg a vállát.

- Nincs több képe? - kérdezem félénken. Tudom, hogy Rosi mit gondol most erről.

- Sajnos csak ezt az egyet tudom megnézni, mert nem vagyok az ismerőse - biggyeszti a száját.

- Jól van, mindegy - a hangom beletörődést hallat.

Rosi egy visszafojtott mosollyal tekint le rám a forgószékemből.

- Mindegy? - kérdezi az én hangomat utánozva.

- Hagyjál már! - akaratom ellenére is mosolyognom kell.

Ez a Jordão valóban jól néz ki, de egyelőre semmi több. Egyelőre.

-  Most már késő van,  kapcsold ki  a  gépet,  és aludjunk -  állok fel  a  földről,  és lesöpröm a
nadrágomról a piszkot.

Rosi kikapcsolja a gépet, amitől a szobában sötét uralkodik. Csak az utcai lámpák vetik a padlóra
narancssárga fényüket. El is húzom a függönyt, hogy teljes sötétségben tudjunk nyugovóra térni.

Alvás előtt még külön-külön elmegyünk megfürdeni, és fogat mosni. Elég későre jár, úgyhogy
anya és a nagyi már fürödtek, míg mi a szobában „pasiztunk”.

Fürdés  után  szétnyitjuk  az  ágyamat,  és  mindketten  ledobjuk  magunkat  rá,  mint  két
krumpliszsákot.  Lehunyom  a  szememet,  és  szinte  azonnal  álomba  szenderülök.

 



3. fejezet
A nap vakító sugarai reflektorként bújnak át a függöny csipkeszövései között. A sugárnyalábok

kellemes melegükkel simogatják az arcomat. A szememet pedig kinyitásra kényszerítik, ugyanis a
szemhéjamon  keresztül  narancssárgán  látom  a  bőrömet.  Nem  tudom  tovább  csukva  tartani.
Elfordulok az árnyék felé, és lassan szétfeszítem a szemhéjamat. Nagyokat pislogok, amikor végre
sikerül. A tekintetem Rosiba ütközik. Úgy alszik, mint Csipkerózsika: egyik keze a párna alatt, másik
a takaró szélét markolja, az arca pedig sima, édesen szundikál. Mosolyognom kell, ahogyan ránézek.

Hallom, hogy valaki a szoba felé közeleg. Ilyenkor mindig behunyom a szemem, hogy az illető azt
higgye, még mindig alszom. Nem tudom, miért, de egészen kicsi korom óta szokásommá vált.

Egy nagyon pici  rést  hagyok nyitva  a  szememből,  amikor  az  ajtó  hangtalanul  kinyílik.  Egy
egészen kicsi  nyikorgás követi  a  csendet.  Nagyi  az.  Lábujjhegyen settenkedik be a szobába.  A
kezében van valami, amit nem tudok kinézni. Az éjjeliszekrényemhez lép, és leteszi rá a dolgot, amit
hozott. Az előzőhöz hasonló óvatossággal megy ki a szobából. Az ajtó egy kicsit csapódik, amikor
becsukja. Rosira vetem a pillantásom, hátha felébredt. Éppen a szemeit dörzsölgeti. Megint csak
késztetést érzek, hogy eljátsszam, hogy alszom. Érzem, ahogy mellettem besüpped az ágy, vagyis
Rosi felült. A fölém magasodó napfényt egy pillanatra árnyék fedi be. Szóval Rosi fölém hajolt, hogy
kíváncsiskodhasson. Ki nem bírta volna, hogy ne nézze meg, mit rakott a nagyi az éjjeliszekrényre.

- Mina, kelj fel! - suttogja a fülembe, miközben rázogat. Annyira idegesítő, mikor ezt csinálja! -
Valaki hagyott itt nekünk valamit!

-  Rosi,  hagyj!  Még álmos vagyok!  -  pedig  ébren vagyok én is,  de  nincs  kedvem kinyitni  a
szememet újra. Azóta újra leragadtak.

- De itt van a szekrényen két mosolygós szendvics.

Felülök  az  ágyon,  és  nagy  nehezen  kinyitom a  szememet.  Az  éjjeliszekrényen  valóban  két
mosolygós szendvics van piros tálcán. A mosolygós fej ketchuppal van rámintázva. Mintha csak a
nagyi mosolyogna vissza rám.

- Amíg eszünk, mesélek valamit - összeszorítja az ajkait, hogy elrejtse a mosolyát, de ezzel csak
még inkább kiélezi.

Na, mit akarhat mesélni? Mi történt vele az éjszaka folyamán?

- Jól van, együnk!

Kezembe veszem az egyik szendvicset, és törökülésbe ülve várom Rosi csodás történetét.

- Hallgatlak - harapok bele a kenyérbe.

Ő az egész tálcát a kezébe veszi, és az álla alá emeli, hogy ne morzsázzon össze mindent.

- Neked volt már olyan, hogy álmodtál valakiről, és a valóságban megtetszett? - a kérdése alatt
végig a tálcát nézi.

A tenyeremmel takarom el az arcomat, mert jól tudom, mit akar ezzel mondani. Annyira tudtam,
hogy ez lesz belőle.



- Igen, volt. Nagyon régen - hangsúlyozom. - Kiskoromban.

- Azt hiszem, ez történt most velem - kerek szemekkel néz rám.

Késztetést érzek a nevetésre. A tegnap folyamatosan azt szajkózta, hogy milyen csúnya, menni se
akar és a többi baromságot.

- Ennyit értek a tegnapi megjegyzéseid? - kuncogok a szendviccsel a számban.

- Ne nevess már! Ez egyáltalán nem vicces! - a lehető legkomolyabb az arca.

- Én csak azt nevetem, hogy hogy megviccelt az élet. Ugye, hogy álmodban sem gondoltad volna,
hogy ez lesz? Illetve az álmodban gondoltad ki.

- Egyáltalán lehetséges? - néz rám hunyorogva.

- Szerintem igen. De csak olyannal, akit már ismersz. Képről hogy tetszhet meg bárki is?

- Nekem tetszhet - vonja meg a vállát.

- Igazad van. Veled bármi megtörténhet - vigyorgok.

- De valahogy nem is úgy nézett ki álmomban, mint a képen, erre ő tetszik meg.

- Mik vannak? - mondom őszinte mosollyal az arcomon. - Egyébként mi volt az a sorsváltoztató
álom?

- Valahogy úgy kezdődött, hogy már a repülőn ültünk útban Lisszabon felé. Aztán már csak arra
emlékszem, hogy te otthagytál egyedül, senki nem volt a repülőtéren rajtam kívül. Aztán egyszer
csak volt ez az Amancio, és köszönt. De nagyon jól nézett ki! Igazából ennyi - vonja meg a vállát.

Egy  pillanatig  csak  ülök  meredten,  és  bámulok  a  szemébe,  miközben  próbálom felfogni  a
hallottakat.  Szóval  köszönt  neki  Amancio,  neki  meg  megtetszett.  Oké.  Ez  a  Rosi-féle
gondolkodásmód.  Számára  nincs  lehetetlen,  vele  bármi  megtörténhet.  Tényleg  bármi.

-  Most akkor azért tetszett meg a maga rondaságával,  mert köszönt? -  próbálom elfojtani a
nevetésemet.

- Miért nevetsz ki? - böki meg az oldalamat a könyökével. - Nem tehetek róla. Ha úgy fog kinézni
a valóságban, mint az álmomban, nem leszünk vele rosszban.

Hirtelen eszembe ötlik valami.

- Ha már úgyis annyira megtetszett, írjunk neki egy üzenetet!

Egy pillanatra elgondolkodik.

- De nem is tudunk portugálul. Vagy te tudsz? - kérdezi a fejét oldalra biccentve. - Nem, te se
tudsz  -  csóválja  a  fejét.  -  Megvan!  -  emeli  égnek a  mutatóujját.  -  Fordítóba beírjuk,  és  utána
bemásoljuk.

- Nem, ez egy spanyol tagozatos gimnázium, ahova jár. Csak simán leírjuk neki. De mit is kellene
írni? - kocogtatom az állam az ujjaimmal.



- Gondolkodom én is… írjuk azt, hogy én leszek a te cserediákod, vagy valami ilyesmit.

- Szerintem is elég ennyi. Most vagy soha.

Benyomom a még megmaradt szendvicsemet a számba, lesöpröm a tenyeremről a morzsát, és
száguldok bekapcsolni a gépet. Szokásomhoz híven nekem csak a parketta marad ülőhely gyanánt.
Rosi még a saját szférámból is képes kiszorítani.

Miután betöltődött a kívánt oldal, Rosi bejelentkezik, és megkeresi a cserediákját. Meg is van.
Rákattint az „üzenet” ikonra, ami fehér kis mezőben jelenik meg a monitor jobb alsó sarkában.

- Szóval: „Én leszek a cserediákod” - kattognak az ujjai alatt a billentyűzet gombjai. - Nem ez a
legszebb megfogalmazás - fordul felém, miközben húzza a száját.

- Jó lesz az, ne törődj vele! - legyintek.

- Oké, ha te mondod. Most már csak a reakciót kell várni - magabiztosan mosolyog. - Te nem írsz
Jordãónak? - az arcán kaján mosolyt visel.

- Azt kellene még csak, a végén még félreértené! - forgatom a szemem az ötletet hallván.

- Szerintem bejön neked. Vagy ha most még nem is, de majd, ha ott leszünk.

El kell fordítanom a fejemet, hogy ne lássa a reakciómat.

- Ahhoz nem elég a külső - nézek fel rá ismét. - Kedvesnek, udvariasnak, viccesnek kell lennie.
Meg egyébként is, csak fényképen láttam. Akkor hogy is van ez? - kérdezem hunyorogva.

- Ez igaz - bólogat. - Remélem, Amancio is ilyen. Amúgy valamelyik nap elmehetnénk új cuccokat
venni az utazásra. Nagyon szép akarok lenni.

- Főleg Amancio szemében, igaz? - vigyorgok. - De te új cuccok nélkül is szép vagy.

A konyhából mintha anya szólongatna.

- Te is hallod? - fülelek.

- Szerintem téged hív.

Sóhajtok egy nagyot,  és felállok.  Papucs nélkül  megyek ki  hozzá.  Mivel  a nappali  üres,  így
gondolom,  a  konyhában van.  Már  félek  előre.  Vajon  mit  akarhat?  Egy  biztos,  nem most  akar
megdicsérni a 17 évem alatt elkövetett jócselekedeteimért. A szívemnek elég is a gondolat, monoton
zakatolásba kezd.

Pont, ahogyan sejtettem, anya a konyhában vár. A tűzhely előtt áll, amire már fel van készítve a
mai ebéd. Ahogy meghallja a lábam hangját, felnéz a lábas mélyéről. A tekintete szigorú, de valahogy
mégsem annyira, mint amire számítottam.

- Hívtál? - ezek a felesleges kérdések! Valamivel be kell vezetni a témát.

- Igen - visszanéz a lábasra, talán gondolkodik. Ez kezd nekem nagyon ijesztő lenni. - Mivel a
nagyi kifizeti az utadat, így elmehetsz - az arcán legyőzöttség látszódik. Anya és nagyi harcának az
eredménye.



- Igen, a nagyi biztos volt benne, hogy elengedsz - csak ennyit vagyok képes mondani.

Mintha várna még valamire a részemről.

- Köszönöm - nyögve-nyelve, de végül csak kimondtam.

Semmit sem tud mondani, csak bólogat.

A  szobából  hangos  kiáltozás  hallatszik.  Reflexszerűen az  ajtómra kapom a tekintetemet.  Az
ijedtségtől hirtelen görcsbe rándul a gyomrom.

- Megnézem, mi baja - mutatok tekintetemmel a szobám irányába.

- Nézd, nehogy baj legyen.

A szobámig vezető néhány lépést futva teszem meg, mert ki tudja, mi történt odabent, amitől Rosi
ennyire  megrémült.  Az  ajtót  is  szinte  beszakítom a  nagy  lendületben.  Rosi  a  gépem előtt  ül
kényelmesen, mintha nem is ő ordítozott volna.

- Mi van? Miért kiabáltál úgy az előbb? - kérdezem a futástól kifulladva.

- Amancio válaszolt - beharapja az alsóajkát - Ezt írta, idézem: „Én is megkaptam az adatlapodat,
és alig várom, hogy találkozzunk.” Hát nem aranyos? Ha tudná, hogy én hogy várom. Meg is írom
neki. Szóval: „Már én is nagyon várom”.

Az arckifejezése megváltozik, és valamit keresgélni kezd a zsebében.

- Csörög a mobilom - előkapja, és megnézi, ki az. - Anya az - felveszi. - Szia, anya! ... Nem
maradhatok még egy kicsit? ... Légyszi! ... Jó, akkor indulok. Szia! - teszi le szomorúan. - Sajnos haza
kell mennem, de majd holnap találkozunk. Már most hiányzol!

- Főleg, hogy hétfőn reggel találkozunk.

Feláll  a  forgószékemből,  és  kikapcsolja  a  gépet.  A  monitor  elsötétülése  után  összeszedi  a
szobában szétdobált holmijait, és belegyömöszöli a táskájába. Megindul a bejárati ajtó felé, és én
követem őt, hogy be tudjam zárni utána az ajtót.

- Szia! - integet vissza a folyosóról.

- Szia, Rosi! - integetek én is.

Becsukom az ajtót, és elhúzom a reteszt. A házban nagy csönd lett Rosi nélkül, sehol nem lehet
hallani a hangját. Nagyon szeretem, amikor itt van, de van, amikor már fáj a fejem a hangjától. Ma is
sokat beszélt, de azért hiányzik a hangja.

Visszamegyek a szobámba, és ledőlök a Rosi által összegyűrött lepedőre. Becsukom a szemem, és
gondolkodni kezdek azon, amit mondott nekem ma reggel. Lehet, hogy ránézésre tetszik nekem
Jordão? Ez képtelenség lenne! Egy kép nagyon kevés, hogy meg tudjam állapítani, ráadásul abból is
csak egyet láttam, no meg azt, amit az adatlaphoz csatoltak. Ha majd három hét múlva ott áll
előttem, akkor esetleg meg tudom mondani. Vagy még akkor sem.

Elkezdek unatkozni. Felmegyek a közösségi portálra, ma még úgysem voltam fent. Van is egy
olvasatlan üzenetem. Heves szívverések közepette  megnyitom,  mert  abban reménykedem, hogy
kivételesen nem Rosi küldte. Elegem van már a baromságaiból, amiket le szokott írni. Pechemre



pont  ő  küldte  ezt  a  levelet  is.  Fújtatások  és  szemforgatások  után  megnyitom  a  legunottabb
arckifejezéssel. Ez áll benne: „Amancio azt írta a levelemre, hogy három hét múlva a repülőtéren
foglak várni,  és  egy ajándékot  fogsz kapni  tőlem.” Jó barátnőhöz méltóan csak ennyit  írok rá:
„Gratulálok, és további sok szerencsét!” Egy kicsit azért féltékeny vagyok Rosira, mert nekem még
senki se tetszett igazán. Neki meg szinte minden napra akad másik. Persze velük sosem szokott
összejönni,  mert a következő napra netán álmodik valamit,  amitől  megváltoznak az érzései.  De
legalább nem kell nélkülözni az érzést, ahogyan nekem. Csak arra vágyom, hogy valakit szerethessek
és szerethessenek. Egyszerűen csak boldog akarok lenni. Ez az exbarátommal sem működött. Csak
kihasznált.  Egyszerűen  csak  a  barátai  előtt  akart  menő  lenni,  mert  nekik  nem  sikerült
becserkészniük engem, ő meg gondolta, megmutatja, hogy neki igenis sikerül. És sikerült is neki.
Pedig én nem csak a külsejébe szeretettem bele, és ezt az exbarátom, Ernesto, jól ki is használta.
Borzasztó volt túlélnem azokat a napokat, miután kiderült, hogy csalás volt az egész. Azt az érzést
senkinek nem kívánnám, még a halálos ellenségemnek sem.

Erre gondolva egy könnycsepp csordul ki a szememből. Gyorsan letörlöm, hogy meg ne lássa
valaki - még ha egyedül vagyok is -, majd az ágyam alól kiveszek egy fém dobozt. Ebben van minden
emlékem, amit általános iskolás korom óta gyűjtök. Képek, levelek, csoki papírok és egyéb apró
dolgok. Illetve csak mások számára apró, nekem felbecsülhetetlen értékek.

Kinyitom, és kezembe veszek egy képet, amit még Ernestótól kaptam. Mi ketten vagyunk rajta,
amint ő átkarol engem. Eszembe jutnak azok a szép együtt töltött idők. Elmosolyodom, de inkább
visszarakom, nem is akarok emlékezni rá. Hiába volt olyan sok jó, ha ezt mindet elfedi az annál is
több rossz.

A dobozra visszateszem a tetejét. Egy kis ideig még fogom a kezemben, de utána ismét leveszem,
kiveszem a képet, összetépem, kinyitom az ablakot, és kidobom rajta a színes papírfoszlányokat.
Teljesen megkönnyebbülök. Mintha csak Ernesto minden emlékét dobtam volna ki.

A dobozt visszarakom az ágy alá jó belülre, nehogy anya megtalálja véletlen, ha esetleg éppen a
szobámban támad kedve takarítani.

A nap további részét lustálkodással töltöm. Csak fekszem az ágyon egyhelyben, és nyomkodom a
mobilomat. Semmi érdekeset nem tudok rajta csinálni, úgyhogy inkább leteszem, és pihentetem a
szememet.

A fürdéshez készített víz langyos, ugyanis a mai nap meglehetősen forró és fülledt volt. Rám fér
egy kiadós lubickolás a kádban, bár a mai napon nem igazán csináltam semmit.  Egyedül csak
Amanciónak írtunk üzenetet, semmi egyebet. Lassan is telt így a nap. Holnap már korántsem fogok
ennyire unatkozni, ugyanis belevetem magam a tanulásba, hátha évvégére még össze tudom szedni
magam.

A langyos vizű kádban behunyom a szemeimet, és arra gondolok, hogy három hét múlva vajon mit
fogok csinálni? Lelki szemeim előtt megjelenik a tengerpart a pálmafákkal, amiknek a leveleit a szél
lágyan emelgeti. Talán a tengerparton ülve nézem a csillagokat, miközben a tengervíz a talpaim alatt
fodrozódik? Vagy egy bárban iszogatok valakivel?

Be szeretnék takarózni, de a takaróm le van csúszva a földre, és nem érem el. Hideget érzek
minden egyes porcikámon, borzongást. Mintha csak egy hűtőszekrénybe lennék bezárva. Vacognak a
fogaim, majd’ megfagyok! Erre ébredek fel. Hirtelen kipattannak a szemeim, amikor meglátom, hogy
hol vagyok. Annyira sok ideig ábrándoztam, hogy elaludtam a vízben, ami mostanra már jéghideg.
Fogalmam sincs, mennyi ideig aludhattam. Biztosan nem percekről van szó, mert akkor nem ilyen
hőmérséklete lenne a víznek. Anya vagy a nagyi hogy nem vették észre? Vagy ők már fürödtek volna,



és nem vették észre,  hogy én is  ezt  teszem most? Mindenesetre jól  szem előtt  vagyok tartva.
Mindezek ellenére képes vagyok magamon szívből nevetni. Én aztán az az ember vagyok, aki bárhol,
bármilyen körülmények között képes álomra hajtani a fejét, akarva, akaratlanul.

Gyorsan kiszállok a kádból, hátha nincs még késő, és nem fáztam meg. Magamra tekerem a
törölközőmet, a pizsamámat a kezembe veszem, és fogvacogva megyek ki a nappaliba megnézni,
hogy anya mit csinálhat. A lámpák le vannak kapcsolva, egyedül csak a tévé világít. Illetve inkább
villog,  mint  világít.  Anya  pedig  a  kanapén  el  van  dőlve,  és  ha  jól  látom,  alszik.  Halkan
odasettenkedem mellé, és a karfán összehajtogatott plédet ráterítem, nehogy úgy járjon, mint én,
bár ez képtelenség is lenne az ő esetében. Ruhában csak nem fog megfázni. Én viszont még mindig
reszketek, úgyhogy bemegyek a szobámba, és belebújok a pizsamámba. Jó meleg lett a kezemtől,
mialatt szorongattam. Gyorsan bebújok a pehelypaplanom alá, és nyakig betakarózom. A párna alá
berakom a jobb kezemet, és oldalra fordulok. Úgy össze vagyok gömbölyödve, hogy szinte kisbaba
méretet veszek fel.  Így most nem fázom. A melegség gyorsan álmot is csal a szemembe, ezért
könnyen el tudok aludni.

A vasárnapok mindig ugyanúgy telnek.  Mosakodás,  reggeli,  aztán szinte egész nap tanulás.
Tegnap nem volt kedvem megcsinálni a házi feladatomat, pedig kaptam dögivel, így mára marad
minden. Mondhatnám, hogy Rosi miatt van az egész,  de hazudnék, ha ezt állítanám. Ez igenis
miattam történt. Kellett nekem órahosszakat az ágyban feküdni és ábrándozni, még a fürdőkádban
is. Remélem, nem fázok rá erre az elalvásra. De így, egy jó hosszú alvás után nem érzek semmit,
talán nem is lett bajom. Nehogy holnapra derüljön ki, hogy mégis.



4. fejezet
Reggel 6 óra 29 perc van. Már ébren vagyok, de megvárom az ébresztőt. Minek is kelnék fel egy

perccel is előbb? Nem lopom el az időt a pihenésből. Ennyit megengedhetek magamnak.

Az óra egy perc múlva csörögni is  kezd. Kikapcsolom fújtatva.  Még mindig úgy gyűlölöm a
hangját, mint a legelső percben, amikor meghallottam. Az tény, hogy soha nem fogom szeretni.

Felkelek a kedvenc paplanom alól. Ülök még egy kis ideig az ágyam szélén, de csak addig, amíg
az álom teljesen ki nem megy a szememből. Mert ilyenkorra költözik bele vissza, amikor fel kellene
kelnem. Előtte olyan kis fittnek érzem magam, de most valahogy nem. Kimondottan fáradt vagyok.
Mindig azt mondogatom magamban, hogy már csak három hét, már csak három hét. Vagyis inkább
kettő,  mert  az  utolsó  hetet  Portugáliában  töltjük.  Alig  várom már!  Ilyenkor  nem telik  az  idő.
Szokásom azzal nyugtatni magam, ha több mint 17 év el tudott telni, akkor két hét is el fog.

A pillantásom az éjjeliszekrényemre vándorol. Egy boríték van rajta, mellette pedig egy cetli.
Felveszem onnan a papírt, és olvasni kezdem, ami rá van írva. „A borítékban 210 Euro van, ha
véletlen nem lenne elég a 200. Add oda a tanárnak, a maradékot pedig hozd vissza. Sok-sok puszi:
nagyi.” Felveszem a borítékot, és belekukkantok. Valóban pénz van benne. El is teszem a táskámba
egy olyan helyre, ahol biztosan nem talál rá senki. Fő a biztonság.

Kihúzom a  csipkefüggönyöket,  és  szélesre  tárom az  ablak  mindkét  szárnyát.  Friss  levegőre
számítok, de ehelyett a mediterrán utca szemetes bűze áramlik be a szobámba. Orrfacsaró bűz!
Ráadásul a napfényt eltakarják az emeletes házak magas falai. Azok a szürkés barna, rothadó falak.
Azonnal be is csukom, nehogy az egész szobában szétáradjon ez a förtelmes szag. Remélem, hogy ez
Lisszabonban nem így lesz.  Az ablak nyitásakor a tenger illatát fogom érezni,  és a szellő friss
simogatását az arcomon. De elég az ábrándozásból! Már megint ezen kell kapnom magam! Sietnem
kell, Rosi már pirkadatkor ott van az iskolában, nem várakoztatom meg!

Gyorsan rendbe teszem magam, felöltözöm, megreggelizem, és indulok a buszhoz. Kivételesen
nem késem le, sőt az elsők között érkezem meg. Mintha ez fel is tűnne a várakozóknak. Mindig velük
utazom. Már megszokhatták, hogy a busznak mindig rám kell várni. Talán most örülnek, de lehet,
hogy csak beképzelem.

Sikerül csengetés előtt beérnem az iskolába. Ezt inkább a buszsofőrnek köszönném, mintsem
magamnak. Talán ő is azt akarta, hogy kivételesen ne késsem le a jelzőcsengetést.

Rendszerint Rosi az iskola előtt vár a lépcsőn ülve, teljesen egyedül. A táskája mellé van rakva,
azon támasztja a bal kezét. Mikor közelebb érek, meglát, és rohanni kezd felém. Valami nagyon
fontosat akarhat mondani, ez már most látszik rajta. Persze ezt ironikusan értem

- Jó reggelt, Mina! - liheg a futás miatt.

- Neked is jó reggelt! - ráncolom a homlokom, mert fogalmam sincs, hova ez a sietség. - Mi
történt?

- Állítsd már le Ernestót! - szinte parancsolja.

A név hallatán is hideg fut végig a gerincem mentén, a szívem pedig kegyetlen zakatolásba kezd.
A gyomorgörcsöt pedig hagy ne említsem. Ezt jelenti nekem mostanra Ernesto neve és egész lénye.



- Miért, mit csinál? - kérdezem értetlenül.

- Rajtam keresztül akar veled beszélni. Azt mondta, hogy letiltottad.

Velem csak ne akarjon beszélni az aljas! Ha én nem keresem, annak oka van, amit tiszteletben
kell tartania.

- Ezen ne csodálkozzon a szemét! - legyintek. - Ugye nem mondtál neki rólam semmit?

- Nem, de azt mondta, hogy nagyon szeretne veled beszélni. Még telefonszámot is adott.

- Tudom a telefonszámát - nagyokat pislogok.

Ez  hülyén  hangzik,  de  az  egyik  fiókom mélyén  tényleg  ott  van  egy  papír  cetlire  felírva  a
telefonszáma. A telefonomból kitöröltem.

- Másik telefonja van.

Aki megteheti…

- Szerinted felhívjam? - fintorgok.

- Én felhívnám. Már csak kíváncsiságból is - vállat von.

- Akkor máshogy kérdezem - nagyot pislantok. - Ha az én helyemben lennél, felhívnád?

Egy pillanatra elgondolkodik a kérdésemen.

- Valószínűleg nem - csóválja a fejét.

- Egyébként kitörölte a számomat?

- Gondolom.

- Még neki áll feljebb! - hitetlenkedve rázom a fejem.

- Jobb lenne, ha folyamatosan hívogatna?

- Nem valószínű - húzom a számat.

- Akkor, kell? - lengeti a szemem előtt a cetlit.

- Rendben, add ide! - rá sem nézek, úgy tartom a markomat. - Majd otthon felhívom rejtett
számról.

- Tessék - adja át a cetlire felírt számot.

Összehajtogatom, és a zsebem legmélyére gyömöszölöm. Fogalmam sincs, hogy mi lesz a sorsa.

Becsöngetnek,  de  mi  még az  iskola  előtt  állva  beszélgetünk,  mit  sem törődve a  csengővel.
Megfeledkezve róla, beszélgetünk tovább. Ez még úgyis csak a jelző volt.

Körülnézek, de az iskola előtt már néhány perce senki sem áll. Ez furcsa. Nem hallottam, hogy
becsöngettek volna. Még csak jelző volt. Kivéve, ha az nem is az volt.



- Basszus, elkésünk az első óráról! - kapok a fejemhez idegesen. - Rohanjunk! - sürgetem Rosit.

Szélsebesen futunk az első emeletre. A lépcsőfokokra kettesével lépünk. Az egyik órára siető
tanárt majd’ leborítom a lábáról. Mond valamit, de nem értem, túlságosan sietek ehhez. Rosi rám
néz, és nevetni kezd. Nekem is kell. Sajnos ez lassítja a futás tempóját, de azért megteszünk minden
tőlünk telhetőt.

Az osztályterem elé érünk. Megállunk a becsukott ajtó előtt. Tudjuk jól, hogy miért van becsukva:
éppen óra folyik. Rosi ráhelyezi a kezét a kilincsre, összeszorított fogakkal rám néz, majd elengedi.

- Nem merem! - szorítja ökölbe a kezét.

- Én se! - emelem fel mindkét kezem tiltakozásképpen

- Na, jól van! - teszi a kilincsre ismét a kezét. - Háromig számolok, és nyitom - összeszorítja a
szemeit. - Egy, kettő… három.

A kilincs lenyomódik a keze súlya alatt. Résnyire kinyílik az ajtó, ami lehetővé teszi, hogy halljuk,
mi folyik odabenn. A hetes éppen jelent a tanárnak.

- Hiányzik Guillermina Navarro és Rosalía Pérez - fejezi be a mondatát az eheti hetes.

- Nem hiányzunk, itt vagyunk! - kiabálja Rosi, miközben majd’ beszakítja az ajtót.

Az egész osztály nevetésben tör ki Rosit hallván. Mindenki egy kicsit bolondnak tartja. Valójában
az is, persze jó értelemben. Ezért is imádom annyira. Neki természetes humora van, nem játszik meg
semmit, mint egyesek az osztályban. Némelyikük kis Móka Mikinek képzeli magát, közben pedig
annyira nem vicces, hogy az már idegesítő. Illetve előfordul, hogy egy poén annyira rosszul sül el,
hogy az már vicces. Rosival órákon át képesek vagyunk egy-egy ilyen faviccen nevetni. Ilyenkor
persze mi vagyunk a hülyék, meg minket küldenek ki óráról, pedig mi csak jól érezzük magunkat.
Még erre is irigyek néhányan.

Éppen földrajz óra zajlik, amikor Rosi beront a terembe. A földrajztanár, Naiara asszony lassan
feláll az asztalától, és szigorú tekintetét ránk szegezi. Szinte villámokat lövellnek azok az élénkzöld
szemek.

- Mi ez a stílus? - emeli fel a hangját.

Rosival mindketten összerezzenünk.

- Menjetek ki, és gyertek be újra, ahogy illik! - mutat az ajtó felé.

Csakis az illem kedvéért kimegyünk újra. Remélem, hogy azt azért látja Naiara asszony, hogy a
kezem ökölbe van szorítva. Ez neki szól.

Az ajtó előtt még várakozunk egy kicsit, hogy a dühünk elpárologjon. Rosinak ez gyorsabban
megy, de nálam szinte nincs is ilyen. Órákon keresztül is képes vagyok haragudni.  A végsőkig
kitartok az elveim mellett.

- Legszívesebben belekapaszkodnék a hajába! - suttogom Rosinak idegesen, persze csak olyan
hangerővel, hogy a tanár bentről meg ne hallja. - Csináljunk úgy, mintha semmi probléma nem
lenne. Ne adjuk meg neki azt az örömet, hogy így láthasson. Mosolyogjunk! Majd én kopogok -
kopogtatok be.



- Tessék! - szól a tanárnő.

- Elnézést a késésért! - az arcomra erőltetek egy mosolyt.

Mintha nem is tetszene neki. Az arca megfeszül.

- El van nézve, de öt perc igazolatlan be van írva. Üljetek le! - int a kezével.

Csak öt perc? Még jól is jártunk. Évvégén ez már úgysem jelent semmit. Ennyiért még a szülőt
sem értesítik. Akkor minek is írják be? Ez így értelmetlen.

A földrajz óra nagy nehezen eltelik. A csengőszó már megváltás mindkettőnknek Rosival. Tudom,
hogy a következő óra elején bejön Magdalena asszony, és beszedi a kirándulás árát. Előhalászom a
táskám legmélyéről  a borítékot,  amit  a nagyi  készített  oda még az este folyamán. A pad alatt
szorongatom a kezemben - amíg meg nem érkezik az osztályfőnök -, hogy el ne vesszen.

Magdalena asszony cipőjének kopogása zavar fel a gondolataimból. Ezek szerint becsöngettek,
csak én nem vettem észre. A borítékot, amit eddig szorongattam, a padra rakom. Magdalena asszony
rá is pillant, majd rám, és elmosolyodik. Nyilván örül a pénznek. Én is örültem neki, mikor a nagyi
felajánlotta.


