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Előszó
 

A szüleim sosem voltak igazi társai egymásnak. Sokat veszekedtek . Így jutottak el odáig hogy el
kellet  válniuk.  Az  elhelyezésem volt  a  legnagyobb  gond  számukra.  Arról  kellett  dönteni,  hogy
továbbra is Németországba maradjak-e apával vagy pedig költözzek anyával Magyarországra. Egyik
nap anyu így szolt hozzám: - Kelly! Döntened kell! Van rá 1 napod! - De anyu nem megy ez nekem
olyan könnyen. Hiszen ezt jól tudjátok, hogy mind kettőtöket nagyon szeretem. Ekkor apu lépett oda
hozzánk és felemelte a kezét . Így mind a ketten oda figyeltünk rá . - Volna egy javaslatom. – kezdte.
– Mi lenne akkor ha egy kis időt anyunál , egy kicsit pedig nálam töltenél ? Akkor mind a kettőnknél
ott leszel egy darabig, így mindenki jól jár. Mit szólsz hozzá, Kelly ? - az arcán látszott, hogy örül
annak, hogy ez neki jutott eszébe ,nem pedig anyunak. Kicsit el kellett gondolkodnom ezen. Kértem
egy kis időt és elvonultam a szobámba. Egy idő után döntöttem –Anya! – Apa! – Gyertek, légy szíves a
nappaliba eldöntöttem mit szeretnék. Ekkor mind ketten beléptek , mintha egész addig arra vártak
volna a fal másik oldalán a körmüket rágva , hogy vajon mit válaszolok. Megálltak az ajtó mellett,
nem jöttek  közelebb.  De  látszott  rajtuk  az  idegesség.  –  Úgy  döntöttem ,hogy  elfogadom apu
javaslatát .- Amint ezt kimondtam mindkettejük arcán a ráncok kisimultak . Kicsit jobb lett a kedvük ,
még ha holnap el is utazunk és már nem leszünk így együtt soha többet. Mivel egyikőjük sem
mondott semmit, folytattam. – Egy feltétellel! Ha előszőr anyánál kezdhetem. Anya ez így megfelel
neked? – Anyu majdnem kicsattant az örömtől, hogy sikerült eldöntenem mit szeretnék és,ezt apu is
elfogadta.

-Persze, hogy megfelel kincsem. – mondta anyu, majd apu felé fordult . –Attila! Köszönöm neked
ezt a csodálatos ötletet és azt is, hogy belemész abba ,hogy Kelly nálam kezdje el a külön töltött
időt.– Bár nehéz lesz ezt a 14 évet, amit együtt töltöttünk, elfelejteni. – Ahogy anyu ezt kimondta,
akkor döbbentem rá, hogy én már 14 éves vagyok , se nem gyerek, se nem felnőtt. Ekkor nem bírtam
tovább és elsírtam magam. Patakokba folytak a könnyeim. Én ezt nem akartam, de hát így jött ki
rajtam a  feszültség.  Felálltam és  oda mentem anyuhoz  megöleltem,  majd  apuhoz,  akit  szintén
megszorongattam. Mindketten viszonozták ölelésemet és nyomtak egy puszit a homlokomra. – Kelly,
menned kellene pakolni holnap indulunk haza Magyarországra, és nagyon sok a holmid, a lakás már
vár ránk Győrben. – Mondta anyu. A nap többi része pakolással telt. Már majdnem kész voltam mikor
halottam, hogy halkan kopognak az ajtómon kettő rövidet, és egy hosszabbat. Tudtam, hogy apu az,
mert ez volt a titkos jelünk. –Gyere be! – kiáltottam ki két doboz mögül. Halkan ,nyikorogva nyílt ki
az ajtóm és láttam ahogy apu bekukucskál . – Szia apu ,kisegítenél innen a dobozok mögül? Azt
hiszem beszorultam. – Amint elhagyta ez a mondat a számat mindketten nevetésben törtünk ki. Apa
a hasát fogta a nevetéstől én meg a falnak dőlve lecsúsztam a padlóig. Annyira nevettünk, hogy
könnyek gördültek le az arcunkon. Mikor végre sikerült abbahagyni a nevetést, apu megköszörülte a
torkát . - Sajnálom , hogy így alakult és ,hogy elmentek ,de az vígasztal , hogy hamarosan újra
találkozunk,  megint  láthatlak és addig is  majd Facebook-on beszélgetünk és skype-olhatunk is.
Remélem azért hiányozni fogok, de nem csak én hanem Szinti is.( Szinti a legjobb barátnőm.) –
mondta apu szinte kifejezéstelen arccal, de nekem ez felért egy vallomással , hogy tényleg nagyon
szeret és nem akart megbántani soha az életben. Bármennyit is veszekedett anyuval. –Persze , hogy
hiányozni fogsz Apu! De ne izgulj sokat leszek itt veled is , pont ugyan annyit mint Anyuval. – Széles
mosolyra húztam a számat és felfelé pislogtam nehogy megint sírni kezdjek. Apu ott állt egy darabig,
majd kifelé indult a szobából. –Apu! – szóltam utána, ekkor hirtelen megfordult és a szembe nézett
velem . –Szeretlek! – Láttam ahogy elérzékenyül és a sírás fojtogatja pont úgy mint



engem. - Én is téged kicsim ezt soha ne feledd el! – és ezzel kiment a szobámból .

Én meg, egyedül maradtam kb. 2-3 nagy dobozzal és két bőrönddel és ez még csak az én cuccom
volt.  Kíváncsi  lennék,  anyunak mennyi  van.  Mivel  már  nagyon fáradt  voltam a  pakolástól  úgy
döntöttem lefekszem aludni és holnap reggel ráérek aggódni , hogy fogom ezt mind lecipelni innen
az emeletről be a kocsiba. Az éjjel közepén arra riadtam, hogy rosszat álmodok . Azt talán inkább
nem, részletezném, hogy mit. Felkapcsoltam a lámpám és, kezembe vettem a rajz füzetemet és a
szobámat kezdtem el lerajzolni , még eredeti alakjában, dobozok nélkül . Elkezdtem a lila falakkal ,
majd  a  barna  padlóval  folytattam  ,és  végül  berajzoltam  a  bútorokat:  íróasztal,  tv,  székek  ,
könyvespolc….stb.  Mire  végeztem annyira  elfáradtam ,hogy  inkább  visszafeküdtem aludni  ,  és
reménykedtem abban , hogy nem folytatódik az álom. Igazam lett, mert reggel , mikor felkeltem nem
emlékeztem semmiféle rossz álomra . Kócos hajjal mentem be a fürdőbe . Ott bent varázsoltam
magamból egy szépnek mondható lányt és mikor kijöttem magamra sem ismertem. Szépen lassan
lesétáltam az emeletről és anyát vagy apát kerestem de, nem találtam senkit. –Anya?! –Apa ?! – Van
itthon valaki? – Kiabáltam, de senki nem válaszolt. Bementem a konyhába és az asztalon találtam egy
cetlit. Ez állt rajta: - Kicsim! Mire felébredsz mi már nem leszünk itthon mert, én a munkahelyemre
mentem elköszönni. Apád pedig Szintiért ment, hogy még egyszer találkozhassatok az indulás előtt.
Sok-sok  puszi  :  Anya  Szinti  nagyon  sajnálta  ,  hogy  elmegyek  és  hogy,  az  utolsó  évemet  az
általánosban nem itt, vele töltöm de szerencsére hamarosan újra talizunk . Aki fontos volt nekem,
azzal  vagy  találkoztam,  vagy  beszéltem.  Sajnáltam  hogy  elmegyünk  de  valamennyire  ha  csak
minimálisan is de érdekel hová megyünk , hol fogunk lakni ,  kik lesznek az új osztálytársim, a
tanáraim? Ezekkel a gondolattokkal a fejemben pakoltam le mindent a szobámból be a furgonba,
mert anyunak sem volt kevés holmia ezért f kellett bérelnünk. Búcsúzkodni kezdtem a háztól ,a
szobámtól ,az apámtól.

 

–  Hát ez a nap is  eljött  .-  Mondtam .  –  Igen Kelly,  eljött  de ne búsulj  nem sokára megint
találkozunk . – és két puszit nyomott az arcomra , és szorosan megölelt. Én is megöleltem, majd
könnyes szemmel beszálltam a kocsiba és elindultunk.

 



Első Fejezet

Miután elindultunk , elővettem a zenelejátszómat és egész úton a rajta lévő dalokat hallgattam.
Így hamar el is telt az út. Mire legközelebb felnéztem már Győrben jártunk. Anyu hátranyúlt és
megfogta a kezem. Leállítottam a zenét és ránéztem. – Mindjárt oda érünk. Szerintem neked nagyon
tetszeni fog a lakás. Úgy rendezheted be a szobád ,ahogy csak akarod. – Mikor anyu ezt kimondta
kicsit jobb lett a hangulatom . Magamban már el is kezdtem rendezgetni mit hova teszek , vagy hogy
milyen színű legyen a falam? - Anya! Kérdezhetek valamit ? - kicsit féltem feltenni neki elsőre a
kérdést. - Persze , mondjad csak . - neki is feltűnt ,hogy feszengek. – Kaphatok egy kiscicát? –
reménykedő arccal néztem rá, majd folytattam a könyörgést .- Kérlek! Gondját viselem majd és ki is
takaríttok utána. Ígérem! csak had kapjak egyet. –Hát , nem is tudom Kelly . Túl nagy felelősség egy
kisállat nem gondolod? – és érdeklődő arcot vágott hozzá mint aki nem hisz abban amit az előbb
mondtam. – De úgy szeretnék egyet , gondolj bele mikor te nem leszel otthon én egyedül legyek ? De
ha van ott egy cica akkor már nem leszek egyedül. – kicsit megpróbáltam hatni anyura egy aranyos
képpel amit a telefonomon találtam és megmutattam neki. Ekkor egy kicsit megenyhült az arca. –Jó
legyen kaphatsz egy kiscicát! Egyetlen feltétellel. Ha nem viseled a gondját amibe beletartozik a :
takarítás, etetés és az hogy foglalkozz vele ami alatt azt értem , hogy játszanod is kell vele, ha mind
ezt nem teszed a cica megy a háztól. Rendben ? – majd kiugrottam a bőrömből örömömben . Meg
akartam ölelni anyát de éppen vezetett így nem tudtam . – Köszönöm ,köszönöm ,köszönöm! Ígérem
gondját fogom viselni. Hidd el te is szeretni fogod. – ekkor előre hajoltam anyuhoz és nyomtam egy
puszit az arcára. Láttam , hogy befordulunk egy kis utcába és elhaladunk egy iskola előtt amire ez
volt írva : Győri Művészeti Általános iskola és Gimnázium. – Anya, én ide fogok járni ? –kérdeztem
kicsit izgatottan. Csak néztem hogy mekkora ez a suli és hogy milyen szép kívülről . A lépcsősor ami
felfelé vezetett a kapuig , gyönyörűen meg volt munkálva és a kapu is csodaszép volt. – Igen kicsim
te ide fogsz járni .Tegnap felhívtam az igazgatót és örömmel fogadnak téged ,mint új diákot, a 8/a-
osztályba .Mivel nem sokára itt a suli kezdés ideje holnap belátogatunk ide a könyveidért. - mosolyra
húzta  a  száját  .–Örülsz?-  kérdezte.  –Hát  egyenlőre  nem tudom mire  számítsak  de  igen  örülök
neki,hogy ide járhatok majd. – és érdeklődve néztem tovább a sulit, míg teljesen el nem hagytuk.
Egyszer csak anyu fékezett és megálltunk. –Megjöttünk!- mondta anyu majd kinyitott az autó ajtaját.
Én is követtem a példáját . Mikor megláttam a nagy négyemeletes narancssárga épületet,elállt a
szavam . Közben láttam , hogy anyu odébb sétál telefonnal a fülén, de csak annyit értettem abból,
amit mondott:- Igen , igen már megérkeztünk. A segítségét kérném , igen ha lenne szíves most ide
jönni. A címet ismeri köszönöm . Viszont hallásra. –majd visszasétált mellém és a vállamra tette a
kezét. –Ne izgulj nem a negyedikre kell felvinned a holmikat. – és széles vigyorra húzta száját. –Hát
akkor hova ? – kérdeztem ,de aggódtam, hogy azt mondja , a harmadikra . Mert még az is nehezemre
esett volna . – A földszint középső lakás a miénk . – Megkönnyebbültem mikor kimondta, igaz így is
cipekednem kell, de legalább nem szakadok meg. Annyira. – de ezt csak gondolatban tettem hozzá.
Anyu megindult a lépcsőház felé kinyitotta az ajtót és elindult felfelé. Én meg követtem, felpakolva
cuccokkal. Nem is látszottam ki annyi csomag volt a kezemben. Mire végre felbotladoztam azon a tíz
lépcsőn , addigra anyu már bent volt a lakásban és húzta fel a redőnyöket hogy lássunk is valamit a
lakásból ,ne csak a nagy feketeséget. Lepakoltam valahova a sok cuccot és húztam egyet a hajamban
lévő hajgumin. Azt hiszem ki is téptem néhány hajszálamat. Upsz. –Anya merre vagy ? – nem láttam
semmi sem. Zajokat halottam, de nem lett fényesség. –A nagyszobában. – kiáltotta oda nekem. - Most
ezzel nagyon sokat segítettél ugye tudod? – kiáltottam neki vissza. És abban a pillanatban világos
lett és mindent láttam . Ahhoz képest, hogy egy üres lakásra számítottam. Ez nagyon is be volt
rendezve. –Most már jobb ugye ? Na hogy tetszik? – kérdezgetett anyu. Ott álltam a berendezett
szoba közepén és tátva maradt a szám . Ez meg hogy lehet?- kérdeztem magamtól gondolatban. Ilyet
még életemben nem láttam.  Narancssárga  fal  és  barna  ülőgarnitúra  ,  előtte  egy  üvegasztal  .
Szekrénysor állt  a fal  előtt.  Tv-állványnak is  volt  hely ,amit  magunknak hoztunk.  Hirtelen nem



tudtam hol vagyok , olyan volt, mint egy családi ház. De ez mégis panel volt. –és nem is rossz! –Anya,
én ….. nekem … ez nagyon tetszik . Hol az én szobám ? Az is be van rendezve ?- kérdezősködtem és
közben anyára néztem, akin láttam ,hogy megkönnyebbül, amikor ezt kimondtam . – A te szobád is
be van rendezve , nézd meg nyugodtan . A folyosó másik végén van . – És már rohantam is annyira
izgultam milyen lehet a szobám ? Hogy nézhet ki ? Mik vannak benne? Beléptem. Olyan szinten
lepődtem meg , hogy szinte sokkot kaptam . Egyszerűen gyönyörű volt halványlila falak , beépített
szekrény , könyvespolcok szinte végig a falon . Egy francia ágy az erkély előtt. Várjunk csak mit is
mondtam . ERKÉLY. Van erkélyem egy saját erkélyem . Istenem de szép el sem hiszem hogy ez mind
az enyém. Vissza mentem anyához és megölelgettem megpuszilgattam ő meg nem győzte viszonozni.
Szavak nélkül is megértettük egymást. Ekkor kopogtak az ajtón . Anyu elengedett és odament az
ajtóhoz . Váltott pár szót a Költöztetővel majd eligazította, hogy mit hova tegyen és lement vele a
kocsihoz. Bementem a szobámba megálltam a beépített szekrény előtt és megnéztem magamat a
tükörben . Hosszú szőke haj begumizva. Pink egyszínű, rövid ujjú póló volt rajtam , és szürke farmer
. Ez vagyok Kelly Desh egy átlagos lány .Nem tudom ,hogy fognak majd az osztálytársaim fogadni.
Csak reménykedni tudok. De két nap múlva ez úgy is kiderül , mert itt lesz Szeptember 1. és a suli
kezdete. –Kelly! Gyere és segíts nekem , mert nem bírom el . – kiáltott nekem anyu. Oda rohantam
hozzá és elvettem tőle az egyik bőröndöm és már vittem is be magamhoz , hogy elkezdjek belőle
kipakolni és elkezdeni az életet itt Győrben . Rádobtam a bőröndöt az ágyra és kicibzároztam. Amint
kinyitottam és megláttam a cuccaimat , elérzékenyültem eszembe jutottak az emlékek. De gyorsan
tovább siklottam efelett és boldogan pakolásztam . Közben csak gyűltek és gyűltek a dobozok a
szobámba mert a költöztetőt anyu ide irányította hozzám. Már ki sem látszottam a kupiból mikor
valaki bekopog. –Kell segítség Kelly? Vagy egyedül is megy ? – kérdezte anyu kicsit félénken. –Igen
anyu , jól jönne a segítség – erre anyu is elmosolyodott. –A költöztető most ment el , úgy hogy ha
gondolod körülnézhetsz a lakás többi részén is . És utána ha kész vagy a pakolással elmegyünk a
kisállatboltba venni neked egy kiscicát és a hozzá való holmikat. Persze csak ha szeretnéd ? De ráér
holnap is . – anyu ravaszul mosolygott mert tudta hogy ha ezt elmondja akkor hiper gyorsassággal
fogok rendet rakni , akár segítség nélkül is 2 óra alatt. –ilyet kérdezni anyu ! Túl jól ismersz te
engem . – És mire kimondtam már pakoltam is és hipp-hopp másfél óra alatt kész is lettünk . A
szobám ragyogott és rend lett. Kimentem és körülnéztem a lakás többi részén is . Láttam egy átlagos
fürdőt és egy mindennapi konyhát is . De amikor kiléptem az erkélyre akkor minden megváltozott.
Otthon  éreztem  magamat.  Nem  sok  időt  töltöttem  el  ott  ,mert  anyu  kiabált  ,hogy  kész  van
indulhatunk. –Rendben anyu csak még egy pillanat. – felnéztem az égre még egy utolsót ,majd
elindultam le anyuval a kocsi felé. Mire odaértünk addigra nagyon izgultam , hogyan fogok én
választani olyan sok cicus közül? – kérdeztem magamtól gondolatban. Megérkeztünk, kiszálltunk és
elindultunk a bolt felé. Aminek az oldalára mindenféle állatképet festettek . Nagyon tetszett, ezért
mosolyogva léptem be a boltba anyuval az oldalamon. – Jó napot kívánok a hölgyeknek ! Miben
segíthetek? – kérdezte egy magas középkorú , barna hajú ember a pult mögül. –Jó napot ! Egy
kiscicát szeretnénk venni magunknak és a hozzá való dolgokat. - Mondta anyu majd rám nézett és
megszorította  a  kezemet.  Olyan,  Na  gyerünk!  féle  pillantása  volt.  Odamentem az  eladóhoz  és
rákérdeztem merre vannak a cicák . Az eladó elkísért odáig engem ,anyu meg a holmikat nézegette
mik kellenének majd az én kisállatomnak.

 

Minden kisállat külön-külön kis ketrecekben volt elhelyezve. Volt ott egy édes kiscica ami elsőre
nekitámaszkodott a rácsnak és a mancsával kifelé nyúlkált . Szürke volt nyakán egy fehér gallérral.
Alig lehetett 6 hetes. –Nekem ő kell jelentettem ki . – a többire rá sem néztem . Én ezt már akkor
eldöntöttem mikor megláttam . Az eladó odajött kivette nekem a ketrecből , ráadott egy nyakörvet és
a kezembe nyomta. –Tessék. Anyukád már vár rád a kasszánál. – mondta majd elviharzott annak az
irányába.  Elindultunk anyu felé.  Amikor  meglátta  a  kezembe a  kiscicát  rögtön elmosolyodott  ,



amolyan : Jaj de édes ! arccal. –Hát nem aranyos ? – kérdeztem. Rögtön odajött hozzánk és elkezdte
simogatni . –Mi lesz a neve ? – kérdezte. –Én a Sütire gondoltam . Olyan édes mint egy Süti. – anyu
erre nagyon kacagott, majd fizetett és ő két nagy szatyorral én meg Sütivel a kezemben indultunk
haza. Mire hazaértünk addigra süti össze-vissza karmolt , de nem haragudtam rá , hisz nem tehet
róla. Beléptem a lakás ajtaján és bementem a szobámba ott letettem a földre és hagytam, had nézzen
körül.  Rögtön elfutott az asztal alá és onnan kukucskált kifelé.  –Anya hoznál be valami játékot
Sütinek , kérlek ?- anyu pár másodpercen belül a kezében egy gombolyaggal érkezett. Odaadta
nekem . – Tessék szívem. - majd kiment a szobából és becsukta maga mögött az ajtót , nehogy ki
tudjon szökni az én kis cukorfalatom . Odagurítottam neki a kis gombolyagot és ő rögtön rákapott
játszani kezdett vele. Addig nekem volt időm kimenni anyuhoz és megkérdezni miket vett neki. – Van
itt alomtálca , játékok, etető és itató tálak , alom, fekvőhely, és egy adag cicatáp . Ezt mind viheted
és elhelyezheted a szobádban és a lakás területén . – Köszönöm anyu . – és nyomtam egy puszit az
arcára . Erre ő elmosolyodott. Mikor beléptem a szobám ajtaján Süti már nem az asztalom alatt volt,
hanem az ágyamon feküdt és aludt. Kimerült az utazásban és a játékban. Óvatosan kivettem a
zacskóból az alvópárnáját és lettem az ágyam mellé , majd megfogtam és beletettem őt magát is meg
a  játékát  is.  Kitettem  a  tálkáit  az  ajtó  mellé  az  alomtálcát  pedig  az  erkély  melletti  ajtóhoz.
Beleöntöttem egy kevés almot és a szatyrot mellé tettem. Olyan fáradság tört rám , hogy szinte
beleájultam az ágyba.El is aludtam rögtön, ruhástul mindenestül.

Reggel azt hittem , hogy csak álmodtam ,de kiderült ,hogy nem . Ugyanis mikor kinyitottam a
szemem, egy szürke pamacsot pillantottam meg , pont az orrom előtt. Süti ugyan is az éjjel közepén
felmászott hozzám az ágyra és idegömbölyödött a fejemhez. Olyan aranyos ,hogy meg sem mertem
moccanni.  Anyu  nyitott  be  a  szobámba  és  amikor  megpillantotta  Sütit  rögtön  rohant  a
fényképezőgépért , hogy megörökítse ezt a pillanatot. Meghatottan pislogott párat majd közelebb
jött  és  megsimogatta ,  felemelte és  a  helyére rakta.  Erre természetesen felkelt  és  csodás kék
szemekkel meredt anyura. –Nem akartalak felébreszteni cicukám, bocsi . – és most először halottam
meg Sütit nyávogni. Olyan csilingelő hangja van . Nem is tudom mihez hasonlítani . Én közben
felültem az ágyon és néztem anyu mit művel szegény Sütivel. – Szerintem éhes . De az is lehet hogy
csak szomjas. Adok neki enni. – kikászálódtam a konyhába és hoztam neki reggelit. – Cicc , cicc. -
mondtam és ő már rohant is felém . Leraktam elé a tálat és csak úgy falta. Legközelebb akkor nézett
fel mikor befejezte. Csupa maszatos volt a kis orra mega szája is. Anyu egy zsebkendővel letörölte és
máris tiszta lett. –Elmegyek fürdeni addig figyelnél rá egy kicsit? Kérlek. –olyan szépen néztem rá
ahogy csak tudtam. –Rendben de siess jó ?- és mosolyogva nézte ahogy Süti játszik a fonalával.
Siettem amennyire csak tudtam. Közben fogat is  mostam, megfésülködtem .  Észre is  vettem a
homlokomon gyülekező pattanásokat. – Na majd lekezelem. - gondoltam magamban. Kimentem és
anyut a nappaliban találtam ölében az alvó cicával. Megálltam az ajtóban és mosolyogva néztem őket.
–Örülök ,  hogy ilyen hamar megkedvelted te is.  –  majd odamentem és leültem mellé.  –  Mikor
megyünk a sulimba a könyveimért?- kérdeztem kicsit halkabban nehogy Süti felkeljen rá. –Mikor
szeretnél? – kérdezett vissza anyu. Ezen kicsit gondolkodtam . –Mondjuk most ? Neked megfelel? –
és reménykedő arcot vágtam hozzá. – Sütivel mi legyen ? – kérdezte . –Szerintem most még egy
darabig aludni fog . Majd bezárjuk hozzám amíg nem leszünk itthon. Anyu bólintott és mosolyogva
odaadta nekem Sütit. Sütit betettük a helyére és már indultunk is. Most nem kocsival ,mivel 3 perc a
séta a suliig. A suli lépcsőin felfelé elgondolkodtam azon ,hogy én holnapután már reggel nyolckor itt
fogok várni arra ,had mehessek az órákra. Kicsit beleborzongtam a gondolatba. Mert még nem
ismertem itt senkit és semmit sem. Beléptünk az aulába ahol a portás hölgy igazított el minket az
igazgató nőhöz. Felmentünk az emeletre és megálltunk egy ajtó előtt ,amin egy kis táblára ez volt
kiírva: Perl Anna Igazgatónő . Bekopogtunk. Majd beléptünk és egy 40 év körüli hölgy ült az asztal
mögött. – Jó napot kívánok ! Az én nevem : Desh Attiláné. – mutatkozott be anyu majd folytatta: - A
kislányom Kelly . –Csókolom. –szóltam közbe . – Tankönyveiért és eligazítása miatt jöttünk. - folyatta
anyu. –Jó napot ! Én Perl Anna vagyok de szólítson nyugodtan Annának . Te pedig Kelly Anna
néninek. - mindketten bólintottunk. – A tankönyveket már előkészítettem és hétfőn 3 osztályfőnöki



órával fogsz kezdeni. – folytatta az igazgatónő. –Köszönöm szépen a könyveket és a tájékoztatást. –
szóltam közbe . – Igazgatónő ! El tetszene mondani nekem hol találom majd az osztálytermem? -
kérdeztem  .  –  A  folyosó  végén  balra  ,  a  17-es  terem  az  .Nyugodtan  nézd  meg  kint  van  az
osztálynévsor  is  amiben már  te  is  szerepelsz  .  –  fejezte  be  az  eligazítást  Anna  néni.  Anyával
megköszöntünk mindent , és elindultunk leendő osztálytermem felé. Mikor odaértünk az ajtón egy
olyan táblát találtunk ,mint az igazgatónőnél. Ez állt rajta : Kásásh Tímea osztályfőnök 8/a- osztály.
Alatta egy névsor :

- Berkes Olivér - Desh Kelly - Érd Milán - Lovas Ágnes - Marag Fanni - Nagy Olívia - Örsi Lúcia -
Szabó Áron - Szabó Melinda - Zsédely Ákos

- Ők itt az osztálytársaim. Mit szólsz hozzá anyu ? – kérdeztem tőle , türelmetlenül várva válaszát.
–Hát  kicsim,  mivel  még  nem  ismerem  őket  ,nem  mondhatok  semmit  sem  .-  Nézzünk  be  az
osztályterembe is . – mondta anyu és már nyitotta is ki az ajtót. Olyan furcsa az egész. A régi
sulimban 2 személyes padok voltak és legalább 20-an voltunk egy osztályba. Itt meg egyszemélyes
padok vannak és tíz van belőle. Az osztályban is csak tízen vagyunk. – Hát ez érdekes. – gondoltam
magamban. –Hát nem mindennapi. – Tette hozzá anyu is mintha egy rugóra járna az agyunk. – Nézd
Kelly mennyi oklevél  .  Van itt  rajzversenyről  kapott  ,  de akad olyan is,  ami magyar helyesírás
versenyről van . – odaléptem a nagy parafatáblához ahol anyu állt . Megszámoltam legalább 10
oklevél volt ott . Legtöbbször egy nevet találtam meg : Zsédely Ákos – rajzverseny első helyezés. –
Na ,lesz kit lenyomnom rajzversenyeken. – gondoltam magamban elég jól rajzolok szerintem . Hát
majd kiderül. - Nézzük meg az évfolyamtársaim névsorát is . –kérleltem anyut. – Rendben nézzük
meg , nem csak te én is kíváncsi vagyok. – mondta anyu , és elindultunk kifelé a teremből. Szemben
volt a 18-as terem és azon is volt egy névsorlista :

- Csengeri Márta - Detren Levente - Fess Viktória - Ida Kristóf - Lindsor Dániel - Kendy Nelli -
Ónódi Dávid - Vindi Félix - Volti Anett - Will Balázs

- Ők lennének azok? – és kicsit furcsálltam , hogy ők is csak 10-en vannak . – Igen ők . De előbb az
osztálytársaiddal kell majd megismerkedned , utána ő velük is barátkozhatsz. – vont vállat anyu majd
karon fogott és elindultunk hazafelé. Mikor otthon beléptünk az ajtón , egy nem túl szép látvány
fogadott minket a szobámban . Ugyan is Süti a szobám közepére pisilt , én meg hirtelen azt sem
tudtam mit csináljak. Szidjam le ?! De hiszen még csak kiscica azt sem tudja hova kellene pisilnie.
Takarítsam fel egy szó nélkül? akkor soha nem tanulja meg , hogy hova kell intéznie a dolgát. – Anyu
! Adnál egy kis tisztító szert? – kiabáltam . – És egy gumikesztyűt is kérlek. – anyu már hozta is a
dolgokat én meg állhattam neki takarítani , ami nem volt túl kellemes. Miután kellemesen melegem
lett, a takarítástól kimentem az erkélyre és kicsit nézelődtem . De becsuktam az ajtót nehogy a kis
gaztevő ki tudjon jönni. Pár perc elteltével anyu is kijött mellém és együtt álldogáltunk tovább .
Egyszer csak így szólt nekem : - Kész az ebéd ha gondolod ehetünk most is . – most hogy ezt
kimondta jöttem rá , hogy valójában éhes vagyok és jólesne pár falat. – Tőlem ehetünk , de csak ha te
is  éhes vagy.  –  mondtam ,  erre anyu bólintott  .  Megfordultunk és megláttuk ahogy vágyakozó
szemmel néz ránk Süti az ajtó mögül. Már nem is tudtam rá haragudni annyira aranyos volt. Adtam
neki is ebédet és mi is nekiálltunk anyuval enni. Zöldségleves volt és darás tészta . Finom volt .
Bementem a szobámba elővettem a laptopomat és bekapcsoltam . Odaültem vele az asztalomhoz ,
ölembe  vettem  Sütit  és  bejelentkeztem  skype-ra  ,  vártam  majd  pár  perccel  később  apu  is
bejelentkezett. Elindítottam a hívást. – Szia apa ! Hogy vagy ? – kezdtem mikor megláttam aput. –
Szia Kelly ! Én jól vagyok köszönöm . De te mesélj, veled mizújs?- kérdezte apu és kíváncsi arcot
vágott. Rámosolyogtam és felemeltem az ölemben lévő cicát . Rögtön elmosolyodott. – Na , hogy
tetszik? – kérdeztem mosolyogva. – Sütinek hívják . –tettem hozzá. – Nagyon aranyos .- mondta és
tovább  mosolygott.  Apuval  estig  beszélgettem mindent  elmeséltem neki  .  Anyu  vetett  véget  a
beszélgetésnek mondván elég késő van már. Elköszöntem aputól , és elmentem fürdeni. Bekentem a



fejemet a pattanás elleni krémmel. De nem igazán hittem benne , hogy holnap reggel nyomuk sem
lesz.  Elköszöntem anyától  és  mielőtt  elmentem volna  lefeküdni  adtam Sütinek  egy  kis  kaját  .
Befészkeltem magamat az ágyba és elalváshoz készülődtem , mikor meghallottam egy kétségbe esett
nyávogást. Jaj Süti kint maradt az előszobába és szeretne bejönni de nem tud. Még anyu előtt oda
értem az ajtómhoz és beengedtem . Visszamásztam az ágyba és végre neki állhattam aludni.

Reggel mikor felkeltem jobban hasonlítottam egy madárijesztőhöz, mint önmagamhoz. Gyorsan
kifésültem a hajam és így jobb lett a kinézetem. Fogmosás közben észtevettem hogy egy kisebb
domb nő a homlokomon oda fésültem a hajamat így jobban éreztem magamat, hogy nem látom.
Kinyitottam  az  ajtó  nagyobb  lendülettel,  mint  szoktam  és  anyu  pont  arra  jött  kezében  a
joghurtommal amit nekem akart bevinni . Mikor kiléptem az ajtó mögül anyu arcán találtam rá
reggelimre. – Bocsi anya nem tudtam, hogy pont erre jöttél .- bocsánatkérően néztem rá és adtam
neki zsepit. Letörölte az arcát . De egy szót sem szólt . Miután kész lett és tiszta . Kitört belőle a
nevetés és én is vele kezdtem el nevetni. Süti odajött hozzánk és neki dörgölődzött anyu lábának .
Ránézett , lehajolt hozzá és megsimogatta . – Ha tudnál nevetni , akkor most biztosan te is rajtam
kuncognál.  –  mondta  anyu  Sütinek.  Kikerültem őket  ,  bementem a  szobámba  .  Előszedtem a
könyveimet amiket kaptam és elkezdtem őket felcímkézni. Találtam ott magyar, matek , német ,fizika
,töri,  biosz,  informatika  könyveket  .  Hogy  lehet  ,hogy  csak  ennyi  ?  –  kérdeztem  magamtól
gondolatban. Németországban nekem volt még kémia és földrajz órám is. De itt nem találtam ilyen
könyveket . Felemeltem a magyar könyvet és pelelapoztam . Kiesett belőle egy boríték. Felvettem és
kinyitottam ez állt rajta : Kedves Kelly Desh!

Hétfőn reggel , Legyen szíves fáradjon az irodámba egy kis eligazítást fog kapni mit merre talál.

Köszönettel : Perl Anna Igazgatónő.

Hát most már tudom , hogy hol fogom kezdeni a holnap reggelemet. Letettem a papírt és tovább
pakolásztam. Megírtam a füzeteket is . Hírtelen tanácstalan lettem . – Anya! – kiabáltam . Anyu
bejött a szobámba és megállt mellettem . – Igen Kelly? – és érdeklődő arcot vágott hozzá. –Mit kell
vinnem holnap  suliba  ?  –  fakadtam ki.  Anyu  ezen  elgondolkodott  egy  kicsit  és  így  válaszolt:-
Szerintem tolltartót , órarendet és egy füzetet amibe jegyzetelsz. – Kicsit megkönnyebbültem , hogy
legalább anyu tudja mit kell vinni ha én nem . Ezen elmosolyogtam magamban. Süti jött be utánunk
az ajtón. Nyávogott párat jelezte, hogy itt van. Arra várva , hogy játszunk. Amikor is csengettek.
Anyu nyitott ajtót. Kimentem én is, mert kíváncsi voltam ki az. Egy idősebb bácsi állt az ajtóban ,
kezében sétapálca. – Jó napot aranyoskáim ! – köszöntött minket a bácsi.  Mi anyuval kedvesen
visszamosolyogtunk rá és mi is köszöntünk. –Miben segíthetek ?- kérdezte anyu . Még mindig kedves
mosoly ült az arcán . –Csak üdvözölni szeretném újdonsült szomszédaimat. – válaszolt a bácsi . – Itt
lakom önök mellett , és gondoltam örülnének neki, ha ismernének valakit a házban . – mosolygott az
öregúr. Anyu szóba elegyedett vele én meg ebéd után vissza mentem a szobámba. Kicsit felnéztem
facebook-ra.  Szintivel  kezdtem el  beszélgetni.  Kérdezősködött  ő  is  pont  úgy mint  apu.  Neki  is
elmeséltem mindent , de ha még valaki megkérdezni ,hogy mi újság velem ? úgy fogom érezni
magamat,  mint  egy papagáj  aki  mindig önmagát  ismétli.  Elköszöntünk egymástól  és  kimentem
anyuhoz tévét nézni. Éppen Alkonyatot nézett. Így én is azt néztem . Nagyon nagy fanok vagyunk
anyuval . Ha nem láttam már 100-szor az összes részét ,egyszer sem. És még könyvben is kiolvastam
. Fél 11-kor lett vége, így anyu betessékelt aludni. Nyomott egy puszit az arcomra és lekapcsolta a
lámpámat.  Arra  gondolt,  hogy  én  majd  tudok  –e  aludni  ?  –  ez  kedves  volt  tőle  –  gondoltam.
Mindenesetre  azért  megpróbáltam.  Nem sok  sikerrel.  Össze-  vissza  forgolódtam ,  lerúgtam a
takaróm, akkor fáztam , ha betakaróztam meg melegem volt. Sehogy sem volt jó. És mire elaludtam
volna már reggel volt.

 



Második Fejezet
Reggel a tükörbe nézve,  komolyan megijedtem magamtól.  Kócos haj,  karikás szemek, bűzös

lehelet. Olyan voltam, mint egy zombi. Gyorsan fogat mostam, hajat fésültem és korrektoroztam a
szemem körül. Egy kis kék szempillaspirál és szemceruza.( hú de merész vagyok) És máris emberi
formát öltöttem. Felvettem egy fekete csőnacit és egy kék csipkés felsőt hozzá. Felhúztam az Adidas
cipőmet felkaptam a dzsekimet és indulásra készen álltam az ajtóban, fél hétkor. Kicsit túl korán .
Kimentem a konyhába és szépen lassan megreggeliztem . Volt rá időm. Anyu is lassacskán elkészült
de még mindig csak hét óra volt. Süti is aludt még. Szeptember elsején csak én vagyok ilyen fitt? –
kérdeztem magamtól gondolatban . Áhh Biztos csak ideges vagyok . Nyugtatgattam magamat. Ez
abban nyilvánult meg hogy nem bírtam egy helyben megmaradni. Egyik székről a másikra ültem , a
szobám és anyu szobája között mászkáltam . Végre eljött a fél nyolc , elindulhattam . – Szia Anyu !
Kívánj nekem sok sikert. – és adtam neki két puszit . – Sok sikert és ha végeztél hívj fel . – mondta
anyu .  Ez után megkerestem Sütit és megsimogattam. Majd nagy nehezen, de elindultam ilyen
gondolatokkal a fejemben : - Vajon kedvelni fognak ? , - Lesznek barátaim ? , - Könnyen befogadnak
majd?. Mire ezeket kifejtettem magamnak már a suli kapujában álltam. Vettem egy nagy levegőt és
beléptem . Ekkora nyüzsgést én nem sok helyen láttam. Leginkább boltokban , mikor leárazás van .
Minden féle korosztály keveredett, a felsősök a gimisekkel, kicsik a nagyokkal. Elindultam fel az
igazgatóiba. Bekopogtam és bementem. Anna néni már várt . – Szia Kelly! Köszönöm hogy idejöttél. –
mosolygott  rám  .  –Csókolom  !  Én  köszönöm  ,  hogy  segít  nekem  eligazodni  az  iskolában.  –
mosolyogtam rá vissza. Elmagyarázta nekem mit, hol találok , és hogy az iskolában mik a kötelezők
és  ,  hogy  mikért  kaphatok  büntetést.  Mire  ezeket  kifejtette  becsengettek.  Megköszöntem  a
segítségét és kiléptem az igazgatói ajtaján . Csend honolt mindenütt , mintha az előbb nem is itt
jártam volna.  Elindultam az osztályterem felé,  közben nyugtatgattam magamat.  Hogy nem lesz
semmi gond a tanárnő már biztos tud arról, hogy érkezem. Odaértem. Hallottam, ahogy odabent
beszélnek. Bekopogtam, erre odabent mindenki elcsendesült. Nekem meg gombóc nőtt a torkomba.
– Tessék ! – kiáltotta a tanárnő. Nagy levegőt vettem , és beléptem . – Csókolom .- Köszöntem és
éreztem magamon a tekinteteket. Néhányan össze- össze súgtak. – Áh . Bizonyára te vagy Kelly.
Gyere beljebb és mutatkozz be az osztálynak.  –  mondta kedvesen a tanárnő.  Én meg még azt
reméltem, hogy majd ő bemutat az osztálynak. Micsoda hülye egy gondolat volt.  – Sziasztok. –
kezdtem félénken . Mire néhányan elmosolyodtak. Ekkor adtam hálát ,hogy csak 10 fős az osztály .
Bár legszívesebben így is hazáig rohantam volna. – A nevem Kelly Desh . Németországból jöttem
ezért én a nevemet fordítva használom. -  folytattam de a végén így is  elcsuklott  a hangom. A
tanárnőre néztem aki bátorítóan bólintott. Így hát folyatnom kellett. – Remélem jól kijövünk majd
egymással. – mosolyogtam egyet halványan. A tanárnő átvette a szót. – Jól van Kelly foglalj helyet .
Ahogy a padom felé igyekeztem , éreztem magamon a kíváncsi tekinteteket. Leültem és a tanárnőt
figyeltem. Aki azt magyarázta éppen ,mivel bővült a házirend tavaly óta. De egy tekintetet még
mindig rám szegeződött. Körülnéztem . Megtaláltam azt ,aki engem nézett. Egy vékony, barna hajú ,
kékszemű srác. Tök helyes volt. Rámosolyogtam . Ő vissza mosolygott ,majd a tanárnő felé fordult.
Pont jókor ,mert éppen neki szólt: - Ákos !- szólt neki . Most már azt is tudom ,hogy hívják. De jó. –
Elhiszem , hogy érdekel Kelly. Nemsokára kicsengetnek és beszélgethetsz vele ,de addig is figyelj
rám. Köszönöm. – fejezte be a tanárnő. Kicsit elvörösödtem, szerencsére nem nézett rám senki a
tanárnőn kívül.  – Rendben ,  akkor lediktálom az idei órarendet. Ha mindenki hajlandó lesz ide
figyelni rám. – és szúrósan nézett Ákosra. Akin csak annyit lehetett látni , hogy rázkódik a válla. Én
is elmosolyodtam . És azon gondolkodtam vajon mikor fognak kicsengetni. Tök jó most vagyok itt
életemben először és az első órámon erre már most azon filózom, mikor csengetnek ki. Na szép kis
diák vagyok. - gondoltam magamban .
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