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Napjainkban
Hűvös szél fújt. A fák levelei között átszökött a napsugár, de már közel sem volt olyan ereje, mint

nyáron volt. Távolról nagyobb gyerekcsoport sikítozását, nevetését lehetett hallani, ahogy önfeledten
játszanak.  Egy terhes nő közelített  az óvoda kapujához,  pulóverbe és mellénybe burkolózott.  A
gyerekek megrohamozták.

- Óvó néni! Óvó néni!- ölelték meg.

- Jaj, óvatosan gyerekek! Tudjátok, vigyázni kell a kis Szabira – mutatott a pocakjára.

- Léna óvó néni, itt maradsz? – kérdezték reménykedve.

- Persze, én leszek veletek délután.

Léna  már  csak  a  délutáni  műszakot  vállalta  el,  hogy  kerülje  a  foglalkozásokkal  járó
stresszhelyzetet.

- Juhú, én majd foghatom a kezed alvásnál? – kérdezte Janka izgatottan.

- Jó, de akkor el fogsz aludni, ugye?

- Persze, csak meghallgatom a mesét, amit mondasz.

- Én majd a kiskakas gyémánt félkrajcárját akarom! - kiabálta Gergő.

- Nem, a farkastanyát mondja inkább óvó néni- perlekedett vele Levente.

- Na, ne veszekedjetek, majd én választok egyet a mesekönyvből – csitította le őket Léna.

- Ez az! Majd az lesz, amit óvó néni mond! Ne okoskodj, Levente! - csatáztak tovább.

- Viszont ha nem hagyjátok abba, egy mesét sem fogok mondani – szigorított be Léna. - Sorakozó,
megyünk befelé.

Az udvaron hallatszott, ahogy a menzán készítik az ebédet, klopfolják a húst, és a levegőben
lehetett érezni a finom étel illatát. Szerencse, hogy Léna már túl volt a kezdeti, rosszulléttel járó
időszakán, így jólesett neki a lengedező illat.

Ebédeltek, majd fogat mostak, és jöhetett az alvás. Léna imádja a munkáját. Szereti nézni, mikor
a gyerekek meseolvasás közben teljesen átélik a történetet, és látszik, hogy elgondolkodnak rajta.
Sokan lemaradnak a mese végéről, mert már az első mondatok után elalszanak. Csend és nyugalom
lett a csoportszobában. Lénának ez most jól jött, mert kezdett keményedni a pocakja, így leült és
feltette a lábait egy székre. Három hónap van hátra a terhességéből, szóval még bírnia kell, de már
nem jár be sokáig dolgozni. Úgy tervezte, az utolsó két hónapot már otthon tölti. Férjével majdnem
mindent megvettek már a kicsinek, egy pár apróságon kívül. Léna kapott egy sms-t a férjétől.

- Jól vagy, életem? – Minden nap aggódik érte.

- Jól, csak egy kicsit feszül a pocakom – válaszolt.

- Nem jó már neked bejárni, drágám, de nincs már sok hátra.

- Kibírom, nem olyan rossz. Szeretlek!



- Én is szeretlek! Várlak haza.

A gyerekek ébredése nehéz és vontatott volt. Léna rendbe tette a lányok haját, a fiúknak pedig
segített az öltözésben. Uzsonna után már jöttek is a szülők. Lénát megrohamozták a kérdéseikkel,
hogy kinek mit csinált aznap a gyereke, rosszul viselkedett-e, vagy éppen kiemelkedően jól. Az ilyen
részletekre minden szülő kíváncsi. Mindenki szereti Lénát, így sokszor fel is tartják a beszélgetéssel.
Az  anyukák  legtöbbször  a  baba  iránt  érdeklődnek,  és  hasznos  tanácsokkal  látják  el.  Léna
meghallgatja őket, mert nem szeretné megbántani egyiküket sem, de persze, mint minden leendő
szülő, ő is a maga feje után megy.

Hazaérve férje várta. Neki is hosszú napja volt, de nem esett nehezére megmasszírozni egy kicsit
várandós felesége hátát, ami éppen leszakadni készült a tehertől. Különleges kapcsolat van köztük,
ami már nagyon sok megpróbáltatást kiállt, de a mai napig úgy szeretik egymást, mint mikor először
randiztak.

- Annyira várom már, hogy milyen lesz Szabika. Biztos szép lesz, mint az anyukája – puszilgatta
meg Léna hátát.

- Én meg remélem, olyan sármos, okos és jóképű lesz, mint az apukája - simította meg férje kezét.

Nagyon kíváncsiak voltak már, hogy milyen lesz élőben.

Kezdett beesteledni, mikor hirtelen megszólalt a házaspár csengője.

- Hagyd csak, megyek, kinyitom, szívem! – szólt Léna.

Az ajtót kinyitva Léna arca rezzenéstelenné vált, megdöbbenésében mozdulni sem tudott.

- Szia, Léna! Meglepetés! – Egy ismerős férfi állt az ajtóban.

Léna a hasához kapott, hatalmas fájdalmai támadtak.

- Valami baj van a kicsivel! – kiáltotta.

Férje gyorsan a segítségére sietett. Meglátta a váratlan vendéget.

- Te mit keresel itt? Miattad lett rosszul Léna! Takarodj innen!



Nyolc évvel korábban
A tizenkilenc éves Léna éppen befejezte a középiskolát Várnagyon, ami négy településsel arrébb

helyezkedett el, mint ahol szüleivel élt. Akkoriban még nem szeretett volna elszakadni a családjától,
így inkább minden nap busszal járt az iskolába, ami elég fárasztó volt, de négy év alatt hozzászokott.
Szerette az osztálytársait, akik közül Szandra és Olga jó barátnői lettek, de az iskola végeztével
Szandra lemorzsolódott, nem keresték tovább egymást. Olga viszont még egy darabig tartotta vele a
kapcsolatot. Ő Szenderen lakott, ami egy Lénáék melletti város. Angyalkerten semmilyen szórakozási
lehetőség nem volt, így Léna inkább Szenderre járt át. Elég ritkán tudtak találkozni, de akkor moziba
mentek, diszkóba, vagy beültek egy kávézóba beszélgetni. Sokat nevettek közösen kitalált vicceiken.
Volt egy törzshelyük, a Road Caffee.

- Úgy szeretek ide beülni és nézelődni – mondta Léna, miközben a nagy panorámaablak mellett
ültek, és forró csokit kortyolgattak.

-  Én is.  Szeretem kibeszélni  az embereket,  hogy ki  milyen ruhában van – bökte meg Lénát
nevetve.

- Igen, mellesleg a pultos srác sem rossz látvány – mosolygott sejtelmesen Léna.

A pultban a huszonöt éves Patrik dolgozott, szőke, rövid hajú, világoskék szemű. Testalkata kicsit
mackósabb, ami nem feltétlenül Léna zsánere, mégis volt a tekintetében és a kisugárzásában valami,
ami tetszett a lányoknak.

- Én is figyelgettem már, hogy nem rossz a Patrikocska. Kis humorzsák.

-  Szeret  viccelni,  észrevettem.  A  múltkor  is,  amíg  vártam rád,  bejött  egy  csaj,  odaköszönt
Patriknak, és le akart ülni egy asztalhoz. Patrik meg rászólt, hogy nincs szabad asztal, bocsi, közben
meg csak én ültem bent, meg egy pasi a pultnál. A csaj szegény megtorpant: most mi van?

- Ó, gondolom, a csaj majd elolvadt attól a különleges husky szemeitől - lökdöste mosolyogva
Lénát.

- Fú, nagyon szép szeme van, az biztos.

Az úton közben elhaladt előttük egy traktor.

- Gondolj már bele - nevetett Olga -, mi lenne, ha egyszer csak jönne egy traktor, felparkolna ide a
teraszra, kipattanna belőle Patrik – kezdte el nevetését visszafojtva Olga.

-  És  megpörgetné  az  ujján  a  traktorkulcsot,  mint  valami  BMW-kulcsot,  ide  kacsintva,  hogy
sziasztok, lányok – folytatta Léna, miközben dőltek a röhögéstől.

- Vagy ha mondjuk Wartburgja lenne, és jönne dolgozni. Csak azt hallanád az utcasarokról, hogy
höm-pöm-pöm-pöőőőőm, felkapcsol másodikba, hogy idáig elguruljon.

- És fehér trikóban ülne a fagyöngyös huzatú vezetőülésben. – Már sírtak a nevetéstől.

- És megkérdezné, hogy elvihetlek titeket egy körre, lányok? - Hangosan nyerítettek.

- Vagy ha kiszállna és lenne rajta egy hasi-tasi, az lenne az igazi – kapkodott levegő után Léna.

- Vagy a legjobb, a kézre akasztható autóstáska – hördült fel Olga is.



Rengeteget  szórakoztak,  jó  barátnők  voltak,  mégis  elkezdtek  távolodni  egymástól,  mert
mindketten  főiskolára  mentek  továbbtanulni,  különböző  településre,  és  így  messze  kerültek
egymástól.



Költözés
Léna angyalkerti lakos, ami egy teljesen átlagos település, kicsi utcákkal, ahol mindenki ismer

mindenkit. A gyerekek az utcán labdáznak, bicikliznek, az idősek pedig kiülnek a házuk előtti padra
beszélgetni. A kis település hátránya, hogy mindenki kibeszéli a másikat, akár barátok, akár nem.
Aki  valamivel  is  kitűnik  a  tömegből,  arra  egyből  megjegyzést  tesznek.  Sokszor  Lénáékkal  is
megtették,  mivel  a  lány elvált  szülők gyermeke:  édesanyjával,  Hajnallal,  és  testvérével,  Zitával
maradt, és ha édesanyja valakivel összejött, arról egyből ment a pletyka a faluban, pedig soha nem
rosszindulatú vagy bűnöző emberrel ismerkedett össze. Aki ilyen közösségben él, pontosan tudja,
miről van szó. Mivel Léna a középiskolát is távolabbi településen végezte, így a távollét nem volt
idegen számára, viszont most, hogy főiskolára megy, oda is kell költöznie, amitől egy kicsit tart. Nem
tudja, kivel lesz majd egy szobában, fél, hogy találni fog-e majd igaz barátokat.

Felvették  egy  kisvárosba,  Normatóra,  ahol  óvónőnek  tanul.  Már  a  szülőfalujában  is
megmutatkozott,  hogy  szeret  gyerekekkel  foglalkozni,  mert  évente  egyszer,  rendezvények
alkalmával,  önkéntesen  kézműves  foglalkozásokat  tartott  gyermekcsoportoknak.

El is jött az első nap. Beköltözött a kollégiumba, ami egy kissé elavult volt, emeletes ágyakkal, és
régies illat lengte be az egész épületet, de már tervezték a felújítását. Léna szobája 24-es volt. Két
másik lánnyal költözött össze, és közülük az egyikkel egyből megtalálták a közös hangot, nagyon
szimpatikusak lettek egymásnak.

- Szia! Én Péteri Evelin vagyok – fogott kezet a lánnyal.

- Szia! Én meg Velenci Léna.

A harmadik lány is csatlakozott:

-  Sziasztok!  De  jó,  hogy  megjöttetek,  már  nagyon  kíváncsian  vártam,  hogy  kik  lesznek  a
szobatársaim. Engem Sós Editnek hívnak. - Adott két puszit az arcukra. – Ha valami kérdésetek
lenne, szóljatok bátran, én már harmadik éve itt vagyok, úgyhogy elég jól ismerem a helyet.

- Köszi, kedves vagy. Egyelőre én még nem nagyon fedeztem fel a környéket, igaz, voltam a
gólyatáborban, de hál istennek engem nem szívattak meg nagyon, azon kívül, hogy egyszer bejöttek
hajnalban ébreszteni – mesélte Léna.

- Akkor szerencséd volt, mert hallottam, hogy valakivel takaríttattak például - mondta Edit.

- Igen, hál istennek, nem kerültem szem elé - mosolygott Léna.

- Én nem voltam a gólyatáborban, mert nem tudtam ideutazni korábban. Otthon maradtam még
egy kicsit a családommal. De tervezem, hogy kimegyek a parkba, mert nagyon szép - mondta Evelin.

-  Na,  ez nagyon jó ötlet  -  vágott  közbe Léna.  -  Ha kipakoltunk nagyjából,  elkísérhetlek,  ha
szeretnéd - nézett rá Evelinre. - De ha nem szeretnéd, akkor is megyek - mosolygott.

- Ja, én kérek elnézést! - forgatta a szemét, próbálta megijeszteni Lénát, hogy nem tetszik neki az
ötlet. Kicsit csendben maradt, majd válaszolt. – Persze, menjünk együtt – mosolyodott el.

- Jaj, már azt hittem, nem érted a humoromat - könnyebbült meg Léna.

Léna érezte, hogy ebből még nagy barátság fog kialakulni. Evelin első ránézésre is talpraesett, jó
kedvű, jó humorú lány, hasonló, mint Léna. Haja barna, középesen hosszú, mindig felcsatolt. Szemei
kedvességet sugárzóan barnák. Ő is elég alacsony, mint Léna. A másik szobatárs kissé hallgatag,



vékony, fekete hajú, tapasztaltabb, idősebb. Mivel harmadikos, már van kialakult baráti köre, de
azért kedves, és nyitott arra, hogy megismerkedjen a lányokkal. Berendezkedés után kimentek a
parkba, ahogy megbeszélték.

- Azért jó már itt lenni, és látni, hogy hol fogunk lakni meg tanulni, nem? - kérdezte Evelin séta
közben.

-  De igen, én is  tartottam tőle kicsit,  hogy majd milyen lesz itt,  kikkel  fogok találkozni,  de
kellemesen csalódtam.

- És te honnan jöttél, Léna? - kérdezte lehuppanva egy padra.

- Én Angyalkerten élek anyukámmal és nővéremmel. Elváltak a szüleim, így nehezen jutottam el a
főiskolára, mert nem vagyunk annyira jó anyagi helyzetben, de végül csak sikerült. És Te? - ült le
mellé.

- Én Kovakőn lakok a családommal. Nekem együtt élnek a szüleim, és van egy bátyám is, aki
szintén ide jár, utolsó éves, majd biztos találkoztok. Rolandnak hívják, majd bemutatom.

- Neked akkor van egy biztos támaszod itt, ez nagyon jó lehet.

- Hát, nem feltétlenül - vágta rá Evelin. – Azért van róla egy kialakított kép itt, és engem is oda
fognak sorolni.

- Akkor biztos nem stréber, ugye? - nevetett Léna.


