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Minden jog fenntartva!

Előszó

Azt,  hogy  élhetek,  egy  óriási  kiváltságnak  érzem.  Rettentően  tudok  örülni  a

legegyszerűbb és legkisebb dolgoknak, észreveszem a mindennapok varázsló momentumait,

amelyek mosolyt csalnak az arcomra. Mostanában egyre jobban figyelek arra, hogy egyetlen

egy  napom se  teljen  el  boldog  pillanatok,  percek,  órák  nélkül.  Akkor  is,  ha  időnként

becsúszik  olyan  időszak,  amikor  ezt  egy  nehéz  feladatnak  érzem.  Ha  lelkem  viharait

szeretném szerte oszlatni, elindítok egy vidám, mondanivalójában mindenképpen hasznos és

fontos filmet, vagy elolvasok egy szép idézetet. Nagyon hiszek azok mondanivalójában és

abban, hogy a sors nem véletlen sodorta elém éppen azt, éppen akkor. Szükségem van

ezekre a mondatokra akkor is, ha úgy érzem, hogy feleslegesen hajtok, hajszolok valamit,

amit  soha  nem  fogok  elérni,  és  olyankor  is  kellenek,  amikor  a  kifejezetten  pozitív

periódusomban vagyok, csak török előre és dolgozom, hogy közelebb kerüljek az áhítotthoz.

Nem  is  emlékszem,  hogy  ez  honnan  jött,  a  betűk  szeretetével  áramlottak  be  ezek  a

ragaszkodások talán, de már most biztos vagyok abban, hogy még sokáig fognak engem

elkísérni  ezek a kötődések.  A mondatokhoz,  a  mondanivalókhoz és a  véletlenekhez.  Az

utóbbi időben nagyon sokat gondoltam az elmúlásra. Nem a depresszív értelemben, hanem



épp az ellenkezője miatt jutott eszembe. Mivel nem tudhatom azt, hogy a fentiek mennyi időt

rendeltek el nekem és az mikor fog lejárni, úgy kell alakítanom a dolgaimat és egyáltalán az

egész életemet, hogy minél nagyobb ívben haladjak felfelé. Ha majd fel kell költöznöm,

magasról pakolhassák át oda, az égiekhez innen a Földről. Ezért törekszem egy jó ideje már

arra,  hogy  tudatosan,  nyitott  szemmel  és  az  adódó  lehetőségeket  kihasználva,  minél

tartalmasabban éljek. Leginkább magam miatt. Egész életet átívelő feladatot tűztem magam

elé:

Úgy leélni ezeket az évtizedeket, amiket kaptam a föld és a napkorong között, hogy ha

egyszer visszatekintek, már ráncos kezekkel és ősz hajkoronával, azt gondoljam: tényleg

kihoztam belőle, amit tudtam, és nem csinálnám másképp, mert nagyon szép és sikeres

életet élhettem.

Az, hogy kinek mi a siker, nyilvánvalóan szubjektív, vagyis nem lehet pontos fogalomként

meghatározni.  Karrier vagy családalapítás, talán a kettő együtt vagy az egyik a másikat

kizárva. Nem a munka vagy az állapot megnevezése a lényeg. Az érzés a fontos. Az, hogy

hogyan érezzük magunkat reggel, mi az első gondolat: „Úristen már megint?” vagy „Jaj, de

jó, hogy újra…!” Azt gondolom, hogy az önnön munkából fakasztott boldogság a legszebb és

legbecsesebb.  Ezt  szeretném  átélni  akkor,  amikor  kézhez  kapom  eme  történet  könyv

változatát. Szükség van vágyakra, álmokra, célokra, amelyek vezethetik az embert. Időt és

nagy türelmet igényel, mire eljutunk hozzájuk, de az érzés, mikor beteljesül, mámorító…

gondolom én. Még nem tapasztaltam.



Nekem egy könyv lebegett a szemem előtt amióta élek. Borzasztó közhely, de így van.

Egy olyan alkotás, ami a kezem munkája és a fejemben összeállt szavak, sorok, fejezetek

szüleménye. Azt gondolom, nem vagyok egyedül, ha azt mondom, arra a megállapításra

jutottam az évek során, hogy az önbizalom hiányos embernek egy másik világot jelenthet az

írás. Egy olyat, amelyben nincsenek társadalmi különbségek, kitaszítás, félelem. Nem kell

arra energiát fordítani, vajon mit gondolnak rólam az emberek. Saját magamnak szerettem

volna bizonyítani. Sokszor érzem azt, hogy sokkal többre vagyok képes, mint amit valójában

gondolok magamról, ezt már többször bebizonyítottam. Ez a könyv egy újabb lehetőség

lehet erre



Bevezetés

Történetemben  igyekeztem a  képzeletet  a  valósággal  keverni.  Nagyon  sok  életrajzi

motívum van benne, kicsit rólam is szól. Elég csak magára a vágyódás tárgyára, az örök

vívódásra, vagy a versekre gondolni. Nyilvánvalóan maga a könyvírási szándék is egy ilyen

szál, de ez mellett még jócskán van a történetben, ami igaz. Azonban az, hogy beleírjam

magam, olykor nehézséget okozott:

 

Mi az, amit még igen és mi az, amit már nem?

 

Nem állt az szándékomban, hogy kiadjam az életem, de a főszereplőm annyira hasonlít

rám (és ezt szerettem volna elérni), hogy kivédhetetlen volt egy-egy olyan jellemző, tett vagy

mondat, ami tulajdonképp én magam vagyok. Egy olyan regényt akartam és (azt hiszem

sikerült)  papírra  vinni,  ami  tökéletesen  tükrözi  egy  átlagos  lány  nem  mindennapi

képzelgéseit a saját jövőjéről, erről az egyetlen egy, vissza nem fordítható és meg nem

ismételhető életéről.

Ahogy a cselekmény halad, egyre inkább felszínre kerülnek a saját kétségbeeséseim, a

saját  félelmeim  és  a  saját  téveszméim,  amelyeknek  azért  engedtem  teret,  mert  meg

szerettem volna mutatni, hogy mi mindenen kell keresztül menni ahhoz, hogy a tervből

előbb vagy utóbb, de egyszer bizonyosan valóság legyen. Minden egyes elbizonytalanodás

csak vitt előre, hogy igenis még tovább!



Egy olyan fiatal, épp az érettségi fáradalmait pihenő lány a főhősnőm, aki gyakran az

írásba  menekül  a  mindennapok  elől.  Nagyon  sokszor  szorong,  de  ezeket  nem  hozza

felszínre, eltemeti magában és papírra veti, amikor úgy érzi, hogy kezd megtelni a feje és

már nincs hely  a  pozitív  gondolatoknak.  Saját  maga pszichológusa,  aki  önálló  formáját

találta  meg lelkének könnyítésére.  Minden reggel  ugyanazzal  a  vággyal  és  gondolattal

ébred,  de  nem minden  nap  tesz  azért,  hogy  az  meg  is  valósuljon.  A  történet  végére

megkapja azt, amire annyira vágyott, ahogyan én is, ezt a történetet. Ezzel ez az egész egy

tükörré válik, hiszen mire a végére értem és a főszereplőm végigment a folyamaton, én is

kézbe vehetem ezt a kötetet.

Szíve joga mindenkinek eldönteni, hogy mit gondol erről a könyvről, a borítók között

rejlő történetről.  Elsősorban azoknak szánom, akik sokszor kételkednek magukban, akik

valami pluszt várnak/vágynak ahhoz, hogy az adott céljukhoz közelebb kerülhessenek vagy a

választott úton végigmenetelhessenek. Rajtam rengeteget segített és bízom abban, hogy az

elolvasása után nem én leszek az egyetlen, aki így gondolja majd.



Első lépések
Minden évszaknak megvan a maga kincse és értéke. Számára a nyár az év legszebb időszakának

számított. Nem feltétlen csak a szabadság miatt, persze sokaknak ez jut először eszébe, de van még
sok más is, amitől kivételes. A Nap arannyá változtat mindent. Mosolyt húz az emberek arcára,
kinyitja a virágok bimbóit és meleget áraszt. Talán olykor túlságosan meleget. Ahogyan aznap is.
Forró júliusi  nap volt,  perzselő tűzzel,  az utcán szinte senki  sem tartózkodott.  Általánosságban
szerette az emberek nagytöbbsége ezt az évszakot, igyekezett házának, lakásának négy fala közül
szemlélni a napsütést. A legtöbben jobbnak látták, ha otthonukban maradnak, jégbe hűtött italokkal
kiegészítve esetleg egy kerti medencézős, baráti programmal, összejövetellel.

Anna különösen szerette a napsütéses hónapokat, bár ilyenkor sokszor csak a szobájába húzódott
a meleg elől, múlatta az időt. Nem akadt semmi fontosabb tennivalója és mivel nyári szünet volt,
tanulnia  sem  kellett  már.  Idén  érettségizett,  a  szomszédos  nagyvárosban  kívánta  folytatni  a
tanulmányait az ország egyik legnagyobb egyetemén. Épp abban az időszakban volt, amikor már
nem javíthatott az eredményein, csak várta az értesítőt, amelyben a jövőjét eldöntő sorok állnak.
Sikerült,  vagy  nem  sikerült.  Egyáltalán  nem  volt  mindegy  és  bár  hetek  óta  próbálta  magát
felkészíteni erre az időszakra, nem sikerült. Naponta eszébe jutott, hogy mi lesz pozitív és mi lesz
elutasító válasz esetén. Hogyan tovább akkor, ha nem veszik fel? Az a nagyváros nem csak pusztán
önmagát jelentette. Évek óta vágyott oda. Egyrészről a függetlenedés miatt is, másrészről meg azért,
mert ott valami olyat érzett, amit sehol máshol. Minden épület fala szinte kimondva is csábította
magához, a levegő tisztább volt, talán még a Nap is fényesebben ragyogott. Annak ellenére, hogy
nem volt kiugróan nagy távolságra a lakóhelyétől, közhely, de mintha egy teljesen másik világba
csöppent volna. Ezt egyszerűbben és jobban érzékeltetve nem lehet másképp megfogalmazni.

A naplójába írt is erről egy verset még évekkel ezelőtt:

Szüntelen vonz magával,

Ki nem mondott szavával,

Hívogat, csábít,

Öröklétre elámít.

 

Van itt valami, mi máshol nincs,

Érezhető, láthatatlan nagy kincs.

Szívem hevesebb ezen a helyen,



Minden részletet megfigyel szemem.

 

Velem legyenek otthonomban,

És elkísérjenek éji álmomban,

Amikor elképzelem, milyen itt élni,

A mindennapoktól is kell félni?

 

Ugye szebb, mint bárhol a világon?

Ugye csupa festői, mint egy nagy álom?

Ugye itt szeretik egymást az emberek?

Ugye nem veszekszenek a gyerekek?

Sok vágyam van, egy a közös,

 

E város falai állnak mind mögött.

Itt akarom leélni az életem,

Itt érjen utol a végzetem.

 
Még kisgyermek volt, amikor érdeklődni kezdett a színház világa iránt. A műfajok, a jelmezek,



egyáltalán  egy  előadás  színpadra  állításának  folyamata  foglalkoztatta.  A  tizenharmadik
születésnapjára,  ajándékként  belépőjegyeket  kapott  a  főváros  legnagyobb  színházának  egyik
előadására, amelyet szüleivel és néhány barátnőjével együtt tekintett meg. Onnantól kezdve még
inkább a művészet eme ága felé fordult, csak e témájú könyveket, híreket olvasott. Éhes volt az ezzel
a területtel összehozható információkra. Hamar ki is rajzolódott előtte, hogy melyek azok a műfajok,
amelyek különösen tetszenek neki. Leginkább a zenés és komikus vonalakra volt nyitott. Szobájának
polcain rendezetten álltak a könyvek, lemezek és DVD-k, amelyeket már-már rongyosra olvasott,
hallgatott vagy nézett. Ebben nem ismert mértéket.

Legtöbbjét kívülről fújta, de mindig talált valami újat vagy mindaddig fel nem fedezett részletet a
következő alkalommal. Ezen a perzselő napon is a lejátszóból kedvenc musicaljének dalai szóltak, ő
pedig csak feküdt az ágyon.

A lustálkodás nagyon ment neki… Ez egy örök küzdelem volt magával szemben, egy kettősség,
amelyet sehogyan sem volt képes levetkőzni. Ahogyan telt az idő, azért egyre gyakrabban érezte egy-
egy végighenyélt nap után, hogy vajon mások mit gondolnának, ha tudnák, hogy órákig nem csinált
semmi értelmeset vagy hasznosat, de aztán hamar szertefoszlatta ezeket a gondolatokat. Úgy érezte
nem tartozik senkinek elszámolnivalóval. Meggyőződése szerint, az egyik legjobb és leghasznosabb
állapot az egyedüllét volt. Nem tévesztendő össze az egyedülállósággal, bár annak is meg vannak a
pozitív hozadékai. Nagyon szerette azt az állapotot, amikor nem volt társasága, mert ilyenkor nyílt
lehetősége arra,  hogy magával  törődjön,  a  saját  gondolataival,  életével  és  problémáival.  Annak
ellenére,  hogy  olykor-olykor  becsúsztak  semmittevős  napok,  megpróbált  úgy  létezni,  hogy
kihasználja  a  lehetőségeket,  a  felkínálkozó  alkalmakat,  amelynek  látta  vagy  láthatta  a  pozitív
eredményeit. Az olyan dolgokat, amelyek jó hatással lehetnek rá, vagy az előtte álló akár rövid, akár
hosszú időszakra.

Igyekezett gondolatban két lépéssel járni maga előtt, de sajnos a valóság sokszor átírta a terveit.
Ez fakadhatott abból, ha nem jól mérte fel saját magát, vagy azt, amit az adott feladat megkívánt,
esetleg egyszerűen csak bebizonyosodott, hogy arra a valamire nem alkalmas. Szükségtelen nagy
dolgokra gondolni. Nagy jelentőséget tulajdonított az ismert és elismert emberek szavainak. Órákat
töltött el a számítógépe előtt, sorra nézte a beszélgetős műsorok elérhető részeit, amelyek vendégei
színészek,  rendezők  voltak.  Ezen  személyek  beszélgetéseit  füzetben  rögzítette,  amely  időt  és
türelmet igénylő feladat. Amikor öt, hat ember interjújának leírásába kezdett bele, de egyiket sem
írta végig, kezdte úgy érezni, hogy saját magának okozott kellemetlenséget, hiszen amit elkezdett,
azt bizony be kell fejezni. Ekkor következhetett az, hogy a naptárban kiszemelt egy napot, „Ma
mindent bepótolok” címszóval, amelyből persze nem lett semmi. Nem volt hozzá türelme.

Gyakran elképzelte magát felnőttként és olyan kérdéseket tett fel magának, mint például vajon mi
lesz  a  munkája,  kiben  találja  meg  a  társát,  akivel  együtt  élhet  hosszú  évtizedeket,  milyen
körülményeket  tud  majd  magának  megteremteni  a  későbbiekben,  hogyan  lesz  képes  arra,
megbirkózzon az elé tornyosuló gondokkal. Teljesen átlagos és ebben a korban magától értetődő
kérdések, amelyek általánosítással vagy anélkül, a legtöbb fiatalnak eszébe jutnak. Ki komolyabban,
ki kevéssé, de mindannyian foglalkoznak vele, ahogyan ő is.

Többször  is  maga  elé  vetítette  a  lehetséges  jövőjét.  Nem voltak  ezek  tiszta  képek,  pontos
elképzelések, inkább csak néhány ecsetvonás a vásznon, mint amikor még csak körvonalazódik a
majdani alkotás.

Ezek a gondolatok adtak számára mankót, ha egy-egy nehezebb döntés előtt állt, vagy amikor úgy
érezte, hogy inkább föladja. Bár kívülről egy kiegyensúlyozott, határozott lánynak tűnt, valójában
naponta vívott csatát saját magával szemben. A rengeteg kérdés és bizonytalanság ellenére, - hiszen
ő sem tudott belenézni a jövőbe - , nagyvonalakban látta maga előtt az életét és az volt számára a
legfontosabb, hogy idővel minél aprólékosabban kidolgozhassa a részleteket.

Számtalan ötlet felmerült benne, leginkább onnantól kezdve, hogy körvonalazódott az áhított
útiránya. Bár közel sem volt kidolgozott, hiszen csak a helyszínt tudta biztosan, ezért adta be abba a
bizonyos nagyvárosba a papírokat. Ha már ott lehet, akár kollégistaként is, felér az élet legnagyobb
örömével. Ebben soha nem ingott meg, de azért a szakirány megválasztása már nem ment ennyire



könnyen és határozottan. Megértette azokat az embereket, akik a majdan megszerzendő szakma
pénzügyi lehetőségeit látták maga előtt, számára is fontos volt, hiszen meg kell(ene) tudni élni, de
nem akarta, hogy csak ez határozza meg, végül mi legyen a papírra írva. Sokszor feleslegesen
stresszelő és legapróbb dolgokon is aggodalmaskodó emberként úgy érezte, a legjobbat akkor teszi
magával,  ha a kommunikáció felé fordul.  Egy olyan területbe ássa bele magát,  lehetőségekhez
képest minél jobban, ahol csapatban kell tudni dolgozni (ezáltal kicsit levetkőzheti az egyedüllét
iránti szeretetét), ahol rögtönözni kell (és nincs helye a leblokkolásnak vagy a kétségbeesésnek), és
ahol természetesen nagy szerepet kap az írás.

Mert  azt  teljesen biztosan tudta,  hogy egyszer  majd  egy  könyve fog  megjelenni.  Ez  volt  a
legrégebbi, legnagyobb álma és nem akarta, hogy kárba vesszen az a sok próbálkozás, amit ennek a
valóra váltásába már belefektetett. Sokszor megesett már vele, hogy nagyon komolyan elhatározott
valamit,  de nem vitte azt végig, mert elfogyott a lelkesedése, (ahogyan a már említett interjúk
leírásával kapcsolatban is), éppen ezért kishitűséggel és örökös önbizalom hiánnyal küzdött, mert
úgy érezte, hogy nincs elég kitartása véghezvinni valamit, ami számára fontos, vagy ami az életét
előrelendíthetné. Úgy érezte, hogy azzal, ha ezt az utat (is) végigjárja, az egy akkora visszaigazolás
lenne a kitartásáról, hogy az önbizalomhiányát teljesen helyreállítani. Legalább a normális szintre...

 

Ha egyszer egy könyvem lehetne,

A két kezem által teremtve,

Mibe én írnám a sorokat,

Marcangoló gondokat,

 

Vagy a legnagyobb boldogságot,

Életet átívelő nagy álmot,

Aminek borítóját választanám,

Örömében sírna anyám,

 



Mert büszke lenne, hogy sikerült

Még a szürke ég is kiderült.

Ha lenne egy könyv a nevemmel

Mit én írtam két kezemmel,

 

Minek soraiban benne van a lelkem,

Mik közül figyel a két barna szemem,

Nem kell nekem vagyon és más egyéb,

Kinek vágya van, az megért,

 

Miért ilyen fontos,

Hogy egy könyvespolcot

Lásson a szemem,

Min rajta áll a könyvem.

 
Az írással már több éve próbálkozott. Az egész akkor kezdődött amikor például születésnapi

verseket alkotott a barátainak, akik kitörő örömmel fogadták ezeket és bíztatták a folytatásra, de írt
már  élménybeszámolókat  és  feljegyzéseket,  egy-egy  kirándulásról,  vagy  családi  összejövetelről.
Kilenc éves volt, amikor megkapta élete első naplóját, amibe azokat a gondolatokat vetette papírra,
amelyeket nem osztott meg senkivel. Pedig ugyanolyan átlagos élete volt, mint bármelyik hasonló
korú gyereknek, mégis a kis füzet nagyon hamar megtelt betűkkel. Nyolc évvel később már néhány



újságcikket  -  főként  népművészeti  témájúakat  -  is  publikált  a  helyi  lapban.  Tagja  volt  a  helyi
néptáncegyüttesnek, de ezzel majdnem felhagyott, egy sérülés miatt. Élete nagy álma az volt, hogy
ha bemegy egy könyvesboltba,  akkor a saját  könyvét  láthassa a polcon.  Azt  a könyvet,  amiért
megdolgozott, amely a saját fantáziájának szüleménye, amelyről azt gondolta, hogy élete fő műve is
lehetne. Épp ezért járt olyan sokat a közeli könyvesboltba. Nézegette a különböző kategóriákba
sorolt alkotásokat és azon gondolkozott, hogy az övé vajon hol kaphatna helyet.

Ki akart törni a kisvárosi életből, céltudatos volt, de nem tudta hogyan és hol kezdje. Hogyan
induljon el azon az úton, amelynek végén a saját álma van? Abban egy pillanatig sem kételkedett,
hogy egyszer valamikor sikerülni fog. Kicsit zavaros volt ez egyszerre még az ő fejében is, miért tart
ki annyira a saját könyve mellett, ha egyszer minden próbálkozását feladta? Mégis úgy érezte, a
legjobban csak azzal  bizonyíthat  magának,  ha  ezt  az  utat  végigjárja.  Voltak  jobb és  nehezebb
időszakok, előfordult,  hogy egész nap az írással fáradozott,  máskor egy hétig nem vett tollat a
kezébe, de úgy gondolta, hogy nem szab határidőt magának, mert ebben nem lehet.

Most is ezen morfondírozott és mérlegelt, hiszen pár hete az érettségivel lezárult az életének egy
jelentős szakasza, a vizsgákkal pedig eljött a mérföldkő. Véget ért egy fejezet, de még nem kezdődött
el a következő. Az majd akkor köszönt be az életébe, ha átlépheti a hőn áhított egyetem vaskapuit.

Ezen  gondolatait  egy  párkányra  szállt  kismadár  zavarta  meg.  Anna  kedvesen,  mosolyogva,
óvatosan odalépett hozzá. Figyelte a kis jövevényt, de agyát nem tudta kikapcsolni, képtelen volt
kiszállni  fejében lévő gondolatainak körforgásából.  „Mindenkinek meg van valahol írva a sorsa.
Elkezdődik egy ponton az élet és ki tudja, hogy a végéig mennyi nehézségen, mennyi buktatón kell
keresztül mennie az embernek?!” – gondolta magában.

Miközben a kismadarat próbálta közelebb csalogatni magához, arra gondolt, hogy ennek a kis
állatnak minden napja,  minden órája  egy küzdelem a túlélésért  és  nem adhatja  fel.  Egy nagy
kutyaugatás elriasztotta a jövevényt, akit Anna hosszan követett a szemével az ablakpárkányból. Egy
gyors számvetést követően arra gondolt, hogy itt a nagy lehetőség. Azt érezte, hogy valamit tennie
kell. Visszafeküdt az ágyra és becsukta a szemét.

–Tulajdonképpen – gondolta magában, – én erre vágytam. Befejeztem a sulit, előttem a nyár.
Néhány hét múlva elkezdhetem a felsőfokú tanulmányaimat. Addig is tartalmasan kell eltölteni az
időmet!

A falakon lévő képeket nézegette. Az emlékezetes pillanatokat megörökítő fotókat, majd úgy
döntött, hogy kiül egy kicsit a teraszra, amit ritkán szokott megtenni, ugyanis nem nagyon szeretett
a szabad levegőn lenni.  Egy pohár behűtött limonádéval a kezében lepihent a hintaágyra, és a
környéket figyelte. Az egyszerű dolgokat. A postást, ahogy becsengetett minden házba, két kisfiút az
egyik kapu előtt, ahogy a szomszéd nénitől kérik vissza a labdájukat, amit véletlenül rúgtak át a
kerítésen. Olyan szép, nyugodt, idilli volt minden, még az időjárásra sem lehetett panasz, az égen
egy felhő sem látszott és teljes szélcsend volt. Bár Annának meg voltak a maga belső harcai, nem
gondolta, hogy vesztene velük szemben, bizakodóan tekintett a saját jövőjére és ez kiült az arcára is.

–Milyen mosolygós vagy ma!–állt meg a ház előtt Máté, Anna gyerekkori jó barátja.
–Egyedül vagy?
–Anyáék dolgoznak. Hova mész?
–Nézek új edzőcipőt. Elkísérsz?
Anna elgondolkozott egy pillanatra. Ha szeretné megírni a saját könyvét, azt minél hamarabb el

kell kezdeni. Kissé naiv gondolkozásra vall, hiszen ez nem mehet egyik napról a másikra, ezt persze
ő  is  tudta.  Mégis  eme  magányt,  nyugalmat  nem  szerette  volna  félbeszakítani,  semmilyen
programmal. Egyedül akart lenni, úgyhogy visszautasította Máté meghívását.

–Nem, most inkább itthon maradnék, de ha megvetted szólj és megnézem!
–Megbeszéltük! Majd hívlak, szia!
A fiú továbbhajtott a kocsijával, Anna pedig visszament a házba, át a konyhán, fel a lépcsőn, be a

szobájába. Magára zárta az ajtót és ki sem jött onnan, míg a szülei haza nem értek. Sőt valójában
csak  akkor  is  annyira  dugta  ki  az  orrát,  hogy  köszönjön.  Az  illendőség  úgy  kívánta,  hogy
megkérdezze őket a napjukról, illetve arról, hogy hogyan vannak, de – még ha nem is volt túl szép



dolog–, a válaszra nem fordított nagy figyelmet.
–Nagyon sok a munka. Egymást érik a telefonok, nincs megállás, már-már őrültek háza! Nehéz

összeegyeztetni mindent, de hát az a dolgunk, hogy megoldjuk a problémákat! – mosolyodott el
Andrea,  Anna  édesanyja,  miközben  kipakolta  a  határidőnaplókat,  dossziékat.  A  táskáját  az
előszobában lévő kisasztalra tette.

Rendezvényszervezőként  dolgozott,  a  nyári  időszak mindig idegtépő volt  számára,  leginkább
akkor, amikor a városban megtartották az évente megrendezendő nyári fesztivált. Ráadásul magas
beosztásban tevékenykedett, nagy felelősség volt a vállán minden egyes projekt alkalmával, hiszen a
program minőségéért és problémamentes lebonyolításáért felelt.

–Na  és  neked  apa?  Milyen  volt  a  napod?  –  szakította  félbe  édesanyját,  aki  ezen  igencsak
meglepődött, hiszen lányára ez a viselkedés egyáltalán nem volt jellemző. Anna édesapja András, egy
áramszolgáltató  cégnél  volt  területi  referens.  Hosszú  évtizedek  óta  dolgozott  a  munkahelyén,
végigjárta ez idő alatt a ranglétrát, munkáját lelkiismeretesen és kifejezetten jól végezte.

–Nem történt semmi szokatlan. Egyetlen dolgot szeretnék csak: lefeküdni! – bővebb válaszra
tényleg  nem  volt  energiája.  Kifárasztotta  az  aznapi  több  órás  autóút.  Néha  megesett,  hogy
valamelyik távoli városba kellett utaznia egy megbeszélés miatt és András nem arról volt híres, hogy
sokáig szeretett volna messze lenni otthonától,  ezért ha tehette még aznap haza is autózott,  a
tárgyalás után. Így megesett, hogy több száz kilométer is vezetett ilyenkor, de ezek nagyon ritka
alkalmak voltak szerencsére.


