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Előszó előtt

Ez a kategória foglalja magában az ajánlást és a mottót. Én csak annyit mondanék, hogy ez a mű
ebből a szempontból nagyon veszélyes. Nem szabad sokat mondani róla, hiszen mindenki, majd
megtalálja benne bizonyosan önmagát, aki belekerült. Kívánom, hogy a különös egymásra találás
legyen örömteli. Wish something.

 

 



Prológus
Molnár Linda

 

– Nincsenek színek a világban.

Semmi sem színes, érti? Minden csak fekete és fehér. Kérem, rohanjon végig a sarokban álló
zongora billentyűin, vagy csak egyszerűen futassa rajta végig a tekintetét. Lassan porosodó, régi
darab, amelyhez régen nem ért hozzá már senki. Egyhangú. Szép melódiákat lehetne belőle kicsalni,
ha valaki végre törődne vele, de senki sem elég ahhoz, hogy megváltsa azt a világot, amit egy
barátság törése tönkretett.

Boldog voltam, asszonyom! De mára már elfeledtem, mi is az a boldogság. Ha megkérdezi tőlem,
mi az, hát, azt felelem, hogy a múlt.

Mindössze kétszer láttam. Két alkalom. Ugye? Most maga is azt fogja mondani, hogy mennyire
naiv  vagyok,  és  nem  kellett  volna  ennyire  megszeretnem.  De  ne  mondja  ezt,  mert  aki  így
gondolkodik, az semmit nem tud a világról! Érzelmek ugyanis kialakulhatnak egészen véletlen is.
Azaz csak mi mondjuk rájuk, hogy csupán a véletlen művei. Valójában a sorsunk könyvében már
odafent régen megírták, hogyha egy bizonyos emberrel találkoznunk kell, s Istenemre mondom, ha
ez így van, akkor nem tehetünk a találkozás ellen, mert be fog következni.

Higgyen nekem! Semmi. Nem. Történik. Véletlen.

Maga idejött… Ez sem lehet  véletlen,  habár nem fogok köszönetet  mondani.  Olyan sebeket
szaggatott föl, amelyekről azt hittem, hogy már régen eltemettem őket magamban. De nem. Úgy
látszik, nem födte még el az akkoriban a lelkemben lejátszódó vulkánkitörések sorozatának hamuja
elég mélyen ahhoz, hogy soha többé ne tudjon fájni. Most a felszínre került, és úgy fáj, hogy ordítani
tudnék a gyötrelemtől.

Szerek  után  nyúlni,  amelyek  elhozhatják  számomra  a  boldogságot.  Vagy  csak  pillanatnyi
álomképeket,  amikor  azt  hiszem,  itt  van  velem,  átölel,  együtt  nevetünk,  és  semmi  nincs,  ami
megzavarhatná ezeket az eszményi pillanatokat. De nem vagyok ilyen szerencsés.

Tudja, még sosem járt itt a veszprémi lakásomon, mégis úgy érzem, megfelelően választottam ki
a lakást,  mintha ő működött  volna közre.  Teljesen el  tudom képzelni,  ahogy belép az ajtón,  a
nevemen szólít, de én visszafojtott könnyeim miatt nem reagálok, hiszen úgyis elfúlna a hangom, de
ő nem adja fel, nem megy el, hanem ismerve engem és a gondolataimat, felküzdi magát a keskeny
lépcsőn a galériára, s ott megtalál a párnák közt fekve, plédekkel elfedve, a laptoppal az ölemben.
Ugyanis ez a leggyakoribb kép, ha engem kell elképzelni.

Legalábbis nemrég még ez volt. Nemrég? Úristen, évek óta annak, hogy már csak a naplómba
karcolom fájdalmas,  szomorú magánnyal  teli  életem, és egy sort  sem vetettem monitorra vagy
papírra azon kívül. Mióta nincs velem, a régen eltervezett és pontosan vázlatolt regényeken kívül
nem volt új ötletem, azokat meg könnyen megírtam, befejeztem, tehát már meghalhatok. Minden
ihlet kimerült belőlem, megszűntem írónak lenni.

Most már érti, miért nem hallani rólam?



Persze, itt még nincs vége. Magának meg nem is elég, drága Emma, aki mások életét kivesézve
keresi a kenyerét. Így mesélek, csak kérdezzen! De csak olyankor szóljon bele, amikor már vagy öt
percre elakadt a hangom. Mert akkor nem a szavakat, hanem az elszökött gondolatokat keresem,
amik nem képesek a lelkemben létezni tovább. Kiszakadnak, és önálló életet kezdenek a biztonságos,
nyugodt éterben.



Első fejezet
Berényi Emma

 

Utolsó éves egyetemista újságírótanoncként jól jött az egyik nevét nem vállaló, a személyhez
közelálló hozzátartozó/barát/isten se tudja kicsoda felajánlása, aki az alábbi kéréssel fordult felém:
„Mentsd meg Lindát, hozd vissza közénk!”. Odaadta a címét, bár elsőre kételkedtem benne, hogy
tényleg valósak az információk, és nem csak bolondozni akar velem az illető. Ám a vágy, hogy
eredményesen teljesítsem a kötelező gyakorlatot és a Veszprémi Naplónak dolgozhassak továbbra is,
erősebb  volt  bennem,  mint  a  kételkedés,  így  elterveztem,  hogy  próba-szerencse,  semmit  sem
veszíthetek, ha becsengetek a társasházba.

Az is igaz, hogy csábító volt egy címlapcikk, és amíg el nem jött ez a nap, álmomban folyamatosan
visszatért a kép: nagy betűkkel, díszesen szerepelt a Napló címlapján: Vajon mi okozott ekkora törést
Molnár Linda életében? Most lerántjuk a leplet! – és természetesen a cikk alján ott szerepelt a
nevem, apró betűkkel, de azért mégis szembetűnően: Berényi Emma.

A társasház  a  Petőfi  színház,  a  Pannon Egyetem és  a  várnegyed közös  vonzáskörében volt
található. Ez is egyre inkább igazolta bennem a névtelen hozzájárulását, hiszen mindez Lindára
vallott, amikor még felvállalta magát. Imádott színházba járni, és az egyetem mellett azt tervezgette,
hogy egy pop-rock színházat alapít, de az álmaiból semmi sem lett. Hogy miért nem? Azt senki sem
tudja. Egyik napról a másikra Linda szőrén-szálán eltűnt, és még patanyomokat sem hagyott, mint a
szürke szamár, ami alapján mindenki levonhatta a következtetéseket, hogy a ködbe ment, és ott
veszett oda. Írónőnkről senki sem tudta, hogy hova ment, hogy mit csinál.

Amikor nem látták a várban a kilátó felőli oldalon, hőn imádott laptopjával az ölében, mindenki
azt hitte, hogy csak összeszedett valami betegséget, és most az ágyában a plédek és párnák közt
koptatja a billentyűzetet, de elteltek napok, hetek, hónapok, és Linda továbbra sem jelent meg. És
mivel a magánéletére úgy vigyázott, mintha Dáriusz kincse lett volna, így azt sem tudta senki, hogy
hol élt, mit csinált, mielőtt bejött volna neki az élet. Tökéletes lehetőség kínálkozott neki arra, hogy
eltűnjön.

Harmadszorra csengettem föl, amikor egy fáradt hang szólalt meg a vonal túlsó végén.

– Nyitom. Negyedik emelet, nyolcadik ajtó. Lift nem működik, jó szórakozást a lépcsőzéshez.

Mély levegőt vettem, és felsétáltam. Pontosabban egyik lábamról a másikra szökkenve szeltem a
lépcsőfokokat,  mert  bár  megfáradt,  de  egyértelműen  Linda-hang  válaszolt  a  kapucsengő
nyivákolására,  összetéveszthetetlen Linda-stílusban. Mindössze egy ajtónyira álltam életem nagy
lehetőségétől, amit egy cikk kínál. Elképesztő! Alig tudtam elhinni!

Remegő kézzel kopogtattam be, az ajtó pedig lassan, de azonnyomban kinyílt. Egy kócos, tőlem
nem sokkal idősebb lányt pillantottam meg az ajtórésben. Egy leheletnyi smink sem volt rajta, így
alig ismertem fel  elsőre.  Csupán a pattogzó fekete körömlakk árulta el.  Korábban is  ez volt  a
védjegye. Hiába ügyelt arra, hogy a megjelenése tökéletes legyen, a körömlakkot nem tűrte meg
tökéletesen a körmeire simulva. Addig kapargatta, míg olyanra nem sikerült, amilyen a punk-rock
Barbie-knak szokott lenni. Egyszer mesélt róla egy interjúban, hogy mindez egy régi szerelméhez
köti, és azért teszi, mert sosem a magafajta lányok tetszettek annak a srácnak, hanem az őrült, parti
kedvelő, menő csajok, akik egy kis drogtól sem riadtak vissza.



– Mivel nem vette fel a telefont, magam jöttem – mondtam lassan, mire aprót biccentett, és
tágasabbra tárta az ajtót, jelezve, hogy nyugodtan bemehetek.

– Kér valamit inni? – kérdezte udvariasan.

Ó, Linda! Belesajdult a szívem a gondolatba, hogy ebbe mehetett tönkre. Mindig figyelmes volt
mások felé, nyújtotta a kezét, de amikor neki lett volna szüksége segítségre, akkor már nem volt
olyan érdekes.

– Nem, köszönöm – feleltem.

–  Ha  azért  jött,  amire  én  gondolok,  akkor  szüksége  lesz  rá.  Ismerem  a  szerkesztőség
telefonszámát, így tudtam, mire kell felkészülnöm – mondta, és kivett a csöppnyi hűtőjéből két fél
literes,  buborékmentes  ásványvizet,  és  két  vizespohárral  együtt  odakészítette  a  hálószobában
található dohányzóasztalra.

– Miért tűnt el? – kérdeztem.

Eleve azt terveztem, hogy nem fogok rögtön a közepébe vágni, de tudtam, hogy nem fogok sokra
menni, ha köntörfalazok. Egy világ akarta tudni, hogy mi lett Molnár Lindával, vagy Mary Clarkkal.
Ugyanis a külföldi megjelenéseknél ez volt a neve.

Ha ez a cikk megjelenik, akkor műveihez hasonlóan több nyelvre le fogják fordítani, és nem lesz
titok többé Linda élete. Igaz, azt sem tudhatom, hogy vajon akarja-e ismét a hírnevet, vagy már
teljesen belenyugodott a remetelétbe. Talán tetszik is neki az, hogy senki sem szólítja le az utcán.
Sok ember már abba a hitbe ringatta magát, hogy Molnár Linda halott, és ha valaki hozzá hasonlót
lát az utcán, az biztos csak egy alteregója, nem más, és egészen biztos, hogy nem az ő hőn imádott
Lindájuk.

– Eltűntem? – nevetett fel szórakozottan, egyik hajtincsét csavargatva. – De hiszen itt vagyok,
maga is lát, vagy nem? Egyébként, mielőtt belevágnánk a közepébe, kezdjük a bemutatkozással.
Habár, mivel most itt áll a lakásomon, akkor maga már tudja, ki lehetek. Vagy csak azt, akit évekkel
ezelőtt magam mögött hagytam? Akinek a szerzeményei a mai napig is ott pihennek a könyvesboltok
polcain, és az újságárusok bódéjában.

De ő is csak egy talány…

Jé, ebbe még bele sem gondoltam eddig, hogy Molnár Linda új neve talány. Pedig nagyon tetszik
ez a szó. – Őszintén csodálkozom azon, hogy a világ még nem feledte el Lindát. Azt kellett volna.
Szépen hagyni, hogy a feledés mély óceánjába merüljön.

– Bár már nem mondok sok újdonságot, de a nevem Berényi Emma és a Veszprémi Naplótól
jöttem. – Nagyon nehéz volt úgy belekezdeni a bemutatkozásomba, hogy az övét figyelmen kívül
hagytam.  De  a  bizalmába  kellett  férkőznöm,  így  elsőre  teljesítettem  minden  feltételt,  amit
megszabott. Ez itt a bemutatkozás, a bevezetés, nem pedig a tárgyalás. – Utolsó éves egyetemista
vagyok  újságírószakon,  és  szükségem  van  arra,  hogy  címlapsztorit  szállítsak  a  Naplónak,  így
sikeresen teljesítve a gyakorlatom és szerezve egy munkahelyet a későbbiekre, hogy ne nehezen
kelljen nekiindulnom a nagybetűs életnek.

– Megértem és…

– És? – kérdezte riadtan.



– És segítek – mosolyodott el.

Egy negyedórája voltam már nála fent, bár lehet az húsz perc is, s csak most láttam egy futó
pillanatra mosolyogni. Semmi boldogság, semmi fény nem lakott már a szemében.

Erősen gondolkodni kezdtem azon, hogy milyen képet fogok így, a cikk mellé tenni, hiszen az már
lehetetlen, hogy a régi Lindát szolgáltassam vissza a nagyközönségnek.

Kapva kaptam az alkalmon, hogy láttam a matracon heverő laptopját, üzemelt, be volt kapcsolva.
– Most is dolgozik valamin? – kérdeztem.

– Szeretném kérni, hogy inkább tegeződjünk, hiszen nem lehet köztünk túl nagy korkülönbség –
mondta. Már éppen szólni készültem, hogy ügyesen megkerülte a kérdést, ő is szóra nyitotta a
száját.  –  Igen és  nem a  válaszom.  Mindjárt  bővebben is  kifejtem.  –  Néhány aprót  kortyolt  az
ásványvizéből. Én is követtem a példáját, majd intett, hogy telepedjünk le a párnák közé. Ebből azt a
következtetést vontam le, hogy bizony, hosszú mondandót tartogat a számomra.

– Mióta ő kisétált az életemből, nem tudok alkotni – kezdett bele Linda. – Egyszerűen, amikor
elengedte a kezem, véget ért az álom, szétfoszlott a lila köd, és mintha megfosztottak volna az
áldástól, amit egészen addig birtokolhattam, nem jött a múzsacsók.

Tehát most sem regényről, vagy egyéb alkotásról van szó. Csupán a naplóim tartalmát viszem
elektronikus formába, hogy több adathordozón maradjanak fent, s olykor elmorzsolok egy-kétszáz –
itt elmosolyodott – könnycseppet, amikor olyan részhez érek, amiben róla van szó.

És  az  ilyen  bejegyzések  a  naplók  előrehaladtával,  meg  kell,  hogy  mondjam,  igencsak
megszaporodtak. Mindig csak róla írtam. Néha a kopogtató hiányról, néha pedig pontosan idézve és
elemezve azt a néhány szót, amit tőle kaptam.

Mígnem el nem tűnt az életemből, és bevallom őszintén, én is ezért vesztem el, ahogy az elején
fogalmaztál.

– Ki ő, Linda? Avagy, hogy pontosabban fogalmazzak: ki volt ő?

Hosszabb szünet következett, nem akaródzott megszólalnia.

– Jaj, én istenem! – jajdult fel. – Eddig olyan ügyesen sikerült titokban tartanom, csak a legjobb,
legbizalmasabb barátaim tudtak róla, de miután csak érte sírtam nekik nap, mint nap, ők is szép
lassan találtak jobb elfoglaltságot maguknak annál, hogy az én lelkecskémet ápolgassák.

Tóth Zsolt a neve. Azaz volt a neve.

– Meghalt? – kérdeztem meglepetten, és már kezdtem azt hinni, hogy ilyen egyszerű a dolgom,
végeztem is. Molnár Linda egy barát fájdalmas elvesztése, egy haláleset miatt fordult el a világtól.
Ám, túlságosan is előre ittam a medve bőrére.

– Én haltam meg – mondta Linda, amivel teljesen meglepett, azt sem tudtam hirtelen, hogy nő
vagyok-e vagy férfi. – Vicces az arcod – mosolyogta meg az elképedésem. – Én haltam meg, az igaz,
csak csupán számára.

Nagyon régen történt. Én most mindjárt betöltöm a harmadik ikszet is, vele pedig tizenöt évesen
találkoztam először.



Hidd el kedves Emma, hogy már nagyon bánom azt, hogy akkor nem öleltem át elégszer, s
fájlalom, hogy valaha is elengedtem.

Volt  egy  periódus,  amikor  két  és  fél  évig  semmi  szóváltás  nem  esett  köztünk,  de  aztán
megkeresett, és azt hittem, minden helyreáll a régi kerékvágásba, ám csak naiv álmokat kergettem
ezekkel a gondolatokkal.

Amikor ismét ő keresett, még abban az időben, őszintén hittem benne, hogy jó hírekkel fog
szolgálni, olyan hírekkel, amiknek én a legjobban örülnék. De amikor azt mondta, hogy a kiadó
létrehozása volt életének legrosszabb döntése, hidd el, Emma, hogy olyan volt, mintha egy tőrt döfött
volna a szívembe, és jó alaposan megforgatta volna.

Persze, ilyenkor a barátnak továbbra is az a dolga, hogy kiálljon amellett, akit szeret, így nem is
jegyeztem meg neki,  hogy mennyire rosszulesett olvasni,  hogy ami nekem a legjobb, az neki a
legrosszabb döntése volt.

– Nem gondoltad, hogy hagysz valamilyen nyomot magad után? – kérdeztem.

Nem akartam azzal kezdeni, hogy ismerem azt az embert, akiről ő mesél. És, hogy most az ország
vezető kiadójának a tulajdonosa, s a mai napig emlegeti Lindát.

Nem lehetek biztos abban, hogy ugyanolyan lenne ma is a kapcsolatuk, és, ha akarta volna, Linda
már tudta volna, hogy mi a helyzet az ő Tóth Zsoltjával. Nem fogok annyira beleavatkozni az élet
alakulásába, hogy két embert egymásnak taszítok, hogy sziasztok, tudom, hogy a múltban ismertétek
egymást, és szerintem a jelenben, sőt a jövőben is remek párost alkotnátok.

Hiába sóvárog egymás után két ember kölcsönösen, az még nem biztos, hogy kialakuló félben
lévő kapcsolatukból jó eredmény születne, hiszen korábban nem véletlen szakíthatta őket az a kéz
széjjel, ami eggyé formálta egy rövid időre.

– Nem lett volna értelme, Emma – rázta meg a fejét, mintha a reményt próbálná elhessegetni a
gondolataiból. – Mivel Zsolt eltűnt az életemből, úgy láttam a legjobbnak, ha én is eltörlöm a porba
írt gondolatokat, s nem hagyok magam után semmit, még a lábnyomaimat sem.

Akkoriban úgy gondoltam, hogy sokkal jobb a világnak, ha én nem vagyok, s az én ügyes-bajos
dolgaimmal nem kell foglalkoznia. Hiszen akkor Zsoltot gondoltam a világnak, és ő éppen az én
nézeteimet igazolta.

Ne is kezdj bele abba, hogy nehéz volt neki, és meg kell értenem, blabla. Megértettem őt, sőt
segítettem neki talpra állni, de ő nem hálálta meg, amennyire ígérgette nekem. Új álmokat talált ki
magának, elérhetőbbnek tűnő célokat tűzött ki, amelyek után nem kellett olyan sokat futnia, és a
velem közösen dédelgetett vágyakat sutba vágta.

A  vágyam  valamennyire  teljesült.  Ha  nem  is  a  világban,  de  egy  elmében  Molnár  Linda
elmerülhetett a feledés tengerében, vagy óceánjában, ahogy tetszik.

– Miért vagy benne olyan biztos, hogy elfelejtett? – kérdeztem, s közben vadul jegyzeteltem.

Nem olyan jegyzetet  készítettem,  mint  általában,  összevissza macskakaparást  címszavakban,
hanem Linda néhány mondatát pontosan jegyeztem le, mert nagyon megtetszettek.

Elmondása szerint hiába nem tréningezett már évek óta, még mindig gyönyörűen fogalmazott. A
feledés  óceánja  kifejezése  pedig  mindennél  jobban  megfogott.  Lehet,  hogy  ez  lesz  inkább  a



szalagcím. „A feledés óceánja” – milyen szépen fog ott virítani a napló címlapján, Linda arcképével.
Addigra  persze  rendbe  kell  szednem,  mert  így,  mostani  állapotában  nem  kerülhet  címlapra,
maximum  egy  előtt-után-után  képpel.  Ami  sorozatban  három,  a  régi  ragyogása,  a  köztes
fénytelenség, s az újracsillogás, amit még fogalmam sincs, hogyan fogok elérni.

– Sokáig az ellenkezőjében hittem – mondta. – De rájöttem, hogy nem éri meg. Nem volt már
ugyanaz az ember, aki régen, és én is sokat változtam. Csupán egy különbség volt a kettőnkben
végbement  változások  között:  bennem  nem  irtotta  ki  ez  a  folyamat  a  közös  álmainkat  és
reményeinket, ő pedig egy teljesen más irányba kanyarodott el.  – Ez volt a második szemszög,
amiből ismerem a történetet.

Ugyanis Tóth Zsolt az, aki nem hagyja, hogy Linda kitörlődjön az emlékezetből.

Ha felmegyünk a mostani kiadójának lapjára, a főoldalon Molnár Linda neve, és mosolygós arca
köszönt minket, de már nem az, aki most, hanem még a gyermeki, a felnőttkort be nem töltő lány.
Hosszan van ecsetelve, milyen sokat ért a régi kiadónak és Zsoltnak is, és hogy még most is várja a
jelentkezését, írjon azonnal, ha elolvasta ezt a szöveget. De ezek szerint nem jutott el Lindához a hír,
pedig amikor a kiadó berobbant a piacra, akkor a csapból is a Magnóliák folyt. De Linda akkor már
elvonult a homályba, és nagy valószínűséggel nem hallgatott rádiót, nem olvasott újságot és nem
nézett tévét. Lehetetlenség volt bármit is eljuttatni hozzá, jelenleg pedig már nem érdekelt abban,
hogy könyvkiadók honlapjait és listáját böngéssze.

Egyre inkább tudatosult bennem, hogy nekem kell összehoznom őket, még akkor is, ha eget
rengetően nagy hibát követek el. De még nincs itt az ideje. Előbb mindent meg kell tudnom Molnár
Linda múltjáról ahhoz, hogy a problémáit a lehető leghatásosabban tudjam orvosolni.

– Ez nem valódi indok, Linda – korholtam. – Ez még semennyire sem biztosítja azt, hogy Tóth
Zsolt téged teljesen kitörölt az emlékezetéből. – Vigyáznom kellett, hogy mit mondok. A franc essen
belé, nagyon nehéz finomkodva bánni a szavakkal egy olyan helyzetben, ha mindent tudok, s azt is,
hogy el fogom árulni a dolgokat, de még nincs itt az ideje.

– Mivel bizonyítod? Az újságírók mindig a bizonyítékokról papolnak, szóval valószínűleg neked is
van.

– Ami azt illeti, hagyjuk inkább ezt a szálat, mert nincs – hárítottam, pedig legszívesebben azt
mondtam volna, hogy pötyögje már bele abba az elcseszett, keresőbe, hogy Magnóliák.

De nem tehettem.

Saját magamnak állítottam bizonyos feltételeket, és mindig azt mondják, az a jó újságíró, aki a
szabályokat szem előtt tartja, és legfőképp a sajátjait nem vágja sutba már az első utáni pillanatban.
Én pedig azért vagyok itt most Molnár Linda lakásán, mert jó firkásszá szeretnék válni, és egy
kedves, nevét nem vállaló idegennek köszönhetően szépen lassan beeresztem az ajtómon életem első
címlap sztoriját, ami az összes közül elképesztő, vakító ragyogással fog kitűnni.

– Mire vagy leginkább kíváncsi? – kérdezte.

– Hé, itt én vagyok az, aki kérdez – mosolyodtam el, majd szétnéztem a szobámban. Művészies
káosz uralkodott.

Az asztalon normális fénysugárzó helyett egy sejtelmes lávalámpa trónolt, a szoba alsó részében –
a galérián voltunk –  keresztül-kasul  függőágyak helyezkedtek el,  összevissza babzsákfotelek,  és
függő rattanfotelek. A falat pedig plafontól padlóig, faltól falig érő, tömött könyvespolc takarta el.



Ahol éppen nem ilyen szekrények álltak,  ott  mindenféle falmatrica burjánzott.  Indák,  tündérek,
balettáncosok és szerelmesek tömkelege.

Molnár Linda, éppúgy, ahogy korábban eltervezte, igazi művészlakásban élt.



Második fejezet
Molnár Linda

 

Amikor meghallgattam az üzenetrögzítőn lévő üzeneteket, még kicsit féltem, de most már egyre
inkább tetszett ez az egész.

Annak ellenére, hogy ez a bizonyos Berényi Emma nagyon fájdalmas sebeket tépett fel bennem, a
sérülésekből reményvirágok fakadtak, amikről szépen lassacskán eltűntek a tövisek, és hagyták,
hogy megközelítsem őket. Tudom, hogy nagy butaság, mert már fel sem ismerne, de azért titkon
bízni kezdtem abban, hogy Tóth Zsolt meg fog ismerni.

De számomra éppannyira elnyelte a köd őt, mint a világ számára engem. Egykor a barátaim közé
sorolhattam, ma pedig már nem tudok róla semmit.  Nem tudok magamra emberként tekinteni,
hiszen akiért az életemet adtam, akiért a földre születtem, ilyen távol került tőlem. Ennek csakis én
lehetek az oka.

Emma  a  lakásomat  fürkészi,  nekem  pedig  a  rémület  hullámokban  futkos  végig  a
gerincoszlopomon. Lehettem volna felkészültebb is. Így, hogy mindent káoszban hagytam, rengeteg
mindenre  deríthet  fényt,  pedig,  ha  már  van  ez  a  beszélgetés,  én  egyáltalán  nem egynaposra
terveztem, mert ma még nem állok készen arra, hogy mindent elmondjak a múltamból.

Persze, annak, hogy nyújtani akarom, mint a rétestésztát, az is az oka, hogy titkon picit élvezem,
hogy újra foglalkoznak velem, és nem akarom olyan gyorsan elereszteni  az újságíró gyakornok
társaságát, mint amennyire neki fáj rá a foga. Hiszen nem ő töltött éveket magányosan, hanem én.
Mert bizony egy ember úgy is lehet magányos, hogy százak veszik körül,  mint engem anno az
egyetemen. Az utolsó években már tervezgettem az eltűnést. Már alig vártam, hogy letegyem az
utolsó  vizsgáim,  meglegyen  a  diplomaosztóm,  majd  a  rákövetkező  évben  megfelelő,  mindentől
megvédő bábot fonhassak magam köré. Arra persze nem számítottam, hogy ilyen gyorsan meg fog
repedni a pajzs. Hiába kezdek szépen lassan feloldódni, nem érzem azt, hogy kifejlett pillangó lennék
ismét.

Nem állok még készen arra, hogy szerepeljek a nagy nyilvánosság előtt.

Emlékszem, hogy mielőtt visszavonulót fújtam volna, már mekkora tehernek tűnt a folyamatos
protokollmosolygás akkor is,  amikor belül  a fájdalom féregként emésztette fel  a lelkemet,  és a
mélyen elraktározott boldog pillanatokat.

A mai napig nem tudom elhinni, hogy árvíz mosta szét az összes álmomat, és olyan könnyen
mentek tönkre, mint ahogy egy csillag szépen lassan lezuhan az égről. Zsolt nem tudott bennem
tovább hinni, csakis ez lehetett az oka annak, hogy másba kezdett bele, és féltett azért valamennyire,
mert nem merte rögtön kioltani a bennem élő álmokat.

– Hogyan tudsz az alkotás örömei nélkül élni? – kérdezte ledöbbenve Emma.

– Már megmondtam – sóhajtottam fel unottan. – Én nem tudnék élni nélküle, ha a múzsa úgy
döntene, hogy visszaköltözik az agyamba. De ő tökéletesen megvan nélkülem is.

Így még felidézni is nagyon nehéz, hogy milyen az, amikor valaki megalkot egy szereplőt, egy



világot, vagy csupán szüli  a sorokat, egyiket a másik után. Csak a gondolataimat jegyzem le a
naplómba,  amik  őrült  egymásutánban  születnek  meg,  nem is  lehet  megmondani  róluk  még  a
legnagyobb jóindulattal sem, hogy azok összefüggenek. Olyan, mintha azt mondanád: kása, oroszlán,
libamáj, falevél. S ennek tetejébe azt állítanád erről a sorozatról, hogy értelemben mind szorosan
kapcsolódnak egymáshoz.

Lehet, hogy ha van képességed hozzá, ki tudod magyarázni a dolgot, de egy laikus sosem fogja
elsőre róluk megmondani azt, amit te is csak erőltetetten tudsz a világ tudomására hozni. És így
nagy valószínűséggel az emberek nem is fognak neked hinni. Régebben az olvasók elhitték, amit
leírtam, pedig nem volt igaz. De úgy tudtam mégis tálalni nekik, hogy kötelesek voltak elhinni, mert
valósághű volt. Viszont most semmit nem hinnének el nekem.

– Sokszorosan veszítetted el a reményt – rázta meg a fejét Emma.

–  Nekem  mondod?  Tudom  én  azt  pontosan  –  sóhajtottam  föl  mélyen,  mint  oly  sokszor
éjszakánként,  mikor telesírtam a párnát.  És a sóhaj után kezdtem elölről,  mert az nem a lelki
megkönnyebbülést jelentette, hanem azt, hogy egy darab ismét kiszakadt belőlem.

– Nézd, én nem akartalak megbántani, ha gondolod, be is fejezhetjük most, nem kell az a fránya
munkahely.  Nem  azért  akarok  újságíró  lenni,  hogy  pályafutásom  máris  azzal  kezdjem,  hogy
tönkretegyem ismét egy ember életét, akinek már amúgy is van elég baja. – kezdte összeszedni
kapkodva a cuccait, a jegyzettömbjét belevágta a táskájába, és a diktafont is készült kikapcsolni,
mikor elkaptam a kezét.

– Baj van? – kérdezte, mintha egy álomból ébredt volna.

– Nem akarom, hogy elmenj – néztem mélyen a szemébe.

– Komolyan? – kérdezte.

–  Nyilván,  amikor  mélyen a  szemedbe nézek,  ahogyan a  filmekben szokás,  akkor  komolyan
gondolom azt, amit mondok. – mosolyodtam el.

Egészen új volt ez az érzés. Mosolyogni! Ezer éve nem csináltam már ilyet. Persze, még nem
éreztem azt, hogy a boldogság átjár, mert ahhoz nem csak köveket, hanem magát a Kanadai Sziklás
hegységet kell megmozgatni, de már önként húzódott mosolyra a szám. Ilyen pedig rég nem történt
már velem.

– Van kedved egyedül mesélni, vagy kérdezgesselek az eredeti terv szerint?

– Az eredeti terv az volt, hogy idejössz és faggatsz?

– Interjút akartam készíteni veled.

Megtudni,  hogy  miért  tűntél  el,  mint  szürke  szamár  a  ködben.  Eredetileg  nagyon  nagy
jóindulattal  három,  maximum három és  fél  órát  szántam volna  rád,  és  loholtam volna  tovább
összedobni  a  cikket,  de  rájöttem,  hogy  itt  sokkal  több  nyugszik  a  dolgok  mögött,  mint  eleve
gondoltam. Itt egy élet története van, és ki fogom bulizni a főszerkesztőnél, hogy több helyet kapj a
lapban másfél oldalnál. – éreztem a hanglejtésén, hogy teljesen őszinte volt, és kezdtem azt érezni,
hogy itt több kell, hogy legyen majd újságírónő és vallatottja kapcsolatnál. Azt akartam, hogy ha
majd egyszer visszatérek, médiaügyileg ő foglalkozzon velem, hiszen ő lesz most az, aki visszavezet
az emberek elé, és már nem akartam, hogy elengedje a kezem. Olyan régen nem fogta meg már
senki! Abba pedig minden bizonnyal belehalnék, ha ismét elengednék.


