
37

A gyémántköves ezüstfülbevalót az anyja Anna nénitől örökölte. Anna néni azon 
kevesek közé tartozott, akik a boldog békeidőkben születtek és személyes emlé-
kekben őrizték meg azt a kort, ami a későbbi generációk számára már mitikus 

aranykornak tűnt. A fülbevaló mindig ott volt a fülében. Akkor is viselte, mikor halvány-
kék, habos ruhában az Osztrák-Magyar Monarchia végnapjaiban az Andrássy úton sétál-
gatva megbámulták a tiszturak, akkor is viselte, mikor kitört az első világháború, és akkor 
is ott volt a fülében mikor elkapta a spanyolnáthát.

A második világháború idején is ott szikrázott a fülében, aztán végig a szovjet megszállás 
idején. Anna néni a vasfüggöny és a berlini fal leomlását már nem élte meg, éppen a tör-
ténelemfordító események előtt egy évvel hunyt el. Anna néni tudta, hogy Zsókának, Vil-
ma anyjának tetszik a fülbevaló, így még akkor neki ígérte, mikor az húszévesen zongora-
leckéket vett tőle, s az óra után szokásos teázások alatt elmerült Anna néni megelevenedett 
történelemkönyvében. Mikor az idős hölgy a kórházban meghalt, a fülbevaló akkor is ott 
volt a fülében. Nehéz volt megszerezni, mert valamelyik serény boncmester a hamvasztás 
előtt zsebre vágta a csillogó ékszert. A rokonok és ismerősök detektívmunkájának köszönt-
hetően azonban a fülbevaló végül jogos örököséhez, Zsókához került, aki tizennyolcadik 
születésnapjára a lányának ajándékozta azokkal a boldog békeidőkről szóló történetekkel 
együtt, melyeket Anna nénitől hallott.

Vilma a tükör előtt állt. Egy nagy műanyag csattal feltűzte a haját, így kevésbé érezte el-
hanyagoltnak a külsejét. Bár hosszú, gesztenyebarna haját nem kellett gyakran vágni, lát-
szott, hogy már több hónapja nem járt fodrásznál. Bár a fodrász szalonok a Covid-19 jár-
vány ellenére nyitva tartottak, jóval kevesebb volt a vendég. Sokan féltek, hogy éppen ott 
szedik össze a fertőzést. Nem így a svájci katasztrófaturizmus elszánt hívei, akik sportot űz-
tek abból, hogy méregdrága repülőjeggyel Svédországba utazzanak, ahol a vendéglők, bá-
rok, kávézók, és persze a fodrászszalonok sem zártak be. Néhány éjszakát eltöltöttek vala-
melyik luxushotelben, élvezték az életet, amit a svájci járványügyi intézkedések miatt ott-
hon hiányoltak, s kiposztolták a Facebookon, amint egy menő szalonban hajat vágatnak, 
vagy egy zsúfolt bárban a koktéljaikat kortyolgatják. Svédország a maga útját járta, s bár 
a fertőzöttek és halottak száma világviszonylatban is kiugróan magas volt, még maszkot 
sem kellett sehol hordani.

A tükörből rávillant az egyik gyémánt. Vajon Anna néni járt fodrászhoz a spanyolnát-
ha idején? – merengett Vilma. Akkor háború is volt. Jöttek-mentek a katonák, hurcolták 
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a vírust. Budapesten a háború kezdetén még nagy élet folyt; zsúfolt kaszinók, bálok, éjsza-
kai mulatozás, elvégre egyszer élünk. Furcsa lehetett, dekadens, gondolta. Aztán jött a spa-
nyolnátha, meg a Tanácsköztársaság. Pár év alatt nemcsak a Monarchia hullott darabokra, 
hanem az emberek élete is. Órájára pillantott. Még volt egy kis ideje az online előadásig. 
A járvány miatt a lundi egyetem digitális oktatásra váltott, s ha nem akart félévet ismétel-
ni, kénytelen volt ezeken az órákon részt venni. Nem volt könnyű ott hagyni Párizst, ahol 
már hat hónapja lakott cserediákként. Egy egész évet töltött volna a „fény városában” de 
az ottani egyetem nem tudta megszervezni a távoktatást, s a barátok is mind hazaszállin-
góztak, mikor a járvány kitört. Vilma nagyon hiányolta a párizsi forgatagot, a barátokat, 
lakótársait, de szerencsésnek mondhatta magát, hogy a lundi egyetem a félév közepén visz-
szafogadta, így nem kellett évet ismételnie. Anyja hívta Budapestre, hogy lakjon nála, de 
a lány inkább Lundban maradt, s az apja házában, a padlástérben kialakított garzont vá-
lasztotta. Az egyetem is itt van Lundban, mondta az anyjának. Ennek a távoktatás idején 
nincs jelentősége, felelte Zsóka, de Vilma egyelőre maradni akart. Úgysem lehet most Bu-
dapesten sehova kimozdulni, és senkivel se lehet találkozni, sóhajtotta.

Pedig Lundban se nagyon mozdult ki. A  városban nem voltak barátai, csak néhány 
egyetemi csoporttárs, akiket az előző évben ismert meg. Az anyjával minden nap beszélt 
facetime-on, az apjával, bár az thaiföldi feleségével a villában lakott, már hetek óta nem 
váltottak szót. Ez azelőtt is így volt, mindig is így volt. Mióta szülei elváltak, Vilma az ap-
jával alig tartott kapcsolatot. Nem tudta, miről beszélgessen vele.

A párizsi csapat azonban hetente egyszer összejött a Skype-on. A két olasz lány, akivel 
együtt bérlelték a tizennegyedik kerületi lakást, és egy francia, egy olasz, meg egy belga 
srác, akik szintén ugyanazt a programot végezték, amelyet Vilma. Szoros barátság szövő-
dött köztük. Ők hatan zárt kört alkottak, melybe más nem férkőzhetett be. Sokat jelentett, 
hogy mikor beléptek a Skype-ra, látták is egymást, s majdnem olyan volt, mintha egy pá-
rizsi sörözőben vagy kávézóban csevegnének.

– Anyámnak be kell járnia a kórházba, de apám otthonról dolgozik. Egyébként csak ak-
kor mehetünk ki, mikor kaját vásárolunk. Mindenki otthon ül karanténban.

– Mit is csinál az anyád?
– A szívsebészeten osztályvezető. Itt, Róma mellett az egyik kórházban, nem messze tőlünk.
– Svédországban mindenki odamegy, ahova akar és akkor, amikor akar… különutas jár-

ványstratégia…
– Oké… meglátjuk, ki nevet a végén.
– A svédek persze mindent jobban tudnak. Azaz, csak ők tudják, mi a tuti.
– Egy EU-s felmérés szerint a franciák és a svédek a legarrogánsabb nemzetek. A franci-

ák szerint azért a legjobb minden Franciaországban mert francia, a svédek szerint azért ná-
luk a legjobb minden, mert úgy a legjobb…

– Ne vedd magadra, Pierre…
– És te sem, Vilma…
– Én ugyan nem veszem magamra. Francia vagyok, de vak azért nem.
– Én se veszem. Különben is, én félig magyar vagyok. A magyarok pedig sajnos az EU 

fekete bárányai…
– Ugyan, tök jó lehet így. Egyrészt fekete bárány, másrészt a tuti tippek…
– Haha…
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– Na de mégis, miféle felmérés az, ami nemzetekről beszél?
– Ajjaj…
– A svéd miniszterelnök is kiejtette száján e szót tegnapi beszédében.
– Gáz… Mi lesz így az Egyesült Európa-álommal?
– I have a dream… Trallala…
– De mégis, neked mi az álmod?
– Most a Cég. Ahova beadtam a pályázatot, és behívtak állásinterjúra. Persze csak zoo-

mon. Lesz még egy forduló, de addig is kaptam egy mentort, aki felkészít.
– Hallottam róla, hogy a Cégnél a csajok, a színesbőrűek, meg akik nem heteroszexuáli-

sok, segítséget kapnak, hogy minden esélyük meglegyen a második fordulóban.
– Az egyik haverom is jelentkezett, ő nem tartozik egyik kategóriába sem. Nem kapott 

felkészítést, és nem is vették fel.
– Gyerekek, az a legjobb, ha mind jelentkezünk a Céghez, és akkor együtt marad a csa-

pat. Azt mondjuk majd, hogy mi poliamorik vagyunk, s akkor biztos a siker! – rikkantot-
ta Paul, aki mellesleg homoszexuálisnak vallotta magát.

Paulnak még nem volt szexuális kapcsolata. Azzal se, aki állítólag a barátja volt. Gye-
rekes arca miatt, mely a korral sem változott, és furcsa arányú, szögletes testalkata miatt 
gátlásai voltak. Elmesélte, hogy gimnazista korában még érdekelték a csajok, de belátta, 
hogy ilyen külsővel esélye sincs náluk. A csapatból egyedül ő volt nyíltan vallásos, rend-
szeresen járt misére, és ő volt az, akire mindig számítani lehetett, ha valamelyiküknek se-
gítségre volt szüksége.

Jean apja bankigazgató volt, de igen puritán életet éltek. Kocsijuk nem volt, az anyja 
nem követte az utolsó párizsi divatot, Jeannak csak egyetlen többéves laptopja volt, és igaz, 
hogy az egyik legjobb párizsi kerületben laktak, de a lakás kicsi volt és korszerűtlen. Rá-
adásul a járvány idején beköltözött hozzájuk szerb barátnője is, mivel a kollégiumot, ahol 
a lány lakott, bezárták.

Giovanni, a harmadik fiú a csapatból tetszett Vilmának, de nem tudott rajta eligazodni. 
Néha úgy tűnt, a fiú sem csak barátságot érez iránta, de érzelmeit nem mutatta ki egyértel-
műen. Vilma pedig nem akart csalódni, így ő sem lépett. Mikor a csapat Párizsból szétszéledt, 
úgy váltak el, hogy semmit nem tisztáztak. Azóta ugyan gyakran cseteltek, de ritkán váltot-
tak csak ők ketten üzenetet. Megszokták, hogy üzeneteiket az egész csoporttal megosztják.

Vilma az ablaknál állt, és Giovannira gondolt. A szomszédos villa kertjét nézte, ahol 
mindig ugyanabban az időben játszott kint néhány kisebb-nagyobb gyerek. Több órán át 
képesek voltak a trambulinon ugrálni, megállás nélkül, és még szaltóztak is. Az ablakból 
a villával szomszédos, kétemeletes ház néhány lakására is rá lehetett látni. Kicsit távolabb 
volt ugyan a ház, de esténként lámpafénynél jól ki lehetett venni, ki mit csinál az ablakok 
mögött. Senki nem húzta le soha a redőnyt. A kétemeletes háztól jobbra, a sziklás domb-
oldalban egy ösvény vezetett a közeli erdős területre. Vilma legalább kétnaponta legyalo-
golt néhány kilométert. Az erdőn túl egy kis tó volt, félig mocsaras. Addig ment el minden 
alkalommal, álldogált egy kicsit a tóparton, aztán egy másik úton hazagyalogolt. Szokásá-
vá vált, hogy útközben mindig pontosan ugyanazon a helyen, egy nagy sziklánál megállva, 
fotót készít az ösvényről. Már negyvenkilenc fénykép volt a mobiljában. Néha átlapozta 
őket. Ugyanaz a hely, ugyanazok a fák, bokrok. Minden ugyanaz, de mégsem ugyanolyan. 
Az első fotón még csak rügyeznek az ágak. A fény is más-más minden kattintásnál. Elha-
tározta, hogy egyszer sorozatot készít a képekből.
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Minden ugyanaz. Ha nem is ugyanolyan. Semmi dinamika. Tetszhalott állapot. Az idő 
áll, gondolta, azóta áll, mióta kitört a járvány. Bár a Népegészségügyi Hatóság szerint az 
a legjobb, ha minden a szokásos kerékvágásban halad, elég, ha alaposan mossuk a kezünket, 
meg jó, ha másfél méteres távolságot tartunk egymástól, de nagyobb veszély nincs, mert 
például arra sincs bizonyíték, hogy a vírus a tárgyak felületén megtapadva érintés útján fer-
tőzhet. És különben is, minél többen kapják el a betegséget, annál nagyobb az esély, hogy 
kialakul a nyájimmunitás. Sajnos hozzá kell szokni a gondolathoz, hogy néhány honfitár-
sunktól el kell búcsúznunk, mondta a miniszterelnök, s itt főleg a hetven felettiekre, az 
idősotthonok lakóira meg a krónikus betegekre gondolt. A miniszterelnök eddig még soha 
nem szólt a nemzethez, és a tévében sem tartott beszédet. Most azonban mindenki megnéz-
hette, amint svéd lobogóval a háttérben, összekulcsolt kézzel, ujján jól látható jegygyűrűvel, 
s a helyzethez illő komolysággal a nemzethez szól. Hagyományos szimbólumok; nemzeti 
zászló, összekulcsolt kéz, jegygyűrű, gondolta a lány. Alaposan begyakorolt beszéd volt, elő-
re meg volt tervezve minden apró mozdulat. A miniszterelnök feladata az volt, hogy nyu-
galmat sugározzon, de a szemén látszott, hogy feszült és feszélyezi a helyzet. Vilma azt is 
megfigyelte, hogy ezúttal egyetlen EU-s zászló sincs a háttérben, csak svéd. A járvány mi-
att nincs karantén, gondolta, de tíz percre, a beszéd idejére, kiszabadultak olyan régen ka-
ranténba száműzött fogalmak, mint a nemzet, a család és egy kicsit még a hit is. A beszéd 
semmilyen kézzelfogható elemet nem tartalmazott. A kormány teljes mértékben a felelős 
hatóságokra hagyatkozott, s mindenkit a hatóságok iránti bizalomra buzdított. Vilma sze-
rint a kormány szokás szerint hárította a felelősséget, majd diszkréten lelépett. Arra a ható-
ságok és az állam iránt táplált feltétlen bizalomra épített, melynek több évszázados hagyo-
mánya van Svédországban. Vilma politológiát tanult, s bár most kísérleti nyúlnak érzete 
magát, mégis kíváncsian figyelte a fejleményeket. A híreket nem nagyon követte, inkább 
a közösségi médiából szerzett információt. Lehangolta, hogy napi száztíz-százhúsz halá-
los áldozatról szólnak a jelentések, meg arról, hogy az egészségügy, mely amúgy is gyen-
ge lábakon állt, nem bírja tovább a ránehezedő nyomást. Aggasztotta, hogy kapacitás hiá-
nyában nem tesztelik azokat, akik a betegség tüneteit fedezik fel magukon, érthetetlennek 
és cinikusnak tartotta, hogy semmilyen intézkedést nem hoznak a járvány megállítására.

Megszólalt a mobiltelefon az asztalon.
– Szia, Lasse vagyok, az apád.
– Heló!
– Minden rendben?
– Igen.
– Akkor jó. Holnap este mit csinálsz?
– Most semmit se lehet csinálni. Mit csinálnék?
– Gyere le hozzánk vacsorára. Lili főz valami thai kaját. Van kedved?
– Persze. Köszi. Hány órakor?
– Hétkor jó lesz?
– Jó.
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– Akkor várunk.
Vilmát meglepte a meghívás, de örült neki. Lilivel eddig csak egyszer beszélt, néhány 

hónapja, mikor Párizsból hazaérkezett.
A gyerekek leszálltak a trambulinról, Vilma pedig a laptop elé ült, hogy részt vegyen az 

online egyetemi előadáson. Ült a gép előtt, de figyelme minduntalan elkalandozott. Arra 
gondolt, hogy mi lett volna, ha nem jön a járvány, és Párizsban marad. Vajon összejönnek 
Giovannival? Szórakozottan forgatta fülében a gyémántköves fülbevalót, s eszébe jutott, 
amit anyja mesélt Anna néniről meg az orosz tisztről. Az is egy be nem teljesült románc 
volt. Anna már a harmincas éveiben járt. Sosem lett belőle zongoraművész, pedig kivéte-
les tehetség volt, a Zeneakadémiára járt, és Liszt Ferenc tanítványának a növendéke. Mi-
kor a szovjet csapatok elfoglalták Budapestet, egy arisztokrata származású orosz tiszt köl-
tözött be hozzájuk. Finom modorú, jóvágású férfi. A család az ő jelenlétének köszönhette, 
hogy elkerülte a katonák erőszakoskodását, brutalitását. Anna érezte, hogy a férfi nem kö-
zömbös iránta. Virággal, és háborús időkben nehezen hozzáférhető élelmiszerekkel kedves-
kedett. Esténként elbűvölve hallgatta a fiatal nő zongorajátékát, majd bokáját összecsapva 
kezet csókolt, s visszavonult a szobájába. Aztán eljött a nap, mikor távozott a sereg. A tiszt 
sokáig tartotta kezében Anna kezét, mielőtt szokás szerint udvariasan megcsókolta. Tekin-
tetük egybefonódott. Miért nem lépték át azt a határt, amit mások átléptek volna? Anna 
néni soha nem ment férjhez. Miért lehetetlen néha tovább menni, széttörni a láthatatlan 
varázskört? – töprengett Vilma, és ismét Giovannin járt az esze.

Lili kitett magáért. Hamisítatlan thai vacsorát készített. Csípős, savanyú thom yum le-
ves volt az első fogás, majd wokban sült csirkés pad thai következett, melynek ízvilágát 
babcsíra, pálmacukor, halolaj, különféle zöldségek és a tészta tetejére szórt mogyoró, vala-
mint a rácsepegtetett lime határozták meg. A desszert zselatinos kókuszkocka volt. Vilma 
el volt ragadtatva, s egyik-másik étel elkészítési módjáról érdeklődött. Lili készségesen ma-
gyarázott, de nagyon nehezen fejezte ki magát. Vilma csodálkozott, hogy az asszony mi-
lyen rosszul beszéli a nyelvet, pedig már bő tíz éve Svédországban él. Legalább tizenöt év-
vel volt fiatalabb Vilma apjánál. Ez még nem is volt kirívó. Sok thaiföldi nő kötött házas-
ságot akár húsz-harminc évvel idősebb svéd férfival, hogy a skandináv országban folytat-
hassa életét. Lasse és Lili házassága nem tűnt érdekházasságnak. Vilma megfigyelte, hogy 
egymás iránti gyengédségük nem mesterkélt. Lili nem szegény családból származott, nem 
a jómódú férj volt neki az egyedüli kiút. Apja szállodát üzemeltetett Phuketben. Lili a ho-
tel irodájában dolgozott. Lasse egyszer a svéd későőszből menekülve haverokkal egy he-
tet Thaiföldön töltött, s a szálloda egyik esti buliján ismerkedett meg Lilivel. Azután egy-
re sűrűbben látogatott Thaiföldre, egyedül. Szóba se jöhetett, hogy ezekre a kiruccanások-
ra a feleségét vagy a lányát is magával vigye. Zsóka sejtette, hogy van valami, vagy inkább 
valaki a magányos utazások hátterében. Nem lepte meg, mikor a férfi közölte, hogy válni 
akar. Az utóbbi években eléggé elhidegültek egymástól. Lasse mindig is kedvelte az egzoti-
kumot, s egy idő után a magyar feleség már nem volt számára elég egzotikus. Vilma anyja 
pedig egyre felszínesebbnek találta Lassét. Zavarta például, hogy a férfi képtelen a világban 
zajló eseményekről önálló véleményt formálni, és meg van győződve róla, hogy ami a ve-
zető svéd médiákban megjelenik, az teljes mértékben objektív. A válás után Zsóka a lányá-
val Budapestre költözött. Egy ismert civilszervezetnél kapott munkát. Vilma ekkor tizen-
két éves volt. A gimnáziumot Magyarországon végezte, de egyetemi tanulmányait Svédor-
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szágban kezdte el. Lasse rendelkezésére bocsátotta a garzont, és ki-ki élte a maga életét. Vil-
ma sem igényelte, hogy ennél közelebbi kapcsolatba kerüljenek egymással. Ez volt az első 
alkalom, hogy az apja vacsorára hívta, pedig a párizsi kitérőn kívül Vilma végig Lundban 
töltötte egyetemi éveit.

– Szép a fülbevalód. Nem túl nagy gyémánt, de tiszta és értékes – mondta Lili.
– Antik darab – felelte Vilma. – Hosszú története van.
– Minden tárgynak hosszú története van – nevetett Lili.
Vilmát meglepte a válasz. Valahogy nem illett Lili szájába. Másnak képzelte Lilit. Olyan-

nak, aki egyáltalán nem gondolkozik, hanem csak úgy van, és az apja életének tartozéka, 
mint például a villa berendezése.

– Látszik, hogy ez a kő sok bajtól mentette meg azt a nőt, akitől ezt az ékszert kaptad.
– Az anyámtól kaptam…
– De az anyád is kapta valakitől. Én annak a nőnek az életére gondolok. Betegségben, 

háborúban, nehéz időkben viselte, mindig vele volt. Ennek köszönheti az életét.
Ez már egy kicsit sok volt Vilmának. Érdekelték ugyan a drágakövek, de nem hitt ab-

ban, hogy bármi hatásuk lenne az ember életére. Lili mintha olvasott volna a gondolataiban.
– Ha nem hiszed, akkor is így van – mosolyodott el, és enyhén ferdevágású szeme sarká-

ban huncut ráncok jelentek meg. Nem lehetett tudni, hogy komolyan beszél-e.
– Mindenesetre izgalmasak a drágakövek – bólintott Vilma. Nem akart belebonyolód-

ni az ezotéria világába.
– Ez nem csak egy drágakő, ez varázserejű kő – szögezte le határozottan Lili, majd más-

ra terelte a szót. Érezte, hogy Vilma szeretné lezárni a témát.
Lasse nagyokat ásított. Csak akkor élénkült fel egy kicsit, mikor a phuketi vegetariánus 

fesztiválra terelődött a szó.
– Nagy a nyüzsi az utcákon, mint minden fesztiválon, énekelnek, táncolnak, vonulnak, de 

a legdurvább az, hogy sokan szándékosan átszúrják az arcukat tőrrel vagy nyárssal, parázson 
sétálnak, és késekkel borított ágyon fekszenek. Saját szememmel láttam! – lendült bele Lasse.

– Hosszú a  történetük ezeknek a  szokásoknak is  – sóhajtotta Lili, akit láthatólag za-
vart, hogy már ki tudja, hányszor esik szó erről az idegenek szemében bizarr egzotikumról.

– Én olvastam róla, nem kell nekem is elmesélned – mondta Vilma, hogy megmentse 
Lilit a magyarázkodástól. – De megyek is, késő van, és látom, Lasse már fáradt.

Mielőtt kilépett az ajtón, megköszönte a remek vacsorát, dicsérte a thai konyhát és Li-
li szakácsművészetét.

– Gyere máskor is – szólt még utána a nő.
A járványról egy szót sem ejtettünk, gondolta Vilma mielőtt bebújt az ágyba. Mintha 

nem is létezne. Pedig a lányt egyre jobban nyugtalanította a helyzet. Tartott a fertőzéstől. 
Mivel a boltokban sem kellett maszkot viselni, igyekezett minél ritkábban vásárolni, hogy 
kerülje az olyan helyeket, ahol sok ember megfordul. Inkább kevesebbet evett, és néha ki-
hagyott ezt-azt az étrendjéből. Napokig nem evett például húst vagy paradicsomot, vagy 
nem ivott tejet, mert éppen az nem volt otthon. Anyja tanácsára etanolos kendővel még le 
is fertőtlenítette a csomagolások felületét. De ő sem volt következetes. A párizsi barátok-
kal vagy az anyjával folytatott Skype- és FaceTime-beszélgetések nem pótolhatták a sze-
mélyes találkozást. Így mikor néhány ismerőse az egyetemről társasjátékozni hívta, kapva 
kapott az alkalmon. Eredetileg a szabadban akartak leülni, de mivel szakadt az eső, egyi-
kük lakásán találkoztak. Jó kis este volt, beszélgettek és klasszikus játékokkal szórakoztak.

Másnap délelőtt, mikor Vilma az ablak előtt állva a szomszédos kertben játszó gyereke-
ket nézte és Giovanniról merengett, közeledő szirénahangra lett figyelmes. Hamarosan fel 
is tűnt a kanyarban egy mentőautó. Vilma követte a tekintetével. Egyenesen a házuk felé 
tartott, majd a kapu előtt megállt. A sziréna elhallgatott, már csak a kék lámpa villogott. 
A kocsiból három védőfelszerelésbe bújt alak ugrott ki. Hátulról kerekes hordágyat emel-
tek elő, és sietősen a bejárat felé vették az irányt. Az ablakból nem lehetett a bejárati ajtó-
ra látni, de Vilma hallotta amint lent becsöngetnek. Pár perc telt csak el, s a kerekes hord-
ágyat már gurították is a kertkapu felé. Valaki feküdt rajta. Tetőtől-talpig műanyag védő-
zsákba bújtatva, arcán oxigénmaszk. Mikor a mentőautó szirénázva elrobogott, megszó-
lalt a lány mobilja.
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– Lili… Elvitték Lilit – ordította az apja. – És még csak nem is engedték, hogy vele men-
jek. A kórházba sem mehetek be hozzá – lihegte.

– Rosszul lett? – kérdezte sápadtan a lány.
– A vírus… Nem kapott levegőt… Ez a vírus… Mi lesz most?
Vilma szédült. Mély lélegzetet vett.
– Remélem, segítenek rajta… jobban lesz.
Nyomasztó két nap következett. Vilma többször is beszélt az apjával telefonon. Lilit 

lélegeztetőgépre tették, állítólag stabil az állapota, mondta Lasse.
A lány nem találta helyét. Körbe-körbe járt a lakásban, elhatározta, hogy rendet csinál 

a szekrényében, olvasni próbált, végül YouTube videókra kattintott, de sem egyik sem má-
sik tevékenység nem kötötte le. Még azt is csak halogatta, hogy az anyját felhívja. Szinte 
paralizálta a tudat, hogy Lili talán elfertőzte. Bár tisztában volt vele, hogy a betegség tü-
netei csak pár nap után jelentkezhetnek, mégis figyelni kezdte magát, fáj-e a torka, a feje, 
a végtagjai. Többször is megmérte a lázát. Éjszaka le sem hunyta a szemét. Félt. Másnap 
este az ágyból csak felhívta az anyját. Zsóka a legnehezebb helyzetekben sem esett pánik-
ba, s most is megőrizte lélekjelenlétét. Végigvette a lehetséges forgatókönyveket. Vilma ki-
csit megnyugodott. Elaludt.

A harmadik nap hajnalán Vilma szirénázásra ébredt. Kipattant az ágyból, s az ablakhoz fu-
tott. Egy mentőautó állt a ház előtt, a kék fény áttört a sötétben szitáló esőn.

A lány látta amint a védőruhába bújt mentősök a kerekes hordággyal a kertkapu felé si-
etnek. Az apám, hasított belé, és reflexszerűen forgatni kezdte fülében a gyémántköves fül-
bevalót. Tekintetével követte a mentőautót, míg az eltűnt a kanyarban. Később nem em-
lékezett rá, meddig állt némán az ablaknál, de már teljesen világos volt, mikor elindult 
a konyhába, hogy teát főzzön.   

Lipcsey Emőke Budapesten született. Egerben magyar–történelem szakos tanári diplomát, Rueil-
Malmaisonban orgonista, Göteborgban bölcsész, majd számítógépnyelvész diplomákat kapott. 
A párizsi Magyar Műhely avantgárd irodalmi-művészeti folyóirat köréből indult. Rendszeresen publikál 
képverseket, verseket, prózai műveket, valamint számítógépes hangköltészeti és vizuális művekkel 
kísérletezik. Az utóbbi években főleg a regényírás felé fordult. Legújabb regénye, A vadnyúl bukfencet 
vet (Kortárs, Budapest, 2017) svéd változata 2020 januárjában jelenik meg. Szépírói munkássága mellett 
műfordítással, újságírással és svéd–magyar kulturális csereprogramok szervezésével is foglalkozik. 
Jelenleg Svédországban él.


