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Fél egykor ébred, kócos a haja. Fáj a torka. Többé nem cigizem, és főleg nem iszom 
ennyit, kurvasokat ittam tegnap, gondolja. Elmegy pisilni. Bekapcsolja a számító-
gépet. Teát készít. Müzlit eszik lekváros kenyérrel, kakaóval, mustáros virslivel és te-

ával. Gyümölcstea mézzel és cébéás Instant Cocoa Drink. Kortyol, beleharap a kenyérbe, 
a számítógépet bámulja, nyomogatja a billentyűket. Bosszankodik, mert nincs net a szo-
bában. Utál egyedül enni. Majd olvasok, gondolja és elővesz egy könyvet. Kinyitja. Kor-
tyol a teából, a kakaó kihűlt. Mit vegyek fel ma ? A reggeli végéig ezen gondolkodik. Fel-
próbál egy szürke pólót rövidnadrággal, sárga sállal, nem tetszik, leveszi, inkább a szür-
ke kötött ruha. Az sem jó. Akkor a fehér. Nem, inkább a szürke ruha plusz sárga sál. Így 
jó lesz. Nem, inkább a fekete. Igen, legyen a fekete, plusz egy szürke sál. Nem, mégsem. 
Sárga pólót vesz fel, lila nacival. Háromra ér be az egyetemre. Éhes. Salátát kér a menzán, 
aztán visszamegy még két sütiért. A harmadik emelet 34-ben lesz az első órája. Betegség 
miatt elmarad, ki van írva az ajtóra. Bosszankodik, majd úgy dönt, nem várja meg a kö-
vetkezőt, inkább hazamegy és olvas. Hazamegy, bealszik. Hétkor lesétál a földszinti kö-
zös helyiségbe, mert ott van internet. Csetel minden hülyével, elbassza az időt este kilen-
cig. Lelkiismeret-furdalás kapja el, hogy ma sem tanult, nem olvasott, nem nézett művész-
filmet, nem sportolt, nem zongorázott, nem lett szerelmes, de mindezt elnyomja, és in-
kább arra gondol, hogy ma még nem is fürdött. Lezuhanyozik. Felveszi a szép ruhát, este 
buli lesz. Szürke. Leheletnyi smink, nagy fülbevaló, sok-sok csörgős lánc. Partitájm. Be-
lép, füstös szoba, tömeg, sok lány, elmegy a kedve az egésztől, ott van egy rakás lány, lá-
nyok mindenhol, ameddig a szem ellát. Mosolyognak. Két srác is van azért, ők is moso-
lyognak. Nem baj, legalább gyakorlom a nyelvet, gondolja. Odacsapódik a csajokhoz, be-
olvad, szürke ruhák, nagy fülbevalók és sok-sok csörgős lánc. Unalmában megiszik egy 
dzsin-tonikot, két pohár bort, egy cseh sört, három pici pálinkát, plusz egy pezsgő. Haj-
nalig beszélget, táncol, sír, nevet, lefekszik a parkettára és vigyorogva kiabál, hogy boldog 
vagyok, boldog vagyok, élni jó, élni jó. Ezt több nyelven is megismétli. Elálmosodik, ha-
zamegy. Küld néhány sms-t, egyet a tesójának, egyet a barátnőjének, és egy valami pali-
nak megy, de hogy kinek, azt másnapra elfelejti.

„szia ! nemsokára hazautazom és akkor bulizunk együtt iiis. (szívecske) hiányzol. de 
lehet, hogy már alszol. szóval jó éjt. (szívecske)” Egy-két óránként egy-két üzenet. 

„vadfruttikkoncerten tomboloképp és találkoztam A-val, annyiradeannyira boldogvagyok. 
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ittkénelenned. lehetekénis, lehetekénis azegyetlen, lálálá”. Vagy azt, hogy „fááááj a fejem, 
a szívem túúúúlnagy és neeeemtudomneeeemtudom, holvagy. na, jó, mára tényleg befe-
jeztem. (szívecske) aludj jól. (mosolygófej)”. Aztán egy óra múlva : „hogy kell élni ? hogy 
kell jól csinálni ? miért nem vagy itt ?”.

Felkelek. Nincs éjjel, már hajnali négy van, és teljesen kiverte a  szememből az álmot 
a telefonprüttyögés.

Jól állna neki a hosszú haj, ha hazajön, szólok, növessze meg, le ne vágassa, legyen derékig 
érő. Azért is szólni fogok, hogy most már hagyja ezt abba, az ilyen kérdésektől megőrü-
lök, mi az, hogy hogy kell élni ? Beszívod a levegőt, aztán kifújod, úgy. Már nem kislány, 
még a kislányomra is rászólok, ha nyafog, hogy húzzon be a szobájába, csukja magára az 
ajtót, bőgje ki magát, hisztizzen, ahogy akar, egyedül, ki kíváncsi erre ?

Amikor itthon van, egész nap nálunk lóg. Barbizik a lányommal, társasozik a fiammal, fek-
vőtámaszt nyom a férjemmel. Megeszi a gyerekek elől a süteményt. Blogot ír arról, hogy 
lehet mélyebbre esni a földnél.

„Mindent akarok egyszerre. Főleg a történetüket lenne jó tudni, megyek, nézem tovább. 
A kacsás nyakkendőt a telerajzolt klubhelyiségben, és nevetek együtt a négercsajjal, aki biz-
tos szintén valami ilyesmit néz egyedül. Szeretem, ahogy ugyanúgy vannak elveszve, mint én.

Elvagyok, mint a befőtt, holnap estére három programom is van. A fiúk mindenhol ugyan-
olyanok, ma a biciklimmel is kikezdtek. Jó tanács kezdőknek : soha, de soha ne keverjétek 
a különböző alkoholokat. Soha. Mind egyszerre üt be.

Nem rosé, csütörtök óta inkább nem ittam. Hanem rose. Boldogság. Pedig tulajdonkép-
pen nem csinálok semmit. Holnap ilyenkor épp a kézenállást fogom gyakorolni ezerrel, 
és harminchat órás napokat akarok, most már biztos. Ettem, bicikliztem, tornáztam, ír-
tam házit, néztem filmet, cseteltem sokakkal, beszéltem telefonon, satöbbi. Egyszerűen 
kevés. Az élet. Nem elég.

Tegnap kezdődött amúgy, hogy elkezdett hiányozni az irodalom. Z. A.-tól nekem a mondj 
imát a rossz anyákért meg az és felteszi a szemüvegét van a fejemben, és hogy szemet leszorítva 
sincs sötét. Szeretem a szavakat. A Nyugalmat olvasva látom, hogy franciául mennyi minden 
érthetetlen. Nincs mögötte semmi. Épp jött egy hatos villamos, felszálltunk. Ez hiányzik.



52

Néha olyan emberek hiányoznak, akiket nem is ismerek. Zöty. zöty. Jó ez a szó. Zötykö-
lődik bennem a sírás. Nem sírok, ez csak költészet. A kézenállás pedig egyelőre csak álom.

A másik meg, hogy átálltam éjszakai üzemmódra, de nagyon. Szerintem egy kezemen 
meg tudom számolni, hogy 2011-ben hányszor feküdtem le éjfél előtt. Az egyetemet to-
vábbra is úgy szarom le, ahogy van, és ez sosem fog változni, de zongoráztam egy nagyon 
kedves német lánnyal. Bicikliztem az éjszakában. Magyar dalokat énekeltem teli torok-
ból, mint még soha, a kihalt utcán. Kézen álltam, bukfenceztem, nyújtottam. Egyszerű-
en fantasztikus vitorlázni is, nézni a vizet, húzni-vonni a köteleket, kormányozni, főzőcs-
kézni a kabinban, mászkálni a kikötőben, papucsban és pizsamában, idegenektől meg-
kérdezni a vécé kódját, ugrándozni a homokban, benzint tölteni a hajóba. Imádom a vi-
zet, a tengert, az óceánt, a tavakat, a végtelen horizontot, a napsütést, de még az esőt is, 
a vihart, a felhős eget. Imádok élni, és a legszebb az egész városban az útszakasz, ahol csil-
log az aszfalt. Olyan, mintha gyémántok lennének elszórva, vagy mintha a betonon tük-
röződnének a csillagok. Elég nyálasan hangzik ez, nem baj. Pici nyálcseppek is lehetnek.

Jól vagyok. Nehéz a boldogságról írni. Mostantól, ha valaki benyit az ajtón, a fürdőszo-
bám tükrében egy öreg nőt lát majd, mint mikor az Astoriánál álltam a teraszon, és sem-
mi más nem volt bennem, csak érdektelenségnek álcázott félelem. Hazafelé nem mentem 
oda A-hoz, pedig láttam a tömegben.

Az emberek mennek egymás mellett a folyóparton, vagy az utcán, vagy az egyetem folyo-
sóján, és különböző irányba néznek. Egymásba karolnak. Fogják egymás kezét. Libasorba 
rendeződnek, pedig többembernyi hely van. A földet nézik. Mindenkinek picit máshogy 
van igénye a szeretetre, lehet mélyebbre esni a földnél.

Fáradt vagyok. Nagyon, nagyon, nagyon. Boldog, szomorú, boldog, szomorú, boldog va-
gyok. Ha zongoraszót hallok, akkor boldogság.

Néha kell a csend. Megállni, kivenni az üvöltő zenét a fülből, nézni a furcsa virágmin-
tát egy házon, ahol lehet, hogy régóta nem laknak már, fogalmam sincs meddig állni így, 
villanyfény, köd, párás autók, sehol senki, és csak akkor lépni vissza a random-zenéthall-
gató-sétálólányba, amikor jön egy autó. Tegnapelőtt ilyenkor épp disneyland1-ben ül-
tem fel Indiana Jones vonatára és száguldoztam a félelmetesebbnél félelmetesebb magas-
ságokban. Éjjeli fényekkel gyönyörű Párizs, a pénteki ködben meg mintha az Eiffel-to-
rony nem épült volna még meg. Rengeteg tortát ettünk. Volt húsleves is és csillagszóró, 
tűzijátékgyertya, minden. Ettünk cseh lángost, angol sütikéket, ittunk cseh pálinkát, ma-
gyar bort, francia bort.

Mindig valami olyasmit kívánok, ami épp nincs. Hiányoznak a barátaim.

Győzködöm magam, hátha attól változom, hogy tudjam, mit akarok. Nem máshol lenni, 
nem mással lenni, nem másnak lenni. Győzködöm magam, hogy tudok én élni, de idáig 
háttal utaztam. Fordulás, indulás előre. Zongorázni, biciklizni, enni, inni, tornázni, fran-
ciázni, ó, igen, igen, franciázni.

Óriási buborékokat fújok a rágómból, erre van most energiám. Visszajöttem a szobámba 
és minden helyrebillent, itt a helyem, most minden többnek számít. Mindenkinek örü-
lök. Jelenben lévő énem rulez. Ha akarok, átsétálok a Szabadsághídon.”

Mellém kucorodik a kanapéra, nézzük a Graffiti királyát, Cabiria éjszakáit, ha átöltözöm, 
elfordul, az ő családjában nincs meztelenkedés. Én tanítottam meg, hogyan kell a kontúr-
ceruzát használni, ha rúzst ken a szájára. Állunk a fürdőszobában a tükör előtt, csücsörít, 
pirosra színezem az ajkát. Kontúrceruza nélkül tilos a vörös rúzs, mert olyan leszel, mint 
egy bohóc. Kész. Jól áll, tetszik ? Nézegeti magát, aha, tetszik, illetve nem tudom, jól áll 



53

tényleg ? Jól, most mondom, hát nem igaz, hogy nem látod, nincs szemed ? Jó, jó, elhi-
szem, ha te mondod, csak nem tudom, rajtad valahogy jobban tetszik.

Ott leszek majd az esküvőjén. Addig még sok víz lefolyik a Dunán, állandóan szerelmi bá-
nata van, a fiatal lányok miért szeretnek ennyire szenvedni ? Mindegy. Akkor is ott leszek 
az esküvőjén és vigyázni fogok a gyerekeire is, rászólok, ha már túl nagy a segge a renge-
teg édességtől. Ha nagyon öreg leszek, betakargat egy kockás pléddel.

A férjem minden évben, január elsején meghatódik, nagyon büszke, hogy ilyen régóta 
együtt vagyunk már. Nem is tudom pontosan, mióta, ezt például nem számolom. Minek, 
ha sosem lesz vége ? Összefolynak az évek. Tök mindegy, hogy volt, hogy lesz, mi maradunk. 
Nem hagylak el soha. Annyi csak, hogy majd muszáj lesz innen is elmenni. Most nem jut 
eszembe több. Most ez nem tud több lenni ennél, csak ennyi jut eszembe a szerelemről.
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