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Az egyik lop. A másik rettegésben tartja a környezetét.
A har madik megcsalja a férjét vagy szerencsejátékot űz, iszik,
drogozik. Esetleg szar filmeket bámul, bezabál, felesleges tár-
gyakat gyűjt.

A lét elviselhetetlen könnyűsége. Túl kell élni valahogy.
Minél több pillanatot szerezni, amikor nem kell azon gondol-
kodni, hogy miért. Miért vagyunk?

Mert ha ezen tűnődsz, könnyen diliházban találod magad.
Ahol csorgó nyálú pajtásaid lézengenek katatón állapotban,
esetleg légynek vagy Picassónak képzelve magukat. És tényleg.
A kettő között nincs is túl nagy különbség. Születik, szárnyal,
meghal.

Rendben. Túl akarod élni. De mit kell tenned ehhez? Őszinte
vagy magadhoz, és másokhoz is. Felfalnak. Elevenen. Hazudsz
magadnak és másoknak is. Könnyed kis állapot. Túlélhető,
hisz semmi sem igazi benne. Hazudsz magadnak, de őszinte
vagy másokhoz. Ilyen ember nincs. Őszinte vagy magadhoz,
de hazudsz másoknak. Egész helyre kis stratégiának tűnik.

Oké. Nincs vegytiszta állapot. Helyzetek, emberek változ-
nak, változik a követendő út is.
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Elmondom, én hogyan csinálom. Ne tanulj belőle! Ez én
vagyok, nem te. Jelen pillanatban 24 éves nő. Nem tudom,
előző életemben mi voltam, és azt sem, volt-e előző életem.
A mostani viszont érdekel. A tegnapot hasznosítom, a mát
megélem, a holnapot meg még úgysem ismerem. Talán tud-
nod kell, honnan jöttem. Csak hogy megértsd, miért vagyok
most ott, ahol vagyok.

Volt babám, de nem öltöztettem át naponta többször. Nem
volt neve, mert nem érdekelt. Egy tavaszi napon odaadtam
a szom széd kisfiúnak, akinek nagyon fájt rá a foga. A srác ma fel -
kapott transzvesztita művész Oslóban. Jobban érdekelt, hogyan
lehet három gesztenyével egyszerre megdobni a két utcával
lejjebb lakó kopasz, nagydarab tahó ablakát. Sokat kísérletez-
tem, sokat futottam. Egyszer, hétéves koromban, végre sikerült.
A pasas rám küldte a kutyáját. Én, az elképzelé sének ellent-
mondva, megálltam, és szembefordultam a drabális négylábúval.
Az meglepődött, lelassított, majd lekushadva várta, hogy meg-
simogassam. Megkapta. Megvakartam a hátát, és a fülébe súgtam:

– Jó kutya, soha többet ne higgy a hülyéknek! 
Aznap este nem ettem meg a rántott karfiolt. Mindig utál-

tam, de elhatároztam, nem lapítok többet. Nemes egyszerű-
séggel félretoltam a tányért, és anyámra kacsintottam. Nem
értette, mi történik, és főleg, miért. 

Azóta még sok ilyen emberrel találkoztam. Iskolák sora
igyekezett jobb belátásra bírni. Amit adtak, befogadtam, amit
nem, azt elvettem magam. Karácsonyra zseblámpát kértem
sok elemmel. Ó, a szülők! Azt hitték, talán árnyfigurákat vará-
zsolok majd a falra. Nem. Hajnalig olvastam a takaró alatt.
Gyűltek a lemerült elemek és a gondolatok.

Mindenki jelzőket próbált aggatni rám. Az osztálytársaim
azt mondták, orrfelhúzós picsa vagyok. A tanárok úgy vélték,
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nem tudok beilleszkedni a közösségbe. A kedves szülők pszi-
chológusban látták volna a megváltót. A nagymamám szerint
csak gombvarrást és főzést kellett volna tanulnom, hogy egye-
nesbe jöjjek. Mintha a görbével olyan sok baj lenne. 

Már-már azt hihettem volna, nincs, aki lelki közösséget
ápol velem. De szerencsére ott volt nagypapa. Kevés haj, sok
bölcsesség. Nem akart nekem ő tanítani sem atomfizikát, sem
hurkatöltést. Csak volt. Egyszerű, érthető mondatokban
beszélt, ami csak kevés felnőtt sajátja. Ami érdekelt, azt
megmutatta. Ami nem érdekelt, arról nem beszélt. Nagyon
érzékeny volt a rezdüléseimre. Pillanatok alatt észrevette,
mikor van tele a púpom a családdal. Talán azért, mert neki is
ugyanakkor lett túltengése. Olyankor csak annyit mondott
a nagymamámnak:

– Mama, mi csak láb alatt lennénk, amíg főzöl. 
Utána a szüleimre nézett, és megjegyezte: 
– Járunk egyet Sacival, beszélek a fejével ennek a lánynak. 
Azzal megfogta a kezem, és sarkon fordultunk. Szent -

beszéd? Kioktatás? Ugyan. Lementünk a patakpartra, és meg-
tanított kavicsot kacsáztatni a vízen. Felmentünk a város
legmagasabb pontjára, és megmutatta ott lent a házat, ahol
lakott, amikor akkora volt, mint én. Hanyatt feküdtünk a fűben,
bámultuk a felhőket, és mesélt, válaszolt ezernyi kérdésemre.
Utána hazamentünk. Az ajtóban fennhangon megkérdezte:

– Ugye, ebből végre tanultál, Sacikám?
Én lehajtott fejjel bólogattam, hogy teljes legyen a színjá-

ték, de közben a papára sandítottam, és összemosolyogtunk.
A család elégedetten vette tudomásul, hogy újabb fejmosást
kaptam, ami talán végre megteszi a hatását. 

Amúgy mindenki habókosnak tartotta az öreget. Télen
hóembert épített nekem, de lábos helyett futball-labdát
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rakott a fejére. Nekem megsúgta, hogy gyerekkorában arról
álmodozott, csodacsatár lesz, akit ünnepel a nép, miközben
fejelgetve körbesétálja a pályát. Karácsonyra, születésnapra,
névnapra mindig könyvet adott nekem ajándékba. Moso -
lyogva nézte, ahogy lelkesedést mímelve bontom a játékdobo-
zokat. Tudta ő, hogy egytől egyig az ágy alatt landol, de az
ő ajándékát már este a kezembe veszem. 

Vasárnaponként kalapot nyomott a fejébe és ultizni indult
a szomszédba. Mindig magával vitt. Három öreggel verték
a blattot, én pedig ültem a sarokban egy fotelba kuporodva, és
olvastam. Közben oda-oda füleltem az öregek beszélgetésére.
A másik hármat sem értette igazán a családja. Számkivetett
bölcsek, csak így hívtam őket magamban. Többet tanultam
tőlük, mint az összes iskolában. 

Aztán elment. A rokonság már a temető kapujában lézen-
gett, rám várva, türelmetlenül. Én csak álltam, rugdostam
a göröngyöket, és halkan beszéltem hozzá. Nem búcsúztam.
Hisz velem maradt. A zsebembe dugtam egy összehajtogatott
papírt, amit az utolsó perceiben rejtett a kezembe. Azóta sem
kaptam senkitől szebb ajándékot.

Egy papír, reszkető kézzel írt mondattokkal:

Éld meg, amit szeretnél! Tedd meg, amire kíváncsi vagy!
Hazudj, ha kell, de magadhoz mindig legyél őszinte!
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Vajon mikor válik felnőtté az ember? Amikor betölti
a tizennégyet? Amikor elveszti a szüzességét vagy megszerzi
az első millióját? Szerintem akkor, amikor rádöbben arra,
hogy idegenekkel van körbevéve. Beszéltek hozzám, irányí -
tani próbáltak, együtt ültünk a családi ebédnél. Egy iskolába
jártunk, egy könyvtárba, vagy éppen ugyanabba a kórusba
énekelni. Mégis. Mindannyian idegenek voltak. Nem érdekelt
senkit, mit gondolok igazán. Nem értette senki, mit akarok
mondani. És fogalmuk sem volt arról, ki vagyok. Tudták a neve -
met, a személyi számomat, megismertek az utcán. De nem
sejtették, mi jár a fejemben. Mit gondolok a globális felmele-
gedésről, a spenót erejéről, a szexről, a barátságról, magamról
vagy éppen róluk. 

Jó, jó. Miért is érdekelt volna bárkit is egy alig múlt 18 éves
lány milliónyi elzárt szobája? Ki vette volna a fáradságot arra,
hogy kinyitogassa sorra az ajtókat, beljebb és egyre beljebb
lépve? Már az első zárnál feladták. Én pedig nem igyekeztem
igazán ösztönözni őket. Vártam. Vártam azt, aki elsőre kivá-
lasztja a kulcsot, benyit, és örül a gondolatoknak, a szavaknak, az
érzéseknek. Annyira, hogy akarjon továbblépni. Újabb ajtót nyitni.
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Egy énem volt, de két arcom. Az egyiket a külvilág felé for-
dítottam. Látszott rajta mosoly, kétkedés, könny, figyelem és
minden más, amit reakcióként elvárhatnak egy majdnem
felnőtt, de lényegében még éretlen lánytól. A másik arcom
befelé fordult. Figyelt a rezdülésekre, a miértekre. Könny
mosta, amikor kifelé mosolyogtam. Kétkedés mardosta, amikor
kifelé bizonyosságot sugároztam. Nem. Nem felejtettem el azt
a reszketeg kézzel írott három mondatot. Mindent megéltem
ott legbelül. De nem adtam oda magamból szinte semmit.
Hiszen senki nem azt akarta igazán.

Idegen lénynek tartottak, egy másik bolygó szülöttének.
Aki véletlenül tévedt ide. Teljesíti az elvárt minimumot, de
más nyelven beszél, más szokások szerint él. Nem zavartuk
egymás köreit, megvalósítottuk sok politikus álmát: békés
egymás mellett élés.

Egy március végi napon viszont komolyan azt gondoltam,
kinyílik az első ajtó. 

– Van kedved csavarogni és együtt szeretni az esőt? –
kérdezte szelíden a fiú, aki fél évvel idősebb volt nálam,
szerette a kék nadrágokat, az orosz klasszikusokat és a túrós
táskát. 

Sok minden más mellett ezt is tudtam róla, mert – kár
tagadnom – észrevettem őt már hónapokkal korábban.
Előttem állt sorba a büfében, és közben olvasott, ahogy én is.
Máskor az udva ron bámulta, ahogy az osztálytársai fociznak.
Gurult felé a labda, tétován eltűnődött, majd mégis belerú-
gott. Annyira bénán, de oly szeretetre méltóan, hogy muszáj
volt elmosolyodnom. Amikor felnézett, egy pillanatra összekap -
csolódott a tekintetünk, megvonta a vállát, visszamosolygott,
aztán az órájára nézett, és sietve odébbállt.
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Legközelebb akkor láttam, amikor beültem az évfolya-
munk vitadélutánjára. Az egész olyan erőltetettnek tűnt,
annyira csinál tnak. Egészen addig, amíg szót nem kapott.
Beszélni kezdett, lassan, megfontoltan. Az arcához egyáltalán
nem illett kissé karcos, mély hangja. 

Az első mondatoknál még meg-megállt, keresve a többiek
szemét. De egyszer csak mintha minden megszűnt volna
körülötte. Belső utazásra indult. Tudom, hisz felismerem ezt
az érzést, számtalanszor átéltem. Áradtak a gondolatai, meg-
állíthatatlanul. Egyszerűen nem tudtam levenni róla a szemem.
Elmerültem a világában. Mintha együtt sétáltunk volna át egy
városon, ami csak a miénk, amit csak mi ketten ismerünk.

Nem tudom, értették-e a többiek. A szavait biztosan, de
úgy éreztem, a gondolatait csak én érthetem. Úgy éreztem,
csupán ketten vagyunk a teremben, és ezt az illúziót csak az
utolsó mondatát követő taps törte meg.

Utána napokig nem láttam, egészen addig az áprilisi
délutánig. A folyosón hömpölygő tömeg, mindenki sietett
a dolgára, csak én nem. Rohanó folyó, a közepén egy sodródó
kaviccsal. A kavics szokása szerint könyvet tartott a kezében.
Talán ezért nem vette észre a másik, szintén betűkbe merülő
kavicsot. Egész egyszerűen összeütköztünk.

– Van kedved csavarogni és együtt szeretni az esőt? – kér-
dezte a farmernadrágos kavics tőlem, a sötétzöld pólós
kavicstól.

Láttál már filmeket. Ha jó a rendező, ilyenkor minden
lelassul. Eltűnik tér és idő. Jelentéktelenné válik a többi sze-
replő. A két főhős egymásra néz, sorsuk egy pillanat alatt
összefonódik, és te várod a happy endet. A nő ilyenkor felnéz,
elmosolyodik, és valami nagyon kedvesen elmés mondattal
feloldja a helyzet remegő vibrálását.
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– Van – mondtam egyszerűen, fittyet hányva a klasszikus
film kliséknek. 

Összecsuktuk a könyveinket, ahogy két párbajhős teszi
vissza a tokjába hatlövetűjét. És lassan, egymás mellett ban-
dukolva elindultunk esőt látni. Hosszú percekig nem szóltunk
egymáshoz. Közben persze beszélgettünk. Gondolatok pat-
togtak ide-oda, csak éppen nem öntöttük őket szavakba.
Az úttest közepén jártunk, amikor járművek hada indult meg
felénk. Ösztönösen, gondolkodás nélkül fogtam meg a kezét,
és futni kezdtünk a túloldal felé.

– Kösz, kicsit elgondolkodtam – szólt azon a mély hangon.
– Igazán nincs mit – válaszoltam. – Tudod, a kórházban

nincsenek koedukált szobák. Unalmas lett volna nélküled.
Unalmas lett volna tetőtől talpig gipszben feküdve azon gon-
dolkodni, vajon mit olvasol két szobával arrébb, miközben
arra vársz, hogy kicseréljék a kötést a fejeden.

Az utolsó szavakat kimondva döbbentem rá, hogy tévedtem.
Nem kell arra várni, hogy megkeresse a kulcsot és benyisson.
Ha megérkezik AZ az ember, akkor az ajtó magától kinyílik.
Még csak nyikorgás sem hallatszik, olyan olajozottan történik
minden.

Ezen annyira elgondolkodtam, hogy a kezét is elengedtem,
szinte megijedve a csodától. Egy pillanatig tétovázott, de
aztán ő fogta meg az én kezem.

Egyszerre kezdtünk bele egy mondatba, ettől egy pillanat-
ra megálltunk, de aztán ömleni kezdtek belőlünk a szavak,
éppúgy, ahogy fejünkre az eső.

Megrendülve a minket körbevevő falak leomlásán, észre
sem vettük a tócsákat, amelyeken immár együtt gázoltunk át.
Hogy is állhatták volna utunkat a pocsolyák, miközben tenger
nyílt meg belső lépteink előtt.
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– Tudod, milyen régen éreztem mindent ilyen egyszerű-
nek? – kérdeztem.

– Mikor, Saci?
– Te tudod a nevemet?
– A neved mindenki tudja, csak senki nem sejti, ki és mi

van mögötte.
– És te? Te sejted?
– Igen. Egy labirintus. Középen ott ülsz, szerintem egy

könyvvel a kezedben. Sokan már a bejáratnál visszaretten-
nek. Van, aki beljebb merészkedik. De nehéz az út. A földön
megfáradt, hitehagyott vándorok ülnek. Minél beljebb me gyünk,
annál kevesebben. A legtöbben feladják. Visszafordulnak vagy
fáradtan földre rogynak.

– Honnan tudod te mindezt? – hitetlenkedtem.
– Nekem is van egy labirintusom.
Ebben a pillanatban egy autó húzott el mellettünk, és bete -

rí tett minket néhány millió liter vízzel. Egyikünket sem érde-
kelte igazán.

– És most mi a teendő? – folytattam, miközben éreztem
a háta mon lefolyó víz hűvös érintését. – Melyikünk indul el
a másik labirintusában?

– Induljunk egyszerre! – válaszolta. – De, szerintem, én
leszek a gyorsabb.

Ezzel futni kezdett előttem, és én vigyorogva rohantam
utána.

– Dááávid, állj meg! – kiabáltam. 
Hirtelen megtorpant, szembefordult, és aznap immár

másodszor ütköztünk egymásnak. Zavartan néztem rá, aztán
becsuktam a szemem, és hagytam, hogy az arcomat mossa az eső.

Egy pillanat múlva éreztem, ahogy a keze szelíden letörli
az esőcseppeket. Majd egyszerűen megcsókolt.
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Tenger. Lebegek a víz színe alatt. Alattam több száz méter
kékség. Felettem az ég sziluettje. Érintésnyire az éltető levegő.
Én mégis merülni engedem magam. Vonz a feneketlen
mélység. Merülök az ismeretlenbe boldogan, a megismerésre
szomjazva. 

Dávid nyelve felfedez. Kergetőzünk, megsimítjuk egymást.
Kalandra indulok én is. Megízlelem őt. Aztán látni vágyom.
Kinyitom a szemem, és ismét elmerülök. A sötétkék szemek-
ben, amelyek engem néznek csókolózás közben. Az eső segít.
Cseppjei összeolvadnak a könnyeimmel, és nem engedik
láttatnom, hogy felelőtlenül boldog vagyok.

Mindketten a felszínre bukkanunk levegőért, de tovább
szomjazzuk egymást. Időtlen idők múlnak, mígnem szétvá-
lunk és csendben bandukolunk tovább. 

Ilyen volt az az áprilisi esős délután. Még percekig sétál-
tunk, csöndbe burkolózva. Gondolatok kergették egymást
a fejemben, és ő is lépdelt, szótlanul. Talán ugyanazok a kér-
dések és válaszok bolyongtak benne is. Aztán az órájára nézett,
és széttörte a csendet.

– Késő van. Mennem kell. Hiányozni fogsz holnapig –
mondta.

Még egyszer megcsókolt, kicsit tartózkodva, mint aki meg-
ijedt az elmúlt óráktól. Felugrott egy buszra. Még sokáig
néztem utána, majd hazaindultam. Aznap este először történt
meg velem, hogy olvastam, de nem emlékeztem belőle sem-
mire. Az írott szavak gyengébbnek bizonyultak a gondolatok-
nál és az érzéseknél. A mélybe hullottak. Erőtlenül.
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Hogy milyen volt az első éjszaka? Visszatértem a tenger
vizébe, és szelíd lebegésként ringatott az álom. Körülöttem
színes halak. De már nem akartam a felszínre emelkedni leve-
gőért. A közegemmé, a lételememmé vált. Vagyis Dávid egész
éjjel velem volt. Nem róla álmodtam, de mégis éreztem a zsige -
reimben. Öt körül ébredtem, és a hajnali derengést bámultam
az ablakon át. Gondolkodtam rólunk, de nem jutottam sem-
mire. Vagyis valamire mégis. Rájöttem, hogy semmi értelme
gondolkodni az egészen. Van, és kész. Dúdolgatva cserkésztem
be a fürdőszobát, anyám értetlenül nézett rám, főleg azzal
nem tudott megbirkózni, hogy rámosolyogtam. A tükörben
vizsgálgattam magam. Vajon változott-e valami tegnap óta?
Egyenes orr, rendben. Nagy szemek, ez is változatlan. Magas
homlok, akárcsak évek óta. Óóóó, igen, a szám. Az bizony
mosolyra húzódott. Talán a boldogság. Köszöntem neki. Rég
találkoztunk utoljára ő meg én.

Alig vártam, hogy elinduljak otthonról. Csak útközben
tudatosult bennem, hogy még valami történt velem. Színek
jelentek meg rajtam, és belopóztak a fekete ruháim közé.
Tudattalan állapotban vettem magamra a boldogságot.
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Az első óra első percei álomszerűvé váltak. Bámultam a táblát,
de fogalmam sem volt, miről van szó. Aztán persze összeszed-
tem magam. Saci kötelességtudó, Saci odafigyel, mert ez a dolga.
Még akkor is, ha Saci úgy sejti, szerelmes.

A szünetben Dávidot kerestem, de nem találtam sehol.
Menny ből a pokolba. Újabb óra, újabb erőszak a lelkemen.
Kinyitottam a könyvet, és megállt az idő. Az első oldalon tollal
írt, erőteljes betűk: „Délután megmutatom, hol lehet a leg-
jobb túrós táskát kapni a városban. Dávid.”

Valahol ott legbelül táncra perdült a világ. És nem lassított
délutánig. Fogalmam sem volt, mi vár rám, csak azt tudtam,
hogy akarom.

Kiléptem a kapun, és körbenéztem. Dávid nem volt sehol,
de valahogy éreztem a jelenlétét. Egy kéz a kezembe simult, és
egyszerűen elindultunk egymás mellett.

– Hiányoztam? – kérdezte halkan azon az izgatóan karcos
hangján.

– Szerinted hiányoztál?
– Lehet, hogy csak a túrós táska csigázott fel ennyire. 
– Igen, igazad van. Tudod, milyen rég vágyom egy külön -

leges, átlagon felüli túrós táskára? Csak ez motivált. Szóval ne
totojázz nagyfiú! Valamit ígértél, tartsd is be!

Ezeket a szavakat tényleg én mondtam ki? Én, akit évek óta
csodabogárnak tartottak? Aki megpróbált beszélgetni fiúkkal,
de azok már a második mondatnál ijedten menekültek vagy
értetlenül bámultak? Aki egy rövid csóknál nem jutott tovább,
mert utána megkérdezte a nyelve végén lévő fiútól, hogy
van-e kedve avart gyűjteni a parkban, és utána hasast ugrani
a levélkupacba?

Most egyszerűen úgy éreztem, megtaláltam a másik
felemet. Nem kellett gondolkodnom azon, hogy megérti-e
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a kimondott szavaimat. Nem kellett vigyáznom, nehogy meg-
sértsem valamivel. Hiszen tudtam, ő Dávid, aki ért, akit értek.
Lassan, sietség nélkül vágtunk át a városon. Beszélgettünk
könyvekről, amiket mindketten olvastunk. Érzésekről, amiket
mindketten átéltünk, de mások talán nem értették. 

– Szerintem nem is létezik az a túrós táska – váltottam hir-
telen szigorúra.

– De, higgy nekem! Ha nagyon akarod, ha nagyon vágysz
rá, meglátod, a miénk lesz.

– Tudod, mire vágynék inkább?
– Egy kakaós csigára? – érdeklődött pimaszul, velem

szembefordulva.
És folytatta volna, de nem jutott szóhoz. A nyelvét akartam.

A száját. Közelebb akartam lenni hozzá. Annyira közel, hogy
elakadjon a lélegzetem a gyönyörtől. Vágytam az előző napi
csókjára. Mint a kisgyerek, aki egyszer már volt a cirkuszban,
átélte a csodát, és azóta mindig visszavágyik. Hosszú előadás
kellett a lelkemnek, és csók közben a testem is megmozdult.
A férfiak sokszor azt hiszik, mi nők csak lélekből vagyunk
összerakva. Ó, ha tudnák, olykor mi tombol egy nőben!

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy a lelkem nem volt jelen.
De életemben először a testem is igazán megmozdult a vágy-
tól. Mintha egyszerre mindenhol éreznék, millió részecskéből
állnék, ugyanakkor mégis egy lennék. Egy önmagammal, egy
Dáviddal, egy a világgal. Nagy szavak? Lehet. Én mégis egészen
egyszerűen éltem meg. Vágytam, kívántam, akartam. A csók
még jobb volt, mint előző nap. Ismerős íz keveredett új felfe-
dezésekkel. A korábbi szelíd lebegés szenvedéllyé változott.
A szikrák már nem álltak meg a nyelvemnél, a számnál.
Az egész testemben ott pattogtak, olyan óriási feszültséget
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alkotva, ami (fizikai tanulmányaimból tudom) igen rövid idő
alatt komoly károkat okozhat, ha nem vezetik le. 

A vágy egyre erősödött bennem, de nem gyengültek el
a lábaim, ahogy ezt romantikus írók hada állítja az ilyen hely-
zetbe kerülő úri kisasszonyokról. Szilárdan álltam rajtuk, és
hihetetlenül tisztán jelent meg előttem a kép: Dávid és én
ruha nélkül. De nemcsak annyira meztelenül, mint a gólöröm -
től megkergült focista, hanem tetőtől talpig. Nem, nem a szexet
kívántam, hanem Dávidot, mindenestül. El akartam veszíteni
az öntudatomat, az akaratomat, de úgy, hogy mindez jó helyen
legyen. Nála. Érezni akartam, ki ez az ember, mit adhat még.
Mi történik benne attól, amit én adhatok?

Kinyitottam a szemem, és nem csókoltam tovább. 
– Mégis jobban érdekel a túrós táska? – kérdezte kissé

oldalra billentett fejjel.
– Most valami másra gondoltam. Ráérsz holnap?
– Ha azt akarod mondani, hogy be kell állnom az iskolai

focicsapatba, akkor nem – mosolygott rám, és nekem is vigyo-
rognom kellett, mert eszembe jutott az a kedves, ám igen suta
mozdulat, ahogy visszarúgta a labdát az udvaron.

– Nem, csodacsatár, lehetetlent nem kívánok tőled. Csak
szeretnélek elhívni a nagynéném hétvégi házába.

– Udvariassági látogatás? Vagy le kell törölgetni a porce-
lánjait?

– Ha ezt szeretnéd, elhívhatjuk őt is. Én arra gondoltam,
kettesben leszünk – mondtam hihetetlen lazán, és közben
fogalmam sem volt, mindezt hogy oldom meg. Csak azt tudtam,
akarom Dávidot. Nem valamikor, nem majd, hanem azonnal,
még ha ez ebben az esetben egy nap várakozást is jelent.

Ezer dolgot válaszolhatott volna, de most is megtalálta
a megfelelő szavakat:
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– Várom a holnapot.
A karcos hangtól megint megremegtem, de az agyam

közben racionális üzemmódra kapcsolt. 
– Mennem kell, addig még rengeteg dolgom van – mondtam

Dávidnak, majd szelíd és gyors puszit adva már rohantam is
a villamosmegálló felé. 

Csak egy pillanat erejéig fordultam vissza, hogy odakiabál-
jam neki: 

– Holnap délben ugyanitt!
Ő, a középkori lovagokhoz hasonlóan, a kezét maga előtt

lengetve, meghajolva jelezte, itt lesz. Bolond, mint én, gondol-
tam. Szeretem.
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