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     Érzem, ahogy szemeim lassan kinyílnak, és az első halovány 
fénysugarak elérik az éjszaka alatt elgyengült szembogaraimat. 
Egyszer csak, egy roppant gondolat hasít belém: egy olyan érzés, 
melyet tizennyolc évem során egyszer sem tapasztaltam, mert ez 
mélyről jövő, és megtépázott, egy rég elfeledett borzongás; úgy ér-
zem, lassan a hatalmába kerít.  
    A baljós múlt esti álmomra már alig-alig emlékszem, és arra, mit 
is akart tudatni az a bizonyos arctalan leány vélem, de ezt az álmot 
nevezhetném bátran lidércnyomásnak is, mert minden reggel ful-
ladozva és szinte vízben úszva ébredek. 
    Kipattanok az ágyamból – rögvest a szobám ablakán keresztül 
nézek, mint azelőtt szinte mindennap. Szemeim a kinti sivár és el-
hagyatott világra merednek bambán. Nem hiszem magamat egy 
erős embernek, de annál tetterősebbnek. Habár, azt mondják 
szüntelenül, hogy még igen fiatal vagyok, de én nem hiszek a köz-
nyelveknek. Én tudhatom csak, hogy milyen koros vagyok, és azt 
is, amit eddig elértem rövid életem során a legvérmesebb harc által, 
semmi sem az enyim abból és nem is valós.     
    A megvallásuk szerint, a legerősebb és legszentségesebb ragyo-
gás, amit addigi életük során láttak édes szüleim, az az volt, amikor 
a világra jöttem. Papám és mamám már lassan életük felén is túl 
voltak, amikor én hozzájuk megérkeztem – mivel hiszem azt bi-
zonnyal, egy embernek legalább száz évet kell tisztességesen leél-
nie megszakítás nélkül.   
    Mindig is vágytam egy testvérre, szerettem volna egy második 
ragyogást, ahogy szüleim hívnak és képzelnek engemet. Szerettem 
volna kivel beszélni, megosztani örömöm, bánatom, gyötrő kínja-
imat és vágyaimat (bár nem vagyok egy panaszkodós fajta, csak 



 
 

 
4 

 

talán önző kicsit), vagy akár áradozni első szerelmemről néki. Saj-
nos ez sem adatott meg, és bár a sors eddig is túl kegyes volt hoz-
zám, úgy érzem valamit kérni fog egyszer cserébe.  
    „Semmit sem adnak ingyen, kisfiam” – szokta mondani oly sok-
szor a mamám. Bólintok, és egy fél nemtörődöm mosollyal ezt 
válaszolom ekkor néki: „Az élet nem azért adatott meg, Édes-
anyám, hogy lépten-nyomon pénzt követeljen tőlünk.” Erre ő el-
mosolyodik, és kinyilatkoztatja: „A fiatalság a második legáldot-
tabb állapot a terhesség után.”  
   Igaz, utoljára, amikor e szavak együttese hagyta el édesanyám 
bölcs száját, el is csendesedtem. Mély és komor hallgatásba estem, 
mivel belém hasított egy tudat: igaza lehet, és nékem meg akkor 
nincsen. Egyszer talán, fizetni fogok minden jóért, amit elhará-
csoltam, és sosem fizettem ki nekik. De nem sokkal később, tu-
datta vélem ugyanaz a bénító erő, hogy nincs mitől féljek, és ők 
tartoztak énnekem a születésemmel. Akkor meg is nyugodtam egy 
kis időre. 
 

† 
    Bámulok ki újra kisszobám ablakán. Reszketek, de mégis kinyi-
tom azt. Azonban most, csábítom a friss levegőt be, tisztítsa meg 
minden szegletét, arra kérem, és dicsérem a Napot, aranyozza be 
szívem minden olyan rejtekét, mely folyamatosan lázad, mindun-
talan ellent akar mondani mindannak, mi jó és megfogadandó. 
    Ahogy beleszürcsölök a harmatos levegőbe, folyton-folyvást 
arra gondolok, mit is tehetnék ma, ami egy kis változást okozhatna 
az életemben… Elhatározásra jutok. Mondjon édesanyám, vagy 
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akár édesapám bármit, ma elindulok a nagyvárosba, és körül né-
zek. Indulok már most!  
    Oly sokat hallottam már a világról. Hallottam, hogy ingyen ad-
ják, nem kérnek érte semmit, csak el kell menni érte, meg kell ra-
gadni! Szeretném én is megtalálni a saját ragyogásomat, ahogy édes 
szüleim is megtalálták az övékét. Bár intenek, és rögvest dorgál-
nak, és egész nap csak aztat hallom, mit szabad s mit nem szabad 
tenni (általában oly kevés dolog van, melyet szabad), lassacskán 
kezdem elveszíteni a türelmem. A dédelgetett szerelemgyerek előbb, 
vagy utóbb elmegy, megszökik, nem néz soha vissza! Talán úton 
pusztul, és majd ha rátalálnak, arrébb rúgják. Talán az arctalan le-
ány az álomból is, pont ezt szerette volna sugallni… magához 
hívni, megtaláljam, hogy együtt legyek véle mindörökre, és arcta-
lanná váljak magam is. 
    Döntöttem. Tényleg megyek, és nem szólok sem a papának, 
sem a mamának arról, amire készülök mostan. Azt fogják hinni, 
sőt, tudni bizonyossággal, hogy a szobámban vagyok, bezárkózva, 
és egy vaskos könyvet olvasok a négy fehér fal társaságában. Igen, 
elkerülhetetlenül ez is történne, de én most lázadok a sorsom ellen, 
igen-igen bizony, ezt teszem. Lázadok! Vagy talán pont ez a sor-
som, hogy lázadjak? Elhagyni otthonom melegét, szüleim óvó sza-
vain áttaposva? De ha nem is többre megyek vele, legalább az un-
dorító és ítélkező, fehér falaktól megszabadulok örökre. 
    Megindulok lassan. Szobám rozoga, rozsdás ablakkeretit már 
magam mögött hagyva ugrom át, még annak üvegén is rég átütött 
a rozsdás szögek korhadása. Sosem merült fel bennem törődés, a 
foltos üveg és annak rothadó kerete iránt, mindig átnéztem rajta;  


