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Meglepetés 

A busz letett. Alekszej zsebre vágott kézzel jött elém, szigorú 
arccal, mint aki gyűlöl. Teljesen kifáradtam a sok veszekedéstől. 
Amikor megláttam, tudtam, hogy szeretem, imádom őt, de 
annyira szeretném kikapcsolni a fején a féltékenyen magyarázok és 
gyűlölködöm gombot, hogy csalódottan ráztam a fejem. Nem 
megy, hiába mondok bármit, csak mondja, mondja a magáét. 
Ha könyörgök a bocsánatáért (igen, jól olvastad), ha durcázom, 
ha apatikusan nézek magam elé, ha kiabálok vele, semmi. 

– Éhes vagy? – keveredett elő az első emberi mondat a szi-
tokhalmazból. 

– Igen, nagyon. Össze van törve a gyomrom, inkább levest ennék. 
– Össze van törve, mi. 
Kifújtam a levegőt és nem reagáltam a provokációra. Felsé-

táltunk a Sugár bevásárlóközpont étkezőjébe és csöndben kana-
laztam a forró borsós, gombás pulykaragu-levest. Étel, végre! 
Lassan két hete nem ettem főtt ételt. 

Amint ezerrel bambulok a semmibe, Alekszej előhúz vala-
mit a zsebéből és az asztalra teszi. 

 
Egész úton ezen a leánykérés dolgon gondolkodtam. Elját-

szottam magamban, hogy amikor megkér, azt mondom neki, 
hogy szeretnék hozzámenni feleségül, de még ez korai. Ismerjük 
meg jobban egymást, bízzon meg bennem. Igen, ez lesz a legfontosabb szó: 
bízzon meg bennem, hiszen nagyon megtépázta a kapcsolatunkat ez a két 
fesztivál. Szeretném, ha megnyugodna, így talán elfogadnám a gyűrűt, de 
csak akkor, amikor hisz nekem… Amikor nem kell bután magyaráz-
kodnom… Ha tovább folytatja ezt az őrületet, nagyon meggyűlölne, ha 
egyszer mégis visszaadnám a gyűrűjét… Aztán azt is végiggondoltam, 
hogy ha visszautasítom a gyűrűt, arra is rámehet a kapcsolatunk. 
Mondta ezt a 39 lányt… Már maga a szám is elképesztő és 
undorodom, de ha tényleg majdnem mind elhagyta, akkor 
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mennyire megnyugtatnám, ha elfogadnám a gyűrűt… Igen, el 
kellene fogadnom, akkor megbízna bennem. 

Az asztalra tette a zsebének tartalmát. Tágra nyitott sze-
mekkel néztem a csilivili rózsaszín telefont, amire többször 
rákerestünk együtt az interneten. Ahelyett, hogy örültem volna, 
a sírás kerülgetett. 

– Mi a baj? Nem tetszik? – nézett rám az arcomat fürkészve. 
– De… – mondtam a legkisebb meggyőző erővel. 
A telefon hátterének a Parlament előtt készült közös fotónk 

volt beállítva. 
– Azért tettem rá a fotónkat, hogy mindig eszedbe jussak, és gyakrab-

ban felhívj. 
Nem tudtam mit reagálni. A telefon nagyon tetszett, de az 

elmúlt napok elejtett mondatai alapján biztos voltam benne, 
hogy gyűrűt kapok. Amikor az asztalra tette, már akkor tudtam, 
hogy szó nélkül igent mondok neki. Ez volt az első gondolatom 
és onnan jött, ahol az eszem a reális gondolkodással labdába 
sem rúghat. 

Pár másodpercig sírásra görbült szájjal néztem a telefont, 
mire Alekszej elhúzta előlem. 

– Ha ennyire nem tetszik, majd használom én – nézett rám csaló-
dottan. 

– De. De tetszik – nyúltam utána és nyomkodni kezdtem, 
mintha tényleg érdekelne. 

Az ajándék értékén csak az rontott, hogy még röpke két 
órát veszekedett velem. Csöndben hallgattam és az arcomat a 
tenyerembe temettem. Ő párszor elhúzta a kezeimet a szemem 
elől, hogy figyeljek rá, ha hozzám beszél. 

Panaszkodni titokban 

Az új ismerőseim közül már mindenki le volt ellenőrizve. 
Alig hittem el, hogy van ilyen. Alekszej csak estére szelídült 
meg, elaludt a fáradtságtól. Nagyon kialvatlan volt az idegesség-
től, a hiányomtól és a kánikulától. Sajnáltam, hogy a saját poklából 
nem képes szabadulni. Már azt is felajánlottam, hogy minden 
létező ismerősömet vegyük végig a közösségi oldalakon és 
elmondom, ki kicsoda. Körülbelül az első sorig jutottunk, ami-
kor meguntam az „És voltál vele?” jellegű kérdéseket. Lecsende-
sedett és bevackolt az ágyba, elszundított. Ájultan-bután alukált, 
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akár egy kisbaba. Édes volt. Néztem őt, és azt kívántam, bár-
csak mindig ilyen békés volna. Pihegett, pici izzadságcseppek 
gyöngyöztek a homlokán. Megcirógattam a haját. 

Bárcsak valakivel megbeszélhetném, mit érzek. Ahogyan vé-
giggondoltam a barátaimat, nem éreztem késztetést, hogy tár-
csázzam őket. Rozi már előző nyáron kiesett a kosárból, amikor 
könyörögtem neki, hogy aludjon nálam, de csak kifogásokat 
sorolt. Aladár mintha immunis lett volna már a történeteimre és 
Alekszej is egyre többször kiborult attól, mert sok facebook 
posztomat lájkolta. Az egyik legjobb barátom fogalmát ő nem volt 
képes felfogni. Nóci azonnal elpletykálta volna nyomoromat 
Juditnak, egyedül maradtam. Azért ez egészen nem igaz: mi-
közben Alekszej csöndben szundított, a naplómat gépeltem, 
amit egyetlen embernek küldtem el: Bencének. Válasz onnan 
sem érkezett, de nyilván jobb is. Még mindig nem akartam 
hallgatni arra, hogy hagyjam el Alekszejt. 

Nem akarok csalódást okozni neki. Ahogy így fekszik, aho-
gyan kezembe adja a lelkét, rettegek, hogy minden szavammal 
megbántom őt. Ha megpróbálnám megbeszélni vele a problé-
máimat, belehalna a bánatba. 

 
Őszinte leszek, egyre jobban gyötör Soma hiánya. Tudom, 

hihetetlen, de nem az hiányzik, hogy szeressen. Az hiányzik, 
hogy mellette nem kell vigyáznom a szavaimra, nem kell fél-
nem, hogy megbántom őt. Mindketten elengedhettük magunkat 
egymás jelenlétében. Az a szerep, hogy én legyek a fekete bárány, 
a hűtlen céda, a patkány, sosem tetszett. Nekem is nagyon tetszett 
az áldozat szerep, az, hogy a kapcsolatunkban minden hibát 
Somára foghattam. Ugyanezt átélni a másik oldalról rémes. 

Hiányoznak a Somás hétköznapok. Amikor hetekig nyugi 
volt, filmeket néztünk, a szobába vittük a vacsit tálcán és Soma 
szétmorzsálta a kiflit a lepedőre, én pedig zsörtölődtem, aztán 
hangosabbra vetettem vele a filmet. Ő zsörtölődött, amiért nem 
én állok fel a hangerőt szabályozni, én viszont kacagtam és még 
azt is hozzátettem, hogy ha már kikelt az ágyból, hozzon nekem 
kakaót. Soma fejet vágott, a vezetéknevemen szólított és a 
konyhába ment kakaóért… 

Akármennyire is szeretem Alekszejt, hiányzik a kapcsola-
tunkból a humor. Véresen komolyan kell gondolnom minden 
szavamat. Itt nincs olyan, hogy átvitt értelem, ironikus megjegy-
zés, kétértelmű szavak, ne adj isten átvitt értelmű szólások. Ha 
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valamire rosszmájú megjegyzést teszek, Alekszej sötét tekintet-
tel néz rám és kérdőre von, mit vétettek nekem? Én egyszerűen 
nem ilyen vagyok. Színjátéknak érzem, ahogyan kedves vagyok, és 
úgy viselkedek, és olyan szavakat használok, mint egy tündér, 
hogy megfeleljek a képnek, amit mindenhol terjeszt rólam: ő egy 
tünemény. Nem, nem vagyok tünemény. Rossz vagyok, szeretek 
a tévé előtt ülve rosszmájú megjegyzéseket tenni, nevetni azo-
kon az ismerősökön, akik pórul jártak, miután valami rosszat 
tettek velem, és nem akarom ezért rosszul érezni magam. 

A fülembe cseng Soma vallomása a balatonfüredi árkád alatt: 
„A világon te vagy az egyetlen, aki érted, amit én értek és azon nevetsz, 
amin én.” 

Nem volt időm meggyászolni a kapcsolatunkat. Alekszej 
megtiltja, hogy rá gondoljak. Ha elbambulok, kérdezi, hogy rá 
gondolok-e és megsértődik. Mennyivel könnyebb helyzetem 
lenne, ha meg lehetne beszélni vele, amit érzek. Ha elmondhat-
nám neki, hogy bűntudatom van, amiért Somát úgy dobtam ki, 
mintha érzéketlen lény lennék. Rohadtul fáj, hogy nekünk nem 
jött össze. 

 
A minap levelet kaptam Somától. Azt írta, hogy Tamás es-

küvőjét végigkönnyezte. Nem válaszoltam neki, de ez nem azt 
jelenti, hogy nem gondoltam erre a levélre napokig. Nem me-
gyek bele a játékba, hogy mi örökre egymáshoz tartozunk, 
akkor is, ha másokkal sodor össze a szél. A kapcsolatunk meg-
romlásán gondolkodtam, mégpedig azon, milyen részem volt 
benne. A fejemben visszajátszottam a felvételt a szakításunkról 
és düh nélkül próbáltam tekinteni rá. Az utóbbi időben annyira 
ráuntunk egymásra. Üvöltött belőlem, hogy szeretnék újra 
szerelmes lenni, vadászni, átélni a kezdeti tüzet valakivel… 
Rosszabb-e, amiket ő tett, mint ami bennem is ott volt, csak 
nekem nem jött össze? Hányszor próbáltam már valóban lelép-
ni?! Eljátszottam, mintha lett volna valódi választási lehetősé-
gem, de nem volt. Más sem felelt meg nekem, de ugyanúgy 
megvolt bennem a vágy, hogy keressem a boldogságot, ahogy 
Somában is. Hagytam-e elég esélyt neki, hogy megbeszéljük, 
amikor letámadtam, hogy megcsalt? Annyira akartam az új pasit, 
meg se hallottam őt. 

Belefojtottam a szót, fel se vettem, meg se hatott, ahogyan 
fogta a fényképeinket és szétszaggatta, vagy ahogyan kivette a 
bocsipudingot a hűtőből, amit nekem csinált, mire hazaértem. 


