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I. rész Reménytelenség
1. fejezet Scarlet

− Hogyhogy ilyen kesőn értél haza? – nyitott be óvatosan az anya. Lánya az asztalon hasalt,
fejhallgató volt rajta, az árnyékoló lemezei közt bámulta a tájat.

− Hahó, neked beszélek! – megérintette a hátát, megrettent.

− Mi az?

− Azt kérdeztem, miért ilyen későn értél haza?

− Későn?

− Negyed öt van. Megbeszéltük, ha tíz percnél többet késel, hívsz. Működik a segélyhívód, ugye?

− Persze.

− Szóval?

− Négykor értem haza.

− Akkor, miért nem tudtam róla?

− Elkerültelek.

− Scarlet… Olyan nehezedre esne odabökni valamit, ha belépsz az ajtón?

− Igen.

− Mert?

− Nem kezdtem el utánad kutatni a házban, bocsánat.

− Látom megint morcos vagy…

− Nem, csak szeretnék egyedül lenni.

− Ó, te mindig azt szeretnéd. Tinik… Na, nem úszod meg! Mesélj valamit, legalább a miheztartás
végett.

− Minden rendben.

− Örömmel hallom. Ha túl leszek a konferencián, és apád is visszajön Transvaalból, megint mi
fuvarozunk majd. Szerinted mit vegyek Juditnak, amiért elvállalta, hogy szállít?

− Semmit sem kell.

− Annak biztos örülni fog…

− Ma buszoztam.



− Tessék? – döbbent le.

− Olyan, mint a kocsi, csak hosszú, több kereke, meg ablaka van…

− Ne szemtelenkedj! Hogy képzelted ezt? Nagyon nagy butaság volt! Jól, tudod, hogy…

− Nem szállhatok buszra?

− Nem!

− Komolyan, ha hallanád magad…

− Te pedig tudhatnád, hogy mennyire veszélyes ez!

− Hollandiában még az utcán is sétáltam. Éjjel.

− Sétálhatsz a hétvégén… Többek közt ezt is akartam mondani, szombatra meg vagyunk hívva
ebédre Peterssonékhoz. Tudod, milyen szép nagy parkos a villájuk. Kis tóval…

− Igen, tök szép. A kerítésig.

− Scarlet! Miért csinálod ezt? Már mondtam, bárhová elviszünk, annyi jó lehetőséged lenne a
suliban is, csak nem élsz velük.

− Aranykalitkában vagyok tartva. Csodálatos. – morogta.

− Hogy?

− Semmi...

− Jó… Az ebéd megvolt?

− Meg.

− Nem csak a joghurtot etted meg, ugye? Nem akarok több rozsszeletet találni a táskádban.

− Akkor kidobom.

− Nagyon vicces. Szóval, megetted?

− Meg.

− Jólvan, örülni fog a táplálkozási tanácsadó. Azt tudod, hogy péntekre tettük át, ugye?

− Tudom, felírtam a naptárba. Látod? Rögtön az érvagdosás után, de még a drogtúladagolás
előtt.

− Borzalmas vagy…

− Tudom, ezért járatsz pszichológushoz.

− Ja… És ami azt illeti, ezzel kapcsolatban is meg kéne valamit beszélünk.

− Mit találtál ki megint? – förmedt rá a lány.



− Nem én. Apáddal együtt… Mivel úgy láttuk, hogy a kedélyállapotod és úgy eleve a viselkedésed
semmit sem javult Dr. Weedland kezelése alatt, kerestünk egy másik szakembert.

− Nagyszerű…

−  Nagyon  jóhírű  pszichológus,  talán  a  legelismertebb  a  városban.  Sokat  kellett  apádnak
kilincselnie, hogy kapjunk egy időpontot, ezért is kellett a táplálkozási tanácsadót péntekre tenni…

− Mert ki ez, Sigmund Freud?

− Majdnem. Dr. Albert Tzvani a neve.

− Mi van? Ugye nem valami törzsi sámánhoz akarsz küldeni? – harsant fel Scarlet.

− Ez már nem vicces, egy kicsit sem. Sőt, ízléstelen! Dr. Tzvani nemzetközi szaktekintély, pár
hónapja kezdett el itt praktizálni, Johannesburgból csábították ide az egyetemre, nagy szerencse,
hogy kifogtuk. És ha már itt tartunk, megragadnám az alkalmat, hogy…

− Jó, nekem mindegy.

− Mi? Micsoda mindegy?

− Hogy kihez küldesz. Gondoltam közlöm a véleményem én is. De bocs, hogy a szavadba vágtam,
épp az életemet szervezted meg…

− Scarlet! Hagyd ezt abba! Azt kezdtem el, hogy örülnénk, ha most már te is odatennéd magad.
Apáddal megteszünk mindent, hogy javuljon a helyzeted, és úgy látjuk egyedül a te hozzáállásod,
vagyis annak a hiánya akadályoz mindent. Nem kevés pénzt költöttünk el eddig segítségre, minden
követ megmozgattunk, de te mintha mi sem történt volna, még csak meg sem köszönted…

− Köszönöm!

− Nem a gúnyolódásodra vagyok kíváncsi…

−  Nem,  tényleg  köszönöm!  Hálás  vagyok,  hogy  minden  percem  be  van  osztva,  állandóan
elrángattok valahova.  A vadidegen zakkant  kollégáitoknak kell  heti  szinten beszámolnom, hány
kalóriát  ettem,  nem léphetek  ki  a  házból  egyedül,  sőt  egyáltalán  nem lehetek  egyedül,  mert
állandóan attól  paráztok, meghaltam-e! Imádom ezt a nagyszerű életet,  amit biztosítotok, olyan
vidám vagyok a szobában, a suliban, a terepjáróban, meg sznob újgazdagok parkos villáiban! –
mondta volna szíve szerint, de ebből egy szó sem hangzott el.

− Nem gúnyolódtam.

− Ó, dehogynem… Ne nézz hülyének, ismerem ezt a hanglejtést. – Sóhajtott. – Egyedül hagylak.
Tudom, hogy azt akarod. De kérlek… gondolkozz el ezen. Lassan felnőtt vagy, ne rontsd el idő előtt
az életed!

− Megteszitek helyettem… − morogta.

− Mi?

− Semmi.

− Akkor jó. Vacsorára várlak. Ma egy almát és egy banánt kell legyűrnöd, készülj fel lelkileg −



kiment, majd visszaszólt. – És meg ne tudjam még egyszer, hogy buszozol! Holnap én magam teszlek
be Judit kocsijába! Tőle pedig elnézést kérsz, hogy hiába várt!

Scarlet fejét az asztalhoz szorította. Már a gyümölcsök neve hallatán is émelygés fogta el. A
rozsszeletet tényleg kidobta, még szerencse, hogy az anyja nem kezdte el a szokásos szöveget, hogy
mennyien éheznek az országban.

Felejteni akart, meg nem történtnek tekinteni az előbbieket, de természetesen a tudatalattija nem
hagyta annyiban. Fortyogott az elhangzottakon, annyira remélte, hogy elkerülheti az anyjával való
kommunikációt, de ma sem sikerült. Nem szeretett volna mást, csak csendben felmenni a szobába. A
buszozás jót tett a hangulatának, 12 perc, pár megálló, nem szép élmény, de legalább valamilyen.
Különleges a klimatizált, golyóálló acéldobozhoz képest, ami nélkül még alig hagyta el a méteres
falakat. Annak sötétített ablakain keresztül fekete-fehér a világ, mint egy száz éves némafilm.

A buszon több nyugta volt, mint a terepjáróban. Leült, nézett ki az ablakon, majd leszállt, ennyi. A
kocsiban állandóan a szülei ömlengős locsogását kellett hallgatnia, és ha be meri tenni a fülhallgatót,
rögtön megszólják.

Méghogy  megtesznek  mindent… Pont  azt  nem teszik  meg,  amit  kéne.  Azt  az  egyet,  amire
mindennél jobban vágyott; el onnan. El abból az életből – harsogtak a gondolatai, miközben fülében
a zene hullámzott. Talált egy tetszetős EP-t, az ISON nevű zenekar adta ki, sose hallott róluk azelőtt.
Kedvenc énekesnője, Heike Langhans miatt döntött úgy, hogy meghallgatja, ő dalol ugyanis a slow-
dark  számok  alatt.  Megragadta  az  a  lírai,  depresszív  stílus,  amit  képvisel,  és  nem mellesleg
koromsötétségben pislákoló messzi csillag volt számár a tény, hogy sorstársa. Ő is Fokvárosban
született, de már rég a messzi észak szabad lakója.

Egyre inkább csak dühítette az,  amit  az anyja mondott.  Például,  hogy milyen jó szabadidős
lehetőségei lennének az iskolában, satöbbi. Igen, remek… Eleve utálta az egészet, úgy, ahogy van.
Csak azért járt abba a gimnáziumba, mert ott volt biztonságban. Az egyik bárka az azelőtti időkből
ottmaradottak. Akik vagy már megbolondultak, vagy nagyon megéri nekik maradni. Scarlet szerint
szüleire mindkettő igaz volt, de ők inkább már a megszállottság rabjai, és azért ragaszkodnak Dél-
Afrikához.

Pár perc után úgy döntött, inkább nem húzza fel magát, hisz oly felesleges… Akárcsak az igaza
bizonygatása a szülei előtt. Mindig ugyanarra jut; túl kell élni. Át kell vészelni csendben tűrve azt a
pár évet, amíg módja lesz elmenni. Feküdt az asztalon, és egyik kedvenc elfoglaltságát folytatta.
Újból elindította az öt számból álló albumot, és bámulta az Asztal-hegy tetejéről lefolyó felhőket. Ez
volt az egyetlen, amit szeretett ott, ez a látvány. El is határozta, ha majd Európába költözik, letölt
egy mozgó háttérképet róla, hogy ott is nézegethesse.

2. fejezet A fekete doktor
− Nagyon örülök, hogy megismerhetlek! Apád sokat mesélt már rólad…

− Ó, tudom. Az egész orvostársadalom tud rólam.

− A mai alkalommal ismerkedni fogunk.

− Szerintem már túl jól ismer.

− Szerintem akkor nem kellett volna, hogy elgyere – mosolygott a pszichológus, nem épp a
legőszintébben.



− Tehát,  Scarlet  Oosters,  18  éves,  gimnazista.  Az  előző  terapeutád  kartonja  szerint  pedig
depresszió, szociális fóbia és szorongás a diagnózis, ami kihatott az egészségi állapotodra is.

− Na látja, tud maga mindent.

− Megkérdezhetem, mit nézegetsz?

− Semmit.

− Láttam, hogy méregetted a dolgokat itt. Nem gond egyáltalán, sőt, kérdezz bátran.

− Hát elég fura hely ez… fura cuccokkal.

− Gyűjtögetek. Utazásaim során mindig találok valami érdekeset. Amint láthatod, szenvedélyem a
népi gyógyászat, és azok eszközei. Az ott például, amit nézel, egy xhosza kürt, egyben gyógyító
eszköz. Egy bizonyos fajta fa kérgéből készítik, aminek különleges, üreges a szerkezete. Egyik végét
beteszik a beteg sátrába és a befúvó szél hangja elriasztja a rossz szellemeket.

− Aha – nyögte be, mielőtt befejezhette a mondatot. Azzal a céllal, hogy be se fejezze…

− Elbűvölő a hangja egyébként.

− Nem hiszek az ilyenekben.

− A gyógyítás nem hit kérdése. Ez a személyes ars poeticám. Tudományos tény, hogy egyes
hangok, rezonanciák gyógyító hatással vannak, például a macskadorombolás, annak frekvenciája
miatt, még rák ellen is hatásos lehet. Így már jobban hangzik?

− Egy fokkal.

− Ha már ilyen elvonatkoztatott témánál tartunk, te miben hiszel?

− Hogy érti? Miben hinnék…?

− Bármiben, de ezekszerint nem gondolkodtál még ilyesmin. Akkor megkérdem, hiszel-e például
bennem?

− Hiszek… itt ül, tudom, hogy létezik. Vagy most mire gondol?

− Nem épp erre – mosolyodott el. Ráncos, barna arcán szinte virított gyöngyfehér fogsora. – Nem
valaminek, vagy valakinek a létezésében hiszel-e, bár az is érdekes téma, hanem mondjuk valaminek
a bekövetkeztében. Hiszed, hogy segíthetek neked?

− Nem.

− Ennyire hihetetlen lenne?

− Ahj… Most miért kell kiforgatni a szavaimat?

− Bocsánat, nem ez a szándékom. Felteszem másképp a kérdést; látod értelmét annak, hogy itt
légy?

− Igen.



− Meg tudod indokolni?

− Nem.

− Miért nem?

− Nem akarom!

− Akkor feltételezem, nem is látod értelmét.

− Hát…

− Őszintén. Legyen az őszinteség, és a bizalom az alapja kettőnk közt mindennek. A biztosíték
pedig, hogy nem mondok el, nem is mondhatok el semmit senkinek.

− Ó, persze…

− Azt mondod hazudok? Az apád neurológus, sőt, úgy tudom édesanyád is doktor. Ismerhetnéd az
orvosi titoktartást.

− Ismerem. Meg az apámat is.  Mást se csinál,  csak az én életemet tárgyalja a kollégáival,
gondolom magának is kitálalt.

− Csak annyit mondott, amennyi a terápiánk elindításához szükséges. De ne kanyarodjunk el, ott
tartottunk, hogy nem igazán látod értelmét az ittlétednek. Miért nem?

− De látom…

− Mégpedig?

− Mert maga nagyon jó pszichológus, apám sokat tett azért, hogy fogadhasson.

− Igen, ez mások véleménye. És teszerinted?

− Honnan tudjam? Nem akkor szoktak ilyeneket kérdezni, ha már van mit értékelni? Most vagyok
itt először!

− Más biztosan így csinálja. Engem azonban mindig érdekel, van-e ösvény, amin el lehet indulni.
Ugyanis, ha nincs, sajnos el kell, hogy engedjelek.

− Mi? Ki akar dobni? Hogy képzelni?

− Én egyedül kevés vagyok a gyógyulásodhoz, Scarlet. Ezt szerintem te is tudod. Neked kell
legfőképp akarnod, de úgy látom, nem akarod. Annak pedig úgy nincs értelme.

− Nem, képzelje nem akartam idejönni. Az előző hülye pszichológushoz se akartam járni, elvittek!
Nem én tehetek róla.

− Értem. Ezt teljesen értem… Inkább csak azt nem, miért nem akarsz változást?

− De akarok!

− Nem úgy tűnik.



− Mégis miből? – csattant ki.

− Például abból, hogy alig vagy itt tíz perce, és már szinte kiabálsz, a karod és a lábad keresztbe
tetted, a szemed szinte szikrázik…

− Csodálja, miután így provokál?

− Egy kérdést tettem fel. Gondolj csak bele. Viszont válaszok nélkül is sok mindent elárultál.

− Fasza… − forgatta a szemeit. Rövid csend, kerülte a tekintetét.

− Megkínálhatlak süteménnyel?

− Nem kérek.

− Pedig nagyon finom – harapott bele egybe. – Családi recept.

− Biztos.

− Te nem szeretsz enni.

− Eltalálta.

− Miért nem?

− Maga szereti a goth metált?

− Ugyan még nem nagyon hallgattam effélét, de úgy vélem nem lenne a kedvencem.

− Na látja, ezért.

− Dehát enni kell.

− Eszek. Van, hogy napi 1200 kalóriát is.

− De nem szeretsz enni.

− Nem, már mondtam!

− Milyen érzés, amikor eszel?

− Mint amikor… megmosom a kezem. Semleges, de tudom, hogy kell. Ezt szoktam mondani. Érti?

− Teljes mértékben. Tudod az evés, illetve más általánosan élvezetesnek tartott tevékenységek a
boldogság…

− Ó, igen, tudom. Endorfin, ami nekem kevés van.

− Ilyesmire akartam kilyukadni, igen. Mi tesz téged boldoggá? Azt tudjuk, hogy az evés nem.

− Az nem.

− Akkor mi?

Hallgatott. Még sose kérdeztek tőle ilyen hülyeségeket, és őszintén nem tudta mit válaszoljon.



− Nos?

− Nem tudom.

− Netán ez azért lehet, mert nem vagy boldog?

− Lehet…

− Miért nem nézel a szemembe?

−  Jó,  elég…  Figyeljen,  nagyon  nem  szeretem,  ha  valaki  ilyen  offenzív  velem.  Elvileg  egy
pszichológusnak visszafogottnak kéne lennie,  de maga rohadtul  nem az.  Nem érdekel,  mennyit
könyörgött magának az apám, vagy mennyit tejelt, eddig csak azt érte el, hogy felhúzza az agyam!

− Bocsánat. Nem akartalak felzaklatni – pár perc kínos csend. Scarlet épp azt akarta közölni,
hogy inkább távozik, mikor…

− Én teljesen nyugodt és visszafogott voltam. Csak kérdéseket tettem fel, a pszichológusok azt
szoktak. Nemde?

− Voltam már párszor pszichológusnál, egyik se nyomta fel a vérnyomásom.

− Ők miket kérdeztek, ha szabad tudni?

− Meséljek a gyerekkoromról, miket álmodok, ilyen bullshit dolgok…

− És most itt vagy nálam.

− Nem önszántamból.

− Igen, már említetted. Tudod, Scarlet, azért zavarhatnak ezek a kérdések, mert nem tudsz rájuk
válaszolni.  Nem  próbáltad,  nem  gondolkodtál  rajta  azelőtt.  Én  a  problémáiddal  kapcsolatban
kérdezek,  nem  azokról,  hanem  azok  okait.  A  problémáiddal  tisztában  vagyok.  Most  is  sokat
megtudtam. A lélektani problémák nem olyan jellegűek, mint amikhez az ember hozzászokott, a
legnagyobb, legmegoldhatatlanabb probléma az, ha az embernek saját magával van gondja, önmagát
kell megjavítania. Szinte paradoxonnak hangzik, de nem lehetetlen, segítséggel nem. Azért vagyok
itt, illetve te nálam, a legelső lépés pedig, hogy felismerd ezeket a problémákat. Ne csak tudj róluk,
kiismerd őket.


