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1. fejezet 

Tudni akarjátok mi az igazság? Az igazság az, hogy rohadtul nem ér-

dekel semmi, hiszen a műsor megy tovább velem, vagy nélkülem. Ne 

hallgassatok senkire, aki mást mond. Én tudom mi az igazság. Az 

emberek jönnek, mennek, de a műsor az mindig megy tovább. Ez 

kicsit érthetetlen, igaz? Semmi baj. Most el fogom mondani, hogy mi 

történt velem, azután meg fogjátok érteni ti is. 

Mielőtt belekezdenék, van néhány dolog, amit jó, ha tudtok. Ezt ti 

is tudjátok, de manapság elég nehéz munkát találni. Nem az én dol-

gom megítélni ezt, én csak próbálok megélni, ahogy tudok, boldogul-

ni ebben a szétcseszett világban. Ha ehhez az kell, hogy átgázoljak 

mindenkin, én bizony megteszem. Nem számít barát-e vagy ellenség, 

az a fontos, hogy én túléljem. Tudom, hogy önző vagyok, de ebben a 

világban már nincs helye a nagylelkűségnek, vagy bármi más jó 

erénynek. A nagy hal megeszi a kisebbet és nem én akarok lenni a kis 

hal. 

A másik dolog, amit jó, ha tudtok, hogy lehet a későbbiekben úgy 

fog tűnni mindent a pénzért teszek, de ez nem így van. Persze kell a 

pénz, de nem mindenáron. Ha okos vagy, lehet pénz nélkül is boldo-

gulni. Lesznek majd események a történetemben, amikre részlete-
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sebben kitérek, lesznek olyanok is, amelyekre nem fordítok túl nagy 

figyelmet, de majd igyekszem mindent úgy elmondani, ahogy történt. 

Huh, majdnem elfelejtettem még egy dolgot. 

Mint a legtöbben, én is az utcai szlenget használom a mindennapi 

életben, és itt is azt fogom. Szóval ne lepődjetek meg, hogy olyan 

szavakat használok, amik esetleg sértik az ízléseteket. Ha esetleg 

valaki a felsőbb körök nyelvét beszéli, az jobban teszi, ha most rögtön 

leteszi ezt a művet és megmossa a pici kacsóját, nehogy a történetem 

bepiszkítsa a finom kis ízlését. 

Szóval, hol is kezdjem? A nagy írók mindig a legelején kezdik, pél-

dául a gyermekkor nehéz és viszontagságos éveivel. Talán nekem is 

ott kellene kezdenem, de nem hiszem, hogy kíváncsiak vagytok a 

gettóban eltöltött éveimre. Azok meg főleg nem, akik szintén onnan 

származnak. De hogy tartsam magam egy kicsit a nagy írókhoz, meg 

hogy legyen kezdete a történetemnek, pár szóban elmondom azokat 

a gettós éveket. Aki ismer és a környékemen nőtt fel az most nyugod-

tan továbblapozhat, hiszen semmi újat nem fog itt olvasni. 

Apám és anyám a 72-es földrengésben haltak meg, két testvérem-

mel egyetemben. Erről nincs mit mondanom, hiszen még nagyon kicsi 

voltam akkor, alig 5 éves. A mentőcsapat, akik rám találtak azt írták a 

jelentésükbe, hogy: „nőnemű túlélő 5 éves.” Ennyi. Ez volnék én. Ha 

jobban belegondolok, azóta sem változott semmi, csak az életkor. 

Mikor látták, hogy teljesen egyedül maradtam, bedobtak egy, a 

multi által pénzelt szoci házba. 12 éves koromig egész jó dolgom volt 

ott kivéve, ha eltekintek a patkányoktól, amik minden éjjel a körle-

tünkben futkorásztak. Azóta persze megtanultam, hogyan kell isteni 

patkányragut készíteni, de magyarázd már meg egy 5 éves kislány-

nak, hogy mik azok a nagy szőrös visítozó izék, amik ha nem vigyázol, 

lerágják éjjel a bokádat. 

Mindent egybevéve jó évek voltak. Azután 12 éves koromban, 

ahogy mindenki, én is nagykorú lettem. Kirúgtak a szoci házból és 

dolgoznom kellett, hogy tudjak hol aludni. A kaját mindig megoldot-

tam magam, szerencsére arra nem kellett költenem. Néha loptam 

vagy fogtam valamit, néha szemetet ettem, de arra büszke vagyok, 
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hogy sosem éheztem. A kéró az más kérdés. Sajnos kellett egy hely az 

eső a hideg és a sok razzia elől. Próbálkoztam nagyon sok helyen, de 

senkinek sem kellett egy senkiházi kiscsaj. 

De valahogy a szerencse mégis mellém szegődött egy 50 körüli nő 

személyében, aki végül befogadott. Adott egy pici szobát meg egy 

ágyat ahol meghúzhattam magam, minek fejébe ápolnom kellett. 

Elég nehéz meló volt, mivel a szerencsétlennek hiányzott mindkét 

lába. Vágjátok a többit ugye? Naponta többszöri ágytál csere, fürdetni 

a fonnyadt testét és kezelgetni a rothadó bőrét a felfekvések miatt. 

Nem volt könnyű, de megcsináltam. Azt nem mondom, hogy nem 

hánytam be a szagtól, de később, ahogy megszoktam, már nem za-

vart annyira. De volt hol laknom és ez volt a fontos. A szerencse ké-

sőbb sem pártolt el mellőlem, mert még munkát is találtam nem 

messze az egyik szemétégetőben. Egyszerű szemétválogatás volt napi 

12 órában, de 20 kreditet kerestem naponta. Persze a fele elment a 

sápra a helyi bandafőnöknek, de akkor is maradt 10 kreditem. Kész 

vagyon egy 12 évesnek. 10 kredit. Éppen a napokban készítettem egy 

kis felmérést az anyagi helyzetemről. Hivatalosan 4500 kreditet kere-

sek havonta és kb. ötször annyit nem hivatalosan, de ezt nem tőlem 

hallottátok. Szóval nem állok rosszul. Na de vissza az „ártatlan” 

gyermekévekhez. 

Az öregasszonynak, akinél laktam, volt egy csomó régi plakátja; 

mind poros volt és elnyűtt, de szerettem nézegetni őket. Mindegyiken 

ő volt csillogó ruhákban és számomra furcsa pózokban. Akkor még 

nem tudtam mi fán terem a beültetés, meg a végtagmódosítás. Akkor 

csak áhitattal vegyes tisztelettel nézegettem a plakátokat és álmo-

doztam, hogy egyszer én is híres táncosnő leszek, ahogy egykoron az 

öregasszony is volt. Még most is, évekkel később, nevetek saját naivi-

tásomon. Ő mesélte, hogy az ő korában mikor még fiatalabb volt, egy 

jól menő klubban volt díva. De sajnos a tulajt beperelte a multi és 

mindent elvesztett (értsd: a multi mindent bezsebelt); a klubot be 

kellett zárni és neki nem futotta a mesterséges lábak javítására, így le 

kellett vágni őket. Sajnáltam szegényt emiatt és megfogadtam, hogy 

nekem sohasem lesz művégtagom. 
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Szóval ott tartottam, hogy egyik nap az öregasszony rajtakapott, 

hogy a régi dolgait nézegetem. Először jól leszidott, de miután meg-

nyugodott, megígérte, hogy segíteni fog nekem. Nem tudom mi lelte 

akkor a vén szatyrot, de örültem, az egyszer biztos. Attól a naptól 

fogva nem kellett dolgozni mennem, csak az otthoni munkákat kellett 

ellátnom, az öregasszony mindent elintézett néhány hívással. Kitaka-

ríttatta velem az egyik szobát, majd minden bútort kivitetett, hogy 

teljesen üres legyen. Azt mondta itt fogok gyakorolni a későbbiekben. 

Én megkérdeztem, hogy mit fogok gyakorolni, erre ő csak azt mondta: 

– A táncot fogod itt megtanulni butuska. Ez volt az álmod, nem? 

Én csak néztem és majdnem elbőgtem magam az örömtől. Ismeri-

tek a mondást hogy minden csoda három napig tart? Az igazság az, 

hogy nekem egy napig tartott a nagy boldogság, ugyanis már másnap 

kezdetét vette a táncos karrierem. Persze nem lehet egyből a színpad-

ra állni, előbb mindent meg kellett tanulnom. 

– Mindenekelőtt a fizikumodon fogunk változtatni – mondta az 

öregasszony vigyorogva, és valami hámszerűséget vett elő az egyik 

szekrényből. – Négy darab van belőle, kettő a karjaidra kettő a lábaid-

ra. Ezeken a hámokon zsebek vannak, amikbe nehezékeket lehet 

tenni. – mondta, és serényen elkezdte kinyitogatni a zsebeket. Egy-

két zsebből kivett súlyokat, majd egy másikba rakta át. Miután vég-

zett, diadalmas arckifejezéssel odanyújtotta nekem a hámokat. 

– Most tökéletes. Vedd fel ezeket, és húzd meg jó szorosan a szíja-

kat, de ne olyan szorosan, hogy a vérkeringésednek ártson! 

Majdnem leszakadt a karom, amikor átvettem tőle a hámokat, de 

nem szóltam semmit és elkezdtem szemügyre venni, amit adott. Pár 

percbe beletellett mire rájöttem, hogyan kell a karomra, illetve a 

lábszáramra erősítenem őket. Az öregasszony csak vigyorogva nézte a 

ténykedésem, és kivárta, amíg végzek, majd odaintett magához. Fel-

álltam, de majdnem visszahuppantam a földre. A karjaimat alig bír-

tam megemelni, a lábaimat alig tudtam megmozdítani. De aztán csak 

odacsoszogtam hozzá. Ő lefittyedt szájjal végigmért és ezt parancsol-

ta: 


