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Egy borongós őszi napon, épp szabadságom töltöttem. Az 
őszi idő ellenére kellemes volt az idő, vígan csicseregtek a 
madarak, langymeleg Nap kényeztetett. A teraszon iszo-
gattam kávémat, és azon elmélkedtem vajon kissé öreg 
lakásom kell-e majd valakinek. Ugyan is éppen árulom. 
Nem volt könnyű meghozni ezt a döntést, lévén életem 
legszebb éveit éltem itt le. Egyrészt gyermekként, más-
részt most, felnőttként. 

 
Nagyszüleim lakása gyerekkorom óta egyik kedvenc 

helyem volt. A városka egy csöndes kis részében apró kis 
lakótelepként bújik meg. A lakótelep azonban nem a 
szokásos monstrum, hanem egyforma, egy emeletes ház-
sorok kusza kis utcácskáit jelenti. Csöndes, vadregényes, 
izgalmas és szép is. Szerettem itt lenni már gyerekként is. 
Igaz, akkor még nagyon másként festett a belső udvar. 
Akkoriban még nem volt elkerítve senkinek külön kis 
kertrésze, egyben volt mindenkié, a szépen megmunkált, 
rendezett üde zöld gyepes udvar. A közepén hatalmas 
megmászni való fák, gondosan megnyesett bokrok. Ideális 
hely volt ez bújócskázni, labdázni, vagy csak úgy gyerek-
mód trécselni. 

 
Mára sajnos ez már a múlt ködébe veszett, mindenki 

lekerített magának egy-egy darabkát, személyes életteré-
nek kinevezvén. Ezzel egyszer s mindenkorra el is veszí-
tette minden varázsát. Nagyszüleim ezt már nem érhették 
meg, talán jobb is, mert biztosan nem tetszene nekik. 
Hiányoznak… ők is és az elveszett gyerekkor is… de nincs 
mit tenni, élnünk kell tovább. 

 
Mielőtt nagyszüleim meghaltak, rám hagyták eme kis 

lakást, minden szép és kellemesen fájó emlékével. Lizaval 
és Tommal ideköltöztünk, ki tudja már hány éve. De nem 
is az évek száma számít… hanem a benne eltöltött évek 
megannyi emléke. És most…… költözöm…… persze, ha el 
tudom adni kedves kis lakásom. Éppen mára ígérkezett 
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egy vevő, kíváncsian várom. Ha már elhatároztam ma-
gam, akkor jobb minél hamarabb túlesni rajta. Ezen mé-
lázok kicsinyke teraszomon ülve, kávémat iszogatva. Még 
korán van, és semmi dolgom mára, így előkapom kedvenc 
könyveim egyikét, és olvasni kezdek. Oly annyira beleme-
rülök a kommandós csapat kalandjaiba, hogy észre sem 
veszem, amint sarjam mellém lép, és a vállamra teszi a 
kezét. Ettől persze frászt kapok, és menten ugrom egy 
hatalmasat. Sarjam nem is érti, mi a fenét ugrálok, mo-
solyba burkolózik. 

– Szia, anya! Nyugi, csak én vagyok! 
– Ne haragudj, de nem vettelek észre. A reggelid az 

asztalon a konyhában. 
Liza ezzel elvonul, én meg tovább szövöm a kalandot 

kedvenc kommandós csapatommal, újból elmerülök a 
könyvben. 

 
Délutánra jár, mire csaknem kiolvasom a kedvenc 

könyvem, már alig van belőle, mikor is csöngetnek. Kellet-
lenül teszem le olvasni valóm, és megyek ajtót nyitni. 
Megérkezett a lakás iránt érdeklődő, így elteszem morcos 
ábrázatom. Ragyogó mosolyt öltök magamra, és beinvitá-
lom. 

Ő jön, megy, nézelődik. Fél óra elteltével közli, megve-
szi lakásom. Ennek megfelelően el is intézzük, az ilyen-
kor szokásos dolgokat, majd a vevő távozik. Én viszont 
maradok, elmerengek. Kezembe veszem Tom fényképét, 
megrohannak az emlékek. Édes-bús, fájó-szép, és akár-
hogy is nézem, kissé kalandos életünk emlékei villannak 
föl…… 
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Egy augusztusi reggelen szabadságom után munkába 
indultam. Lizat már elvittem az oviba, én meg szokás 
szerint rohantam a vonathoz. Egyetlen porcikám sem 
kívánt ma dolgozni, menni. A kórházban állandóan őrül-
tek háza van, ennek ellenére szerettem. De ezen még 
ráértem gondolkodni, volt még egy kis időm. Olvastam. 
Arra eszméltem, hogy megérkezett a vonat a végállomás-
ra. Hurrá! Indulhat a tolongás a metrón. A tömegben 
lassan haladtam és kezdett úrrá lenni rajtam, a ma min-
denki hagyjon békén érzés. Szerencsére épségben leértem 
a metróhoz, szomorúan kellett belátnom, hogy itt sem 
jobb a helyzet. Nagy nehezen találtam egy ülőhelyet, 
leültem és elővettem kedvenc íróm egyik ronggyá olvasott 
könyvét. Fable…… mint mindig. Szerettem. Belemélyed-
tem hát és kikapcsoltam a külvilágot. Arra lettem figyel-
mes, hogy valaki megkopogtatja a könyvem. Kinyírom. Ki 
merészel olvasás közben zavarni?! Mikor felnéztem, 
megenyhültem. Julie volt az, kedvenc barátnőm. Általá-
ban összefutunk itt a metrón és együtt megyünk tovább a 
kórházba, ahol együtt dolgozunk a laborban. 

– Helló, Maggie! Látom, a kedvenced olvasod. Mondd, 
sose unod meg? 

– Sosem. Ugyan is megunhatatlan. Kipróbálhatnád. 
Hidd el, le sem fogod tudni tenni. 

– Értem én. És ki is próbálom. Feltéve, ha meg tudsz 
szabadulni pár napra tőle. Szívesen elolvasom, ha ide-
adod. 

– Persze, hogy odaadom. De nem ezt. Van másik. Ké-
red holnap? 

– Kérem. De ezt a szerencsétlen könyvet már hányad-
szor is olvasod? 

– Ki számolja azt már?! Nem tudom megunni. De az 
első részétől megválok kis időre. Kizárólag a kedvedért. 
Aztán vigyázz, nehogy függő legyél te is. Hogy vagytok? 
Fiúk jól vannak? 
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– Köszi, jól. A nagy dolgozni ment, a kicsi meg oviban. 
Talpig férfi kezd lenni. Jöttök hétvégén ugye? 

– Persze. A világért ki nem hagynám keresztfiam szü-
linapját. 

– Nem szökünk ma meg? Semmi kedvem bemenni a 
laborba. Bolondok háza lesz, mint mindig. 

– Én benne vagyok. Felőlem szökhetünk. Leszálljak? 
– Á! Csak álmodozom. 
– Akkor miért is jár a szád?! Gyáva nyúl! Megszállott! 
Erre már csak kaján fintorral válaszoltam. Aztán vég-

szóra megérkeztünk. Csöndben ballagtunk a kórház felé. 
Kora reggel volt, így alig voltak az utcán. Lassan kezdett 
kisütni a nap, ami némiképp jobb kedvre derített. Ahogy 
beléptünk a kórház ajtaján, még viszonylagos csönd ural-
kodott, korán volt még, a nővérek tették szokásos, kora 
reggeli dolgukat. Fürdetések, lázmérések, a szokásos 
hajnali teendők egy kórházban. 

Lementünk az alagsorba, ott volt az öltözőnk. Mindig 
beleborzongtam, ha ide le kellett jönnöm. Akár a Kóma 
című film díszlete is lehetett volna. Gyorsan bemenekül-
tem az öltőzőbe. Hamar átötöztünk és irány a gálya! 

A laborban csend fogadott. Még. Mert hamarosan itt is 
beindul a nagyüzem. Kávét tettem oda és leültem kedvenc 
analizátorom elé. 

– Na, öregfiú! Munkára fel. – bekapcsoltam a gépet és 
vártam, hogy beinduljon munkakedve. Pár perccel később 
Julie kiáltott át a másik helységből. 

– Kész a kávé! 
És máris a kezembe varázsolt egy hatalmas bögre gő-

zölgő finomságot. Közben persze arról sem feledkezett 
meg, hogy cukkoljon egy kicsit. 

– Föld hívja Maggiet! Teljesen el vagy varázsolva, ha 
leülsz a géped elé. Te tisztára megszállott vagy! Itt vagy? 
Halló! 


