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Amikor először megláttam őt, azonnal tudtam, nem lesz 
mindennapi történet. Biztos többen is voltunk már így. Az 
első találkozáskor sejtjük, hogy itt valami különleges van 
készülőben. Talán nem is tudatosan fordul meg ez a gondolat 
a fejünkben, de az első pillanatban érezzük. 

Épp túl voltam egy nehéz időszakon, hirtelen maradtam 
egyedül. Anyagi gondjaim ugyan szépen rendeződtek, ám a 
magánéleti vonalon nem voltam éppen sikeres. Valahogy ez 
mindig így van. Amikor a Jóisten kinyit egy kaput, bezár egy 
másikat… Tulajdonképpen nem is bántam, jó érzés volt ismét 
egyedül lenni. 32 évesen, önállóan, saját házban, autóval, 
biztonságos bankszámlával. Sosem éltem még így, itt volt az 
ideje kipróbálni. Nagy kalandokra sem vágytam, inkább ön-
magam és a világ felfedezésére. 

A tükörbe nézve se volt szégyellnivalóm. 
Majdnem derékig érő, hosszú barna, göndör hajam rakon-

cátlanul viselte magát, saját akarata és kedve szerint. Bőröm 
színén nyomott hagytak mediterrán őseim, szemem zölden és 
kifejezőn ült szimmetrikus, kerek arcomon. 

A rendszeres testmozgás határozottan látható volt alka-
tomon. Szívesen kocogtam, ha kedvem és időm engedte, akár 
órákon át. 

 
A legnagyobb nyugalomban jött ő. Nem írom nagy ő-vel, 

mert nem hiszek ebben. Volt idő, hogy nagyon is hittem. 
Elhittem, hogy az illetőt pont nekem „találták ki”, nekem 
rendelte az Ég. Három év kellett, hogy rájöjjek, a külvilág – 
mint ahogy azt a neve is mutatja –, kívülről szemlél és ítél. Ha 
előbb hallgatok a vészcsengőre, nem megy el három évem 
kínlódással. Most már mindegy. Ha a nagy ő-ben nem is 
hiszek, azt pontosan tudom, semmi sem történik véletlenül. 
Minden újabb tapasztalat – még ha szenvedés árán is szerez-
zük meg –, továbblök bennünket a végső cél felé. Először 
azonban egy kisebb, elérhetőbb célom volt: eljussak végre 
Firenzébe. 
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Firenze. A világ legszebb városa. A világ legcsodálatosabb 
helye. A világ kultúrájának egyik központja. A reneszánsz 
bölcsője. Nem először jártam ott, és biztosan tudom, nem is 
utoljára. Van abban a városban valami, ami annyira megfo-
gott, hogy azóta sem ereszt. Csodálatos emlékek, csodálatos 
atmoszféra. Meg kell nézni. Nem lehet leírni. Nem csak a 
világörökség részletei. Minden. Úgy egyben. Az Arno folyó, a 
Dóm, a Galleria dell’Accademia, a Ponte Vecchio, az embe-
rek, az utcák. Toszkánáért érdemes élni. 

 
Tehát egy szép nyári napon, beültem az autómba, és elin-

dultam Firenze felé. Akkor már ez nem jelentett gondot. Két 
évvel azelőtt még jogosítványról sem álmodtam, nem hogy 
saját autóról. Sajnos (vagy nem sajnos) nálam a változás soha-
sem egy folyamat. Mindig egyik napról a másikra történik. 
Egyik napon elkeseredve, kétségbe esve fekszem le, másnapra 
minden megoldódik. Ilyen az élet. Emiatt szeretem ennyire. 
A kiszámíthatatlansága hordozza magában ugyanúgy a rosz-
szat, mint a csodát. A váratlant. 

 
Ahogy megérkeztem álmaim városába, elfoglaltam a szo-

bámat, és elkezdtem tervezni a következő három hetet. Úgy 
gondoltam, három hét már elég lesz arra, hogy mindent meg-
tapasztaljak: a kultúrát, az éjszakai életet, a gasztronómiát. 
Előző utazásaim során állandóan rohanni kellett, nem is 
beszélve a másik 10 emberről, akikhez alkalmazkodni voltam 
kénytelen. Őket inkább az ékszerek és a bőráruk érdekelték. 
Engem pont ez a kettő nem. 

 
Épp a vacsorámat fogyasztottam, mikor megláttam őt. 

Háttal ültem a bejáratnak, furcsa érzéstől vezérelve megfor-
dultam. Határozottan, és elkerülhetetlenül megéreztem, hogy 
valami gyökeresen megváltozott. Örökre. Belépett az étte-
rembe. Azonnal tudtam mindent. A bejáratnál körülnézett. 
Összeakadt a tekintetünk. Hosszú pillanatokig néztük egy-
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mást, majd biccentett. Elhaladt mellettem. Csodás, nyúlánk 
termetébe, mély tekintetébe azonnal beleszerettem. 

 
Eltelt két nap: Uffici képtár, Akadémia, Palazzo Vecchio a 

Piazza della Signoria tér. Csak pár hely Firenzében azok 
közül, ahol ha kaphatnék 48 órát, egy padon ücsörögve elné-
zegetnék egész nap, teljesen egyedül. A Dávid szobor alatt 
állni olyan érzés, mintha hirtelen az egész világkultúrának a 
részese lenne az ember. Az persze nem biztos, hogy minden 
emberre ilyen hatással van, rám mindenesetre nagyon is. A 
szobor körül is túl sok a turista. Zavaróan sok. Ezzel ugyan 
nincs mit kezdeni, nem zavarhatok ki onnan mindenkit. Főleg 
azért nem, mert én is csak egy turista vagyok. Ám hajlamos 
vagyok azt hinni, hogy nem. Hogy nekem ott helyem van. 
Hogy nekem ott külön történetem van, talán egy másik élet-
ből. 

 
Tehát a Képtár és Da Vinci alkotásai után úgy döntöttem, 

nyakamba veszem a szieszta utáni Firenzét. Az árusokat, a 
sikátorokat, azokat a helyeket, melyeket nem a turisták, ha-
nem csak az „ínyencebbek” látogatnak meg. Azokra a helyekre 
vágytam, melyek egyik útikönyvben sem szerepelnek. Firenze 
igaz arcát szeretem a legjobban. A piacokat, a kis kocsmák 
hangulatát, a toszkán asszonyok tekintetét. 

 
A késődélutáni órákban kezdenek el az olaszok újra élni. 

Aki valaha járt már a mediterrán vidéken, vagy a közelében, 
az tudja, mennyivel nyugodtabbnak tűnik arrafelé az élet, 
függetlenül a folyamatos pörgéstől. A délutáni szieszta után 
mindenki újra mosolyog, kipihenten a vacsorára készül. 

Épp egy kis dombon lévő, apró kocsma kertjében ücsörög-
tem, amikor újra elhatalmasodott rajtam az a furcsa, kelleme-
sen bizsergető érzés. Egész egyszerűen elképzelhetetlennek 
tartottam, hogy itt lenne. Szinte lehetetlen. A hatalmas Fi-
renzében, ugyanarra a helyre vágyunk? Nem tudtam elhinni. 
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Még arra is gondoltam, hogy lehetséges, a firenzei hangulat 
hiteti velem el, hogy valami megfoghatatlan dolog zajlik, 
valami, amiről egyelőre fogalmam sincs. Valami, amit mindig 
csak utólag tud meg az ember. 

Pedig ő volt. Gyönyörűen, magasan, barnán. Csodaszépen. 
Még sosem láttam ilyen férfit azelőtt. Soha. Magas, sudár, 
simogató, bensőséges tekintet, mélyről jövő, igazi férfiasság. 
Az a fajta férfiasság, ami már a tekintetéből sugárzik: hogy 
udvarias, tisztelettudó, és egyáltalán nem sérthetetlen. 

 
Egyszerű farmert, fekete pólót, és derekára kötött fekete 

pulóvert viselt. Nem tudtam vele betelni. Csak bámultam, 
fogalmam sincs, mennyi idő telt el, és hogy mit látott a sze-
memben. 

Elhaladt mellettem, az illata külön fejezetet érdemelne. 
Leült egy tőlem távolabb eső asztalhoz, a kilátásban gyönyör-
ködött. Néha rám tévedt a tekintete. De az a néha… az maga 
volt az élet. Nem is hittem el, hogy egy ilyen lény, egy ilyen 
ember egyáltalán létezik. Annyira régimódi volt, és ezzel 
olyan nagyon imponált nekem. Az ember élete során nagyon 
sokféle, különböző „típusú” emberrel találkozik. Van, akit a 
szívébe tud fogadni, és van, akit sosem. Persze rengetegszer 
csalódik, még a közvetlen környezetében is. Számomra is 
mért az élet egy-egy durvább pofont a csalódásból. A legutób-
bi kapcsolatom hűtlenség miatt ért véget. Szerencsére időben 
rájöttem. Nem ment el rá több évem. Csak három. Az a há-
rom viszont olyan volt, mint egy rossz házasságból tizenöt. 
Ezek után egyáltalán nem csodálkozhatunk azon, hogy fel-
szabadult lélekkel vágtam be magam a kocsiba, és repültem 
ezerrel Firenzébe, ahol még van értéke az életnek, ahol az 
érzelmek szabadon áradnak a festményekből, szobrokból, 
épületekből, emberekből. Ahol a szerelem még őrzi szépségét. 
Olaszország. Nem is lett volna megfelelőbb hely a feltöltődés-
re. 

 


