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Első rész 

1. 

Mit gondoltam, hogyan lesz ezek után? Hát úgy, ahogy 
megírtam. Ha szembejössz a folyosón, köszönni fogok, és 

ez a maximum. Egy munkahelyen dolgozunk, különben 
ez sem lenne kérdés. Kizárnám az életemből, minden 
csatornát blokkolva, de így… Így nehéz lesz. Meglátni. 
Folyton összeaszott gyomorral, kiélesedett érzékekkel, 
jéghideg kézzel várni a pillanatot. 

Nem válaszolt. Mit is lehet erre válaszolni? Semmi-

lyen módon ne keress! és a többi. Vajon olyan érzés volt 
olvasnia, mintha hasba rúgták volna? Mintha vasma-
rokkal összeszorították volna a gyomrát? Megint a 
gyomor. Ő is ezt írta korábban: „Gyomorszorítóan 
hiányzol elég gyakran.” Kegyetlen érzés lehetett. Rá-
adásul váratlan is, hiszen a levél (email) így nyit: Szia, 

Szívem! Mintha minden a legnagyobb rendben lenne, 
vidáman, derűsen. Majd rögtön utána egy óriási pofon: 
Nem hinném, hogy meglepetést okozna, de leírom, hogy 

teljesen világos legyen: a belátható jövőben semmiféle kom-

munikációt, kapcsolatot nem akarok veled. Sem írásban, sem 

telefonon, sem személyesen. Ne keress semmilyen módon. 
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Az első bekezdés a már említett, elkerülhetetlen mun-
kahelyi találkozásokról szóló mondattal zárul. 

Eredetileg csak ennyi lett volna a szöveg. Aznap este, 
a szilveszteri buliban erről beszélgetve jutott eszembe a 
hasonlat: a levél folytatásában foglaltak a „felpuhuló” 
törvényjavaslatokra emlékeztetnek. Enyhíteni igyekez-
tem a szigorát, az élét az első pár mondatnak, hiszen 
nem követett el olyasmit, amiért ilyen rideg hangnem-
mel kellene büntetnem. Vagy mégis? Nem vagyok meg-

bántódva, vagy megsértődve, és új szerelmem sincs, de már 

nem látok más megoldást. Remélem, te sem haragszol rám! 

Sajnálom! Nagyon szeretlek! Alatta pedig: Boldog új évet! 

Szerelmed. A levél utóirattal végződik: Ne vedd tisztelet-

lenségnek, hogy mindezt nem személyesen mondom el, de 

képtelenségnek érzem most, hogy találkozzak veled. 
Hát ennyi. Közel egy éve próbáltam megírni ezt a 

levelet. Azon a héten, az év utolsó hetén megfogalmaz-
tam, kiegészítettem, és december 31-én elküldtem. 
Nem érkezett rá semmilyen válasz. Még aznap éjszaka, 
szilveszter éjjelén megbetegedtem, utat tört egy addig 
lappangó kórság. 

2. 

Pokolian sötét hangulatom volt. Úgy éreztem, minden 
vibrál, rezeg körülöttem. Próbáltam megkapaszkodni az 
érzésben: erős vagyok, én irányítok, képes voltam le-
zárni. Pillanatokra a felszínre bukkantam így, de újra és 
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újra a mélybe rántott a kétségbeesés, a végtelen magány 
érzése. 

Sok éve gyűlölöm a szilveszteri kényszer vidámságot, 
ez sem segített most. Egy barátomhoz tartottam, nehe-
zen, de hajlott rá, hogy kisebbfajta házibulival nála 
kezdjük az estét. Elsőnek érkeztem, szokás szerint a 
konyhában ültünk le beszélgetni, dohányozni is csak itt 
lehetett. Házigazda barátomnak is megvolt éppen a saját 
története. A barátnője szakított vele, és épp egy másik 
férfival volt Angliában. Igyekeztem inkább őt hallgatni, 
tudtam, ha magam kezdek el beszélni, csak még inkább 
magával ránt az örvény. Némileg vigaszt nyújtottak a 
szavai, mindig segít, ha az ember sorstársra talál. 
Ugyanakkor alig voltam jelen. Kívülről láttam magam. 
Borzalmasan sokat ittam, de szinte alig hatott. Idegeim 
végletesen megfeszültek, a legkevésbé sem tudtam ella-
zulni. Minden zavart, minden feleslegesnek és értelmet-
lennek tűnt. 

Egy házaspár már éjfél felé közeledve három kis-
gyermekével állított be. Szánakozva néztem a kicsiket, 
akik zaklatott, irritált állapotba kerültek az ordenáré 
módon részeg, hangos vendégektől. Magam sem vol-
tam különb. Valahogy a kezembe került egy szilveszteri 
trombita. Őrjöngve, ijesztően hangosan fújtam, szinte 
ájulásig. Néhányan kérdőn, aggódva néztek rám, talán 
érezték az őrületet, ami elborított akkor. A recsegő, 
sikító hangon keresztül átüthetett, itt nem egyszerű 
alkoholos indulatról vagy rosszkedvről van szó, valami 
sokkal sötétebb folyamat zajlik. 
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Időnként eszembe jutott, vajon ő hol és hogyan tölti 
az estét. A levél jár az eszében? Feszült, vagy éppen 
hogy megkönnyebbült? Az előző őrjítő, idegtépő szil-
veszterre gondoltam, amit szintén külön töltöttünk. 
Hát ez a mostani sem sokkal jobb. 

Ahogy beléptünk az újévbe, egyre rosszabbul lettem. 
Úgy éreztem, égő, gyulladt folyadék tölt ki, elnehezül-
tem, mozogni is alig bírtam. Furcsa, fájdalmas nyilallá-
sok erősítették a gyanúmat: beteg vagyok. Válaszképp 
mindig lehajtottam egy pohár pálinkát. Mondanom 
sem kell, nem sokat segített. Még hajnal előtt hazain-
dultam. Máskor sétáltam volna, most kénytelen voltam 
taxit hívni, olyan rossz állapotba kerültem. 

Újév napját ágyban töltöttem. Bíztam benne, hogy 
elmúlik a rejtélyes kórság, magától meggyógyul, ami 
elállítódott. Egy nagy, gyulladt, folyadékkal telt hordó-
nak éreztem magam, soha nem tapasztaltam még ha-
sonlót. Másnap így is bementem dolgozni, de igyekez-
tem orvosi vizsgálatok által a végére járni a rejtélyes 
rosszullétnek. Időbe telt, mire a sürgősségi (és nem 
gyorsasági!) ellátás lassan őrlő malmai bedaráltak, per-
sze, szó se róla, nekem is minden más fontosabb volt, 
mint hogy komolyan vegyem az állapotomat. Végeze-
tül két nap elteltével, kora délután saját lábamon besé-
táltam a kórházba, és befeküdtem a számomra biztosí-
tott ágyba. 


