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Külön köszönet
Szívből köszönöm számtalan segítőm elkötelezettségét, mert mindannyiuknak része volt abban, hogy
bevégezzem a könyv megírásának a feladatát. Név szerint is szeretném kiemelni néhányukat: Ilona
Furedit Ausztráliában, aki az angol verziók nyelvi és stilisztikai ellenőrzését végezte. Javaslatai és
szakavatott véleménye felbecsülhetetlen segítség volt. Köszönet illeti még a barátomat, és volt
kollégámat, Végvári Juditot, aki nyelvtanári szemmel átolvasta a Chicago és a Lisabeta epizódokat, és
más írásaimat. A német levelet Móricz Rita javította át, az ő sasszeme és hozzáértése szintén
hatalmas segítség volt. Peti P. is kivette a részét a munkából, ötletelt velem a fejezetek
összeállításáról, és képeket vásárolt a korabeli Münchenről. Benkő Ibolya, és Dr. Wenzel Klári néni a
magyar változat átnézésében vettek részt, lelkes munkájukat és kedvességüket szívből köszönöm.
Végül, de nem utolsó sorban, hálás vagyok a családomnak, és boldog vagyok, hogy ilyen csodálatos
barátok és kollegák vesznek körül. Optimizmussal támogattak, amikor le voltam törve, és mindig
érdeklődéssel követték a fejleményeket.

Hálás köszönet mindannyiuknak!
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Bevezetés
Népszerű foglalatossággá vált azt kideríteni, kik voltunk előző életünkben, és az emberek
hajmeresztő dolgokat képzelnek. Az egyik azt hiszi ő egy répa volt, a másik, hogy ő volt Napóleon. Ám
a mélysége ezeknek az emlékeknek és a hatásuk annak az életére, aki ”kinyitja” őket már kevésbé
ismert. Ezt sok nehézség árán tanultam meg, és szeretném megosztani a tapasztalataimat, mint egy
fajta esettanulmányt. Miért volna ez érdekes bárkinek? Mert a szabályszerűségek és a gyógyulási
módszerek, amiket találtam, mindannyiunkra érvényesek. Másodszor, ez nem csak az én múltam,
hanem minden egyes emberé, aki valaha körülöttem volt.
Valaha a népek vezérei és papjai, szent emberei, táltosai, sámánjai bizony emlékeztek az előző
életeikre. Valaha ez teljesen elfogadott, normális dolog volt. Mármint tőlük, nem az átlagembertől,
akiknek amúgy sem volt sok dolga a szellemvilággal - régen se. Viszont a látóktól, és azoktól, akiket
bölcseknek neveztek, ezt el is várták.
Hiszen hogyan máshogy láthatna bele más törzsek lelkébe bárki, érezhetne együtt többféle néppel,
többféle világ lakójával? Hogyan ismerhetne oly sok jelenséget a világban? S ezen ismeretek nélkül
vajon hogyan hozhatna előrevivő, okos döntéseket? Egy életnyi tapasztalat erre nem elég, sokkal
jobb, ha több áll rendelkezésre.
Hasznos volt tudniuk azt is, hogy mik történtek a rég elfeledett időkben, így általuk és rajtuk keresztül
elevenen élt az "ősök", a valóban köztük élő ősök kultusza. A tudók voltak az élő híd a múlt és jelen
idősíkjai közt. Az élet és halál körforgását a misztérium köde vonta be, de akik ismerték a titkot, azok
előtt felsejlett egy sokkal hatalmasabb és összetettebb élet valósága. A "megtestesülések" és a
különféle találkozások közti összefüggések ismerete és tudása is nyitva állt előttük. Ismerték az érző
lények anyagba beépülései és a lélek magasságába visszatéréseinek váltakozásait.
A reinkarnáció mélyebb kapcsolódásokat jelez az emberi lények közt, mint amit a modern
társadalom- és természettudományok feltételeznek. Hiszem, hogy a reinkarnáció lehetősége a
remény üzenetét hordozza, mivel az élet nem ér véget, amikor elhagyjuk a testünket.
Továbbhaladunk végtelen utazásunkon, tovább, hogy felfedezzünk új világokat és új fordulatokkal
találkozunk, új történetekben. A szeretteink ugyanezt teszik, és ugyanúgy összekötve maradunk. Mint
ahogy minden mindig össze volt kötve. És nem csak összekötve, hanem eleven egységben…
Ezen könyv oldalain elmesélem a hosszú utat, ahogy ezeket mind felfedeztem. Remélem, hogy Te,
kedves Olvasó, legalább annyira izgalmasnak találod majd, mint ahogy én annak találtam.

Jó olvasást!

Annamari, a szerző

Protector
Az első találkozásom a reinkarnáció jelenségével húsz éve történt, 1997 márciusában, egy regressziós
hipnózissal. Az egész 1996 őszén kezdődött, amikor sorozatban azt álmodtam, hogy van egy bátyám.
Ez elég fura volt, mivel nincs fiútestvérem… Utáltam ezt az álmot és tartottam is tőle, és minél
többször feltűnt, három-négy hét után már aludni se mertem. Végül összeszedtem a bátorságomat és
szakemberhez fordultam. Az első pszichológus csak sztereotip magyarázatokkal tudott szolgálni, szakálmoskönyvekből. A második azt ajánlotta, vezessek álomnaplót és altatópirulákat írt fel. Persze,
egyik módszer sem ért semmit, és csak még zaklatottabb lettem. Az álmok pedig folytatódtak.
Ez így nem mehet tovább, gondoltam. Egy harmadik pszichológust is meglátogattam, aki éppenséggel
jó viszonyban volt anyukámmal. Amikor meghallotta a problémámat, felajánlotta, hogy végezzünk el
egy regressziós hipnózist. Ez egy olyan módszer, amellyel a terapeuta visszavezeti a pácienst az
időben addig a pontig, ahol az adott probléma keletkezett, gyakran egy korábbi inkarnáció során.
Annyira kétsége voltam esve, hogy beegyeztem. Abban a helyzetben megtettem volna bármit, csak
állítsuk meg a sorozatos álmokat. Titokban féltem, hogy valami különös módon tényleg van bátyám.
Reméltem, hogy ez a kezelés tisztázza a helyzetet és bebizonyítja, hogy nincs. Ám az derült ki, hogy
van! Visszamentünk az előző életembe, és azt találtuk, hogy volt egy ikertestvérem, csak én
másodpercekkel a születésem után meghaltam. Mentünk még tovább is vissza, és rengeteg dolog
került napvilágra, például hogy a húszas években Németországban éltem, és volt három gyerekem.
Amikor ez a báty dolog kiderült, a családom nyomozásba kezdett. Egy világszervezeten keresztül
találtunk ismerősöket, és az ő segítségükkel sikerült lenyomozni a majdnem-bátyámat! Érdekes, kicsit
még hasonlítunk is. Az anyukája neve is ugyanaz, mint az enyémé, és a testvére neve is ugyanaz lett
volna, mint amit én kaptam csecsemőként (Márta). Mivel meglett a címe, írtam neki. Aztán újra írtam,
összesen háromszor. Részletesen elmeséltem neki ezt a döbbenetes esetet. Nem válaszolt semmit.
Hát, nem voltam meglepve. Belegondolva, nem tudom, én mit mondanék, ha valaki bekopogna az
ajtómon azzal, hogy ő a meghalt nővérem… Biztos elküldeném egy melegebb éghajlatra… Az egyetlen
reakciója az volt, hogy telefonhívásokat kaptunk, bár sose szólt bele a kagylóba. Honnan tudom, hogy
ő volt? Mert kértünk hívásazonosítást a szolgáltatótól, és vissza tudtuk keresni, kik hívtak bennünket
az utolsó egy hónapban.
Ez az ismeretlen hívás mindig egy titkosított chicagói számról érkezett, amihez a "Martha" fedőkód
volt csatolva. Egyik ismerősünknek sincs titkosított száma, meg akárhogy is, visszahívtuk mindet,
hátha ők voltak. Mindannyian nemet mondtak. Senki más nem tudta a számunkat Amerikában, csak
ő.
Akkortájt nagyon vágytam találkozni vele. Talán ő is kíváncsi volt valamennyire, nem tudom. Az volt a
benyomásom, hogy megijedt, és valószínűleg humbugnak tartja az egészet. Ahogy én is annak
tartottam. Hülyeségnek véltem, és tudtam, hogy nem fogok semmiféle találkozót kierőszakolni.

1996 őszén kezdtem el ezt a szimbólumot használni, mint egyfajta szignót. Ez egy igen régi jelkép,
amit főleg Erdélyben használnak. Hagyományosan szegélydíszként varrják textil holmikra, vagy a
házak, udvarházak ajtófélfáiba, kapuk oszlopaiba faragják. Védelmezőnek hitték, aminek olyan ereje
van, hogy megvédi a bentlakókat azoktól a veszélyektől is, amelyeknek nincsenek tudatában.
*
Mintha ez a báty-dolog nem lenne elég, a pszichológus, aki vezette a hipnózist elkövetett pár hibát.
Egyik az volt, hogy átélette velem a halálomat. Borzalmas volt. A másik hiba: azzal a kijelentéssel
fejezte be a hipnózist, hogy idővel egyre több és több dologra fogok emlékezni, egyre és egyre
élesebben. Ezt nem kellett volna. Mert tényleg ez történt. Mivel az ”ajtó” nyitva maradt, egyre több
emlékrészlet bukkant fel, egyre régebbi időkből.
Rengeteget töprengtem rajtuk, és mindenáron beszélni akartam róluk. Általában a családom, és a
barátaim türelmesen hallgattak, anélkül, hogy bolondnak tituláltak volna. De pár hónap múlva elegük
lett. Azt mondták, nem jó állandóan a régmúlton tépelődni. Tudtam, hogy igazuk van, de ha valami
ennyire otrombán felborítja az ember lelki békéjét, nem tud nem foglalkozni vele, csak azért mert
nem tűnik logikusnak. Próbáltam kiűzni az egészet a fejemből, sikertelenül. Kevés köze volt az
ésszerűséghez, és mégha azt is gondoltam, hogy felesleges és hülyeség, nem volt erőm semlegesíteni.
Azt érzékeltem, hogy az emberek körülöttem – és részben magam is – szerették volna, ha lebirkózom
ezt a megmagyarázhatatlan és zavarba ejtő dolgot és legyőzöm. De ahányszor megpróbáltam,
elvesztettem a csatát. Másrészről, egyre erősödött bennem a meggyőződés, hogy a múltam kijelöli a
jövőmet. Rövidtávon kényelmesnek tűnhet elkerülni a nehézségeket, de tudtam, hogy ez nekem nem
fog menni. Kénytelen voltam felvállalni a felelősséget mindenért, amit elrontottam a saját, és mások
életében. És azt is tudtam, ha képes vagyok rá, tennem kell valamit, hogy ez javuljon.
Boldog lettem volna, ha valaki megértette volna, hogyan érzek. De senki se tudta, és annyira
magányos voltam, amilyen egy ember csak lehet. Be kellett látnom, hogy az ismerőseim unják már a
témát, még ha igyekeznek is jó képet vágni hozzá. Bevallom hónapokig rettegtem, hogy be fogok
csavarodni. Szükségem volt valami kiútra, és kétségbeesve kerestem segítséget. Muszáj volt
beszélnem az emlékeimről, tudtam, hogy nem találok nyugalmat, amíg nem tudom ezt az előző
életes dolgot valahogy az életembe integrálni (ha már megszökni nem sikerült előle). Csak fogalmam
sem volt, hogyan.

Hónapokkal később, egy nap elkezdtem leírni az emlékeimet egy füzetbe. Ez végre használt! Minél
többet írtam, és minél őszintébben írtam, annál könnyebbnek éreztem magam. Aztán idővel, lassan,
fokozatosan, elkezdtem megtanulni együtt élni az extra adag emlékhalmazommal. Több mint hetven
epizódot vetettem papírra azóta, de biztosan van még felfedezetlen ezeken kívül is. Három kötetbe
rendeztem őket, ők a Protector trilógia.
*
A legelső felismert történetek a Chicago és a Lisabeta – az, amelyikben az ikerbátyám van, majd az,
amelyikben Németországban éltem. Pár évvel később követte őket a Szárnyatlan angyalok (Wingless
angels) epizód, ami egy bizánci herceg esetét írja le. Amint ezek szépen dokumentálva voltak,
lelkesen nekiálltam "kiásni" a maradékot, azokat, amik megelőzték, és amik követték a herceges
epizódot.
A trilógiában a történetek időbeli sorrendben vannak rendezve, a réges-régi időkből indulva a jelen
felé haladva. Az első rész, a Mindenek kezdete (The start of everything) foglalja magába a legrégebbi
inkarnációkat. A második rész, a Szárnyatlan angyalok (Wingless angels) egy történet maga. Amitől ez
annyira különleges, az a tény, hogy sikerült az eseményeket történelmileg beazonosítani. Ezt az
epizódot, akár az összes többit első szám első személyben írtam, elmesélve mindent, amit csak képes
voltam előhívni. Ez a legnagyobb rész, és a leghosszabb is a maga négyszáz oldalával. A harmadik rész
a Közelebb az időben (Nearer in time) végigveszi azokat az epizódokat, amelyek a herceges után
következtek, egészen a mostani életemig.

A trilógia anyagát már 2000 körül elkezdtem angolra fordítani, és később szinte csak az angol
verzióval dolgoztam. Emiatt alakult úgy, hogy a legtöbb kapcsolódó anyag angolul készült el. 2016ban írtam egy kiegészítő könyvet, ezt a könyvet, a Visszatérő emlékeket (Recovering memories) azzal
a szándékkal, hogy kielemezzem az inkarnációs epizódokat, és hogy körbejárjam magát az egész
reinkarnáció témakörét. Mivel a trilógiában szereplő történetekhez nem fűztem semmiféle filozófia
magyarázatot, úgy éreztem, szükséges hozzáadnom a felfedezéseimet, kiemelve a közvetlen és
közvetett kapcsolatokat az epizódok és a szereplőik közt. Tervezek készíteni belőlük néhány menő
számítógépes vizualizációt is, ez is része ennek a projektnek.
A karmikus befolyások sodrása szépen megfigyelhető az epizódokon keresztül, a felismerések
állomásai, az út az összeomláshoz, és az összeomlás után a helyreállítás kezdete. Ezek ismerete
segített nekem gyógyulni, és a felismerések meggyőztek, hogy fejlődnöm kell – ha jobb jövőt
szeretnék.
Az emlékek így teherből kinccsé váltak, és hirtelen rengeteg élettapasztalatom lett. Ahogy a felfedett
régi sebeket sikerült begyógyítani, kezdtem jobban érezni magam. A folyamat még messze nem ért a
végéhez, és határozottan folytatom tovább. Persze sok más dolgot is csináltam azokban az években
az íráson kívül, és az is előfordult, hogy feléje se néztem legalább egy évig.
Miért választottam a Protector nevet? A hipnózis alatt elutaztunk a köztes létnek nevezett térbe két
inkarnáció közt, és ott megtaláltuk mi az életcélom, amiért jelenleg itt vagyok. Megtudtam, hogy két
fontos feladatom van. Az egyik: nem elkövetni öngyilkosságot. Azt hiszem, ez azt akarja jelenteni,
hogy meg kell tanulnom az életet értékelni, még a sajátomat is. Úgy kell rá tekintenem, mint egy
értékes ajándékra, valamire, amiért harcolni is érdemes, amiért élni is érdemes. Voltak ebben a
témakörben gondjaim a mostani és a régi életeimben is: öngyilkosság, öngyilkossági kísérletek, és
apátia.
A másik feladat így hangzik: védelmezni a családomat. Amikor azt mondom család, minden személyt
beleértek, aki valaha is a családom része volt, a mostani és az elmúlt inkarnációk során. Az egész világ
tágabb értelemben. Hogyan kellene rá vigyáznom? A szó minden értelmében, újra. Fizikailag, ha kell,
anyagilag, ha kell, mentálisan, ha kell, érzelmileg vagy éppen spirituális értelemben. Mialatt a
történeteken dolgoztam, az lelkesített, hogy segítek a családomnak ébredni. Úgy tűnik, én lettem a
családi írnok, aki papírra jegyzi a dolgokat… Helyettük is teszem, és a végén felajánlhatom nekik ezt a
gyűjteményt. Innen jött hát a cím, Protector, vagyis Védelmező.
*
Gyermekként, amikor úgy négy éves lehettem, gyakran mondogattam, hogy az igazi szüleimet
akarom, vissza akarok menni hozzájuk, ők keresnek engem. Elveszve éreztem magam, és azt
kijelentettem anyukámnak, hogy engem biztosan elcseréltek a kórházban. A fejemben láttam is
ezeket a szülőket: egy kábé huszonnyolc éves pár, egy magas göndör hajú férfi, és egy sovány asszony
hosszú sötét hajjal, kék szoknyában és blúzban. Nagyon elszomorította anyukámat, amikor így
beszéltem.
Néhányszor el is szöktem és a közeli utcákat róttam. Reménykedtem, hogy megtalálom őket, bár
nem tudtam, hogy hol kellene a keresést kezdeni. Azon kicsit csodálkoztam, miért nem kerestetnek
engem, hiszen ők felnőttek, és nekik könnyebb lenne. Felfogadhatnának egy nyomozót akár!

Elképzeltem, ahogy egy napon megáll a kocsijuk a házunk előtt, és feljönnek. Akkor beszélnének a
mostani szüleimmel, tisztáznák a helyzetet, és hazamehetnék velük a természetes helyemre. Hittem,
hogy hozzájuk tartozom. Évekbe telt, mire a vágy, hogy lássam őket elhalványult, látva, hogy meg se
próbálnak megtalálni. Bárhogy is, a sok más történés elterelte a figyelmem.
Mióta a jól ismert és dokumentált esetek publikálva lettek Ian Stevenson által, aki úttörő volt ezen a
területen, azóta nincs semmi új abban, hogy kisgyerekek képesek az előző életükre emlékezni.
Világszerte előfordul. Ezt nézve, úgy tűnik, az régi emlékeim elég korán elkezdtek kibomlani. A
regressziós hipnózis pedig felgyorsította ezt a folyamatot.

ez volt a régi weboldalam kezdőoldala

A Protector trilógia első verziója úgy tizenöt éve lett befejezve, és a legutolsó szerkesztési periódus
2007 májusában zárult le. Éveket fektettem bele az időmből és rengeteg energiát, hogy elkészítsem
az epizódokat, alaposan, nagy gonddal szerkesztgetve őket. Tulajdonképpen ezért is akartam angolt
tanulni. Amikor azt éreztem, hogy a trilógiát már nem tudom tovább csiszolni, létrehoztam egy
egyéni weboldalt 2007 júliusában, és a nyers kéziratokat letölthetővé tettem, ingyen, fejezetenként
vagy teljes egységenként. A weblap az interneten volt ugyan, de nem volt nyilvános, és csak pár
ember kapta meg a linkjét tőlem. Abban a reményben küldtem el nekik, hogy jó eséllyel kapok majd
visszajelzést tőlük, és valószínűleg úgy érzik, hogy illik valamit válaszolniuk.

Képzeld el, hogy egy csöpp gyermek vagy, aki egy különleges kincsre bukkan a hátsó kertben.
Ragyogó izgalommal szaladsz a felnőttekhez, hogy megmutasd nekik. Ám rá kell, hogy jöjj, senkit se
érdekel. S ha erősködsz, hogy igenis nézzék meg, akkor megkérdőjelezik a józan eszedet és
kinevetnek, vagy rosszabb, megaláznak. Pontosan így éreztem magam.
Letört, hogy nem kapok visszajelzést. Számomra evidens lett volna reagálni. Bizony, muszáj volt
megtanulnom, hogy mások vagyunk, még abban is, hogy mit tartunk fontosnak… Vagy magától
értetődőnek… Ahogy a hónapok teltek, elegem lett. Megszüntettem a weboldalt, és nem volt többé
elérhető. Több ezer órát dolgoztam a semmiért, gondoltam csalódottan, és az egészet félredobtam.
Inkább egy üzleti tevékenységgel és baráti kapcsolatok építésével foglaltam le magam.
Azóta semmi komoly változtatás nem történt a trilógia szövegein, kivéve a második kötetet.
Átrendeztem benne pár részt, és lerövidítettem néhány intim leírást (szerelmi jeleneteket főleg).
Hogy nyoma maradjon a változtatásoknak, készítettem egy Appendixet, ahol minden jelentős
változás, és kivágott rész nyilván van tartva. Ó, és kiegészítettem azokkal a dolgokkal, amiket sikerült
tisztáznom 2013-2014-ben, amíg a film forgatókönyvét írtam. Igen, egy teljes forgatókönyv készült a
Szárnyatlan angyalok részből.
Leszámítva a forgatókönyv írását, történt pár nagy jelentőségű esemény, miután lezártam a trilógiát.
Harminc év betegeskedés után visszanyertem az egészségemet. 2007-ben a trilógia előszavában ezt
írtam:
„Sokan úgy vélik, hogy a betegség olyan, mint egy elátkozott állapot, ami csak gyenge embereket
támadhat, és azokat, akik "büntetést" érdemelnek. Az embernek egészségessé kell válnia,
mindenáron kikerülni ebből a szégyenteljes és korlátozott állapotból. Az én véleményem kicsit más.
Először is, nem hiszek a véletlenekben. Azt hiszem, azért kell így élnem, mert meg kell értenem
dolgokat. Persze, lehet ez büntetés vagy valamiféle figyelmeztetés. De rengeteg pozitív élményt is
hozott számomra, és olyasmiket tanultam, amiket más módon sose tudhatnék meg (vagy sose
érdekelne). Azt hiszem, egy ilyen állapot remek lehetőség, és az ember sokat profitálhat belőle a
megfelelő hozzáállással. Szenvedni és látni másokat szenvedni megérteti velünk, mi számít igazán az
életben, mi a miénk, és hogy becsülnünk kell az egészséget, szeretetet, és jómódot, amíg lehet.
Akármit mondanak a rokonaim és a barátaim, nem akarok egészséges lenni, míg az idő meg nem érik
rá. Hordozni fogom a terhet, amit kaptam, mert biztos vagyok benne, hogy abban a percben, amikor
többé már nem lesz rá szükségem, el fog tűnni a semmibe. És a történetek, a különös előző élet
történetek részei ennek a folyamatnak.”
Most, tíz évvel később elmondhatom, hogy ez így történt!!! A betegség eltűnt. Nem egy villanásnyi
idő alatt, de hónapokon belül. Elmesélem a teljes sztorit.

Betegség
Szőke, csinos arcú, kék szemű kislány voltam, akár egy igazi angyalka. A rokonok és az ismerősök
megértek dicsérgetni, jaj, milyen szép! De a kislányos külső mögött egy hiperaktív kisfiú óriási
energiája rejlett. A külső roppant megtévesztő dolog, életem során jó párszor megittam ennek a levét.
Lenni és látszani két külön dolog...

anyukám és én (itt egy éves körül vagyok)

Öt éves voltam, amikor egyszer erősen vérezni kezdtem. A lépcsőházunkban lakott egy sebész
főorvos, és anyukám lerohant hozzá. Ő azonnal intézkedett, és bekerültem a gyermeksebészetre. Két
rémes két hétig vizsgálgattak, végül megoperáltak. Viszont a vérképekből kitűnt, hogy valami nem
stimmel a májammal. Pécsre irányítottak, egy specialistához.
Az első biopsziát (szövetminta vételt) itt végezték el rajtam, hatan fogtak le, orvosok és asszisztensek,
és kiterítettek egy kör alakú asztalra. Nem tudtam, mit akar tőlem ez a sok fehér ruhás ember, és
harcoltam velük, mint egy kis ördög. Aztán megtanultam, ennek meg kell lennie. Itt megtanultam
három latin szót: autoimmun krónikus hepatitis.1
A Fertőző Gyermekosztályra azért kerültem, mert ott rendelt az a főorvos, akihez jártunk, - amúgy
nem voltam fertőző. Magas, kisportolt férfi volt, félelmetes világoskék szemekkel. Jóságos mosolyával,
és előzékeny udvariasságával egy igazi úriember benyomását keltette. Akkoriban ő volt az egyik
legnagyobb szaktekintély az országban. Az ablakból egy szép fenyőligetre, egy török türbére2, meg a
pécsi sörgyárra nyílt kilátás. A sörgyárnak köszönhetően időnként erőteljes malátaszag töltötte be a
légteret.

1

autoimmun annyit tesz, hogy az immunrendszer valamilyen okból egy saját szerv vagy szövet ellen fordul, azt
idegennek érzékeli, és a fehérvérsejtek folyamatosan támadják. Ez az adott szerv pusztulásához vezet.
2
Idrisz baba türbéje, amely egy ma is látogatható mauzóleum. Idrisz baba a tizenhatodik században élt a
környéken, a veli rendhez tartozó török orvos és gyógyító volt.

A biopsziára félévente - évente sor került. Olyan volt, mint valami ősi szertartás. Első nap, mikor
felvettek, este egy kis cetlit ragasztottak az ágyam fölé a csempére, ezzel a felirattal: REGGEL NEM
EHET, MÁJBIOPSZIA. Egész éjjel szorongva bámultam a kiírást, rettegve és pityeregve, úgy éreztem
magam, mint egy elítélt...
Igazi kisördög voltam, és gyakran bajba keveredtem. A számtalan csíny miatt sokszor megkaptam,
hogy rossz vagyok. Vigyázni kell azzal, mit ismételget az ember a gyereknek, mert a meggondolatlan,
dühös szavak gyakran beteljesítik magukat. A gyermeki elme olyan, mint a szivacs, és idővel én
magam is kezdtem elhinni, hogy rossz vagyok. És aki rossz, az ugye büntetést érdemel…
Körülbelül tíz éves lehettem, és a harmadik osztályt fejeztem be, amikor megfordult velem a világ. Év
végén áthelyeztek egy másik osztályba. Az iskolavezetés létre akart hozni egy új osztályt, ahova az
eddigi kettőből kerültek át gyerekek. Engem a magatartásom miatt tettek át, így mondták, és én le
voltam taglózva. Igaz, hogy virgonc voltam, de álmomban sem hittem volna, hogy ennyire
kezelhetetlennek tekintenek.
Ezen a nyáron történt az is, hogy a nagyszüleim eladták a nagy családi házukat, ahol annyi boldog
napot töltöttem a barátaimmal. Szinte ugyanebben az időben vették észre, hogy a májfunkcióim
látványosan rosszabbodtak, a máj gyulladásos folyamata felgyorsult. Emiatt hetente kellett járnom
ellenőrzésre Pécsre. A főorvos elrendelt egy biopsziát, és a szteroid adagomat erősen megemelte.
Ennek az eredménye az lett, hogy három hónap leforgása alatt hét kilót híztam. A bőröm nem tudta
követni a gyors súlynövekedést, és mindenfelé vörös striák jelentek meg rajtam, főleg a lábamon.
Teljesen megváltozott az énképem.
Pár hónap leforgása alatt a személyiségem, a viselkedésem 180°-os fordulatot vett. Cserfes, vidám kis
rosszcsontból egy hallgatag, mélabús, és mindenkitől elforduló pufi lány lettem. Tornaórák előtt, az
öltözőben a többieket elnézve azon töprengtem, én miért nem lehetek már szép, miért nem
érdemlem meg. Ez biztos valami büntetés, gondoltam, bár fogalmam sem volt, mit követhettem el,
és ki ellen…
Azzal a tudattal nőttem fel, hogy van egy betegségem és az esélyeim behatároltak, a jövőm pedig
homályos. Talán tizenkettő voltam, amikor egy kontrollvizsgálat alkalmával az egyik orvos
kijelentette: a tizenhetedik évemet talán még megélem, de többet nem. A vizsgálóban voltunk, én
kiterítve, anyám az oldalamon. Mintha egy sziklát gördítettek volna rám.
Ám ahogy telt-múlt az idő, lassan hozzászoktam a gondolathoz. Felvettem azt a kissé morbid szokást,
hogy félévente írok végrendeletet. Ez elég vicces volt, hiszem maximum a biciklimet meg a
hörcsögömet hagyhattam a legjobb barátnőmre. A társaimmal ellentétben nem szövögettem
vágyálmokat arról, hogy milyen lesz majd a családom, micsoda pasim lesz, vagy, hogy, ó de szuper
karriert építek majd. Minek. Lemondóan álltam hozzá. Soha nem harcoltam, egyszerűen elfogadtam,
hogy ez jutott. Aztán, ahogy múlt az idő, egyszerre tizenhét lettem. Aztán tizennyolc. És lám, mégse
dobtam fel a talpam! Na, erre a doktor azt mondta, húszig talán elhúzom még, de tovább nem.
Tévedett, szerencsére.

Három fordulópont
Az ember életében vannak sorsfordító napok, amikor újra kell gondolni mindent, amit addig a napig
tett, érzett és gondolt. Átértékelni eddigi tetteinket, újratervezni, és ráeszmélni, milyen is az az élet,
amelyet élni érdemes. Az én életemben igazi krízis háromszor fordult elő, majdnem pontosan
ötévente, s mindhárom alkalommal közel jártam a halálhoz.
Az első 2001-ben történt, amikor nyáron keringésösszeomlás közeli állapotban kerültem a pécsi
kórházba. Óriási mennyiségű vizet hajtottak le rólam két hét alatt, több mint tíz kilót. Ha fél órával
később kerülök be, már nem tudtak volna segíteni rajtam. Víz volt a szívburokban, és a tüdőben, a
szívem épphogy vert.
Aznap éjszaka különös érzés fogott el. Olyan volt, mintha kinyitottak volna előttem egy ajtót, hogy
tessék, ha menni akarsz, most elmehetsz. Nem kell végeznem magammal, nem fog terhelni ez a
szörnyű cselekedet, csak el kell engednem mindent, feladni könnyedén. Szokatlan érzés volt ez, hisz
korábban oly sokszor járt a fejemben, hogy megölöm magam, annyira vágytam rá, hogy elmehessek.
Mégsem ezt választottam. Akkor mintha fény gyúlt volna a fejemben. Azt gondoltam, nem fogok
megszökni. Hirtelen kristálytisztán éreztem, hogy nem leszek gyáva. Vállalni fogom, vállalni akarom a
sorsomat. Szembenézek vele, bármit hoz is a jövő. Hetekbe telt, de sikerült helyrejönnöm. Új
gyógyszereket kaptam, és pár évig nem volt gond, tudtam jönni-menni és dolgozni. A helyzet legjobb
hozadéka az volt, hogy megszűntek az öngyilkos gondolataim.
A második krízisre 2005-ben került sor. A májam eddigre már a májcirrózis állapotában volt. Ez azt
jelenti, hogy a májsejtek pusztulásával párhuzamosan, az elhalt sejtek helyét kötőszövet veszi át, és
elburjánzik. A kötőszövetsejt azonban kisebb és keményebb, mint a májsejt, ezért a folyamat
visszafordíthatatlan, a kötőszövet helyét a májszövet nem képes visszafoglalni.
Szinte naponta felteltem vízzel, és rengeteg vízhajtót szedtem. A szívemet ez rendkívüli módon
megterhelte, de már a szívgyógyszerek is alig használtak. Áprilisban vagy május elején a professzor
részt vett egy konferencián Brüsszelben. Gyakran utazott külföldre szakmai konferenciákra,
workshopokra, és ezúttal a konferencia fő témája ez volt: az autoimmun betegségek és azok
feltételezhető kapcsolata a lisztérzékenységgel. Ennek apropójából a vérvizsgálatomnál megkérte
azoknak a markereknek a vizsgálatát, amelyek erre vonatkoznak.
Eddigre már nagyon gyatra állapotban voltam. Egy május végi vasárnap még elsétáltam anyuval a
templomba, ritka alkalom. A lábam hamar bedagadt, és mindenféle mozgás kényelmetlenséget
okozott, ezért ha tehettem, nem mentem sehova. Szép májusi vasárnap volt, s amint ott álltam, és
hallgattam az öreg hölgyeket, akik fél-hamisan harsogták a zsoltárokat, az ötlött eszembe, hogy
szeretnék meggyógyulni, de úgy igazán. Azelőtt sose jutott ez eszembe, általában csak jobban lenni
akartam, nem meggyógyulni – az túl abszurdnak tűnt. Ez alkalommal azonban komolyan gondoltam
rá, tisztán, egyértelműen, úgy szívből.
Rá két napra csörgött a telefon, a professzor volt az. Örömmel, és izgatottan újságolta, hogy a tesztek
pozitívak lettek, tehát a jelek szerint lisztérzékeny vagyok! Hogy mi ebben a jó? Az, hogy ha tartom a
diétát, az állapotom javulni fog!

Kutattunk sokat, hogyan is kell gluténmentesen étkezni, és nem tűnt túl bonyolultnak. Az átállás
zökkenőmentesen zajlott, és a professzornak igaza lett: azon a nyáron hét kilóval könnyebb lettem,
és vízhajtóból elég volt háromhetente egy szem. A szívem megkönnyebbült, ahogy a családom, és én
is. Boldog voltam, mert újra tudtam tenni a dolgomat. Évekig dolgoztam fordítóként, és mint
állatszerető ember, önkéntes lettem egy pici krokodil állatkertben.
A harmadik krízis 2010-ben kezdődött. Ez roppant eseménydús év volt, többek közt ekkor kezdtem el
írni a filmes forgatókönyvet a Szárnyatlan angyalok (Wingless angels) részből. Mialatt kora ősszel
Görögországban nyaraltunk, elkaptam valami fertőzést. Letelt a nyaralás, és hazamentünk, de elég
nehezem jöttem helyre utána. Aztán egy hónappal később egészen fura dolog történt. Október
legvége volt, amikor egy délután elkezdtem szokatlanul viselkedni, roppantul szétszórt lettem, és ha
beszéltek hozzám, alig tudtam értelmesen válaszolni. A szüleim megrökönyödve figyeltek, nem
értették, miért vagyok így megzavarodva. Végül mentőt hívtak.
Nem értettem magam, korábban hogy is nem néztem utána miféle tüneteket produkál egy
előrehaladott májgyulladás. Valamiért úgy véltük, majd szépen eléldegélek vele nyolcvan éves
koromig, és nem lesz semmi gond. Mekkorát tévedtünk. Hogy mi volt ez a jelenség? Az állapot neve:
encephalopáthia (enkefalopátia). Hivatalosan hepatikus enkefalopátia: májelégtelenségből eredő
agyműködészavar, amely állapotban a portális rendszer vére úgy jut az agyba, hogy a máj nem tudta
elvégezni méregtelenítő funkcióját.
Ettől a ponttól az egészségem komoly romlásnak indult, a végstádiumú májgyulladás tünetei
látványosan megmutatkoztak. Nagyjából három napig voltam benn a kórházban, mialatt több adag
infúziót kaptam, és fokozatosan megszűnt az a különös zavartság.
A harmadik napon a főorvos bejött a szobámba, megállt az ágy előtt, és drámai hangon kijelentette,
hogy fiatal vagyok még, de az állapotom nagyon súlyos... Ők csak az alkalmi rosszulléteket tudják
stabilizálni, meggyógyulni nem fogok. Egyetlen lehetséges kiút, amit javasolni tud, az a májátültetés.
Ültem az ágyon törökülésben, és bámultam rá nagy szemekkel, rémülten. Májátültetés?! Atyaég…!!!!
Soha nem vettük ezt a lehetőséget komolyan. A pécsi professzor úgy vélte, ha a szervezetem a saját
májamat se képes elfogadni, egy idegent még kevésbé engedne működni. Mint később megtudtam,
ez nem így van. Felhívtuk, és némi hezitálás után ő is áldását adta a kezdeményezésre. A kaposvári
doktor időpontot kért nekem a Transzplantációs Klinikára. Hamarosan el is mentem oda, ekkor
november eleje volt.
A klinikán kaptam ajándékba egy vaskos paksamétát, ami tele volt elvégzendő vizsgálatokkal. A
vizsgálatokat, a kaposvári doktoromnak köszönhetően két hét alatt lezavartuk: röntgen, ultrahang,
EKG, szívultrahang, részletes vérkép, vércsoport analízis, endoszkópia, EEG, CT, pszichológiai és
ideggyógyászati vizsgálatok, fogászat, hallás, látás vizsgálat, és a többi. Épp csak a hajam szálát nem
számolták meg. Ha végig gondolom, talán nem is maradt olyan porcikám, amit ne világítottak volna
át. Ez volt az első fázis.

Szilveszteri buli a kórházban (a szerencse angyalka a fejem felett) – December 2010

Januárban újra mentünk a klinikára, ahol kiértékelték az eredményeket. Második fázisként ők is
elvégeztettek pár vizsgálatot ott helyben. A transzplantációs bizottság által alkalmasnak találtattam,
és márciusban felkerültem a májtranszplantációs várólistára. Én lettem az M1381. Bepakoltunk a
bőröndömbe minden szükséges dolgot, ami kellhet majd, ha hívnak. A visszaszámlálás elkezdődött
hát.
Az állapotom gyorsan romlott, és sok időt kellett a kórházban töltenem, sokszor heteket. A
forgatókönyvvel alig haladtam, csak amikor épp jobban voltam. Szigorúan figyelnem kellett, mit eszek,
mit iszok, hogyan alszok. Gyakran ülve aludtam, hogy ne gyűlhessen ödéma a szívembe és a tüdőmbe.
A bőröm sárgássá vált, a rokonaim és a barátaim csak szörnyülködtek, ha találkoztunk. Nem szívesen
mutatkoztam ilyen állapotban, ha tehettem otthon maradtam.
Szeptember közepe körül kómába estem. Egy egész napig sürögtek-forogtak körülöttem, legalább
tízféle infúziót adtak nekem, mire késő estére sikerült visszahozniuk, kínok árán. Mindannyian tudtuk,
közeledik a teljes összeomlás, nem sok időnk van. Aggódva gondoltam arra, hol leszek Karácsonykor…

A temetőben? Vagy máshol? Eszembe jutott, hogy képtelen leszek befejezni az erre az életre
tervezett feladataimat. Mik ezek a feladatok? Megjelentetni az írásaimat, megosztani a
felfedezéseimet, és ha ez megvan, dolgozni az állatokért és az emberekért, akiknek segíteni kell,
hiszen annyi a tennivaló. De úgy tűnt, a testem szabotálja ezt a tervet.
Akkor mi lesz hát? Kénytelen leszek visszajönni ide, hogy újra felvegyem a fonalat. Te jó ég!!! Megint
kisbaba kell legyek, aztán gyerek, aztán tini, úgy, hogy közben végig emlékszem mindenre, amit most
tudok… Valahogy meg kell majd találnom a saját írásaimat, rájönni, hogy az enyémek, aztán tovább
haladni velük… Mégis hogyan?! Dó! Ez nagyon kemény lenne. Így mindig ott kötöttem ki, hogy jobban
teszem, ha itt maradok élve, és befejezem a dolgaimat ebben a testben.
Végül felkerültem a sürgősségi listára, amely egy lista a várólistán belül, és olyanokat vesznek ide fel,
akiknek egy héten belül kell szerv. Annyira gyenge voltam, hogy alig bírtam megállni a lábamon.
Október elején jártunk, amikor jött a várva várt telefon. Abban az állapotban talán egy vagy két
napom lett volna hátra, így valóban életmentő volt a segítség. Este hét óra körül csörgött a mobilom,
és egy kellemes női hang közölte, hogy van egy számomra megfelelő máj…
Pillanatok alatt megélénkült körülöttem minden. Még aznap éjjel elszállítottak a klinikára. El se
tudtam képzelni, mi fog velem ott történni, nyilván sok minden. Üresen hagytam a vásznat, és az
események csak folytak a maguk útján, anélkül, hogy bármi lehetőségem lett volna befolyásolni őket.
Mégis, azt éreztem, hogy valami különös módon védve vagyok, és minden rendben lesz. A következő
nap kezdete vizsgálatokkal telt. Dél körül érkeztek meg az első eredmények: a donor máj tökéletesen
megfelel nekem. Az előkészületekre az intenzív osztályon került sor, és úgy este 6 körül toltak be a
műtőbe.
Az operáció hosszadalmas volt, végül sikeres. A nagymamám azt állította, hogy látott engem a
szobájában azon az éjszakán kétszáz kilométerrel odébb. Ezt édesanyámnak mesélte, amikor később
telefonon beszéltek. Biztos volt benne, hogy meghaltam. Hát, én is tudom, hogy "kiléptem" egy kis
időre. Tulajdonképpen aznap újraszülettem, anélkül, hogy testet kellett volna cserélnem. Teljesen az
én döntésem volt, hogy visszajövök. Amikor a több mint tizenkét órás műtét véget ért, reggel az
orvosi személyzet informálta a szüleimet, hogy az életfunkciók helyreálltak.
Évekbe telt mire visszanyertem az emlékezetfolyamát annak, ami azalatt történt, amikor "kiléptem".
Korábban nem tudtam mindent előhívni, csak emlékfoszlányokat és érzéseket. De most elmesélem az
egészet. Szóval, mialatt a műtőben voltam, hirtelen felülről pillantottam meg magamat, ahogy az
orvosok szorgalmasan dolgoznak. A környezet meglepően hidegnek érződött. Később oldalról
figyeltem őket, mintha mögöttük állnék. Egy ideig úgy látszott, mintha várnának is valamire, ez
hosszú perceknek tűnt.
Ekkor kezdtem felfelé mozdulni, ki az épületből, megfigyelve a robusztus épületegyüttes tetejét és a
közeli csendes utcákat. Annyira békés volt. Még feljebb lebegtem, úgy láttam a várost és a fényeit,
mintha egy repülőn ülnék. Végtelenül gyönyörűnek látszott. Olyan szabadnak érzetem magam, mint
régóta nem – a testem már börtön volt számomra évek óta. Ekkor történhetett, hogy meglátogattam
a nagymamámat. Bejön a kép, ahogy a sötét szobájában állok, éjszaka. Tudtam, hogy igazat mondott,
ott jártam. Másokat is meglátogattam.

Fogalmam sincs, mennyi idő telt el, de újra azt éreztem, hogy emelkedek, a felhők fölé, olyan
messzire, hogy szinte az űrből láttam a Földet. Óriási és fenséges látvány volt, de az az erős érzés
fogott el, hogy ez nem az igazi otthonom. A következő emlékkép egy különös, fényes, üvegszerű és
légies város képe, majd egy napos mezőé.
Később tudtam meg, de azon a hosszú októberi éjszakán több ember is virrasztott, meditált és
imádkozott értem. Voltak olyanok, akik csoportosan tették ezt. Például a barátaim kis csoportja külön,
csak ezért együtt éjszakázott. Egy másik ismerősöm kérésére a Mária Rádióban elhangzott egy imafelhívás, hogy aki épp hallgatja a rádiót, imádkozzon a sikeres operációért. Egy másik csapat pedig
Budapesten meditált a gyógyulásomért. Volt olyan barátom, aki muszlim lévén Allahtól kért nekem
kegyelmet. Még néhány ateista barátom is imádkozott értem.
Hogy hány ember gondolt akkor rám, nem tudom, de hálásan köszönöm nekik. Őszintén szólva, igen
meglepett, mert életem nagy részében abban a hitben voltam, hogy engem mindenki utál. Sose
gondoltam, hogy akad bárki, akit tényleg érdekel, mi lesz velem, és azt akarja, hogy visszanyerjem az
egészségemet… A halálközeli élmény alatt tisztán érzékelhető volt az imák pozitív ereje – és a
szereteté – ami leírhatatlan. Az eseménysort forgatókönyvszerűen leírtam. Íme:
FADE IN:
KÜLSŐ. AUTÓBALESET HELYSZÍNE – ALKONYAT
Mentőautók, rendőrautók. MENTŐSÖK, RENDŐRÖK helyszínelnek, teszik a dolgukat, hordágyak errearra, megpróbálják ellátni a sérülteket. Az út fele le van zárva. Kicsit távolabb egy autó fekszik az
oldalán, majdnem fejjel lefelé, egy másik vele szemben elpördülve, furcsa szögben.
CUT TO
BELSŐ. INTENZÍV OSZTÁLY – ÉJJEL
ÁGY MELLETT. ORVOSOK, NŐVÉREK egymás közt beszélnek valaki felett, aztán vizsgálják a beteget és
a gépeket, amik nagyon gyenge életfunkciókat mutatnak.

BELSŐ. KÓRHÁZI FOLYOSÓ - NAPPAL
Homályos képek, ahogy egy hordágy króm kerekei megfordulnak. Két fehér női sziluett táncol, körbekörbe, egymás kezét fogva, halkan egy dalt dúdolnak.
DAL
Én megyek és te is mész?
Én maradok és te mész?
Én is maradok és te is maradsz?
Én megyek és te maradsz.
FADE INTO

BELSŐ. KÓRTEREM – DÉLUTÁN
Fiatal és besárgult NŐI BETEG hirtelen felébred álmából, és megdöbben. Öt óra.

BELSŐ. KÓRTEREM - ESTE
Hét óra. Megszólal a mobil, NŐI BETEG felveszi.
HANG
M.ZS. vagyok a Szervkoordinációs Irodából, X.Y.-t keresem…
NŐI BETEG (meglepve)
Az én vagyok.
Ahogy a hang beszél, a NŐI BETEG szava elakad. Az ügyeletes ORVOS épp a kórterem előtt sétál el, a
NŐI BETEG kiszalad utána és izgatottan int neki, jöjjön gyorsan.
NŐI BETEG
A klinika az…
Az ORVOS elámul.
NŐI BETEG (a telefonba)
Igen, tudom adni, pont itt van,
NŐI BETEG az ORVOS kezébe nyomja a mobilt.
ORVOS
Igen. Persze, el tudom intézni.
KÜLSŐ. AUTÓPÁLYA – ÉJJEL
Egy mentőautó száguld a sötét éjszakában szirénázva.

BELSŐ. KLINIKA - ÉJJEL
SPEED UP: mentő megérkezik, a SZEMÉLYZET betolja a kerekesszékbe ültetett NŐI BETEGET az
épületbe.

BELSŐ. ELŐKÉSZÍTŐ SZOBA – NAPFÉNYES REGGEL

NŐI BETEG az ágyban, azonnal infúziókra csatlakoztatják.

BELSŐ. INTENZIV OSZTÁLY - NAPPAL
NŐI BETEG bedrótozva, gépekhez kötve, néhány NŐVÉR sürgölődik.
FADE INTO
BELSŐ. ZSILIP BEJÁRAT A MŰTŐ ELŐTT
A nagy fém ajtó előtt. NŐI BETEG reszket az ágyon, egy szál lepedővel letakarva.
NŐI BETEG (V.O.)
Ha azt akarod, hogy maradjak,
tarts meg. De ha nem, hadd
menjek el itt és most, hadd legyen vége.
BLACK OUT
BELSŐ. MŰTŐ – NAPPAL/ÉJSZAKA
Felülről látjuk, ahogy egy csapat orvos szorgosan dolgozik, és kintről újabb vér érkezik a
transzfúzióhoz.

BELSŐ. INTENZÍV OSZTÁLY - NAPPAL
Betegek fekszenek gépekre kötve, függönyökkel elválasztva.
INSERT
HANS CHRISTIAN ANDERSEN FAIRYTALES: NIGHTINGALE episode/ A FÜLEMÜLE c. epizódból: A KINAI
CSÁSZÁR és a KASZÁS jelenete.
A fülemüle énekétől meghatódva a CSÁSZÁR új erőre kap, és a KASZÁS visszavonja a pengét a feje
fölül. Ekkor KASZÁS feldob a levegőbe egy nagy homokórát. Ahogy ott lebeg, az utolsó szemek
peregnek le. Varázsütésre a homokóra hirtelen megfordul a levegőben, és újra teli van, majd
szikrázva eltűnik a KASZÁSSAL együtt.
INSERT ENDS
NŐI BETEG kinyitja a szemét, nincs teljesen magánál. A NŐVÉR észreveszi, hogy felébredt, a NŐI
BETEG rámosolyog.
FADE OUT.
VÉGE

A felépülésem lassú és fájdalmas volt, nem zajlott zökkenőmentesen, hiszen majdnem halott voltam
mikorra megmentettek. Kilökődési periódusok, majd fertőzés követték egymást, merő szenvedés volt
minden napom. Újra meg kellett tanulnom ülni, enni és beszélni. Rendkívül fontos, hogy a beteg
viszonylag jó állapotban legyen a beavatkozás előtt, akkor a gyógyulása könnyebben megy.
Másfél hónapot töltöttem a klinikán, aztán egy közeli bérelt lakásba költöztem. Amikor elhagyhattam
a kórházat még elég ügyetlen voltam, alig tudtam bemászni a taxiba. Arra bátorítottak, hogy egyek
mindenféle ételt, de én nem kívántam semmit, minden olyan gumiszerűnek és ízetlennek tűnt. Ahogy
teltek a hetek, a lépcsőzés lett a napi testedzésem, hogy erősítsem az amúgy elég gyengécske
lábaimat. Később már képes voltam a ház belső udvarán is sétálni, de csak óvatosan.
Hogy a gyógyszerek súlyos mellékhatásait enyhítsük, sok vizet kellett innom, úgy két és fél litert egy
nap. Kínkeservesen ment, gyakran rosszul lettem. Sokat hallani arról, hogy a víz rezgése és
kristályszerkezete megváltoztatható a gondolatok erejével, s mivel az emberi szervezet 70%-a víz,
ezért saját gondolataink is óriási befolyással bírnak ránk nézve. Ezzel a hatalommal élni kell, és jóra
kell használni.
Mivel a nagy mennyiségű vízivást nem tudtam megúszni, az előbbi gondolatmenetre építve, a
vizemet megáldottuk fogyasztás előtt. Ha többen voltunk, körbeadtuk a palackot és mindenki áldást
kért rá, saját szavaival.
Létezik még egy technika, amit érdemesnek tartok itt megemlíteni, ez pedig a felajánlás elve.
Tibetben és Indiában úgy tartják, saját fejlődésünket is előremozdíthatjuk, ha elfogadjuk a szenvedést.
S ha nem csak elfogadjuk, de felajánljuk másokért, akkor hirtelen hatalmas erővé válik. Ezer és ezer
élőlény és ember él át kínokat minden egyes pillanatban a Földön, s ha fájdalmaink vannak,
gondolatban ajánljuk fel, hogy nekik ennyivel is kevesebb legyen. Ez áldás nekünk, és áldás nekik is.
Egy hónap múlva már komolyabb sétákat tettünk a téli Budapest utcáin, természetesen maszkban, a
kirakatokat nézegetve. A zebrán is átmerészkedtem, bár iparkodnom kellett, hogy átérjek, mielőtt a
lámpa pirosra vált. Más embereknek ez magától értetődő, de nekem hatalmas előrelépésnek
számított. A karácsonyt már otthon tölthettem. Ez volt a legkülönlegesebb karácsonyom: noha
féltem, hogy nem érem meg, mégis ott voltam, jól és egészségesen a szűkebb családom körében.

a Transzplantációs Klinika kapuja előtt (2012 tél)

Az eufórikus érzés, hogy egy új élet kezdődik számomra kitartott pár hónapig, és amikor elszállt, a
kiábrándultság állapotában találtam magam. A transzplantáció után semmi sem tűnt ugyanolyannak.
Vadul reméltem, hogy ezután a csoda után minden rendben lesz, és jobbra fordul körülöttem. Nem
így lett. Lehangoló volt visszatérni ugyanabba a környezetbe, és ugyanazok közt a problémák közt
találni magam, amikkel reméltem, soha többé nem kell szembesülnöm. Mikor fog az igazi életem
kezdődni, kérdezgettem csalódottan.
Ráadásul az életbe való visszatérés nem boldogság volt, hanem fájdalom. Vágytam arra a békére és
könnyűségre, messze ettől az ál-valóságtól. Miután visszajöttem a másik oldal mindent átható
fényéből, úgy éreztem, mintha börtönben kellene élnem. A járás olyan idejétmúltnak, a beszéd
annyira ügyetlennek tűnt… Volt egy könyv, az ”Átölel a fény” Betty J. Eadie-től, ami segített, hogy
túltegyem magam a súlyos melankólián, és az erőteljes elvágyódáson.
2013 március vége volt, amikor hírét hallottam, hogy indul egy forgatókönyvíró tanfolyam, és
megragadtam a lehetőséget. Ennek elkezdése kirántott a fekete gödörből, és új célt tűztem ki magam
elé: hozzáértő módon befejezni a forgatókönyvemet (a Szárnyatlan angyalok epizódból). A nyáron
merészen egy történelmi kutatásba kezdtem, és keményen dolgoztam, hogy információt szerezzek az
adott időszakról. Ehhez félre kellett tennem a döbbenetemet, és az ellenérzéseimet. Ez végülis jó volt,
mert végre képessé váltam semlegesebb nézőpontot kialakítani a korszakkal kapcsolatban. Aztán
minél többet tanultam a forgatókönyvírásról, annál inkább azt láttam, hogy az enyémet komolyan át
kell szerkeszteni. Ez bosszantott, és a munka fárasztó is volt. Több mint egy évbe telt, hogy formába
rázzam. Addigra már úgy éreztem, ez egy korrekt első verzió, egy eléggé kidolgozott first draft, ahogy
filmes körökben hívják.

Reinkarnáció
A lélek természete és annak definíciója kultúráról kultúrára eltér. Van olyan, amelyik arról beszél,
hogy egyszerre hét vagy akár tíz lélek is lakhat egy testben! A modern nyugati ezoterikus körök úgy
írják le a lelket, hogy az egy nem-változó, örök valami. Ezt hiszik az élet magjának, amely időtlen
kvalitásokkal és bölcsességgel bír, az a részünk, amely szorosan kapcsolódik Istenhez – vagy épp
azonos vele. Ez a kép feltűnik néhány monoteista hagyományban is (és valószínűleg ezekben
gyökerezik). Ennek ellenére, még sok vita övezi ezt a kérdést ma is.
Az igazság ennél jóval összetettebb lehet, és néhány jelenség arra utal, hogy a reinkarnáció nem
egyszerűen lineáris. A buddhista és a hindu nézőpont szerint a személyiségünk darabokra esik szét a
halálban, és a lélek darabkák saját életet kezdhetnek más síkokon, más dimenziókban, más módokon,
más formákban. Ezek a lélekszilánkok azonos időben, párhuzamosan tudnak létezni a térben és
időben. Eszerint a lélek és a személyiség, ahogy mi ismerjük, nem több mint bizonyos elemek laza
agglomerátuma. Így nem vagyunk egy meghasíthatatlan egység, hanem az építőelemek egy éppeni
halmaza. Ez a fajta nézet magyarázatot adhat, miért hallunk híreket párhuzamos életekbe bepillantó
emberekről, vagy állati létformákról, vagy arról, miért működik az áthallás, vagyis a képesség, hogy
tudni lehet, mi történik éppen tőlünk távoli helyeken. Nos, ha valaki azt mondja, egyek vagyunk, ez
talán duplán is igaz, hiszen régi részeink bárhol lehetnek…
Szóval, amikor a lélek "tervezi", vonzódik újra inkarnálódni, a tulajdonságai az agglomeráció részeiből
adódnak majd össze. Az új személyisége nem lesz teljesen azonos az előzővel, mert nem tudja az
előző összetételt tökéletesen reprodukálni. Nem is lesz számára minden elérhető, a választék változni
fog, attól függően milyen súlyos karmikus terhet hordoz, vagy milyen közeget óhajt választani – vagy
milyenbe lesz vetve. Az is előfordul, hogy a lélek úgy akar egy inkarnációs periódust letölteni, hogy
nem szerelkezik fel teljesen, és így kell majd szembenéznie nehézségekkel, amelyek végül segítik őt
ráébredni fontos dolgokra.
Az is igaz, hogy nem vagyunk magányosan létező lelkek. A kapcsolódások nagyon erősek, bár minél
kevésbé vagyunk spirituálisan fejlettek, annál kevésbe lesz ez evidens számunkra. A saját példámat
elnézve, meg tudom erősíteni a buddhista nézetet, és részben egyetértek. Azért csak részben, mert
érzékelek egy fajta folytonosságot, egy fajta szakadatlan kapcsolódást minden előző leszületéshez a
fő reinkarnációs folyamban. Persze vannak párhuzamos életeink is. De ami a személyiség
tulajdonságait illeti, egyetértek. Ez az agglomeráció olyasmi lehet, mint egy nagy tulajdonságérzelem-tehetség felhő, és amikor lejövünk, hozunk belőle ezt-azt magunkkal.
Az agy fizikai korlátozottsága is meghatározza, mennyit vagyunk képesek használni a hozott
potenciálból. Emellett, azzal, ahogyan élünk lehetőségünk van javítani a kapcsolatunkon a legfensőbb
énünkhöz, főleg azzal, hogy emeljük a tudatosságunk szintjét, és ezáltal pár szunnyadó, finomabb
tulajdonság aktiválódhat. Azt is mondják, hogy az étrendünk, a szokásaink, és a környezetünk is képes
hatni a DNS-ünkben tárolt aktív információkra és tulajdonságainkra.

Nemek
A másik kérdés a nem kérdése. Miért születik le egy lélek férfi vagy női testbe? Mik az alapvető
különbségek és mik az azonos aspektusok? A buddhista harmadik bardo leírásokban a lélek állítólag
lát egy párt: megkívánja egyiküket, és irtózást érez a másik iránt, s ez a vágyakozás fogja megszabni
az illető nemét. Én máshogy gondolom. Amennyire emlékszem, én szánt szándékkal választottam női
formát, ez nem holmi vonzalom volt az apa, és viszolygás az anya iránt, és nem is véletlen baleset.
Egy adott eszközkészlet és környezet választása volt, amelyek legjobban illettek a céljaimhoz.
A legutolsó férfi leszületésemkor a dél-keleti Kárpátok alatti területen éltem, mint intéző, ez
körülbelül a tizenötödik században történt. Mikor már a túloldalon voltam, azt éreztem, hogy életem
során nem voltam képes érzelmileg gondoskodni a körülöttem élő emberekről, akik megérdemelték
volna, képtelen voltam vonzalmat és kedvességet kifejezni. Valószínű, hogy ezek a gondolatok fontos
szerepet játszottak az új nem választásában.
Akadnak férfiak, akik azt állítják, hogy a női élet kevésbé számít, kevésbé értékes. Nem értek egyet.
Ezeknek a véleményeknek a gyökere a nők általános elnyomásából ered, ami tipikusan jelen van a
patriarchális rendszerekben. Ezzel indokolják a nőnemű csecsemők eldobását, és a nők ok nélküli
megalázását, kihasználását, ami gyűlöletes és idejétmúlt szokás. Reméljük, ez megváltozik.
Először, a nő élete sok mindenben eltér a férfi élettől, de ezen a különbségek mértéke változik az
adott kultúra szerint, amelybe beleszületnek. A nyugati világban a nők tanulhatnak, magas
beosztásban dolgozhatnak, és komoly befolyást gyakorolhatnak több millió ember életére. Egy ilyen
élet nagy felelősséget hoz, és hatalmas lehetőségeket, mentálisan, érzelmileg, fizikailag és lelkileg.
Amikor nemet választunk, választunk egy bizonyos utat magunknak és azoknak, akihez viszonyulni
akarunk. Az más kérdés, mennyire tudatos ez a döntés. Ha férfi testbe születünk, a világot férfi
szemszögből fogjuk majd érzékelni. Ha női testbe, akkor más opciók lesznek számunkra elérhetők,
amelyek némileg azért korlátozottak.
Az egyedi lehetőség, hogy gyermeknek adjon valaki életet, a női élethez tartozik, és ez egy mindent
átformáló élmény lehet, egy fajta reveláció. Ez után sok nő elindul a gyermek érdekeinek szolgálata
irányába, a saját szükségleteiket háttérbe tolva, amely egy elmozdulás az önzetlen szolgálat felé, a
legmagasabb szintű szolgálat felé. Ugyanígy, a nők számára inkább megengedett a mi kultúránkban,
hogy érzelmesek legyenek.
Már hallom is, hogy de… Oké, találkoztam néhány férfival, akik érzelmesebbek, mint akármelyik nő,
akit ismerek, és meg tudnék nevezni nőket, akik elég férfiasak, és a gyerekeikkel se sokat törődnek.
Ám akármelyik nemet választjuk, a lényegünket tekintve akkor is lelkek vagyunk: multidimenzionális
lények egy ideiglenes és jól tervezett Föld-kompatibilis szerves űrhajóban.
Nézzük meg az én példámat, mert az mindig elérhető számomra. Voltak férfi és női inkarnációim is, jó
sok. A női életek során gyakran szembesültem megaláztatással és kihasználással, amely szörnyű, de
biztos útja a karmikus adósságok törlesztésének.
Férfi leszületéseimben más fajta képességeimet, és készségeimet kellett csiszolni, és a lehetőségek
szélesebb köre volt elérhető számomra – tekintve azoknak a patriarchális társadalmaknak a
természetét (csak kevés szerencsés akad köztünk, aki élhetett matriarchális rendszerben). Harcolni,

bátornak és becsületesnek lenni, ellenőrzés alatt tartani az indulataidat, elérni a céljaidat, vagy épp
bevallani a hibákat, keménynek lenni, ha kell, vagy együttérzőnek más helyzetben, nagyszerű apává
és megbízható társsá válni. Ezek a férfi lét tipikus kihívásai. Én általában igyekeztem teljesíteni őket.
De mindkét létformában lehetőségem volt helyrehozni a hibáimat. Ezért a férfi és a női inkarnáció
egyformán fontos és értékes, és a legtöbbünknek már tucatnyi volt mindkettőből.

Országok
Egy bizonyos náció vagy földrajzi hely vajon választás kérdése a reinkarnációban? Hogyan és miért
dob le minket a gólya egy adott helyen? Nos, úgy tűnik, hogy a különféle államok valahogy
biztosítanak egy típusú környezetet, ami szükséges lehet a lelki fejlődésünkhöz. Arra tippelek, hogy
vannak célok, amelyeket egy bizonyos kulturális közegben lehet csak - vagy abban könnyebben elérni, és a lélek ezért részesíti előnyben másokkal szemben.
Többféle oka is lehet, ha visszatér valaki egy országba. A vonzalom vagy viszolygás egy bizonyos
ország iránt karmikus ügy vagy adósság jele lehet az adott ország vagy annak lakossága felé. Ha
harcolunk (és talán meg is haltunk) érte, vagy éppen ellene, akkor jó eséllyel fogunk megtapasztalni
egy életet az ő oldalukon is.
Ám leginkább, legalábbis én szilárdan ebben hiszek, azért választunk egy bizonyos helyet, mert egy
számunkra jelentős személy lakik ott. Az ember ritkán választ ki magának egy országot a vallása vagy
a kultúrája miatt, kivéve persze, ha ezek a dolgok karmikus jelentőséggel bírnak számára. Általában
azonban nem sok fontosságuk van – nálam legalábbis alig. Bárhogy is, a legtöbb lélek nem elég fejlett,
hogy szabadon válasszon, és csak tovább úsznak az árral, aztán "ledobattatnak" valahol.
Mindegyik földrajzi terület és minden ország rendelkezik egy sajátos energetikai azonosítóval. Ez az
azonosító az energetikai összessége mindennek, ami valaha megtörtént ott, beleértve a lények
érzéseit, vélekedéseit, akik ott léteztek. Vannak országok, ahol nagyon nehéz élni, és azok, akik ilyet
választanak – valamiért – meg akarják tapasztalni, hogyan kell nehéz közegben túlélni. Nagyon bátor
döntés ez, azt hiszem.
Jómódú országokban az emberek másfajta kihívásokkal találkoznak. A lehetőség, hogy tanuljanak,
dolgozzanak, és biztonságos körülmények közt éljenek adva lesz nekik. De a túl nagy jólét
előmozdíthatja az ego növekedését, és a hedonista, materialista nézetek felvételét, amik igencsak
hátráltathatják a hosszútávú lelki fejlődést. Ami engem illet, én a kettő között választottam országot.
Volt szerencsém átélni gazdagabb periódust és szegénységet is.
Különös gyűlölet és brutalitás egy adott személlyel vagy embercsoporttal szemben előidézhet egy
leszületést közéjük. Ezért azt tanácsolom mindenkinek, hogy hagyjon fel a gyűlölködéssel azok ellen,
akiket másnak, ne adj’ Isten alacsonyabb rendűeknek tart. Hidd el, bármennyire másnak látod őket,
nem eléggé mások. Felsőbbrendűség pedig nem létezik. A fő vonásai az embereknek ugyanazok:
biztonságban akarunk élni, békében, együtt a családunkkal, finom és tápláló ételeket enni, és
szeretetet meg jólétet megtapasztalni.
A nemzeti karma létezik, és a nemzet tagjainak mind kijut belőle. De bármilyen országba születtél is,
igyekezz sokat tanulni róla, együttérezni vele, és próbálj meg hasznos tagjává válni. Ez érzelmi és lelki
fejlődést eredményez, mert ha alaposabban megismered, addig ismeretlen birodalmakat, és újfajta
gondolkodásmódokat fedezhetsz fel. Ez pedig gazdaggá tesz egy bizonyos értelemben.

a trilógia alapján ezeken a helyeken éltem (kék jelölés: az első kötet epizódjai, sárga jelölés: a második kötet epizódja, piros
jelölés: a harmadik részbe sorolt epizódok), még több infó: http://greenismycolour.com/map

Amint látható, éltem Afrikában és hosszú ideig Ázsiában, a Nepál-Thaiföld vidékein, mint földműves,
vagyis többnyire ilyen típusú munkákkal kerestem a kenyerem. Később több életidőn keresztül az
otthonom Kis Ázsia keleti felében volt, sokféle szerepben. Ma ez a vidék Kelet-Törökország és
Örményország-Afganisztán-Pakisztán területeire esik.
A legnagyobb jelentőségű életutak a modern Irán, Irak, Szíria, és észak Szaúd-Arábia vidékeihez
kötődnek. Ezeken a helyeken gyakran álltam kapcsolatban fehér és fekete mágiával – ami végzetes
eseményekhez és nehéz karmához vezetett. Körülbelül négy alkalommal születtem a Római
Birodalomban, különböző helyeken. A római mentalitás eléggé ismert számomra, mind pozitív, mind
negatív értelemben…
Volt egy textil lerakatom Konstantinápolyban, és számtalanszor megcsaltam a feleségemet egy
nemes asszonnyal az 1030-as évek környékén, majd 150 évvel később oda születtem le. A végzetes
affér odakötött engem, mivel a nő bűntársa voltam két gyilkosság elkövetésében. Az ezredforduló
után többnyire Európában éltem, erre-arra. Észak Amerikát csak egy alkalommal látogattam meg, és
ha túlélek ott kisbabaként, ma egy ötvenes éveihez közelítő amerikai nő lennék, pár gyermekkel és ki
tudja milyen állással.
A kapcsolatom a Kárpát medencéhez? Az első találkozásom ezzel a vidékkel akkor volt, amikor
idehelyeztek, mint határőrféleséget a római időkben, úgy Krisztus után 100-200 környékén. Az élet
elég békésen telt nekem itt. Nem látogattam ide más leszületések alkalmával, bár lehet, hogy
harcoltam magyar csapatokkal az Elevenébe vágva (Cut in the quick) epizódban, 800 körül.
Tudtommal apám a Szárnyatlan angyalok (Wingless angels) részben elutazott ide párszor, jó
kapcsolata volt a magyar királlyal. Aztán 1400 környékén a Keleti Kárpátok vonulatai alatti részen
laktam. Nem voltam magyar, de tudtam a magyarokról. A mostanság olyan elterjedt lenézéssel

ellentétben, abban az időben jómódú, tisztelt, és kemény nép hírében álltak. Néha kereskedelmi
kapcsolatban álltunk velük.
Nem emlékszem, hogy valaha is éltem volna errefelé, mint szkíta, gepida, szabír, vagy kelta személy,
sem mint hun, avar, longobárd vagy magyar. Néhányan, akiket ismerek, leéltek ilyen inkarnációkat,
és nagy érdeklődést mutatnak ezen kultúrák, és hagyományok felé. Szóval annak ellenére, hogy volt
némi kapcsolódásom ehhez a helyhez, most születtem ide először. A magyar népművészet és zene
nagyon idegen volt nekem gyerekkoromban. Nem ment könnyen, de mára sikerült megszeretnem.
Tudatosan igyekeztem többet megtudni erről a nemzetről, és megérteni a mentalitását, a
hagyományait. Évekbe telt, de végül sikerült megtanulnom együttérezni vele, megszeretni, és
meglátni az értékeit.
Visszanézve a helyekre, amelyeken valaha laktam, úgy tűnik, mintha része lennék mindennek.
Rengeteg helyhez tartozom, hiszen sokfelé hátrahagytam csontjaimat és emlékeimet. A háborúk és
katasztrófák híre a régi otthonaim helyszínein mindig elszomorít, és szorgosan imádkozok a békéért,
a jólétükért.

Utazási módszerek
Hipnózis
Sokféle hipnózistechnika ismert a világban. A széles körben elterjedt vélemény ellenére a hipnózis
nem egyfajta alvajárószerű állapot, ahogy ostoba filmek sugallják. Nem igazán vehet rá senki, hogy
lelőjünk valakit vagy kiraboljunk egy bankot. Nem látványos, nem különleges, hanem olyan, mint az
éber alvás. Bármikor kiszállhatsz. Az egyetlen dolog, amit tesz, hogy elhallgattatja a "nagydumás"
értelmet, legyengítve a határt a tudatos és a tudatalatti közt, és az ott tárolt blokkok könnyebben
elérhetővé válnak.
Arra is használják, hogy segítsék a súlyos sérülések gyógyulását, és fájdalmat enyhítsenek. Segíthet
abbahagyni a dohányzást, drogokat, vagy notórius alkoholizmusnál a leszokásban, és más káros
szokások elhagyásában, míg más módszerek közelebb állnak a pszichoterápiához. A regressziós
hipnózis, amiről én beszélek, egy eljárás, melynek során visszavezetik az embert az időben, az adott
pillanatot megtalálni, ahol egy bizonyos stresszkeltő emlék keletkezett. Olyan ez, mint felnyitni egy
időkapszulát, ami mindig is velünk volt, noha nem voltunk tudatában, - és ami gyakran egy előző
inkarnációkhoz köthető. Vannak kritériumok, amiknek meg kell felelni, mielőtt egy ilyenen átesik az
ember. Mentális rendellenességekkel élők (neurózis, depresszió, skizofrénia, epilepszia, mánia, stb.)
számára nem tanácsos kipróbálni, mert az állapotuk rosszabbra fordulhat, ha nem épp kritikussá.
Ideális esetben a terapeuta ezt alaposan felméri a kezelés elkezdése előtt.
Sokféle regressziós hipnózis módszer van: tiszta memória ’kiásás’, vagy szimbolikus "landscape"
terápia. Az utóbbi gyengédebb, bár nem fog teljes emlékképeket felfedni, csak az adott
problematikus kapcsolattal vagy eseménnyel foglalkozik szimbólumok segítségével. Az emlékek
szimbólumokkal való felidézése olyan, mint egy színdarab. A kliens elképzel egy jelenetet és a
tudatalattija belehelyezi a kérdéses embereket, aztán a személy megfigyeli, hogyan hatnak egymásra,
hogyan viszonyulnak egymáshoz – míg ő maga is szereplő. Később a terapeutával alaposan kielemzik
a viselkedésükből leolvasható információkat.
Például képzeljünk el egy asszonyt, aki vonzódást érez a régi osztálytársa iránt minden alkalommal,
amikor találkoznak. Az érzés kölcsönös. Azonban a nőnek van családja, és szereti a férjét. A férfi is
házas, szintén szereti a feleségét és a gyerekeit. Ezért a nő szeretné megérteni, miért létezik mégis ez
a vonzalom.
A kezelés alatt a terapeuta segít a nőnek elképzelni egy házat és az embereket, akikkel él. Ekkor
megkéri, írja le, mit lát, hogyan érzi magát. Így felfed egy szerelmi háromszöget, ahol a férfi, aki ma a
férje, akkor a fia volt, és a férfi, akihez vonzódik, akkor a férje volt, vagyis egy család voltak. Mint
látható, a fontos információkat megkaptuk, komolyabb lelki trauma nélkül. Az eredeti kérdésre
sikerült választ találni, és mindenki boldogan megy haza.
A klasszikus regressziós hipnózis kicsit más, mivel az direkt felidézteti a valóságos emlékképet egy
elmúlt inkarnációból. Hosszútávon, mondjuk, ha szorgalmasan megteszünk mindent, az elmúlt élet
ismerete hasznos lehet. De rövidtávon fájdalmas, felkavaró, gyakran zavarba ejtő. Olyannyira, hogy
az ember elveszítheti a józan eszét vagy öngyilkosságot kísérelhet meg. Az, hogy megfelelő
támogatást kapjon a gyógyulási időszak alatt, létfontosságú. Persze, az utóhatás súlyossága

személyenként, és az előhívott emlék minősége alapján változhat. Számomra a regressziós hipnózis
csak felgyorsította az emlékezési folyamatot, hiszen a "fátyol" eredetileg is vékonyabb volt – amit
akkor sem én, sem a terapeuta nem tudott. Sejtésem szerint emiatt tudok annyi mindenre, és
annyira könnyen emlékezni.
Ha nem érezzük elég erősnek magunkat, hogy szembenézzünk az utóhatásokkal, ne válasszuk a
regressziós hipnózist. Az embereket erre figyelmeztetni kéne előre. A pszichológusok, és a terapeuták
ritkán vallják be, hogy nehézségek merülhetnek fel, vagy, hogy akár el is ronthatják. Különösen, mert
rengeteg önjelölt médium van, kérek mindenkit, ne legyen naiv, és gondosan válasszon terapeutát.
Senki sem tanulja meg a hipnoterápiát egy két hétvégés kurzuson, akármi mást is állítanak egyesek.
Hipnotizálni valakit, és emlékeket előhívni a legkisebb és legkönnyebb része a folyamatnak.
Kutassunk alaposan, nézzünk meg hipnózissal foglalkozó szervezetek oldalait, egyesületeket,
orvosokat, és páciensek tapasztalatait. Ismerjük meg a témát. A kíváncsiság nem elég indok egy ilyen
kezeléshez, ezt jegyezze meg mindenki. Komoly okunk kell, legyen, véresen komoly okunk. Persze
pénzzel és befolyással el lehet ezt is intézni, de a felelősség azért, ami ezután ránk vár, egyedül a
miénk.
Minden országnak van a gyógyítással kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó szabályozása. Ha
komolyan szeretnénk valamilyen hipnózist kipróbálni (vagy akármi más kezelést), bölcsen tesszük, ha
előzőleg tájékozódunk a jogainkról és a kötelességeinkről, így felkészülten nézünk majd a találkozó
elé. Legyünk eltökéltek, és informáltak, ez könnyebbé teszi a helyzetet mindkét fél számára. Persze,
akkor is történhetnek hibák, ha a világ legjobb terapeutáját találtuk meg. De az ő tapasztalata lesz az
egyetlen mentsvár, ha egy problémás emlékbe botlunk.
Keressük meg a kiválasztott terapeuta praxisát, és jó ötlet lehet régebbi pácienseket meghallgatni a
tapasztalatukról. Ne sajnáljunk ezekre időt áldozni. Az ép elme, a józan ész nem játékszer, hanem a
legértékesebb tartozékunk… Jó ötlet lehet még egy időpontot kérni a kezelés előtt, egy találkozót,
amikor átbeszélhetjük a szükségleteinket és az elvárásokat, és megtudhatjuk, hogy mi vár ránk. Így
lesz időnk átgondolni, mibe is akarunk belevágni.
Akár kérjük meg a terapeutát, hogy mutassa meg a diplomáját, és bizonyítványait (én megtettem).
Becsületes terapeuta ezen nem fog megsértődni, meg fogja érteni, hogy biztonságban szeretnénk
érezni magunkat, amikor a kezébe helyezzük az elménket. Az első benyomás itt is nagyon fontos,
lényeges, hogy megbízzunk a személyében. Ha nem vagyunk biztosak felőle, inkább keressünk
másikat.
Vezetett előző élet meditációk
Ez egy másik utazási mód, amit sokan előnyben részesítenek, mivel terapeuta nélkül is kivitelezhető.
Könnyű és gyengéd. Igaz, nem is fed fel túl sokat. A pontossága sem túl jó, kivéve, ha nagyon tiszta az
egyén. De arra hasznos lehet, hogy kiderítsd, honnan jöttél, és hogy milyen feladatokat vállaltál fel
erre az életedre. Ha nem szeretnél mélyen beleásni a múltba, ez a tökéletes módszer számodra.

Nadi
Ez egy tibeti módszer, beleépítve régi tradicionális gyakorlatokba. Elsősorban gyógyítási módszer, ami
azon alapszik, hogy visszavonjuk, és kijavítjuk azokat a régi döntéseinket, amelyek szenvedést
okoztak (okoznak). A védelem behívása alapvető a kezelés alatt. Első lépésként a vezető segítségével
(egy sok évig Nadit tanult személy, lehetőleg egy láma) a kliens energiáit és csakráit harmonizálják.
A kezelés a lényegi kérdés megfogalmazásával kezdődik, amelyre közösen választ keresnek. A klienst
visszavezetik arra a bizonyos pontra az időben, ahol erre a kérdésre a legjobb válasz lelhető fel. A
kliens maga azonosítja be a helyet, az időt, saját nemét, személyazonosságát, és apránként felfedezi
a szituációt, amelyből a jelenlegi probléma ered.
Miután szép, alapos rálátásuk lesz az eseményekre, a megnyitott inkarnációt biztonságosan lezárják,
és a felfedett fájdalmas emléket semmissé teszik, visszavonva a döntéseket, melyek hozzá vezettek.
Az egész folyamat nagyon kiegyensúlyozott kell, legyen. Ha bármi rossz érzés felmerül, azt muszáj
azonnal kezelni, hogy a kliens a lehető legjobb mentális és érzelmi állapotban távozhasson, ha véget
ért a kezelés.

Ki kicsoda
Az egyik legérdekesebb és legizgalmasabb aspektusa a felidézett előző életnek a ki kicsoda kérdés. Mi
lett az akkori rokonaimmal, barátaimmal? Hol vannak most? Valamelyikük talán azonos a
mostaniakkal, esetleg a partneremmel? A mindenit, tudni akarom! Nos, senki sem marad ugyanaz,
még egy év leforgása alatt is sokat változunk. Például ugyanaz a személy vagy, aki óvódásként voltál,
de húsz év múlva mégis másmilyen vagy. Ugyanez igaz az előző életbeliekre, csak itt az eltelt idő
hosszabb.
Ennek ellenére vannak pontok, amik változatlanok maradnak, és ezek az árulkodó jelek. Ha rájuk
találsz, segíthetnek beazonosítani az adott személyt. De 100% őszintének kell lenned magaddal, hogy
helyesen értelmezd a megfigyeléseidet, és benyomásaidat, ami sokkal nehezebb, mint legtöbben
képzelik.
Ezek az árulkodó pontok lehetnek:
o

o
o
o
o

o

gyanú, és a fura érzés, hogy valami tennivalód van vele. Ez az érzés gyakran erős
vonzalomként jelenik meg, bár nem feltétlenül szeretetteljes. Gyakran harag, vagy
intenzív ellenszenv, gyakran komoly ismert ok nélkül.
a hozzáállásod a személye felé
az ő hozzáállása a te személyed felé
árulkodó tulajdonságok: vélemények, temperamentum, szokások, azonos viselkedési
mintázatok
kinézet: az adott személytől függ, mennyire változik a külseje az időben, de vannak
formák, amelyeket előnyben részesíthet, bár a hely és a környezet, ahol él,
befolyásolhatja ezt is
képességek vagy emlékek, amelyeket nem szedhetett fel a jelenlegi életében – ez a
legjobban gyerekek esetében működik, később nehezebb megállapítani

A félreértelmezésnek rengeteg oka lehet: hasonló vonások egy hozzád közeli személyben ahhoz, akit
előző életedben ismertél, vagy az erős vágy, hogy magunk körül tudjuk az adott személyt. Kérlek,
sose gondold, hogy mindentudó, mindentlátó forrása vagy az identitás megállapításának. Meditálj
rendszeresen, és próbálj tiszta életet élni, így idővel meg fogod találni a helyes válaszokat. Az alázat
nemes erény.
Az a helyzet, hogy a hírességek és a politikusok nem ismétlik meg a karrierjüket az időben. Az
emberek nem hatalmasak, és híresek minden életükben, és nem is néznek ki ugyanúgy,
leggyakrabban nem. Ha mégis, az arra mutathat, hogy valamit folytatni akarnak most, amit ott nem
sikerült befejezni. Vagy egyszerűen túl erősen kötődnek ahhoz az inkarnációhoz, képtelenek
elfogadni, hogy vége.
Láttam az interneten feltételezett előző életbeli azonosságokat, ahol egy régi fotó mellé odatették a
hozzá hasonló fizimiskájú ma élő politikus vagy művész képét. Úgy érzem, itt újra el kell mondanom:
nem klónozzuk magunkat az időben. Sajnos legtöbbünk messze nem tiszta eléggé, hogy makulátlan
csatorna legyen, különösen, ha fogyasztunk húst, tejtermékeket, dohányzunk, iszunk alkoholt,
káromkodunk vagy füllentünk nap mint nap, stb.

itt jön a család nagy-nagy kérdése. Nincsenek általános szabályok, nem születünk mindig ugyanabba a
közösségbe. Valójában van egy tucat közössége mindenkinek. Az embernek ismernie kell magát
eléggé, hogy felfedezze ezeket a kapcsolódásokat. Ehhez kell a józan ész, és egy nagy adag spirituális
intelligencia (vagyis tiszta intuíció).
Ha esetleg gyanítasz egy azonosságot, ritkán van szilárd bizonyítékod. Meg hát a legtöbb embert nem
is érdekli, kik voltak a régi időkben, és csak pici részük képes elfogadni, ha tudomásukra jut. Ja, és
tévedhetsz is. Ezért borzasztóan ostoba dolog elmondanod a gyanúdat mindenkinek, akiről azt hiszed
megtaláltad a régi énjét! Csak akkor tegyél ilyet, ha bolondot akarsz csinálni magadból.
Hiába fontos neked valami, sajnos, nem biztos, hogy neki is az. Emlékezz, mások vagyunk, az
érzéseink és a reakcióink természetesen különböznek, és nem tudod beléjük plántálni azt, ahogy te
érzel, sose fog működni. Erőltetni a dolgot inkább árt, mint használ! Páran biztos tolerálják ezt, de ez
nem jelenti, hogy igazad van. Talán csak türelmesek, és tapintatosak, remélve, hogy hamarosan
magadtól abbahagyod a zaklatásukat.
Az emberek szeretik abba a hitbe ringatni magukat, hogy tudják, mi jó a másiknak, mégha ez nincs is
feltétlenül így. Ezért légy óvatos, hogy megosztod-e azt, amit (azt hiszed) felfedeztél az ő múltjáról.
Harminc évig voltam beteg, hidd el, tudom, milyen az, hogy akkor segítenek neked, ha nem akarod…
Ugye, és akár aberrált bűnőzök is gyakran meg vannak győződve, hogy jót tesznek az áldozataikkal,
amikor bántják őket…
Az egyetlen dolog, amit tehetsz, hogy udvariasan felajánlod az információt, aztán hátralépsz, és
válaszolsz, ha kérdez. HA kérdez. És tiszteletben tartod az illető válaszát, akármi is az, azt is, ha a
válasz az, hogy nincs válasz. Ó, és az összes személyt, aki épp körülvesz beazonosítani elmúlt életbeli
emberekkel kritikus hiba, hiszen nincsenek körülöttünk állandóan, legalábbis nem fizikailag.

Ebben a könyvben bemutatok két epizódot, azt a kettőt, amit felfedeztünk a sorsdöntő hipnózis alatt.
Az első címe Chicago. A második történet a Lisabeta. A Chicago, nevének megfelelően Chicago
városában történt, valahol 1967-1969 között. A Lisabeta epizód az 1890’es években indul és az
1950’es évekig tart, az események nagy része Németországban játszódik.

Chicago
Történetem helyszíne Chicago az Egyesült Államokban. Hogy kerültem oda? Annyira emlékszem,
hogy egy napos meleg nyári nap van, a fák lombja friss zöld és valahogy nagyon vidám minden. A
fákat és a házak tetejét felülről látom, mintha egy repülőgépen ereszkednék le. Vicces érzés. Azt,
hogy milyen nap van, nem tudom, de szerdára vagy szombatra tippelnék.
Eleinte lassan szállok, jól megnézem magamnak a helyet. Egy kicsit, de csak egy icipicit dimbesdombos a vidék, talán valami kertvárosféle lehet. Színes autókat látok és embereket, akik otthon az
udvarukon tesznek-vesznek, vagy éppen igyekeznek valahova. Gyerekek is vannak.
Minél lejjebb kerülök, úgy egy-két méterre a fák koronája felett, annál jobban gyorsul a repülés. A
végén már olyan, mintha egy rakétában ülnék, de abszolúte semmit se látok, már a házakat se,
semmit. Aztán valahogy minden megnyugszik.
Fogalmam sincs, hogy mi történik, de valahogy biztonságban érzem magam, és mintha lenne
méretem. Bizonyára nagyon pici lehetek, mozogni nem nagyon tudok, de azért mégis csak vagyok
valami vagy valaki. Bevallom, az előbbi élmények után jól esik ez a pihentető állapot. Igyekszem
kényelembe helyezni magam, kiélvezni a helyzet előnyeit, és csak lenni, aztán majd meglátjuk hogyan
tovább.
Azonban furcsa módon el vagyok vágva a külvilágtól. Egyszerűen nem látom, mi folyik odakint. Lassan
rádöbbenek a helyzetemre: be vagyok zárva valahova. Még ha nem is akarok kimenni, mert végülis
egész jó idebenn, azért kíváncsi lennék, mi van odakinn.
A dologban a legérdekesebb, hogy most momentán (ezen utamon ez az első eset) meg tudom
mondani, hogy mi vagyok, sőt azt is sejtem már, hogy hol. 1966 szeptember hatodika körül van, és
valakinek a hasában vagyok, mint embrió, vagy zigóta, vagy mi. Szóval egy növekvő
megtermékenyített petesejt.
Ennek ellenére én e helyzetemet teljesen normálisnak és természetesnek tekintem a jelen
körülmények között. Szinte érzem, ahogy napról-napra növekszem. Idebenn általában töksötét van,
de néha (úgy háromhavonta egyszer-kétszer) beszűrődik valami kis fény. Gondolom ilyenkor süti a
nap az anyám hasát, vagy erős fénybe áll (más ötletem nincs).
A környezetem megfigyelésére ilyenkor - összesen háromszor - nyílt alkalmam, leszámítva a szokásos
nedves meleg érzést. Az első ilyen alkalommal kábé hat-hét centi lehettem. Lebegtem, miközben
valami tartott, de nem láttam, mi. Ekkor tettem a megdöbbentő felfedezést: nem vagyok egyedül!
Velem szemben egy tojás alakú izé lebegett, ami meglehetősen képtelen látvány, főleg ha az ember
tudja, hogy ő most épp egy anyaméhben csücsül. Figyelmesen vizsgálom azt az izét és az jár
a ”fejemben” (már amennyire egy hat-hétcentis embernek van feje), hogy valószínűleg én se
nézhetek ki sokkal jobban, de furcsa mód ez a tény egy cseppet sem zavar. Talán csak másodpercekig
tartott, amíg láttam.
Nem tudom miért, de biztos voltam benne: az izé él. Igazam lett. A második ”megvilágosodásnál”,
ami szintén nagyon rövid ideig tartott, már nagyobb volt. Persze én is: tizenöt-tizenhat centi. Már volt
feje meg keze, a többit nem láttam. A feje nagyon nagynak tűnt és átlátszó volt a burkolata/bőre, a
szeme pedig egy sötétes dudor volt. Volt füle is. Az is feltűnt, hogy sokkal közelebb van mióta utoljára

láttam, és a tér valahogy nem annyira tágas, mint volt. És nincs teljesen szemben velem, kissé balra
fordult, de csak egy picit.
Szerintem ő is észrevett már engem. Bizonyára ő se örül, hogy valaki idetolakodott és a helyet
foglalja. Másrészt viszont nagyon érdekes, hogy ketten vagyunk. Olyan, mintha egy űrhajóban ülnénk,
ahol csak mi ketten ülünk a fedélzeten. Mondani alig, beszélgetni pedig végképp nem tudunk az
űrruha miatt, de azért jobb érzés így társaságban, mint egyedül keveregni a világűrben.
Szóval csak vagyunk így egymás mellett, összezárva ebben a pici burokban, és csak ülünk, várunk,
meg növekszünk. Érdekes módon, hiába nem tartok kapcsolatot a külvilággal (csak közvetve), az
időérzékem mégis jól működik. A második ”megvilágítás” valamikor december közepén vagy
november végén lehetett. Persze ő akkor is ott van, ha nincs világítás. Azt hiszem, már annyira
megszoktuk egymás jelenlétét, hogy az tűnne természetellenesnek, ha nem így lennénk.
A harmadik alkalom, egyben az utolsó, amikor láttam, talán január vége felé lehetett. Ekkor már
teljesen kifejlett voltam (ha lehet ilyet mondani az én helyzetemben). Ekkor már igencsak szűkös volt
a hely, és meglehetősen közel kerültünk egymáshoz, bár még nem voltunk teljesen összepréselve. Ez
folyamatosan alakult ki, ahogy szépen csendben növekedtünk.
Alig van helyem, alig tudok mozogni, nagyon kényelmetlen érzés. Igaz, hogy húzódik valami halvány
hártyaféle köztünk, mégis a kezünk meg az oldalunk összeér. Az is lehet, hogy összenőtt, nem tudom,
nem próbáltam még tudatosan használni ezt a végtagot.
Most már ő is kifejlett, valószínűleg én is, van szája, picike orra, a szeme pedig csukva van. A feje
nagyjából egy magasságban van az enyémmel, és bal válla fölött valami vastag szürkés zsinórszerűség
megy hátra. Még mindig balra van fordulva, de már nem annyira, mint a múltkor. Most már minden
nap egyre és egyre szűkösebben vagyunk, mert mindkettőnknek mocoroghatnékja van. Ő kicsivel
erősebb (csak egy kicsivel) és előfordul, hogy belém rúg, persze néha biztos én is belerúgok, bár ez
nem szándékos.
A hely már borzasztóan kicsi és kész kínzás idebenn. Aztán nem tudom mi, de valami történhetett.
A ”szobatársam” egészen elfordult. Már nem tudom, pontosan hogyan csináltuk, de sikeresen
összegabalyodtunk. Ez talán február elején lehetett.
Még egyszer láttam (idebenn) de ez futólagos volt, és a születéskor történt. Ekkor már talán harmincnegyvenöt centis lehetett, határozottan nagyobb, mint én. Minden rendben volt vele, úgy nézett ki,
ahogy egy ekkora gyereknek ki kell néznie. Aztán eljött a születés...
Talán péntek vagy szombat lehetett, valamikor február és március huszadika között. Aznap délután
kicsit esett az eső és elég hideg, borús idő volt. Talán este hét óra lehetett, amikor megindult a dolog.
Kilenckor már a kórházban voltunk. Először a testvérem született meg, még éjfél előtt, tizenegy óra
körül. Azt hiszem, ő még viszonylag könnyen kijutott.
Engem is húzott volna magával, mert össze volt ”ragadva” a kezünk, de én valahogy furcsán voltam
fordulva. Látni nem láttam semmit, csak sejtéseim vannak, hogy mi is történt. Amit éreztem, és ami a
legvalószínűbb, azt összerakom, és így talán azt írom, ami tényleg volt. Valaki vagy valami benyúlt és
megfogta az alsó részemet, a testem deréktól lefelé eső részét, és nekiállt kihúzni.

Iszonyú nyomást éreztem a gyomromnál, ami egyre jött feljebb és feljebb. Mintha egy elefánt lépett
volna rám, vagy mintha egy satuba szorítanának. Pokolian fájt. Az utolsó, amit éreztem egy olyan,
mint amikor az ember kijön a szaunából és megcsapja a hideg: meglehetősen kellemetlen. A kihúzás
közben vagy pár másodperccel utána valami különöset éreztem a jobb kezemben, mintha levágták
volna a kisujjamat. Ez minden emlékem. Innen hirtelen valami sötét helyre kerültem, ez a néhány
perc fekete folt az emlékezetemben. Nem tudom mi történt, ki vagyok és hol. Azt hiszem, ekkor
haltam meg, legalábbis már csak egy nagyon vékony hajszál kötött ide. A következő emlékeim már
nem kapcsolódnak ”emberi testhez”: szereplőből színtelen, szagtalan gáz halmazállapotú néző lettem.
Arra emlékszem, hogy körülbelül három méterre állok (?) a két orvostól, akik beszélnek, volt egy
harmadik is, de az nem szólt semmit, és a jobboldali a kezében tart egy kisbabát (engem?).
A kisbaba nagyon csúnya, pirosas-lilás-rózsaszínes, van egy kevés haja, és nyálkás a bőre. Nem sír,
nem is mozog, nem mutat semmiféle életjelet. Számomra ez egyszerre megrázó és felfoghatatlan. Én
ott állok, vagyis inkább libegek, figyelem őket, és távolodok. Már úgy öt méterre vagyok a kicsitől,
éppen az ajtóban.
Persze az emberek mászkálnak ki-be és engem észre se vesznek, ami elég zavaró. Csak vagyok ott és
figyelek, meg várok. Talán még fel tudják éleszteni, és akkor vissza kell ”költöznöm”. Mindenesetre
teljes készültségben vagyok, érzem, ha kell, egy másodperc alatt visszamehetek, ám az orvosok még
mindig tehetetlenek.
Még várok reménykedve, bár érzek már valami kiábrándulás félét, aztán mély csalódást és haragot. A
legrosszabb az, hogy nem tudok kommunikálni velük. Segíteni szeretnék, de nem tudok. Nincs
hangom, hogy beszéljek, sem kezem, hogy megfogjak valamit, sem lábam, hogy léphessek, így semmi
befolyásom a körülöttem folyó eseményekre.
Nem tudom, hogy mi lesz, de minden egyes perc elmúltával egyre szomorúbb lettem. Kiabálni és sírni
szerettem volna, de persze azt se lehetett. Az anyám elég nyúzottnak és kábának tűnt, szerintem
nem volt magánál. Valószínűleg jól beinjekciózták. A haja hosszú, sötétbarna és egyenes, huszonöt
évesnek mondanám. Talán fél óráig néztem a dolgot oldalról. Szerettem volna mondani valamit az
anyámnak és a többieknek, akik ott voltak, de nem volt esélyem rá. Valószínűleg ettől a
tehetetlenségtől voltam olyan dühös.
Aztán miután teljesen reménytelen lett a helyzet, vagyis biztos volt, hogy nem mehetek vissza, hogy
megint én legyek az a baba, lassan elkezdtem ”felfordulni”. Azt hiszem, egy-két óráig tartott mire
felértem a plafonig. Olyan voltam, mint egy lufi, arccal lefelé. Ekkor kora hajnal lehetett, öt-hat óra.
Habár az eddigi stabil időérzékem a szülés alatt a feje tetejére állt, úgyhogy ez nem fix. Láttam, ahogy
kitolták az anyámat, aztán rendet raktak. Amikor elkészültek, az utolsó ember lekapcsolta a villanyt
és az ajtót résnyire nyitva hagyta.
Órák teltek el, és csak néha hallatszott be némi beszédfoszlány vagy lépések zaja. A hajnal lassan
érkezett el, fény szűrődött be az ablakon, és a folyósok újra megteltek élettel. Amikor a takarítók
jöttek, már világos volt. Takarítani kezdtek, és miközben felmostak, az otthoni dolgaikról beszélgettek,
a gyerekeikről, a férjükről, hírekről meg hasonlókról.

Gyönyörűen sütött a nap, szép kék volt az ég. Kint persze biztos hideg volt, de valahogy olyan szép és
békés. Az ablakból fenyőket láttam (talán a harmadik emeleten lehettünk), meg egy kisebb
parkféleséget. Egy kevés hó is volt, de csak foltokban a fák és a bokrok tövénél, meg az ágak alatt.
A testvéremet a kórház egy másik szárnyába vitték, az ő szobája pont derékszöget zárt be a
szülőszobával. Nem tudom, hogy a testvérem fiú volt-e vagy lány, bár érzésem szerint fiú (hetven
százalék). Az egyik keze, azt hiszem a bal, be volt kötve, a feje oldalra volt fordulva, és valószínűleg
aludt. Valami világoskék-fehér mintás pléddel takarták be.
Az anyám egy másik részlegben volt, egy tágasabb szobában, ahol feltűnően fehér volt minden.
Egyedül volt a szobában, ami ugyanazokra fenyőfákra nézett, mint a szülőszoba ablakai. Néha jött
hozzá egy férfi, volt, hogy virágot is hozott, egyszer pirosat, máskor sárgát, fehéret. Inkább magas
volt, mint alacsony, és sötétbarnás göndöres rövid haja volt. A szeme talán kék (?).
A temetésre nem emlékszem igazán, bár van néhány emlékfoszlányom egy fényes tavaszi napról
valami temetőféle felett, meg egy kerítésről és egy hatalmas fáról, de ez nem valami szilárd emlék.
Biztos adtak nekem valami nevet, de nem akarok találgatni. Aztán van még néhány nagyon homályos
kép.
Emlékszem egy házra, ahol laktunk. Pontosabban ők laktak, én meg csak voltam, mintha nem is
lennék. A ház előtt kicsi fenyőfák álltak, úgy egyméteresek. Az utca széles volt, a szemközti oldalon a
házak nagyon hasonlítottak egymáshoz. Ezt a konyhaablakból figyeltem meg. Valamiért nem akartam
azonnal lelépni, mintha felelősnek éreztem volna magam értük. Azonkívül kíváncsi is voltam, hogyan
alakul az életük ”nélkülem” (bár ott voltam).
Emlékszem egy esetre. A baba még nem tudott menni, de már elég nagy volt, talán nyolc hónapos.
Kora reggel volt és az anyám biztos sietett valahová. Befutott vele (a testvéremmel) a konyhába és
bevágta a bömbölő gyereket az etetőszékbe, ami az asztal mellett állt.
Ideges és türelmetlen volt a babával, és kapkodott a reggelivel. A gyerek meg csak ordított. Valami
ételféleséget akart a szájába adni, de az nem volt hajlandó lenyelni. Erre az asszony ráordított.
Nagyon nem tetszett, ahogy a picivel bánik, de inkább szomorú voltam, mint mérges.
A kicsi talán másfél éves lehetett, már tudott járni, amikor ott hagytam őket. Csalódottan távoztam,
tele mindenféle meg nem valósíthatott tervvel. Az egész egy felesleges és fájdalmas epizód volt,
gondolom minden résztvevőnek. Aztán teltek múltak az évek, és egyszer csak megint megszülettem.
Ezúttal egy szeptemberi napon 1977-ben...

ilyen volt a házunk Chicagóban

Lisabeta
Miféle események vezettek ehhez a tragikus kisbaba epizódhoz? A következménye lehetett
valaminek? Ezekkel a kérdésekkel a fejünkben, a pszichológussal újra belemerültünk a múltba.
Elmesélek mindent, amit akkor, és amit azóta sikerült erről a felszínre hozni.
Valahol az elzászi vidéken, 1893 novemberében születtem. Elisabeth-nek hívtak, a családnevünkre
nem emlékszem. A családunk vidéken élt, egy nagy négyzet-alakú, kétemeletes udvarházban. Fél
kilométeres, nyárfákkal szegélyezett út vezetett a kaputól a házig, mindkét oldalon zöld mezővel.
Dimbes-dombos vidék feküdt a közelben, kisebb-nagyobb falvakkal. A személyzeti épületek a ház két
végén, kissé hátrább helyezkedtek el, emiatt nem is nagyon látszottak az útról, csak közelebbről. A
bejárat előtt kavicsos út volt, és öreg fák álltak a ház körül, karcsú fenyők, nyír, és magas hársak.

így nézett ki a házunk, a két szomszédos épület csak közelről látszott ilyen jól

Édesapám nem volt túl magas, a haja, és a szeme sötétbarna. Fekete a bajuszt viselt, aminek mindig
fényesnek kellett lennie. Édesapám neves és gazdag francia származású bárói család gyermeke, elég
büszke is volt erre. Általában vidám és jókedélyű embernek ismerte mindenki, olyannak, aki szereti a
társasági életet, a jó ételeket, s főleg a pénzt. Arisztokrata származása ellenére remek üzleti érzékkel
rendelkezett, és birtokában volt pár kisebb gyár az országban, főleg Elzász vidékén és egy fenn
északon, egy lámpagyár, ha jól emlékszem.
Amikor édesanyámat feleségül vette, rangon alul nősült. Igaz, anyám ősei közt is akadtak nemesek,
de ha emlékezetem nem csal, az anyai nagyapám polgári származású volt. Persze ez meglehetősen
sznobnak hangzik, de akkor ez számított, hiszen az ember rangja meghatározta az egész életét.
Anyám és apám valószínűleg csak eleinte voltak boldogok. Később a házasságuk megromlott. Az egyik
fő gond az volt, hogy apám szerette a nőket. Azt hiszem, párszor megcsalhatta anyámat. Anyám ezt a
gyengeséget szándékos megaláztatásnak vette, és szigorú természetéből fakadóan minden ilyen
alkalmat tüskeként őrzött magában. Apám, talán a rossz lelkiismerete miatt, vagy régi szerelmük

emlékfoszlányaira tekintettel mindig előzékeny volt vele. Hogy a sértődöttségét engesztelje,
alázatosan követte minden parancsát. Vagyis anyám hordta a nadrágot a házban.
Anyám szigorú, kemény és szikár asszony volt. Nő létére magasra nőtt, a termete inkább a soványhoz,
mint a kövérhez állt közelebb. Hosszú haja volt, barna és hullámos, amit soha nem hordott kibontva.
Akár szép asszony is lehetett volna, ha nem sugárzott volna belőle az a ridegség. Az anyai gyöngédség,
és a női melegség ugyanis tökéletesen hiányzott belőle. Nem vádolom őt ezért, hiszen nehéz élete
volt, végig neki kellett helyt állnia, amíg a többiek csak szórakoztak. Mégis, talán jobb lett volna, ha
anyámtól csak egy csöpp szeretetet kapok.
A szüleimnek négy gyermeke volt, engem is beleszámítva. Az első gyermekük egy kisfiú, ő lett volna a
bátyám, de öt éves korában meghalt, jóval a születésem előtt. A második szintén egy kisfiú. Én
voltam a harmadik. Három éves voltam, amikor ő meghalt. Aztán később is volt egy baba, de az talán
még két hetet sem élt. Ez a tragédiasorozat némileg magyarázat anyám viselkedésére. Olyan alkat
volt, aki inkább meghal, semmint gyöngének lássák, vagy sajnálhassák. Büszke volt, és gőgös, minden
fájdalmat és érzést a lelke mélyére száműzött, és azzal telt az élete, hogy az arcvonásain uralkodjon.
Azt hiszem, ha férfinak születik, ígéretes katonakarrier elé nézett volna.
De ő csak egy nő volt. Mindaz, amit ez a szó akkor jelentett egy embernek, aki nem hímneműnek
születik. Az engedelmes asszonyról, vagyis a Jó Asszonyról sokat prédikált nekem, így hát van
szerencsém alaposan ismerni ezirányú nézeteit. A Jó Feleség az, akivel a férje bármit tesz, ő zokszó
nélkül, mosolyogva eltűri, bármily undorító is legyen az. Főként a házastársi kötelezettségeket
illetően. Egy Jó Asszony becsületesen és tisztán él, kényezteti a férjét: urát, parancsolóját, és legfőbb
kötelessége gyermeket szülnie neki. De nem akármilyen gyereket, hanem elsősorban fiút.
Az ő szemében egy lánygyerek olyan volt, mint a balszerencse, vagy egy selejtes áru. Engem soha
nem szólított a nevemen, csak úgy hívott: Tochter, ami az ő szájából inkább a doktor szóra
emlékeztetett. Ezek alapján az én fejemben a Jó Feleség képe – amilyenné nekem is válnom kell egy
nap - inkább hasonlított egy idomított pincsiére, semmint egy emberi lényre. Titkon szörnyű
ellenszenvet éreztem az ilyen rabszolgaság iránt, és tudtam, velem senki sem bánhat így. Főleg mert
amúgy egy elkényeztetett, búrában nevelt kislány voltam, aki megszokta, hogy a kívánságainak senki
sem merészel az útjába állni.
Apám egész más eset volt. Szerintem szeretett engem, ahogy én is nagyon ragaszkodtam hozzá.
Sokat nevettünk, remek humora volt, rengeteg viccet tudott. Egyszóval egy szem kislány voltam,
apuci szeme fénye. Anyámat nem szerettem igazán, nem is mertem volna szeretettel gondolni rá,
talán még egészben felfalt volna érte. Ölelést és szeretetet csak apukámtól kaptam. Ha anyám adott
puszit, azt mindig valami szertartás részeként tette, például családi ünnepen, búcsúzáskor, stb.
Anyám többnyire bezárkózva élt, nem törte magát a társaság után. Apám viszont imádott
vendégeskedni és vendégeket fogadni, rengeteg ismerőse és barátja volt. Azt hiszem, szép kislány
voltam, a papám büszke volt rám, és fűnek-fának bemutatott, én voltam az ő ”kis büszkesége”.
Fényes hosszú sötét hajam volt, és apám sötét szemeit örököltem. Öt éves lehettem, amikor
elküldtek egy bentlakásos iskolába, egy városba, nem túl messze az otthonunktól. A nyári és a téli
szüneteket általában a családommal töltöttem. Nyáron gyakran utaztunk a nagymamáékhoz, egy
gyönyörű tóparti villába, Magdeburghoz közel. A tágas hátsó udvarban egy magas fa állt, azon volt az
én fehér hintám, amiről pont a tóra nyílt kilátás. Volt a családnak egy másik villája is fenn, északon, a

tengerparton. A part nem volt messze a háztól, nyugalmas hely volt, párás, ködös kék éggel, és erős
szelekkel telente.
Mint mondtam, apukámat gyakran elkísértem baráti látogatásaira. Így jó néhány családdal és más,
hozzám hasonló gyerekkel ismerkedtem meg. Sok arisztokrata ismerősünk és rokonunk volt, de
akadtak gazdag kereskedők, bankárok, gyárosok is. A felső tízezer: ahogy anyám morogta epésen.
Egyik ilyen látogatásunkon találkoztam egy helyes szőke kisfiúval. A neve Nicholaus volt, de mindenki
csak Nikonak hívta. A szüleink jó barátok voltak, így sokszor találkoztunk és gyakran játszottunk
együtt. Volt egy húga vagy egy nővére, azt hiszem.
Niko családja hercegi rangban állt, de anyagilag egy fajsúlyúak voltak velünk. Egyik
unokatestvérüknek volt egy nagy barokk kastélya is, mesélte egy alkalommal Niko anyja
szerénytelenül. A családjukban szokás volt, hogy a gyerekeket négy éves koruktól tanítják franciára,
olaszra, latinra és görögre. Ragaszkodtak ahhoz, hogy Nikonak is ”alapos akadémiai oktatást”
biztosítsanak. A házuk hosszúkás volt, régi mészkövekkel kirakva, három szinttel meg kisebb és
kevésbé mutatós épületekkel jobb és bal oldalt. Egy ágas-bogas kökény bokor állt egyik oldalon, és
hosszúkás lilás virágok a bejárathoz közel. Kavicsos sétaút vezetett fel a házhoz, és évekkel később,
amikor az autók divatba jöttek, ezt lebetonozták. Egy enyhe lejtőn kellett felsétálni, hogy
megközelítsük a házat, át egy bokrokkal és páfránnyal telenőtt, erdőszerű ligeten, ahol vastagtörzsű
öreg fák adtak árnyékot nyáron.
Hatalmas mezők tartoztak az udvarházukhoz, egészen a hátsókerttől kiindulva. Marhák és bárányok,
sok kutya, és macska élt ezen a részen. Volt egy istállójuk a lovaiknak, de Niko nem szerette ezt a
helyet, a szag miatt, a trágya és a legyek miatt. Az istálló kitakarítása Niko apjának egyik kedvenc
módszere volt, hogy a fiát megbüntesse.
Volt egy kis falu a közelükben. Nem messze a házuktól pedig egy tó egy kis erdővel, és egy dombbal
fölötte, mindez olyan közel a házukhoz, hogy látszott is az első emeleti ablakokból. Ezen az emeleten
volt a könyvtárszoba, Niko szobája, és egy kicsi szalon. A háztól balra, a külső épületek mögött a park
folytatódott. Egy kis patak bugyogott a méltóságteljes gyertyánok és tölgyek közt, tele békával és
mohával. Ez volt Niko kedvenc helye.
Niko apja egy magas, vállas ember volt, vakító fehéres szőke hajjal, ami első látásra ezüstnek tűnt.
Anyukája szintén szőke, de az ő haja inkább homokszőke volt. Az apja félelmetes személy volt,
élvezte, ha parancsokat osztogathat dörgő hangján, az anya egy kissé elnyomottnak tűnt az oldalán.
Olyan volt a hangja, mint valami mennydörgés, és szilárd, ókonzervatív véleménye volt mindenféle
dologról. Nagyra tartotta a vadászatot, mint ”nemes, férfias sportot”. Soha nem láttam mosolyogni,
vagy kedvesnek lenni, és Niko szerint az apja nem is volt egy gyengéd típus. Büszke volt a magas
rangjára, amit a háború alatt viselt, amikor még délceg fiatal legény volt, így szokta mondani.
Persze senki se merte megkérdőjelezni a háborús történeteit, vagy amikor azzal hencegett, milyen
közelről ismerte a királyt. Tudtam, hogy apám nem tartja a királyt túl sokra, de ezt sose adta barátja
tudtára. Amikor ezt az embert a fiával láttam, mindig az volt a benyomásom, hogy Niko meg van
félemlítve, és tényleg, szinte sose mert visszabeszélni.
Amikor úgy három vagy négy évesek voltunk, szerettünk papás-mamásat játszani, és Niko egyszer
megkérte a kezemet. Természetesen igent mondtam. Amikor bejelentettem ezt a felnőtteknek, Niko

bólogatott halál komolyan az oldalamon. Apámnak a könnye is kicsordult, annyira nevetni kezdett,
Niko anyjával és valami nagybácsijukkal együtt, aki épp náluk sziesztázott. Amint kijöttünk a szalonból,
hitetlenül mondtam,
’Mi volt ezen annyira vicces? Miért nevetnek?’
Niko erre tömören megjegyezte,
’Mert hülyék.’
Többször előfordult, hogy a környező mezőkön csavarogtunk vagy bújócskáztunk, esetleg csak
üldögéltünk a hintán. Amikor az időjárás engedte, inkább a szabadban lebzseltünk. Egy
alkalommal ”expedíciót” terveztünk, Niko így nevezte, a közeli dombok irányába. Ezt annyira
komolyan vette, hogy még térképeket is készített hozzá.
Tisztán emlékszem egy másik alkalomra, amikor úgy volt, hogy náluk töltöm majd a hétvégét, az
udvarházukban – úgy két-háromszor aludtam ott addig. De Niko beteg lett, és ráparancsoltak, hogy
ágyban kell maradnia. Láza is volt, és a végén orvost hívtak hozzá.
Nyolc éves körül lehetett akkortájt, én kábé tíz. Félig feküdt-ült a hatalmas ágyban, nagyon aprónak
látszott benne. Ahogy a doktor belépett a szobába, megrémült, különösen, amikor az rászólt, hogy
vegye le a pizsama felsőjét. Elég vézna volt. Mialatt az orvos a hátát hallgatta, és úgy általában
megvizsgálta, Niko ijedten pislogott körbe, mintha segítséget kérne.
Megengedték nekem, hogy maradjak, és oldalról figyeljem, az anyja a szobalánnyal a másik oldalon
állt az ajtónál. A doktor lefirkantott pár sort, és hagyott neki egy gyógyszert, egy sötét, gusztustalan
kinézetű folyadékot egy pici üvegben. Amint a vizsgálat véget ért, lementem egy kis nassolnivalóiért,
de később visszanéztem. Niko fázósnak és tényleg elég betegnek tűnt, a sápadt arca rózsaszínen
fénylett. Semmi kétség, lázas volt. Nagyon sajnáltam. Lehet, hogy ez a betegség fertőző volt, mert
délután elvittek haza.
Később az egyik kedvenc szórakozásunk az lett, hogy királyosat játszunk. Eleinte adódott némi
nehézség, ugyanis mind a ketten királyok szerettünk volna lenni, de a végén megállapodtunk, hogy
szomszédos birodalmak királyai leszünk. Szerette ehhez elcsenni apja ezüst porosz sisakját (egy nagy
arany embléma díszlett az elején), és a fejébe csapta, mint valami túlméretezett koronát. Nikonak túl
nagy volt, és megoldásképp beletömködött egy rongyos ülőpárnát. Így már stabilabban állt a szőke
fején.
Szívesen játszottunk ezzel a sisakkal, bár mindkettőnknek túl nagy volt. Egy alkalommal megpróbálta
megtölteni vízzel a pataknál, máskor meg békát akart vele fogni (ez már haladó színt volt a legyek és
bogarak után). A vidámságnak hirtelen vége szakadt, amikor az apja rajtakapott minket, hogy a
sisakot használjuk. Teljesen kikelt magából, hogy merészeljük az ő drága háborús relikviáját
megérinteni. Dörgedelmes hangján lehordta Nikot, és keményen megbüntette, amit ő fanyalogva
teljesített. Sajnáltam őt, és kicsit bűnösnek is éreztem magam, mégse szóltam semmit, mert én is
féltem az apjától.
Párszor Niko is eljött hozzánk, egyszer az anyukájával, máskor pedig csatlakozott apámhoz és hozzám,
amikor hazaindultunk. Akadt, hogy jöttek velünk más gyerekek is, barátok vagy unokatestvérek. Az

egyik unokatestvérem, egy magasabb, borzas fekete hajú fiú velünk játszott egyszer, ő kicsit idősebb
volt nálunk. Én fogoly voltam, Niko komoly képpel összekötözte a csuklómat, és azt hiszem
kivégeztek. Niko egy kicsit gyerekszerelem, egy kicsit testvérpótlék volt nekem. Ismertem más
gyerekeket is rajta kívül, és sok barátom volt, de Nikonak mindig biztos helye maradt az első tízben.
A családjukkal aztán tizenhárom éves korom körül megszakadt a kapcsolatunk. Elköltöztem egy
délebbi helyre, és beadtak egy másik bentlakásos iskolába valahol Svájcban vagy Ausztriában. Apám
vett egy nagy házat Münchenben vagy Frankfurtban munka céljából. Néha nála időztem, ha rövidebb
időre szünetet kaptunk. Több házunk volt, és apám néha másol lakott, ha ügyei miatt így volt
praktikusabb, mint az udvarházunkban, ahol anyám élt. Ő nemigen látogatott a városba, jobban
szerette a vidéki levegőt.
Jó nevű iskolába jártam, de komor hely volt. A széles, masszív falakból áradt valami hidegség. Nem
voltam sem túl jó, sem túl rossz a tanulásban, a jegyeim átlagosak lettek. Több új barátot szereztem,
többnyire hasonló jómódú családok lányait. Az utolsó két évben rákaptam az olvasásra. Olvastam
klasszikus irodalmat, és modern műveket is, néha olyanokat, amiket titokban kellett beszerezni, mert
nem tartották őket fiatal lányoknak megfelelőnek. Soha nem vesztettem el ezirányú érdeklődésemet
az újdonságok iránt, később sem. Arról álmodoztam, hogy egyetemre megyek, de hát én csak egy
lány voltam, és biztos voltam benne, hogy a szüleim ezt nem helyeselnék. Tizenhat éves koromig
jártam ide, mikor férjhez adtak.
A férjem. Hát igen, ő egy külön történet. Ahogy a hozzám fűződő viszonya is egy külön sztori, meg a
házasságunk is az. A férjemet Helmuthnak vagy Heinrichnek, esetleg Herbertnek hívták, csak a H
betűben vagyok biztos, ezért ezentúl H lesz a jele. Módos polgári családban született. Ha nagyítóval
keressük, talán egy, legfeljebb két nemest találhatunk a távoli ősei közt, mindenestre nem volt egy
született arisztokrata. Heten-nyolcan voltak testvérek, nem ő volt a legidősebb fiú, talán a harmadiknegyedik lehetett. Azt hiszem, a szüleinek nemigen juthatott ideje mindegyiküket külön-külön
pátyolgatni, bár alapvetően békés, és egy kissé talán sivár is volt az otthoni hangulat.
Később az anyagi helyzetük rosszabbodott. Az apa korán meghalt, így a nagyobb fiúgyerekek vették
vállukra a családot. Valami kicsi üzemet meg egy-két vállalkozást örököltek, és ezeket sikerült
kihúzniuk a teljes csődből. H sokat dolgozott, segített a testvéreinek és közben iskolába járt. Jogász
szeretett volna lenni, és az egyetemre beiratkozni, de ez csak álom maradt. Lemondván erről,
igyekezett az üzleti (ipari) életbe beásni magát, és ott nélkülözhetetlenné válni, ezzel kielégítve
kötelességeit és ambícióit. Így esett, hogy találkozott apámmal.
Apámnak volt egy-két gyára és pár jól menő vállalkozása, plusz néhány komoly pénzbefektetése.
Felvette H-t, mert felfigyelt rá, hogy milyen törekvő, és a munkát pontosan, amellett lelkesen végzi el.
Azt hiszem, könyveléssel vagy ilyesmivel bízta meg. Valahogy a szárnyai alá vette, tetszett neki, hogy
ilyen fiatal, mégis komoly és puritán. Apám, ha lelkesedett valamiért, akkor teljes szívvel lelkesedett,
s elhatározta, hogy ennek a fiúnak egyengetni fogja a jövőjét. Pár barátjának és befolyásos
ismerősének be is mutatta, mint ígéretes tehetséget.
Tisztára úgy bánt vele, mint a saját fiával, talán mert egyik fia sem nőhetett fel, és örült, hogy talált
valakit, aki elfogadja tőle atyai tanácsait. H-nak az üzleti érzék a vérében volt. Nagy segítség volt neki
ez a pártfogás, és élete végéig hálával és tisztelettel beszélt apámról, amúgy nem sokat beszélgettünk.

A megbízásokat pedig sikeresen elvégezte, jól vizsgázott apámnál. Emiatt nyilván akadtak közös
megbeszélnivalóik, így eshetett meg, hogy néha eljött hozzánk.
Abban az időben, amikor először találkoztam vele, épp a müncheni házban időztem. Nálunk lakott az
unokanővérem, és ott maradt a karácsonyi szünet végéig. Magas, barna hajú lány volt, nálam öt évvel
idősebb, összeszedett és nyugodt természettel. Sokkal érettebb volt, mint a többi ismerősöm, ezt
mindig csodáltam benne. Anyám bizonyára ezért akarta, hogy nálunk lakjon egy ideig, remélve, hogy
jó hatással lesz az én szeleburdi fejemre. Egyébként anyai ágon volt az unokanővérem.
Élénken emlékszem arra a napra, és az első benyomásomra. Aznap kint sötétszürke volt az ég, és a
zuhogó eső kopogott a palettákon, meg a tetőkön. Későre járt már, este tíz óra körül lehetett. Én és
az unokanővérem fent laktunk az emeleten. Beszélgettünk, és nekem eszembe jutott, hogy ennék
valami finomat a konyhából. Felpattantam, a szomszéd szobában felkaptam egy petróleumlámpát,
azzal, hogy majd világítok vele a konyhában. Éppen lefelé igyekeztem volna a hátsó lépcsőn, amikor a
lenti ajtó nyikordult egyet és lassan kinyílt. Megtorpantam a lépcső tetején. Ez a lépcső vezetett a ház
hátsó részébe, amit a személyzet használt, a fal vörösesbarna faburkolatú volt, fénylett rajta a
lakkréteg, a lépcsőket pedig puha vöröses szőnyeg fedte.
Egy vadidegen férfi lépett be. Ezt az ajtót csak a személyzet használja, villant az eszembe, a pasas
pedig egy fokkal, de csak eggyel, jobban volt öltözve, mint a személyzet. Cseppet sem tűnt
ismerősnek. Álltam és meglepve figyeltem, vajon mi dolga lehet nálunk. Fiatal volt és elég magas, a
haja csurom vizes, annak ellenére, hogy egy borzalmas, óriás esernyőt hozott. Bejött, könnyedén
becsukta az ajtót, levette a kalapját és az elázott fekete kabátját.
Különösnek találtam, hogy ilyen természetesen viselkedik, és meglehetősen otthonosan mozog itt,
ahol semmi keresnivalója. Egy pillanatra az jutott eszembe, hogy talán, mint a komikus képregények
egyik ügyefogyott figurája, a nagy esőben eltévesztette az utat, és a sajátja helyett a mi házunkba jött
be. Akárhogy is, a tisztességes és komoly vendégek a normális főbejáratot szokták használni. Mégsem
volt csavargó formája, inkább titkárfélének vagy hivatalnoknak néztem. Gondoltam, lehet, hogy
apámnak van vele dolga, elvégre volt már rá példa, hogy ilyesféle alakok látogatták. Bár ez még nem
magyarázza a hátsó ajtót.
Nekem, mint jól nevelt úrilánynak azonnal vissza kellett volna húzódnom a szobámba, nem
mutatkozni házi ruhában. De maradtam. Elvégre ő tört be a mi birodalmunkba, meg semmi kedvem
nem volt elbújni egy ilyen szerencsétlen alak miatt. Tényleg elég esetlenül mozgott, mintha az
Anyatermészet túl hosszú kezet és lábat adott volna neki, s még nem lett volna ideje hozzászokni.
Egyébként normális kinézete volt.
Miközben rázta le a vizet az ernyőjéről, észrevett engem. Néhány másodpercig tartott, amíg
bámultunk egymásra. Vagyis inkább ő bámult, én meg figyelmesen néztem rá. Volt benne valami,
amitől érdekesnek tűnt. Úgy nézett rám, mint aki még életében nem látott lányt. Tizenöt éves voltam
ekkor, hosszú sötétbarna hajam volt, enyhén hullámos, aznap este kócos is.
A férfi körülbelül huszonhárom-huszonnégy éves lehetett. Az első benyomásom az volt, hogy ezen az
emberen van valami szokatlan, bár nem tudom, mi az, és igazán érdekesnek, sőt egy picit talán még
kedvesnek is tűnt. Ám ekkor jött az egyik cselédünk, egy idős néni, aki ismerősként üdvözölte,

segített letenni a vizes esernyőt, és a kalapot (még sétabotja is volt). Aztán bíztatta, hogy menjen
csak be nyugodtan, a nagyságos úrnak most nincs látogatója.
Motyogva megköszönte, és még egyszer felnézett rám. Persze én árgus szemekkel figyeltem. Végülis
egészen sajátos jelenségnek tűnt, meg hát hízelgett, hogy tetszem valakinek. Kissé bosszantott, hogy
valaki, aki apához jött, az otthoni ruhámban meglátott, de már mindegy volt. Eltűnt a folyosó végén,
én pedig siettem a konyhába harapnivalót vadászni. Mikor visszaértem a szobába, elmeséltem ezt a
kis incidenst az unokanővéremnek. Helytelenítette, és azt mondta, gondatlan, és szerénytelen dolog
volt így mutatkozni. Vállat vontam, aztán elaludtunk.
Másnap megtudtam apámtól, hogy amikor a fiú belépett hozzá, utánam érdeklődött. Ő pedig
elmondta neki, hogy a lánya vagyok. Később még többször találkoztam vele otthon, de nem szólt
soha semmit, csak bámult.
Azt hozzá kell tennem, hogy anyámat ezidőtájt megszállottan foglalkoztatta a kiházasításom
gondolata, és sorba vette a lehetséges jelölteket. Apám neves nemesi család fiai közül próbált nekem
férjet választani, még Niko is szóba jött. De anyámnak senki nem volt elég jó. H számára én, egy báró
lánya, túl előkelő parti voltam, ő egy kis senki a szóba jöhető férjjelöltekhez képest. Ám egy szép
napon bevallotta apámnak, hogy halálosan szerelmes a lányába, és meg szeretné kérni a kezemet.
Ezt apám vihogva mesélte anyámnak - hallgatóztam, onnan tudom.
Anyám még ismeretlenül is H védelmére kelt, csak azért, hogy apám ne érezze magát nyeregben, és
ne nevethessen senkin, csak mert komoly és kissé félénk. Szerinte egy fiatalembernél ezek inkább
előnyös tulajdonságok, és nem nevetnivaló, meg a léhaság kerülése még nem jelent ostobaságot, és
még sok ilyesmit mondott. Apám persze megszeppenve elhallgatott. Ha szembe találta magát anyám
haragjával, olyan lett, mint egy kisiskolás, akit a mamája szid le éppen. Végül anyám kijelentette,
szívesebben látna egy becsületes, szorgalmas fiút a lánya mellett, mint egy beképzelt, elkényeztetett,
üresfejű és lusta arisztokrata fickót.
Anyám rokonszenve csak fokozódott a személyes találkozás után, és rágta apám fülét, vegye
komolyan fontolóra a fiú ajánlatát. De apám szerint H egyáltalán nem volt hozzám való. Egyrészt a
származása miatt, de leginkább a jellemünk különbözősége miatt. Titkárként remeknek tartotta, de
kilelte a hideg, ha arra gondolt, ez a fiú veszi el az ő egyetlen leányát. Nem tartotta őt számomra
alkalmas férjnek. Apám tudta, hogyan kell a nőkkel bánni, volt érzéke hozzájuk, és volt sármja. H-ból
ez teljesen hiányzott.
Apám éles szemmel kiszúrta ezt, és anyámnak mindig azt hozta fel, hogy H nem tudna velem, vagy
egyáltalán egy nővel mit kezdeni. Kedves és lelkiismeretes fiú, igen, de a nőkről, és úgy általában a
szerelemről nem sok fogalma van. Ha szemtől-szembe kerül egy lánnyal, zavart lesz, és látszik rajta,
hogy szeretne láthatatlan lenni. Ez így is volt, és úgy tűnt, H tőlem is félt. Ennek ellenére hevesen
ostromolta apámat, aki nem győzvén a kétfrontos háborút, a bevált elhárító hadművelethez
folyamodott. Előhívott engem, a titkos fegyvert. Nyilván remélte, hogy én majd nemet mondok, és
megszabadítom a szigorú apa szerepétől.
De ugye, egy jólnevelt kislány nem bánt meg senkit az őszinteségével… Jelen voltak a szüleim, az
unokanővérem, és H is. Az ő jelenlétükben apám feltette hát a nagy kérdést: tetszik-e neked ez a fiú?
Mit gondolsz róla, mi a véleményed? Mit szólnál, ha megtudnád, hogy feleségül akar venni?

Én pedig őszintén válaszoltam. Arra kérdésre, hogy tetszik-e, azt mondtam, nem tudom.
Tulajdonképpen nem volt csúnya, de nem volt semmi más benyomásom a külsejéről. H biztos abba
ringatta magát, hogy én is olyan szégyenlős vagyok, mint ő, és nyilván fülig szerelmes, csak éppen
titkolom. Elmondtam, hogy érdekesnek tartom, és még a házasság gondolata ellen sem tiltakoztam.
Igazából nem értettem kristálytisztán, mit akar ez a fiú tőlem, és mit akarnak tőlem hallani a szüleim.
Nem mondtam nekik, de kissé bosszús voltam. Nem fért a fejembe, miért nem egy fiatal arisztokrata
fiút választanak nekem, ahogy régen megegyeztünk, hogyan vehetik ennyire komolyan ennek a
fiúnak az ötletét.
Az igazság az, hogy apámnak szüksége volt egy ügyes és hozzáértő kézre titkári és könyvelési
teendőkben, meg hasonlókban. Olyan sok ügyet vitt egyszerre, hogy már kezdtek a fejére nőni.
Végülis H családja nem volt annyira rossz, volt némi vagyonkájuk, még ha nem is voltak arisztokraták.
Üzleti értelemben nem volt annyira borzalmas választás.
Apám húzódozott, sokáig habozott, mert kételyei voltak, és nem akarta ezt a házasságot. Anyám
viszont ragaszkodott hozzá. Szokásához híven, apám lelkiismeretét lőtte ágyúival, mert tudta, ott a
legkönnyebb betörni. Hatott is. Kelletlenül ugyan, elhallgatott aggodalmakkal, de apám beleegyezett.
H boldog volt, és olyan szerelmes, hogy alig látott az orráig. Ezt kicsit hízelgőnek tartottam, és várvavártam, hogy ragyogó fehér menyasszonyi ruhám legyen. Elképzeltem, hogy milyen csodaszép leszek.
Számomra ennyi volt a házasság. Egy buta kislány voltam, a szüleim döntöttek az életemről. Nem
tudtam, mi a szerelem, így azt sem, hogy éreznem kellene valamit, és ha igen, mi lenne az. Azt sem
tudtam, mi fán terem a házasság, tulajdonképpen fogalmam sem volt, mire mondok igent.
Gyönyörű menyasszony lettem, remekül állt rajtam a pazar fehér ruha, borzasztóan tetszettem
magamnak a tükörben. Tetszett a ceremónia is, meg az, hogy mindenki körülöttem sürög-forog, hogy
minden tökéletes legyen. H-ra nem is figyeltem, alig vettem észre, hogy ott van. Olyan voltam, mint
egy kislány, aki éppen királylányosat játszik.
Az esküvő viszonylag szűk körben zajlott, apám kevés embert hívott meg. Azt hiszem, kicsit szégyellte
a vőjét, és annak családját. Többször kissé bizalmatlanul figyelte őket, és tudtam, hogy a jól eljátszott
udvariasság mögött ugyanúgy nem ért egyet ezzel az egésszel. Anyám viszont nagy felhajtást akart.
Gondolom dacból, mert ellenszenvet érzett a nagyvilági ismerőseink iránt, és a lenézésüket
feltételezve, csak azért is meg akarta mutatni, ő bizony nem sajnálja, sőt örül, ha a lányát egy
tisztességes polgárfiúhoz adhatja.
Apám megajándékozott engem és H-t egy házzal, és egy fogattal nászajándékként, mert H-nak csak
egy bérelt szobája volt egy emeletes házban. A kétszintes házunk egy csendes és hosszú külvárosi
utcában állt. Kőbe öntött fémkerítés határolta szemből, és fakerítés az oldalain és hátul. Volt pár
hozzátartozó épület is, egy a személyzetnek, és egy garázsnak vagy minek.

a közös házunk, bár az erkély inkább hátul volt

Az esküvő éjfél után ért véget. Eljött a nászéjszaka, és azt követték a mézeshetek. Furcsán éreztem
magam, amikor mindenki elvonult, és egyedül maradtam H-val. Amíg jegyesek voltunk, szinte alig
váltottunk két mondatot egymással. A házasságom akkor még valami rózsaszín köd volt a
gondolataimban, és úgy éreztem, felesleges gondolnom rá, a dolgok nyilván a helyes úton alakulnak
majd maguktól, anélkül hogy nekem bármit is tennem kéne.
Aztán jött a meglepetés. Meg a hidegzuhany. Ott találtam magamat kettesben egy vadidegennel.
Már sem érdeklődést, sem halvány szimpátiát nem éreztem, ezek mind elpárologtak a legelső
ijedségtől. Csak azt éreztem, hogy ez a fiú valahogy vágyik rám, és valamit vár, bár fogalmam sincs,
mi az. Anyám annyi felvilágosítást adott, hogy ”bármi fog történni, az úgy lesz helyénvaló, ahogy van,
és hogy tiltakozás nélkül engednem kell neki, bármit tesz. Úgysem fog olyat tenni velem, ami ellen én
szót emelhetnék”.
Ez az intelem rossz előérzetet keltett bennem, de a figyelmemet hamar elterelte a szép ruha. Utólag
ítélve, elég ügyetlen volt, és én úgy éreztem magam, mint akit megerőszakoltak. Zavarban volt, és
nem igazán tudta, mit kezdjen velem, most, hogy megszerzett…
A nászéjszaka után hajnalban kiszöktem a szobából a hotel üres ebédlőjébe, aminek az üvegfalai egy
teraszra néztek. Elbújtam egy sarokban az ablaknál, egy terjedelmes pálma mögé. Életemben nem
zokogtam annyira, mint akkor. A torkomat összeszorította a pánik, meg voltan rettenve, hogy ezentúl
így kell élnem, amíg meg nem halok. H iránt és az egész dolog iránt erős fizikai undort és émelygést
éreztem. Kész horror volt számomra, hogy ezt az embert szeretnem kell, és minden nap elviselni.
Elárulva, becsapottnak és kisemmizettnek éreztem magam, mert nem tudtam előre mi vár rám,
amikor igent mondtam a kérésére. Ha előre figyelmeztetnek, soha nem egyeztem volna bele! És nem
volt senkim, aki megmondta volna, mit tegyek. Azonnal tudtam, hogy az unokanővéremnek igaza volt,
és szívemből megbántam, hogy lementem ennivalóért azon a szerencsétlen téli estén…

A mézesheteket utazgatással töltöttük. Nem igazán emlékszem, merre jártunk, észre se vettem a
vidékeket és az ostoba látnivalókat. Ideges voltam, és igyekeztem kerülni a férjem közelségét. Láttam
rajta, hogy szerelmes, és sejtettem – ez rémített meg leginkább - hogy valami hasonló érzést vár
tőlem. De én csak félelmet és viszolygást éreztem. Nem értettem, miért éppen én kellek neki.
Amennyire tudtam, uralkodtam magamon, és nem mutattam, mennyire taszít, s összeszorított
fogakkal tűrtem gyöngédségi rohamait.
Számomra a mézeshetek életem legborzalmasabb három hete volt, igazi rémálom. Előtte még soha
nem éreztem ilyen erős félelmet, és soha nem sírtam annyit, mint akkor. Biztos voltam benne, ezután
sose leszek képes mosolyogni. Egy ideig őrizgettem a félelmemet magamban, és tűrtem a
megaláztatást. Aztán nem bírtam tovább, úgy éreztem mindenképpen beszélnem kell valakivel. A
férjem szóba sem jöhetett.
Kiskoromtól azt mondták nekem, hogy botrányos és illetlen egy nőnek a szerelmi életéről beszélnie
egy férfival. Emellett, szerintem észre se vette, hogy valami baj van. Szerintem magától értetődőnek
vette, hogy boldog vagyok, és szerelmes belé. Magáztuk egymást, és a kapcsolatunk nem volt elég
intim, hogy biztonsággal beszélni merjek az érzéseimről. Maradt az udvariaskodás, a színlelés és
egymás eltűrése. Úgy éreztem, ha csak a halál ment fel H iránti kötelezettségem alól, akkor azonnal
meg akarok halni.
Végső elkeseredettségemben az anyámhoz fordultam, nem mertem apámmal megosztani, akiben a
leginkább bizalmam volt – holott ő lehet, hogy megértette volna. De ő is férfi volt. Tudhattam volna,
megnyugtatást és gyöngédséget anyámtól aligha kaphatok. Ismerve őt, számíthattam volna a
jelenetre, amit rendezett. Megértő szavak helyett szidalmak tengerét zúdította a fejemre.
’Hát, miféle nő vagy te?! Hogy van képed panaszkodni, amikor ilyen becsületes jó ember a férjed?!
Meg sem érdemled!’
A gorombaságától haragra gyúltam.
’Miért nem engedted apámnak, hogy egy hozzám való fiút válasszon nekem? Sokkal jobban törődtél
a saját sértett büszkeségeddel, mint a lányod boldogságával!’ vágtam vissza.
Felfújta magát, és újra elkezdte az ismert régi nótát a Jó Asszonyról, miszerint egy nő legyen erős és
tűrjön el mindent, bármit is mér rá az élet. S ahelyett, hogy itt panaszkodok, igyekeznem kéne, hogy
ezt a derék embert boldoggá tegyem, és gyereket szüljek végre, mert ez az én kutya kötelességem,
elsősorban ezzel kéne foglalkoznom.
Anyám agresszivitása nemhogy kibékített volna a házasélet gondolatával, hanem pont ellene
fordított. A vak engedelmesség igazságtalansága, amit tőlem elvárt, felébresztette bennem a lázadás
szellemét. Egyszerre gyűlölni kezdtem a férjemet, mert feleségének akart, stupid módon
meggyőződve, hogy kívánom őt, és hogy boldoggá vagyok téve, észre sem véve a tehetetlenségemet.
Haragudtam anyámra, úgy, mint még soha, mert nem állt az én oldalamra, és mert olyan szeretetlen
és durva volt.
Egy láthatatlan törésvonal keletkezett köztem és H között, és lassan kezdett nem érdekelni, mit érez,
és mit akar. Haragudtam rá, mert szeretett engem. A gyöngédségét és a közeledéseit, mind az

emberit, mind a házastársit, igyekeztem elhárítani. Körülbelül annyi gyöngédséget kapott tőlem,
amennyit én kaptam anyámtól.
Állandóan kértem az Istent, adja már, hogy egy fiam szülessen. Az ő születése megszabadítana engem
H-tól, és főleg H szerelmétől. Egy fiú világrahozatalával fő asszonyi kötelességemnek eleget téve,
mentesíthetném magam a további élettársi kötelezettségek alól. De az Isten egyenlőre a füle botját
sem mozdította. Még nem tudtam, hogy akár el is lökhetném H-t magamtól. Erre csak apránként
jöttem rá, és időbe telt mire elég bátorságot nyertem. Aztán már könnyen ment.
Körülbelül a házasságunk harmadik évében estem teherbe. Hálát adtam Istennek, mert az imáim
meghallgattak, és fiam született. H és én nagyon boldogok voltunk. Én megkönnyebbültem, és
örültem a szabadságomnak, ő pedig a kis családjának örvendezett. Az apa szerepet különben neki
találták ki. Én viszont nem voltam egy odaadó anya. Csak tessék-lássék foglalkoztam a babával. Ez a
gyerek az én szememben az Ő gyereke volt, nem az enyém. Igaz ugyan, hogy én szültem meg, de nem
éreztem a sajátomnak. Olyan volt, mint egy pénzösszeg, amivel kiváltom magam a rabszolgaságból.
Megtartottam a formalitást, és még H anyját is meglátogattam udvariasan, hogy megmutassuk neki a
kicsit. Egy kis városban élt valahol Középnyugaton, odafelé menet barátságos dombos vidékeken,
meg sok apró falvacskán utaztunk át. A háza egy olyan utcában állt, ahol több tucat hozzá hasonló
egyszintes házikó sorakozott, kis kertekkel és számos kutyával. Az övé is egy egyszintes épület volt,
aprócska kerttel a ház elülső felén, tele erősen illatozó terebélyes virágokkal. Az épület L alakú, és
hátrafelé folytatódott. Ott éltek a gyerekei, ha éppen nála voltak, később üresen állt.
A ház mögött egy kis kert feküdt gyümölcsfákkal és veteményessel. Szeretett a gyógynövényei körül
tenni-venni, ismerte is őket alaposan. Volt egy hatalmas fekete házőrzőkutyája, és egy kisebb,
homokszínű tacskóféleség. Később a nagy elpusztult, és a tacsi is sokat öregedett, jóval fakóbb lett a
szőre.
H anyukája egy kövérkés, alacsony asszony volt őszes hajjal, ami fiatalkorában talán barna lehetett. A
haját nagy kontyban vagy hajhálóban hordta. Az arca kerek volt, mint H-nak, pufók, pirosas pöttyös
orcákkal. Velem mindig alázatos volt, amit ki nem állhattam. Kevesebbre tartotta magát nálam, és
kábé úgy bánt velem, mintha valami hercegnő lennék, akit elvett a szegény molnár fia. Különös
tisztelet csillogott a szemében, ahányszor H-ra nézett, mintha ő volna az aranytojás a fészkében.
A látogatásaink általában rövidek voltak, mert elég messze lakott, de pont emiatt néha ott kellett
maradtunk éjszakára. Az egyik idősebb, férjhez nem ment lányával élt. Egyszer azt mondta
kedveskedve, kuncogva, hogy milyen jó lenne, ha ő a nővérem lehetne. Hát, a ”nővér” egy szúrós
tekintetű, nagydarab nő volt, sötét hajjal és szokatlanul sűrű szemöldökkel. Ha tehettem, inkább
elkerültem.
Később, ha H nem volt jelen, az anyja egész normális tudott lenni velem. Néhányszor segítettem neki
reggelit készíteni, megengedte, ha a lánya nem volt a közelben. A ház szobáiban enyhe penészszag
volt érezhető, de a frissen sült kenyér és a reggeli kolbász illata ellensúlyozta ezt.
Különös módon, H-t a testvérei törtetőnek, és önzőnek tartották. Nyilvánvalóan azt hitték, engem is
elcsábított, képtelen voltam neki ellenállni, vagy mi. Ez persze nevetséges feltételezés, és el kellett
nyomnom magamban a nevetést az együttérző tekintetük és megértő mosolyaik láttán (amiket a

bukott lánykának címeztek, aki nem volt képes nemet mondani, ah). Ez volt a fő oka, amiért nem
nagyon kerestem az alkalmat, hogy találkozzak velük.
Az igazság, amit sohasem tudtak, az volt, hogy utáltam H felesége lenni. Kicsivel a fiam születése után
közöltem vele, én végeztem feleségi kötelességeimmel egy életre. A gyereket nevelni fogom
amennyire muszáj, de többé nem akarok vele élni. Világosan elmondtam, hogy ez a házasság
részemről itt véget ért, külön hálószobát és szabad életet akarok. Egyenlőre nem szándékozom
elhagyni a házat, de fenn kívánom tartani ennek a lehetőségét.
A férjem eddig alig sejtette, hogy gond van, és nagyon megdöbbent. Azt hitte, boldog vagyok vele, és
szeretem őt! Mindig gondolta, olyan megtiszteltetés, hogy egy báró lányával élhet, amit ki kell
érdemelnie, hálásnak lennie, és engem megbecsülni.
’Én mindig tiszteletben tartom az akaratát.’ felelte.
Ám a bejelentésem után is tovább hajtogatta, hogy mondhatok én, amit akarok, ő tudja, hogy a
lelkem mélyén szeretem. Vállat vontam, és átköltöztem az emelet másik felén levő szobába.
A szobát szépen berendeztem magamnak: egy csinos kis asztal nyírfából, nyírfa öltözködő szekrény,
pár polc és egy kényelmes, süppedős piros fotel, és ehhez illő ágy. H bánatosan nézte, ahogy
rendezkedek, de nem szólt semmit. Szándékosan semmibe vettem. Titokban reméltem, hogy mint
más normális férfi tenné, megunja majd, és elmegy. Óriásit tévedtem.
Nyomorúságos képpel annyit mondott, még így is örül, hiszen egy házban élhet velem, és neki ez is
sokat jelent. Majd megpukkadtam. Jobban örültem volna, ha kiabál vagy erőszakoskodik, és okot ad
haragudni. De ő továbbra is kutyaszemekkel nézett rám.
Habár az új rend bevezetésre került, volt néhány próbálkozása. Nyilván nem vette komolyan, amit
mondtam. Nem fért a fejébe, hogy nem viccből csinálom. Nem díjaztam a kitartását. Ha átjött
hozzám, általában rövid úton elküldtem, és ha épp nem voltam udvarias kedvemben, egyenesen
kidobtam. Máskor gyakran kulcsra zártam az ajtót, amikor bekopogott, megelőzve a csúnya jelenetet.
Ilyenkor mindig zavarban volt, magyarázkodni és könyörögni próbált. Azt mondta, hiányzom neki, és
hogy engedjem néha, hogy szerethessen egy kicsit.
A fiam egy-két éves lehetett, amikor kitört a háború. A férjem az elsők közt jelentkezett katonának.
Először valahol Franciaországnál, majd Belgiumnál szolgált. Rendszeresen írt nekem, kábé kétszer egy
hónapban. Otthon voltam egy hónapig, aztán a háborús hírek miatt bepakoltam a kofferemet, és a
biztonságos északi villánkba utaztam a fiammal, közel a tengerhez.
Pár hónappal később, karácsony környékén az apai nagymamám csatlakozott hozzánk. Kedves, apró
idős hölgy volt. Nyolcvanadik éve körül járt, de lélekben fiatal maradt, bőven volt benne apám vidám
természetéből. Pompásan éreztük magukat a villában, mintha nem is lenne semmilyen háború a
világon. Hosszú sétákat tettünk a hideg tengerparton, amely békés és csendes volt, leszámítva a
tenger morajlását és a csontfagyasztó szél fütyülését.
Néhány ismerősöm szintén elment a háborúba, és voltak, akik nem jöttek haza többé. Az a sötét hajú
unokatestvérem is meghalt, akivel Nikoval közösen játszottunk. Szörnyű kimondani, de
reménykedtem, hogy a férjemet nem látom viszont. Ez volt az első eset, hogy a halálát kívántam.

Vagyis nem a halálát, csak az eltűnését. Az eltűnését az életemből. Szabadnak éreztem magam
nélküle, újra zöldnek láttam a füvet, újra éreztem, hogy a nap nekem is süt.
De másfél év után hazajött. Kapott valami csúnya sebet a combja felső részén, ami később teljesen
meggyógyult, csak a heg maradt. Karácsony másnapján érkezett a villába, borzasztóan boldog volt. A
fiam örült neki, de számomra újra elborult az ég. Elmesélte, hogy először a házunkban keresett
minket a városban. Amikor nem talált, felhívta apámat, de csak anyámat találta otthon, és ő
készségesen megmondta, hol vagyunk.
Bizonyára remélte, hogy már elfelejtettem azt a furcsa ellenségeskedést vele szemben. Azt hitte, tárt
karokkal és nemtudom miféle forró csókokkal fogadom majd. Hát, nem ragyogtam a boldogságtól, és
nem ugrottam a nyakába. Hűvösen üdvözöltem, csak amennyire a jó modor megkívánta. Látszott,
hogy próbál a kedvemre tenni, és azt szeretné, ha én is vele örülnék, és pont olyanok lennénk, mint
egy család. Nem érdekelt, és mindig hagyj-engem-békén hangulatban voltam, ha feltűnt. Egy évre rá
hazaköltöztünk a városba, de továbbra is kerültem, és igyekeztem minél kevesebb időt tölteni a
társaságában.
Egyszer, amikor már otthon voltunk, apám eljött látogatóba. Nem tudta nem észrevenni a
viselkedésemet, és azt hogy valami gond van köztünk. Az ilyesmihez jó orra volt, megszimatolta, hogy
valami nem stimmel. Hamarosan kaptam egy hívást tőle, meghívott ebédre és egy kis csevejre a
városbeli házába. Engedelmesen el is mentem, és az ebéd után félrevont, szokatlanul komoly képpel.
Leültem a dolgozószobájában egy fotelbe a kis asztalka mellett. Eldöntöttem, hogy szépítés nélkül
elmondom, ami a lelkemet nyomja, bármit is válaszol rá.
Egyenest a közepébe vágva megkérdezte, mi a baj köztem és H közt, mert nem tudta nem észrevenni,
hogy ez a kapcsolat nem valami meleg. Figyelmesen elhallgatott, és én egyenesen a szemébe néztem.
Őszintén elmondtam, hogy külön élünk, és részemről ez a házasság halott.
’Rossz előérzetem volt az elejétől, hogy H elvegyen… De reméltem, rendben lesznek a dolgok.’
vallotta be sóhajtva, ’De hát anyád annyira erősködött, tudod te is, milyen, muszáj volt beadnom a
derekam…’
Nem fűztem ehhez semmi kommentárt.
’Bárhogy is, már késő, nincs mit tenni, nem gondolhatjuk meg magunkat.’ tette hozzá lemondóan.
Úgy tűnt, nem akar nyíltan megbánást mutatni, és én se éreztem, hogy magyaráznom kellene a
viselkedésemet. Csak annyit mondtam, nem szeretem H-t, soha nem szerettem, semmit nem
éreztem iránta. Kivéve némi sajnálatot a gyógyíthatatlan szerelme iránt, tettem hozzá magamban.
Csend lett, és a beszélgetés ennyiben maradt.
Ekkoriban rendkívül magányosnak és szerencsétlennek éreztem magam. Úgy éreztem, az életemnek
semmi értelme. Mélyen belesüppedtem az önsajnálatba, és a férjem iránti haragba. A háború utáni
évben lehetett, amikor egy kicsit élénkülni látszott körülöttem az élet. Egyszer vásárolni mentem a
belvárosba, és összefutottam néhány régi iskolatársammal, s remek délutánt töltöttünk el egy
kávézóban. Végül meghívtak magukhoz. Gondoltam, rám fér egy kis vidámság, és hamarosan meg is
látogattam őket.

Távol az otthonom nyomasztó légkörétől, könnyebbnek éreztem magam, és elkezdtünk összejárni.
Bevezettek a finom társaságba, így rövid idő alatt rengeteg új ismerősöm lett, akadtak köztük
egészen fura figurák is. Aztán belekóstoltam az éjszakai életbe, és tetszett az íze. Felvettem a frivol
életstílust, és tökéletesen beilleszkedtem az új bulizós barátaim közé. Jártuk az éjszakai helyeket,
mulatókba, bárokba és az új elit vagy épp művészek partijaira mentünk, szinte mindig remekül
szórakoztunk.
Dohányozni is ekkor próbáltam először, akkor ez roppant sikkes volt. Nekem nem tetszett
különösebben. Nem törődtem semmivel, s noha még nem vetkőztem le minden gátlásomat,
próbáltam én is felvenni a ritmust. A fiammal nem sokat törődtem, a férjemmel pedig alig
találkoztam, bár az iránta érzett haragom még mindig eleven volt. Lassanként arra az elhatározásra
jutottam, hogy nevetségessé teszem őt és bosszút állok a megalázottságért: megcsalom. Még nem
tudtam, kivel és hogyan. Túl szégyenlős voltam, de a gondolat már megszületett.
Egyik idősebb barátnőm bíztatott is. Gyakran nevetett rajtam, micsoda mimóza vagyok. Ő a
kezdetektől csalta a férjét, és abszolút nem szégyellte magát. Kicsit teltkarcsú volt, és elég
szókimondó. Szeretett kihívóan öltözni, és láttam párszor rövid, szemérmetlen ruhákban. Néha el is
csodálkoztam, vajon ő is volt-e egyszerű iskolás lány. Kacagva ecsetelte, hogy már a házassága előtt
csalta a férjét, és utána sem tette lapátra a kedvesét egy olyan apróság miatt, mint a második férjeura. Piszok mázlija volt, mert az első férje meghalt, és hozzámehetett a szeretőjéhez. Mikor én
megismertem, már javában nyűtte a másodikat. Házasságtörés terén bőven volt tapasztalata,
gondoltam elismerően, és titokban irigyeltem a merészségét.
Lassan szedtem össze a bátorságomat, és elkezdtem próbálgatni az erőmet kisebb flörtökkel,
amolyan szemezésfélével, kétértelműséggel. Rájöttem, hogy ez pompás szórakozás. Aztán egyszer,
néhány ital legurítása után, egy frissen megismert fiúval elég messzire mentünk. Végül sikerült
megcsalnom a férjemet. Olyan váratlanul történt, mint egy baleset, és meglepődtem, hogy csak ennyi
az egész. Egy tapasztalatlan kiskölyök volt, magas, sötét hajú, és valószínűleg legalább öt évvel
fiatalabb nálam. A lelkiismeretem pedig meg se szólalt, noha számítottam némi lelkifurdalásra.
Egy tipikus egyéjszakás volt, mégis számomra a győzelmet jelentette. Legyőztem a saját gátlásaimat,
és végre szabadnak éreztem magam, hiszen szabadon azé lehetek, akié akarok, nem vagyok többé a
gyengeelméjű férjem tulajdona. Ami a legjobb volt, az önbizalmam érezhetően nőtt. Valami kaján
öröm töltött el, hogy rosszat tehetek büntetés nélkül.
Aztán megcsaltam másodszor is. Ez már három napig tartott! Aztán minél többet eszik valaki, annál
inkább nő az étvágy… Úgy éreztem, minden bilincs leoldódott rólam, és élveztem, hogy szégyentelen
lehetek. H nem sokat észlelt ebből, talán csak annyit, hogy a hangulatom megváltozott. Ez igaz,
sokkal vidámabb voltam, és elégedettebb képpel jártam-keltem.
Aztán valahogy ráuntam a nyüzsgésre és utazgatni lett kedvem. H készségesen elkísért, valószínűleg
avval a buta reménnyel, hogy ha más földrajzi koordinátán tartózkodunk, akkor majd hirtelen
beleszeretek. De egy hét után szólt, hogy hazamenne, nehezen viselte, hogy kiesik a munkából. El is
ment, és mivel nekem semmi kedvem nem volt követni, mi továbbutaztunk: a kisfiam, én, és a
szobalányunk, aki gyermekfelvigyázó is volt egyben. Fiatal, kedves arcú nő volt, hosszú,
gesztenyebarna hajjal, amit általában lófarokba kötve viselt.

Így találkoztam össze egy napsütéses őszi délután egy kedves kis város tópartján a gyermekkori
ismerősömmel, Nikoval. Éppen a kicsivel meg a nevelő lánnyal sétáltunk a tó melletti sétányon,
amikor szembejött velünk. Azonnal megismertük egymást, pedig rég nem találkoztunk, és
mindketten igencsak megváltoztunk.
Középmagas, izmos fiú lett belőle, a haja még mindig szőke, igaz már nem olyan hófehéres, a szeme
pedig ugyanolyan középkék. Szemmel láthatóan remek formában volt, annak ellenére, hogy
kiskorában sokszor betegeskedett. Fehér öltönyt viselt, ami nagyszerűen állt rajta, még a kalapja is
fehér volt, ami a napfényben vakítóan fénylett. Tizenkét éves korom óta nem láttam, és majdnem
teljesen elfelejtetem. Kellemes meglepetés volt összefutni egy ilyen régi jó baráttal.
Ő is örült nekem, csatlakozott hozzánk, és együtt sétáltunk tovább. A fiam nagyon tetszett neki, és
elcsodálkozott, hogy az enyém. Különben a gyereknek barna, kicsit göndöres haja és kékes szeme volt.
Ötéves lehetett ekkortájt. Niko elmesélte, még nincs felesége, és bár a szülei unszolják, semmi kedve
nősülni. Emiatt ritkábban megy haza, így megússza a szentbeszédet.
Mint várható volt, a szülei ragaszkodtak, hogy a katonai akadémiára járjon, a családi hagyománynak
megfelelően. Gondolom, ott izmosodott ki. Megnyugtattam, hogy nem vesztett semmit, és ne
hamarkodja el a házasodást, abból csak baj van, én már csak tudom. Csodálkozva nézett rám, aztán
elnevette magát.
A délután többi részét velünk töltötte, és evett velünk egy fagyit a hotel teraszán, ahol megszálltunk.
Gyönyörű nap volt, ragyogó és meleg napsütésessel, békés és valahogy ritka nyugodt, gondtalan.
Másnap még egyet sétáltunk reggeli után. Címet cseréltünk azzal, hogy majd írunk egymásnak.
Harmadnap elutazott, valami intéznivalója volt egy barátjával. Kis idővel később mi is követtük a
példáját, és elutaztunk máshová.
A nyár többi részét, ami hosszú és forró volt újra otthon, a férjemmel közös házban töltöttem, és
hanyagoltam a társaságot, legalábbis ritkábban jártam el. H-ra úgy tekintettem, mint egy csótányra.
Még könyörgőbben nézett rám, valami különös fájdalom ült a szemében. Ugyanúgy nem adta fel az
esti próbálkozásait, én meg ugyanúgy elutasítottam.
Egyszer előfordult, hogy azt mondta, nem megy el az ajtómból, ha nem engedem be. Nem is ment.
Reggel ott találtam rá, a küszöböm előtt aludt, majdnem hasra estem benne. Azt hiszem, nem értette,
miért teszem ezt vele. Elkeseredett, sokszor sírva jött oda hozzám, és remélte talán egyszer megesik
rajt a szívem. De nem törődtem vele. A saját bánatommal voltam eltelve, és nem érdekelt a másé.
Azt pedig nem akartam neki megengedni, hogy a közelemben legyen.
Rettentően unatkoztam, bármi is volt a napi program. Egyik nap aztán, amikor a fiókomban
kotorásztam, kezembe került Niko címe. Írtam neki, csak hogy lefoglaljam magam. Gondoltam, úgyis
nők után futkos, vagy utazgat, biztos nincs ideje gyerekkori barátságokat ápolgatni.
Ám legnagyobb megdöbbenésemre válaszolt. Kedves, őszinte és rövid levelet írt. Aztán megint írtam,
amire újra válaszolt, és kialakult köztünk egy stabil levelezés, pontosan, ahogy ígérte. Időről-időre
egyre többet és egyre őszintébben beszéltünk magunkról. Igazán üdítő volt nem színlelni egyszer az
életben.

Hónapok teltek el, és amikor a sötét tél véget ért, tavasz elejétől ismét jobban eljártam szórakozni.
Ekkor volt az is, hogy a férjemet harmadszor megcsaltam. A harmadik szeretőm egy barna hajú pasas
volt, nálam öt-hat évvel idősebb. Rövid haja, és rövid bajusza volt, meg erős, csontroppantó kezei.
A ”románc” nem több mint hat napig tartott. Mivel rendszeresen eljártam otthonról, a levelezésünk
Nikoval lassan elapadt, lusta voltam leveleket írogatni.
De egyszer egy partin találkoztam vele. Nem hinném, hogy szolid családanyának tűnhettem. Egy kicsit
meghökkent, de nem jött zavarba, és nem tűnt különösebben csalódottnak. Az egész estét
átbeszélgettük, miközben alaposan becsíptünk. Láthatóan tetszett neki ez a fajta éjjeli pillangó lét,
amivel újfent sikerült meglepnie. Aztán két nap múlva újra összefutottunk egy kis színházban. A
harmadik alkalmat már megbeszéltük.
Otthon a férjem csinált valami nagyon bosszantót, és arra jutottam, hogy ideje kemény szankciókhoz
folyamodni. Bosszúra vágytam. Eldöntöttem, hogy ezúttal igazi fájdalmat fogok okozni neki, meg
fogom ölni azt az annyira gyűlölt szerelmét. Úgy csalom meg, hogy ne hunyhasson szemet fölötte,
úgy, hogy mások is megtudják!
Egy partin összejöttem egy művésszel, valami forgatókönyvíróval vagy kivel, azt mondta egy
színháznak dolgozik. Amennyire emlékszem részeg voltam, és teli szájjal vihogtam mindenen. Nem
volt magas, a haja rendezetlen és sötét, a szemei feketék, picik, és hiúzszerűek. Laza lélek volt, és az
éjszakának élt. Imádott mindenkit, aki legyezte a hiúságát, ”az én drága hallgatóságom”, így hívott
minden embert nagyvonalúan. Leginkább gondtalan és lusta volt, még a gesztusaiban is volt valami
lajhárszerű. Imádta a könnyen barátkozó, nyitott embereket, akik itták a szavait. Szerelmes volt a
saját hangjába, és órákig bírta a ”Művészet, ah” témáról jártatni a száját.
Eleinte lenyűgöző figurának tűnt, de később, ahogy jobban kiismertem, és láttam, hogy ez a szokása,
nagyon untam a bombasztikus, de üres szavak folyamát. Elhagytam épp mielőtt kidobott volna. Elege
lett belőlem, mert nem varázsolt el az ő ”művészi érzékenysége”, ami szépen hangzott, de nem
takart mást, mint gőgöt, fafejűséget, idiotizmust, és felpuffadt egót. Képtelen voltam követni az ő
magasan szárnyaló gondolatmenetét, közölte nagyképűen.
Nos, a magam részéről nem kevésbé volt elegem belőle. Tapintatlan volt – ezt a tapintatlanságot
büszkén őszinteségnek, és az igazsághoz való ragaszkodásnak titulálta – és szétszórt, elfelejtve
találkákat és ígéreteket. Kifejezetten büszke volt a kaotikus, rendetlen életvitelére. Mindezek
tetejébe számtalanszor hazudott nekem, és zavartalanul hetyegett olcsó nőcskékkel a bárban,
miközben én ott ültem az oldalán az asztalánál. Általában nem csináltam jelenetet, rezzenéstelen
arccal tűrtem, de belül egyre inkább bosszantottak a dolgai.
Elég ideig maradtam vele, hogy tudjam, nyilvánosságra kerül, és leszúrja a férjemet. Az egész affér
nem tartott tovább három hétnél, de óriási botrányt kavart. H most már máshogy nézett rám, mikor
két hét múlva megjelentem otthon. Nyilván nem tudta, mit higgyen. Láttam rajta, hogy meg van
rettenve, de féltékenységnek és dühnek nyoma sem volt a viselkedésében, csak szomorúságnak. Meg
se szólalt, csak szomorú pillantásokat küldött felém. Az egyetlen reakciója annyi volt, hogy esténként
leitta magát, ezt a szobalány mesélte.
Élveztem, hogy szenvedni látom, ez valami kéjes örömet okozott nekem. Tudtam, hogy minél
boldogabbnak lát mással, annál jobban szenved, és én meg is tettem mindent, hogy fokozzam a

gyötrelmét. Próbált beszélgetéseket kezdeményezni, de én azonnal eltűntem a színről, ha megszólalt.
Nem tudtam megbocsátani az engedékenységét. Azt akartam, hogy kidobjon a házból, viselkedjen
szigorúan és hagyja abba az imádatot. Többre becsültem volna, ha mondjuk megver. De ő szótlan
maradt. Néha szerintem tudta is, hova megyek, amikor csinosan és jókedvűen elhagytam a házat.
Nem ő volt az egyetlen, aki meg volt döbbenve. Nicholaus sem értett semmit. Azt vettem észre, hogy
kerül engem. Aztán pár hét múlva mégis csak odajött hozzám, és leült az asztalomhoz. Hosszasan
nézett, és óvatosan kezdte a mondókáját. Aznap éjjel nem ittunk semmit. Ehelyett elmondtam neki
mindent rólam és H-ról, így egyike lett azon keveseknek, akik tudták miféle nyomorúságos házasság a
mienk.
Láthatóan megnyugodott, hogy így megbízom benne. Véleménye szerint H nagyon felelőtlen és
ostoba volt, amikor feleségül vett egy lányt, akiről tudta, mert szerinte ezt minden férfi megérzi, hogy
annak a lánynak egyetlen porcikája sem kívánja ezt. Azt is mondta, hogy H visszaélt a naivságommal,
és oda se figyelt a másik érzéseire, kétségeire. Vagy csak annyira saját magával volt elfoglalva, hogy a
másikét észre se veszi.
Jobban éreztem magam, hogy végre megoszthattam ezt valakivel, aki meghallgatott, és képes volt
megérteni. Nicholaus volt az egyetlen barátom, akinek el mertem mondani az igazat, és bár nyilván
rájött, hogy nem vagyok egy ma született bárány, mégsem tekintett rossz és gonosz nőnek. Hálás
voltam, és egy picit zavarba jöttem. Nem voltam hozzászokva, hogy a titkaimat megemlítsem, vagy
csak egyszerűen olyasvalakivel beszélgessek, aki ilyen barátilag viselkedik velem, még az után is, hogy
akkora disznóságokat csináltam.
Többször találkoztunk és jól éreztük magunkat együtt, sosem unatkoztunk. Furcsa módon, bár
többször megfordult a fejemben, hogy megcsaljam H-t, ő valahogy sosem jött számításba eszközként.
Nem szívesen piszkoltam volna be a személyét a házastársi harag szennyével. De ahogy telt az idő,
rájöttünk mindketten, hogy ez kezd több lenni, mint gyermekkori barátság.
Fogalmam sem volt, mi a csoda történik velem, és szorongani kezdtem. Csak azt vettem észre, hogy
egyszerűen képtelen vagyok bármire is figyelni, állandóan ő jár a fejemben. Minden alkalommal,
amikor találkoztunk azt lestem, vajon ő is így lehet-e ezzel, vagy egyedül vagyok a furcsa érzéseimmel.
De hamar észrevettem a tekintetéből, hogy ő is hasonló cipőben járhat.
A következő alkalommal a beszélgetés csókolózásba fulladt. Lassan, ahogy újra és újra átgondoltam
ezt az álmatlan éjszakákon, rájöttem, nincs értelme tagadni, úgy tűnik szerelmes lettem. Életemben
először. Mégis, volt ebben valami kétségbeejtő. Soha nem jutott eszembe, hogy megcsaljam vele a
hülye férjemet, nem tudtam elviselni a gondolatot. Különös módon, minél inkább tisztában voltam az
helyzetemmel, annál szégyenlősebb lettem. Féltem, képtelen leszek Niko elől elrejteni, a sasszemével
úgyis azonnal átlát majd az ügyetlen tettetésemen, sőt, talán már észre is vette…
Egy éjjel ismét a kedvenc társaságunkkal tartottam, amikor Nicholausba botlottam egy klubban.
Meglepődtem, fogalmam sem volt, mit keres itt, nem szólt, hogy jönni szeretne. Legurítottunk pár
koktélt, és kissé szabadossá és szemtelenné váltunk, akár a többiek a társaságban.
Ekkor hirtelen megragadta a kezemet és elhúzott egy másik kétszékes kis asztalhoz, ami a sötétebbik
oldalon állt. Nevetgéltem, nem értettem, miért jobb ennél ülni, mint a másiknál, ez is olyan formájú,
mutattam rá, de nem igazán figyelt rám. A többiek hamarosan elfeledkeztek rólunk, és vidáman

csiviteltek és vihorásztak pár asztallal odébb. Álmos voltam, a fejem nehéznek tűnt, és eléggé be
voltam csiccsentve, de csak beszéltem tovább, és tovább, azt hiszem, rengeteg zöldséget mondtam.
Egyszer csak megálltam. Arra lettem figyelmes, hogy egyedül én szövegelek. Nicholaus nem szólt egy
kukkot se, és bár alig vettem tudomást a környezetemről, monotonnak tűnt a saját hangom. Ámulva
néztem rá, mitől lett ilyen komoly.
‘Mi az már?’ kérdeztem egy csálé mosollyal, azt gondolva, hogy talán van valami jó vicc a tarsolyában.
Nem válaszolt semmit, és percekig bámultunk egymást. Akkor hirtelen előrehajoltam, és lustán
közelebb húztam, és adtam neki egy csókot. Nem húzódott el, hanem engedte, és következő percben
becsatlakozott ő is. Nem tudom hogyan, erős vágy tört rám. Különös hangulatban volt, és én
felugrottam egy új elhatározással, és elrohantam. Nic nagy szemekkel nézett körbe, hova megyek
éppen most. De nem mentem messzire.
A jól ismert pultos asszonyhoz siettem, hogy elkérjem az egyik fenti szoba kulcsát. A kulccsal a
kezemben, visszasiettem Nichez, megragadtam a kezét, és húztam magammal, fel a lépcsőn. Egy
percig ellenállt, először nem értette, mi ez. Amikor a lépcsőkhöz értünk, leesett neki, ugye, nem volt
kevésbé kótyagos, aznap mind a ketten ittunk bőven.
Elértük a kis, rövid folyosót az emeleten, ahol hamar megtaláltuk az ajtót, és megpróbáltam a kulcsot
a zárba illeszteni, ami nem ment könnyen. Heves csókolózás kezdődött. Én csak vihogtam végig, és a
következő percben sikerült az ajtót kinyitnom, és mindketten beestünk, szó szerint. Minden nagyon
gyorsan történt. Hihetetlenül ügyetlenek voltunk, és mivel vak sötét volt a szobában, többször is
átborultunk egymáson, meg különféle bútordarabokon, mire végre szilárd helyet találtunk a recsegős
és dohos ágyon. Kicsivel később elaludtunk, félig felöltözve.
Az éjszaka közepén ébredtem fel a folyosóról beszűrődő hangos veszekedés hangjaira. Alig tudtam
összerakni, hogy mi történt, és hol vagyok, mégis mi történhetett, hogy itt vagyok Nikoval, aki úgy
alszik, mint egy medve. Az jutott eszembe, nyilván alszom én is, és ezt a fura álmot látom. Beletelt
néhány percbe mire rájöttem, ez bizony nem álom.
Hirtelen eszembe jutott minden. Atyaég, mit tettem, gondoltam rémülten. Kicsúsztam Nicholaus
karja alól és az ágy szélére ültem. Felpattantam, és felöltöztem olyan alaposan, ahogy ez a sötétben
sikerült. Igyekeztem olyan csendben maradni, amennyire lehet, nem akartam felébreszteni, nem
tudtam volna elviselni a gondolatot, hogy a szemébe kell néznem ezek után. Bűnösnek éreztem
magam, úgy éreztem szaladnom kell, talán elmenekülök az országból is messzire!
Hazarohantam. A ház csendes volt, mindenki mélyen aludt. Zajtalanul fellépdeltem az emeletre,
ahogy szoktam az éjjeli szórakozás után, és bezárkóztam a szobámba. Teljesen zilált voltam, a
szégyen szörnyű súlya nyomta a lelkiismeretemet. Az ágyra vetettem magam, és a mennyezetet
bámultam.
Soha nem szégyelltem magam azért, hogy megcsalom H-t, de ez, ez most más volt. Nicholaus volt az
egyetlen barátságos személy az én nyomorúságos életemben, és lám, mit tettem vele! Ha magához
tér majd abban a kopott kis szobában, mit fog gondolni rólam? Meg se lepődnék, ha annyira
megbotránkozna, hogy látni se akarna többé! A falba tudtam volna verni a fejem, miért, miért, miért
kellett ezt csinálni!

Következő héten végig otthon maradtam. Elég tartózkodó lettem, csak tépelődtem. Még egy
beszélgetés elől se menekültem el H-val a vacsoraasztalnál. Nem mondott sokat, csak a következő
pár hétvége programjairól beszélt (nagymamámhoz menni, meg az anyjához), és a munkájáról. Nem
tűnt haragosnak vagy sértődöttnek, teljesen a normális önmaga volt. Talán kissé gondterhelt a
munkája miatt, mint általában. Azt hiszem, magában csodálkozott, miért maradok otthon ilyen sokáig
és miért vagyok ilyen csendes, hiszen ez nem volt rám jellemző az utóbbi időkben.
Már rég feladta az éjjeli próbálkozásait, és keveset beszélt velem, nyilván hogy távol tartsa magát a
lehetőségtől, hogy kegyetlenkedjek vele. Hálásan vettem a fegyverszünetet, különösen most, amikor
ennyire aggódtam. Szégyen mardosta a bensőmet, mint a forró higany, és nem tudtam elképzelni se,
milyen valószínűtlen, hogy valaha is lesz esélyem helyrehozni a rombolást, amit okoztam a
kapcsolatomban Nicholausszal.
A következő héten kedden felhívott. Szerencsére kora délelőtt volt, ebéd előtt, így H nem volt a
közelben, és szabadon beszélhettem. Hát, alig tudtam beszélni. Nagyot nyeltem, amint meghallottam
a hangját a telefon másik végén, és képtelen voltam két értelmes mondatot összefűzni.
’Mit csinálsz mostanában? Úgy eltűntél!’ kezdte könnyedén.
‘Nem sokat. Csak nem volt kedvem elmenni sehova…’
‘Hát az kár, mert ma este lesz egy érdekes kiállítás a P hallban, amit biztos nem szalasztok el.
‘ újságolta, majd kis szünetet tartott, ‘Arra gondoltam, megkérdezlek, van-e kedved jönni…’
Hallgattam, fájdalmas gombóc ült a torkomban.
‘Persze nem muszáj, ha inkább otthon akarsz maradni…’ tette hozzá titokzatosan.
Talán csak képzeltem, de a hangja mintha hűvösebben csengett volna, és még jobban szorongtam.
Nyilván nem tart sokra a múlt heti után… Vele találkozni veszélyes, de az végülis egy nyilvános hely,
emberek mindenfelé.
‘Nem tudom…’ mondtam erőtlenül, mikor sikerült végre kinyögnöm valamit.
Elképzeltem magam, ahogy szembenézek vele, és éreztem, hogy belesüllyednék a szőnyegbe. De,
másrészről különös vágyat éreztem, hogy elfogadjam az ajánlatát, még akkor is, ha vélhetően hűvös
vagy épp lekezelő lesz. Kifürkészhetetlen csend honolt a telefon másik végén.
‘Nézd, nem gondolom, hogy… Én tényleg…’ fakadtam ki majdnem bocsánatkérőn, de ő közbevágott,
mintha tudná, mit akarok mondani.
‘Hétkor a P hallban leszek.’ mondta, és hozzátette, kissé szórakozottan, ‘Csak gondold meg, jó lenne,
ha te is jönnél.’
Letette a kagylót, és nekem fogalmam se volt, hogy ez mit akart jelenteni. Hát akkor, bíztattam
magam, csak felöltözök és indulás, nem kerülhetem az életem végéig, nem lehetek ennyire gyerekes.
Nem, nincs értelme halogatni, ismételgettem magamnak, mert már azon voltam, hogy feltárcsázom a
számát és lemondom az egészet. Talán nem is haragszik rám, vagy még jobb, talán nem is emlékszik!

Hiába próbáltam higgadt maradni, kissé reszkettem. Este pedig beültem a taxi hátsó ülésére, amit
rendeltem, és elindultunk. Úgy éreztem magam, mintha csatába mennék, és igyekeztem nem arra
gondolni, hogy talán most közeledek életem egyik legmegalázóbb – mit megalázó, megsemmisítő
tapasztalata felé.
Felkészültem a legrosszabbra, ahogy a taxi megállt a grandiózus bejárat előtt, a kapuk után, ahol
hemzsegtek a csevegő, csinosan öltözött és jókedvű emberek. Fizettem a sofőrnek, és egy pillanatra
megálltam a bejárattal szemben. Hát, jöjjön, aminek jönnie kell, én itt vagyok és szembeszállok vele…
Ahogy besétáltam a bejárati részen, az volt a határozott benyomásom, hogy kisebb csoda lenne, ha
ezen a zsúfolt helyen bármelyik barátomat észrevenném. Ez még jól is jönne, gondoltam felvidulva,
lám, itt voltam, de sajnos nem találkoztam senkivel. Micsoda kár. Nem utasítottam el az ajánlatát, és
mégse kell beszélnem vele! Persze, kicsit azért sajnálnám…
De nem volt aznap szerencsém, és ahogy átjutottam az egyik termen, és a másikba értem, aminek a
közepén egy kis pódiumot állítottak össze, körülötte kis kerek asztalokkal a közönség számára, a
második vagy harmadik lépésnél meghallottam Nicholaus ismerős hangját valahonnan balról.
Megtorpantam, és már láttam is.
’Á, tudtam, hogy előkerülsz! Unalmas lehet bezárva lenni abban a házban!’ üdvözölt vidáman, és
félrevont a könyökömnél fogva, el a többi ember útjából.
Nem ültünk le, valószínűleg az asztalokat előre kellett lefoglalni. Hátul álltunk meg a falnál, úgy mint
a többi néző, akinek nem volt szerencséje. Félve néztem rá, és talán a szemem káprázott, de
egyáltalán nem tűnt szétszórtnak, hűvösnek vagy dühösnek, teljesen a normális önmaga volt. Nem
figyelt rám, azzal volt elfoglalva, hogy lesse, mi történik középen.
Gondterhelten bámultam az előttem ülő fekete öltönyös, kopasz férfi hátát, aki egy talpig vörösbe
öltözött hölgy társaságában üldögélt. A hölgynek akkora vörös kalap díszlett a fején, mint egy
sombrero, és ehhez illő gálaruhában volt, épp valami kékes koktélt szürcsölgetett. Nyilván
bámulatosnak képzelte magát, és nem nevetségesnek, mint egy túlméretezett pipacs lábakon,
kezekkel… Elmerengtem egy percre, miért nem piros színű italt rendelt magának, ami menne a
lángoló külsejéhez, és hogy milyen jól összeillene egy tűzoltóval…
Fogalmam sem volt, Nic viselkedése mit jelentett. Felpillantottam rá újra, és végre ő is rám nézett.
Tudtam, hogy muszáj beszélnem róla, és habozás nélkül elkezdtem.
’Annyira sajnálom…’ mondtam halkan, hogy csak ő hallja.
Álmélkodva nézett rám, szélesen vigyorogva.
‘Mit..?’
Gyorsan hadartam, hogy ne tudjon közbevágni.
‘Annyira szégyellem magam, amiatt, ami a múltkor történt, tudod… Ne haragudj, nem gondoltam
komolyan, csak részeg voltam… Meg hülye, persze… Annyira sajnálom…’
Elámult.

‘Ne légy buta. Én nem vagyok mérges.’
’Nem kell udvariaskodni… Teljesen megértem, ha utálsz miatta…’ motyogtam, a kopasz fejűt fixírozva,
aki a vörös ruhás nővel ült. Éreztem, hogy ég az arcom.
Nem mertem Nicholausra nézni, pedig éreztem, hogy figyel.
Titokban reméltem, hogy azt válaszolja, nem emlékszik, bármi is az igazság. De ő lassan elkezdte,
halkan, mert a program már elkezdődött,
’Szóval ezért bujkáltál a házadban?’
Nem tudtam nem kihallani a gúnyos hangsúlyt. Nem válaszoltam, csak rápillantottam, és gyorsan
vissza, most a vörös nőre, aki előkelő pózban, a karjára támasztott fejjel, kissé kifordulva nézte az
előadást. Örültem, hogy Nic nem nevetett.
’Akkor még jó is, hogy hívtalak, így legalább tisztázhatjuk.’ kezdte, és folytatta határozottan,
miközben én aggódva figyeltem, ’Nem haragszom. Rendben?’ mondta nyugodtan, és ahogy figyeltem,
egy sóhajjal hozzátette, ’És nincs semmi, ami miatt szégyenkezni kéne.’ fejezte be, és rám nézett,
értem-e.
’Már hogyne volna!’ mondtam felháborodva, ’Úgy gondoltam, el kell mondanom, hogy mennyire
sajnálom.’
’Én viszont nem.’ mondta egyszerűen, és kifürkészhetetlenül pillantott rám.
’De az egész annyira olyan volt, olyan…’
’Teljesen rendben volt.’ mondta és visszafordult, hogy az előadást nézze.
Nem hittem a fülemnek. Csodálkoztam, hogy ennyire félvállról veszi, ami ugye legalább annyira rossz,
mert azt sugallja, hogy az egész nem sokat jelentett neki. Hát, ha ő ennyire könnyedén áll hozzá,
akkor talán nekem se kéne ennyit aggodalmaskodni, gondoltam magamban, és én is inkább az
előadást figyeltem, némileg megnyugodva.
Az első két rész rövid volt, de már kezdtem kissé unni, hosszadalmas volt és számomra túl művészi.
’Azt hiszem, én elindulok haza…’ súgtam oda, amikor a második rész véget ért.
A lábaimat már alig éreztem a több mint másfél órás ácsorgástól.
’Na igen, miért is ne, nekem is elegem van ebből, igazából jobbra számítottam… Mi lenne, ha innánk
egy kávét vagy egy italt valamerre?’ sietett készségesen.
’Ó nem, nem, nem most… Egy másik nap, talán… Legjobb, ha én megyek is…’
’Akkor hazakísérlek! Indulás. Van vagy tíz taxi a kapuknál, láttam őket, amikor jöttem.’
Sarkon fordult, és fürgén kivágtatott a teremből, megértem utána kocogni a magas sarkú cipőmben,
de hamarosan el is tűnt. Amikor elértem a kapuk előtti járdát, már elfoglalt egy kocsit nekünk, és
integetett. Jó Isten, esélyem sincs túljárni az eszén, gondoltam, úgy tűnik, nem menekülhetek előle.

Egy sóhajjal beültem hátra, Nicholaus pedig a ugyanígy a másik oldalról. Izgatottnak tűnt valami miatt,
és szélesen mosolygott. Nem tudtam, mire véljem a viselkedését, és azt se, hogy miért lett annyira
fontos, hogy hazakísérjen, de nem mondtam semmit. Ez egy különleges kocsi volt, felszerelve egy
lakkbőr fallal, amin egy ovális lyuk volt a kommunikáció miatt, és hogy használni tudják a
visszapillantó tükröt.
Ez a fal kissé nyugtalanná tett, és gyanakvóvá is, mert olyan érzést keltett, mintha egyedül lennénk
egy kis kabinban. Ez pedig olyan dolog volt, amit minden erőmmel igyekeztem elkerülni. Nic az út
alatt könnyedén csevegett valamit azokról a művészekről vagy kicsodákról. Alig figyeltem, de
észrevettem egy szokatlan élénk csillogást a szemében, amit eddig nem láttam, és igen
kényelmetlenül éreztem magam tőle.
Amikor leparkoltunk a házunk előtt, felé fordultam, és épp mondtam volna, hogy most megyek, de
nem tudtam megszólalni se, mert megragadott és vadul csókolózni kezdtünk. Megdöbbentően
hirtelen jött, és nehezen hagytuk abba. A sofőr nem törődött velünk, valószínűleg megszokta, hogy
hasonló jelenetek történnek a hátsó ülésén, és nagy nyugalommal letekerte az ablakot.
Hatalmas önfegyelmet gyakorolva kitéptem magam, és motyogtam egy ’Akkor megyek’-et, és
kikecmeregtem a kocsiból. Átrohantam a kis kertkapunkon, és a belső feléhez, a kőkerítés egyik
oszlopához lapultam, ami elrejtett. Hallottam, ahogy a sofőr beindítja a motort, és a kocsi eltávolodik.
Lehunytam a szemem, hogy lehűljek kissé, szinte lázasnak éreztem magam.
Megrémültem magamtól, megrémültem, hogy mennyire kevés ellenőrzésem van afölött, ami
történik, amikor együtt vagyunk. Ez egyáltalán nem olyan volt, mint egy szórakoztató kis flört, ahol az
ember bármelyik pillanatban kiszállhat. Nem tudtam tisztán, mi az, amit akarok, vagy mit kellene
akarnom, és nem voltam biztos benne, hogy elég erős és bátor vagyok hozzá. Nem láttam, hova fog
ez vezetni, lám, most is elfelejtettem az óvatosságot, elfelejtettem, hogy a férjem akár itthon lehet.
Zaklatott voltam, és korán lefeküdtem, vacsora nélkül, mondván, hogy fáj a fejem. Tényleg fájt.
Aludni se tudtam. Nem volt nehéz kitalálni, Nic mit akart, és titokban, amikor mertem a szívemre
hallgatni, tudtam, hogy ugyanúgy osztozom a vágyában. De hát, tegyük fel, hogy megtörténik, ahogy
kétségtelenül meg fog, mi lesz akkor? Mi lesz, ha röviddel utána elhagy? A gondolat borzalmas volt.
Vagy ha együtt maradunk, bujkálni fogunk életünk végéig??
Mert nem voltam szabad az ő számára, ezt tudnia kellett, még ha szemmel láthatóan ez nem
túlzottan érdekelte. Még most is házas voltam, és ha simán meg is csalhattam H-t, volt egy gyerekem
is. Ha Nickel maradok, a legjobbat szeretném neki adni magamból, nem egy szégyenteljes, kicsinyes,
és közönséges házasságtörést, ami annyira méltatlan volt ahhoz a gyönyörű dologhoz, amit iránta
éreztem. Képtelen voltam rávenni magam, hogy lehúzzam magammal abba a mocsokba, amiben
éltem. De mégis, nem tudtam nem vágyni rá, volt valami olyan megnyugtató a puszta jelenlétében.
Az egész reménytelennek tűnt, és fogalmam sem volt, hogy győzzem meg őt, hogy ne akarjon
engem… Vagy elsősorban magamat…
Másnap is ugyanebben a szétszórt állapotban voltam, bármihez fogtam, nem találtam a helyem, és a
gondolataim folyton visszatértek Nicholaushoz. Azon kaptam magam, hogy tűnődöm, mit csinálhat
éppen, például a könyv, amit olvastam lecsúszott az ölemből és a padlón landolt egy tompa
puffanással, ez ébresztett fel a merengésből. Világosabb volt, mint a nap: szerelmes lettem. Ez

annyira csodálatos volt, gyűlöltem hadakozni ellene, mégis képtelen voltam máshogy tenni. Akartam
is, meg nem is, gyáva és bátor voltam egyszerre. Az éjszakát ismét álmatlanul töltöttem. Ha csak
beszélhetnék vele, és belátná, hogy ennek nincs jövője…
Következő nap dél körül megszólalt a telefon. Nicholaus volt. Kissé nyugtalannak hangzott, és
kérdezte, vajon tudnánk-e újra találkozni.
’Eljöhetnél ide, tudod, még sose láttad a házamat, nem?’ szólt reménykedve, igyekezvén könnyednek
hangzani, de a hangja hamisan vidámnak csengett, érzékeltem némi bűntudatot benne.
’Nem, nem láttam. Nézd, én-’ kezdtem, de ő félbeszakított.
’Szóval? Várhatlak? Persze, nem muszáj, ha nem akarsz-’ mondta gyorsan, de most én vágtam közbe,
’Nem. És ne is mondj többet, nem megyek oda.’
Pár percnyi néma csend követte ezt a kijelentést. Mikor újra megszólalt, minden jókedv eltűnt a
hangjából.
’Miért?’
’Ó, Nic, tudod, hogy nem mehetek oda. Egyszerűen nem…’ mondtam könyörögve.
Miért nem érti meg, hogy ez céltalan?
’A házamat nem akarod látni, vagy engem? Ez azt jelenti, hogy nem is akarsz velem többet találkozni?’
’Nem tudom.’ mondtam halkan, és majd a szívem szakadt bele.
’Légyszives, én szeretnék beszélni veled, ez minden. Találkozhatunk máshol is, ha az jobb neked… Mit
szólnál ahhoz a kis tóhoz a külváros felé, ahol park is van? Tudod, ahol az a kísérteties régi kávézó
áll…’ ajánlotta tüstént, igyekezvén ártatlannak tűnni.
’Nic, kérlek…’ kértem, de ő tovább ment, mit sem törődve a tiltakozásommal.
’A tó úgyis a közelemben van…’ jegyezte meg, majd gyorsan, ’Persze, nem kell majd feljönnöd,
esküszöm!’ tette hozzá, és mivel én hallgatag és gyanakvó maradtam, kissé türelmetlenül
hozzáfűzte, ’Jaj, ne már! Ne mondj nemet!’
’Nic, én-’ kezdtem volna, hogy ellene vessek valamit.
’Csak legyél ott.’ kérte, ’Ott leszel, ugye?’ kérdezte újfent, és én megadtam magam.
’Igen.’ mondtam egy sóhajjal, egy hosszú terhes szünet után, tudván, hogy éppen sodródom az
elkerülhetetlen felé.
’Hat órakor a sétánynál, közel az úthoz, ahol azok a fiatal füzek vannak.’ mondta, s mivel nem szóltam
semmit sem mellette, sem ellene, ’Ott fogok várni.’
’Rendben.’ hagytam rá, úgy éreztem magam, mint akinek megpecsételődött a sorsa. Visszatettem a
beszélőt, ami a helyére csúszott egy kattanással. Szóval megint találkozom vele, gondoltam
tehetetlenül. Úgy látszik, kénytelen leszek a vereséget előbb beismerni, mint reméltem…

Veszett csatában harcolok, állapítottam meg magamnak szomorúan, ahogy felsétáltam az emeletre.
Csak egy kevés húslevest ettem vacsorára, mert gombócot éreztem a torkomban, és valami
ólomsúlyt a gyomromban. Ismét nem tudtam aludni éjjel, már hajnalban ébren voltam.
A következő nap teljesen szokványosan zajlott, és öt harminckor, teljesen felöltözve, egy hosszú
kabátban a szél ellen elindultam a bejárati kapunkig, ahol egy fekete taxi már várt, hogy elvigyen
ahhoz a tóhoz. Az út úgy húsz percig tartott, mert át kellett vágni a forgalmas belvároson. Két perccel
hat előtt szálltam ki a taxiból, fizettem, majd figyeltem, ahogy távolodik a külvárosok felé.
Ott álltam a nedves füvön, és körbenéztem, merre lehet Nicholaus. Összesen kétszer jártam ezen a
helyen életemben. Az ég halványkék volt, némi acélos árnyalattal, és a nap néha ki-kibújt a gyorsan
mozgó vastag felhők mögül. Késő ősz volt, a szél átfújt a kabátokon. Az út szélén álldogáltam, a fiatal
füzek tőlem balra voltak. A padokkal szegélyezett sétány elhagyatott volt, nem úgy, mint nyáron,
amikor emberek kis csoportokban piknikeztek itt a szabadnapjaikon, sétával verve el az időt,
sakkozva vagy csónakázva, vagy csak hanyatt fekve a smaragdzöld fűben békés semmittevéssel, az
elhaladó felhőket bámulva.
Most a terület mentes volt mindenféle tömegtől. Tettem pár lépést előre, és ahogy jobbra néztem,
észrevettem őt. Intett, teljesen feleslegesen, hiszen nem volt ott senki más, és átvágtam a nedves
füvön, miközben éreztem, ahogy a cipőm rengeteg nedvességet szív magába. Kissé fázósnak tűnt, de
szélesen mosolygott.
’Jó látni téged.’ üdvözölt olyan őszintén, hogy nem tudtam nem elmosolyodni.
Amint odaértem, a kezemet a kezébe csúsztattam, és csókot váltottunk. Ő szakította meg sietve,
mintha megégette volna magát, és gyorsan annyit mondott, hogy bár az időjárás nem olyan fényes,
mint remélte, azért sétálhatunk egyet a tó körül. Pár perc séta után így szólt,
’Tudod, egyáltalán nem voltam biztos benne, hogy eljössz.’
‘Nem túl bölcs dolog nekünk találkozni.’ mondtam neki őszintén.
Az arckifejezése azonnal elvesztette a derűsségét, és kérdőn nézett rám. Nem tűnt már vidámnak
vagy boldognak, inkább gondterheltnek. Sokáig nem is szólt semmit. Továbbsétáltunk, és a közelgő
télről, meg divatról kezdtünk beszélgetni, hogy milyen kalapok és kabátok lesznek divatosak ebben a
szezonban, aztán szóba került a hattyú meg a kacsák, amik a magas nád közt szoktak tanyázni, és
hogy mekkora volt itt a tömeg nyáron, kínosan kerülve kettőnk ügyét.
Úgy húsz percen belül elértünk a kávézóhoz a tó túloldalán. Nem voltak vendégek, sem elfoglalt
pincérek, nem volt jégkrém stand, ami előtt gyerekek és a szüleik sorakoznának. A fehér székek a
teraszon legalább annyira nedvesnek tűntek, mint a fű, és szépen fel voltak halmozva a kis kerek
asztalokra. Az épület kissé elhagyatottnak tűnt.
Hideg szél söpört végig a pázsit felett, és a fák közt, és amikor az eső esni kezdett kénytelenek
voltunk menedéket keresni az eresz alatt. Amíg arra várakoztunk, hogy az idő jobbra forduljon,
csókolóztunk. Az eső úgy tíz-tizenöt perc múlva elállt, és a nap félősen kikukucskált a felhők közti
résen.

‘Felugorhatnánk hozzám egy meleg kávéra. A lakásom egész közel van, az nagyon jó lenne, és-’
próbálkozott, de abbahagyta, amikor látta, milyen szigorúan nézek rá.
Elhallgatott, és érzékeltem némi duzzogást, ahogy vetett rám egy fél pillantást, majd félrefordult.
Elkezdte leszedni a székeket az egyik asztalról, és kicsit közelebb húzta az ereszhez. Látva, hogy mit
csinál, én is segítettem, és az asztalhoz húztam egy széket magamnak. A zsebkendőmmel letöröltem,
nem mintha ettől kevésbé lett volna nedves. Sóhajtottam egyet, és leültem, ahogy Nic is, bár ő csak
lehuppant, mit se törődve azzal, hogy a hátsója csupa vizes lesz.
‘Szóval’ kezdte üzletiesen, ‘Egészen biztos, hogy nem szeretnéd azt a meleg kávét…?’
‘Nem!’
Kétségbeejtő volt, hogy ennyire nem akarja megérteni.
‘Miért? Tényleg, csak egy kávé. Mi van abban olyan szörnyű, nem látom be. Soha nem is mutattam,
hol élek, pedig, tudod, egészen otthonos.’
‘Nic, ne kérj folyton!’
Pár perc múlva újra kérdezte,
‘Miért?’
‘Nem mehetek. És te tudod jól.’
Egyenesen a szemembe nézett majdnem élesen. Kissé aggodalmas néztem rá vissza. Kézen fogva
sétálgatni, üldögélni és csókolózni, ezektől újra éreztem az ismerős gyengeséget, és csak csókolózni
akartam és a karjaiban lenni. Valami kellemes meleget éreztem a gyomrom táján. Ez egy nagyon
finom, boldog érzet volt, és nem volt szívem rögtön megölni.
‘Miért jöttél el, ha ilyen kevés bizalmad van bennem?’
Könyörögve néztem rá. Vett egy nagy levegőt és közelebb hajolt, hogy egyenesen a szemembe
nézzen.
’De én egyszerűen csak szeretek veled lenni, ez minden, soha nem erőltettem rád semmit…’
magyarázta, és hátradőlt a székében, majd újra közelebb húzódott.
’Tudod, hogy érzek.’ mondta komolyan.
Oldalra néztem, a közeli bokron csüngő levélkét bámulva, miközben úgy éreztem, fejre állt a világ.
’Tudod, nem?’ nyomatékosabban.
’Nic, kérlek…’ könyörögtem, remélve, hogy abbahagyja, de csak folytatta. ’Komolyan azt gondolod,
hogy bántanálak, ha eljössz? A jelek szerint igen.’
Ránéztem, kívánva, hogy ez a beszélgetés véget érjen, és magamhoz húztam, hogy inkább
csókolózzunk, ne beszéljen annyit. De egy rövid szünet után újra kezdte.
’Nem félsz, ugye?’ kérdezte óvatosan, mire én sóhajtottam, és bólintottam.

’Soha nem tennék veled semmit, amire azt mondod, nem szeretnéd!’ háborodott fel.
’Tudom.’ sóhajtottam.
Értetlenül nézett.
’Akkor?’ kérdezte türelmetlenül.
Vettem egy mély, megerősítő lélegzetet és mintha egy titkot árulnék el,
’Amitől annyira félek, nem az, amit nem akarok, hanem az, amit akarok.’
Nyomorúságosan éreztem magam, ahogy belenéztem a középkék szemeibe, nagyot sóhajtva.
’Akkor ezért utasítasz el, akármivel jövök elő…’ mondta lassan, ahogy derengett már neki.
Bólintottam, gondolván, hogy nem az ő vágya ellen nem tudok harcolni, hanem a saját
gyengeségemet nem tudom legyőzni, és hogy nem nógatásra, hanem visszafogásra van szükségem.
Ismerve őt, és ismerve a saját gyengeségemet, és összerakva a kettőt, evidens volt, hogy a legjobb,
amit tehetünk, hogy távol tartjuk magunkat egymástól a béke érdekében.
De, de, ott volt az a megkerülhetetlen tény, hogy nagyon hiányzott, és félve gondoltam arra, mi lesz,
ha azt mondja ’rendben, akkor ne találkozzunk többet az életben’. Másrészről, gyanítottam, hogy
nem fog békén hagyni, nem fogja feladni, hogy felcsábítson a lakásába. Noha szerettem volna, ha
abbahagyja ezt, tudtam, a kérdés nem az, hogy elbukom-e, hanem hogy mikor fog ez megtörténni.
Láthatóan nem tudta mit válaszoljon erre, így egyszerűen csókolóztunk tovább. Homályosan
érzékeltem, hogy egyre izgatottabb lesz, és mivel én ugyanezt éreztem, hatalmas erőfeszítéssel véget
vetettem neki. Pár percig csukott szemmel maradtunk. Úgy éreztem magam, mint a szög, amelyik
ostoba módon ellen akar állni egy ház méretű elektromágnes vonzásának. Megkérdezte, tényleg azt
akarom-e, hogy többet ne találkozzunk. Erre én csak egy halvány nemmel feleltem.
’Nemet fogsz mondani, ha megint megkérlek, hogy gyere el?’ kérdezte csendesen.
’Meg fogom próbálni...’
’Akkor, könyörgök neked, kérlek, beugranál öt percre? Van egy képem egy kövér narancssárga
perzsamacskáról, amit szeretnék bemutatni neked…’ mondta ünnepélyesen, én pedig
elmosolyodtam, ’És esküszöm, hozzád sem érek ott, ha ez a kívánságot… Ami persze nem jelenti,
hogy bármi garanciát adok más helyekre…’ fejezte be ravaszul.
’Jól van.’ sóhajtottam.
’Szóval eljössz?’ ismételte, mintha nem merné elhinni.
’Igen.’
’Holnap?’ kérdezte, és a szemei felcsillantak.
’Nem!!’
’Jól van, jól van. Holnapután?’

’Rendben.’
Fellélegezve elmosolyodott ő is, és persze megint csókolózni kezdtünk. Még úgy tíz percet töltöttünk
az üres kávézó teraszán, aztán visszamentünk az úthoz egy kocsma irányába, ami a túloldalon volt
egy magas épület tövében, onnan hívtam egy taxit. Kicsivel később elbúcsúztunk, és mindketten
hazamentünk.
A másnap elég őrült hangulatban telt, félig várakozva, félig rettegve vártam az elkövetkező napot.
Megint nem tudtam normálisan aludni, nap közben pedig álmatag és elvarázsolt voltam. Még a
szobalány is észrevett valamit, és megkérdezte jól vagyok-e. Egy halk igennel feleltem. Az idő nem állt
meg, hogy kisegítsen, és a megbeszélt találka villámsebességgel száguldott közelebb és közelebb. Az
órák, és a két hosszú, álmatlan éjszaka egy pillanat alatt letelt, és én ott találtam magam a Nap
délelőttjén. A találkozót négy vagy öt órára beszéltük meg, és amikor eljött az idő, szépen felöltöztem.
A gyomrom úgy remegett, mintha színpadon kellett volna fellépnem.
H aznap, mint néha máskor is, délután otthon ebédelt, és az asztalnál megkérdeztem, hogy bevinne-e
a városba, amikor megy vissza a munkájába, csak tegyen ki B-nél. Annyira megdöbbent, hogy
óvatlanul egy hatalmas falatot nyelt le. Rám nézett, hiszen ritkán szóltam hozzá, vagy avattam be,
hogy hová szándékozok menni, vagy úgy általában bármibe. Leerőszakolta az extra falatot, ivott rá
egy kis vizet, és lassan, de magától értetődően válaszolta,
’Hát, miért ne. El tudom vinni, persze.’
’Jó, akkor megyek és elkészülök, egy perc.’ mondtam udvariasan, amivel másodszorra is
megdöbbentettem, és felsiettem az emeletre, hogy összeszedjem a táskámat és felhúzzam a cipőmet.
Ahogy a tükörbe néztem végigsimítottam az őzbarna kabátomat, nagyon ideges voltam. A szívem
félelemmel volt teli. Őszintén, miért kell nekem ennyire félnem, miért?
Lelépdeltem a lépcsőn. H már befejezte az evést. Amikor észrevett, kortyolt még egy nagyot a
pohárból, amiben valami vörösbornak tűnő folyadék volt, és felkelt. A hallban felkapta a kabátját, és
kimentünk, amíg a kocsihoz értünk, fel is vette. A kocsiban nem beszéltünk, és kirakott egy zsúfolt,
szűk utcánál, amiben kávézók sorakoztak, és apró boltocskák. Tudtam, hogy innen csak pár utcára
van Nicholaus lakása.
Hűvös kora téli nap volt, az ég halovány kékes. Könnyen megtaláltam a házat. Megnéztem a nevét a
lakók névsorában, és bementem. Tudtam, hogy biztosan otthon van. Nic a harmadik emeleten lakott.
Ahogy lépdeltem felfelé, nem tudtam nem elámulni. A lépcsősor fehér volt és ívelt, felfelé tekeredve
nagy, tágas kanyarokkal, és tiszta fehér korláttal. A kanyarok közt tágas üresség nyílt a mélybe. A
tiszta fehérség grandiózus, fényűző aurát kölcsönzött a helynek. Igazán elbűvölő volt, amint a kósza
napsugarak bekúsztak a nagy ablakokon. Két lakás volt minden szinten, az ajtóik egymással szemben
helyezkedtek el.
Felérkeztem a harmadik emeletre, és a szívem a torkomban dobogott, amikor elolvastam a nevét a
kis arany névtáblán. Igyekeztem összeszedni a bátorságomat, és bekopogtam. Egy perc múlva egy
lány nyitotta ki az ajtót résnyire, és kipislogott a nyíláson, megmutatva nagy fekete szemeit és
nagyon fiatal arcát. Fekete szobalány uniformis volt rajta fehér köténnyel, és egy fehér hozzáillő
hajpánttal.

Kissé zavarban voltam, és mondtam neki, hogy várnak már, úgyhogy legyen szíves, engedjen be és
szóljon az urának. Szélesre tárta az ajtót, és betessékelt. Rögtön el is tűnt az előszobából, ami egy
folyosóba torkollott, amikor meghallottam Nicholaus hangját és a lányét. A következő percben Nic
tűnt fel ragyogó mosollyal, és a konyhába küldte a lányt, hogy dobjon össze egy kávét és hozza be a
kávészobába. A lány bólintott és elsietett.
Nic átvezetett a bejárati részen a folyosóra, amit szobák szegélyeztek, szakértően elmagyarázva a
lakás elosztását. Ahogy körbenéztem, újra elképedtem. Láthatóan jókora lakás volt, úgy négy-öt
szobával, konyhával, és kicsi ebédlő résszel, egy kis hellyel a szobalánynak és egy fürdővel, meg egy
szekrény méretű kamrával a mosnivalóknak.
Leültünk az egyik takaros szobában, ami egy kanapéval, egy asztalkával, és néhány karosszékkel volt
berendezve, mind mustárszínű. Kényelmesen elhelyezkedtem a kanapén, ő pedig egy karosszéket
választott magának. Három nagy festmény lógott a falon, egy ronda narancssárga macska nyújtózott
el a fejem felett. Felnéztem rá, aztán Nicre vigyorogtam, aki bólintott, és mosolygott.
’Egyik nagynénémtől kaptam. Ő ismeri a festőt…’
’Hát, hm, igazán… érdekes… Rendes tőled, hogy megtartottad.’ mondtam óvatosan.
Nic felvonta a szemöldökét.
’Ó, csak azért, mert mellette a többi kép sokkal jobban néz ki.’
Ez igaz volt, ehhez a fertelmes macskához képest mindegyik ragyogó és értelmes benyomást keltett,
nem semmitmondónak és gyengécskének látszottak, ahogy amúgy gondolta volna az ember.
Megjött a lány, egy ezüst kis tálcán hozta a kávés készletet. Úgy egy óra hosszat beszélgettünk,
amikor arra gondoltam, indulni kéne. Épp amikor erre gondoltam, Nic felugrott, és kisietett.
Óvatosan követtem, hogy szóljak neki, mennék már. Megpillantottam, ahogy épp kifordult a
folyosóról a bejárat felé. Valamit beszélt a szobalánnyal, úgy hangzott, mintha egyezkednének. Amint
észrevette, hogy a sarkában vagyok, megfordult, és sietősen elmagyarázta, hogy először még
szeretne pár szót váltani a lánnyal.
’Nem több, mint egy másodperc, kérlek, várj.’
Visszamentem a folyosóra, és a falnak dőltem, a kis világoskék táskámmal a kezemben. Hallottam egy
ajtócsukódást, ami furcsa volt. Elment valahova? Vagy a szobalány lépett le? De miért? Miattam? A
következő percben Nic jelent meg és elmagyarázta, hogy a lány reggel el akart menni, csak ő
megkérte, hogy maradjon tovább, és csináljon meg pár dolgot még, de most már tényleg mennie
kellett. Ezt elég gyorsan hadarta el, és kínosan nézett rám, láthatóan érezte, hogy ez elég gyanúsan
hangzik. Hát, tényleg annak hangzott. De nem érdekelt. Erős vágyat éreztem, hogy közelebb húzzam,
és megcsókoljam. Ekkor emlékeztettem magam, hogy az ő területén vagyok, és ezzel komolyan
veszélyeztetném a biztonságomat. Na, nem mintha, annyira aggódtam volna emiatt…
‘El akarsz menni?’ kérdezte, és a táskámra pillantott, majd a szemembe.
’Nem.’
Furcsa érzésem támadt, ahogy a szemembe nézett, éreztem, hogy befejeztem a harcot.

’Úgy örülök, hogy itt vagy…’ mondta.
Rámosolyogtam. Ebből úgy tűnt bátorságot merített, mert közelebb lépett és megcsókolt. Rövid és
kicsi csók volt. Megállt, és egyenesen a szemembe nézett, úgy tűnt, tökéletesen érzékelte, hogy
feladtam a küzdelmet.
Minden perccel gyengébbnek éreztem magam, képtelen mozdulni is. Félénknek, de határozottnak
látszott. Kinyújtotta a kezét, és én megfogtam, és engedelmesen követtem, mintha nem is lehetne
mást választani. A folyosó vége felé vezetett. Az utolsó szobánál jobbra fordultunk, és bementünk, ez
volt a hálószoba.
Az egész annyira valószerűtlennek tűnt, a házában lenni, a hálószobájában lenni. Nem tudtam
leolvasni az arckifejezéséből semmit, valahogy a sors elfogadása volt, felteszem. Soha nem voltam
együtt még olyannal, akit érdekelt, hogy érzem magam: volt egy, akit el kellett tűrnöm, mások pedig
a poén vagy a bosszú kedvéért, egyik sem szerelemből. A szívemet, amiről azt hittem, már olyan
merev és hideg, mint anyámé, újra elevennek éreztem, eltelve édes melegséggel, és csilingelő
szeretettel. Ez olyan szép volt, nem tudtam nem mosolyogni a vállaiba.
Kissé félve kérdezte, nem bántam-e meg, hogy maradtam, de én csak annyit mondtam,
’Inkább boldog vagyok, hogy így tettem.’
Később, úgy tíz körül megkérdezte, hogy haza akarok-e menni, kissé szorongva.
’Inkább maradok.’ mondtam, a szemébe nézve.
Megnyugodva mosolygott. Semmi kedvem nem volt bárhova menni tőle, úgy éreztem, pontosan ott
vagyok, ahova mindig is tartoztam, ahogy ő is nyilvánvalóan hozzám tartozik. Ő volt a legjobb dolog,
ami történt velem egész életemben, gondoltam.
Együtt is aludtunk, és vele maradtam egész másnap is, hétfő vagy vasárnap volt (ettünk ebédet egy
közeli étteremben). A következő nap már nem tudtuk semmibe venni a valóságot, muszáj volt
hazamennem. Reggel, felkelés előtt megkérdezte,
’Mi lesz most? Itt maradsz majd, vagy…?’
Lélegzetvisszafojtva, kutatóan nézett rám.
’Nem maradhatok.’ mondtam gyöngéden.
‘Eljössz megint?’
Ránéztem, azon gondolkodva, vajon nem tudja vagy csak hallani akarja-e.
‘Nem akarhatok nem eljönni…’
‘De nem maradhatsz…’ ismételte.
Nem, most nem maradhatok, gondoltam, bár nem volt semmi más, amire jobban vágytam volna. De
szükségtelennek látszott, hogy ezt kimondjam.

‘Akkor? Hogyan lesz?’
Láthatóan kényelmetlenül érezte magát.
’Nem tudom…’ feleltem halkan.
Igen, ez volt az, amitől féltem az elejétől kezdve, mert tudtam, hogy nem bírnék meglenni nélküle,
túlzottan hiányozna. Nehéz volt nem kihallani a tehetetlenséget a szavaiból. Igen, mi lesz velünk? És
ő durván kimondta, mielőtt én diplomatikusan kifejezhettem volna magam,
’A szeretőd kell legyek?’
Nyilván nem találta ezt a lehetőséget túl vonzónak. Igen, az kell legyél, ha együtt akarunk lenni,
válaszoltam magamban, és nem kevésbé éreztem sértve magam ettől a közönséges, agyonhasznált
szótól. Ha együtt akarunk lenni, igen, gondoltam.
’Nincs más megoldás, ugye?’ kérdezte, és én mintegy fájdalmas egyetértéssel néztem rá, és nem is
hozta ezt fel újra. Ebben a feszült atmoszférában váltunk el. Csendes volt, és látszott, hogy kissé
nehezen vette, holott tudnia kellett volna, hogy ez lesz.
Egész másnap otthon voltam. Délután felhívott, és kérdezte, akarok-e menni hozzá. Persze igent
mondtam. Szinte kétségbeesettnek tűnt. Aggódtam, és igyekeztem olyan hamar indulni, ahogy lehet,
hogy megnyugtassam, hogy nem annyira szörnyű ez, amennyire első pillantásra tűnik.
’Képesek leszünk találni valami megoldást, egy elfogadható módot, ebben biztos vagyok.’ mondtam
neki szilárdan.
Hálásnak látszott a magabiztosságomért, és egy sóhajjal bólintott. Próbáltam nem gondolni arra, mit
hoz majd a holnap, és olyan gyakran találkoztunk, ahogy csak lehetett. Az eredmény az lett, hogy heti
maximum három-négy napot töltöttem otthon. De megígértem magamnak, diszkrétnek kell lennem.
Titokban akartam ezt tartani, gondolva, hogy Nic az én titkom kell maradjon.
A tél szinte észrevétlenül elrepült, és mi mélyen elmerültünk a szerelemben. Még a férjem is
észrevette, hogy nem vagyok ugyanaz. A ragyogás, a sugárzó boldogság látszott, nem tudtam
elrejteni, hiába voltam óvatos. Emlékszem egy délutánra, amikor lesiettem a lépcsőn a kocsihoz, és H
odajött hozzám jobbról, elszántnak tűnt, mondani akart valamit. Szokatlanul hangosan szólított meg.
’Lisabeta, bitte…’
De nem tudta befejezni a mondatot, csak vetettem rá egy szenvtelen pillantást, ahogy felhúztam a
kesztyűmet. Derűsen rámosolyogtam, mivel igen nagyvonalú kedvemben voltam, és kisiettem a
házból, nehogy elkéssek. Egyébként jobban szerettem, ha Lisának vagy Liznek hívtak, csak a férjem
nevezett Lisabetának. Ki nem állhattam, és fogalmam sincs, honnan szedte ezt a lehetetlen nevet.
Próbáltuk a viszonyunkat titokban tartani, de végülis kiderült, mert azért mindketten szerettünk
eljárni, és mások észrevették, hogy van köztünk valami. Már elég rossz hírem volt, mindenki tudta,
hogy rendszeresen csalom a férjemet. Szerintem H is tudta már.

Kaufingerstrasse a húszas években, München

Amikor egyszer hazamentem, anyám dühödten támadt rám, és durva prédikációba kezdett. Az
arcomba vágta vadul, hogy úgy viselkedek, mint egy tisztességtelen némber, léha társaságba járok,
ahelyett, hogy gondoskodnék a fiamról és a férjemről. Én voltam az a bizonyos Rossz Asszony, az
úgynevezett utolsó asszony. Még egyik mondatára is emlékszem, amit nekem szegezett:
’Wieso eineunsettliche Frau du bist…’
Arcátlanul válaszoltam, ugyanolyan haraggal, hogy ez az ő hibája, mert olyan férfihez kötötte az
életemet, aki nem volt hozzám való. Ezt is nyilván szándékkal tette, mert sosem érdekelte az én
boldogságom, ahogy másé sem, csak a saját sebzett büszkesége és hiúsága. Rengeteg hasonló
inzultust vágtunk egymáshoz, és fel volt háborodva, hogy ellent merek mondani neki.
A csúnya vita után jó darabig feléjük se néztem, főleg, mivel apám az ő pártját fogta velem szemben,
holott ő sokkal több tapasztalatot gyűjtött házasságtörés terén, mint amennyi nekem valaha sikerült.
Nyilván ezért volt olyan határozatlan. Nem tudtam igazán haragudni rá.
Egy alkalommal estélyt adtunk a házunkban. Amikor H előállt vele, kivételesen én is beleegyeztem,
amin eléggé csodálkozott. Sok kollegáját és barátját meghívta, és én is hoztam pár barátot, meg
ismerőst.
Az este szokványos módon indult, egészen addig, amíg Nicholaus megérkezett. Természetesen volt
zene és tánc, így hát karomat Nic karjába fűztem, és táncoltunk, meg csevegtünk, miközben
mindenkire bájosan mosolyogtam. Látható volt, hogy a viselkedésem nem igazán nyűgözte le a
vendégeket, már így is pletyka tárgya voltam. De én élveztem a megbotránkozott arcokat látni, olyan
volt, mint langymeleg sárban henteregni. Minél mogorvábban néztek rám, én annál szégyentelenebb
lettem.

Eleinte úgy tűnt, H is jó hangulatban van, és örült, hogy ilyen kedves vagyok. De amikor már túl
sokáig táncoltam Nickel, egy jól összeszokott pár látszatát keltve, okkal, akkor elsötétült a tekintete.
Ezt észrevettem, és örültem neki. Élvezet volt nézni – volt ebben egy jó adag provokáció.
Még mindig próbálgattam a türelme határait, hogy lássam, meddig mehetek el büntetlenül. Nic
tisztán érzékelte ezt az atmoszférát, és nem úgy tűnt, hogy tetszene neki. Mikor nem bírta tovább,
azt ajánlotta, menjünk ki az erkélyre. Azt hittem, csókolózni fogunk, de amikor megkíséreltem,
megállt előttem és elkapta a csuklómat.
‚Mi a francot csinálsz?‘ suttogta mérgesen.
Meglepve néztem rá.
‚Tudom, hogy utálod, de nem gondolod, hogy kicsit túl messzire mentél?!?‘
Én csak bámultam rá, erre folytatta,
‚Elhiszem, hogy szörnyű ember, de én ebben nem fogok részt venni!‘
Még ekkor is csak bámultam értetlenül, ostobán remélve, hogy elkezdünk csókolózni. De ő
toppantott.
‚Csak azért hívtál meg, hogy bosszantsd?!‘ vágta oda ingerülten, és a korlátra hajolt, nekem háttal.
‚Persze, hogy nem! Csak azt hittem, vicces lesz…‘
‚Hát szerintem nem az.‘
Azt se tudtam mit mondjak, nem értettem mi történik.
‚Megérdemli.‘ jelentettem ki meggyőződéssel, ‚Ó, Nic, nem veheted ezt ennyire komolyan, ez csak…
Csak játék…‘ magyaráztam neki, hogy értse meg, mennyire igazam van, reménykedve pillantva rá.
Végre felém fordult, de még dühösebb volt, mint az előbb.
‚Nem tudom, és nem is érdekel, mit érdemel meg, de én nem fogok ilyet játszani. Nem várhatod,
hogy asszisztálok neked! Ez gonoszság, tudod? És meglep, hogy nem szégyellsz ennyire mélyre
süllyedni!‘
Mintha arcon csaptak volna.
‚Hé, te is részt vettél benne! Minek jöttél akkor el? Tökéletesen tisztában voltál vele, hogy H együtt
fogni látni minket, ha eljössz! Azt hittem, élvezni fogod!‘
‚Tévedtél!‘ felelte dühösen‚ ’És most legjobb, ha megyek!‘
Berohant. Köszönés nélkül átvágott a szobán, és kisietetett a házból.
‚Nic, várj!‘ mondtam halkan, de már hallótávon kívül volt.
Leforrázva álltam az erkélyen. Tudnom kellett volna, mielőtt idehívtam, hogy semmi jó nem sülhet ki
abból, ha összezárom H-val. Mégis…

A parti további része pocsék volt, és én hálás voltam, amikor a vendégek eltűntek egy óra után. H
vasvilla szemekkel nézett rám, de nem érdekelt, és bezárkóztam a szobámba, úgy éreztem magam,
mint egy rongybaba. Nem tudtam elhinni, hogy Nicholaus ilyen mérgesen elment, és féltem, hogy
ezúttal tényleg haragszik rám.
Sose gondoltam volna, hogy valaha veszekedni fogok vele, és én is zaklatott voltam, hogy ennyire
felzaklattam. Mindig figyeltem rá, hogy ne emlegessem előtte a férjemet. Tudtam, mennyire utálta a
helyzetet, hogy ő a második, mennyire nyugtalanná és szorongóvá tette, hogy nincs kilátásunk a
jövőre.
Egyik felem, amely vad volt és bosszúra éhes, nem értette, miért nem látta viccesnek H piszkálását.
De a másik, józanabb felem elkezdte bűnösnek érezni magát. A rossz lelkiismeretem munkába lépett,
és minél többször gondoltam végig a dolgot, annál jobban kétségbe estem. Talán igaza van. Talán
tényleg szégyellnem kellene magam…
Sose fordult meg a fejemben, hogy H kínzása miatt zavartassam magam. Sose éreztem, hogy
igazságtalan lenne, amit teszek. Azt hittem, teljesen rendben van, efelől nem voltak kétségeim. H
nem egy normális személy volt számomra, hanem a börtönőröm, akit utáltam, és akit ezért jogosan
bánthattam!
Ám Nic számára ő csak egy átlagos személy volt. Különös volt H-ra úgy nézni, mint egy emberi lényre.
Nicnek igaza volt, másoknak szándékosan fájdalmat okozni, csak hogy jól kinevessük őket, gonoszság.
Bárhogyan néztem, be kellett látnom, Nicnek volt igaza, és nekem nem. Csúnya dolog volt, és a
legrosszabb, hogy még élveztem is.
Akárhogyan is, a partinak sikerült kibillenteni H-t az ingatag önbizalmából, bár nem sikerült szétzúzni
a fő célpontot, az átkozott ”szerelmét”. Nem voltam boldog ezzel a győzelemmel, összezavart, hogy
Nic ennyire visszataszítónak találja a bosszúmat.
Következő nap H megint sötéten nézett rám, és bár nem szólt semmit, elég különös hangulatban volt,
amit még sosem tapasztaltam korábban. Megvontam a vállam. Más férfi őrjöngene haragjában, és
mondaná, hogy micsoda utolsó liba vagyok. De ő csendben maradt. Azt hitte, megijedek, ha szúrósan
néz?!
Nic másnap sem hívott, és én nyugtalan lettem. Ahogy a napok teltek, és nem érkezett hívás, egyre
jobban megrémültem. Muszáj, hogy hiányozzak neki, muszáj, hogy hívjon, nem hagyhatja ennyiben,
ezeket ismételgettem magamnak. Az utolsó dolog, amit akartam, hogy elveszítsem emiatt az ostoba
parti miatt!
Annyira kétségbeestem, hogy a hét vége felé én hívtam fel, azt hiszem pénteken. Elnézést akartam
kérni a viselkedésemért, és megbizonyosodni, hogy nem haragszik. A szobalány vette fel a telefont,
és elmondta, hogy Nicholaus hétfőn elutazott. Kérdeztem, tudja-e, mikor jön vissza.
’Nem tudom, kisasszony, bármikor jöhet.’ felelte.
Ezután még zaklatottabb lettem.
Kedden csengett a telefon, végre felhívott. Épp elkezdte mondani, hogy megtudta a szobalánytól,
hogy kerestem múlt héten, amikor én gyorsan közbevágtam,

’Annyira sajnálom! Nem haragudhatsz rám! Igazad volt, gonosz voltam, és annyira szégyellem már!
Igazán, komolyan! Hinned kell nekem…’
’Uh, izé, jó. Ne is beszéljünk róla.’ mondta kissé nyersen, bár a hangja már kevésbé volt kimért.
’De én szeretnék! Nagyon hiányzol, tudod!’ mondtam majdnem sírva, ’Tudom, hogy nagyon hülye
voltam, annyira hülye… és már nagyon sajnálom! Tényleg szégyellem magam, Isten tudja, hogy így
van!’
Azt mondta, odahaza volt a múlt héten, de most, hogy itt van, találkozhatunk. Nem hangzott túl
lelkesnek, inkább közömbösnek. De én örültem, hogy felvetette, és hezitálás nélkül igent mondtam.
Este találkoztunk egy téren, és elindultunk sétálni. Február eleje volt, az időjárás még morcos, de a
levegőben érezhető volt a manóléptekkel, láthatatlanul közelgő tavasz. Fáradtnak tűnt, valahogy
nyomottnak, és elmondta, hogy a szüleinél volt a múlt héten. Annyira haragudott rám, csak
összepakolt és miután elrendezett pár halaszthatatlan dolgot elhagyta a várost.
Félénken kérdeztem, hogy még mindig…? De sóhajtott és anélkül, hogy rám nézne, azt válaszolta,
hogy már nem haragszik, elpárolgott a dühe. Gondterheltnek tűnt. Nagy sóhajok közt elmondta, hogy
a szülei tudnak kettőnkről, az egyik barátjuk ott volt azon az átkozott estélyen, és sietett informálni
őket. A szülei, egyesült erővel kijelentették, hogy azonnal vessen véget ennek a kapcsolatnak, mert ez
nem helyénvaló. Mindig sejtettem, hogy a kedvesem hercegi családja rossz szemmel nézi a múltamat.
Íme, itt volt a bizonyíték.
’Anyám mindenféle borzalmas dolgot mondott rólad, persze.’ mondta, és oldalt rám pillantott, ’Azt
mondja, nem szabad összeállni egy férjes asszonnyal, ráadásul te idősebb is vagy, mint én…’ kettő
vagy két és fél évvel voltam idősebb, ’Azt tanácsolta, kerüljelek el messzire a jövőben és keressek
inkább ”használható” lányokat magamnak.’
Sóhajtott és ismét rám pillantott oldalt.
’Szörnyű volt.’ foglalta össze nagy sóhajjal.
Ránéztem, és egy hosszú szünet után óvatosan megkérdeztem,
’És te mit gondolsz?’
Szomorúan rám nézett.
’Nem tudom.’
’Az a parti nem lehet elég ahhoz, hogy tönkretegyen mindent, vagy igen?’
A fejét rázta.
’Nem erről van szó. Csak… Az egész ügy reménytelen…’
’Tudom.’ mondtam, ’Reménytelen volt az elejétől kezdve. De mi tudtuk ezt… És azzal együtt, hogy
tudtuk, mégis el akartuk kezdeni, emlékszel?’ rápillantottam, és folytattam, ’Tudtam, hogy nem lesz
könnyű… Valójában nem is vártam, hogy könnyű legyen… De azt hittem, ez értékesebb annál, mint

hogy azon aggódjunk, mit mondnak vagy gondolnak mások. A szüleid csak azt mondták, amit
mondaniuk kellett. És te számíthattál is volna erre, nem?’
Rám nézett elgondolkodva, és kissé kevésbe tűnt búval béleltnek.
’Ha be akarod fejezni, én megértem.’ mondtam lágyan.
’Soha nem akartam befejezni.’ mondta határozottan, ’Ez csak, csak egyre bonyolultabb…’
’Tudom… Bár könnyebben menne, én is azt szeretném. De akkor is érdemes megtartani… Muszáj…
Kicsit erősebben kell kitartani, ez minden.’ fejeztem be, megpróbálva valami vigasztalót mondani.
Nem tűnt kevésbé kétségbeesettnek, mint ahogy én éreztem magam. Megfogtam a hideg kezét, és
továbbsétáltunk. Csak vele akartam lenni, együtt lenni komplikációk, katasztrofális partik vagy éles
nyelvű szülők nélkül. Nem érdekelt, hogy ez helyes-e vagy sem. Nicholaus volt az a személy, akihez
tartoztam, ő volt az, akit szerettem, és akivel együtt akartam élni. Csak a világ képtelen volt ezt
megérteni, és engedni minket létezni, úgy ahogy vagyunk.
Átfázva, és vacogva értünk vissza a lakásába. Négy napig nála maradtam, bár a második napon haza
kellett ugranom és írtam is egy cetlit, amit a telefonállványon hagytam, hogy H lássa ’Talán hétvégén
jövök, ne várj’, arra az esetre, ha elég gyagya lenne, és értesítené a rendőrséget, hogy eltűntem.
Tisztában voltam vele, hogy Nicet kétségbe ejti a dolgok állása. Nem az volt a baj, hogy a szülei
beolvastak neki, hanem hogy ő maga is így gondolta. Tisztán éreztem, hogy még inkább szüksége van
rám most, hogy ennyire kilátástalan a helyzet, és mindent megtettem, hogy vigasztaljam.
Biztos voltam benne, hogy ki kell tartanunk, mert mindketten túlságosan akartuk a másikat, nem
tudtunk volna szakítani. Mindketten érezni akartuk a másik megnyugtató jelenlétét, biztonságát, ami
segített, időlegesen, elfelejteni a szánalmas káoszt magunk körül. Kizárólag ez által tudtunk létezni,
fájdalommentesen, aggodalom és baj nélkül. Tudtam, hogy bármeddig elmennék, hogy ezt a
törékeny dolgot életben tartsam.
A napok, a hetek elsuhantak, miközben mi egymáshoz rohantunk, majd el egymástól, széttépve
magunkat minden alkalommal. Néha nehezen viselte, és néha képtelen volt ezt elrejteni. A
szívemben belül már sajnáltam őt, hogy belerántottam – hagytam, hogy belerántsa magát ilyen
mélyen ebbe a kapcsolatba.
Lassan egy szomorú, de elkerülhetetlen döntés formálódott az elmémben: ennek véget kell vetnem.
Arra gondoltam, ha nem megyek hozzá olyan gyakran, a kapcsolat meggyengül, és nem fogja annyira
sajnálni, ha véget ér. Így is, úgy is, halálraítélt dolognak tűnt, könnyebbé akartam tenni a számára.
Ezzel a szándékkal gyakran korán eljöttem tőle, és néha nem maradtam többet, mint egy-két órát.
Két alkalommal úgy jöttem el, hogy ő még fel sem ébredt. Egyáltalán nem tetszett neki, és a
kapcsolatunkban eddig meglevő finom egyensúly felborulni látszott. A szakítás határán álltunk, és
minél többször utasítottam el, hogy nála maradjak, annál rosszkedvűbb lett.
Egyszer, február végén felhívott, hogy átmennék-e hozzá aznap. Feszült volt a hangja.
’Nem hiszem, hogy menni fog… Ha mehetnék, akkor is haza kell majd érnem ebédre…’ feleltem
gyorsan.

’Csak az jutott eszembe, holnap átugorhatnánk ebédre abba az étterembe, amit ki akartál próbálni…’
’Ó, Nic, sajnálom, de tényleg nem tudok ma menni!’ mondtam elnézést kérően.
’Nem tudsz? Már megint nem? Lesz egyáltalán rám időd ezen a héten?’ kérdezte megsemmisülten.
’Ahogy az előbb mondtam, tényleg, én most -’ kezdtem, de mielőtt bocsánatot kérhettem volna,
elvesztette a türelmét.
’Akkor ne is gyere!!’
Lecsapta a telefont. Meghökkentem. Ahogy elgondolkodva baktattam fel az emeletre, nyugtalanság
vett rajtam erőt. Meggondoltam magam, tudtam, hogy beszélnem kell vele nyíltan és őszintén. A
lakásához mentem egy taxival, de nem volt otthon. Egy darabig a kis ebédlőben, a félhomályban
ücsörögtem, és vártam.
Tudtam, hogy rettenetes hangulatban volt az utóbbi időben. Talán nem kellett volna nemet
mondanom neki minden alkalommal, ha hívott… Egyre inkább aggódtam. Végül visszavettem a
kabátomat és elindultam az éjszakába, hogy megkeressem.
Egy bárban találtam rá, nem messze a lakásától. Három-négy vendég volt csak benn. Kellemes hely
volt, tompa vörös világítással. Nic egyedül ült egy asztalnál, nem messze a pulttól, és lassan iszogatott
valamit. Siralmas állapotban volt. Leültem vele szemben. Amint észrevett, a homlokát ráncolta.
Csúnyán berúgott.
’Azért jöttem, hogy hazavigyelek. Hallod?’ szóltam rá, de nem is reagált.
’Ne légy nevetséges, nem maradhatsz itt örökre. Nincs értelme, hogy ilyen állapotba hozd magad.’
tettem hozzá, és odanyúltam, hogy elvegyem a poharat tőle, de ő elrántotta.
’Húzzál el.’ mondta agresszívan.
Ahogy tovább beszéltem neki, és mondtam, hogy nem megyek sehova nélküle, annyit szólt
ingerlékenyen,
’Minek vesződsz, minek jössz ide egyáltalán? Otthon kéne lenned.’
Egy jó félórát beszéltem hozzá nyugodtan, mondván, hogy ez hasztalan, hagyja abba, hazaviszem, és
hogy azért teszem, mert érdekel, miféle hülyeséget képes csinálni. Nem fogok elhúzni, várni fogok és
haza fogom vinni. Amikor befejeztem, hátradőltem a széken és karba font kézzel figyeltem.
Szerencsétlenül nézett rám, morogva, hogy tűnjek el, és hagyjam békén. Amikor a türelmem a
végéhez ért, felkeltem, a pultoshoz mentem és fizettem. Visszamentem az asztalához, és a
könyökénél fogva megpróbáltam talpra állítani. Nem akart megmozdulni se, húznom kellett, és
kisebb közelharcra került sor. Annyira részeg volt, hogy támogatnom kellett, és apró lépésekben
jutottam ki a bárból vele.
Épp mielőtt elértük volna a bejáratot, és elhagytuk a ruhatárat, a nyakamba vetette magát, zokogva,
és olyanokat habogott, hogy ő egy nyomorult ürge, hagyjam itt megrohadni, úgyis meg akar halni.
Megtántorodtam a súlya alatt.

’Ne beszélj hülyeségeket.’ mondtam neki, és minden erőmmel igyekeztem felegyenesíteni, miközben
a karját a vállamra igazítottam, ’Részeg vagy és beteg. Neked nyugalom kell. Gyere.’
A taxi, amit a bárpultos hívott nekünk már kinn várt, és amikor nagy nehezen elértünk hozzá, akkor
Nic behuppant. Az úton végig imádkoztam neki, próbáljon meg nem hányni a kocsiban, mert az extra
pénz és eléggé kínos jelenet lenne.
Nem volt egyszerű kikecmeregni az autóból, és bevezettem a házba olyan gyorsan, ahogy bírtam.
Húztam és toltam felfele a lépcsőn, mivel a lift ugye megint nem működött. Örökkévalóságnak tűnt,
mire elértük a harmadik emeletet. Szerencsénk volt, csak az ajtóban lett rosszul, pont, amikor
belöktem a lakásba. Pocsékul volt, és amikor abbahagyta a hányást, bekormányoztam a fürdőből a
kávészobába, és lefektettem a heverőre a ronda narancssárga macska képe alá.
Nem volt kevésbé zaklatott, mint a bárban, és vigasztalhatatlanul sírt a vállamon. Azt akarta, hogy
segítsek neki, és maradjak.
’Utálom a napokat, amikor nem jössz, szörnyűek, tudod?’ panaszkodott, az arca könnyektől
fénylett, ’El fogsz hagyni?’
’Nem, nem foglak.’ súgtam vissza, és megtöröltem az arcát.
’Soha?’ kérdezte szorongva.
’Soha.’ feleltem mosolyogva.
Feltápászkodtam, hogy lekapcsoljam a villanyt a folyosón, de elkapta a karomat, és visszarántott.
’Ne menj el!’ mondta, és rémülten nézett körül.
Meglepődtem.
’Nem megyek messzire, csak egy perc. Ígérem.’ magyaráztam gyengéden, és adtam neki egy kis
puszit.
Az ebédlőben égve hagytam a lámpát, és a többit lekapcsoltam, amitől kellemesen halovány,
sejtelmes fény szűrődött be a folyosóról a kávészobába. Amikor egy perc múlva visszatértem egyenes
háttal ült az ágyon, és nagy szemekkel bámult, még mindig könnyes képpel, mint aki nem hiszi el,
hogy tényleg visszajövök.
Letelepedtem a szőnyegre mellé, mert ragaszkodott hozzá, hogy fogjam a kezét. Dünnyögött valami
olyat, hogy túl jó vagyok vele. Nem vagyok én jó egyáltalán, gondoltam, és sóhajtottam egyet,
kimerültnek éreztem magam. Vérzett a szívem, hogy ilyen állapotba került, és tudtam, hogy ez
teljesen az én hibám. Az arcát simogattam finoman, elgondolkodva. Nyelt egyet, és tág szemekkel
figyelt, a szemei csillogtak a homályban. Lassan elaludt. Engedelmesen fogtam a kezét, és hamarosan
én is elbóbiskoltam, a fejem a heverő szélére billent.
Hogy az érzéseit ne bántsam meg, vele maradtam két napig, amíg visszatért a normális énjéhez. Örült
neki, hogy maradtam vigasztalni, és hogy tartsam benne a lelket, hálásnak látszott. A második nap
sokkal kevésbé tűnt csüggedtnek, én is megkönnyebbültem. Bizonygattam neki, hogy képesek
leszünk találni valami megoldást.

A harmadik napon elmentünk abba az étterembe, amire egy héttel ezelőtt mondtam, hogy
megnézném. Az idő megint szürke volt, és egy utcára néző üvegablak mögött ültünk, egy félig zárt
részen, rejtve az emberek szeme elől. Ahogy ültünk, és vártunk a pincérre, hogy kihozza az ételt, Nic
felhozta a témát.
’De tényleg, olyan furcsa vagy mostanában. Mindig elutasítasz. Valami baj van?’
’Ez csak, csak buta voltam…’ válaszoltam kitérően és a kérdő arckifejezésére pillantva
hozzátettem, ’Nem jól vannak a dolgok így…’
’Nem, nincsenek, de nem kéne így bánnod velem. Ha rosszul érzed magad, csak mondd meg.’
mondta nagyon komolyan.
’Nem akarlak magamhoz kötni,’ kezdtem bizonytalanul, ’ez nagyon önző… És talán tényleg menned
kéne, és nem rám pazarolnod az idődet… Úgy értem, el kellett volna ezt mondanom neked, csak
tudtam, hogy nem hallgatnál rám…’
’Persze, hogy nem.’
’Ezért voltam olyan durva… Igen, tudom, hogy durvaság volt… Csak, reméltem, hogy így könnyebbé
teszem a szakítást…’
’Rossz ötlet volt, Liz.’
’Tudom.’
’Nem vagyok boldog attól, hogy a szüleim okoskodnak, nem vagyok boldog, hogy mások beleszólnak,
és nem vagyok boldog, hogy van férjed. De ezen ne aggódj, túlélem. És nem akarok szakítani.’
Rápillantottam.
’Szeretlek, Liz. Ezt te is tudod.’ mondta nyugodtan, egyenesen a szemembe, ’És ez így is marad,
akármit csinálsz. Nem kellene engem így kínoznod, ígérd meg, hogy többet nem teszed. Azt akarom,
hogy őszinte légy hozzám.’
Nyeltem egyet, és bólintottam.
’Add a szavad, hogy nem teszed többet.’ kérte.
’Szavamat adom, hogy nem fogom.’
Úgy tűnt, olvas a gondolataimban, mert amilyen nyomorultul éreztem magam, átölelt.
’Szeretsz te engem?’ kérdezte halkan.
’Ne kérdezd… Tudod, hogy igen…’ válaszoltam könnyek közt.
’Én tudom, de gondoltam emlékeztetnem kell rá, mielőtt valami hasonlót csinálsz megint…’
Abban az időben az együttléteink pár napig tartottak, és mindig hazamentem utána. Később a
találkozásaink hosszabbodtak, és akadt, hogy egy fél hetet is nála töltöttem. Egyszer, amikor nála
voltam, belázasodtam. Meglehetősen rosszul éreztem magam, és Nic ragaszkodott hozzá, hogy

maradjak nála. Némi húzódozás után beadtam a derekam. Mivel másnap sem lettem jobban, elvitt az
orvosomhoz, akinek egy négyemeletes házban volt a rendelője a város túlsó végében. Nic felkísért az
emeletre, mert gyenge voltam, de otthagyott a várószobában, és kiment inkább a lépcsőkhöz, hogy
elszívjon pár cigarettát.
Az orvos apám régi barátja volt, és Nic úgy gondolta, inkább nem mutatkozik előtte, az öregnek nem
kell tudnia, hogy együtt vagyunk. A doktor megvizsgált és felírt valamit, és elrendelte, hogy egy hét
múlva jöjjek vissza. Valamiféle arcüreggyulladásom volt.
Amint a vizit véget ért Nic lekísért a lépcsőn, a karomat fogva. Egy órán belül beszerezte nekem az
orvosságot a patikából. A kisszobába költöztem, a kávészoba mellett. Nem akartam vele aludni,
amikor ennyire beteg vagyok, bár előfordult, hogy átmentem hozzá a társaság kedvéért.
Egyszer, amikor álmos voltam, megkértem meséljen nekem valamit. Meglepetten nézett rám, de
végülis elkezdett kitalálni egy sztorit, én meg közben elaludtam. Kedves volt, és lassan én is jobban
lettem, bár a hőmérsékletem így is magasabb volt a normálisnál. Biztos voltam benne, akadna jobb
dolga is, mint hogy engem őrizzen, és néha hallottam is, ahogy a telefonon keresték, de lerázta az
embereket, mondván, hogy más elfoglaltsága van. Esténként, amikor bejött és leült mellém gyakran
felhoztam ezt.
’Hallottam, hogy hívtak. Menj nyugodtan, ne foglalkozz velem, én csak alszok úgyis. Felesleges egész
nap őrködni mellettem.’ mondtam neki párszor, de általában akkor is maradt.
A hét vége felé már sokkal jobban éreztem magam, hála a figyelmes gondoskodásnak, kétség se
férhet hozzá. Meglátogattuk az orvost, ezúttal Nic lent várt az autóban a ház előtt. A doktor elégedett
volt, de még legalább egy hónap kellett, hogy teljesen elfelejthessem ezt a betegséget.
A depressziós, sötét téli hónapok után elérkezett a tavasz, akár egy életelixír, a hangulatunk a
növekvő napsütés mennyiségével azonos arányban javult. Gyakorlatilag Nichez költöztem, havi
három hetet nála laktam. Csodálatos volt reggelenként úgy ébredni, hogy mellettem van, és együtt
reggelizni a napfénnyel teli kis étkezőben. Szerettem a gőzölgő tea és kávé finom aromáját, ugyanúgy,
mint az aranyló, hajnalban kisült friss kenyérkék illatát.
Néha vettem a bátorságot, és főztem neki valamit, bár ez általában igen bizonytalan kimenetelű
tevékenység volt részemről. Nic túl udvarias volt, hogy szóvá tegye, de szerintem elég ügyetlen
voltam. Titokban, amikor nem volt a közelben, leckéket vettem a szobalánytól, aki fetrengett a
nevetéstől, amikor meglátta, hogyan nyúlok a palacsintasütőhöz. Abban az időben minden nap
életem legboldogabb napja volt. Nem volt kérdés, hogy nála maradok, természetes volt. Egyszerűen
odatartoztam, ahogy ő hozzám tartozott. Szerencsésnek éreztem magam, hogy nála lehetek. Ezúttal
boldog voltam, hogy tartozhattam valakihez.
Egyszer nagy bátran meglátogattam Nic szüleit, Nic rágta a fülemet, hogy menjek vele, talán így
enyhül a görcs köztük és köztem. De az élmény megsemmisítő volt. Anyukája haja kissé szálkásabb és
szürkésebb lett, az apjáé meg hófehér - ezt csak egy nagy fotóról tudtam meg, ami a szalonban állt a
kandalló felett. Az anya nagyon udvarias volt velem, a fia régi kis barátjával, egy kissé túl udvarias és
nyájas is, ám kész ledöfni maró megjegyzéseivel, amik olyanok voltak, mint cukorkával borított
méregpirulák. Arról mesélt, Nicnek hogyan kellene élnie, és áradozott egy lányról, akit nem ismertem,
mondván, hogy tökéletes párja lenne az ő fiának.

’Van rokona az udvarnál.’ tette hozzá gőgösen, édes mosollyal sandítva a fiára, mintha én ott se
lettem volna.
Nic rám nézett, amikor ezt mondta. Sokatmondó pillantást váltottunk, aztán elfordította a fejét, és
nem szólt semmit. Tudtam, hogy sose tetszett neki az anyja alakoskodó viselkedése. A látogatás alatt
úgy éreztem magam, mint egy sarokba szorított kisegér. Azt hittem, tekintettel arra, hogy hosszú
ideje ismerték apámat és engem, az asszony kicsit kedvesebb és megbékélőbb lesz… Nic megjegyezte,
még szerencsém is volt, hogy az apja nem volt odahaza aznap, mert fel volt háborodva, hogy át
mertem lépni az ő tiszta küszöbüket. A látogatásunk után nem sokkal felhívta a fiát, és annyira
gorombán nekiesett, hogy pár perc ordítozás után Nic lecsapta a telefonkagylót.
Máskülönben Nic befejezte a katonai akadémia utolsó kurzusait az elmúlt évben, ám esze ágában
sem volt csatlakozni a sereghez, ami újabb heves vitákhoz vezetett az apjával. Kapott valami formális
rangot, és párszor hívták is, de neki mindig sikerült valahogy kibújnia alóla, amivel igen felbőszítette
az öreget, aki ismerte a parancsnokot, valami régi cimborája volt. Nic szívesebben lógott művész
népekkel, vagy a barátaival. Az apja rendszeresen írt neki durva leveleket, az anyja meg könyörgő
leveleket, hogy fogadjon szót, de Nic egyikre se válaszolt soha.
Március közepén úgy gondoltuk elutazunk, el ebből a környezetből egy pár hónapra. Friss levegőre és
távolságra vágytunk. Különös módon az utazás a szülei ötlete volt, és abszolút kapóra jött. Nyílván
azzal a szándékkal ajánlották neki, hogy engem kiverhessen a fejéből. És Nic egyszerűen elfelejtette
közölni velük azt az apró részletet, hogy velem fog utazni…
Apám letétbe helyezett számomra egy évjáradékot, amikor hat éves voltam, - egy elég szép összeget
évente – és miután megházasodtam, használhattam is ezt a pénzt. Nem költöttem sokat, és volt
tartalékom bőven. A háború után pár forrásunktól el lettünk vágva, de még így is elég maradt, hogy
nagylábon élhessünk, bár én sose foglalkoztam azzal, hogy népes személyzetet tartsak, vagy sznob
szalont nyissak, meg hasonló magamutogató dolgokra szórjam a pénzt.
A néhány alkalmazottunk, akik voltak: a gyermekfelvigyázó, a szobalány, aki idővel kicsit kerekebb
lett, a szakács, aki a főzést és a bevásárlásokat intézte, és egy középkorú férfi kövér bajusszal és
morcos arccal, aki hivatalosan a sofőrünk volt, de amúgy ügyesen megjavított mindent a ház körül.
A szobalány gondozta a kis kertet, ami összesen három-négy virágágyásból állt. A többit, a fákat és a
bokrokat egy hivatásos kertész szokta rendbe tenni, akit évente hívtunk ősszel és tavasszal. Ami Nicet
illeti, neki szintén volt saját vagyona, így simán megengedhettünk magunknak egy kis utazgatást,
gond egy szál se.
Az új autójával mentünk Dániába, és Nic hagyta, hogy néhol én vezessek. Kapott az apjától egy
pompás fehér kocsit, úgy tűnt fehér a kedvenc színe. Illett is hozzá ez a szín, mert volt benne valami
tiszta és finom, valamiféle ragyogás, amit soha nem tudtam megnevezni.
Négy-öt hétig voltunk Dániában, Nicnek volt valami barátja vagy rokona ott. A barátja házában
szálltunk meg, és Nic rendkívül elfoglalt volt. Addig én összebarátkoztam a vendéglátónk feleségével,
és nagyon jól telt az idő, akkor is, ha Nic vagy a többiek épp máshol jártak.
Május elején jöttük el. A visszafele úton megálltunk egy pár napos pihenőre a mi családi villánknál a
tenger mellett, közel a határhoz. A kora reggeleken néha kilovagoltunk a homokos partra, vastag

ruhába burkolózva a szél ellen. A kirándulás igazán megérte, mert a tenger és a pára a dombok felett
csodaszép látványt nyújtott. Próbáltam rábeszélni Nicet, hogy hajózzunk át Norvégiába, de azt
javasolta, inkább siessünk haza. Volt valami intéznivalója. Sajnáltam, hogy nem lustálkodhattunk
többet itt.
Egy hét után, amit otthon töltött (a házukhoz közel, egy kis hotelben vártam addig) Svájc felé vettük
az irányt, és ott töltöttük május utolsó napjait, és a június első két hetét, a kocsiját ezúttal otthon
hagyta. Egy vagy két napig voltunk Bernben, aztán Zürichben. Hamar elegünk lett a nagy városokból,
inkább a természetre vágytunk.
Két hétre elmentünk a svájci vidékre, a hegyek közé. Egy apró vendégházban szálltunk meg egy
domboldalon, utána pedig egy parasztházszerű házikóban a hegyekben, közel egy festői kis faluhoz,
amit lóháton vagy gyalog tudtunk megközelíteni. Csaknem mindennap lementünk a lejtős, régi poros
úton az impozáns tóhoz, ami a zöld mezők és sárga repcemezők közt csillogott.
Innen vonaton utaztunk tovább észak Olaszországba a nyár közepén, és ott töltöttük június végét és a
júliust. Jellemzően olyan kisebb hoteleket választottunk magunknak, ahol remek kilátás és terasz is
volt. Gyakran újdonsült házaspárként jelentkeztünk be, mert tudtuk, hogy a nászutasokkal mindenhol
kedvesebbek.
Franciaországba július legutolsó napjaiban érkeztünk meg, és szeptember elejéig maradtunk.
Szeptember közepétől október közepéig Hollandiában és Belgiumban csavarogtunk. Megnéztük a
fontosabb látnivalók nagy részét, de mindketten szívesebben csavarogtunk csak úgy, az orrunk után,
tudálékos útikönyvek nélkül. A csendes, rendezett apró városkák voltak a kedvenceink a színes
virágos ágyásaikkal a parkokban, és a barátságos emberekkel a boltokban és az utcákon.
Gyönyörű volt kéz a kézben andalogni a szűk és árnyas középkori utcácskákban, vagy a napfényes
körutakon, kirakatok előtt és nyüzsgő, forgalmas utcákon. A valótlan szépség körülöttünk, és a világ
csillámló fényessége majdnem megvakított, soha nem álmodtam, hogy valaha ilyennek fogom látni.
A tavaszt, a nyarat és az őszt is ilyen csodálatos, elvarázsolt lelkiállapotban töltöttük, mintha minden
egy élénk álomban történne. Nic szárnyaló jó kedvében volt, ragyogott a boldogságtól, és én is
kivirultam. Apámnak küldtem pár képeslapot a városi házához, Münchenbe címezve. Őszintén
megírtam neki, hogy együtt vagyok Nicholausszal és hogy pompásan érzem magam.
Október második fele volt már, amikor Nicnek haza kellett térnie, mert hívták a szülei. Valami családi
eseményről volt szó, az unokatestvére, egy lány, nála kicsit idősebb férjhez ment, és neki is illett jelen
lennie. Nem éreztem nagy vágyat, hogy találkozzam a szüleivel, és bölcsebbnek tűnt, ha nem derül ki,
hogy még mindig együtt vagyunk. Azt hihették, Nic egyedül utazik, a lakonikus képeslapjai nem
fedték fel az igazságot. Így hát Nic elutazott, én meg addig visszamentem a házba, ahol H-val laktam.
Vacsoraidő volt, amikor megérkeztem. H elsápadt, amikor meglátott. Rám meredt, mintha a szemeit
tesztelné, kísértetet lát-e. Túl boldog voltam, hogy veszekedjek vele vagy piszkáljam, csak elmondtam
neki közönyösen, hogy utazni voltam. Azt felelte, tudja. Egy rövid szünet után, kissé érdesen – el is
tűnődhetett, minek jöttem egyáltalán vissza – közölte, hogy a fiúnk elkezdte a hatodik (?) iskolaévét,
amennyiben érdekel. Felhúzott szemöldökkel néztem rá, nem szóltam semmit. Igazából nem érdekelt.

A vacsora után visszahúzódtam a szobámba, és a dolgaimat rendezgettem, bár eddigre a legtöbb
tárgyamat rég átköltöztettem Nic lakásába. A következő nap egy találkozó várt rám apámmal, aki
felhívott, amikor megérkeztem, és kérte, ugorjak be hozzá.
Már várt rám, és sietősen leütetett a dolgozószobájában. Azt kérdezte, mi van velem, miért mentem
el ilyen hosszú időre, és mi ez a nonszensz Nicholausszal.
’Éppenséggel, ez nem nonszensz. Majdnem egy éve együtt élünk.’
Apám rám meredt és körbesétált a szobában egy rakás irattal a kezében. Kissé zavartnak tűnt. Leült
egy székbe velem szemben, és finoman ezt mondta,
’Ahogy sejtettem. Ez nem jó, egyáltalán nem jó.’
Elámultam.
’Hát, szerintem pedig ez a legjobb, ami valaha történt az életemben. Szeretem Nicholaust. És ő
nagyon jó hozzám.’ jelentettem ki méltóságteljesen.
Apám a homlokát ráncolta.
’Elhiszem.’ mondta, és türelmetlenül legyintett a kezével.
’Akkor?’
’Akkor, akkor!’ kiálltott fel még türelmetlenebbül, ’Akkor óvatosabbnak kellene lenned. Így van.’
’Óvatos vagyok.’ mondtam némi felháborodással, de ő elhessegette a kezével.
’Ne szakíts félbe!’ vetette oda, és amint elhallgattam, folytatta, ’Nem vagyok ellene, de óvatosnak
kell lenned. Most, ne vágj a szavamba -’ kezdte, mert már épp válaszoltam volna, ’Óvatosabb. És
bölcsebb.’ különösen megnyomta a szavakat, és jelentőségteljesen nézett a szemembe.
’Bölcsebb?’ kérdeztem értetlenül, ’Hova akar kilyukadni, hisz -’ kezdtem a kérdést, de ő gyorsabb volt,
’Hova, hova! Döntened kéne, ez az, amit mondanom kell.’
’Nem értem…’ feleltem lassan.
’Azt látom, azért is hívtalak ide. Ide hallgass, ez így nem mehet tovább. Vagy azt hiszed, a dolgok így
maradhatnak örökre?! Választanod kell, hogy hol és kivel élsz, egyszer s mindenkorra, ez a lényeg.
Nem bolondíthatod mind a kettőt.’ fejezte be és a szemembe nézett.
’Választottam!’ mondtam zavartan, kissé idegesített már.
’Nem, nem választottál. A tanácsom ez: hagyd el a férjedet és élj azzal a fiúval. Vagy maradj H-val.’
’Nicholaust választottam, azt hittem ez egyértelmű!’
’Ezt véglegesítened kell!’ jelentette ki, s mivel továbbra is értetlenül néztem rá, hozzátette, ’Azt kéne
javasolnom, hogy menj haza, és ne bonyolódj viszonyba Nicholausszal, ez az, amit anyád mond.’

Erre mérgesen kinyitottam a szám, de ő mondta tovább, elhessegetve a válaszomat,
’Vagy, és ez az én javaslatom, add be a válókeresetet, ha olyan komoly ez a dolog. Nincs más út.’
’Adjam be a válókeresetet?’ ismételtem bután.
A szó furcsán csengett. Igaz, ebben az időben kezdődött a válások karrierje, bár a mi köreinkben ritka
volt, és a családunkban még senki sem merte megtenni – túl botrányosnak számított. Apám nem
szólt többet róla, és hozzátette, hogy vár egy embert üzleti megbeszélésre, úgyhogy legyek szíves
menni.
’Szeretném, ha elgondolkodnál azon, amit mondtam!’ jegyezte meg távozáskor.
Visszamentem Nic lakásába, ami közelebb volt, és a nap többi részében ott maradtam, mert enyhe
rosszullét tört rám újra. Nic szerint valami vírus vagy bacilus okozhatta. Felhívott odahaza, de mivel
nem voltam ott, felhívta a saját lakását, és megtalált. Elmondta, hogy úgy néz ki, a hét többi részében
is muszáj maradnia az esküvő miatt, ami vasárnap lesz, és mindenfélét szerveznie kell, elmenni a
jegyzőhöz, valami pénzes dolgot intézni vele. Az anyja pedig ahhoz is ragaszkodott, hogy ő menjen el
pár rokonhoz, baráthoz meghívni őket, tegyen náluk udvariassági látogatást.
’Hétfő vagy kedd előtt aligha utazhatok el.’ mondta gyászosan.
Fáradt volt a hangja. Hiányzott, mindig nehéz volt külön lenni, különösen most, hogy olyan ramatyul
éreztem magam. A következő nap egy régi barátomékhoz voltam hivatalos este. Nem sok kedvem
volt menni, még mindig émelyegtem. Ezért kora délután meglátogattam az orvost, apám egyik öreg
barátját, és reméltem ad majd valamit, ami rendbe hozza. A családi orvosunk egy alacsony ember
volt, a vékony haja laposan feküdt a kerek, pozsgás fején, és viselt egy kis kerek, ezüstkeretes
szemüveget. Volt bajsza is, amitől később megszabadult, és helyette felszedett egy tiszteletreméltó
pocakot. Udvarias és megbízható volt. Megvizsgált, és azt mondta, mindez bizonyára az idegen ételek
miatt lehet, és kijelentette, hogy alvásra és rendes, rendszeres étkezésre van szükségem.
A nap többi része eseménytelenül telt. Másnap hazamentem megint pár papírért, miközben a válás
gondolata élénken foglalkoztatott. Amint leértem a lépcsőn, és kifelé igyekezetem, a férjem jött
felém szokatlanul határozott léptekkel. Becsukta a bejárati ajtót, és baljóslatúan kijelentette, hogy
menjek be a nappaliba, mert váltani akar velem pár szót. Nem úgy hangzott, mint a szokásos tutyimutyi H, hanem mintha ultimátumot akarna adni.
’Mi az?’ kérdeztem mit sem sejtve, bizalmatlanul, és rossz előérzettel követtem a nappaliba.
Amikor benn voltam, gondosan becsukta az ajtót, és szembe fordult velem.
’Mi akar ez lenni?’
Mivel meredten bámult rám, rászóltam,
’Engedjen ki. Mennem kell.’
’Itt fog maradni, Lisabeta. El fogom mondani a mondandómat.’
Megdöbbentem.

‘Keresték telefonon.’
‘Micsoda,’ kérdeztem, és arra gondoltam, Nic lehetett az. De végülis, ő tudja, hogy nem itthon
vagyok… H szólalt meg, mielőtt kérdezhettem volna.
‘Az orvosától.’
‘Igen, voltam nálam tegnap. Na és?’ vetettem oda.
Fogalmam sem volt, mi ez az egész.
‘Természetesen magával akart beszélni.’ tette hozzá sötéten.
Erre felvontam a szemöldököm.
‘Gratulált nekem.’
Nem értettem semmit.
‘Mit -’ kezdtem, de félbeszakított,
‘Tudja, mert újra gyermeket vár.’
A bejelentés úgy csengett a fülemben, mint egy gong. Súlyos csend töltötte be a szobát, az agyam
kiürült. Elképedtem, és félig azon voltam, hogy szaladok, és feltárcsázom a doktor számát
megerősítésért.
El se hittem. Szóval, terhes vagyok? Tényleg? Akkor ezért ez a furcsa émelygés az utóbbi időben? Egy
csodás, boldogságos érzés fogott el. Nem érdekelt, hogy H olyan mérgesen figyelt, nem is láttam őt.
A jókedvem óriási sebességgel növekedett, amint a kijelentés elért a tudatomig. Szóval igaz?
Lehetséges? De akkor, ez a Mi gyerekünk! Nicé és az enyém! Ó, ez fantasztikus! Muszáj azonnal
elmondanom neki! Ekkor körbenéztem, és láttam, ahogy H várakozik, elállja az ajtót, és akar valami
magyarázatot.
‘Van bármi, amit mondani kíván?’ kérdezte fenyegetően.
‘Nincs.’
‘Biztos benne?’
‘Abszolút.’ feleltem hűvösen, ‘Semmi köze ahhoz, hogy várandós vagyok-e vagy sem. Semmi dolga
vele. És most engedjen ki, mert menni akarok.’
Nem mozdult. Zaklatottnak tűnt, különös látvány volt.
‘Attól tartok nagyon is dolgom van vele.’ mondta és felfújta magát.
Elámultam. Soha nem merészkedett ilyen messzire, gondoltam, és türelmetlenül rászóltam,
’Álljon el az útból, mert menni akarok. És tegyen nekem egy szívességet, hagyjon békén.’

Felkavarta az egész ügy, és nem engedett ki a házból. Jó pár goromba vitánk volt, első alkalommal a
házasságunk alatt. Egyszer még kiabált is velem. Bár érdekes, sose mondta, hogy rossz asszony
lennék. Azt inkább, hogy térjek végre észhez, és nyugodjak le. Szemet hunyt minden bolondságom
felett, amiket elkövettem, de ez már túl sok, ezúttal túl messzire mentem.
Természetes számára, hogy elfogadja a gyermeket, és nem is engedné, hogy más nevelje fel. Nem
kell őt szeretem, csak legalább maradjak itthon, és ahelyett, hogy naplopó népek közé járok, inkább
gondoskodjak a fiamról néha, és ne tűnjek el komplett fél évekre, anélkül, hogy akár egy sort írnék
legalább, hogy merre mentem. Igaz, a fiamról teljesen megfeledkeztem, amikor Nickel voltam, nem
számított. Kijelentette azt is, hogy nem hagyhatom el a házat a gyerek születéséig. És leginkább, nem
találkozhatok Vele.
Készen álltam gorombasággal, igyekezvén annyira megbántani, amennyire lehet. A szemére vetettem,
mennyire undorodtam tőle mindig, hogy soha nem jelentett nekem semmit.
’Azért lettem a felesége, mert naiv voltam és maga becsapta a szüleimet, a bizalmukba férkőzött!’
Őszintén szólva, ezt nem gondoltam komolyan, de annyira otrombán hangzott, muszáj volt bevetnem.
’Bárhogy is, ne álmodozzon, csak a szüleim akarták ezt az átkozott házasságot. Ha tudták volna,
micsoda gyáva, pipogya alak, biztosan nem adtak volna magához!! Soha nem volt hozzám való,’
tettem hozzá nagyképűen, ’tudnia kellett volna. Soha nem kellett volna olyan arcátlannak lennie,
hogy beférkőzik a családomba.’
Hevesen tiltakozott, de azt is hozzávágtam, hogy igen, rengetegszer megcsaltam, és nagyon boldogan
tettem, minden percét élveztem, és egyáltalán nem szégyellem. Azért ez sem volt teljesen igaz...
Hozzátettem azt is, hogy szégyellnie kellene magát, hogy képes így együtt élni egy asszonnyal, más
épelméjű ember nem tenné.
’Jegyezze meg, Nicholaus sokkal több nekem, mint egy szerető, ő a gyermekem apja, és az egyetlen
ember, akivel tudok és akarok élni. Megkísérelhet bezárni ebbe a házba, de akármikor kiszökhetek,
ha akarok! És el fogok válni!’
Továbbra is makacskodott, de a végén olyan volt, mint akit megsemmisítettek. Egyébként
találkoztam a fiammal. Mialatt engem annyira lekötött a szórakozás, meg az hogy Nicholausszal
legyek, tizenéves fiatal fiúvá cseperedett, barna hajjal, a kék szemei kissé szürkébe mentek át. Szinte
sosem evett otthon, és mindig mogorva képet vágott, ha meglátott, ami nem esett meg túl gyakran...
Nic unokatestvérének az esküvője vasárnapra volt kitűzve, és éjjel felhívtam, hogy elmondjam neki a
nagy hírt. Reméltem, hogy mindenkit lefoglal az esküvő, és nem érnek rá azt figyelni, kivel beszél
telefonon. Ő sem volt kevésbé döbbent, mint én, és rohanni akart azon nyomban. Mondtam neki,
hogy be vagyok zárva a szobámba, úgyhogy hiába jönne, nem találkozhatnánk. H nem is dolgozott
egész héten, otthon maradt, hogy őrt álljon. Beköltözött a bejárat melletti vendégszobába, hogy
ellenőrizhesse a forgalmat.
Azt hiszem, így is simán kisurranhattam volna, de maradtam, mert az apám is ezt tanácsolta, mikor
egyik délután felhívott. Kissé kelletlenül egyetértettem vele, hogy ez lesz a legjobb a babának és

nekem, ideiglenesen. De következő héten azért kiszöktem a kerítéshez. Nic már várt rám, odarohant,
amint meglátott, és végre átölelhettük egymást. Sütött róla az izgalom, minden részletet hallani akart.
’Hogy vagy, jól vagy? H nem bántott, vagy igen? Megölöm, ha bántott!’
’Nem, nem bántott.’ mosolyogtam.
Boldognak és izgatottnak látszott, de kicsit gondterheltnek is.
‘Ez annyira csodálatos, hogy gyermeked lesz, a mi gyerekünk, a tied meg az enyém… Gondolkodtam…
Azért, talán… Jobb lett volna, ha nem így alakul…’ mondta óvatosan, ahogy lehűltünk kissé.
Ráült a kerítésre és a rácsoknak támasztotta a hátát, fáradtnak tűnt. Felnézett rám.
‘Azt hiszem, el tudok válni.’ mondtam elgondolkodva.
‘Válás?’ mondta döbbenten, de a tekintete azonnal kitisztult, ‘Gondolod?’
Letelepedtem mellé a kerítésre.
‘Igen. Beszéltem erről apámmal, és ő azt mondta, kivitelezhető.’ s mivel még mindig döbbenten
bámult, hozzáfűztem, ‘Szerintem van is pár barátja, akik tudnak nekünk segíteni.’
Ránéztem és láttam, hogy a szava is elállt.
‘Csúnya vitákba kerülhet a bíróságon, persze, de én nem bánom. Azt mondja, egész könnyen
végigvihetjük.’
Végre megtalálta a hangját.
‘Ez jelenti azt, hogy… Úgy értem, ez csodálatos!’ mondta, és a kék szemei felragyogtak, ‘Ez jelenti azt,
hogy nem kell majd többé bújócskáznunk ezzel a fafejjel, akit a férjednek hívsz?’
Bólintottam és elmosolyodtam, látva a gyermeki csodálkozást az arcán.
‘Te jó Isten, akkor, akár mi…’ és rám nézett sokatmondón, ‘Akkor elvehetlek feleségül?’
‘Azt hiszem, igen…’
Eszembe jutott, hogy igazából már megkérte a kezem, csak akkor még mindketten pelenkát
hordtunk… Egy csókban összeolvadtunk, de ő folyton megszakította, annyira izgatott volt. Buzgón
hajtogatta, hogy ez csodálatos, és hogy ő is körbekérdez a jogász ismerősei között. Valósággal
ragyogott, a máskor sápadtkás arca egészen rózsaszín lett arra a lehetőségre, hogy végre
rendehozhatjuk a kettőnk dolgát, és nem kell többé szégyenkezni.
‘Rendben, de a legjobb az lesz, ha a procedúrát akkor indítjuk, ha már megvan a baba. Nem akarom
azt a sok aggódást meg izgalmat rajtam, amíg várandós vagyok, tudod… Apa is azt tanácsolta, hogy
maradjak H-nál addig.’
Nic csodálkozott, de annyiban hagyta. Ezután ragaszkodott hozzá, hogy muszáj vele mennem,
visszahoz majd gyorsan, de most azonnal kellek neki, annyira hiányoztam neki, nem bírna egyedül
meglenni abban a lakásban. Eszembe jutott, hogy ez újabb viták forrása lesz H-val, de annyira

hiányzott, hogy hagytam magam elcsábítani. Még említettem valami papírokat, amik a házban
vannak, de gyenge próbálkozás volt. Nic behúzott a kocsiba, nem is figyelt, mit mondok. Elég
veszélyes volt az autóút a házáig, mert nem sok figyelmet fordított a délutáni forgalomra.
Eltökéltem, hogy a béke kedvéért ott maradok H-nál, és Nic, mivel munkája volt egész következő
hónapra egy barátjával, egyetértett, hogy maradjak szépen ott, és hagyjam magam kényeztetni. Így is
kapcsolatban maradtunk, rendszeresen eljött, és a szomszédos utcában leparkolt, ami egy rövid és
szűk kis rés volt két magas, borostyánnal befutott kőfal közt.
Ezek után szokásunkká vált a kerítés előtt csókolózni, és a kocsi hátsó ülésén szerelmeskedni. Eladta a
fehéret, és vett helyette egy feketét, ami már nem volt lenyitható tetejű. Egy alkalommal hozott
nekem egy gyöngysort. Három-négy alkalommal váltottunk levelet egy héten, amit a szobalány
kézbesített, megegyeztem vele, és plusz pénzt kapott a szolgálatért. Akkor intézte, amikor elment
bevásárolni - a szakácsunk felmondott egy éve, és a lány vette át a munkáját, emelt fizetésért. Apám
rendszeresen hívott, és elmondta, hogy volt egy beszélgetése Nicholausszal az ügyünkről.
Megkönnyebbülve hallottam, hogy a mi pártunkat fogja. Felbecsülhetetlen szövetséges lett belőle,
egy tapasztalt, okos vén róka.
A tél hosszú volt és unalmas, és a doktor tanácsát követve, megkértem Nicet, hogy az utolsó két
hónapban és a baba születése után még két hétig ne találkozzunk. Nehezen nyugodott bele, és csak
írta nekem a leveleket szorgalmasan. A terhességem hivatalosan október végén volt a második, vagy
harmadik hónapban, így a babát május közepére vártuk. Telis-tele voltam boldogsággal, ezúttal
akartam a gyereket, anya akartam lenni.
Nic és én a papíralapú "csatornát" használtuk kommunikációra, mivel be voltam zárva a tetőtéri
szobába. H ellátott mindennel, amire szükségem volt, de elég zaklatott volt végig. Számos
veszekedésre került sor, de egy idő után úgy tűnt, feladta a küzdelmet. Depressziósnak látszott és a
szemei be voltak dagadva.
Ó, majdnem elfelejtettem mondani, H-nak volt egy barátnője! Akkoriban történt, amikor szinte
nyilvánosan szarvaztam fel, és gyakran el-eltűntem otthonról. Gondolom, így akart visszavágni.
Valószínűleg azt hitte, fájni fog nekem, de én csak nevettem rajta. Egy varrónő volt, vagy ki, szőke és
kicsit butácska. H azzal a határozott szándékkal látogatta, hogy megtudjam (és mert rég nem volt
nővel, feltételezem), úgyhogy nem sok öröme telhetett benne. Az egész dolog nem tartott tovább,
mint két hét, legalábbis így mesélte.
Azt gondolhatta, hogy majd felkavar engem, de én gúnyosan fogadtam. Ki szándékozott ütni, és egy
durva leckét adni, de egyedül csak ő szenvedett miatta. Ezeket mind egyik éjszakai látogatása
alkalmával vallotta be az ajtón keresztül. Következő alkalommal pedig hahotázva meséltem el Nicnek.
H könyörgött, hogy fogadjam vissza, mert ő nem tud mással élni. Azt szokta mondani: ’Lisabeta,
legyen olyan jó… Ne legyen ilyen kegyetlen…’ és a hangja megtört. Néha sikerült kicsiholnia belőlem
némi szánalmat, mert pontosan úgy viselkedett, mint egy koldus. Ezt gyorsan elnyomtam magamban,
és tovább gonoszkodtam vele.
Ha egy elegáns, szép nővel csal meg, talán még büszke is lettem volna rá: íme, ez a férjem, van ízlése
és egy ilyen nőt is levesz a lábáról! De így: ó, igen, hivatalosan még a férjem, de már évek óta külön
élünk. Végülis, hogyan is adhatnám össze magam valakivel, akinek ennyire nincs ízlése, és képes

összeállni egy közönséges kis tanárnővel?! Így vélekedtem róla. Bármit tett, megvetettem érte,
gyűlöltem, mert megbocsátotta nekem, hogy fűvel-fával megcsaltam, és hogy mást szeretek.
A baba április végén született, korábban, mint vártuk. Nem volt könnyű szülés, de boldog voltam,
amikor a karjaimban tarthattam a kicsit. Megkértem a szobalányt, hogy azonnal hívja fel Nicet egy
nyilvános telefonfülkéből, a közeli utcában volt egy.
’Mondja el neki, hogy fia van, és hogy a héten még ágyban kell maradnom. Jól vagyok, a kicsi apró,
egészséges és igazán hangos. Jövő héten már sétálhatok, és két hét múlva találkozhatunk.’
A lány hamarosan kézbesítette az üzenetet. Nic beleegyezett, és kérte a szobalányt, hogy menjen a
városba, hogy nekiadhassa a levelét. Amikor találkoztak, adott neki jó adag pénzt az élete
legcsodásabb híréért, ahogy ő mondta.
A következő héten már szabad volt felkelnem és lecsoszogtam a lépcsőn, hogy én magam hívjam fel.
Aggódott és izgatott volt, rólam kérdezősködött és rohanni akart hozzánk. Meg kellett nyugtatnom,
hogy legyen még egy picit türelmes pár napig. H is boldog volt, és meghatott, valami különös áhítattal
tekintett a kisbabára.
Május elején, amint lejárt a két hét, egy hétfő reggel miután H elment munkába, becsomagoltam a
holminkat és Nic értünk jött kocsival. Nic extázisban volt, amikor először megpillantotta a fiát, alig
hitte el. A gyermek kicsi volt és nagyon hasonlított az apjára: ugyanolyan középkék szemek,
ugyanolyan arcforma. Még pár anyajegy is a helyén volt, jelentette ki Nic elégedetten, miután
tüzetesebben megvizsgálta.
A lakásába költöztem a babával, és átrendeztük neki a kicsi, nem használt szobát a kávészoba mellett.
Nic szinte megszállottan vásárolni kezdett, néha megértem leállítani, mert képes volt vagyonokat
otthagyni a boltokban, ha tetszett neki az áru. Amikor egy nagy bölcsőt néztünk meg, ragaszkodott,
hogy kipróbálhassa mennyire kényelmes. Nem volt könnyű lebeszélni. A bolt tulajdonosa közben
majd megszakadt a nevetéstől.
Éjszakánkét sokszor kimentem a fiamhoz, mert éhes volt és meg kellett etetnem. Néha Nic felébredt,
amikor kiosontam, és az is előfordult, hogy elaludtunk együtt a kis heverőn, amit számomra toltunk
be ebbe a szobába. Máskor Nic önként jelentkezett, hogy vigyáz a kicsire, és ilyenkor gyakran
találtam őket, amint Nic elbóbiskolt a karosszékben, a kicsi meg rajta szundított.
Nic a mennyekben járt, és én is. Kijelentette, hogy el kell válnom, és feleségül vesz, mert ő szeretné
felnevelni a saját fiát (utálta, hogy titokban kellett tartani). Talán még a családja is elfogad majd
engem némi ajakbiggyesztgetés után, tette hozzá vidáman, ha másért nem, a gyermek kedvéért.
Apám is támogatott bennünket, látta, hogy boldog vagyok és szilárd Nicholaust illetően. Amikor ideje
engedte, szívesen meglátogatott minket, nagyon szerette a kisunokáját.

Hofgarten, München – számos alkalommal sétáltunk erre Nickel ketten, később pedig a kicsivel is hármasban

Az első hónapok után megegyeztünk, hogy elindítjuk a válást. Nic azt mondta, van egy barátja, aki
járatos az ilyenben. Júliusban adtam be a keresetet. A procedúrát szeptemberben indították, és
beadtuk a szükséges papírokat. Hivatalos leveleken keresztül érintkeztünk H-val, és apám
számtalanszor beszélt vele. Szigorú volt és határozott, de H nem adta meg magát. Hallani se akart az
egészről, az ő szemében ez nem volt más, mint valami gyermeteg lázadozás a részemről. Hihetetlen
volt. Minden erőmmel gyűlöltem.
Nicholaus türelmesen várakozott, bár már ő is szeretett volna tovább lépni. De az ügy elakadt, a
tárgyalások megfeneklettek, mert H beleegyezése nélkül nem volt remény a házasság hivatalos
érvénytelenítésére. Volt egy olyan sanda gyanúm, hogy H nem bírta elviselni Nicholaust és azt, hogy
boldog vagyok vele – amit ő sosem tudott elérni – és ilyen módon próbálta tönkretenni a
kapcsolatunkat. Emlékszem, találkoztam vele egyszer az utcán. Kiszállt egy kocsiból, én meg be
akartam szállni egybe az út másik oldalán. Észrevett, és én is észrevettem, de nem köszöntem neki,
direkt nem, csak sötéten néztem rá. Elindultunk a kocsival, ő meg csak állt ott a járdán. Magányosnak
és boldogtalannak látszott, de bennem egy csepp sajnálat sem volt. Túlzottan haragudtam rá,
semhogy együttérezzek vele, mert volt képe a boldogságom útjába állni.
Aztán, végül a házasság felbontására vonatkozó fellebbezés indokolásának bejelentése megérkezett –
ilyesmi kacifántos neve volt a papírnak. Zöld utat kaptunk a bíróság felé. A visszahúzó erő H volt, aki
megtagadta, hogy aláírja a kérelmet. Számtalan eredménytelen telefonhívás után elmentem, hogy
beszéljek vele, térjen már észhez. Meddő és fárasztó beszélgetés volt, és majd huszonötször
megismétlődött.
A keményfejű érvelése mindig ugyanaz volt, vagyis, hogy én nem gondolhatom komolyan a válást, és
nem is fog beleegyezni, mert szeret engem, és maga mellett akar tartani. Lehet, hogy éppenséggel

másvalakivel élek, de akkor is, végül majd visszatérek hozzá, mert megértem, hogy nekem ez a
legjobb. Fel voltam háborodva, de igyekeztem visszafogni magam, és azt feleltem, ha annyira nagyon
szeretne, akkor elengedne, hogy szabadon élhessek azzal a személlyel, akit én választottam. Ha
annyira szeret – amit nem győz ismételgetni – akkor nem zárna be, csak mert azt hiszi, tudja mi jó
nekem. Más hasonló dolgok is elhangzottak, és kezdtem kétségbe esni, hogy milyen megtörhetetlen.
Ahogy a dolog holtpontra jutott, megsürgettük a hivatalt, és végül kéthónapnyi könyörgés, udvarlás
és kérvényezés után az ügyvédünknek sikerült megszerveznie egy találkozót H ügyvédjével, és
elindítani egy békélhető tárgyalás sorozatot, ahol alaposan végigrághattuk az egészet, hogy
megoldást találjunk végre. Ezek a tárgyalások voltak az utolsó reményünk, és apám jó néhány neves
barátjánál kilincselt érte.
Egy alkalommal, egy ilyen békéltető találkozóra Nic is velem jött, hogy némi lelki támogatást nyújtson
nekem. H a szokásos hajthatatlan önmagát adta. Mindenki felállt, amikor az ülés véget ért, felvették
az emberek a kabátjaikat és elhagyták a helységet. H hátat fordított nekünk, és az ajtó felé igyekezett,
pont úgy tartotta magát, mint valami öszvér.
’Megüssem a táskámmal?’ súgtam Nicnek, aki csendben volt végig.
Meglepve pillantott rám.
’Nem!’
’Jaj, ne már. Csak egyszer… vagy kétszer…’ mondtam reménykedve, kajánul vigyorogva.
’Nem kell. Csak vedd semmibe.’ válaszolta szilárdan, ’Az elég lesz.’
A hét hónapnyi halogatás és a reménytelen várakozás elkezdte kikezdeni az idegeinket. Mint árnyék,
H ott lebegett a fejünk felett minden nap. Az állandó stressz türelmetlenné tett bennünket, és
minden apróságon felkaptuk a vizet. Hogy ezt a nyomorúságos állapotot fokozza, Nicet a szülei egyik
barátja folyamatosan nyaggatta, olyan tökéletesen közvetítve azok kétségeit és a haragjukat, mint
egy hivatásos médium. Azzal tömte a fejét, hogy hagyjon el engem, mondván, hogy becstelen és
megbízhatatlan vagyok, és a saját érdekében szabaduljon meg ettől a zavaros kapcsolattól.
Csak később tudtam meg, és teljesen ledöbbentem, hogy H találkozott valahol Nickel egy-két
alkalommal, hogy a válásról beszéljenek. El tudom képzelni, H miket mondott neki. Közénk akart állni,
és tényleg, sikerült mérget csepegtetnie a kapcsolatunkba.
A következő év telén és tavaszán már rendszeresek voltak a veszekedések köztünk, és Nic engem
vádolt azért, hogy a papírok még nem voltak aláírva. Azt mondta, talán nem is akarok igazán elválni,
mert még mindig vonzódok ahhoz az ökörhöz. Te jó Isten, hát vonzódtam hozzá valaha is?! Még ezt is
mondta,
’Ha őt megcsaltad, nincs garancia, hogy hozzám hűséges leszel! Ha képtelen voltál őt szeretni, akkor
engem tudnál?’ vágta hozzám, és még mondott hasonló borzalmas dolgokat.
Ezeknek a kétségeknek a szikráit a férjem ültette el benne, ebben biztos vagyok. Fogadni mernék,
hogy elmondta Nicnek is azt a mantrát, amit nekem is szokott, a fixa ideáját, miszerint valahol a
szívemben én szeretem őt, csak nem tudok róla. Nicholaus, aki rettegett a lehetőségtől, hogy

elveszíthet, érzékenyen reagált erre. Én sem féltem kevésbé, hogy elveszíthetem őt. Eleinte ez a
téma csak ritkán jött elő, de ahogy múltak a hetek, és nem történt semmi előrelépés, a hangulat
egyre feszültebb lett, és a szemrehányások egyre gyakrabban és egyre durvábban hangoztak el.
Egyszer, amikor aludni tértünk, megint összevesztünk valamin. Végül felugrottam, és otthagytam,
átmentem inkább a kávészobába. Lefeküdtem a heverőre, és magamra húztam azt a vékonyka
takarót, amit az egyik karosszékben találtam. Nem fért a fejembe, miért kellett ennyire utálatosnak
lennie. Aggodalommal töltött el, hogy ez történik velünk, amikor boldognak kellene lennünk együtt.
Rettegve gondoltam arra, hova fog ez a feszültség vezetni.
Lassan elaludtam. Kis idő múlva felriadtam, mert az volt a határozott érzésem, hogy nem vagyok
egyedül. Amint kinyitottam a szemem, Nic alakját láttam a kintről beszűrődő halvány fényben. Az
ajtóban állt, az ajtófélfának dőlve, és halkan annyit mondott, hogy sajnálja. Úgy tűnt, megbánta a
durvaságát, és kérdezte itt aludhat-e velem. Örültem, hogy végre észhez tért.
’Nem jó, hogy azonnal elveszted az önuralmad, csak mert nem bírod a feszültséget. Ha így folytatjuk,
egy hónapon belül kinyírjuk egymást… Egymás mellett kell állnunk és kitartani… Ez minden, amit
tehetünk…’ mondtam neki nyugodtan.
’Utálom, hogy így rugdoslak körbe… Utálom, hogy a férjed mindig-’ kezdte felháborodva, de
félbeszakítottam,
’Ne vádolj engem, tudod jól, hogy sose szerettem H-t. Meg egyáltalán, ne is említsd, nem akarom,
hogy itt kísértsen köztünk, amikor együtt vagyunk.’ kértem, és hozzátettem, ’Nem akarok veled
veszekedni, Nic.’
Februárban még rosszabb lett a helyzet. Egy nap este későn érkezett haza. Vacsoráztunk, de
borzasztó hangulatban volt. Megint előhozta H-t, és engem, és percek múlva már kiabáltunk.
’Egy olyan nő, mint te, engem is megcsalna! Vagy már meg is tetted!’ csattant fel.
Erre arcon vágtam, és kiviharzottam az ebédlőből. Nem láttam a haragtól. Felkaptam a kicsit és
kirohantam a lakásból, anélkül, hogy bármi ötletem lett volna, hol tölthetném az éjszakát. A
rokonokhoz, barátokhoz nem mehettem, a szüleimmel sem volt éppen rózsás a viszonyom, a ház,
ahol H-val laktunk szóba se jöhetett.
Az idő hideg volt, az ég szürke, vastag felhők borították, és erős szél fújt. Béreltem egy szobát egy
olcsó hotel negyedik emeletén, ez volt a legközelebbi hely, amit találtam. Akárhogy is, nem róhattam
az utcákat a barátságtalan időben egy kisgyermekkel a karomban.
Nem hoztam magamnak semmit a nagy sietségben, csak a fiamnak pár holmit. Következő nap nem
mentem vissza, a hotelben maradtunk. Két napig szinte semmit nem ettem, a nap nagy részében
aludtam a fiammal összebújva. Már képes volt pár szót kimondani, és tanult járni is. Látta, hogy sírok,
és kérdezgetett a maga módján, hogy ’Mama..’, nyilván nem értette mi történt, ami miatt
elmenekültünk otthonról.
Ideges voltam és hiányzott Nic, bár még haragudtam rá a hülyesége miatt. Nem lehetek fasírtban
vele, ismételgettem magamnak. Megfordult a fejemben, hogy átmegyek apámhoz, de akkor

kikerülhetetlenül megkérdezné, mi történt, és nekem valahogy nem volt kedvem elmesélni neki,
hogy ennyire csúnya vitáink vannak.
Két nyomorúságos nap után elhatároztam, hogy visszamegyek Nichez. Kisurrantam éjszaka, amikor a
kicsi már mélyen aludt. A szél viharos volt, áthatóan hideg, jeges esőcseppeket és havat sodort az
arcomba. Csontig átfáztam, mert csak egy vékony kabát volt rajtam.
Nicet a hálószobában találtam meg, kinyúlva feküdt a dupla ágyon, hason fekve horkolt. Egy viszkis
üveg feküdt az éjjeliszekrényen, a tartalmának a fele kiömlött a szőnyegre, és az egész szoba bűzlött
az alkoholtól. Egy pillantás elég volt, hogy megállapítsam, alaposan berúgott. Erővel sikerült a hátára
fordítanom.
’Miért nem tudsz eltűnni..?’ morogta.
A nappali ruhája volt rajta, és elfelejtett fürdeni meg borotválkozni is. A haja borzas volt a fekvéstől.
Láthatóan részeg volt, valószínűleg egy bárban iszogatott egyedül vagy a haverjaival. Bevonszoltam a
fürdőbe és beletuszkoltam a habbal és meleg vízzel teli kádba. Ettől kissé magához tért. Ha csak egy
csöppet bölcsebb lettem volna, ott hagytam volna azonmód, de sajnos túlságosan vágytam rá.
’Voltam egy prostival.’ mondta, amikor megcsókoltam, és gonoszul vigyorgott.
Erre, amikor megcsókoltam beleharaptam az ajkába.
’Aú!’ kiáltott, és amint magához tért a meglepetésből, azt mondta undokul, ’Gyűlöllek.’
’Gyűlölsz? Tényleg?’ kérdeztem, ’Nem, nem úgy van az.’ súgtam neki, de ellökött.
Ekkor lett elég. Lemásztam az ágyról, és sietve magamra kapkodtam a ruhámat. Annyira dühös
voltam, hogy elfelejtetem felhúzni az egyik harisnyámat. Kisiettem a szobából, és mielőtt kiléptem
volna a lakásból még hallottam, amint utánam kiabál,
’Liz!’
Nem érdekelt. Bevágtam az ajtót, és lerohantam. Az időjárás nem lett kellemesebb, meg lehetett
fagyni. Még egy órát sem voltam távol, és szerencsére a kicsi is aludt szépen, amikor visszatértem.
Úgy sírtam álomba magam, és még nyomorultabbul éreztem magam, mint egy órával korábban.
A következő nap tizenegy körül lesétáltam a recepcióra. Volt két telefon az egyik sötét sarokban, a lift
mellett. Felhívtam Nicet, nem bírtam tovább. Tudtam, eddigre már ébren lehet, talán a szobalány
felébresztette. És ha visszatért a józan esze, akkor meg akar minket találni. Felvette, és azonnal
kérdezte,
’Hol vagy?’
’Nem számít. Biztonságos helyen…’ motyogtam.
’Visszajössz?’ kérdezte gyorsan.
’Ha abbahagytad a vádaskodást… Tudnod kellene jól, hogy sosem érdekelt az idióta férjem… Hogy
hihetsz inkább neki, és nem nekem? Bíznod kellene bennem… Utálom, hogy öljük egymást Nic, ez
kibírhatatlan…’

’Nem mehetsz el csak így… Hiányzol…’
’Nekem is hiányzol… De nem tudom -’
’Sajnálom…’ mondta, úgy hangzott kétségbeesetten szeretne békülni, ’Ez annyira nehéz… és nem
tudom, meddig bírom még… de nem akartalak elüldözni. Tudod, nem viheted el a kicsit csak így, nem
csak a tied! Megyek értetek. Hol vagytok?’
’Ne gyere, megoldom…’ válaszoltam megtörten.
Éreztem, hogy sírnom kell, és letettem a kagylót. Elindultam fel, felhúztam magamra a vékony kis
kabátot, és a karomba vettem a fiamat. Erős szél fújt megint, az ég fenyegető világosszürke volt,
vastag felhőréteggel. A lábaimat már alig éreztem, annyira átfagytak, mire megérkeztünk. Nic várt
bennünket, sápadtnak és izgatottnak látszott, és még mindig nem borotválkozott.
’Sajnálom,’ mondta gyorsan, és a nyakamba borult, ’Szükségem van rád.’
’Ne csináld ezt többet… Ennyi bőven elég lenne bárkit megölni…’ mondtam halkan.
Amikor kibontakozott az ölelésből, csillogtak a szemei. A karjába adtam a kicsit, aki eddig a padlón
állva figyelt bennünket kitárt karokkal, mintegy kérve, hogy vegyük fel. A karjai kicsit pufókak voltak,
és majdnem mindig mosolygott. Szerette Nicet, ő volt neki apa. Már a nevét is ki tudta mondani,
gondolom, tőlem tanulta el.
Leültem az asztalhoz. Ahogy ők is letelepedtek az asztalhoz, Nic elmesélte, hogy reggel elküldte a
szobalányt. Ezért otthagytam őket az ebédlőben és összeszedtem a mosnivalókat egy zsákba a
lánynak, hogy elvihesse, ha holnap jön. A mosoda nagyon közel volt, kábé három háznyira balra, de
nem akartam megcsinálni a munkáját, nehogy azt higgye, kevesebbet akarunk neki fizetni. Tíz perc
alatt meg is voltam, aztán mentem a hálószobába, ahol elég nagy rendetlenség volt. Tűnődtem, vajon
mit ehetett Nic, mivel a konyha üres volt, leszámítva pár tojást meg egy üveg megsavanyodott tejet.
Egyik hét ment a másik után, és a békéltető tárgyalások nem hoztak semmi eredményt, a válás
kimondása épp olyan messzi volt, mint az elején. A meddő csatározás H-val Nicet mélabússá tette.
Azt mondogatta, nem hiszi már, hogy valaha meg tudjuk csinálni, és hogy érzi, el fog veszíteni.
’Elmehetsz, ha tényleg ezt akarod…’ mondtam neki, de nem válaszolt rá semmit. ’Élhetnénk békében
mások belegyezése meg mindenféle aláírt papír nélkül is. Nincs rá szükségünk.’ emlékeztettem.
’Mégis hogy neveljük akkor fel a gyereket?’ kérdezte lehangoltan.
Minden gond ellenére ugyanúgy szerettük egymást, még kétségbeesettebben, mint korábban, bár az
el nem múló félelem, hogy elveszítjük egymást, pánikkal töltött el mindkettőnket. Nic volt számomra
minden, ő volt a reményem, a jövőm. Ha ő elhagy, tudtam, sose lennék képes mást szeretni. De a
szerelmünk egyre inkább kínszenvedéssé vált, és minden nap meg kellett harcolnunk, hogy a
következőt még együtt tölthessük. Tudtam, hogy megnyugtatásra van szüksége, ezért igyekeztem
megőrizni a türelmem. De néha nagyon gorombán beszélt velem.
A kisfiú volt a békéltető kapocs köztünk, őt mindketten szerettük. Nagyon ragaszkodott Nichez, és jó
volt nézni, amikor együtt ettek reggelinél vagy ebédnél, a kicsi az ölében, mindketten majszolva
valamit. A fiam sokszor kérdezte, merre van, amikor az apja nem volt otthon. Szerette a rádiót, volt

valami napi program, amit nem volt szabad elmulasztani, és ha valami érdekeset hallott, lelkesen
tapsolt a foghíjas mosolyával.
Amint megérkezett a tavasz, majdnem minden nap lementünk a közeli kis parkba, néha Nickel. A
családja továbbra is gyötörte, hogy hagyjon el engem. Azt mondogatták, hogy elvesztegeti a
fiatalságát ebben a méltatlan kapcsolatban. Noha folyamatosan bizonygattam, hogy csak őt szeretem,
és hogy tényleg el szeretnék válni, már nem hitt nekem.
Végül annyira elkeseredtem, hogy eldöntöttem, megölöm a férjemet. Ha nem hajlandó elengedni,
amikor szép szóval kérem, akkor özveggyé teszem magam! Elszöknék Nickel és a kicsivel, és valahol
összeházasodnánk. H nem állna közénk többé. Ez volt az ötlet. Vettem egy kicsi, ezüstös színű
revolvert, és a következő megbeszéléskor ott lapult a táskámban. Persze nem mertem használni.
Szerencsétlenségemre Nic megtalálta, és a következő veszekedéskor, amikor már nagyon mérges volt,
rám szegezte. Elborzadtam, alig tudtam kicsavarni a kezéből, hogy kikapkodjam a töltényeket.
’Nem akarok így élni, ez maga a pokol! Mindkettőnknek!’ ordította.
A feszültség a legrosszabbat hozta ki belőlünk. Nem kellett sok idő, és az együttélésünk nem volt más,
mint merő agónia. Azt sem mertem neki bevallani, hogy úgy éreztem, újra terhes vagyok. Ehelyett
átköltöztem a vendégszobába a konyha mellett. Ijedős lettem, és folyamatosan azon tépelődtem, mit
tegyek. A könnyeimet elrejtettem előle, miután egyszer rám kiabált, mi a fenét sírok megint, utálja
nézni.
Május volt, amikor Nic, több mint három év együttélés után szakított velem. Azt magyarázta
elkeseredve, hogy nem élhet így tovább, és nem akar egy férjezett asszonyt elvenni a családjától. Ha
nem lehetek a felesége, márpedig nyilvánvalóan nem lehetek, akkor az egész értelmetlen. Mindig
gondoskodni fog a fiáról, és valószínűleg senkit nem fog ennyire szeretni, de ez lesz a legjobb
mindkettőnknek. Azt mondta, menjek vissza a férjemhez, az biztos megbocsát nekem, és egy házas
asszonynak amúgy is az ura mellett van a helye. Próbáljunk meg azért barátok maradni, mert nem
akarja, hogy gyűlöljem. És maradhatok a lakásában, ameddig csak akarok.
Nehéz szívvel ment el. Emberfeletti erőfeszítés kellett neki hozzá, és én tudtam, hogy ezt nem
akarom túlélni. Hazament a szüleihez, akik fellélegeztek, hogy vége, és elpátyolgatták, nehogy valami
butaságot csináljon.
Egyedül maradtam a két éves kisfiammal a lakásban. Mély kétségbeesés kerített hatalmába, és
másnap hazautaztam a szüleimhez némi vigaszért. Kedves szavak helyett majdnem kitagadtak.
Anyám úgy nekem esett, mint egy hurrikán. És ami rosszabb, apám az ő pártját fogta. Csak egy
ebédet költöttünk el együtt, ami sértődött, nehéz csendben telt, és délután már el is jöttem, náluk
hagytam a kisfiamat.
Mivel nem volt saját otthonom, visszamentem a lakásba, belül darabokra zúzva, akár egy széttört
tükör. Nic volt a kedvesem, az egyetlenem. És a végén összetörte a szívemet. Ezt túl sok volt elviselni,
ez mindennek a vége volt. Hogy tudott egy ilyen csodálatos dolog így tönkremenni? Ebben a
nyomorúságos állapotban lézengtem, mint egy alvajáró. Alig ettem, hagytam mindent megromlani a
konyhaszekrényben, és mindennap elküldtem a szobalányt. Fulladoztam abban a lakásban egyedül.
Ha lementem az utcára friss levegőért, olyan valótlannak éreztem magam. Az sem érdekelt, hogy

kócosan vagy viseltesen látnak – egyszer a papucsomban mentem le, mert elfelejtettem felhúzni a
cipőmet. Azt hiszem, idegösszeomlásom volt.
Miután két hetet töltöttem ebben a lebegő mentális állapotban, egy nap lenyeltem az összes altató
pirulát, amit találtam az éjjeliszekrényben. Kinyúltam az ágyon, abban a szobában, ahol a kisfiam
lakott. Belefáradtam az életbe, békére vágytam, menni és beleolvadni a végtelen semmibe.
A szobalány, és apám találtak rám, ő a lány után érkezett. Azért jött el, mert aggasztotta a
lelkiállapotom, és mert bocsánatot akart kérni, hogy a múltkor olyan kevés együttérzést mutatott.
Talán hívott is, csak nem vettem fel. Amint felfedeztek, apám rohant velem a kórházba. Már
elvesztettem az eszméletemet, de sajnos az orvosok visszahoztak.
Két vagy három hetet töltöttem a kórházban. Vékony és gyenge voltam, az egészségem lassan javult.
Egy hónap múlva elvittek egy szanatóriumba, mert nem voltam hajlandó beszélni. Noha az életem túl
volt a veszélyen, nem szóltam egy szót sem, csak ültem és néztem a levegőbe. Nem voltak érzéseim,
sem gondolataim, semmi és senki nem volt fontos. Mintha a testem túlélte volna, de a lelkem már
elszállt. Képtelen voltam bármire. A testem és az elmém üresnek tűnt, még üregesnek is.
Ez volt az első alkalom, mikor apámat sírni láttam. Rendszeresen eljött hozzám, majdnem minden
nap. Aggódott, nehogy engem is elveszítsen, ahogy a fiait. Bűnösnek is érezhette magát, hogy ilyen
állapotban lát, különösen hogy neki is része volt az eseményekben, amik ide vezettek. Anyám sose
látogatott meg. Meg volt győződve, hogy nem vagyok érdemes az érdeklődésére. Azt mondta,
megaláztam magam ezzel a kísérlettel, megaláztam a mi tisztességes családi nevünket, és erre nincs
bocsánat.
Volt viszont még két ember, akik aggódva figyelték a fejleményeket. Nicholaus, amint megtudta mi
történt, eszét vesztve rohant a kórházba. Állandóan ott virrasztott, virágokat hozott, amiket az apám
kidobált, a leveleivel együtt. Apám meg is fenyegette, hogy ne kerüljön többet a szeme elé, és tartsa
magát távol a lányától. H is sietett meglátogatni, de apám őt is elzavarta. Mérgesen dohogta: ez a két
barom okozta a bajt, most már hagyják békén a lányát!
Nicholaus ennek ellenére sokszor eljött, de ügyelt, hogy olyan helyet találjon magának, ahol apám
nem vette észre. Egyszer, amikor már a szanatóriumban voltam, valahogy bejutott hozzám a
kórterembe. Talán lefizette az ügyeletes nővért vagy ledöntötte a lábáról, nem tudom. Annyira
emlékszem a látogatásából, hogy az ágyon ültem, és leült mellém. A szemei könnyben úsztak, és
valamit igyekezett elmagyarázni, vagy megértetni velem. Aztán természetesen, mivel nem reagáltam
rá semmit, a nyakamba borult, és zokogott, akár egy elfenekelt kisgyerek. Amikor a nővér megjelent
az egyik asszisztensével vagy kivel, azonnal kidobták.
H is csak messziről nézhetett engem, például, amikor a csendes pihenő alatt a betegekkel élveztük a
napsütést a hosszú tetős teraszon a nyugágyainkban, köntösbe burkolózva a hálóruha felett, puha
papucsban. A terasz egy kis, túlbokrosodott kertre nézett. Néha apám mellém telepedett. Igyekezett
lelkesíteni, és olyanokat mondott, ha majd jobban leszek, hazamegyek őhozzájuk. Nem kell a
férjemmel vagy bárki mással élnem, ha nem akarok. Ő majd mindent elrendez, csak pihenjek, az
segíteni fog.
Kicsivel később elkezdtem úgy érezni, hogy az üresség, ami megtöltötte a bensőmet, nem más, mint
egy rettenetes sikoly. Ez eldugaszolta a torkomat, amely túl szűknek tűnt, hogy kiengedjem. S ha

mégis képes volnék kiengedni, biztos voltam benne, olyan hangos lenne, hogy darabokra tépné a
világot. Apránként, kis lépésekben, egy évvel vagy másféllel később elkezdtem újra érzékelni a
körülöttem levő világot, bár még képtelen voltam reagálni. Úgy éreztem, eltölt valami különös
tompaság.
A mentális állapotom alig javult a hosszú idő alatt, és azt mondták az orvosok, hogy nem tudnak
értem többet tenni. Ellátni otthon is el tudnak, csak fogadjanak fel mellém egy megfelelő nővért.
Apám el akart vinni a szülői házba, és már mindent el is rendezett. De ekkor előállt a férjem,
mondván, hogy még mindig az ő felesége vagyok, és nála a helyem. Megígérte, hogy mindent elintéz,
és úgy vigyáz rám, mint a szeme fényére.
Direkt olyan alkalmat választott, hogy ezt közölje, amikor anyám is jelen volt. Ő persze azonnal
szembe szállt apámmal, és apám újra engedett, bizalmatlanul méregetve H-t. Így történt, hogy végül
H hazavitt a külvárosi házunkba.
Olyan voltam, mint egy zombi, egy majdnem csontváz valami, amibe csak hálni járt a lélek. Ha
letettek egy székbe, ott maradtam, amíg nem tettek máshová. Egész nap meg sem mozdultam, nem
beszéltem, nem olvastam, csak bámultam némán, kifejezéstelen arccal. Általában elfogadtam az ételt,
de csak ha etettek. Ha elém tették, nem nyúltam hozzá. Úgy éreztem, nincs erőm semmihez, és csak
a ruhám súlya húz vissza, csak ez tart a földön, meztelenül elszállnék, mint egy lufi. Nem kellett
semmi, nem kívántam semmit, az életem csak egy hosszú várakozásnak tűnt arra a pillanatra, amikor
végre magam mögött hagyhatom ezt mind.
A fiaimmal nem igazán tudtam foglalkozni. A kicsinek ez furcsa volt, a nagyobbik már megszokta. H
szerette a második gyerekemet is, valóban a sajátjaként nevelte. Helyes szőke kisfiú volt, kiköpött az
apja. Nicholaus volt ilyen, amikor kicsik voltunk, bár a kisfiam haja idővel sötétedett némelyest, nem
úgy, mint az apjáé.
Valószínűleg H-nak fájt, hogy más férfitől akartam gyereket, de ezt a kicsivel sosem éreztette. Inkább
valami különös áhítattal kezelte, tudta, ez a fiam nagyon kedves nekem. Egyfajta pótlékot talált
benne, mert a gyerek elfogadta az ő szeretetét.
Mindent megtett, hogy kíméljen és gondoskodott rólam, pontosan úgy, ahogy apámnak ígérte. Néha,
ha volt ideje, főleg esténként, segített az ápolónőnek megetetni, vagy cikkeket olvasott fel az
újságból, mint apám, amikor a szanatóriumban voltam. Imádta, hogy engedelmesen hallgatom végig,
nem szólok közbe, nem viharzok ki, nem zavarom el. Angyali türelemmel törődött velem, úgy kezelt,
mintha porcelánból lennék.
Sokáig nagyon magányosan élt. Gondolom, örült, hogy otthon vagyok, akkor is, amikor reggel elmegy,
és akkor is, ha este hazajön. Félig gyanakodva, félig értetlenül figyeltem a ténykedését. Észrevette,
hogy nem tiltakozok, ha átölel, vagy megfogja a kezemet. Nem is volt sem erőm, sem kedvem, hogy
ellökjem, nem érdekelt, mit csinál velem.
Párszor zongorázott is nekem, igaz nem volt egy hatalmas tehetség. A zongorát különben még a
házasságunk elején vette, de én nem nyúltam hozzá, legfeljebb egyszer. Nem volt sok affinitásom a
zenéhez. A zongorát inkább virágállványként használtam, mert közel állt az ablakhoz.

Nem értettem H-t, vajon miért törődik velem ennyire. Eleinte gyanakodtam, hogy gonoszságból teszi,
de nem tett semmi rosszat, hiába vártam. Inkább kedves volt, és mosolygott rám, szerintem örült,
hogy nem menekülök el, és tehet értem valamit, amit elfogadok tőle gyilkos megjegyzések nélkül.
Sajnált engem, és valószínűleg magát okolta – nem ok nélkül.
Úgy két-három év telt el az öngyilkossági kísérletem óta, mire először megszólaltam. Aztán, mikor
már képes voltam beszélni, és egyedül enni, elengedték az ápolónőt mellőlem. Nem lettem már sose
szószátyár, ha tehettem hallgattam.
Apám ekkor kezdett sűrűbben látogatni. Legfeljebb egy-két szót szóltam egy nap, de ő várakozva,
csillogó szemekkel leste, hogy mondjak már valamit. Tapsolt örömében, ha sikerült. Örült, hogy
jobban vagyok, a férjemnek viszont nem bocsátott meg.
Szerinte ő volt a fő okozója az egész tragédiának. Lehet, hogy most igyekszik, és talán tényleg szeret
egy kicsit, de akkor is ostobának tartotta, aki semmit nem tud a másik lelkéről. Mindenesetre úgy
látszott, belenyugodott, hogy H-nál lakom. Remélte, hogy jobban leszek hamarosan, és a dolgok
visszatérhetnek a normális kerékvágásba. Mintha nálunk lett volna valaha is normális kerékvágás…
Úgy hiszem, H meg akarta mutatni, hogy tényleg szeret, bántotta, hogy nem engedett el. Ha ekkor
kértem volna, valószínűleg inkább elenged, és aláírja a papírt, inkább, minthogy ezért megöljem
magam. Az is megrendíthette, hogy valójában milyen erős szálak fűznek Nicholaushoz, és mennyire
nem léha játékról volt szó. Lassan elért a tudatáig, hogy mi ketten tényleg szerettük egymást. Ez
gondolom, félig meghatotta, mert nem gondolta - bár remélte, hogy képes vagyok ilyen mély
érzelmekre. Másrészt viszont összetörte, mert nem őt szerettem így, ő sosem tudta ezt kiérdemelni.
Azt hiszem, sokat rágódott a dolgon, amolyan rágódós típus volt.
Aztán igyekezett a gyerekeket is bevonni a gondozásba. Azt hiszem, kicsit féltek tőlem, hogy olyan
szótlan és mozdulatlan vagyok, mint egy fadarab. De lassan hozzászoktak, H sokat tett ezért. Egy-két
évvel később már elég jól éreztem magam, hogy gondoskodjak a fiamról, aki ekkor hat-hét éves
lehetett.
Békés természetű kisgyerek volt, jóindulatú és értelmes, rövid szőke hajjal, és ragyogó középkék
szemekkel. Néha enyhe szúrást éreztem a szívem táján, ha rápillantottam. Igaz a férjemnek is kék
szemei voltak, de azok kissé sötétebbek.
Kicsivel azután, hogy újra tudtam beszélni, egy alkalommal a kisebbik fiam odasettenkedett mellém.
Egy nagy karosszékben ültem az egyik szobában, és ő engem kémlelt. Közelebb jött, és csendesen
megkérdezte, hol van az apja. Meglepődtem. Visszakérdeztem, igyekezvén nem mutatni a
döbbenetemet.
’Mire gondolsz? H dolgozik.’
Erre megrázta a fejét csodálkozva, hogy is nem tudom.
’Nem ő, a másik.’ magyarázta nagy szemekkel.
Nyeltem egyet.
’Nem tudom, mire gondolsz.’ mondtam lassan, ’H az apád.’

Csak ennyit bírtam mondani. Csalódottan pislogott rám. Aztán megfordult, és elsétált, és soha többé
nem hozta ezt fel.
Amikor írni és olvasni tanult, gyakran segítettem neki a leckével. Vagy besétáltuk a környező utcákat,
esetleg vásároltunk együtt. Ahogy még jobban lettem, előfordult, hogy én hoztam haza egyszerkétszer az iskolából. Szerettem ezt a fajta tevékenységet, és sok időt töltöttünk együtt.
A nagyobbik fiam sosem békült meg igazán, nem szeretett velem lenni, ami nem csoda. A különös,
hogy az apjához sem ragaszkodott, pedig ez tűnt volna logikusnak. Inkább a második fiam szerette a
férjemet.
Az idősebb fiamat bentlakásos középiskolába adtuk tanulni, és az év nagy részét ott töltötte. Ezt
befejezvén hivatalosan még otthon lakott. De nem szeretett odahaza lenni, inkább csavargott a
barátaival, vagy radikális, félig legális klubokba járt és fura eszméket szedett fel. Tudtam, hogy gyűlöl
engem és rossz anyának tart. Nem törtem magam, hogy a véleményét megváltoztassam. Túl
fáradtnak éreztem magam, hogy bárki kegyéért vagy bocsánatáért esengjek.
Lassacskán kilábaltam a krízis mélyéből, bár már soha nem lettem a régi, életem végéig megtört
asszony maradtam. Betegségem után nem jártam társaságba. Nyílván el is felejtettek, és a rossz
hírem címkéi rég lekoptak. Tudtam, hogy sok helytelen és gonosz dolgot tettem. De meg is fizettem
értük. Az emberek nem bántottak, nem voltam már pletyka tárgya, inkább szerencsétlen
teremtésnek tartottak. Az is voltam.
Majdnem mindig otthon voltam, a fiammal és a háztartással foglalkoztam, vagy csak pihentem.
Némileg jobban éreztem magam, bár a reakcióim még így is lassúak voltak, és még mindig éreztem a
furcsa, fojtó belső tompaságot, mintha valami szitán át jutna el hozzám a külvilág. Anyám viszonylag
megbékült, legalábbis felhagyott a vádaskodással, igaz egyszer sem látogatott meg.
Apám sokat öregedett az utóbbi két-három évben. A gondok megviselték, már nem volt mindig olyan
tréfálkozó, és meg is őszült, hófehéres lett a haja. Ahogy idősödött, az arcára kiült egy érdekes
tűnődő, és gondterhelt arckifejezés, elvesztette a korábbi joviális sármját és pimaszságát.
Úgy 1930 körül lehettünk, amikor újra engedtem férjemnek, hogy velem töltse az éjszakát, egyszerkétszer egy hónapban. A ”házaséletünk”, már ha erre a nyomorúságos valamire mondhatom ezt, az
előzményekhez képest normalizálódni látszott. Legalábbis nem zavartam többé el, csak amikor
rosszul voltam. Különben ritkán mert közeledni, úgy bánt velem, mintha attól félne, hogy összetörök,
ha hozzám ér. Éppolyan esdekelve könyörgött, mint régen.
Nem éreztem semmi vágyat, de fáradt voltam az ellenálláshoz. Nem szerettem, de a gyűlölet már
alábbhagyott bennem, elpárolgott. Télen, ha fáztam, még örültem is neki, mert általában melegebb
volt nálam, és kellemes hőmérsékleten tartotta a takarót. De ha tehettem, nem aludtam vele.
Ilyenkor kivonultam a földszinti vendégszobába.
Csak egyszer maradtam vele reggelig, és emlékszem, milyen furcsa érzés volt nézni, ahogy alszik.
Igazából mindig idegenként tekintettem rá. Olyan volt, mint a szükséges rossz, mint egy levehetetlen
átok rajtam. Arra gondoltam, hányszor kívántam a halálát a háború alatt, a válási ügy alatt, és hogy
vajon milyen lenne, ha egyszer tényleg meghalna. Nem éreztem iránta haragot, inkább valami

szánalomfélét. Ez azon ritka percek egyike volt, amikor emberi lényként néztem rá, nem mint holmi
féregre.
Még azt is gondoltam, hogy tulajdonképpen rendes fickó ez, kár, hogy én nem tudom szeretni. Másik
nőbe kellett volna beleszeretnie, olyanba, aki mellett normálisan élhetett volna. Vajon miért pont
engem akart mindenáron, senki se tudja. Volt valami megható a gondoskodásában, de még így is,
néha a régi reakció kerekedett felül, és egyszerűen elküldtem.
Már nem volt szívem megbántani, vagy szándékosan fájdalmat okozni, bár általában nemigen
érdekelt, mit csinál. Ettől szemmel láthatóan boldogabb lett, jókedvűbb. Vacsoránál gyakran
elmesélte, mi történt aznap a munkahelyén, a városban vagy a nagyvilágban. Alkalomadtán
viccelődött is. Én ritkán nevettem, inkább a kisebbik fiam szórakozott jól.
A férjem sokat dolgozott és 1931-ben rangosabb állásba került, valami alpolgármesterféle posztot
kapott. Ebben az évben estem újra teherbe. Az első terhességemkor gyűlölettel gondoltam arra, hogy
az ő gyerekét hordom magamban, de most valami várakozásfélét éreztem, titokban kislányt
szerettem volna.
H nagyon boldog volt, amikor megtudta, hogy állapotos vagyok, majdnem halálra kényeztetett. Az
orvos azonban óvatosságra intett. Túl sovány és gyenge voltam, szerinte kétséges volt, vajon ki
tudom-e hordani ezt a terhességet. Ha ki is tudom, nem tudni, hogyan folyik majd le a szülés, és
egészséges lesz-e a baba.
Kivételesen nem akartam meghalni, és igyekeztem egy kis súlyt felszedni, a biztonság érdekében. H
segített, hordta haza a jobbnál jobb ételeket, és cukrászdákba, meg éttermekbe jártunk, ahol dupla,
tripla adagokat rendeltünk.
Egy alkalommal, amikor egy kávéház teraszán ültünk észrevettem Nicholaust, aki pár asztallal odébb
üldögélt. A szemünk találkozott, de mivel H ott ült velem szemben, nem köszöntem neki. Rövid,
puffos-ujjú térdig érő ruha volt rajtam pöttyökkel, egy szandál, meg fehér kabátka. Még mindig
hihetetlenül szőke és jóképű volt. Kifürkészhetetlen, különös kifejezés ült az arcán. Kissé nyúzottnak
tűnt. H észre se vette. Amikor eljöttünk, nem mertem visszafordulni, és ránézni. De egész éjjel ébren
voltam. Nem tudtam, mit érzek, érzés volt-e, vagy csak meg voltam rökönyödve...
A terápia használt, fel is szedtem vagy hét kilót. A gyermek, a kislányom 1931 legvégén született meg.
Dorothea lett a neve. Barnás haja volt, és kék szeme. Elhatároztam, ezúttal megpróbálok jó anyuka
lenni.
Az apám majd kiugrott a bőréből, hogy van egy lányunokája. Egy időre még H-val is megbékült.
Ezután már nem is veszett vele össze komolyan, csak néha keményebben mondta el a véleményét. H
elfogadta a kritikát, és engedelmes volt vele szemben, így hát gyorsan felhagyott ezzel is. Gyakran
látogatott minket. Imádta az unokáit, bár a legnagyobbal nemigen találkozott.
Anyám sose kísérte el. Csak akkor találkoztunk, ha mi utaztunk hozzájuk a régi vidéki udvarházba,
mondjuk az ünnepekre, vagy a téli-nyári szünetben. A kisfiam sok időt töltött náluk, imádott
rohangálni a zöld mezőn. Anyám nem beszélt velem, és én se vele, csak a formális kommunikáció
szintjén érintkeztünk.

Harminchárom őszén-nyár végén a férjemmel és a két kisebbik gyerekkel Nürnbergben töltöttünk
egy hónapot. Szép meleg idő volt, száraz levegővel, sok napsütéssel. Valami hivatalos dolga volt, egy
lakást béreltünk egy nagy térrel szemben.
Még mindig ült bennem egyfajta fátyolos tompaság, de már élesebben érzékeltem a környezetemet.
Gyakran voltam egyedül, és ha valamivel foglalkoztam, az leginkább a gyerekekre korlátozódott.
Nicholausra is gyakran gondoltam ekkortájt, vajon mit csinálhat, mi lehet vele. De igyekeztem
kihessegetni a fejemből, túl fájdalmas emlék volt. Szerencsére sem apám, sem más nem említette őt
előttem.
Az idősebbik fiam csatlakozott valami klubhoz és máshol élt, ilyen-olyan szállásokon vagy a
barátainál, ”kartársaknál”, ahogy egyszer odavetette nekem megvetéssel. Rengeteg vitája volt H-val,
aki nekem soha nem beszélt ezekről, bár néha fültanújuk voltam. H komolyan helytelenítette az
életmódját, és az egész esztelenséget, ahogy ő nevezte azt, amivel a fiam sokat foglalkozott, akármi is
volt. H azt szokta mondani a fiúnak, hogy ahelyett, hogy tisztességes munkát szerezne magának és
dolgozni menne, az időt vesztegeti agyatlan, fanatikus csodabogarakkal, olyanokkal, akiket egyetlen
épeszű ember se venne komolyan, meg hogy ő is pontosan egy olyan nagyszájú semmirekellő lett,
mint ők.
A fiamnál süket fülekre talált a szidás, és később egészen eldurvultak ezek a veszekedések, kész
ordibáló versennyé váltak. A helyzet addig romlott, hogy a végén a fiam azt vágta hozzá, hogy örökre
el fog minket hagyni, mert méltatlan szülők vagyunk mindketten. Azt mondta, folyton szégyenkezett
miattunk, mert az apja egy gyáva és ostoba hólyag, az anyja meg egy őrült ribanc. A másik szobában
veszekedtek vagy a nappaliban, nem tudom. Megdermedtem, amint megütötte a fülemet, de nem
rázott meg mélyen, mert nem vártam tőle semmi kedvesebbet.
Ez év végén az apám megbetegedett és a rákövetkező év márciusában meghalt. Hatalmas csapás volt
az egész családnak. Az öngyilkossági kísérletem óta ekkor tudtam sírni először. A körülöttem élők
közül az apám állt hozzám a legközelebb, őt szerettem legjobban. Alig tudtam elhinni, hogy meghalt.
Még anyám is összetört, elhagyta a megrögzött vaskalapos ridegsége, ekkor láttam rajta érzelmet
először. Azt hiszem, nagyon szenvedett. Sajnáltam, de túlságosan féltem tőle, és nem mutattam,
hogy megosztanám vele a fájdalmat. Kevésbé volt merev, ha megszólalt, és nem hívott ”Dochtor”nak. Persze, pár hónap alatt visszanyerte az önuralmát. Éppen olyan lett, mint szokott. Kemény és
megközelíthetetlen.
Ekkoriban rengeteget sírtam. Kezdtem újra érzelmeket felfedezni magamban, bár még mindig nem
láttam túl a magam baján. Sajnáltam az apámat, és persze ezen át magamat. H, ha észrevette, utáltam, ha valaki észrevette - hogy sírok, mindig megvigasztalt. Leült mellém és átölelt, míg végül a
vállán bőgtem ki magam.
Később általában zavarba jöttem ettől, és iparkodtam közönyt helyezni az arcomra. Igyekeztem
elhúzódni tőle, és tartani a szokásos távolságot, de az igazság az volt, hogy borzasztó egyedül
éreztem magam. Főleg, hogy már az apám se volt itt nekem.
Titkon egy kicsit csodáltam H-t a kitartásáért, és valami halvány sajnálatot és bűntudatfélét éreztem.
Ekkortájt fordult meg először a fejemben, hogy hálával tartozom neki. Tudván, hogy milyen gonosz
voltam korábban, arra gondoltam, megpróbálok vele jó lenni. Elhatározásom ellenére, csak egyszer

bírtam erőt venni magamon, és gyöngédebb lenni. Óriási erőfeszítés után az eredmény halványra
sikeredett, körülbelül annyi, hogy a háta közepére tettem a kezem. Azt gondolhatta, rendben van.
Valószínűleg jól esett neki, de nem hiszem, hogy megfordult a fejében, mekkora harcot vívtam
magammal ezért a semmiségért. Tudtam, ez kevés, ennél sokkal többet kellene adnom, ha a
mérleget egyensúlyba akarom hozni. Nagyon más volt ez, mint Nicholausszal, vele minden olyan
egyszerű volt, olyan magától értetődő. Az a kapcsolat sokkal szeretettelibb volt, és soha nem kellett
erőlködnöm, hogy gyengédebb legyek, jött magától.
1934 tavasza óta a munkáját illetően H valahogy gondterheltebb lett. Egyre jobban aggasztotta
valami. Ritkán említette, mi folyik a városban vagy a munkahelyén. Többet dolgozott, és ami különös,
csendben maradt, holott korábban imádott erről beszélni. Ez a furcsa feszültség májusban tetőzött,
később alábbhagyni látszott.
Július legelső napjaiban jártunk, amikor egy-két nap alatt halálosan feszült lett a közhangulat. A
férjem szokatlanul gondterhelt és hallgatag volt, azt hiszem bántotta valami. Egy este, amikor épp
vacsorához készülődtünk, megszólalt a telefon. H odasietett, felvette, pár szót váltott valakivel, majd
letette a kagylót. Visszajött, és mialatt felvette a rövid kabátját, elmondta, hogy egy fontos ügyben be
kell mennie a munkahelyére, nem tudja, mikor jön, nagyon sietnie kell. Öt perc múlva egy kocsi állt
meg a házunk előtt, jöttek érte.
Én befejeztem a vacsorát, borsó meg sült hús volt a menü. Nem sokat ettem. Nyámmogtam még egy
darabig, aztán felmentem a kislányhoz. Betakargattam az ezüstös plédjével, és elmentem aludni. Ez
volt úgy kilenc óra körül. A kisebbik fiam éppen nem volt nálunk, mert a tanév alatt az iskolában
lakott, és utána az anyámhoz volt bejelentve, hogy ott nyaral.
Éjfél körül felébredtem. Ez elég sűrűn előfordult velem. Nem volt kedvem visszaaludni, és elindultam,
hogy körbejárjam a házat, ahogy ilyenkor szoktam. A kislányom békésen aludt, de a jelekből ítélve H
nem jött haza. Ezt furcsálltam egy kicsit, mert nem szokott kimaradni. Igazából nem voltam álmos,
nem is tudtam visszaaludni, de azért lefeküdtem, hogy pihenjek.
Éjjel kettőkor arra riadtam fel, hogy valaki a kapucsengőt rángatja, és veri a bejárati ajtót. A
hálóruhámra ráhúztam a narancsszínű köpenyemet, és kinéztem az ablakon, hogy lássam, ki csapja
ezt a lármát. Két kocsi parkolt a kerítés előtt, és mind a kettőből emberek ugráltak ki, nagy hangon
veszekedve, miközben mások lassú léptekkel közeledtek a házhoz, aminek az ajtaját két társuk verte,
kiabálva, hogy nyissuk már ki. Felverik az egész környéket, gondoltam bosszúsan. Hogy lehetnek
ennyire otrombák? Mi ez az egész jelenet? Óvatos léptekkel lementem a lépcsőn. A szobalány már
lenn sürgölődött, és az ajtó melletti kis ablakon leste őket. Rémültnek látszott.
’Nyissa ki az ajtót, nem akarjuk, hogy órákig itt ordítozzanak.’ szóltam rá, erre beengedte őket.
Kiderült, hogy H-t hozták haza. Úgy tűnt, sántít, két katonaforma ember támogatta. Két tisztviselő (?)
kísérte őket, plusz egy harmadik férfi, aki talán az egyik sofőr lehetett. A két katonaféle lerakta a
fotelbe a vendégszobában, ami az első szoba volt a bejárati ajtó mellett balra. Azonnal el is tűntek,
csak a két tisztviselő féle maradt. Nem nagyon tudtam rájönni, mi ez az egész, és közelebb mentem.
A szobalány a szobában levő egyik emberrel beszélt, és intett, hogy menjek be. H rossz állapotban
volt, a fehér inge a sötét kabát alatt vérfoltos volt, és horzsolások látszottak az arcán. Azt mondta,

nem bír ülni. A szobalány és a két tisztviselőféle erre megfogta és átemelték a nagy ágyra, majd felül
levetkőztettük, hogy megnézzük, miért vérzik ennyire.
Elborzadtam, akár csak a szobalány, aki szörnyülködve pillantott rám. Azt hittem, ott esek össze, sose
láttam még ilyet. Volt egy szörnyű seb a bal vállán a kulcscsont mellett, ez is nagyon vérzett, de egy
hat-hét centi hosszú vágás húzódott épp a bal bordája alatt, amiből ömlött a vér, szinte lüktetve.
Ezen kívül pár kisebb-nagyobb sebet találtunk még, horzsolásokat, lilás foltokat.
Az egyik tisztviselő, aki a kollegája lehetett, felajánlotta, hogy szerez orvost. Zavartnak látszott, és
sápadt volt. Ránéztem és bólintottam, azonnal el is ment. Ekkor fél három volt. A másik tisztviselő
maradt, és segített lemosni a vért H-ról. A mosdatás elején majdnem rosszul lettem, és felsiettem az
emeletre, hogy nappali ruhát vegyek fel.
Amikor visszaértem, már lemosták, és segítettem bekötözni a sebeket. Nem tudtuk, mit kezdhetnénk
a csúnyán vérző nagy sebbel, a vérzés megállíthatatlannak tűnt. A seb mélynek és komolynak látszott.
Soha nem jártam elsősegélyre, de igyekeztem jól lefertőtleníteni a horzsolásokat alkohollal,
amennyire tudtam, a szobalány is segített. A tisztviselő sután álldogált, és nézte. Tiszta inget adtunk
rá, és beültettük a fotelba, mert nem akart feküdni, most jól esett neki a fotel.
Három óra lehetett, mire megjött az orvos. Egy kövérkés, kopaszodó emberke volt barátságos arccal,
és gyorsan csinált mindent. Nagyon izzadt, talán futhatott idáig. Átkötötte H vállát, a hasi sebet pedig
egy-két öltéssel megkísérelte bezárni, de a vérzés nem csökkent.
’Sokkal jobb lenne, ha egy sebészeti rendelőben lennénk, ott meg tudnám csinálni. De így…’
dünnyögte a bajsza alatt, miközben dolgozott.
A másik tisztviselőféle, aki az orvost hozta, be-be lesett az ajtón. Miután újra megnézte H-t, az orvos
kihúzott a szobából és közölte velem, ő már nem tud segíteni ezen az emberen. Készüljek fel
mindenre, mert nagyon sok vért vesztett, több csontja el van törve, és valószínűleg súlyos hasi belső
vérzése is van. A legtöbb, amit tehet, hogy ad fájdalomcsillapítót.
Visszament a férjemhez, és elmondta, mire számítson. Hagyott mellette az asztalon egy üvegcse
morfiumot. Egy kis ideig beszélgetett az előtérben a tisztviselőkkel, majd megígérte, hogy később
visszanéz, köszönt és elment. Fogalmam sem volt, mi történhetett, és ahogy figyelmesen néztem a
tisztviselőket, ők zavarba jöttek ettől, és elfordították a tekintetüket, nem mondtak semmit.
Miután a doktor távozott, visszamentem H-hoz. Ott ült abban az óriási fotelben, meglehetősen
elgyötörten. Sápadt volt. Megrendítő volt ezt a termetes és egyébként egészséges embert ilyen
gyámoltalanul látni. Megkért, hogy kapcsoljam le a villanyt. Lekapcsoltam, majd becsuktam az ajtót.
Odahúztam egy kisebb széket, és leültem a fotel mellé.
Megfogtam a kezét vigasztalásképp, és így ücsörögtünk a sötétben. Este esett egy picit az eső, ami
hamar felszáradt, és látszott, hogy a következő reggellel szintén egy poros, forró nyári nap kezdődik
majd. A redőny résein át belátszott az utcai világítás. A fák ágai az ablak előtt lustán hullámzottak a
gyenge légmozgástól, minden különösen ébernek tűnt odakint.
Érzékelhetően fogyott az ereje percről-percre. A tompaság eltűnt a fejemből, aznap éjjel ébredtem
fel. Csakhogy már későn. Hirtelen új megvilágításban láttam az eddigi életemet. Eszembe jutott,

amikor azt kívántam, bár halna meg a háborúban. Meg amikor a pisztolyt vettem. Meg amikor annyit
gonoszkodtam vele. Iszonyú szégyent éreztem, és mardosott a lelkiismeret. Haragudtam magamra,
és rettegtem, hogy H meghal. Képes éppen most meghalni, pedig annyi jóvátennivalóm van! Tisztán
láttam a saját önzésemet, és minden fájdalom, amit neki okoztam, egyszerre nekem kezdett fájni.
Amikor annyira beteg voltam, vigyázott rám és olyan gondosan ápolt, hogy az kész csoda. Egész
életemben a magányomon és a boldogtalanságomon keseregtem, meg azon, hogy igazán senki nem
szeret, holott ott élt mellettem valaki, talán tíz méterre tőlem, aki egyetlen jó szavamért lehozta
volna a csillagokat… Egész életében reménytelen szerelem fűzte a feleségéhez, ami teljesen
nevetséges. Szomorú volt miatta, de sosem adta fel a reményt, hogy egy nap majd nem bírom tovább,
és kimutatom majd, mennyire szeretem. Javíthatatlan álmodozó volt, aki képtelen elfogadni a
kiábrándító valóságot.
Szerintem sose értette, miért voltam olyan undok vele. Sosem mondtam el, mert nem is kérdezte.
Azt hittem, tudja jól, és csak teszi a hülyét. Soha nem volt semmi nyílt kommunikáció köztünk, és
mindketten boldogtalanul éltünk. Alapjaiban félreértettük egymást.
Nehéz volt a fejem, és sok minden kavargott bennem. De egy dolgot világosan láttam. Ez az ember
több mint húsz éven át szeretett engem, anélkül, hogy tőlem akár egy mosolyt kapott volna.
Mindezzel együtt képes volt bízni bennem, és gondoskodni rólam. Minden szeretetét nekem akarta
adni, de én még csak egy pillantásra sem méltattam. Tudtam, jobban értékelnem kellett volna, és
hogy igazából én voltam az, aki méltatlan volt őrá, és nem fordítva, mint hittem.
Sejtettem, ha most hal meg, ami szinte biztos, már hiányozni fog. Azt gondoltam, ez az utolsó
esélyem, hogy jó felesége legyek. Had érezze, hogy áll mellette valaki, még ha késő is helyrehozni az
összes hibát. Így hát megfogtam a kezét, és megszorítottam. Viszonozta. Megtöröltem az arcát. Pár
horzsolás továbbra is vérzett kicsit, a kötés pedig az oldalán teljesen átvérzett.
Nem érdekeltek az aggályaim, rettentően erősnek éreztem magam, akár egy óriás, mindenáron jó
akartam lenni. Újra megtöröltem az arcát és adtam egy kis puszit a homlokára. Hálásan pislogott, és
mosolyogni próbált, de csak egy fájdalmas grimasz sikeredett. Látszott, hogy szenved és fél, a
gyerekekről kezdett beszélni, de belefulladt a szó. Rászóltam, hogy hallgasson, s életemben először
megcsókoltam. Meg volt döbbenve.
Időközben a doktor visszajött. Időről-időre belesett a szobába, halkan kérdezte, van-e valami változás,
de én csak a fejemet ráztam. A többiek az előtérben csendesen beszélgettek, és az illatból ítélve a
szobalány kávét is készített nekik.
H bolondul szorította kezem, majdnem elállt a vérkeringés benne. Elutasította a morfiumot, és
megint a gyerekekről kezdett beszélni. Félt, mi lesz velük, főleg a kislánnyal. Mondtam neki, ezen ne
aggódjon, majd gondjukat viselem. Bólintott, de ez nagy erőfeszítésébe került. Tíz perc múlva
elvesztette az eszméletét, és meghalt. Öt óra körül volt, kint már halványan derengett a fény.
Vannak, akiknek jut elég idő, hogy felkészüljenek, és nyugodt szívvel hagyják itt ezt a világot. H nem
ilyen volt. Elvitte magával a félelmet és a kétségbeesést, pedig ez bizony nehéz útravaló egy ilyen
nagy utazáshoz. Szörnyű volt nézni, milyen nehezen ment el, de nem tudtam tenni semmit. Ahogy ott
ült abban a fotelben, az utolsó percekben, amikor már elvesztette az eszméletét, valahogy erősen
gondoltam valamit, és biztos vagyok benne, valami módon érzékelte is. Kimondva így hangzana:

„Most meghalsz, de nem hagysz egyedül, maradj velem, nemsokára én is követlek”. Ha fennhangon
ordítottam volna, akkor sem tudtam volna túlszárnyalni az erejét.
Ahogy ültem ott a félhomályban, félig beismertem, hogy igaza volt: valahol a szívem mélyén
szerettem, csak nem tudtam róla. Ha túléli ezt a dolgot, talán javult volna az életünk, és egy talán
tényleg igazi család lettünk volna. Nem értettem, hogy ennek a történetnek miért ilyen sután kellett
véget érnie. Szerettem volna sírni, vagy megütni valakit, de moccanni se volt erőm.
A doktor, aki időközben visszajött, óvatosan benézett, és kérdezte, mi újság. Én feleltem neki, hogy
szerintem a férjem meghalt, bár még mindig szorítja a kezemet. Az orvos erre kitárta az ajtót, és hívta
a szobalányt, aki sietett is. A küszöbön megtorpant, és az orvos felkapcsolta a villanyt. A csuklóm
egészen elkékült a szorítástól. A doktor bejött és egy gyors vizsgálat után megállapította, hogy beállt
a halál, majd hozzám fordult és lefejtette rólam H kezét. H-ra nézett, és azt mondta az én dolgom
lenne lezárni a szemeit. Így is tettem.
Kimerültnek és üresnek éreztem magam. Nem bírtam volna cseverészni a vendégeimmel, akik
tapintatosan hallgattak, és félénken lestek, meg a padlót fixírozták, amikor kijöttem – nem bírtam
benn maradni. Azt kívántam, bár üres lenne a ház. A fürdőbe mentem, hogy megmossam az arcom és
a kezemet hideg, tiszta vízzel, remélve, hogy ettől majd felébredek. Olyan sokáig időztem ott,
ameddig lehetett, próbálva összeszedni magam, halogatva a percet, amikor beszélnem kell a
többiekkel. Friss vizet paskoltam az arcomra, kicsit jobban is lettem, és egy nehéz sóhajjal elindultam
vissza.
Már reggel volt, a napsugarak benyúltak a vendégszobába a redőnyök közti réseken. H-t kiterítették a
nagy ágyra, hogy lemossák és átöltöztessék. Eleinte nem bírtam közel menni, a gyomrom
mozgolódott. A doktor szerint a hátán is rengeteg véraláfutás volt. Legélénkebben a lába maradt meg
az emlékezetemben, a hatalmas csupasz talpai, ahogy olyan furcsán mozdulatlanul túlnyúlnak az ágy
peremén. Majdnem komikus látvány volt. Arra gondoltam, már soha nem használja többé ezeket a
talpakat, pedig ezek tartották egy életen át, bárhol volt és bármit csinált. Amikor járni tanult, aztán
iskolás korában, akkor is, amikor bejött azon az ajtón az ázott esernyőjével húsz évvel ezelőtt. Most
meg eltemetik, és nem lép többet sehová…
Amikor az orvos és a szobalány elkészültek, a két kialvatlan képű tisztviselő elbúcsúzott, és elhagyták
a házat. Szörnyen nézhettem ki, mert az orvos (és a szobalány) felparancsoltak a szobámba, hogy
pihenjek, az éjszaka kimerítő volt mindannyiunknak. Az orvos megnyugtatott, hogy minden rendben
fog lefolyni. Adott pár altatót, amitől el is aludtam.
Dél körül ébredtem fel, és hívtam a családi orvosunkat, kértem, hogy jöjjön és adjon igazolást.
Miután megnézte H-t, azt tanácsolta, ne bolygassuk a halála körülményeit. A másik orvos felesége
kicsivel később érkezett aznap délután, egy hivatalos jelentéssel a férjétől, ami beszámolt az elmúlt
éjszaka eseményeiről. Barátságos volt, és felajánlotta a segítségét.
Minden nagyon újnak és másnak tűnt, még a megszokott ház is, én magam is. Tudtam, most erősnek
kell lennem, hiszen rám hárult a család, és a temetés összes gondja. Szerencsére pár napon belül
hozzánk utazott az unokatestvérem, hogy segítsen a teendőkben.
H egyik társa-kollégája megjelent, egy fiatal középmagas, barna hajú, egyenruhás férfi, és ő is
megígérte, szívesen segít, amiben csak tud. Valami megilletődöttség és zavar látszott az arcán. Ez a

fiú volt a leginkább lelkiismeretesebb mind közt, és a többiek helyett is szégyellte magát. A férjem a
felettese volt - volt valami tiszti rangja, amit használt is, nem is. Bár nem volt hivatásos katona,
előfordult, hogy egyenruhában láttam. Elég jó viszony volt köztük, H szinte az öccseként vagy fiaként
kezelte. Ez a fiú négyszer-ötször járt nálam a haláleset után. Egy alkalommal súgva ugyan, de
elmesélte, amit tudott. A fiú elejtett célzásaiból raktam össze a történetet.
Nem ismert minden részletet, de voltak pletykák és híresztelések, és az egésznek valahogy köze volt a
kormányzathoz. Igaz, új kormány volt hatalmon és H nézeteit nem tartották elég radikálisnak, nem
illett bele az új rendbe. Az új vezetői úgy gondolták, nem elég rugalmas. Emellett páran a helyére
pályáztak. Megölni nem akarták, de úgy döntöttek, "megleckéztetik". Ha meg akarták volna ölni,
valószínűleg nem fáradnak a veréssel, egyszerűen lelövik, és nem hozzák haza, hogy a család is lássa
az árulkodó sebeket.
Úgy mesélte a fiú, telefonon értesítették H-t, hogy mennek érte fontos ügyben. Eljöttek érte, és
együtt bementek valami kapitányságfélére, tehát nem a munkahelyére. Bekísérték egy szűk cellába,
és rázárták az ajtót. Ezután a vezető tiszt, akit ”Kapitánynak” hívtak, beküldött két embert, hogy
leckéztessék meg. Kicsivel később még kettő jött, végül vagy tízen intézték-nézték a verést, köztük
pár kollegája is. Néhányukat megfenyegették, és erőszakkal kényszerítették, hogy jöjjenek ide,
másokat egyszerűen berendeltek. Páran megrettentek, megfélemlítettnek tűntek, míg mások
közönyösnek vagy elégedettnek.
H megpróbált magyarázkodni, de folyamatosan ütötték botokkal. Próbálta védeni magát, de semmi
esélye nem volt. Nem volt nála a fegyvere, otthon pihent az íróasztal fiókjában. A ”lecke” brutalitásba
fordult, amikor az egyik résztvevő kést rántott és nekiugrott. H összeesett, de megtagadta, hogy
aláírjon valami papírt. Végül mégis aláíratták vele, hogy ezért meg ezért felelős, és talán azt is, hogy
szabad akaratából lemond a posztjáról.
Amint ezzel megvoltak, otthagyták vérbe fagyva. Egy-két órával később szólt az egyik felelős, talán
tizedes vagy valami főnökféle, hogy szedjék ki onnét azt a szerencsétlent, és vigyék el. Ők pedig
hazahozták, nem gondolták, hogy ennyire komoly sebet kapott. A fekete kabátos emberek, akik
behozták, végig ott voltak a verésnél. Még ez a fiú is, az ajtóból nézte. Elhittem a történetét, mert
tudtam én is, H nagyon keményen képes volt ellenállni, ha egy dokumentum aláírásáról van szó…
A koporsó középbarna vöröses árnyalatú lakkozott fából készült, talán nyírfából. A garázs előtt
kalapálták össze az asztalosok. Nekem valahogy nagyon tetszett a színe és a fényes felülete. A halála
utáni második napon temettük el, csendes temetés volt. Forró nyári délután volt, tűzött a nap, egy
széles karimájú kalapot viseltem védekezésképp. Az idősebbik fiam el se jött a ceremóniára.
Amikor az unokanővérem felhívta, ő azt felelte, hogy mindent utál velünk kapcsolatban, és hogy neki
nincsen családja. Ezután levágta a telefont. Az unokanővérem mélyen megdöbbent, de én nem
voltam meglepve.
Talán másfél-két hét múlva eljött hozzám pár ember, akik felelősek lehettek a
férjem ”megleckéztetéséért” valamilyen formában. Részvétüket fejezték ki a baleset miatt. Végülis
tényleg az volt, csupán nézőpont kérdése... Hoztak egy okiratot valami özvegyi segélyről, amit
havonta kapnék. Megdöbbentem, és nem voltam különösebben ráutalva sem. Az életjáradékom évek
óta szinte érintetlenül állt, és apám után is volt valami rendszeres jövedelmem. Igaz, a családunk

tetemes anyagi veszteségeket szenvedett a háború és a világválság után, de még így is voltak
forrásaink bőven.
Egy szó nélkül elfogadtam. Végülis minek verjem nagydobra, hogy ők ölték meg? Gyerekeim vannak,
az anyám is él még, és én csak egy nő vagyok egymagamban. Semmi értelme nem lett volna ujjat
húzni a hatóságokkal. Főleg, mert ez már úgysem hoz vissza senkit.
A kicsiknek nagyon furcsa volt, hogy H eltűnt. A második fiam kilenc éves körül volt ekkoriban.
Gyakran kérdezgette, merre ment H, és hogy ha messze ment, miért nem ír legalább egy képeslapot.
Végül elmondtam neki finoman, mi történt, részletek nélkül. Helyes szőke kissrác lett belőle, az apja
ragyogó kék szemeivel, amelyektől még mindig megborzongtam, ahányszor rájuk pillantottam. Fehér
bőre volt, kis szeplőkkel.
Emlékszem, egyszer jött hozzánk egy régi barátnőm, és a nappaliban beszélgettünk, a kisfiam is ott
üldögélt velünk. Amikor kimentem valamiért, hallottam, amint elpanaszolta a vendégnek:
’Tudod, apu alszik a temetőben, és nem akar felébredni.’
Augusztusban az unokanővérem és én dísztemetést rendeztünk nagy felhajtással a tágas hallban a
temető mellett. Erre a temetésre sokan eljöttek. Legtöbbjüket sose láttam, de mindenesetre jól esett
az együttérzésük. A hivatalos temetés jó ötletnek bizonyult, és bár alig tartott egy óráig, a sok ember
látványa némi vigaszt jelentett. Az idősebbik fiam erre már eljött, igaz hamar lelépett, anélkül, hogy
egy szót szólt volna hozzám.
Kitartottam, amíg kellett, de miután a részvétlátogatások véget értek, lelkileg összeestem. Végtelenül
egyedül éreztem magam, és egy részem hiányolta H-t, hiszen ő volt az egyetlen társaságom a
betegségem és apám halála óta. A furcsa érzés, hogy követni fogom nem múlt el, minden nap ott
lebegett körülöttem.
A hivatalos temetés után, amikor a dolgozószobában próbáltam rendet tenni, az egyik szekrényben,
az iratok közt találtam egy bádog dobozt, ami egy széles szalaggal volt átkötve szépen pedánsan.
Leültem a karosszékbe, és az ölembe vettem, hogy megvizsgáljam az érdekes kis csomagot.
Kibontottam a szalagot, és kinyitottam. Közelebbről szemügyre véve láttam, hogy tele volt levelekkel.
Olybá tűnt, H összegyűjtött egy egész levelezést, bár egyik boríték sem volt kibontva. Kivel levelezett
ilyen sokat? És miért nem bontotta ki őket?
Kíváncsiság vett erőt rajtam, kivettem az egyik levelet találomra, és ámulva láttam, hogy nekem van
címezve. Ahogy bámultam rá, az írás nagyon ismerősnek tűnt. Kibontottam, és megdöbbenve láttam,
hogy Nicholaus írta. Ahogy az összes többit. A dátumok alapján akkor írhatta, amikor hazaengedtek a
kórházból, egész addig, amíg a kislányom megszületett. Majdnem mindegyik levele azzal a kéréssel
zárult, hogy adjak neki egy jelet, egy választ, bármit.
Egyiket sem olvastam végig, nem volt lelkierőm hozzá. De egészen elhűltem. Régebben többször
eszembe jutott, vajon mit csinál, elfelejtett-e teljesen vagy hiányolja-e a fiát, szeretne-e eljönni, és
megnézni? Tudtam, mennyire szereti a gyereket.
Miután épp csak belelestem a levelekbe, visszatettem őket a dobozba. Nem akartam tudni róla,
miket írogatott nekem. Hiszen nem ért sokat ez a szerelem, ha az első gondok így össze tudták törni.

Akkor hagyott magamra, amikor a leginkább szükségem lett volna rá, hogy mellém álljon. Olyan
mindegy már, mit írt, írt-e bármit.
Miután a férjem meghalt, nem mert meglátogatni, bár bizonyos voltam benne, hogy szívesen tette
volna. Nyilvánvalóan nem volt biztos benne, hogy megbocsátottam-e neki. Ahogy magam sem. De
Istennek hála, sose jött. Képtelen lettem volna találkozni vele, úgy éreztem, túl sok minden történt,
minden annyira messze volt. Nagyon szerettem, jobban, mint bárkit, nem létezett semmi, amit ne
vállaltam volna érte, és rengeteg emberen gázoltam át, csak hogy vele lehessek. De rettenetes
fájdalmat okozott, összezúzta minden szeretetemet és bizalmamat.
Másnap az egész csomagot, úgy ahogy volt, kidobtam a kukába, még az elégetéssel sem bajlódtam. A
kisebbik fiam nem is tudta meg soha, hogy nem a férjem volt az apja. Mivel pedig szerette H-t, nem
akartam kibillenteni a lelki békéjét. Nicholaus már nem szerepelt az életünkben, és eszem ágában
sem volt újraéleszteni ezt a szerencsétlen kapcsolatot. Ám ő felhívott, és kérte, hogy engedjem meg
neki, hogy eljöjjön és beszéljünk, azt mondta, muszáj adnom neki egy esélyt. Azt feleltem, hogy nem
akarok vele találkozni, és nem akarok beszélni semmiről.
Ám egy alkalommal összefutottunk, aznap, amikor a fiamat hazahoztuk a bentlakásos iskolából a
karácsonyi szünetre. A ház előtt parkoltunk le a családi kocsival, és kiszálltunk, a kisfiam, az
unokanővérem, a kislányom dajkája, én, és a kislányom. Mikor kint voltam, megfogtam a kisfiam
kezét és a lányomhoz fordultam, hogy húzza a sapkáját rendesen a fejébe – krémszínű horgolt
sapkája volt.
Amikor felegyenesedtem és átpillantottam az utca túl felére, észrevettem Nicholaust. A két nő el volt
foglalva a csomagokkal és nem néztek körül. Az utca másik felén állt egy fa mellett, és minket figyelt.
Mozdulatlanná dermedtem, és pár percig bámultam rá. Talán azért jött, hogy lássa a fiát, gondoltam
automatikusan, vagy talán beszélni akart. Nagyon boldogtalannak látszott, mint valaki, aki sokat sír és
álmatlanságban szenved. A fiam kiszúrta, mit nézek. Ő is Nicholausra figyelt. A következő percben
megrántotta a kezem, és durcásan kijelentette, hogy a húga még mindig nem húzta fel rendesen a
sapkát, nyilván abban a reményben, hogy majd lehordom érte. Aztán látta, hogy nem teszek semmit
a sapka ügyében, így ő maga korholta a kislányt roppant tudálékosan.
Nicholaus fájdalmas képpel nézett rám. Feltételezem, hogy bűntudata volt, és bántotta, hogy nem is
beszélünk már egymással, így nem is lesz soha feloldozás. Valószínűleg szeretett volna átsétálni az
úton hozzánk, csak nem volt bátorsága. Én nyugodtan, komoly arccal elfordultam, és a többieket
követve bementem a házba. Kissé hátra maradtam és becsuktam a kaput, mert a szobalány keze tele
volt, és egy utolsó pillantást vetettem Nic szomorúan álldogáló alakjára. Nem láttam többé.
Ezután a találkozás után felhívott. Nagyon nehéz volt beszélni vele. Azt szokta mondani, hogy
szeretne beszélni és találkozni velem, olyan jó lenne, ha kibékülnénk… Csak annyit tudtam válaszolni,
hogy ne, nincs értelme, ne hívjon többet, nem találkozhatok vele. Mondta azt is, hogy megpróbált
már elérni korábban is. Egyszer előhozta ezt:
’Emlékszel arra, amikor azt mondtad, soha sem hagysz el? Emlékszel erre? Mert én igen…’
Emlékeztem, de nem feleltem erre semmit. Gondoltam, ő is ugyanezt ígérte, és lám, mi történt…
Képtelen voltam megbocsátani neki, és ezt ő valahogy tudta. Máskor így panaszkodott:

’Hívtalak telefonon, de senki se vette fel. Esküszöm békén hagylak, ha ezt akarod, de egyenesen tőled
kell hallanom!’
Megtört hangján elmondta, hogy nincs nyugalma, és szüksége van rám, szüksége van rá, hogy
beszéljünk, hogy elmondhassa, mennyire sajnálja, miért nem vagyok képes egy esélyt adni… Mindig
azt feleltem, hogy nem akarom, nincs már visszaút, vége van, holott néha akartam, és néha hiányzott
is. Az a biztos érzésem volt, hogy túl sokat változtam. Nem tudtam volna úgy tenni, mintha mi sem
történt volna. Amikor összetörte a szívem, úgy éreztem elárult. Tudtam, ezt én sose tettem volna
vele, még akkor is mellette maradtam volna, ha ez kínos vagy veszélyes. Annyi közösen eltöltött év,
és egy közös gyerek után az ember nem sétálhat el csak úgy, mondván, hogy sajnálom, én nem bírom
ezt tovább, kiszállok.
Tény, a folyamatos, fokozódó feszültség és bizonytalanság felőrölte az idegeinket, és ő ilyen
szempontból kicsit érzékenyebb lehetett, mint én. De nem értettem, és képtelen voltam felfogni,
hogy megtette, képes volt rászánni magát erre. Még haragudni se tudtam rá, annyira sokkoló és
fájdalmas volt. Annyit mondani, hogy bocsánat, nem volt elég… Tudtam, ha esetleg újra is kezdenénk,
már sose lenne ugyanaz.
De a szeretet, amit éreztem iránta, nem változott, még ekkor is nagyon kedves volt számomra. Talán
nem kellett volna elvárnom, hogy olyan erős legyen, mint én. Talán ostoba voltam, hogy nem
engedtem, hogy eljöjjön és kiöntse a szívét… Talán ahelyett, hogy magamat sajnáltam, esélyt kellett
volna adnom neki, ha biztosan éreztem, hogy még mindig szeretem.
Úgy egy évvel a temetés után, 1935 tavaszán a kislányom megbetegedett. Valami fertőzést kapott, és
négy napig magas láza volt. Borzasztóan megijedtünk, és éjjel-nappal mellette virrasztottunk. De az
ötödik napra elmúlt, a hőmérséklete normális lett. Hajlandó volt enni is egy keveset, és
megnyugodtunk. Másnap reggel halva találtuk az ágyában, a tágra nyílt kék szemei kifejezéstelenek.
Alig volt három éves. A temetése után végképp összetörtem, és mély letargiába estem, egyik csapás a
másik után túl sok volt.
Nicholaus felhívott a halála után, hallhatta valakitől. Újfent képtelen voltam beszélni vele. Ismét
elmondta, hogy szüksége van rám, és nincs egy nyugodt perce sem, el akart jönni, hogy lásson és
beszéljünk végre. Összefüggéstelenül beszélt, zaklatott volt a hangja. Kétségbeesve ismételgette,
hogy muszáj adnom neki egy esélyt, csak egyet, mert még mindig szeret. Gombócot éreztem a
torkomban, mintha egy óriási jégkocka torlaszolná el.
’Vége van, Nic. Isten veled.’ suttogtam.
Hallottam, ahogy elhaló hangon hív ’Liz!’, amikor hagytam a kagylót kicsúszni a kezemből. Nem
bírtam tovább tartani magam, sírni kezdtem. Soha többé nem válaszoltam a hívására, ezt a feladatot
a szobalány kapta, aki minden alkalommal elmondta neki, legyen szíves, ne hívjon minket.
A fiam hol az iskolában, hol az egyik rokonomnál lakott. Meglátogattuk néha, de egyre szótlanabb
lettem, és újra lesoványodtam. Az unokanővérem, aki a házasságom után soha sem látogatott meg,
végleg hozzám költözött. Már volt családja és két nagy fia. Békésen és szerényen éltek a férjével, még
mindig olyan bölcs volt, mint régen. Ő törődött velem, és átvette a ház gondjait. Hálás voltam neki
ezért. Azt hiszem, ő sokkal megfelelőbb partner lett volna a férjem számára, sőt, akkoriban volt is egy
enyhe gyanúm, hogy még tetszett is neki.

1936 decemberében vagy 1937 januárjában haltam meg. Le voltam gyengülve fizikailag, mentálisan
és érzelmileg, és elkapott egy tüdőgyulladás, ami végzett velem. Nem szenvedtem túl sokat. Az
unokanővérem értesítette a közelebbi rokonokat és barátokat, akik egytől-egyig eljöttek a
betegágyamhoz egy utolsó látogatásra. Szólt a nagyobbik fiamnak, hogy jöjjön el, mert rossz bőrben
van az anyja. Nem akaródzott neki, az unokanővérem úgy háromszor beszélt vele, mire sikerült
rávennie. El is jött, de nem ült le.
Valószínűleg megrázta a látvány, mármint hogy az anyja haldoklik. Láttam, hogy nem bocsátott meg,
bár mégis csak az anyja voltam. Rég megbántam azt a sok hanyagságot és fájdalmat, amit okoztam.
De a fiam nem engedte, hogy megbocsáthassak neki és magamnak. Éppen olyan volt, mint amilyen
én voltam fiatal koromban: önző és önfejű, telis-tele engesztelhetetlen haraggal. Akár a nagyanyjától
is örökölhette volna. Talán fél órát bírt ki velem egy szobában, aztán angolosan eltávozott. A többiek
csak később vették észre, hogy elment.
Anyám is meglátogatott és a házban maradt. Láttam, hogy beszélni szeretne, mondani valamit, de
nem sikerült neki. A haja őszes volt, az arca csupa mély ránc. Apám halála után sosem nyerte vissza a
régi erejét, és hiába igyekezett, csak a gyenge látszatot sikerült fenntartania. Keserű lett és még
jobban magába forduló. Amint ott ült az ágy végében, úgy nézett rám, mint egy árulóra, aki csak
azért szenved, hogy neki még több bánatot okozzon. Sértődöttség és félelem látszott rajta. Egy kicsit
sajnáltam.
A kisebbik fiam is megérkezett anyámmal, és amikor éreztem, hogy eljött az utolsó nap, magamhoz
hívattam. Félénken pislogott rám, és kérdezte:
’Te is el tervezel utazni, mint H és a kishúgom?’
’Igen, azt hiszem.’ mondtam szomorú mosollyal.
Mindig nagyon szerettem őt. Nehéz volt a szívem, hogy egyedül fogom hagyni, amikor még ennyire
fiatal. Azt mondta, az unokanővérem szólt neki, hogy jöjjön be elbúcsúzni, úgyhogy ezért jött be.
Adtam egy puszit a homlokára és magamhoz húztam egy egykezes ölelésbe, hagytam, had sírjon. Én
is sírtam, ez annyira, annyira szomorú volt.
’Biztos, hogy nem fogsz visszajönni?’ kérdezte és én bólintottam.
’Nem, nem fogok.’ feleltem.
Bólintott és megtörölte a szemeit. Amint az unokanővérem bejött, hozzábújt és együtt kimentek. Az
ő megjelenése mindig eszembe hozta Nicholaust. Szomorúan gondoltam rá, vajon mit csinálhat,
vajon hogy érez a helyzet miatt, vagy azzal kapcsolatban, hogy meghalok, vagy a fiunkkal
kapcsolatban. Ez a fajta tűnődés mindig fájdalmas volt, a régi seb még nagyon fájt. Igyekeztem hát
elterelni a gondolataimat.
Hűvös téli napon haltam meg, az utcákat és a házak tetőit vastag hóréteg fedte. Ragyogóan sütött a
nap és a levegő inkább száraz volt, mint nedves. A halál úgy jött, mint egy várva-várt, régi kedves jó
barát, örültem, hogy mehetek. A családi sírboltba temettek, nem a férjem mellé a temetőbe, anyám
döntésére. Régi és újabb halványszürke márványlapok voltak benne nevekkel, az egyik az enyém.

Hiába haltam meg, maradtam még, hogy lássam, mi történik azokkal, akiket hátrahagytam. A
kisebbik fiam vidékre költözött anyámhoz. Anyám egy vagy két évvel később elhunyt, és a fiút az
unokanővérem vette magához, aki ekkor egyedül élt. A férjét valamiféle kiküldetésre rendelték egy
másik országba. Ő nevelte fel a fiamat. A háború ideje alatt elrejtette, később pedig más rokonok
bújtatták, de 1945 elején csatlakoznia kellett a sereghez. Szerencséje volt, megúszta egy karcolás
nélkül. Egész idős koráig élt, lett családja és unokái. A 90’es években halt meg.
Mivel az első fiam büszke tagja volt valamiféle ifjúsági szervezetnek, elsők közt jelentkezett a seregbe,
amikor kitört a háború. Pilóta akart lenni, és nem lehetetlen, hogy valóban az lett. A háborúban halt
meg, 1943 környékén, valószínűleg egy balesetben vagy ütközetben.
Két-három évvel azután, hogy meghaltam, Nicholaus elvett egy lányt. Csendesen éltek, és nem lettek
gyerekeik. Úgy látszik, végül engedett a szülei nyomásának és belépett a fegyveres erőkhöz, egy
viszonylag magas rangban a háború kezdetén. Ismerve őt, nem volt túl lelkes. El is hagyta
Németországot az első alkalommal, amikor lehetősége nyílt. A háború közepén, 1943-ban vagy 1944ben a legszűkebb családjával Angliába vagy Írországba szökött, ahol voltak rokonai, talán anyai részről
(vagy a felesége távoli rokonai lehettek, nem tudom). Annál a családnál éltek egy kellemes vidéki
kúriában. Az ötvenes években halt meg.

Összefoglalva
Nem szokatlan, hogy újra összejövünk az egykori rokonainkkal, vagy barátainkkal. Néhányuk talán
épp ott van a mostani családunk, kollegáink, és ismerőseink közt. A két epizódból néhány ember itt él
körülöttem, a közelemben, az aktuális életemben. Egyikőjük egy neves orvos, akivel jó barátságot
építettünk ki. Az a személy, aki a Lisabeta sztoriban az idősebbik fiam volt, ma itt él a közvetlen
környezetemben. Még ebben az életben is elég komplikált a kapcsolatunk. Noha a magam részéről –
és ő a maga részéről – igyekszik javítani a helyzeten, hogy pozitívabb legyen. Ez érezhetően működik.
Egy látó azt mondta nekem, hogy attól a személytől kaptam a májamat, aki egy előző életemben az
édesanyám volt. Azonnal a Lisabeta történet jutott eszembe. Ahogy ezt kijelentette, végigfutott a
hideg a hátamon. Nem vagyok biztos benne, de lehet, hogy így volt. Ha igaz, akkor örülök, mert képes
volt valami módon segíteni nekem, és könnyíteni a saját lelkiismeretén. Egyébként a mostani
anyukám nagyon más, mint ő. Titokban, több életen keresztül is egy igazi anyukát kívántam
magamnak, egy odaadó édesanyát. Valakit, aki képes szeretetet adni, akiben van kedvesség és belső
jóság. Nagyon hálás vagyok, hogy kaptam egy ilyet magam mellé. A Lisabeta epizódban egyébként ő a
lányom volt, Dorothea, aki kis korában meghalt.
Jelenleg nem tudok sokat tenni azokért, akik a családom lettek volna Chicagóban. Legfeljebb
imádkozni, és áldást küldeni feléjük. Talán egyelőre elég ennyi is. Aztán később, majd, ki tudja,
összefuthatunk még. Ugyanez vonatkozik Nicholausra. Valószínűleg ő a legérzékenyebb köztük, úgy
értem, spirituálisan. Mivel a kapcsolatunk ősi időkre nyúlik vissza, nagyon közel állunk egymáshoz,
akkor is, ha fizikailag több ezer kilométer választ el minket.
Mióta leírtam a történeteket, rájöttem, hogy nem csupán a sors áldozata vagyok, ahogy mindig
gondoltam. Aktív részese vagyok az események teremtésének – a régiekben, és a mostaniakban.
Látnom kellet, hogy igenis számít, mit mondok, mit gondolok, mit érzek. És én vagyok az egyetlen, aki
a kapcsolatai minőségéért felelős. Ez nyilván mindenkire vonatkozik, persze, mindannyian tehetünk
arról, ami körülöttünk és velünk történik (bár nem mindig egyforma arányban).
Amíg itt élünk ezen a Földön esélyünk van a kapcsolatainkon dolgozni, javítani. Ezt elemi fontosságú
időben megérteni. A régi közhely még most is megállja a helyét: „Azt tedd másokkal, amit szeretnél,
hogy veled tegyenek”. Abba kell hagyni a kritizálást és véleményalkotást, és el kell kezdeni helyette
szeretetet küldeni. Ez az egyetlen út vezet ki a karmikus adósságok börtönéből.

Terápia módszerek
Ami az elmúlt inkarnációk történeteit illeti, mit gondolok ma? Először roppantul dühös voltam emiatt
az egész előző életes dolog miatt. Minek jött ez rám? Miért én?!! A többi ember miért nem emlékszik
(szinte) semmire? Hogyan éljek egy ilyen amnéziás világban?! Ez olyan igazságtalan! Mindenkinek
emlékeznie kéne, vagy senkinek se, az lenne igazságos, gondoltam duzzogva. Azóta volt időm, hogy
megemésszem és megnyugodjak. Megtanultam elfogadni a helyzetet, igyekezve megtalálni a dolog
pozitív aspektusait.
Ma már a nagyobb mennyiségű emlékeim segítségével képes vagyok más megvilágításban látni
eseményeket. Több ezer év után most van lehetőségem visszanézni az egész folyamra, mint egy
egészre, és megtalálni az összetartozó pontokat. Azt hiszem, ez kivételes ajándék. Gyermekként jobb
és bölcsebb akartam lenni, és kaptam is egy rakás kihívást és nehézséget, hogy bizonyítsak és
csiszolódjak, beleértve ezt a hatalmas adag emlékhalmazt. Egyáltalán nem sajnálom már, hogy így
alakult, inkább hálás vagyok. Segített nekem, hogy ne legyek többé önmagam ellensége, és rálépjek
arra az útra, ahol megtanulhatom szeretni azt a személyt, aki voltam, aki vagyok.
Máshogy cselekednék-e? Talán igen, nem tudom. Azokban a percekben azt tettem, amit jónak
véltem, vagy ami épp sikerült, és már nincs esélyem visszamenni vagy visszacsinálni. Viszont találtam
pár módszert, amivel a rombolás egy részét jóvá tudom tenni, és ez motivál. Mint tanácsot, azt
mondanám: ha egy gond felmerül, oldd meg, menj utána, kérj bocsánatot, és kérdezd meg, hogyan
teheted jóvá MOST. Soha ne hezitálj ezen.
Büszkeség? Büszke leszel magadra, hogy képes vagy ennyire egyenes lenni, képes, hogy kijavítsd a
hibáidat. Ne ragaszkodj ahhoz sem, hogy mindig igazad legyen, mert vannak dolgok, amik
fontosabbak annál, hogy megnyerjünk egy vitát.
Csodák vesznek körül minket, bárhol megpillanthatod őket. Tudsz lélegezni, látni, sétálni, és beszélni.
Láthatod a napot és az eget, vannak körülötted növények és állatok, akikkel megosztjuk az
életterünket. Ezek csodák. Néha eltűnődöm, hogyan tudnám még mélyebben kiélvezni a pillanat
szépségét? Hogyan tudnám nem elveszíteni a boldogságot, amikor megfigyelek valakit vagy valamit,
amit szeretek… Minden perc annyira törékeny, az ember el szeretné kapni, de ez lehetetlen. Mind
különösképp üres, mint egy álom, mint egy illúzió.
Érzek-e fájdalmat azok miatt, amik a régi időkben történtek? Igen, előfordul. Tudok ezen segíteni?
Aligha. Akkor? Annyit tehetek, hogy megváltoztatom a megfigyelő pontot, ahonnan a dolgot
problémának észleltem. Tudom, ez közhely, de nem tudjuk megváltoztatni a világot vagy a múltat,
csak önmagunkat. Itt leírok pár módszert, amik nekem segítettek ebben.
Mielőtt bármiféle módszerhez nyúlnánk, azt javaslom, tisztítsd ki a ”házadat”. Ha csak nem vagy már
szent, hidd el, ráfér a tisztítás. Ugyanúgy, mint ahogy rendszeresen tisztálkodik az ember minden nap.
Fontos kitakarítani a szemetet a szőnyeg alatt is, mielőtt a domb túl nagyra növekszik, nem? Hogyan?
Csak ismételni tudom, amik sok spirituális iskola tanít: először legyen benned megbocsátás belül,
bocsáss meg azoknak, akik ártottak neked. Bocsáss meg magadnak, ha te ártotál másoknak, vagy
hibákat követtél el, ezeket te jól ismered. Miközben kilélegzel, engedd ki a feszültséget, a szorongást,
a félelmet, a gyűlöletet és az irigységet, amelyek benned vannak, mint jóga közben. Ettől

könnyebbnek és nyugodtabbnak fogod magad érezni. Miközben belélegzel, képzeld el, hogy az aurád
megtelik isteni fénnyel és szeretettel.
Ha vizuális típus vagy, képzeld el, ahogyan az őrangyalod egy mennyei porszívóval kitakarítja az
aurádat, a gép beszippant minden csúnyaságot, minden rosszat. Ez csak egy példa, van még
számtalan variáció, és ki is találhatsz magadnak valami hasonlót, ami neked tetszik, légy kreatív.
Mielőtt továbblépnénk ezt meg kell tenni. Ez segít, hogy spirituálisan tisztábbakká váljunk, és bármi,
amit észlelünk pontosabb lesz.

Meditáció
Az őszinte, szívvel teli imák segítenek visszanyerni az alázatot és visszaállítják a kapcsolatot a
Mindenhatóval egy rendkívül tiszta módon. Nagy jelentősége van az imádságok és a meditáció
gyakorlásának. A meditáció segít kiegyensúlyozni az elmét és a lelket. Utakat nyit, hogy feloldhassuk
az egészségtelen kötelékeket, vagy legalább megtisztítsuk őket.
Nagyon sok oka lehet annak, ha valaki meditál: jobban akarja érezni magát, meg akar oldani egy
problémát, kommunikálni akar a belső forrással, válaszokat találni, gyógyulni, emelkedni, nyugodni,
és így tovább. A stresszes és rohanó modern élet elől néha szükségünk van, hogy elmeneküljünk a
szívűnkben lévő béke szigetére. Tucatnyi meditációs módszer létezik: transzcendentális meditáció,
képszerű meditáció, vezetett meditáció, chi meditáció, zen meditáció, kristálymeditáció, hang
meditáció, dinamikus meditáció, álomutazás, jóga, és így tovább.

A meditációban a sejtek rezonanciája visszahangolódik a saját ideális egyedi frekvenciájukra. Amíg
ebben az állapotban vannak, a test öngyógyító képessége hatékonyabban tud működni. Egyszer egy
gurut megkérdeztek, mit nyert abból, hogy évekig meditált. Elmosolyodott, és azt válaszolta, hogy
igazából semmit. De elvesztettem sok mindent, tette hozzá elgondolkodva, a haragomat, az
irigységemet, a szorongásomat, és a félelmeimet. Nos, ez pontosan így van.
Vannak azért szabályok. A meditáció ”hatékonysága” nem mérhető annak időbeli hosszával.
Másodszor, több módszer, főleg azok, amelyek több órás napi gyakorlatot javasolnak, nem
gyakorolhatók hiteles mester védelme, és a szükséges megelőző beavatás nélkül. Órákig meditálni
egy mester áldása és védelme nélkül nem biztonságos. A kezdőknek a napi fél óra bőven elegendő.
Harmadszor, dicsekedni azzal, amit látunk, vagy hallunk a meditáció alatt abszolút helytelen.
Tartózkodjunk ettől! Pár embernek látomásai vannak, mások hallanak valamit, míg mások nem

észlelnek semmit. Nem érzékelni semmit nem jelent rosszat a meditációban, bár néha hallok
embereket ezen aggódni. Bármit is észlelsz, az mindig egyedi és jelentőségteljes. Amikor
elcsendesítjük magunkat odabenn és engedjük a gondolatokat folyni anélkül, hogy lépést akarnánk
tartan velük, akkor a lényegi üresség feltárul, és az univerzum végtelensége átölel.
Szív meditáció
Ezt a módszert találtam messze a legjobbnak. A szív meditáció sok vonalon hasonlít a Merkaba
meditációhoz, és annak jelenségéhez. A szív nélkül az agy csak egy béna kocsonyás valami. Az az
elmélet lényege, hogy a teremtés valódi központja a szív. Az agy csak egy eszköz, hogy sugározza és
végrehajtsa a parancsokat, amik a központból jönnek. Az érzelmek erőt rejtenek: például, ha le
vagyunk törve, ennek megfelelő gondolatok érhetők el, és amikor boldogok vagyunk, akkor megint
másmilyen gondolatok fognak megjelenni bennünk. Ez a szerv generálja az emberi testben a
legerősebb elektromágneses mezőt a test körül, és az is ismert, hogy emlékek tárolására is képes (ott
vannak a szív transzplantált emberek történetei). Ha szeretnél többet tanulni erről a módszerről,
szerintem olvasd Drunvalo Melchizedek (ő írt a merkaba jelenségről) vagy Sri Chimnoy könyveit. Sri
Chimnoy egy jól ismert mester volt, aki egyfajta spirituális iskolát hozott létre, és a tanításai ma is
elérhetők.
Fény meditáció és hang meditáció, gyakran Quan Yin módszerként ismert
Először, ki Quan Yin? Szerte Ázsiában úgy ismerik, mint a Könyörületesség Istennőjét. A legenda úgy
meséli, hogy ő egy megvilágosodott buddhista hercegnő volt, aki könyörületes életet élt. Érdemeivel
elérte, hogy beléphessen a Nirvánába. Ám, amint már a Paradicsom kapujában állt, fájdalomkiáltást
hallott odalentről. Ekkor visszatért, hogy segítsen azoknak, akik bajban vannak. A Quan Yin meditáció
azon alapszik, hogy a belső harmadik szem csakrára koncentrálunk, később az isteni fényre és hangra,
gyakran egy-egy mantra kíséretében. Vannak a gyakorlatokban eltérések, de ezt ismerik el a legjobb
módszernek a könyörületesség növelésére más lények irányába.
Nap meditáció
Ez egy egyszerű gyakorlat. Képzeld el a napot magadban. A fénynek erőteljesnek kell lennie, szeretet
energiával feltöltve. Lásd a belső szemeddel, amint a fény teljesen feltölt, és eléget minden
betegséget, ártást, vagy fájdalmat a testben és a lélekben egyaránt. A beteg sejteket is megtölti a
fény, és gyógyulnak. Ez a módszer nagyon hatásos a belső feszültség és szorongás kiegyensúlyozására.
Akik notórius fázósak, hozzáadhatják a melegség érzetét a gyakorlathoz.
Univerzum meditáció
Ez azon a tényen alapszik, hogy a lélek képes apró vagy hatalmas lenni, ha akar, és a tudatnak nincs
szüksége fizikai paraméterekre, hogy aktív lehessen. Helyezkedj el kényelmesen, hunyd le a szemedet,
és merülj el a békesség érzésében, mint egy óceánban, és várj, amíg a gondolataid lelassulnak.
Képzelj el egy buborékot a mellkasod közepén és töltsd meg szeretettel. Küld le a buborékot
Földanyának. Válaszként érzékelni fogsz egy feljövő szeretetsugarat Tőle feléd. Ekkor kapcsolódj az

égi apához, vagyis a naphoz ehhez hasonlóan, felküldve neki a gömbödet. Tőle is érzékelni fogsz egy
szeretetsugarat, és így mindkettőjükkel össze leszel kötve. Képzeld el, ahogy teljesen megtölt a
szeretetük, és a világegyetem része leszel. Te leszel maga a világegyetem.
A tudatosságodat hagyd felfelé emelkedni, egészen a korona csakráig, mivel ez az a csakra, amely az
univerzummal összeköt minket. Amint ez sikerül, azt fogod érezni, hogy kitágulsz, mintegy hatalmas
gömb közepében ülve, amely elkezd növekedni. Magába foglalja a szobádat, magába foglalja a
házadat, magába foglalja a városodat, magába foglalja az országodat, magába foglalja a
kontinensedet, magába foglalja az egész bolygót, az egész galaxist, az összes galaxist, és még tovább
növekszik a végtelenségbe. Érezd, ahogy minden, amit gömböd magába foglalt a te részed. Egy vagy
mindennel, ami létezik. Tölts meg mindent azzal az isteni szeretet erővel, amit begyűjtöttél, és
maradj ebben a kiterjedt és összecsatolt állapotban, amíg csak lehet, élvezd a mindent átható örömet.
Jelenítsd meg a békét és a könyörületességet, amit szeretnél, hogy megjelenjen az emberekben és
minden lényben, képzeld el, ahogy az emberiség tudatosság szintje magasabbra és magasabbra
emelkedik.
Meditáció állatokkal
Ezt lehet úgy végezni, hogy a kezünkben tartjuk az állatot vagy figyeljük, esetleg csak gondolunk rá.
Válassz ki egy állatot, amellyel szívesen megosztanád a meditációdat. Ez lehet bármilyen állat, és nem
is muszáj, hogy a közvetlen közeledben legyen. Ha közel van, akkor esetleg a kezedbe veheted, vagy
csak hozd magad mellé. Ha nincsenek háziállataid, válassz egy kinti madarat vagy akár rovart, amelyik
a közeledben él. Én egyszer egy kajmánt választottam, máskor egy kutyát, de leggyakrabban a
teknőseimmel szoktam gyakorolni ezt a módszert.
Figyeld meg alaposan, és jelenítsd meg az alakját lelki szemeid előtt. Figyeld a fizikai részleteit, és lásd,
ahogy fény aura veszi körbe. Köszöntsd tisztelettel és mosolyogj rá. Ha mosolygunk, az érzéseink
automatikusan pozitívvá válnak, és kedvesség sugárzik belőlünk. Köszönd meg neki, hogy veled van,
köszönd meg, hogy veled él (ha így van), köszönd meg neki, hogy egy ilyen különleges lénnyel
oszthatod meg az életedet. Tegyél fel kérdéseket, kérdezd meg, szándékozik-e közölni veled valamit.
Miután kérdezel, mindig maradj mély csendben. Igyekezz elcsendesíteni a gondolataidat, üresítsd ki a
fejedet, hogy el tudd kapni a választ.
Ha nem akarsz különösebben kommunikálni vele, és ő egyszerűen csak társad lesz a meditációd
során, mint mondjuk egy világbéke meditációban, akkor kérd meg, hogy rezonáljon veled a közös cél
érdekében. Búcsúzásul ezt mond neki gondolatban: „Megáldom minden elmúlt létformádat, a jelen
létezésedet, és minden jövőbeli létezésedet.”
Felső Én és Mentális Én meditáció
A nagy titok: minden egy. Része vagy mindennek, és minden a te részed. A mentális kommunikáció
úgy történik, mint ahogy a Silva féle agykontroll tanítja. Vagyis alfa állapotba menve udvariasan
megállapodsz egy időpontban a másik féllel, mintha egy előjegyzést intéznél. Ettől fel fogsz ébredni a
megszabott időben, és közlöd vele, amit tudtára szeretnél adni. Ez egy praktikus módszer.
Alkalomadtán én is használom, hogy információt nyerjek valamiről, vagy érdeklődjek valaki hogyléte

felől, aki messzebb lakik. Így tudok szeretetet vagy áldást küldeni, és engem is lehet így hívni. Ha
sikerül beazonosítanom a ”hívót”, és bízom benne, akkor elfogadom a kérést a kommunikációra.
A Felső Én meditáció kissé más. Először is, az ember a saját felső énjébe kell belehelyezkedjen, ami
nem egy könnyű feladat. Hogyan?! Ehhez már ismernünk kell a tudatosság központjának felemelését
a legmagasabb csakránkba. Azok, akik ismerik a szív meditációt, a merkaba meditációt vagy az
univerzum meditációt, azoknak ismerős lesz a tudat elmozdítása, csak itt magunkon kívülre, az elme
fölé kell emelni.
Amikor magasabbra helyezzük a tudatosságunkat, ha jól csináltuk, egy különös táguló érzetet
tapasztalunk majd, mintha a testünk vagy az énünk sokkal tágasabb, és kiterjedtebb lenne, mint
amekkora fizikailag. Amikor a tudatunk ennyire magas fokon van, megtaláljuk a válaszokat szinte
minden kérdésünkre, mintha mindig is evidens lett volna.
Valaki mással ezen a szinten kommunikálni igen különleges élmény. A Felső Én egyáltalán nem
annyira szigorúan individuális, mint az ego, sokkal közelebb van ahhoz a szinthez, ahol minden egy,
így bárki és bármi elérhető.
Ritkán használom ezt a csatornát. Olyankor folyamodok ehhez, ha valami nehéz ügyről van szó, amit
tisztázni kell, vagy amikor megerősítést szeretnék valamivel kapcsolatban. Mondok egy példát. Úgy
két éve elkezdtem dolgozni a Nicholausszal való kapcsolatomon. Megpróbáltam begyógyítani ezt a
sebet és a fájdalmas emléket. Miután képes voltam összecsatlakoztatni a felsőbb énjeinket nagyon
érdekes válaszokat kaptam tőle. A mi Felsőbb Énünk körülbelül úgy viszonyul a mindennapi énünkhöz,
mintha egy bölcs öregember figyelné csendesen, ahogyan egy apró gyermek játszik, és csetlik-botlik.
A mentális kommunikációnál néha igen nehéz átadni az üzenetet és észrevenni a választ. Ám a
felsőbb énünk folyamatosan tudja a megoldást minden problémánkra. Tökéletesen tisztában van
avval is, hogy mennyi hibát követünk el.
Az egyetlen nehézség a Felső Én kommunikációval az, hogy nem lehet hosszan fenntartani. Az
információcsere mindig rövid. Bárhogy is, csak gyors lehet, mert az ember abban a pillanatban kapja
a választ, amint a kérdést képes megfogalmazni (vagy gyorsabban). Hát nem különös, mennyit
vesződünk mindenféle gonddal-bajjal, miközben a Felső Énünk tökéletesen tudja a megoldást az első
perctől fogva? Elefántok vagyunk, akik csöpp egérkének hiszik magukat...

Előző életbeli trauma gyógyítása
Az elmélet, hogy jelenlegi problémákat lehet gyógyítani azáltal, hogy felidézünk elmúlt eseményeket
azon alapszik, hogy ha annak forrását sikerül lokalizálni, akkor lehetséges azt feloldani, aztán
meggyógyítani. A traumatikus élmények gyakran lemerülnek a tudatalattiba, és ”betokosodnak” ott.
Ezt egyfajta ”beépített” elme-védelmi mechanizmus okozza, amivel mindannyian rendelkezünk.
Ennek a mechanizmusnak a feladata, hogy megóvjon minket a stresszt okozó emlékektől, és hogy
jobban tudjunk a jelen történésekre koncentrálni. A rossz dolog vele kapcsolatban, hogy a trauma
által okozott feszültség elnyomva marad, nulla eséllyel arra, hogy felderítsék.
Bármikor újra aktiválódhat, mint egy elfelejtett időzített bomba, ha az illető olyan helyzetben találja
magát, amit a tudatalattija a traumához hasonlónak értelmez. Ha ez megtörténik, az illető rosszabbul
kezdi érezni magát lelkileg, amit néha egész komoly fizikai állapotromlás követ. Az illető képtelen lesz
bármiféle stresszt kezelni, végül az automatikus védelmi mechanizmus pusztító erővé válik. Az
egyetlen különbség egy előző életbeli trauma és egy jelenlegi közt az, hogy az előbbi sokkal
mélyebben van beágyazódva a tudatalattiba, és nem lehet közvetlenül elérni (az asztrális testben
tárolódik). Meglepően hosszú ideig képes a tudatalattiban bujkálni látens formában.
A trauma emlékének a felidézésével megszakítható ez a kör. A mibenlétét felismerve, a terapeuta
kiválaszthatja a legmegfelelőbb módot a kezelésére, és kiolthatja annak romboló hatását a kliens
életére. A legtöbb esetben a trauma következménye, bármilyen régi legyen is, teljesen
meggyógyítható, vagy legalábbis a hatása minimalizálható a pozitív megerősítések használatával. Ez
nagyon hasonlít arra, ahogy a pszichológusok a fóbiákkal küzdőket kezelik.
A cél, hogy kialakítsunk egy fajta mentális immunitást, és semlegesítsük az intenzív érzelmi reakciót,
hogy ezáltal a kliens biztonságban érezhesse magát, ha esetleg újra szembe kell néznie a traumával
vagy egy ahhoz hasonló helyzettel. Ennek elérésére a terapeuta újra és újra szembesíti a szituációval,
ami a kényelmetlenséget okozza, minél több részletet felelevenítve.
Ez a konfrontáció megismétlődik újra és újra, amíg a reakció kevésbé intenzív és a végén eltűnik. Ez
egy fájdalmas, és néha kegyetlen kezelés, extrém esetekben hónapokba telhet (plusz a felépülés). Ha
a terápia sikeres, az ember emlékezni fog mindenre, de a trauma emléke nem fogja többé felkavarni.
Elmondom az én példámat. A regressziós hipnózis után ahányszor csak láttam egy kisbabát, nagyon
visszataszítónak gondoltam. A látványától remegni kezdtem, és úgy éreztem sírnom kell, ez
megállíthatatlan volt. Bárki láthatja, ez elég kínos reakció egy nő részéről. Csak egy évvel később
kaptam rendes segítséget. Az egésznek a gyökere az a pont volt, amikor a Chicago epizódban
kisbabaként meghaltam a születés alatt. Az orvosok nem tudtak megmenteni, dühösnek és
tehetetlennek éreztem magam. A terapeuta azt a módszert használta, hogy újra és újra felidéztette
velem a jelenetet, felidézve az összes érzelmet, lassan elfogadhatóvá téve a dolgot, végül semlegessé.
A kezelés pozitív megerősítésekkel lett lezárva. Segített, és azóta, ha kisbabákat látok, már nem
borítják fel a lelki békémet.
Az előző inkarnációk felfedésének veszélyei? Hát, van néhány veszélye. Felnyitni az előző életek
emlékeit elég rizikós lehet. Miért? Az egész olyan, mintha leereszkednénk egy régóta nem használt
öreg bányába, anélkül, hogy az ember sejtené, mit fog odalenn találni. Talán semmit, de talán valami
borzasztó fájdalmasat vagy felháborítót, mint erőszakos halál, kínzás, tragikus szerelem, megalázás,

csalódás, elhagyás, árulás, függőség, bűntettek. Előzőleg nem tudod megállapítani, bírsz-e majd velük.
Nincs esélyed felkészülni. Akárhogy nézem, a tapasztalatom szerint a talált emlékek több kérdést
hoznak, mint megoldást, így nem éppen hasznos módszer, ha valaki gyors válaszokat szeretne.
Általában megkísérlem az embereket lebeszélni a regressziós hipnózisról vagy más előző életet
kiderítő módszerről. Nem hiszem, hogy az előző életek csupán jópofa történetek volának, amikkel az
ember a haverjait szórakoztathatja. Ezek halálosan komolyak. És amikor kiássák őket, a változás
visszavonhatatlan. Feltéve, hogy nem hallgattál rám – vagy nem volt módod rá – és átestél egy
visszautaztató kezelésen, akkor tudnod kell, hogy ha egy előző inkarnációt megbolygatnak, a dolgok,
amik a ”csomagjába” tartoznak, újra aktiválódhatnak. Elemi fontosságú, hogy a terapeuta hatásosan
lezárja az inkarnációt, legjobb estben pozitív megerősítésekkel.
A felismeréseket nem lehet semmissé tenni, és személy szerint én nem hiszem, hogy egy inkarnációt
tökéletesen vissza lehet ”zárni”. Ennek ellenére, mindig jelentőségteljes aktus ezt megtenni. Ha
a ”kapu” nyitva marad, az emlékeid elkezdenek majd visszaszivárogni a jelenbe, kikerülhetetlenül.
Megjelennek álmok, bevillanások, gondolatok formájában. Még ”visszautaztatás” nélkül is sokan, akik
könyveket, színdarabokat, dalokat vagy verseket írnak, öntudatlanul (vagy tudatosan) beleszövik a
saját, ”be nem azonosított” emlékeiket a műveikbe.
Úgy sejtem, nem szeretnél tucatnyi régi emléket a nyakadba, hogy tönkretegye a napjaidat, senki se
akar ilyet. Ahhoz, hogy rendesen koncentrálhass az életed eseményeire, a jelenben kell lenned,
minden értelemben. Számomra a félresöprés opció nem volt elérhető. Túl sok információ ömlött rám
egyszerre, kikövetelte a figyelmemet.
Ha úgy érzed, hogy a régi emlékeid túl erősen betörtek az életedbe, akkor szükséged van valami
módszerre, hogy visszazárd őket. Egyszer vagy kétszer, vagy olyan sokszor, ahányszor csak kell.
Rengetegszer megpróbáltam az enyémeket lezárni, és leírom most azokat a technikákat, amik a
leghatásosabbak voltak. Az is szerencsés, ha van egy jó barátod vagy egy ügyes terapeuta és vele
végzed el őket. A koncentrációtok és az energiátok összeadódik, és az egész sokkal hatékonyabb lesz.

A torony
Meditatív állapotba mész. Számolj vissza húsztól (a szám szabadon változtatható). Képzelj el egy
magas, nagyon magas és masszív tornyot egy tágas körkörös lépcsőházzal belül, lakásajtókkal
mindegyik emeletén. A felső emeletén állsz. Esetleg – ahogy én tettem – meghívhatsz hozzá valakit. A
vágy erre spontán jön, nem terveztem semmit. Normálisan elég, ha egyedül csinálod. Indulj el szépen
lefelé. Ahogy mész, ajtókat látsz a falban különböző lakásokhoz, ajtókat, amik nyitva vannak. Minden
egyes ajtó egy előző inkarnációhoz enged hozzáférést. Most bezárod őket, egyiket a másik után, van
ehhez egy nagy halom kulcsod.
Az én esetemben minden ajtó máshogy nézett ki. Sokféle dizájnjuk volt: rusztikus, barokkos, vésett,
sötét vagy színes, fémes, nehéz fa, fényes fehér, átlátszó, kicsike, vagy éppen dupla szárnyú. Érdekes
módon, kicsivel a torony fele után egy furcsa kinézetű ajtóhoz értünk. Megvizsgáltam, és láttam,
hogy nem fogom tudni egyedül bezárni: két kulcs kellett hozzá. Egy másodpercre megtorpantam,
aztán a kísérőmhöz fordultam. Nyilván tudat alatt ezért választottam őt, hogy jöjjön velem. Bólintott,
és bezárta az ajtó egyik részét a saját kulcsával, én meg a másikat az enyémmel. Döbbenetes volt.
Ezután folytattuk a sétát lefelé, és az összes maradék ajtót bezártuk. Ahogy az ember halad lefelé,
egyre könnyebbnek és kissé üresnek érzi magát. De ez az, ami nekünk kell.
Gyógyítani a múltat
Ezt a módszert akkor használom, ha az a célom, hogy semlegesítsem, és ”meggyógyítsam” egy
rettenetes esemény emlékét. Először meditációban menj a szív központodba. Fejezd ki a vágyadat,
hogy meg akarsz gyógyulni, és ugorj az adott eseményhez. Ha ebben része volt más személyeknek is,
esetleg hívd meg őket, és kérj engedélyt a kommunikációra. Várd meg a választ. Ha nemet kapsz,
állítsd meg a folyamatot. Ha igent, akkor valld be nekik, hogyan érezted magad, és kérdezd meg, ők
hogyan éreztek azzal kapcsolatban, ami történt. Lehet, hogy hallod majd a választ, de elképzelhető,
hogy nem, ne aggódj ezen. Akárhogy is, kérj megbocsátást, és várj a válaszra. Amikor megérkezik,
töltsd fel a szívedet az együttérzés erejével. Amikor már eléggé tele van, sugározd ki szeretetként,
egészen addig, amíg azt nem érzed, hogy a fájdalom, amit okoztál minden résztvevőben begyógyul –
a ”deficit” érzése megszűnik benned. Nem a lerombolt építmények számítanak, hanem a tönkretett
életek, és a fájdalom, amit az ember okozott. Ezt kell begyógyítani – ezáltal mi magunk is gyógyulunk.
A történelmet gyógyítani
Ez a módszer arra épül, hogy újraírunk kivételesen szerencsétlen eseményeket azzal, hogy boldog
fordulatot alkotunk a végére. A vizuális képességnek nagy hasznát vesszük, használd bátran. Képzeld
el lelki szemeid előtt a problematikus szituációt. Próbálj meg minél inkább jelen lenni benne, érezd,
hogy mi zajlik benned és a többi jelenlevőben (mind az áldozatokban, mind a tettesekben). Ekkor
komponáld újra a jelenetet, tegyél bele valami nagyon kedvező fordulatot, ahelyett, ami valójában
történt. Ehhez idő kell, légy türelmes, menj alaposan végig a részleteken. Nézz újra az emlékképre, és
érezni fogod, hogy a feszültség, ami eddig áthatotta a jelenetet, elillan. Jó esetben ez a gyakorlat
segíteni tud, hogy megértsd, nem volt annyira borzalmas, hanem csak egy csöppnyi fordulat az
örökké változó színpadon, amit életnek hívunk. Talán valamiért szükség is volt a rombolásra,

gyötrelemre, ami egy sokkal nagyobb egész részeként történt, amit nemigen van lehetőségünk
megérteni.
Transzformáció
A minket körülvevő energiákat pozitívnak vagy negatívnak érzékeljük, bár minden csupán energia a
lényegét tekintve, ami átalakítható bármivé, és át is formálható. Többnyire a fájdalmat és a negatív
érzéseket a sötétséghez kötjük, a pozitívokat a fényhez. Nos, vetíts fényt a sötétségre, amit egy érzés
vagy esemény körül érzékelsz, és lásd, ahogy a fénnyel töltött felhők teljesen elnyelik őket, ezzel
sugárzóan fényessé változtatva az egész helyzetet (vagy lényt).
Fókusz
Bármi az, aminek figyelmet szentelsz, az nőni fog, különösen, ha érzelmek is kötődnek hozzá. Figyeld
folyamatosan a hervasztó, és félelmetes híreket, és a szorongásod, félelmed növekedni fog. Fordítsd
figyelmed egy gyönyörű, élettel teli dologra, és felélénkülsz tőle. Ennek megfelelően, vedd a negatív
dolgot, ami zavar: egy rossz emlék, egy idegesítő kolléga, egy undok rokon megjegyzése, egy
udvariatlan ügyfél, bármi. Most fordítsd őket a fordítottjukba: a kolléga most segítőkész, a rokon
tisztelettudó, és az ügyfél udvariasan beszél veled. Könnyebbnek érzed majd magad, és nevess rajta
nyugodtan. Ez kicsit hasonlít az újraírás módszerére.
Szeretetet küldeni
Ezt anyukám szokta ajánlani. Ha bajod van valakivel, küldj neki szeretetet. Ha rosszul bánnak veled,
küldj nekik szeretetet. Ha haragszol valakire, küldj neki szeretetet. Nem könnyű, az igaz. A
magyarázat mögötte úgy hangzik, hogy a szeretet tudottan felold mindenféle érzelmi görcsöt, és ez
az igazi természetünk fő attribútuma. A harag, a frusztráció, a kétségek, a félelem, vagy a gyűlölet,
amit érzel, mind téged pusztít, olyanok, mint a méreg. Amúgy pedig, sose tudhatod, mi zajlik
másokban, a benyomásaid, és ítéleteid hibásak lehetnek. Még ha egy személy tényleg gonosz, akkor
is, a szeretet olyasmi, amire mindannyiunknak szüksége van. Szóval küldj szeretetet, és tudd, hogy
ezzel a módszerrel sose hibázhatsz.
Áldás
Az áldás és a jó kívánság küldése azonnal a felszabadulás pozitív érzését hozza magával, amelyet
nyugalom, és egy belső mosoly követ. Legalábbis én ezt tapasztaltam. Szívbeli áldásodat adni az egyik
legnagyvonalúbb spirituális tett. Gyógyító ereje van – a küldőre, és a fogadóra is, amit nem
feltétlenül észlelnek tudatosan. Ám a magasabb, tudatosabb Én befogja az ”adást”, és lejjebb küldi
majd az energiáját. Az illető egy különös boldogságérzetet, vagy kedvesség érzetet fog érezni.
Levél
Ez egy jó útja, hogy kiadd magadból a dolgokat, amik foglalkoztatnak. Írj őszinte leveleket azoknak,
akikkel problémád van. Nem kell mindenképpen elküldened. Légy mindig elfogulatlan, amikor írsz,

próbáld meg magad a másik helyzetébe beleképzelni, vajon ő hogyan érezhet, és tartsd meg a
határozott, de tapintatos és jóindulatú hangvételt. A levelek képessé tesznek felfedni a teljes érzelmi
hátteret az ügy mögött, felfedve érzéseket, amelyeket sokáig tápláltál magadban, és a szándékokat,
amelyek nem voltak annyira egyértelműek korábban. Csupán azzal, hogy felfeded őket, gyógyulhatsz.
Segíthet abban, hogy lezárj dolgokat, vagy egy módja lehet, hogy kimondj olyasmit, amit már nincs
módod elmondani az adott személynek.
Egy ilyen levelet persze hosszú időbe telhet megírni. Én például fél évig fogalmaztam a levelet a
majdnem-bátyámnak. Őszintén megmondom, a levélírás egy problémás személynek címezve az egyik
kedvenc módszerem, hogy kifejtsem a dolgokat. Nagyszerű eszköz ahhoz, hogy megnyugvást
találjunk, még akkor is, ha a végén nem küldjük el. Ha mégis elküldjük a címzettnek, ez tiszta teret
nyithat egy beszélgetéshez, felajánlva egy segítő kezet, hogy megoldjuk azt, ami megoldásra vár.
Itt megmutatom azt a levelet, amit Nicholausnak írtam, hogy lezárjam a köztünk maradt
fájdalmas ”status quo-t”. Nagyon hosszú közös történelmünk van, voltunk apa-fiú, aztán fiú-apa
kapcsolatban számtalanszor, legalább egyszer anyja voltam, aztán tini szerelem szép emlékei jöttek,
majd egy igazi nagy románc a Lisabeta részben. A levélben nem említem ezeket, mert ez egy
poszthumusz válasz az ő leveleire, amiket nekem írt, és amiket 1934-ben találtam meg (a férjem egy
fémdobozba gyűjtötte őket). A levél németül van, és utána megtalálható a fordítása. Arra gondoltam,
hogy mivel mi ezen a nyelven kommunikáltunk akkor egymással, így fogom elmondani neki a
mondandómat.

Levél Nicholaushoz németül
Mein Lieber, lieber Nicholaus!
Ja, ich weiß es ist zu spät um zu antworten, aber ich möchte dir antworten. Viel Zeit ist verstrichen seit
wir einander getroffen hatten. Jetzt kann ich mich aber erinnern und ich habe viel zu sagen. Ich fühle,
es ist wichtig, dass du weiß wie ich mich in diesen Zeiten gefühlt habe, nach dem Selbstmordversuch,
und was nach dem ominösen Nachmittag passiert ist. Dass du weggegangen bist, konnte ich nicht
glauben. Ich war so traurig. War ich böse? Ja, ein bißchen.
Ein Teil von mir ist gestorben als du es mir gesagt hattest, als du die Tür zugemacht hattest. Am
nächsten Tag bin ich zu meinen Eltern gereist. Statt mich zu trösten, hat mich meine Mutter
angegriffen. Wie gewöhnlich hat sie mit mir geschimpft, mein Vater hat nicht mal versucht mich zu
verteidigen. Doch er war mit meiner Mutter einverstanden. Natürlich hat sie mit mir auch über dich
geschimpft. Ich habe meinen kleinen Sohn in ihrem Haus gelassen und am frühen Nachmittag bin ich
in die Stadt zurückgekommen. Ich wollte nicht zu meinem Mann zurückkehren und ich habe mich
entschieden, für eine Weile in deinem Hause zu bleiben, dann würde ich sehen was passiert.
Ich bin dort zwei Wochen lang ziellos herumgesessen. Ich habe kaum gegessen. Einmal ging ich durch
den kleinen Park in Bademantel und Hausschuhen. Ich war wie eine Mondsüchtige. Ich glaube, ich
hatte einen Nervenzusammenbruch. Ich wollte nicht mehr leben, nicht so. Eines Tages habe ich alle
Schlaftabletten, die ich gefunden hatte, genommen, habe mich aufs Bett gelegt und auf die letzte
Ruhe gewartet. Mein Vater und das kleine Dienstmädchen haben mich gefunden. Mein Vater hat
mich sofort ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte haben mich gerettet, doch ich konnte mich darüber
nicht freuen, denn alles, was ich wollte, war, dass ich von hier weggehe.
Ich weiß es auch nicht, ob dir das Gewicht deiner Worte bewußt war als du sie gesagt hast.
Wahrscheinlich nicht. Als du Wochen später ins Krankenhaus gekommen bist, war es schon zu spät.
Ich bin damals schon seit Monaten dort gewesen, aber vergeblich haben sie die Bedrohung meines
Lebens abgewendet. Was gebrochen worden war, blieb gebrochen. Was ich gefühlt habe, war für
mich unaussprechlich, so konnte ich nichts sagen. Ich habe mich geweigert zu sprechen, und so bin ich
aus dem Krankenhaus in einem privaten Pflegeheim gebracht worden.
Du hast etwas in mir getötet, etwas was nie wieder lebendig werden konnte. Ich war wie ein leeres
Gerüst, das vegetiert, aber die Seele aus ihm verschwunden sei. Jedes Gefühl ist von mir gegangen,
alles war egal. Dann, als die Zeit vorbei war, hat sich dies geändert und ich hatte immer mehr das
Gefühl, dass irgendwo in meinem Hals ein schrecklicher Schrei sitzt. Doch ich habe es nicht gewagt,
dieses herauszulassen, weil wenn ich es herausgelassen hätte, wäre die ganze Welt in Stücke gerissen.
Ich bin dort ein oder zwei Jahre gewesen, aber es hat sich keine signifikante Verbesserung meines
Zustands ergeben. Mein Vater hat sich um mich wie ein Schutzengel gekümmert, und wenn er konnte,
ist er zu mir gekommen. Er hat oft die Zeitungen für mich vorgelesen, zu anderen Zeiten haben wir
uns auf der großen Terrasse ausgeruht. Er war sehr gut zu mir. Es hat ihn gebrochen, mich so sehen
zu müssen, meine Qual hat ihm sehr leidgetan. Sicherlich hatte er Angst, dass er mich auch wie seine
Söhne verlieren würde. Ich glaube, er war auf dich sehr wütend, und offensichtlich hattet ihr
miteinander über die Situation gesprochen. Ich glaube nicht, dass er dich getröstet hat, aber er war
ebenso sehr wütend auf meinen Mann, er hatte kein Vertrauen zu ihm.

Ich erinnere mich, einmal bist du zu mir gekommen. Ich weiß es nicht, wie du Zugang erhalten
konntest, ich denke, im Geheimen. Es ist so viel von deinem Besuch bei mir geblieben, als du auf dem
Bett mir gegenüber gesessen hattest und versucht hattest etwas heftig und verzweifelt zu erklären.
Dann, als ich nicht reagiert habe, hast du mich voller Tränen umarmt. Ich kann mir nur vorstellen, was
du sagen wolltest. Vielleicht wolltest du um Vergebung bitten, vielleicht wolltest du mir erklären, was
passiert war und warum. Du bist sicherlich verletzt über die Situation, offensichtlich hattest du nie
erwartet, dass ich mich töten würde.
Die Ärzte waren nicht in der Lage viel zu tun, sie haben vorgeschlagen, dass ich nach Hause komme,
ich könnte auch dort versorgt sein, das sollte nun eine sorgsame Krankenschwester übernehmen.
Mein Vater hat geplant, dass er mich zu unserer alten Villa zurückbringen würde. Da ist mein Mann
erschienen und hat gesagt, dass er sich um mich kümmern würde. Mein Vater war damit nicht
einverstanden, aber unter dem Druck meiner Mutter stimmte er zu. So war ich zurück in unserem
gemeinsamen Hause gebracht worden. Sichtlich hat sich mein Mann über diese Änderung gefreut.
Wirklich hat er alles getan, damit es für mich besserging. Aber meine Genesung war sehr langsam.
Es hat viele Monate gedauert, bis ich ein paar Worte gesprochen habe. Aber es war auch eine enorme
Entwicklung, mein Vater ist vor Freude in die Luft gesprungen. Dann, als die Monate vergangen sind,
konnte ich wieder normal antworten. Aber ich war nie wieder so gesprächig wie vorher. Zuerst dachte
ich, dass mein Mann so nett zu mir war, weil er einige Hintergedanken hatte. Aber er hat mich nie
verletzt und nie die Situation mißbraucht. Das war beruhigend.
Als mein Zustand sich verbessert hat, konnte ich mich wieder mit den Kindern beschäftigen. Der
Älteste wollte nichts mehr von mir wissen, ja, ich war nicht überrascht. Aber der jüngere hat sich
darüber sehr gefreut, dass seine Mutti wieder zum Leben erweckt ist, so sagte er. Oft habe ich ihn in
die Schule begleitet, Essen für ihn zubereitet, und ihm bei seiner Hausaufgabe geholfen. Die üblichen
Geschichten erzählenden Radioprogramme haben wir auch wieder gehört, er hat darauf aufgeregt
gewartet.
Über dich habe ich nichts gewußt, aber glaube ja nicht, dass ich nicht an dich gedacht habe. Jedes
Mal, wenn ich unseren Sohn angeblickt habe, bist du sofort in meinen Sinn gekommen, hoffnungslos.
Er sieht dir schmerzlich ähnlich aus, besonders die Augen. Du hättest auch hier sein sollen, mit uns,
aber du hast uns weggeworfen. Ich bedauere, von ganzem Herzen, dass es so gekommen ist. Es hätte
ganz anders sein können. Wir würden anderswo leben, und wir könnten auch ohne Ehe zusammen
leben. Aber das war dir nicht in den Sinn gekommen, und leider habe ich es auch nie gewagt in
unseren Zeiten. Wir haben so tief in unserem Drama gelebt, die Schwankungen zwischen Trennung
und Zusammenhörigkeit, das ständige nervenaufreibende Dilemma.
Ich habe erst später erfahren, nach dem Tot meines Mannes, dass du an mich zahlreiche Briefe
geschrieben hast. Ich stand unter Schock. Ich habe das nicht gewußt, ich hatte keine Ahnung. Es ist
wahr, manchmal habe ich mich gewundert, wo du hingegangen bist, was du gemacht hast, und wie
du dich fühlst, ohne uns. Ich habe versucht, nicht an dich zu denken, weil diese Erinnerungen noch
sehr schmerzvoll waren. Angesichts des Datums deiner Briefe hast du an mich Briefe geschrieben bis
zur Geburt meiner Tochter (wenn das wahr ist). Vielleicht hast du gedacht, dass ich mich mit meinem
Mann versöhnt habe. Das habe ich nicht getan. Aber ich habe mich wohl gefühlt, jemanden an meiner
Seite zu haben, der mich mit seiner Liebe umgibt. Ich war nicht verliebt. Aber ich wollte ihn nie mehr

verletzen, so ließ ich ihn mit mir sein, wenn er es wirklich so wollte. Also, es hat mich nicht interessiert,
was mir passiert.
Unser Sohn hat nicht gewußt, dass du sein Vater warst, er hat dich vergessen. Das heißt, nicht völlig,
denn einmal ist er zu mir gekommen und hat gefragt, wo der Vati sei. Er war etwa sieben Jahre alt.
Für eine Sekunde konnte ich nicht atmen, dann habe ich nur geantwortet, dass H zur Arbeit gegangen
sei. Er hat mich verständnislos angeblickt und gesagt: “Nicht er, der andere“… Ich habe mich
zusammengenommen und gelogen, dass es keinen anderen gebe, H sei sein Vater… Er hat mich
ungläubig angesehen, aber er hat die Frage nicht wieder gestellt. Er hat es hingenommen. Vielleicht
denkst du, dass es ungerecht gegen dich war. Ja, möglich. Aber du warst bereits kein Teil unseres
Lebens, vergiß das nicht, du hast dich selbst von uns getrennt. Jedenfalls hat H ihn gut umsorgt und
geliebt, als ob er sein eigener Sohn gewesen wäre. Der Junge hat ihn akzeptiert. Warum sollte ich
seine Ruhe stören? Dass er auch leiden sollte? Nein, das hätte ich nie zugelassen.
In deinen Briefen hast du geschrieben: „Es ist so schwer, bitte, hilf mir“. Dann hast du uns angerufen,
nachdem mein Mann tot war. Offensichtlich wolltest du zu uns kommen, dich mit uns treffen und
reden. Ja, ich weiß, du hast sehr gelitten über die vielen Jahren, und ja, ich weiß, ich sollte etwas
sagen, etwas das Hoffnung geben könnte. Aber ich war außerstande, es tut mir leid. Und ich konnte
nicht helfen, ich habe es gar nicht erst zu versuchen braucht. Ich hatte keine Kraft. Ich habe mich
verändert, ich war nicht mehr die eigenständige Frau, die ich einmal gewesen bin, als wir zusammen
waren. Was auch immer du gedacht hast, als ich mit dir nicht reden konnte am Telefon, ich habe dich
niemals verlassen, ich habe dich niemals allein gelassen. Nicht einmal, auch wenn ich nicht bei dir war.
Was wäre geschehen, wenn wir sprechen hätten können? Was wäre geschehen, wenn ich dich zu uns
kommen lassenhätte und du dein Herz ausgeschüttet hättest? Vielleicht hätte es alles noch einmal
begonnen? Ich weiß es nicht, ich kann darauf nicht antworten. Denn eins ist sicher: Egal wie viele
Jahre vergangen sind, im Inneren hat sich nichts verändert. Wie ich damals für dich gefühlt habe,
ebenso fühle ich jetzt, ich liebe dich. Es spielt keine Rolle, wie lange es her ist, es spielt keine Rolle,
dass es bald neunzig Jahre her ist, seit wir uns das letzte Mal getroffen haben.
Und jetzt, wann ich mich wieder an alles erinnern kann, fühle ich mich wieder so. Jedoch habe ich die
Kraft, das, was passierte, anzusehen. Der Abstand, der Abstand zu Raum und Zeit hat die
Auswirkungen leicht gedämpft, allein deshalb wurde ich geheilt. Ich verstehe, wie du dich gefühlt hast,
ich kenne deinen Schmerz, weil ich auch mit diesem Schmerz lebe, vor etwa zwanzig Jahren habe ich
es erfahren. Nicht als ob ich dir noch etwas schulden würde. Ich habe genug gelitten, dies ist nur die
Zugabe, der Preis des Erwachens.
Ich habe dich vermißt und ich vermisse dich jetzt auch. Es hat sich nicht verändert. Ich denke, es wird
sich nie verändern. Vielleicht ist es gut so. Ich weiß nicht, was noch zu sagen wäre. Kümmere dich um
deine Familie. Schätze sie, sei gut und lieb zu ihnen. Das war alles, was ich auch von dir wollte.
Die Zeit ist gekommen, ich möchte es gehen lassen, ich möchte auch dich gehen lassen. Ich möchte,
dass du weißt, dass ich dir deine Schuld erlasse. Du schuldest mir nichts. Wie ich dir auch nichts
schulde. Das wahre Gefühl der Liebe macht uns verwundbar. Du bist genug gequält worden, und auch
ich habe genug gelitten, hör auf.

Ich vergebe dir, dass du weggegangen bist, weil ich weiß, dass sich in deinem Inneren nichts
verändert hat, nicht in mir, nicht in dir. Und es wird sich nicht ändern, wo immer du bist, wo immer ich
bin.

Sei gesegnet,

Mit Liebe und Küssen: Liz

A levél fordítása
Szerelmem, kedves Nicholaus!
Igen, tudom, hogy késő már válaszolni. Mégis szeretnék. Sok idő eltelt mióta utoljára találkoztunk. De
most újra képes vagyok emlékezni, végre, és sok a mondanivalóm. Úgy érzem, fontos, hogy tudj róla,
hogyan érzetem magam azokban az időben, az öngyilkossági kísérlet után, és mi történt azután az
ominózus délután után. Amikor elmentél, el se tudtam hinni. Nagyon szomorú voltam. Hogy
haragudtam-e? Igen, némileg igen.
Egy részem meghalt, amikor bejelentetted, amikor az ajtót becsuktad magad után. Pár nap múlva,
vasárnap azt hiszem, elmentem a szüleimhez. De vigasz helyett, anyám nekem rontott. Szokás szerint
elmondott mindennek, apám pedig meg sem próbált megvédeni, sőt még tett is rá egy lapáttal.
Szidott téged, és engem is, természetesen. A kisfiamat ott hagytam náluk és még kora délután
eljöttem, vissza a városba. A férjemhez nem akartam visszamenni, így úgy döntöttem, egy darabig a
lakásodban maradok, aztán majd meglátom, mi lesz.
Két hétig lézengtem ott céltalanul. Alig nyúltam ételhez. Egy alkalommal köntösben és szandálban
sétáltam le a kis parkba szemközt. Olyan voltam, mint egy holdkóros. Azt hiszem, idegösszeomlásom
volt. Nem akartam tovább élni, így nem. Egyik nap bevettem az összes altatót, amit találtam, és
kinyúltam az ágyon, várva a végső megnyugvást. Apám és a kis szobalány találtak rám, és apám
azonnal beszállított a kórházba. Az orvosoknak sikerült megmenteniük, aminek nem tudtam örülni,
hiszen minden vágyam az volt, hogy elmenjek innen.
Azóta sem tudom, hogy tisztában voltál-e a szavaid súlyával, amikor kimondtad őket. Valószínűleg
nem. Amikor három hétre rá berohantál a kórházba, már késő volt. Sokáig voltam ott, de hiába
hárították el az életveszélyt, nem jöttem rendbe. Ami eltört, eltörve maradt. Amit éreztem, az
kimondhatatlan volt, így nem is bírtam kimondani semmi mást sem. Nem voltam hajlandó
megszólalni, így a kórházból egy magánszanatóriumba kerültem.
Megöltél valamit bennem, amit nem lehetett feltámasztani többé. Olyan voltam, mint egy üres váz,
ami vegetál ugyan, de a lélek elszállt belőle. Az érzelmek mind egy szálig eltűntek belőlem, minden
mindegy volt. Aztán ahogy telt-múlt az idő, ez változott, és egyre inkább úgy éreztem, hogy valahol a
torkom környékén valami rettenetes sikoly ül. Csak nem merem, nem bírom kiengedni, mert ha
mégis megtenném, darabokra szaggatná az egész világot.
Talán két évig voltam azon a helyen, de nem mutatkozott komoly javulás az állapotomban. Apám úgy
vigyázott rám, akár egy őrangyal, és amikor tehette, bejött hozzám. Gyakran olvasott fel nekem
újságokat, máskor pedig a széles teraszon pihentünk együtt. Nagyon jó volt hozzám. Összetörte, hogy
így kell látnia, nagyon sajnált engem. Bizonyára félt, hogy engem is elveszít majd, mint a fiait. Azt
hiszem haragudott rád nagyon, és ti nyilván beszéltetek is egymással a helyzetről. Nem hinném, hogy
vígasztal, de a férjemre ugyanúgy dühös volt, és nem volt benne nagy bizodalma.
Emlékszem, hogy egyszer eljöttél hozzám. Nem tudom, hogy sikerült bejutnod, gondolom, titokban.
Annyi maradt meg bennem a látogatásodból, hogy leülsz az ágyamra velem szembe és magyarázol
valamit, igen vehemensen, kétségbeesetten. Aztán mivel nem reagáltam, a nyakamba vetetted
magad sírva. Csak elképzelni tudom, mit akarhattál akkor közölni velem. Talán bocsánatot akartál

kérni, talán meg akartad magyarázni, miért történt így, ami történt. Biztosan bántott a helyzet,
nyilván nem számítottál arra, hogy megölöm magam.
Az orvosok nem tudtak eredményt elérni velem, így azt javasolták, hogy vigyenek haza, ellátni ott is
el tudnak majd, csak fogadjanak mellém egy megfelelő ápolót. Apám el is tervezte, hogy szépen
hazavisz a régi kúriára, mire megjelent a férjem, és ajánlkozott a feladatra, mondván, hogy ő majd
vigyáz rám. Apám nem könnyen egyezett bele, de anyám nyomására belement. Így kerültem vissza a
közös házunkba. A férjem láthatóan örült a változásnak, és tényleg minden tőle telhetőt megtett,
hogy jobban legyek. De így is nagyon lassan javultam.
Hónapokba telt, mire képes voltam pár szót mondani. Ez óriási fejlemény volt, apám ugrált
örömében. Aztán, ahogy teltek a hónapok újra képes voltam normálisan beszélni, felelni. Bár soha
nem lettem már annyira beszédes, mint előtte. Eleinte gondoltam, hogy a férjem azért kedves velem,
mert van valami hátsó szándéka. De sosem bántott, sosem élt vissza a helyzettel. Ez megnyugtatott.
Ahogy javultam, lassan már volt elég erőm újra, hogy a gyerekekkel is foglalkozzak. A nagyobb nem
volt kíváncsi rám, ami nem meglepő, de a kicsi nagyon örült, hogy anya újra feléledt, ő így mondta.
Sokszor vittem iskolába, ételt készítettem neki, és segítettem a házifeladatai elkészítésében. A
szokásos mesélős rádióműsorokat is hallgattuk újra, alig várta őket.
Rólad nem tudtam semmit. De ne hidd, hogy nem gondoltam rád. Ahányszor a fiunkra néztem
azonnal eszembe jutottál, menthetetlenül. Fájdalmasan hasonlított rád, főleg a szemei. Ott kellett
volna, hogy legyél te is velünk, de eldobtál minket. Sajnálom, szívemből, hogy így alakult. Lehetett
volna egészen másképp. Elköltözhettünk volna, és együtt élhettünk volna, akár házasság nélkül is. De
ez meg sem fordult a fejedben, és sajnos az enyémben sem akkoriban. Annyira mélyen éltük azt a
drámát, az elszakadás és az együttlét közti ingadozást, és az állandó, idegőrlő dilemmát.
Csak később tudtam meg, a férjem halála után, hogy rengeteg levelet írtál nekem. Meg voltam
döbbenve. Nem tudtam róla, sejtelmem sem volt. Igaz, néha tűnődtem azon, vajon merre jársz, mit
csinálsz, és hogy érzed magad nélkülünk. De igyekeztem nem gondolni rád, mert ez még nagyon fájt.
Amint elnéztem a levelek dátumait, egészen addig írtál nekem, amíg a lányom meg nem született,
akkor abbamaradtak (ha igaz). Talán azt hitted, végleg összemelegedtem a férjemmel. Ugyan. De az
jólesett, hogy van mellettem valaki, aki körülvesz a szeretetével. Ugyanúgy nem voltam belé
szerelmes. Ám nem akartam már bántani sem, így engedtem neki, hogy ha annyira akar, velem
legyen. Nem érdekelt úgysem, mi történik velem.
A fiúnk nem tudta, hogy az apja vagy, elfelejtett téged. Vagyis nem teljesen, mert egyszer odajött
hozzám, és azt kérdezte, hol van apa. Úgy hét éves lehetett. Egy pillanatra levegőt venni sem tudtam,
majd annyit feleltem, hogy H dolgozik. Erre ő értetlenül nézett rám, és azt mondta, nem ő, hanem a
másik... Pár másodpercbe telt, de erőt vettem magamon és azt hazudtam, hogy nincs semmilyen
másik, H az apád. Hitetlenül nézett rám, de nem feszegette többet a kérdést. Belenyugodott. Talán
azt gondolod, hogy ez igazságtalan volt veled szemben. Igen, biztosan. De te már nem voltál része az
életünknek, ne felejtsd el, te magad léptél ki belőle. Egyébként H igen jól viselte gondját, és szerette,
mintha a sajátja lenne. A kisfiú pedig elfogadta őt. Miért borítottam volna fel a lelki békéjét? Hogy ő
is szenvedjen? Hát nem, azt már nem.
A leveleidben gyakran az írtad: kérlek, segíts nekem. Aztán fel is hívtál minket, miután a férjem
meghalt. Nyilván szerettél volna eljönni, találkozni, és beszélni végre. Igen, tudom, hogy nagyon

szenvedtél azok alatt a hosszú évek alatt, és igen, tudom, hogy mondanom kellett volna valamit,
valamit, ami reményt ad. Képtelen voltam rá, ne haragudj. És segíteni sem tudtam, még megpróbálni
se. Nem volt elég erőm hozzá. Megváltoztam, nem ugyanaz voltam már, mint mikor még együtt
voltunk. És bármit is gondoltál, amikor nem tudtam veled beszélni még telefonon keresztül se, én
soha sem hagytalak el, soha nem hagytalak magadra. Akkor sem, ha épp nem voltam veled.
Mi lett volna, ha tudunk beszélni? Mi lett volna, ha hagyom, hogy eljöjj és kiöntsd a szíved? Talán
újrakezdődött volna minden? Nem tudom, nem tudok erre mit felelni. Azért egy valami biztos:
akárhány év telt el, idebenn legbelül semmi nem változott. Ahogy akkor éreztem irántad, úgy érzek
most is. Nem számít, mennyi ideje már, nem számít, hogy lassan kilencven éve annak, hogy utoljára
találkoztunk.
Most, hogy újra emlékszem mindenre, újra érzem. Viszont most van erőm szembenézni vele. A
távolság, az időbeli és térbeli távolság kissé eltompította. Már ismerem a fájdalmadat, mert én is vele
élek, idestova húsz éve. Nem mintha tartoznék neked azzal, hogy szenvedek miattad. Akkor is
szenvedtem eleget, ez már csak a ráadás, az ébredés ára.
Hiányoztál, és most is hiányzol. Ez sem változott semmit. Gondolom, már nem is fog. Jó is így talán.
Vigyázz a családodra. Becsüld meg őket magad körül, légy jó és kedves hozzájuk. Én is csak ennyit
szerettem volna tőled.
Eljött az idő, el akarom ezt engedni, és elengedni téged is. Szeretném, hogy tudj róla, én elengedem a
tartozásodat. Nem tartozol nekem semmivel. Ahogy én se neked. Az igaz szerelem érzése
sebezhetővé tesz minket. Eleget gyötrődtél, és én is eleget gyötrődtem, hagyjuk abba. Megbocsátom
neked, hogy elsétáltál, azért, mert tudom, hogy legbelül akkor sem változott semmi, sem nálam, sem
nálad. Ez pedig így is marad, bármerre visz az élet bennünket.

Légy áldott.
Isten veled.
Liz (Annamari)

Néhány utolsó szó
Indiában, abban az országban, ahol a hinduk és a buddhisták hisznek a teremtmények
újraszületésében, az a szólás járja, hogy aki emlékszik az elmúlt életeire az boldogtalan lesz a
mostaniban. Ezzel szemben én azt szoktam gondolni, hogy egy boldog és szerencsés ember vagyok.
Visszanézve az életemre, kijelenthetem, hogy elégedett vagyok a dolgok folyásával.
De elnézve az ”emlékeim kiterjedt gyűjteményét” a hindu babonának van némi igazsága. Ennyi
emléket hordozni magával hoz egy olyan érzést, amit a japánok natsukashii-nak mondanak: egyfajta
mély vágyódás a dolgok után, amik nem jönnek vissza, amiket nem találhatsz már sehol, pedig valaha
oly szilárdak és magától értetődök voltak. Előfordul, hogy hiányoznak a régi dolgok, és néha vágyom
ott lenni, ahol valaha laktam, és ahol már oly régóta nem jártam. Vannak pillanatok, amikor hiányzik
a ”Családom”: az emberek, akiket valaha ismertem. Tekintet nélkül, hogy mik voltak, barátok vagy
ellenségek, mindegyikük nagyon különleges nekem. Ők is a részeim, ahogy én is az ő részük vagyok,
tudják vagy sem.
Szerencsére vagy sajnos, semmi sem veszik el a halál után. Át fog alakulni, de jelen marad egy
bizonyos módon, egy bizonyos formában. A létezés behatároltsága teszi az átmeneti életünket olyan
értékessé és egyedivé. A napi rutin nem létezik, az időnk minden perccel fogy.
Nem puszta elszenvedői vagyunk a végzetnek, megváltoztathatjuk azt a cselekedeteinkkel bármikor,
jó vagy rossz irányba. Rendelkezünk szívvel, amely képes közölni velünk, hogyan legyünk jók – jók
önmagunkhoz és másokhoz.
A jóság egyike azon kevés dolognak, amiben szilárdan hiszek. Amikor az emberek ostoba és kegyetlen
dolgokat művelnek, csak azt árulják el, hogy mennyire kevéssé ismerik a saját alapvető jóságtermészetüket. Szerintem ez nagyon szomorú. Ha tudnák, mennyire jók és nagyszerűek, soha nem
tennének semmi ehhez méltatlant. Ha tisztában lennének, azzal, hogy a gyűlölet és a harag szorosabb
kötelék ezen érzések tárgyához közt, mint bármiféle szupererős pillanatragasztó, akkor azonnal
felhagynának azzal, hogy értékes idejüket és energiájukat ilyesmikre vesztegessék, sőt, hogy ezeket
az érzéseket hosszú korokon át dédelgessék…
A plusz, amit az előző inkarnációkra való emlékezés ad, az, hogy a megrögzött reakciók,
viselkedésminták, és megoldatlan ügyek jóval szélesebb gyűjteménye válik elérhetővé. Vigaszt
nyújthatnak, vagy elrettentő példaként állhatnak, figyelmeztetők vagy inspirálók lehetnek, hogy
ezúttal jobban csináljuk, hiszen már tudjuk, hol szokott félresiklani. A hatalmasabb és szélesebb
összefüggések felfedezése megváltoztatta az életemet. Megváltoztatta azt, ahogy a jelenlegi
eseményeket szemlélem. Okok és válaszok nyíltak fel, mint egy-egy titkos szelence.
Szürreális tapasztalat minden napom. Különc vagyok-e? Mert többre emlékszem, mint más? Mert
visszamenőleg több ezer évre meg tudom mondani, hogy hol éltem, és miket csináltam? Minden
bizonnyal. Sajnos. Én szeretném, ha mindenki emlékezne. Igazságosabb lenne, és könnyebben fel
tudnánk oldani, amit kell: a sokáig hordozott haragot, gyűlöletet, félelmet és fájdalmat. Jobb ezektől
megszabadulni, és fontos a sebeket begyógyítani. Mert rengeteg sebet hordozunk magunkban, akár
tudjuk, akár nem.

Az utóbbi évtizedekben, a feledés korszakai után egyre inkább belépünk az emlékezés korába, újra.
Új utak, és új megközelítések jelennek meg és lépnek a régi, megrögzött szabályok helyébe. Ez jó.
Hogy megmentessük a bolygót, hogy megmenthessük az emberiséget, tanulnunk kell a hibáinkból – a
személyes és a közös hibáinkból. Ebben felbecsülhetetlen segítség lehet annak ismerete, honnan
jövünk, kulcs ez az együttérzéshez, és a tapasztalatok fantasztikus tárháza.
Tudom, hogy lesznek majd, akik megkérdőjelezik a reinkarnáció puszta létét, és lesz, aki azt állítja
majd, hogy csak kitaláltam az epizódokat. Ha magad is így látod, akkor kérlek, amit olvasol, tekintsd
egyszerűen fikciónak. Akárhogy is, számomra ezek a történetek azok maradnak majd, amik kezdettől
voltak: vallomások. Így befejezésként pedig hadd kívánjak neked, kedves olvasó, örömteli életet
számtalan boldog nappal.

Köszönöm a figyelmet!

Viszlát.

Források, képek, és illusztrációk
Képek, illusztrációk és fotók fejezetek és címek szerint:

Protector
Bagoly szimbólum: saját gyűjteményből, nagy felbontású verzió, 2017
Protector projekt infógrafika: saját gyűjteményből, 2017
Régi honlap: screenshot, saját gyűjteményből, 2007

Betegség
Anyukám és én: fotó saját családi gyűjteményből, 1978

Három forduló pont
Szilveszteri buli a kórházban: fotó saját családi gyűjteményből, 2010-2011
A Transzplantációs Klinika előtt, Budapest: fotó saját családi gyűjteményből, 2012 tél

Országok
Térkép: Google map screenshot saját gyűjteményből, 2017

Chicago epizód
A házunk Chicagóban: saját rajz, 2017

Lisabeta epizód
Az udvarházunk: saját rajz, 2017
A közös házunk: saját rajz, 2017
Kaufingerstrasse – publikáció joga megvéve az alamy.com-tól, 2017 (PetiPottyos)
Hofgarten of Munchen - publikáció joga megvéve az alamy.com-tól, 2017 (PetiPottyos)

Meditáció
Meditáció: saját rajz, 2017
Négy kerék: saját rajz, 1997-2003
Egér & Macs, fekete tinta: saját rajz, 1997-2000

Előző életbeli trauma gyógyítása
Bagoly motívumok, fekete tinta: saját rajz, 2000 körül

