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Észrevettem, hogy Vili gyakran felejti rajtam a tekintetét, arcán szomorú-boldog mosollyal. Ha ilyenkor
ránéztem, eleinte gyorsan elkapta a pillantását, de aztán hagyta, hogy összekapcsolódjon a tekintetünk. Egy
ilyen alkalommal bizsergés futott végig rajtam, és hirtelen megértettem, miért mondta mindig a barátnõm,
hogy Vili jóképû…
Tényleg helyes volt, igazi férfi, aki után bomlottak
a lányok, de õ nem foglalkozott senkivel. Utolsó este
sétálni mentünk a partra.
– Kérdezhetek valamit? – szólaltam meg halkan.
Miután bólintott, folytattam. – Hogyan lehet, hogy a
válásod óta nincs senkid? Tudom, hogy semmi közöm
hozzá, de te soha nem hozol senkit az ilyen közös bulikra…
– Lányok jöttek-mentek az elmúlt években, de nem
éreztem úgy, hogy bárkit is bemutathatnék a barátaimnak. Így alakult. És te? Pasik?
– Pasik? Egy-két egyetemista szóba jöhet, de az iskolatársaimat inkább hagyjuk!
Kisfiúk.
– Aha! Szóval, te az idõsebbeket kedveled?
Zavarba jöttem, örültem,
hogy már besötétedett.
– Ezt éppen nem mondanám… Nincs valami nagy tapasztalatom.
Ez igaz is volt, hiszen egykét vad csókolózást leszámítva mást még nem próbáltam.
Amikor a karunk véletlenül
egymáshoz ért, olyan volt,
mintha áramütés cikázott volna át rajtam. Nem lepõdtem
meg, amikor megfogta a kezemet, boldogan kulcsoltam ujjaimat hatalmas tenyerébe.
Szinte egyszerre álltunk meg, és fordultunk egymással
szembe.
Lehunytam a szememet, amikor lehajolt hozzám és
megcsókolt… Hozzásimultam, akartam õt, ott, azonnal, és éreztem, hogy õ is akar engem. De kitépte magát az ölelésbõl, és elindult vissza, a szállodához.
– Úristen, mekkora nagy állat vagyok – mondta elcsukló hangon. – A barátaim lánya vagy, és csak tizenhét éves! Jézusom!
Rohantam utána, megbántva, mégis boldogan.
Amit a karjában éreztem, az valami sokkal szebbet
ígért, mint egy tengerparti gyors szex… Biztos voltam
benne, hogy egyszer az enyém lesz.
A hazatérés után Vili néhány hétig került, de aztán
nem tehette meg, hogy nem jött hozzánk. Tudom,
hogy azt hitte, nem vagyok otthon, amikor egyik délelõtt beállított.
– Laci? – kérdezte, amikor ajtót nyitottam neki.
– Elment anyával és öcsivel az anyukájához. Bejössz? – kérdeztem, és kitártam az ajtót.
– Inkább nem – mondta, de már lépett is felém.
Durván csókolt meg, szinte fájt. Úgy ölelt, olyan
kétségbeesetten, ahogy azt az álmaimban elképzeltem.
Arra gondoltam, bárcsak mindenki ilyen szerencsés
lenne, hogy az elsõ alkalommal is olyan fantasztikus
legyen, mint nekem…
Minden pillanatát élveztem. Nem tudtam, mit kell
tennem, de Vili úgy irányított, hogy szégyenkezés nélkül éltem meg mindent. Nem beszéltünk meg semmit,
fogalmunk sem volt, hogyan folytatjuk a kapcsolatunkat, de hogy nem ennyi volt, azt mindketten tudtuk.
Nehéz volt úgy tenni, mintha semmi sem történt
volna köztünk, de most legalább éreztem annak az elõnyét, hogy anyu nem foglalkozott velem. Mert ha csak
kicsit is figyelt volna rám, megérezte volna, hogy szerelmes lettem. Nagyon szerelmes. És Vili is.
Soha nem tudtuk, mikor lesz lehetõségünk újra
kettesben lenni, de mindig úgy váltunk el, hogy abban
benne volt a folytatás ígérete. Csak azt viseltem nehezen, ha a társaságban Vilit nõkkel ugratták.
– Mikor megyünk már az esküvõdre, öreg? – kérdezgette Laci egyre gyakrabban. – Nem kellene már
összeszedni valami dögös kis nõcit?
Egy évig tartott a titkos viszonyunk, amikor kiderült, hogy gyereket várok. Érdekes módon nem estem
kétségbe, nem gondoltam, hogy valami szörnyû dolog
történt. Szerettem Vilit, és természetesnek tartottam,
hogy megfogant egy kis élet. Igaz, korán, szó se róla,
de ez nem jelent semmit.
Láttam, hogy Vili is örült, amikor elmondtam neki, de mindketten tudtuk, nem lesz egyszerû elmondani anyuéknak.
Anya iszonyúan kiborult, úgy érezte, összeesküdtünk ellene. A jól felépített, tökéletes kis világába valaki szörnyen belerondított, ahogy mondta „ezzel a bûnös viszonnyal”. Laci dühös volt Vilire, de aztán meglepõ kijelentést tett.
– Végül is megértelek. Hella gyönyörû nõvé cseperedett, csak én nem vettem észre. Nekem ugyanaz a
kislány maradt, aki megszeppenve állt a mamája mellett, amikor bemutatták nekem.
Anyu nem volt ilyen megértõ.
– Természetesen elveteted a gyereket! Még tizenkilenc sem leszel, mire megszületik…
Szinte egyszerre vágtunk a szavába Vilivel:
– Nem, dehogy!
– Nem!
Anyu egy pillanatig farkasszemet nézett Vilivel,
aztán dühösen elfordult, mert megértette, hogy már
nem vagyok az õ kislánya…
Összeházasodtunk és megszületett a lányom, Hanna. Míg a volt osztálytársaim buliztak, én gyereket neveltem, fõztem, sütöttem és minden este Vilihez simulva aludtam el.
Amikor a nálam két évvel fiatalabb barátnõm érett-

ségizett, én a második gyerekemet, a kisfiamat szültem. És boldog voltam. Nem éreztem, hogy lemaradnék valamirõl, hogy túl korán lettem felnõtt.
Soha nem borultam ki az otthonléttõl, a gyerekekkel még csak a hangomat sem emeltem fel. Ahogy nõttek a srácok, és több szabadidõm lett, beiratkoztam az
egyetemre. Vili vállalkozásában dolgoztam, kertépítõként. Sokat újítottam, a megrendelõk eleinte nem is értették, mit akarok, de bíztak Viliben és az ízlésében,
Vili pedig bennem, így aztán verhetetlen páros lettünk
a munkában is.
Nem tudom, mi volt a titok. Talán a köztünk lévõ
tizenöt év? Hogy Vili olyan világot mutatott meg nekem, amit a húszas éveink elején csak elképzelünk
magunknak, de mire meg tudnánk valósítani, már túl
fáradtak vagyunk?
Harmincöt éves koromig éltem ebben az álomvilágban, amikor is találkoztam
a régi barátnõmmel, Liával.
Besétált az üzletbe, gyönyörûen, kisimultan. A legdrágább
anyagokat rendelte meg, hiába
próbáltam lebeszélni.
– Ugyan már, a pénz nem
számít – mondta nevetve. –
Tudod, amióta férjhez mentem, és a kis trónörökös is
mindjárt megérkezik, a férjem
lesi minden kívánságomat!
Lia egy bankban dolgozott, keményen, mint olyan
sok mai fiatal. Egy brókerért
aztán sutba dobta szépen berendezett szingli életét, és
megpróbált a családra koncentrálni.
– Csak pár hónapig, aztán
majd megy a gyerek bölcsõdébe – tette hozzá. Olyan lazán
beszélt a gyerekvállalásról, a családról, hogy zavartan
hallgattam.
Végül is tizenhét éve a családomnak éltem. A kamasz fiam és lányom összes szeszélyét próbáltam kezelni, addig a pillanatig úgy éreztem, sikerrel. De hirtelen szánalmasnak éreztem magam: fáradt, kiégett
nõnek, aki már túl van mindenen. „Annyi idõs, mint
én, és még minden elõtte van!” – gondoltam keserûen.
Este otthon önvizsgálatot tartottam. A hajam még
mindig gyönyörû volt, el sem híztam, csak a szemem
alatt keletkezett néhány ránc. Lehet, hogy nem a külsõséggel van a baj? – gondoltam. – Valami a gondolkodásommal? Talán nekem is magammal kellett volna
foglalkoznom? Megvalósítani önmagamat? Ezen
majdnem felnevettem.
Vili mellett azt csinálhattam, amihez kedvem volt,
de a gyerekeimet soha nem hagytam magukra, így
kompromisszumokat kötöttem. Amit addig a pillanatig nem bántam… De a kisördög belém bújt, nem tehettem ellene semmit. Egy kicsit hanyagolni kezdtem
családi feladataimat. Nem rohantam a gyerekekért elsõ szóra, ha buliba mentek, helyettem taxi hozta õket
haza.
Vili nélkül soha nem utaztam el, és sok szakmai kiállítást, fórumot kihagytam a gyerekek miatt, vagy
mert Vili nem tudott elkísérni. Némi gondolkodás után
aztán egyedül is nekivágtam egy konferenciának.
Csak az elsõ volt nehéz, utána már szinte természetes volt, hogy egyedül is elindulok, ha úgy tartja kedvem. Megkerestem a régi osztálytársakat, egyetemi
csoporttársakat, és döbbenten tapasztaltam, hogy alig
van köztük családos ember. Szívesen töltöttem velük
hetente több estét is, beszélgettünk, megváltottuk a világot.
Voltak csajos esték, amikor a lányokkal moziba
mentünk, vagy csak nagyokat dumáltunk. õk irigyeltek engem a családom miatt, én õket a függetlenségükért.
A gyerekek meglepõen jól fogadták, hogy nem õk
vannak a központban. Talán jót is tett nekik a lázadásom, bár egyik este, amikor éppen egy elõadásra készültem, Hanna megállt az íróasztalom elõtt, és azt
mondta:
– Tudod, néha szeretném, ha megint állandóan velünk lennél, vagy legalábbis elérhetõ közelségben. –
Csak ennyit mondott, semmi többet, és el is tûnt a szobája mélyén. Szavai azonban szíven ütöttek. Felkerekedtem, hogy Vilivel megbeszéljem ezt a szokatlan
helyzetet.
Vilmos a hálószobánkban ült, útikönyvvel a kezében. Jegyzeteket készített a következõ nagy családi
nyaraláshoz. Amit soha ki nem hagynék, gondoltam
keserûen, de most önzõ módon a lányok fontosabbak
voltak, mint a tervezgetéssel töltött esték…
Elnéztem Vilit, õszülõ halántékával, olajos, barna
bõrével, finom ráncaival. Olyan volt, mint a jó bor: az
idõ múlásával még finomabb lett, legalábbis nekem.
Istenem, hiszen az a sok boldogtalan, független „barátnõm” mind ilyen férjrõl álmodozik! Mit akarok én?
Lekuporodtam mellé a földre, tenyerébe simítottam az arcomat.
– Elvisztek magatokkal? – kérdeztem halkan.
– Ha még akarsz jönni velünk, természetesen – felelte.
– Nem haragszol rám?
– Dehogy. Örülök, hogy nem pasizni kezdtél…
Végül is az is kimaradt az életedbõl – tette hozzá mosolyogva. De a szeme nem nevetett. Vágy tükrözõdött
benne, és szerelem, húsz év után is.
Pár hónap szabadság is elég volt, hogy rájöjjek, nekem nem kell a függetlenség. Anya vagyok és feleség,
és az is akarok maradni, ameddig csak lehet. És a harmadik gyerek a bizonyosság, hogy számomra is most
kezdõdik az élet.
Borbála

Magyaros nyers fasírt
Hozzávalók: 1-1 csésze áztatott napraforgó mag, tökmag, csíráztatott hajdina, 4 gerezd fokhagyma, 1 lilahagyma, 1 csokor petrezselyem, néhány karika murok, pirospaprika, bors, só.
Elkészítés: A hozzávalókat konyhai robotgépben, vagy aprítóban
összedolgozzuk, amíg egy jó kis massza nem lesz. Lapos burgereket
formázunk belõlük, és aszalógépben 1-2 órán át aszaljuk. Nem kell
neki több, nem kell, hogy száraz legyen. Ha a beáztatott magokat jól
lecsöpögtetjük, akkor a massza nem lesz túl nedves, akár még aszalni sem kell, rögtön fogyasztható.
Nyers ketchuppal lehet tálalni. A nyers ketchuphoz friss paradicsomot, aszalt paradicsomot, mézet, citromot és fûszereket (bazsalikom, kakukkfû, rozmaring, stb) használunk.

Mákos golyó

Hozzávalók: A mennyiségeket mindenki ízlése szerint határozza
meg, most csak hozzávalók jönnek: mák, hajdina csíra, meggy, méz
Elkészítés: A mákot beáztatjuk, majd megszárítjuk. A hajdinát kicsíráztatjuk, és azt is megszárítjuk. (a mákot és a hajdinát is elõre elõ
lehet készíteni, szárítás után sokáig elállnak) A hajdinát és a mákot
is ledaráljuk. A meggyet magozás után jól le kell csöpögtetni, hogy
ne legyen túl lágy a massza. Minden hozzávalót jól össze kell keverni, és egy kellemesen formázható állagúvá kell gyömöszölni. A
gombócok tetejére kerülhet ribizli , dió, mogyoró, de díszíthetõ bármivel.
Jó étvágyat!

Mennyit ér az
optimizmus?
Sándor olyan srác volt, aki tényleg meg tudott õrjíteni. Mindig
jókedvû volt és mindig tudott valami pozitívet mondani. Ha valaki
megkérdezte, hogy, hogy van, azt válaszolta:
"Ha jobban lennék, kettõ lenne belõlem." Született optimista volt.
Ha valamelyik ismerõsének rossz napja volt, Sándor azt mondta
neki, hogy a helyzet pozitív oldalát kell néznie. Annyira kíváncsivá tett
a természete, hogy egy nap odamentem hozzá és azt mondtam:
„Ezt egyszerûen nem értem. Nem gondolkozhatsz mindig pozitívan.
Hogy csinálod ezt?"
Sándor azt válaszolta: "Ha reggel felkelek, azt mondom magamnak:
Két lehetõséged van. Választhatsz, hogy jó- vagy rosszkedvû
akarsz-e lenni. Minden alkalommal, ha történik valami, magam
választhatok, hogy elszenvedõje legyek a helyzetnek, vagy tanuljak
belõle. Minden alkalommal, ha odajön valaki hozzám, hogy
panaszkodjon, elfogadhatom a panaszkodását vagy felhívhatom a
figyelmét az élet szépségeire. Én a pozitív oldalt választottam."
"Jó, rendben, de ez nem olyan egyszerû." szóltam közbe.
"De, egyszerû." - mondta Sándor, "az élet csupa választási
lehetõségbõl áll. Te döntöd el, hogyan reagálsz a különbözõ
helyzetekben. Választhatsz, hogy az emberek hogyan befolyásolják a
hangulatod. A mottóm: te döntöd el, hogy hogyan éled az életed."
Elgondolkoztam Sándor szavain. Rövid idõvel késõbb elhagytam a
Vagon gyárat, hogy önálló legyek.
Néhány évvel késõbb megtudtam, hogy Sándor súlyos balesetet
szenvedett. Leesett egy kb. 18 méter magas toronyról. 18 órás mûtét és
sok hetes intenzív ápolás után Sándort elbocsátották a kórházból
fémtámaszokkal a hátában.
Mikor meglátogattam, megkérdeztem, hogy érzi magát Azt
válaszolta: "Ha jobban lennék, kettõ lenne belõlem. Szeretnéd látni a
sebemet?"
Lemondtam róla, de megkérdeztem, hogy mi játszódott le benne a
baleset pillanatában.
"Nos, az elsõ, ami átsuhant az agyamon az volt, hogy a lányom aki pár hét múlva jön világra - jól van-e? Mikor pedig a földön
feküdtem, emlékeztem, Hogy két lehetõségem van: választhattam,
hogy élek vagy meghalok."
"Féltél? Elvesztetted az emlékezeted?" akartam tudni.
Sándor folytatta: "Az ápolók valóban jó munkát végeztek. Végig azt
mondogatták, hogy jól vagyok. De mikor begurítottak a sürgõsségire,
láttam az orvosok és nõvérek arckifejezését, ami azt jelentette: 'Halott
ember.' És tudtam, hogy át kell vennem az irányítást."
„Mit csináltál?" - kérdeztem tõle.
“Nos, mikor egy felvételis nõvérke hangosan megkérdezte, hogy
allergiás vagyok-e valamire, igennel válaszoltam. Az orvosok és
nõvérek csöndben
várták a válaszom. Mély levegõt véve
visszaordítottam: 'A gravitációra!'
Mialatt az egész csapat nevetett, elmagyaráztam nekik: az életet
választottam. Tehát úgy operáltak meg,mintha élõ lennék és nem
halott.” Sándor a tehetséges orvosoknak köszönhetõen maradt életben,
de csodálni való hozzáállásával is. Tõle tanultam meg, hogy
mindennap lehetõségünk van választani, teljes életet élni. Hozzáállás
kérdése minden. Ezért ne aggódj amiatt, mi lesz holnap. Mindennap van
elég dolog, ami miatt aggódhatsz. És a ma az a holnap, ami miatt
Tegnap aggódtál.

