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A Bexi-sorozat hatodik kötete

Búcsú Bexitől – Gál Szilárd exkluzív interjúja a
visszavonulását bejelentő énekesnővel.
Ez volt a cikk címe, amit megnyitottam a laptopomon. A
konyhapultnál ültem, és ügyet sem vetve a körülöttem
kiürülő lakásra, a fordultával egyre csak fogyatkozó
dobozokra és a nyüzsgésre, egyszerűen csak bedugtam a
fülembe a fülhallgatómat, és olvasni kezdtem az írást. Az
utóbbi napokban, amióta kiposztoltam az oldalaimra a
közleményt, a sajtó teljesen rákapott az ügyre, és
visszavonulására készülő szupersztárt csináltak belőlem,
generálva ezzel a kattintásokat, még inkább elszomorítva
a közönségemet, és etetve a trollokat, vagyis az utálóimat.
Számtalan írás született a témával kapcsolatban. A
menedzserem, Körte telefonja megállás nélkül miattam
csörgött. Hirtelen mindenkinek érdekes lettem, mindenki
tudni akarta a döntésem valódi okát, merthogy a legtöbb
bulvároldal úgy gondolta, a tanulás csupán ürügy, és kell
lennie a háttérben valami izgalmasabb magyarázatnak
arra, ha valaki csak úgy felhagy egy olyan felépített
karrierrel, mint amilyennek az enyém tűnt. Így aztán a
posztom hatására elkezdődtek az ész nélküli találgatások,
ebből pillanatok alatt szárnyra kaptak a legelképesztőbb
álhírek, nekem pedig be kellett látnom, semmi nem lesz a
csendes búcsúmból, amit elterveztem. A bejelentésem

túlontúl nagyot szólt, szerencsétlenségemre pedig éppen
semminek nem volt nagyobb hírértéke, így aztán
elkezdődött a
dömpingszerű
cikkezés rólam, a
döntésemről, illetve a döntésem feltételezhető okáról,
Nagy Márkról, Geriről, a kapcsolatomról a BPRP kiadóval,
a nyári balhéról… A cikkek többségét már meg sem
néztem, mert feleslegesnek tartottam, a napokkal ezelőtt
kirakott közleményem eredeti mondandóját, ami a
közönségemhez és közönségemnek szólt, már nyomokban
sem tartalmazták a hírek, olyan clickbait címekkel írtak
rólam, mint például „Bexi Nagy Márk miatt vonul vissza?”
vagy
„Miután
nem
sikerült
szerződése
meghosszabbításáról érdemben tárgyalni a BPRP-vel, a
kiadó menesztette Bexit”, de láttam olyat is, hogy „Nádor
Gergő kontra Nagy Márk kontra Budai Rebeka. Mi
történik Bexivel?”. Hiába vártam, hogy esetleg majd
ráunnak, a velem (illetve velünk) foglalkozó írások egyre
csak szaporodtak, így Körtével összedugtuk a fejünket, és
úgy döntöttünk, megpróbálunk megálljt parancsolni az
eseményeknek, és megszólalok. Egyszer, egyetlen
alkalommal, egy általam választott újságírónak. Nekem
pedig arra a személyre esett a választásom, akiről
biztosan tudtam, hogy úgy és azt írja le, amit mondok.
Nem ferdít, nem húz bele valótlant, csak leközli azt, amit
hall. Körte hívta fel Gál Szilárdot, aki Nagy Márk
Hullócsillag-könyvét is írta, Szilárd pedig örömmel vállalta
az exkluzív anyagot, ami ma délután meg is jelent.
– Kész vagyunk, levittünk mindent. Jössz? Anyuék már

a kocsiban várnak – szólt Lili hirtelen megragadva a
vállam, én pedig annyira elmélyülten meredtem a cikk
címére, hogy ijedten ugrottam egyet.
– Nem, még maradok, menjetek csak – legyintettem
gondolataimból kizökkenve.
– Mit fogsz csinálni? Nincs itt már semmi – nézett körbe
értetlenül a kipakolt helyiségben.
– Wifi van – mutattam a laptopomra. – És amíg wifi van,
addig otthon vagyok – feleltem.
A húgom összehúzott szemöldökkel meredt rám, aztán
a vállát vonogatva kiment az ajtón és becsapta maga
mögött, én pedig ott maradtam egyedül a kiürült
lakásban, ahol már nem volt bútor, nem volt személyes
tárgy, nem volt mosatlan edény, nem volt semmi, csak az
üres tér fel-felvillanó emlékképekkel, amik nem is olyan
rég még betöltötték az egész otthonunkat. A fülembe
dugott fülhallgatóból elképesztő hangerővel zúgott fel a
sikoltozás, én pedig visszakaptam a tekintetem a
képernyőre, ahol automatikusan elindult a cikk elejére
beágyazott videórészlet. A Pop/Rock sztár leszek!
duettdöntője szerepelt a felvétel részletén, annak is a
legvége, amikor Nagy Márk magához húzva megcsókol a
színpad közepén. Az emlék hatására végigkúszott a
gerincemen a hideg, megborzolta a tarkómat, és a
szívdobogásom hevessé vált. Mivel a felvétel folyamatos
lejátszásra volt beállítva, a csókunk öt másodpercenként
újra és újraindult, véget nem érővé téve életem egyik
legmeghatározóbb pillanatát. Végül leállítottam, hogy ne

ismétlődjön, így a képernyőn megfagytunk Márkkal,
egymás szemébe nézve, mikrofonnal a kezünkben.
Szapora lélegzettel lejjebb görgettem az oldalt, és olvasni
kezdtem az interjút, aminek a megosztási száma már
percekkel a publikálás után az egekben járt.
Gál Szilárd: Köszönöm, hogy engem választottál a helyzet
tisztázására, igazán leköteleztél a hívásoddal.
Bexi: Nem is gondoltam másra.
G. Sz.: Van ennek valami különösebb oka?
Bexi: Csupán a bizalom.
G. Sz.: Amit mivel is érdemeltem ki?
Bexi: Olvastam néhány írást, ami elég meggyőző volt
számomra.
G. Sz.: Például Nagy Márk Hullócsillag-könyvét?
Bexi: Szóval a poszt, amit megosztottam az oldalaimon…
G. Sz.: Gyors témaváltás, értem a célzást. Tehát nem
beszélsz a magánéletedről?
Bexi: Nem.
G. Sz.: Tiszteletben tartom. De azért valljuk be, mindenkit
ez érdekel a legjobban. Azt sem tudni, hogy mi van veled,
veletek. Hogy van-e olyan, hogy ti. A nyári BPRP Recordsbalhé óta szinte semmit nem hallani rólad és Nagy Márkról.
Bexi: Nagy Márk zsűritag lett a Pop/Rock sztár leszek! új
évadában, én pedig felvételt nyertem a Zeneművészeti
előkészítő szakára, emiatt úgy döntöttem, a jövőben a
tanulmányaimra kívánok koncentrálni, és határozatlan
időre felfüggesztem a zenei karrierem. Bexiként.

G. Sz.: Bexiként. Ezt a közleményedben is külön
kiemelted. Van ennek rejtett üzenete?
Bexi: Nem rejtett, teljesen nyílt.
G. Sz.: Beavatnál?
Bexi: Természetesen. Úgy döntöttem, Bexiként nem
folytatom
tovább,
mert
nem
férne
össze
a
tanulmányaimmal, melyekben
maximálisan
kívánok
teljesíteni, és szeretném bebizonyítani, hogy kiérdemeltem a
felvételt a különleges tehetségek előkészítő szakára.
G. Sz.: Bexi sorsa tehát eldőlt, ez nem kérdés,
határozottan és jól érthetően fogalmazol a témával
kapcsolatban, nem hagysz kérdőjeleket. De mégis felmerül a
kérdés, hogy mi történik Budai Rebekával mint
dalszerzővel? Mindannyian jól tudjuk, hogy egy bizonyos
személy valamennyi sikerszámát te jegyzed.
Bexi: Nagy Márk számait továbbra is én szándékozom
írni.
G. Sz.: Hogyhogy?
Bexi: Eddig is én írtam.
G. Sz.: Igen, ezt mindenki tudja. De ha már szóba került
Nagy Márk, el kell mondanom, ő sokkal könnyebb
riportalanynak bizonyult…
Bexi: Elnézést, neki ez mindig is jobban ment. (Zavartan
nevet.)
G. Sz.: Semmi gond, szeretem a kihívásokat. Tehát ha jól
értem, dalszövegíróként és zeneszerzőként megmaradsz
Nagy Márk életében.
Bexi: Igen.

G. Sz.: És esetleg máshogy is?
Bexi: Nem beszélek a magánéletemről.
G. Sz.: Kezdem komolyan venni. Térjünk vissza egy kicsit
erre a kettősségre, mármint arra, hogy Bexiként végeztél a
zenei karrierrel…
Bexi: Határozatlan időre.
G. Sz.: Igen, persze. De Budai Rebekaként tovább
tevékenykedsz. Ezt hogyan kell elképzelni? Maradsz a BPRP
kiadónál? A hírek szerint a nyári – hogy is fogalmazzak… –
tehát a nyári balhé miatt megromlott a kapcsolat közted és
a kiadó között.
Bexi:
Az
ominózus
nyári
eset
sok
mindent
megváltoztatott, azt hiszem, valamennyiünk életében.
G. Sz.: Lecsillapodtak a kedélyek?
Bexi: Stagnál. Az, ami akkor történt, kitörölhetetlen,
megváltoztathatatlan, és nem tehető semmissé. Örökre ott
marad a keresési találatokban, és soha nem mossuk le
magunkról, mert mindig is szerepelni fog a nevünk mellett.
Ez egy olyan kereszt, amit Márk és én is cipelünk tovább,
életünk végéig. Meg kellett birkóznunk vele.
G. Sz.: Tehát még mindig kaptok érte hideget-meleget?
Bexi: Persze. Mindenkinek vannak olyan sötét foltok az
életében, amiket visszamenőleg megváltoztatna, de mivel ez
nem lehetséges, együtt kell élnie velük. Mindennap eszembe
jut, hogy mit és hogyan csinálnék másképp, de erre nincs
lehetőségem. Így aztán el kell fogadnom, hogy van a nevem
mellett egy fekete pont, ráadásul jó nagy, ami a
megítélésemhez hozzátartozik, ami eszükbe jut az

embereknek rólam, rólunk, és kész. Nem volt könnyű ezen
túllépni, de azt hiszem, nincs hibátlan ember, mi is
hibáztunk, csak mindezt a reflektorfényben tettük, ahol
minden felnagyítva érződik, ahol sokkal súlyosabb és
sokkal kegyetlenebb a reakció. Tanultunk belőle.
G. Sz.: Hogyan csinálnád másképp? Mit változtatnál
meg?
Bexi: Felesleges beszélni róla, ami megtörtént, az
megváltoztathatatlan.
G. Sz.: Tudom, de játsszunk el a gondolattal. Ugyanúgy
megírnád Márknak a számokat?
Bexi: Sok rossz döntésem volt már, sok mindent bánok,
de ezek között soha, egyetlenegyszer sem szerepelt Nagy
Márk.
G. Sz.: Tehát vele kapcsolatban csak jó döntéseid voltak?
Bexi: Nem beszélek a magánéletemről.
G. Sz.: Szakmailag kérdeztem…
Bexi: Ó! Értem, elnézést. Igen, Nagy Márkkal
kapcsolatban szakmailag csak jó döntéseim voltak.
G. Sz.: Mi a helyzet a BPRP kiadóval? Milyen most a
kapcsolat köztetek?
Bexi: A BPRP kiadóval lejár a szerződésem ebben a
hónapban, a többieké még él.
G. Sz.: Mi történik, ha lejár a szerződésed?
Bexi: Megszabadulok. (Nevet.)
G. Sz.: De ha tovább írsz Nagy Márknak számokat, akkor
a szerzeményeid a BPRP kiadóhoz kerülnek.
Bexi: Közvetetten igen, amíg Márk szerződésben áll, de ez

rám nem tartozik. Én a dalokat neki adom oda, ő
rendelkezik velük és dönt róluk belátása szerint.
G. Sz.: Fiatal korod ellenére meglepően
döntéseid vannak.

észszerű

Bexi: Köszönöm, de az elmúlt két év nem feltétlenül ezt
igazolja.
G. Sz.: A BPRP kiadó egyébként szándékozott veled
szerződést hosszabbítani? Sokat olvasni arról, hogy a
visszavonulásod hátterében valójában az áll, hogy lejárt a
szerződésed, és nem tartottak már rád igényt.
Bexi: Én is olvastam ezt a verziót, ahogyan sok mást is.
G. Sz.: És mi az igazság?
Bexi: Hogy a sikeres felvételi vizsgám a lehető legjobbkor
jött az életemben. Az, hogy Bexiként szüneteltetem a
karrieremet, már a nyári incidens előtt is felmerült, többször
is, tekintettel arra, hogy dalszövegíróként és zeneszerzőként
produktív maradtam, előadóként azonban megrekedtem, és
nem éreztem jól magam ezen a szinten. Nagyon nem. A
menedzseremmel, Körtével, és a többiekkel is arra jutottunk,
hogy a legjobb lenne, ha megtalálnám azt az utat, amin
szívesen, vagyis szívesebben járok. Ekkor jött a felvételi
lehetősége, ami éppen egybeesett a nyári balhéval,
ugyanazon a héten történt, de ez teljesen véletlenül alakult
így. A felvételim sikerült, innentől kezdve pedig nem
számított, hogy a kiadó hosszabbítani akart-e velem, vagy
sem, erről nem folytak tárgyalások, mert irreleváns lett a
kérdés.
G. Sz.: A BPRP kiadónak bejelentetted, hogy a

tanulmányaid miatt felhagysz Bexiként az énekléssel?
Bexi: Természetesen a kiadó tulajdonosa tudott róla.
G. Sz.: Hogy fogadta?
Bexi: Megsiratott egy talicskát.
G. Sz.: Ezt nem pontosan értem.
Bexi: Nem is kell, elnézést, ez privát vicc volt, csak az
érintettek tudják, mit jelent.
G. Sz.: Rendben. Kicsit kanyarodjunk vissza a nyári
balhéra, mert az sem teljesen tiszta, annyi változatot
lehetett olvasni. Mi történt pontosan?
Bexi: Benne van a BPRP Records közleményében, amit
valamennyien megosztottunk.
G. Sz.: Igen, igen, azt olvastam, de ne haragudj, az kevés.
Mind szerződésben álltatok a kiadóval a közlemény
idejekor, tehát kötelességed is lehetett azt a verziót
közzétenni.
Bexi: Erre nem tudok mit mondani, még jelen pillanatban
is szerződésben állok a kiadóval a hónap végéig.
G. Sz.: Értem. Akkor tartod magad a BPRP
közleményéhez, vagyis ahhoz, hogy az ominózus
videófelvételen csupán egy előadás próbája látható? Hogy
az a csók, aminek az amatőr videófelvétele nyilvánosságra
került, a Gotye-duettetek újbóli elpróbálása volt, és csak
egy fellépéshez kellett?
Bexi: Ez állt a közleményben.
G. Sz.: Igen, de ezt senki nem vette be.
Bexi: Sajnos ezzel nem tudok mit kezdeni, sem cáfolni,
sem megerősíteni nem tudom, én csak megosztottam, amit a

kiadó kért.
G. Sz.: A BPRP Records azt is közölte, hogy rágalmazás
történt az ismeretlen informátor részéről, aki nyilatkozott a
sokat vitatott cikkben. Kiderült már, hogy ki adott interjút
akkor rólatok?
Bexi: Hivatalosan nem.
G. Sz.: De te tudod, hogy ki volt a neve elhallgatását kérő
személy?
Bexi: Igen.
G. Sz.: Miért nem nevezted meg egyszer sem?
Bexi: Mert szerettem volna, ha minél előbb elül a balhé,
és ha beleállok, akkor soha nem lett volna vége.
G. Sz.: Azt gondolod, hogy azóta vége lett?
Bexi: Igen. Soha nem lesz elfelejtve, de már nem
beszédtéma.
G. Sz.: Értem. És mi lesz most? Visszamész a suliba, beülsz
a padba, és felhagysz mindennel, ami eddig voltál?
Koncertek, címlapok, fotózások, klippremierek… Nem fog
hiányozni?
Bexi: Nem.
G. Sz.: Ez túl gyors és túl határozott válasz volt ahhoz,
hogy elhiggyem.
Bexi: Pedig igaz. Minden megmarad, amit ebben az
egészben szerettem. És mindent magam mögött hagyhatok,
amit tehernek éreztem.
G. Sz.: Mint például?
Bexi: A függést egy kiadótól. A régi dalaimat, és az első
két albumomat. Vagy éppen a Késtél nyomását…

G. Sz.: Ez volt a cél? Megszabadulni a Késtéltől, és
mindattól, amit ez jelentett neked?
Bexi: Kifejezetten nem volt célom, de ha már így alakult,
akkor elmondhatom, hogy szörnyen boldoggá tesz.
G. Sz.: Miért?
Bexi: Mert tizenhat évesen írtam azt a dalt valakinek, aki
a tizenhat éves énemnek fontos volt. A véletlennek
köszönhetem a sikert, amit ajándékba kaptam, és őszintén
hálás vagyok érte, de van ennek egy nem publikus
árnyoldala is, és ettől most megszabadulhatok.
G. Sz.: Nádor Gergőről van szó, jól értem?
Bexi: Egyáltalán nem szeretnék beszélni róla.
G. Sz.: Értem. Ezek szerint rosszban vagytok.
Bexi: Nem, ez így nem jó kifejezés. Tényleg nem akarok
beszélni róla, de ha már szóba került, akkor annyit fűznék
hozzá lezárásképpen, hogy abban az esetben, ha
valamilyen véletlen folytán Nádor Gergővel egy lakatlan
szigetre kerülnék kettesben, akkor keresnék egy kókuszdiót,
és agyonütném magam vele.
G. Sz.: (Nevet.) Miért magadat? Miért nem őt?
Bexi: Mert nem venném el tőle azt a lehetőséget, hogy
önmagával kelljen lennie, teljesen egyedül.
G. Sz.: Gondolod, hogy ez lenne számára a legnagyobb
büntetés?
Bexi: Nádor Gergőnek lenni lehet a legnagyobb büntetés.
G. Sz.: Akkor most én mondanám, hogy váltsunk témát…
Bexi: Örömmel.
G. Sz.: Mi lesz most? Készülsz valamivel? Búcsúkoncert?

A rajongóid nyilván várnak valamit.
Bexi: Búcsúkoncertem nem lesz, mert közel sem biztos,
hogy valamikor nem folytatom Bexiként, és nem szeretem
azokat az előadókat, akik bizonyos időközönként
megünnepeltetik és elbúcsúztatják magukat, aztán
visszatérnek, és ezt eljátsszák újra és újra.
G. Sz.: Akkor van esély arra, hogy visszatérsz Bexiként?
Bexi: Talán. Egyszer…
G. Sz.: Értem. A búcsúkoncert helyett azért csak készülsz
valamivel?
Bexi: Igen. A Pop/Rock sztár leszek! új évadának első
adásában én leszek a „sztárvendég”. Fellépek a műsorban
egy
medley-produkcióval,
ami
valamennyi
eddigi
sikerszámom egyvelege lesz három percben. Azokból a
dalokból, amelyeket én írtam.
G. Sz.: Jövő szombaton? Fellépsz az első Pop/Rock
adásban? Ez számomra új információ, biztos, hogy nem
volt eddig publikus.
Bexi: Nem, ez most lesz nyilvános, a cikk után.
G. Sz.: Megleptél.
Bexi: Exkluzívat ígértem. (Mosolyog.)
G. Sz.: Akkor összegezzünk. Fellépsz a Pop/Rock sztár
leszek! új évadának első adásában jövő vasárnap, ott, ahol
egy éve duetteztél Nagy Márkkal, minden idők leghíresebb
második helyezettjével, akivel ráadásul a valaha volt
legnézettebb hazai YouTube-videót produkáltátok a Gotyefeldolgozással. Fellépsz a műsorban, ahol a volt, vagy
jelenlegi barátod (ez a kérdés nyitott és mindenki által

vitatott) elsőként foglalja el a zsűriszéket…
Bexi: Igen.
G. Sz.: Nem értem. Miért ezt a módját választottad
annak, hogy elköszönj a közönségedtől? Miért a Pop/Rock
színpadán? Miért Nagy Márk előtt?
Bexi: A kiadó ötlete volt, a BPRP így búcsúzik tőlem, ezzel
a rendkívül kedves és számomra egyáltalán nem kínos
szituációval. (Keserűen felnevet.)
G. Sz.: Mitől kínos ez a szituáció?
Bexi: Elnézést, csak vicceltem. Természetesen nem kínos,
nagyon büszke vagyok a felkérésre, és igazán örülök neki.
Valóban a kiadó ötlete volt, hogy a Pop/Rock sztár leszek!
színpadán búcsúzzam el Bexiként, de ha én választhattam
volna, valószínűleg én sem döntöttem volna másként. És
hogy miért? Egyszerű a válasz. Mert számomra ott
kezdődött minden.
G. Sz.: Beki, a te történeted a Késtéllel kezdődött.
Bexi: Attól függ, mit tekintünk a történetemnek.
G. Sz.: Amikor híres lettél.
Bexi: Az nem a történetem. Az egy állapot volt. Egy
helyzet. Amit túl kellett élnem.
G. Sz.: Furcsa megfogalmazása egy karrier kezdetének,
kevesen tekintenek így vissza.
Bexi: Én nem szeretek visszatekinteni. A tavaly ősz előtti
időkre.
G. Sz.: Tehát a Nagy Márk előtti időkre?
Bexi: A tavaly ősz előtti időkre.
G. Sz.: Értem. Pedig pont addig voltak fantasztikus

fellépéseid. Tavaly október óta pedig alig-alig, és azok
között is található olyan, ami minden előadó rémálma.
Bexi: Amikor kifütyültek?
G. Sz.: Például az.
Bexi: Az nehéz időszak volt, de ma már tudom, hogy meg
kellett történnie. Anélkül a félresikerült koncert nélkül most
nem lennék az, aki vagyok.
G. Sz.: Ez a Késtélre is vonatkozik. Anélkül most nem
beszélgetnénk.
Bexi: Igaz.
G. Sz.: Mégsem szereted azt az időszakot, amiről
egyébként meglepően keveset tudni. Van egy hivatalos
verzió, amit a menedzsereddel, Körtével közösen
kommunikáltatok. A jól ismert „késett a barátod, posztoltál
egy videót a falára, felkapott lett, kikukázott a netről az
extravagáns menedzser, satöbbi, satöbbi”. Ez mindenhol
olvasható, szinte változtatás nélküli szövegként, szóról
szóra betanulva. Egy jól hangzó, álomszerű sztori.
Bexi: Tényleg álomszerű volt.
G. Sz.: Álom vagy rémálom?
Bexi: (Nevet.) Hát, ez egy jó kérdés.
G. Sz.: Az interjú előtt visszanéztem ebből az egyéves
holtidődből, tehát a Késtél berobbanása és a Nagy Márkduett közti időszakból származó, egyébként meglehetősen
szenvedélyes és kimagasló előadásaidat a YouTube-on, és
azt kell, hogy mondjam, voltak félelmetesen jó koncertjeid
önállóan is.
Bexi: Köszönöm.

G. Sz.: Mikor nézted vissza ezeket utoljára?
Bexi: Soha nem néztem őket vissza.
G. Sz.: Miért nem?
Bexi: Mert akkor, amikor történt, nem voltam rá kíváncsi,
utólag pedig már nem látom értelmét. Régen volt, és nem
akarom azt érezni, amit akkor éreztem.
G. Sz.: Pedig van néhány kiemelkedő produkció. Erre a
klubkoncertre például emlékszel? (Megmutatom neki a
Késtél évének decemberi, egyórás koncertfelvételét.)
Bexi: (Hunyorogva nézi a képernyőt.) Igen, persze,
emlékszem.
G. Sz.: A kezdő szám rémlik? Egy feldolgozás volt, amit
azóta sem játszottál. Megvan, hogy mi volt az?
Bexi: Blue October – Say it.
G. Sz.: Megváltozott az arckifejezésed.
Bexi: Régóta nem hallottam ezt a számot.
G. Sz.: Pedig kiemelkedő feldolgozás. Volt benne harag és
düh bőven.
Bexi: Csak az volt benne.
Az interjú további részében beszélünk még pár szót a jövő
szombati Pop/Rock-szereplésemről, majd Gál Szilárd
megköszöni a beszélgetést, és sok sikert kíván a
tanulmányaimhoz. A cikk végén pedig megtekinthető egy
videóválogatás a fellépéseimről, emlékezetes interjúimról,
klipjeimről,
koncertfelvételeimről.
A
karrierem
legfontosabb
és/vagy
legemlékezetesebb
pillanatai
köszöntek vissza az oldalról, mint egy pályafutás

nekrológja. Ott volt a Késtél videoklipje, és egy „így
készült” werkfilm is a forgatásról. Ott volt egy
fesztiválfellépésem videója konfettiesővel a végén. Ott volt
az azóta már a saját felületeimről letörölt 9 Crimesfeldolgozásom, ami természetesen nem tűnt el végleg,
ahogyan az internetről semmi sem, számtalan oldalra
feltöltötték újra és újra, bármikor megtalálható és
hallgatható, így a cikkbe is sikerült beágyazni. Ott volt az
összes Nagy Márknak írt dalom. Ott volt a videók között az
a közönség soraiból telefonnal rögzített felvétel, amikor
elrontottam a saját dalszövegem, és kifütyültek a
koncertemen. Ahogyan ott volt az a GIF is, amikor Nagy
Márk élő adásban rám köpte a vizet köhögés közben a
Pop/Rock sztár leszek! duett hetében. Ott volt egy vicces
videó a 15Perc Európa londoni forgatásáról, ahogyan ott
volt az első arénás koncertem is, ahol Aszádék alkották a
zenekaromat. Ott volt az Illúzió videoklipje. Ott volt a
Csatáznak a sztárok! festékdobálós jelenete is, és az a
pillanat, amikor véres felsőben botorkáltam ki az
Aranycsermely-díjátadó
színpadára.
Ott
volt
a
Hullócsillag dalszövege. Természetesen ott volt a Pop/Rock
sztár leszek! duettdöntője is, ami a hazai tehetségkutatók
történetének legtöbbször cikkezett jelenetét tartalmazta.
És ott volt a videók között a már emlegetett
klubkoncertem, én pedig görgetés közben megakadtam,
majd nagy levegőt vettem, és elindítottam a beágyazott
felvételt. A videót látva összeszorult a mellkasom, és
láttam a régi énem arcán azt, amit már rég nem láttam. A

magányt. Mert abban az időben készült a felvétel, amikor
még nem volt meg a csapat. Nem volt Evelin az életemben.
Nem volt Daniella és Anti. Nem voltak Aszádék. És nem
volt Nagy Márk sem. Akkor még csak három személyről
szólt ez az egész. Rólam, Körtéről, és még valakiről.
Geriről.
A felvételen a színpadon állok alig tizenhat évesen,
előttem mikrofonállvány, nyakamban a gitárom, úgy
nézek szembe a közönséggel, akik eljöttek, hogy lássák a
„Késtél-lányt”, aki körül akkora a felhajtás. Nem volt még
nevem a szakmában, csak egy idegen voltam a netről, egy
betolakodó az agyontetovált menedzserével. Csak egy
lány, aki híres lett egy posztolt videó miatt, és aki
akaratán kívül belekerült ebbe az őrült körforgásba,
amiből nem volt kiszállás. Az első szám, amit előadtam,
egy Blue October-feldolgozás volt, és az első pár
másodperce emlékek ezreit zúdította rám. Say It. A dal,
aminek nem lehetek elég hálás, amit Körte mutatott és
szerettetett meg velem, amire átsírtam éjszakákat, ami
egyedüli társam volt a magányban, ami túllendített
mindenen, ami a szomorúságomat és csalódottságomat
haraggá és dühvé alakította át, és ami miatt elég erős
lettem ahhoz, hogy átvészeljem a kritikus időszakot, és
emelt fővel haladjak tovább azon az úton, amit nem
magamnak választottam. A szám, ami minden volt nekem
akkor, és amit az első klubkoncertemen kimondatlanul is
a világ legszemetebb emberének címeztem. Gerinek.
A felvételen gitározva állok a színpadon, és a

mikrofonhoz

hajolva

minden

keserves

fájdalmamat

beleadtam a szövegbe, a kis közönség előtt, akik
szkeptikusan nézték a lányt, akiről mindenki beszélt
valami Késtél-videó miatt.
„It’s all about esteem
It’s all about dreams
It’s all about making the best out of everything” –
énekeltem az első sorokat akkor, ott, a klubkoncertemen,
majd a kezdés után kinéztem oldalra, a színpad szélére. A
videón nem látszik, de emlékszem, Körte állt ott, és arra is
emlékszem, hogy biztatóan, tetovált kezét ökölbe szorítva
buzdított, hogy nyűgözzem le a kételkedő közönséget,
mutassam meg nekik, hogy mit tudok. Akkoriban ő volt az
egyetlen ember, aki hitt bennem. Senki más. Látszott
rajta, hogy szinte jobban izgul, mint én, hogy annyira
akarja a sikeremet, mint senki, és látszott a szemében az
az önzetlen drukkolás, ami azóta sem hunyt ki, ennyi idő
elteltével sem. A felvételen óvatosan biccentek egyet a
menedzserem irányába, és összehúzott szemmel, dühösen
elkapva a mikrofonállványt, belekezdtem a refrénbe. „I
don’t wanna hear you (say say say say say say) say it. Now
you fucking with my pride” – énekeltem cenzúrázatlanul,
teljes átéléssel.
A közönség egy emberként ugrált előttem a refrén
hallatán, én pedig a lelkesedésükből elég erőt nyerve
kiléptem a komfortzónámból, lekaptam a mikrofont az
állványról, és félresétálva, szemkontaktust tartva az első
sorban állókkal, sokkal bátrabban kezdtem a második

verzét.
„You think you smarter than me, well everyone knows
you will be never smarter than me. That’s how it goes” –
énekeltem keserű mosollyal az arcomon, a színpad
széléről pedig érkezett egy hatalmas fütty (természetesen
Körtétől), mire odakaptam a fejem, a szemébe néztem és
bólintottam. Mert csak mi ketten tudtuk, hogy ez a szám
Gerinek szólt. És Geriről szólt.
„So now I breathe it out, I breathe it out, I spit it on the
crowd cause they lift me up, they lift me up, they lift me up.
When I’m feeling down, what am I spitting out? Spitting out,
something we never talk about, It’s called my mind” –
énekeltem a tömeg előtt, és a mikrofont visszahelyezve az
állványra
széttártam
mindkét
karom,
miközben
lehunytam a szemem.

1.
Két évvel ezelőtt
A szakadó esőben álltam, és sokadszorra vettem elő a
telefonomat a zsebemből. Se üzenet. Se hívás. Semmi.
– A francba már – szisszentem fel az átázott kapucnim
alatt, és a fülemhez emeltem a telefont. Nyolc csörgés
után feladtam, és idegesen körbenéztem.
A kapualjba beverő eső az arcomat érte, az aszfalt vizes
volt, és a mélyedésekben hatalmas tócsák keletkeztek. A
buszok lassan haladtak, a forgalom szinte állt az
özönvízszerű esőzéstől, a gyalogosok behúzódtak a
megállókba, vagy elfutottak előttem menedéket keresve,
maguk felett átázott újságot tartva. Ismét kidugtam a
fejem az esőbe, és elnéztem mindkét irányba. Sehol senki.
A hideg és nyirkos ruhám miatt átfagyva és dideregve
még egyszer megnéztem a telefonomat. Semmit nem
jelzett. Az órára pillantottam, és a szám szélét rágva
megráztam a fejem. Ez túl sok. Már háromnegyed órája
késik – gondoltam, majd idegesen kiléptem a kapualjból,
és futni kezdtem az esőben. Geri nem jött el.
Hazaérve anyu elkerekedett szemmel fogadott, amikor
csurom vizesen beestem az ajtón.
– Beki, megáztál? – kérdezte. Gondolom, költőinek
szánta, mert a lánya pont úgy nézett ki, mintha hazáig
úszott volna.
– Igen, szemerkél – gúnyolódtam lerúgva magamról a

víztől tocsogó tornacipőmet, majd szó nélkül bevonultam a
fürdőszobába, becsuktam magam mögött az ajtót, és
beálltam a zuhany alá.
Addig engedtem magamra a forró vizet, amíg át nem
melegedtem, miközben a gondolatok ezrei cikáztak a
fejemben. Kilépve a zuhany alól magamra tekertem a
törülközőt, és egy rutinos mozdulattal letöröltem a
tükörről a párát, így megláttam magam. Dühös voltam.
Nagyon dühös. Már megint késett, ezúttal pont
háromnegyed órát. Ki a fene késik ennyit anélkül, hogy
legalább üzenne egyet? Miután megszárítottam a hajam,
felkaptam egy laza otthoni ruhát, és a szobámba
indultam, amikor anyu az utamat állta.
– Beki, minden rendben? – érdeklődött gondterhelt
arccal.
– Nem, semmi nincs rendben – fakadtam ki, nem biztos,
hogy annak, aki erre rászolgált. – Háromnegyed órát
vártam Gerire a szakadó esőben! – fújtattam.
– Miért késett ennyit? – fonta össze maga előtt a karját
rosszallóan.
– Honnan tudjam? Nem értem el – förmedtem rá a
kelleténél kicsit ingerültebben.
– Elnézést, én csak kérdeztem – sóhajtotta
meggyötörten. – Nézd, Beki, talán nem ez a
legmegfelelőbb pillanat, mert látom, hogy ideges vagy, de
tudnod kell róla, hogy apád lemondta a hétvégét. Megint –
jelentette be félve, a szája szélét rágva, mintha csak ő
tehetne róla.

– Mi? – rökönyödtem meg. – Mi az, hogy ezt a hétvégét is
lemondta? – akadtam ki teljesen.
– Nem tudok semmi pontosat, csak azt, hogy valami
közbejött, és majd máskor mentek hozzá.
– És ezt mégis hogy gondolja? Lili két hete másról sem
beszél, csak hogy apu megígérte neki, hogy megtanulhat
lovagolni. És ezt azért ígérte meg, mert a múltkorit is
lemondta!
Mivel
próbálkozik
legközelebb,
hogy
kiengesztelje? Repülni tanítja meg? Vagy időutazni
esetleg, hogy Lili vissza tudjon utazni oda, amikor még
volt apja? – fújtattam dühösen.
– Fogalmam sincs, Beki, megszakad a szívem Liliért,
azóta is vigasztalhatatlan, de nem én ígértem neki olyat,
amit nem tudok betartani. Nem tudom, mit csináljak –
mondta tanácstalanul, túlontúl megviselt arccal.
– Én nem megyek apuhoz máskor, másodszor mondott
le! – jelentettem ki eltökélten.
– Beki, ez most nem segítség, elhiszem, hogy téged is
rosszul érint, de a legfontosabb, hogy a húgodat ne
uszítsuk, hanem megnyugtassuk. Senkinek nem kellemes
a kialakult szituáció, mindannyian a megoldást keressük
– játszotta a békebírót, de nem voltam olyan hangulatban,
hogy partner legyek hozzá.
– Nem mindannyian keressük a megoldást, hanem csak
mi! – közöltem kissé felemelve a hangom. – Elegem van
abból, hogy mi szívjuk meg Lilivel azt, hogy apu talált új
családot magának! Mindig is fontosabbak lesznek neki
azok a másikak, tök jól elvan, minket időnként kénytelen

lemondani, amúgy meg le vagyunk szarva!
– Vigyázz a szádra! – szólt rám élesen.
– Jó, persze, majd vigyázok – motyogtam a szobámba
menet pont annyira hangosan, hogy tökéletesen hallja,
majd bevágtam magam mögött az ajtót, lerogytam a
gépem elé, és megnyitottam a Facebookot. Semmi üzenet
Geritől. Ezt a szemetet!
Idegesen lecsaptam a laptop fedelét, és átmentem
Lilihez. Az ágyában feküdt hason, arcát a párnába
nyomta.
– Menj ki! – nyöszörögte anélkül, hogy tudta volna, ki
az.
– Hé – léptem hozzá szomorúan, és leültem az ágya
szélére. – Én vagyok.
– Egyedül akarok lenni – dünnyögte a párnába.
– Ne már, ne csináld ezt – borzoltam meg a haját. –
Kitalálunk valami klassz dolgot a hétvégén. Ki akart
odamenni, amúgy is? – vigasztaltam.
– Én – emelte fel a fejét, és akkor megláttam a húgom
kisírt, véreres szemét, amitől összeszorult a szívem.
– Ugyan, Lili – simítottam meg az arcát.
– Azt mondta, hogy lovagolhatok – lábadt könnybe a
szeme újra.
– Azt tudunk itt is – improvizáltam.
– Hol, a körúton? – meredt rám pislogás nélkül. Jó, ezt
nem gondoltam át teljesen. Belvárosi gyerekként kicsit
bonyolultabb találni egy lovat a villamosforgalom, állandó
kocsisor és dudálás, valamint a fátyolként ránk boruló

szürke szmog közepette.
– És ahhoz mit szólnál, ha elmennénk az állatkertbe? –
jutott hirtelen eszembe az aduász.
Lili azonnal feldobódott az ötlet hallatán.
– Tényleg?
– Aha. És ott nem csak ló van, hanem egy csomó más is.
Elefánt meg zsiráf meg… – akadtam el – oroszlán – jutott
eszembe. – Na? Mit szólsz? Akármit is csinál apu a
másikokkal a hétvégén, kit érdekel? Ők biztos, hogy nem
látnak tevét vagy gorillát – közöltem.
– Igen. Nekik csak lovaik vannak – bólogatott egyre
lelkesebben. – Tényleg elmegyünk?
– Persze.
– Mi hárman? – csillogott a szeme.
– Négyen – javítottam ki. – Elhívom Gerit is.
A húgom láthatóan lelombozódott egy kicsit a hír
hallatán, mire a kezem közé fogtam az állát, és
mosolyogva a szemébe néztem.
– Nincs gond Gerivel.
– De van! Soha nem lehet rá számítani, mindig csak
megígér mindent, aztán majd lemondja, te meg szomorú
leszel miatta, és pocsék lesz a napunk!– duzzogott, és újra
eluralkodott rajta a rosszkedv.
– Most el fog jönni, és szuper napunk lesz – ígértem meg
talán kissé felelőtlenül.
– Hát jó – adta meg magát. – De elmegyünk akkor is, ha
ő nem jön velünk?
– Igen – biccentettem.

– És nem leszel ideges miatta?
– Lili, nem leszek ideges, de el fog jönni. Bízz bennem!
Ha egyszer sikerül beszélnem vele, akkor először
megölöm, aztán megkérdezem, hogy van-e kedve…
– Miért ölöd meg? Megint balhéztatok? – kérdezte, és
nem volt túlságosan meglepve.
– Nem, nem volt rá alkalmam. Késett háromnegyed
órát, én meg hazajöttem – vallottam be.
– Görény – dünnyögte Lili, mire felszaladt a
szemöldököm.
– Hé!
– Bocs – szívta vissza azonnal.
– Megyek, megnézem, hogy írt-e. Ajánlom neki – álltam
fel Lili ágyáról, a húgom pedig felült törökülésbe, és
izgatottan nézett rám.
– De akkor tuti,

hogy

megyünk

hétvégén

az

állatkertbe?
– Megyünk – indultam ki az ajtón, majd becsukva
magam mögött háttal nekidőltem és lehunytam a
szemem.
– Minden rendben? – kérdezte anyu.
– Igen, sikerült felvidítanom – biccentettem fáradtan. –
Megígértem, hogy hétvégén megyünk az állatkertbe, az
elterelte a figyelmét, már semmi baja.
– Óriási – könnyebbült meg anyu. – Köszönöm – tette
hozzá szomorúan, én pedig mosolyogva megvontam a
vállam, és visszamentem a szobámba.
A telefonom egy sikertelen hívást jelzett, aputól. A

készüléket nézve megráztam a fejem, és visszadobtam az
asztalra. Eszemben sem volt visszahívni, nem voltam
kíváncsi a magyarázatára, a ködösítésre, vagy éppen az
„úgy teszek, mintha bántana, és egy kétperces telefonnal
letudom, hogy az apád vagyok” hívására. Amúgy is, akitől
igazán vártam magyarázatot, vagy legalább egy üzenetet,
az egyszerűen nem jelentkezett. Geri eltűnt. Már megint.
Ahogy szokott. A francba az egésszel. Mindig ezt csinálja.
Kellett nekem a suliból azzal a sráccal összejönnöm,
akiért mindenki odavan, és aki kábé akkor csinál hülyét
belőlem, amikor csak akar. Vagyis mindig. Dühösen a
kezembe vettem a gitáromat, és random pengetni
kezdtem, miközben csak úgy dúdoltam egy dallamot.
Aztán, nem is tudom, félrenéztem a laptopomra, ahol
továbbra sem volt üzenetem, majd a tekintetem
továbbsiklott a telefonomra, ami értesítés nélkül hevert az
asztalomon, és a dúdolásból először szavak, majd a
szavakból sorok lettek.
Itt várok, fogalmam sincs, hol lehetsz,
már megint elfelejtettél.
Ha hallod ezt a számot, remélem, eszedbe jut,
hogy pont háromnegyed órát késtél.
Ott vártam rád, hogy felejthettél el?
Megértem, ha, mondjuk, egy busz ütött el.
Nem érdekel, ha azt mondod, más volt a hibás.
Mert ilyenkor szeretnék látni egy nem fogadott hívást.

Azért vagy ilyen, mert megteheted velem,
Egy másik hülye már rég nem lenne veled.
Vártam már rád annyit, amennyit nem is kellett volna,
De most túlzás volt ez a háromnegyed óra.
És még mindig itt várok, fogalmam sincs, hol lehetsz,
Már megint elfelejtettél.
Ha hallod ezt a számot, remélem, eszedbe jut,
hogy pont háromnegyed órát késtél.
Igazából egész jól szórakoztam a szöveg kitalálása közben,
sőt, kissé le is nyugodtam attól, hogy kiénekeltem
magamból a problémámat, ezért eldöntöttem, hogy
felveszem, és elküldöm Gerinek. Fogalmam sem volt, hogy
mit csinálok, nem volt benne tudatosság, egyszerűen csak
ösztönösen cselekedtem. Rögzítettem a felvételt a
laptopommal, majd elgondolkodtam azon, hogy mi lenne
neki a legjobb tanulólecke. Háromnegyed órát vártam a
szakadó esőben, ha ezt privátban küldöm el, akkor senki
nem tudja meg, hogy mekkora szemét a barátom. Geri
valószínűleg elintézi egy újabb „bocs, valami közbejött”
magyarázattal, és minden megy tovább, ahogyan eddig.
De nem, ezt nem úszhatja meg ennyivel, mert ez a
háromnegyed óra késés mindenfajta üzenet vagy hívás
nélkül már a pofátlanságnak egy olyan magas foka volt,
amit nem tűrhettem csendben. Ez most legyen publikus –
határoztam el, majd egy egyszerű, óvatlan mozdulattal
posztoltam Geri falára a szemrehányó videómat.
Kimentem a konyhába, és szedtem a tálcáról két

baklavát, amit anyu Kemáltól hozott fel. Miközben a
konyhapultnál álltam, elgondolkodtam a dolgokon. Anyu
a laptopján dolgozott a nappaliban, háttal ült nekem, a
folyamatos gépelést hallva nem is akartam megzavarni,
így csendben megfogtam a tányéromat, és visszaindultam
vele. Bekopogtam Lilihez, megkérdeztem, hogy kér-e
vacsorát, de azt mondta, már evett. Kényszeredetten
mosolyogva bólintottam, majd visszamentem a szobámba,
és elképzeltem aput, ahogyan az új családjával, az
úgynevezett másikokkal ül egy rendes asztalnál, és
beszélgetnek vacsora közben. Mindenki elmeséli a napját,
a kölykök a suliról csevegnek, az új felesége arról, hogy…
fogalmam sincs miről, és nem is érdekel, de a
képzeletemben valamiről csacsogott, apu pedig büszkén
hallgatja őket, a családját… Miközben az ejtettek (azok
lennénk mi) szanaszét vannak állandóan, csak tengődnek
rendszertelenül, mert nincs meg az az alkatrész, ami
egybetartja a gépezetet. Az alkatrész ugyanis lelépett. És
miközben valahol, messze a körút lármájától apu
tökéletesen elvan, a mi életünk hivatalosan is szétesett, a
csonka család minden nyomorúságát és negatívumát
megtapasztaljuk, kiegészítve azzal, hogy apu idilli
családmodellt
állított
fel
számunkra
vadidegen
emberekkel. És ha ez még nem lenne elég, van egy
barátom, aki nem ismeri az időt, és aki miatt valószínűleg
megfáztam. Lehetne ennél is rosszabb?
A szobámba visszaérve a Facebook üzenetet ugyan
nem, de hét értesítést jelzett. Mind a videóra érkezett,

amit Geri falán hagytam meglepetésből. Lájkok és egy
osztálytársunk kommentje: „Beki, ez marha vicces lett,
megosztom, oké?”
Visszaírtam,
hogy
persze,
felőlem
nyugodtan
megoszthatja, minél többen tudják, hogy Geri mekkora
szemét volt ma velem, annál jobb, aztán kikapcsoltam a
gépem, és előszedtem a tanulnivalómat. Egy óra múlva
csörgött a telefonom, a kijelzőn Geri képe jelent meg. Újra
fellángolt a dühöm, és idegesen kaptam a készülékért.
– Mondd, hogy kómában voltál ma délután,
máskülönben a volt barátnőddel beszélsz – kezdtem
anélkül, hogy megszólalhatott volna.
– Beki, ne már – röhögte el magát a szokásos stílusában.
Mindig ezt csinálta. A dühömet aranyosnak és kedvesnek
állította be, amitől sikerült elbizonytalanítania annyira,
hogy végül velem is elhitette, hogy túlreagálom a dolgot. –
Bocsánat, tényleg, ne haragudj. Mire odaértem, már nem
voltál ott.
– Ennyi? Ne haragudj? Ott álltam háromnegyed órát a
szakadó esőben! – ráztam a fejem elképedve.
– Tudom, és marhára sajnálom.
– Miért nem hívtál? Vagy küldtél egy üzenetet? –
kérdeztem értetlenül.
– Mert… – akadt meg. – Nem fogod elhinni, hogy mi
történt! – váltott témát cselesen, bízva abban, hogy ez
felcsigázza
az
érdeklődésemet
annyira,
hogy
megkérdezzem, miről van szó, és ezzel tulajdonképpen be
is fejezteti velem a dühöngést.

– Nem, nem! – hadakoztam. – Ezt most nem intézheted
el ennyivel, pokolian haragszom rád!
– És ha azt mondom, hogy olyan történt, ami még nem?
– kérdezte, és hallottam a hanghordozásából, hogy igazán
szórakoztatja a kis játékunk.
– Képzeld, velem is! Háromnegyed órát álltam az
esőben, mint egy hülye.
– Miért nem mentél be valahova?
– Mert… – akadtam meg. Na, erre nem volt logikus
válaszom. – Most nem ez a lényeg – feleltem, de éreztem,
hogy ezzel a kis bizonytalansággal el is veszítettem a
meccset. Végül feladtam, és elnevettem magam. – Jó,
bemehettem volna valahova, de akkor is késtél!
– Tudom, tudom. Bocs, Beki, tényleg, ígérem, többet
nem lesz ilyen.
– Ajánlom is – forgattam a szemem, és amiért megúszta
ennyivel, egy „én hülye!” mozdulattal rácsaptam a
homlokomra, majd mérgesen lehunytam a szemem. De
már csak magamra haragudtam. – Na jó, és mégis mi volt
az a marha fontos dolog, ami miatt elfelejtettél felhívni? –
kérdeztem csalódottan.
– Ettől eldobod az agyad! A Pop/Rock stábja eljött a
sulinkba, hogy élőben castingoljon a következő évadra. A
többiek szóltak, és elmentünk megnézni.
– Pop/Rock? Az a tehetségkutató műsor? –
gondolkodtam.
– Aha – felelte. – Pop/Rock sztár leszek!
– Azt hittem, mélységesen elítéled az ilyesmit.

– Naná, a leggázabb dolog, amit valaha láttam –
esküdözött. – De megnéztük, hogy kik jelentkeznek a
suliból. Óriási égés volt – nevetett.
– Ezért nem jöttél el? Egy tehetségkutató műsor
castingja miatt? – tátottam el a számat.
– Igen, vagyis nem. El akartam menni, csak elszaladt az
idő…
– Aha – dünnyögtem.
– Ne már, Beki! Eleget szenvedtem, nem haragudhatsz
még mindig.
– Te szenvedtél eleget? – tátottam el a számat
értetlenül. – Nem tudom, hogy mennyire figyeltél, de
negyvenöt percet álltam a szakadó esőben, mint egy
idióta!
– Tudom. Sőt! Mindenki tudja – nevetett.
– Hogy érted?
– A videó, amit posztoltál a falamra.
– Megnézted? – röhögtem el magam.
– Meg. És sokan mások is.

Én

voltam

a

kétszáztizenhetedik lájkoló.
– Mi? Kétszáztizen… micsoda? – kerekedett el a
szemem, és visszakapcsoltam a gépem.
– Már több – közölte. – Szóval lehet, hogy te áztál egy
kicsit, de engem meg oltanak a neten. Egál? – kérdezte
kedves, békülős hangsúllyal.
– Hmm – gondoltam át. – Majdnem háromszáz lájk –
mosolyogtam. – Rendben, legyen egál – biccentettem, és
úgy éreztem, elégtételt vettem. Ha tudtam volna, hogy

mekkorát… – Amúgy hogy tetszik? – kérdeztem kissé félve.
– Micsoda?
– A Késtél szám – emlékeztettem.
– Ja, hogy az. Aranyos kis hülyeség – nevetett fel. – És
értettem a célzást. Máskor nem csinálok ilyet, komolyan,
Beki.
– Rendben. Geri…
– Igen?
– Hétvégén eljössz velünk az állatkertbe? Apu megint
ejtett minket, és Lili nagyon kivan, megígértem neki, hogy
elmegyünk.
– Nem tudom, még inkább nem ígérem meg – közölte.
– Miért nem?
– Mert fogalmam sincs, hogy mi lesz a hétvégén.
Beszélek a srácokkal, ha nincs más, akkor eljövök.
– Vagy gyere velünk, függetlenül attól, hogy van-e más
program kilátásban – próbálkoztam, de Geri felnevetett.
– Tudod, hogy nem úgy értettem.
– Persze – dünnyögtem.
– Figyelj. Elmegyek veletek az állatkertbe, jó? Ígérem.
– Köszi – mosolyodtam el hálásan. Erre is csak Geri volt
képes. Igazi manipulátor. Végül a meghívást nem ő
köszönte meg, hanem én hálálkodtam meghívóként. Ó,
milyen bájos tud lenni az a tizenhat éves agyhalál, amikor
az ember egy szemétládába szerelmes.
– Te, Beki – szólt.
– Hm? – kérdeztem boldogságtól úszva, amiért igent
mondott a közös programra.

– Jól pörög ez a videó. Folyamatosan jönnek az
értesítéseim.
– Bocs – húztam be a nyakam nevetve.
– Nem gond, csak legközelebb ne hozzám posztolj,
légyszi, mert marhára zavaró – intézte el ennyivel.
– Rendben. Akarod, hogy leszedjem? – kérdeztem.
– Nem, nem kell, elég sok a megosztása. Kiütöm róla az
értesítéseket, és akkor maradhat.
– Oké. Megyek tanulni – búcsúztam el, és kissé
csalódottan raktam le a telefont. Soha nem volt még ennyi
reakció semmire, amit a netre töltöttem fel, Geri pedig
elintézte az egészet annyival, hogy zavarják az értesítések,
és kikapcsolja.
A kommenteket átböngészve, amiből már több, mint
ötven volt (és ez nálam soknak számított), az ismerőseink
között idegeneket is láttam, akiknek a megosztások miatt
került a falára. Egymást tagelték a videó alatt, jelezve a
barátaiknak, hogy nézzék meg. Amúgy büszke voltam
magamra, csak egy kicsit húztam a számat, amiért nem
öltöztem fel normálisan, és elég slampos ábrázatom volt a
felvételen, miközben ennyien látták. Ó, ha tudtam volna,
mi lesz ebből, akkor nyilván pánikrohamot kapva törlöm
az egészet. De nem tudtam, honnan is tudhattam volna?
Így aztán az volt az utolsó nap, amikor Budai
Rebekaként aludtam el. Mert amíg én álmomban a
szokásos, tizenhat éves lányok problémáival küszködve
forgolódtam, mint például fiúk, suli, felelés, zenekari
próba, harag, csalódottság, szerelem… addig a Késtél-

videót egyre többen látták, egyre többen osztották meg,
egyre több hírfolyamba került ki. Egyszerűen csak
elindult a maga útján, és megváltoztatta az egész
életemet.
– Beki! – rontott be anyu a szobámba hajnalban, én
pedig hunyorogva a telefonom kijelzőjére néztem, hogy
ellenőrizzem az időt. Fél hat volt.
– Mi történt? Baj van? – bambultam rá álmosan.
– Mi ez… Mi ez a Késtél dolog? – kérdezte értetlenül.
– Mi? Milyen késtél? – ültem fel kómásan.
– Az egyik ügyfelem osztotta meg a videót, amin te
szerepelsz. Ezek a számok mit jelentenek? – tette az
ölembe a laptopját, velem pedig megfordult a világ.
– Az… Az a megosztásokat jelzi – dünnyögtem kiszáradt
torokkal.
– Nézd meg a lájkokat! – mutatta. – Ezt mikor vetted
fel? Még nem is láttam, létezik, hogy…
– Ez a tegnap esti videóm – motyogtam, és durván
megdörzsöltem az arcom, hogy biztosan nem álmodom-e.
Nem álmodtam. Igaz volt. A Késtél egy éjszaka alatt
elért nagyjából száz-százötvenezer embert a megosztások
által. Ismerősöket, ismerősök ismerőseit, és ismerősök
ismerőseinek
az
ismerőseit,
tehát
számomra
vadidegeneket is. Már a videó feltöltése utáni első reggel
éreztem a változást, főként akkor, amikor a sulihoz érve a
portás rám köszönt, hogy „Késtél!” És elkezdett nevetni.
Tehát ő is látta. Oké. Az épületbe belépve aztán rá kellett
jönnöm, hogy nem csak a portás látta. Hanem mindenki.

Mintha

egy

másik

világba

csöppentem

volna,

az

ismerősök, és azok, akikkel talán még soha nem
beszéltem, egymás után gratuláltak, ahogy megláttak.
Odaszóltak, hogy megosztották a Késtélt, hogy tetszett
nekik, nevettek rajta, a hátamat csapkodva, elkerekedett
szemmel magyaráztak arról, hogy mennyi lájk érkezett
rá, és hogy ez mekkora dolog, én pedig vadul dobogó
szívvel, büszkén kapkodtam a fejem a körülöttem egyre
csak gyűlő tömeg arcai között, aztán két váll között
hirtelen megláttam Gerit. A folyosón állt a zenekari
társainkkal együtt, és érdeklődve néztek felém.
– Köszönöm mindenkinek, visszajövök, és elmesélek
mindent, csak most… – törtem utat magamnak, és
kiverekedtem magam a diáktársaim közül, majd
egyenesen Geriék felé indultam, akik már vártak rám.
– Gratulálok a videód sikeréhez! – szólt rám hirtelen
egy szemüveges srác, megállítva a folyosón.
– Köszi – feleltem reflexből, aznap reggel sokadszorra,
továbbra is Geri irányába nézve.
– Lehet, hogy nem ismersz, én Sleisz Ant… –
mutatkozott be, de nem hallgattam végig.
– Aha, de bocs, mennem kell – szakítottam félbe a fiút,
aki mondott valami olyasmit, hogy persze, megérti, én
pedig sietősen indultam tovább.
– Sziasztok! – köszöntem, és odahajolva adtam egy gyors
puszit Gerinek, aki viszonozta. – Úristen, láttátok, hogy mi
történt? – kérdeztem elképedve, és boldog mosollyal
fordultam körbe.

– Persze, hogy láttuk. Mindenki látta – felelte közömbös
stílusban a dobosunk.
– De… – vigyorogtam. – De nem örültök? – kérdeztem
kissé alábbhagyó lelkesedéssel.
– Dehogynem örülünk! – ölelte át a vállamat Geri.
– Késtél! – kiáltott oda egy mellettünk elhaladó
kilencedikes.
Zavart mosollyal intettem neki, majd körbenéztem a
társaságunkon.
– Mi a bajotok?
– Semmi, ne viccelj már – nyugtatott Geri. – Csak arról
dumáltunk, hogy marha jó, hogy ennyire elindult a
videód, és megcsinálnánk a számot az együttessel is, amíg
tart ez a nagy hype – magyarázta Geri. – Elvégre nem
szólóénekes vagy.
– Persze, tudom, de őszintén nem gondoltam, hogy
ekkora nézettsége lesz. Sőt. Igazából semmire nem
gondoltam, én csak posztoltam, és…
– Tudjuk – mosolygott Geri. – Szerencsés véletlen.
– Az – dünnyögtem.
– Késtél! – üdvözölt egy végzős lány.
Nevetve integettem neki, aztán visszafordultam a
többiekhez.
– Arra gondoltunk, hogy délután felvesszük a számodat
a próbán, és feltöltjük együttesként is – magyarázta Geri.
– Ez baromi nagy lehetőség nekünk, egy videónk sem ért
el ekkora nézettséget.
– Persze, ez jó ötlet – mosolyogtam. – Amúgy is, hogy

néztem ki rajta, tök kínos, hogy ekkora megosztásnál tart,
ráadásul a hangom sem volt teljesen tiszta – dörzsöltem
meg az arcom nevetve.
– Ja, azzal ne foglalkozz – legyintett Geri. – A bandával
kíváncsiak vagyunk, hogy szól ez majd az én
előadásomban…
– Mi? – ráncoltam a homlokomat. – Miért a te
előadásodban?
– Mert én vagyok az együttesünk frontembere? –
nevetett fel amolyan „kis buta!” stílusban.
– Igen, azt tudom, csak azt hittem, hogy mivel én írtam,
akkor énekelhetem én. Ez eredetileg csak egy poén volt,
egy szemrehányás, amiért megvárattál. Ha azt mondod,
hogy van benne lehetőség, akkor vegyük fel újra, de
szívesen eléneklem én. Ahogy eredetileg volt – motyogtam,
és nem akartam önzőnek tűnni, de kicsit belefacsart a
mellkasomba a tudat, hogy Geri átvenné a számomat,
amit tegnap este még aranyos kis hülyeségként definiált.
– Te akarod énekelni? – csodálkozott el.
– Hát… nem arról van szó, hogy én akarom, hanem… –
akadtam meg.
– Tetszik a felhajtás körülötted, mi? – vigyorgott
gúnyosan a billentyűsünk.
– Mi? Miről beszélsz? – ráztam meg a fejem.
– Itt várok, fogalmam sincs, hol lehetsz! – szólt oda egy
srác, aki elhaladt mellettünk.
– Szia – mosolyogtam rá a lehető legmeggyőzőbben.
– Jó lett a számod – lépett oda vigyorogva. – Csinálunk

egy képet?
– Mi? – meredtem rá értetlenül, miközben már szelfire
emelte a telefonját.
– Fotót.
– Miért csinálnánk? – meredtem rá pislogás nélkül.
– Netceleb lettél, sok lájkot érsz – röhögött, és a vállamat
átkarolva már el is készítette a fotónkat.
– Dehogy lettem netceleb! – kértem ki magamnak,
miközben csengettek. Geri és a sulis zenekarunk tagjai
unottan néztek rám, amikor is tehetetlenül széttártam a
karomat. – Oké, a délutáni próbán csináljuk meg Geri
előadásában a Késtélt – adtam meg magam, és a táskámat
megrántva a vállamon, kissé lehajtott fejjel indultam be
órára.
– Hé! – szaladt utánam Geri, és átölelte a vállamat, úgy
sétáltunk tovább a terem felé.
– Minden rendben? – érdeklődött.
– Nem tudom – néztem körbe furcsán. Továbbra is
minden diák engem, vagyis minket nézett. – Nem
számítottam erre – motyogtam.
– Tudom. Hidd el, senki. De teljesen érthető, ha
nehezen kezeled – puszilta meg az arcomat magához
húzva. – Nem vagy frontember típus. Ezért veszem le a
válladról. Én elbírom ezt a terhet – vigasztalt.
– Oké, köszi – álltam meg, és átölelve belefúrtam az
arcom a nyakába. Milyen önzetlen volt velem. Milyen
nagylelkű. Milyen kedves. Hah!
Délután, a zenekari próbánkon felvettük a számot Geri

előadásában, és posztoltuk a Facebookra. Egy teljes órán
át néztük a reakciókat, de alig jött rá ötven lájk, és négy
komment. Abból egy spam volt, három pedig azt kérdezte,
hogy „miért a Késtél-lány gitározik, és miért nem ő
énekel?”.
– Talán csak még mindig nagyon pörög az eredeti videó,
és nem vették észre az új verziót – nyugtattam Gerit, aki
idegesen járkált a próbateremben.
– Felteszem a YouTube-ra is – határozta el a hajába
túrva, és indulatosan leült a gép elé.
– Rendben – motyogtam, és megnéztem a telefonomat.
Újabb barátjelölések, végtelen számú értesítés és
üzenetek, leginkább idegenektől. A Késtél-videóm nem
csitult, huszonnégy órával a feltöltés után majdnem
félmillió emberhez ért el, de nem igazán tudtam megélni,
vagy felfogni, mert Geri elterelte a figyelmemet róla.
Leginkább magára.
Hazaérve ledobtam a táskámat, és fáradtan zuhantam
bele a fotelbe. Az ujjamat vastag bőrkeményedés borította
a gitározástól, Geri annyiszor játszatta el velünk újra a
Késtélt, hogy „tökéletes” verziót tudjon feltölteni. A
sikertelen Facebook-videója után a YouTube sem kapta fel
különösebben a zenekari verziót, mert mindenhol az
eredeti pörgött, ettől pedig annyira beidegesedett, hogy
kíméletlenül próbáltatta velünk a dalt újra és újra,
egészen addig, amíg jeleztük neki, hogy már elmúlt este
nyolc is.
– A suliban mindenki a számodról beszélt ma! –

lelkendezett Lili teljesen feldobódva.
– De jó – mosolyodtam el.
– A kollégáim is mind látták – tette hozzá anyu. – És
nem mellesleg apád is hívott, hogy gratuláljon, mert a
falán landolt ma egy megosztás által.
– Nagyszerű, mert igazából rá is passzol a dalszöveg,
nyugodtan a magáénak érezheti – közöltem, mire anyu és
Lili is elnevették magukat.
– És most mi lesz? – érdeklődött Lili.
– Fogalmam sincs – vonogattam a vállam. – Felvettük
ma a számot zenekari verzióban, de az nem lett
felkapott… Szerintem nem is lesz, azt sem tudom, hogy a
tegnapi videó hogy sikerült így, erre nincs recept vagy
ilyesmi, csak Geri annyira akarja, hogy szinte rossz nézni.
– Mit akar annyira? – húzta össze a szemöldökét anyu.
– Hogy sikerüljön.
– Mi?
– A zenekari verzió az ő előadásában. De nem nagyon
osztják meg, túl görcsös az egész – legyintettem.
– Miért akarja egy nappal utánad elénekelni a te
számodat?
– Mert ő a zenekarunk frontembere – vontam meg a
vállam.
– És? – kérdezte egyszerre Lili és anyu.
– Nem tudom, csak úgy tűnt, hogy… Mindegy, hagyjuk –
ráztam meg a fejem, mert nem igazán tudtam mit
mondani Geri viselkedésére. Ha szeretünk valakit, és
tudjuk, hogy vannak hibái, azokat megpróbáljuk

eltitkolni mások előtt, nehogy hülyének tartsanak minket,
amiért ennek ellenére vele vagyunk. Elég, ha az ember
magáról tudja, hogy hülye, nem kell a folyamatos
megerősítés a külvilágtól.
– Nem tetszik ez nekem – közölte anyu határozottan. –
Olyan bájos a videód, azért szerették meg egy nap alatt
ennyien, mert őszinte. Mit akar Geri? Learatni a
babérokat, vagy mi? – kérdezte dühösen.
– Gondolom, ezek után csak egy karórát szeretne –
vágta rá Lili, mire anyuval óriási nevetésben törtek ki.
– Ne már… – nyöszörögtem, mert nem akartam Geri
szerencsétlenségén viccelődni. – De ez jó poén volt –
tettem hozzá halkan, Lili pedig a szemét törölgetve
nevetett a kanapén.
Másnap reggel a Késtél-videóm felkerült egy kisebb
híroldalra, azzal a címmel, hogy „A Késtél-lány
szemrehányó videója felrobbantotta az internetet”.
– Hűha – vakargatta meg a homlokát anyu, amikor
reggel indulás előtt megmutatta nekem a cikket, amit egy
ismerőse küldött át neki.
– Szerintem is – motyogtam.
– Van egy cikk rólad a neten – értelmezte a látottakat.
– Igen, úgy tűnik.
– Örülünk vagy aggódunk?
– Passz – néztem rá megállás nélkül agyalva. – Várj!
– Mi az?
– Egyszer már írtak rólam, amikor zongoraversenyt
nyertem. Az újságban is benne voltam – jutott eszembe,

bízva abban, hogy sikerül megnyugtatnom anyut, amiért
a lánya otthon rögzített videója kontrollálhatatlan
mértékben kezdett terjedni.
– Ó, tényleg – értett egyet anyu. – Akkor ez tekinthető
normálisnak is, ugye? – kérdezte teljesen kétségbeesve.
– Gondolom, igen – mosolyodtam el.
De nem volt normális. A suliba beérve még többen
álltak körbe, még többen gratuláltak, mint előző nap, még
több dalszövegrészletet kiabáltak nekem oda. A
Facebookon még több barátfelkérés érkezett, még több
üzenetem jött, amit nem bírtam feldolgozni, ezért az órán,
a pad alatt nyomkodva a telefonomat megköszöngettem
az idegenek gratulációit.
– A szupersztárrá vált Budai Rebeka miért gondolja
úgy, hogy azt csinál az órámon, amit akar? – kérdezte a
tanár, nekem pedig kiesett a kezemből a telefonom, és
nagy csattanással ért földet. Az egész osztály egy
emberként fordult az irányomba.
– Elnézést, én nem. Én csak… – motyogtam.
– Gyere a táblához!
– Jövök – tápászkodtam fel.
– Igyekezz, ne késs! – tette hozzá a tanár frappánsan,
de ez nem az a fajta jópofa beszólás volt, amin velem
együtt mindenki nevet. Senki nem nevetett. Mert nem
viccnek szánta. A többiek tekintetétől kísérve kisétáltam a
táblához, és megálltam a tanár előtt. Három kérdést
kaptam. Háromra nem tudtam válaszolni. – Leülhetsz,
egyes. – Miközben padomhoz sétáltam visszafelé, még

utánam szólt: – Jó lenne, ha nem a neten celebkednél,
hanem készülnél az órámra, mert itt nem lájkokat kapsz,
hanem jegyeket.
A helyemre ülve az ölembe ejtettem a kezem, majd Geri
felé néztem, aki biztatóan mosolygott rám, de nem tudtam
leolvasni az arcáról, hogy a hamis mosoly mögött mit üzen
valójában. Túl gyors a világ. Túl gyorsak a trendek. Amit
ma szeretünk, két nap múlva unjuk. Mire mindenkihez
eljut egy mém, egy hír vagy egy felkapott videó, az élelmes
legelső megosztók már unják. A Késtél-videó utáni
második nap, amikor még csak igazán elkezdődött a videó
körüli őrület, már a közvetlen környezetemben éreztem,
hogy sokaknál lecsengett. Már látták, lájkolták,
megosztották, túl voltak rajta. De még mindig felkapott
volt, ezért terhessé vált számukra, és unni kezdték. Aztán
már
szidni.
Én
pedig,
miközben
mindenkinek
megpróbáltam
megfelelni,
rájöttem,
hogy
olyan
szituációba kerültem a posztolt videó hatására, amelyben
éppen senkinek nem tudok megfelelni. Mert nem lehet.
Suli után a zenekarhoz léptem, és a fejemet rázva néztem
rájuk.
– Mehetünk? Jót fog tenni a próba, tele van a fejem –
magyaráztam.
– Mi az, nem bírod a népszerűséget? – kérdezte a
dobosunk.
– Tessék?
– Szörnyű lehet. Ennyi gratuláció, barátjelölés, sőt, már
hírekben is szerepelsz. Biztos nagyon fárasztó – oltott le.

– Hogy te mekkora

seggfej vagy! – szóltam rá

indulatosan. – Az első perctől kezdve fúrsz a videóm
miatt! – meredtem rá dühösen.
– Na! Elég! – lépett közbe Geri, és a vállamat átkarolva
félrehúzott. – Figyelj, Beki. Szerintem az lenne a legjobb,
ha most nem jönnél a próbára.
– Mi? – kerekedett el a szemem.
– Nem, ne értsd félre. Csak most mindenkinek jobb, ha
külön vagy a zenekartól.
– De miért?
– Figyelj, ami veled történik, az tök jó, és mind nagyon
büszkék vagyunk rád, csak érted… Ez rólad szól. Mi nem
vagyunk benne.
– És ezért egyedül hagytok? Ne már, ne csináljátok, a
nyakamba szakadt minden, azt sem tudom, mi történik,
egyest kaptam az órán, hallottam, hogy összesúgnak
mögöttem, ne hagyjatok pont most magamra! – kértem
összezavarodva.
– Nem hagyunk – ígérte meg.
– Akkor jöhetek a próbára?
– Figyelj – simította meg az arcomat. – Te is idegesebb
vagy most…
– Persze hogy az vagyok, amikor kizártok a próbáról! A
hülye videó miatt! – törölgettem meg a szemem.
– Nyugi, néhány nap, és lecseng az egész – közölte.
– Oké – szipogtam.
– Vagy – gondolta át a dolgot. – Mivel elég labilisnak
tűnsz, megelőzheted, hogy lecsengjen, és törölheted a

videót.
– Mi? Töröljem le? – kerekedett el a szemem.
– Nem, nem! Én nem mondtam ilyet! – védekezett
azonnal. – Én azt mondtam, hogy választhatod azt is, hogy
hamarabb vége legyen. Rémesen kezeled ezt az egészet,
és csak jót akarok neked – vágta ki magát.
– Törölni? – ismételgettem a szavait, átgondolva a
hallottakat.
– Szia – lépett hozzánk egy lány a buszmegálló
irányából, mire kérdőn néztem rá. – Te vagy a Késtél-lány,
nem?
– Igen – biccentettem szipogva.
– Csinálunk egy fotót? – kérdezte.
– Persze – mondtam automatikusan, mire Geri lassan
hátrálva elindult a többiek irányába.
– Hé! Várj! – szóltam utána, Geri pedig a szemembe
nézett. – Nem maradsz velem? A próba helyett? –
kérdeztem esetlenül, de akkor már három másik lány is
odalépett hozzám, és arról kezdtek beszélni, hogy látták a
videómat, és mennyire tetszett nekik.
– Este beszélünk! – intett Geri keserű mosollyal az
arcán, majd a többiekhez lépett, akik felém néztek, és
valamiről beszéltek. Vagyis valakiről. Rólam.
– A fotó? – zökkentettek ki a lányok a bambulásomból,
mire elkaptam a fejem, és egy mosolyt erőltettem az
arcomra.
– Persze – néztem bele a kamerába.
Mivel kiraktak a próbáról, oda mentem, ahová mindig,

amikor magam alatt vagyok. A hangszerboltba. Ahol múlt
hét óta nem jártam. Csak azóta történt némi változás.
Mármint velem. Az ajtó nyitására Norbi odakapta a fejét,
és örömmel nézte, ahogyan belépek.
– Nocsak, a híres Késtél-lány. Megtisztelsz, hogy még
mindig idejársz hozzám – nevetett kedvesen.
– Könyörgöm, ne kezdd te is – fintorogtam.
– Na mi az, miért nem örülsz? – döbbent le teljesen. –
Úgy pörög a videód a neten, hogy ki sem lehet kerülni. Azt
hittem, amikor bejössz, akkor majd’ kicsattansz a
boldogságtól.
– De, de. Örülök, nagyon – füllentettem.
– Nem úgy tűnik. Baj van? – kérdezte.
– Hát… – túrtam a hajamba fáradtan. – Azt hiszem,
nem mindenki örül annak, ami a videóval történik…
– Ennyi? – röhögött ki őszintén.
– Ez éppen elég, nem?
– Mondok valamit, aztán vagy megfogadod, vagy nem.
Ha utálnak, akkor idegesíted őket. Ha idegesíted őket,
akkor hallanak rólad. Ha hallanak rólad, akkor valamit
jól csinálsz.
– Hm… – gondoltam át a hallottakat. – Ez egész okos
gondolat.
– Viccelsz? Egész nap ebben a vevő nélküli
hangszerboltban állok a pult mögött. Másom sincs, csak
gondolataim – közölte, mire végre őszintén felnevettem.
– Szabad a zongora?
– Egy ekkora sztárnak? Bármikor – mosolygott, én pedig

hálásan

viszonoztam.

Nem

csak

a

lehetőséget

a

zongorára, hanem a kedvességét is. Rám fért. – A többiek?
– érdeklődött a zenekar, és szerintem főként Geri felől.
– Nincsenek velem – ültem le a zongorához, és
felnyitottam.
Norbi hosszas hallgatás után szólalt meg újra.
– Ez hamar ment – mondta halkan, és abban sem
vagyok biztos, hogy jól hallottam, mert nem ismételte meg
újra, én pedig lehunyva a szemem kizártam a külvilágot,
és játszani kezdtem.

2.
Két hét alatt megfordult velem a világ, és hivatalosan is az
ország Késtél-lánya lettem. Az eredeti, Geri falára posztolt
videó négymilliós elérésnél tartott, több ezer kommenttel
és rekordszámú megosztással. Ez pedig már akkora hypenak számított, amitől megindult a média is. Váratlanul
ért, hogy keresett a sajtó, ahogyan az is, hogy kitudódott a
telefonszámom. A rádiók közkívánatra elkezdték játszani
a számot, abban a minőségben, ahogyan eredetileg
feltöltöttem. Tele lett az e-mailem, a Facebooküzeneteimet át sem láttam, annyi barátjelölésem érkezett,
ahány embert még összesen nem láttam egész életemben,
és szép lassan kezdett elszabadulni a pokol. Az egyetlen
ember, akire őszintén szükségem lett volna, átment
óvatosba, és két oldalra játszott. Miután a zenekarunk
teljesen berágott rám, Geri két tűz közé került, és
megpróbált mindenkivel jóban lenni. Mivel nem akartam
elveszíteni, hagytam, hogy az idejét megosztva vagy velem,
vagy pedig a bandánkkal legyen. Mert óriási sztori lett a
Késtélből, és mindenki akart belőle egy szeletet, ráadásul
mindenki szeretett volna a Késtél-lány közelébe kerülni.
Vagyis a közelemben. Én azonban nem kívántam részt
venni ebben. A sajtó viszont feltalálta magát, ami engem
felkészületlenül ért. Elértek telefonon (passz, hogy ki adta
meg a számom), és mivel nem voltam rutinos az
interjúkban, összevissza beszéltem, ők pedig ennek igazán
örültek,

és

konkrétan

mindent

kiforgattak,

amit

mondtam, elég negatív képet festve rólam. A bandánk
berágott, mert őket sehol nem említették. Geri neheztelt,
mert bár róla szól a Késtél, és az ő falán van a gigantikus
nézettségű videó, senki nem keresi ezzel kapcsolatban. A
sajtó berágott, mert a rosszul elsült nyilatkozatom után
kikapcsoltam a telefonomat, és senki nem tudott elérni. A
tanárok berágtak rám, mert a suli előtt egy tévéstáb a
diákokat interjúvolta, hogy meséljenek rólam. Nem
értették meg, hogy nekem ehhez semmi közöm,
közellenség lettem a tanári karban. Zenei kiadók
írogattak a közösségiken, reakcióvideók készültek nekem
címezve a YouTube-on. Bulvárlapok cikkeztek rólam, az
online sajtó, amíg nyilvános volt, leszedte a képeimet a
Facebookomról, és felhasználta, én pedig képtelen voltam
megállítani a dolgokat, és hiába töröltem volna le az
eredeti videót, már mindenhol fent volt, legalább
ezerszer. Egy idő után nem mentem suliba, mert
egyszerűen képtelen voltam elviselni a gyűlöletet, amivé
alakult a kezdeti lelkesedés a többi diák részéről.
Besokalltak tőlem, és attól, ami körülöttem folyik. Nem
haragudtam rájuk emiatt, mert én is hasonlóan éreztem,
csak éppen tehetetlen voltam. És ami a legjobban fájt az
egészben, az az volt, hogy kezdett Geri is ellenem fordulni.
Látszólag még támogatott, de közben láttam a neten, hogy
lájkol olyan posztokat és bejegyzéseket, amik arról
szóltak, hogy mennyire elegük van már abból, hogy a
csapból is én folyok. Így aztán betegségre hivatkozva nem
mentem suliba. Anyu igazolta a lógásomat, és ha valamire

jó volt az, hogy a Késtél robbanásszerűen letarolta a netet,
akkor az az volt, hogy az események nagyon rövid idő
alatt összehoztak minket, hármunkat. Anyut, Lilit és
engem.
Másra
nem
számíthattunk.
Magunkra
maradtunk a nagy felhajtás kellős közepén, és hirtelen
lettünk egymás támaszai. Összezártunk, sok év után
először. Ez pedig jó volt, függetlenül attól, hogy a négy
falon túl romokban hevert az életünk. Megpróbáltuk
kizárni a külvilágot, bízva abban, hogy tizenöt perc
hírnévről van szó, és majd lecseng a Késtél-őrület, olyan
gyorsan, amilyen gyorsan felkapott lett. Gyorsabban vált
teherré, mint hogy felfoghattuk volna a történéseket.
– Ki volt az? – kérdeztem anyut, amikor visszajött a
nappaliba.
– Kemál – felelte. – Megint elkergetett két újságírót a
lépcsőházból. Felőled kérdezősködtek.
– Értem – forgattam a szemem fáradtan. – Soha nem
lesz ennek vége? – kérdeztem.
– Nem tudom – ismerte be anyu. – Te, Beki.
– Igen?
– Valami menedzser írt nekem, fogalmam sincs, hogy
talált meg.
– Mi? – léptem oda anyu gépéhez, és miközben ő a
széken ült, én a válla felett lestem bele az üzenetbe.
„Üdv, asszonyom,
Szeretnék gratulálni a Késtél-videójához! Ha bármi
segítség kell, vagy tré a helyzet, akkor szóljon, és jövök.
Úgy látom, kicsit túlpörögtek a dolgok, szívesen segítek

leállítani.
Üdvözlettel:
Körte, zenei menedzser
Ui.: Írtam a gyereknek is a Facebookon, de cseszett
visszaírni.”
– Ki ez a modortalan hobó? – hajolt közelebb anyu a
képernyőhöz, hogy szemügyre vegye a profilképet.
– És mi az, hogy írt a gyereknek? Milyen gyerek? Én
lennék a gyerek? – kérdeztem csodálkozva, kissé
dehonesztálónak
találva
a
kifejezést,
miközben
átgörgettem a több száz beragadt olvasatlan üzenetemet,
amikre egyszerűen nem volt még energiám válaszolni. –
Itt van, tényleg írt nekem is – találtam meg az állítólagos
menedzser üzenetét, ami nem volt nehéz, tekintve, hogy a
Körte nevet hamar ki lehet szúrni.
– Mit gondolsz? – kérdezte anyu, akinek arca erősen
megviselődött az események hatására, és több ráncot
számlált, mint amit a kora indokolt volna.
– Nem tudom – ingattam a fejem átfutva a profilt. –
Lehet, hogy nem is igazi menedzser. Valami kamu profil
lehet. Ilyen névvel. Körte… Gondolom, valaki trollkodik.
Hagyjuk – legyintettem.
– Rendben – értett egyet anyu.
Három nappal később a helyzet nemhogy nem csitult,
de addigra már tényleg csak a híradóban nem
szerepeltem, azon kívül bele lehetett fulladni a „Késtéllány” sztoriba. Konkrétan mindenhonnan ez szólt. Már
fele-fele arányban oszlott el a pozitív és negatív

kommentek aránya, kezdett visszásan hatni a felhajtás, a
legtöbben ráuntak arra, hogy mindenhol ezzel a videóval
találkoznak. Vagy a videó paródiájával. Vagy a szám
feldolgozásával… Viseltem volna, amíg kell, de aztán
elszakadt a cérna. A pontot az i-re az tette fel, hogy Lili
sírva jött haza a suliból, amiért piszkálták az osztálytársai,
és csúfolták a dalom miatt. Köztudott, hogy nincs
kegyetlenebb a kilencéveseknél, és amikor sírni láttam a
kishúgomat, akkor igazán besokalltam, mert rengetegen
megérdemlik, köztük talán én is, hogy trollok ezrei
kritizálják és üldözzék, de a húgom semmiről nem
tehetett. Nekem pedig hirtelen elegem lett.
– Jó, most elmondod, hogy ki az, aki miatt sírsz! –
rángattam magamra az edzőcipőmet Lilire meredve.
– Beki, mit művelsz? – sietett ki anyu a nappaliból, és
elképedve meredt rám.
– Megyek, és beszélek Lili osztálytársával!
– Megőrültél? Már csak az hiányzik, hogy
provokáljanak, és megjelenjen rólad, hogy kilencéveseket
ütsz szabadidődben! Azonnal vedd le a cipődet és gyere
vissza! – kiabált velem anyu.
– Nem akartam megverni! – kértem ki magamnak,
aztán átgondoltam a dolgot. – Vagyis nem terveztem.
– Elég ebből, fejezd be! Lili sem megy iskolába – túrt
bele anyu a hajába.
– És mégis meddig? – tártam szét a karomat.
– Amíg le nem csitul a Késtél-sztori.
– Már eltelt több mint két hét a videó posztolása óta,

mégis mikor kezd csitulni? – kérdeztem döbbenten.
– Honnan tudjam? – förmedt rám anyu.
– Ne veszekedjetek már! – sírta el magát Lili újra, mire
mindketten visszavettünk a vehemens stílusból. Majdnem
megszakadt a szívem.
– Oké, gondolkozzunk – tettem fel a kezem, és szorosan
lehunyva a szemem folyamatosan a megoldást kerestem. –
Segítség kell.
– Kitől? – nézett rám anyu meggyötörten.
– Írt az a gyümölcsnevű ember. Körte! – jutott hirtelen
eszembe.
– Azt mondtad, hogy csak valaki hülyül.
– Talán. Talán nem. Egy próbát megér. Visszaírnál
neki?
– Persze, azonnal – ült anyu a laptopjához. – Elküldtem
a telefonszámomat, hátha felhív, és akkor… – kezdte
anyu, de a következő pillanatban rezegni kezdett az
asztalra
rakott
készülék.
Mindhárman
lélegzetvisszafojtva figyeltük a monoton ütemben kissé jobbra
tolódó telefont, majd a Facebookra pillantottam, ami azt
jelezte, hogy Körte megkapta, és el is olvasta anyu
üzenetét.
– Ez ő lesz, vegyük fel – biccentettem.
– Halló? – nyomott rá anyu a kihangosításra, és
mindhárman az asztalon heverő telefont néztük, mintha
lenne rajta
valami
másodperceken kívül.
– Üdv, itt Körte.

érdekes

a

hívásidőt

jelző

–

Üdvözlöm,

khm,

Körte

–

köszöntötte

anyu.

–

Köszönöm, hogy ilyen gyorsan hívott.
– Gyorsabb is lett volna, ha előbb kapok választ. Jó tré
lett azóta a helyzet – közölte belevágva a közepébe.
– Igen, a helyzet, mondhatni – kereste anyu a szavakat
–, trének is nevezhető.
– Nem baj, megoldjuk. Ott van a gyerek is? – szólt a
hang szórakozottan.
– Igen, itt vagyok, meg a kishúgom is, Lili – szóltam bele
zavartan.
– Szia, Lili! – köszönt Körte.
– Szia, Körte! – nevette el magát Lili, feltételezhetően a
név miatt.
– Na, te gyerek, jól megcsináltad a felhajtást. Hogy
bírod? – tért vissza hozzám Körte, és bár nem igazán
tudtam hova rakni a megszólítást, végül elengedtem a
fülem mellett, és sóhajtva megráztam a fejem.
– Őszintén szólva egyre nehezebben bírom – mondtam
ki őszintén. – Nem számítottam erre.
– Elhiszem. Jó kis számot hoztál össze, gratulálok hozzá!
– Köszönöm szépen – suttogtam hálásan.
– Viszont kezd átmenni a dolog negatívba.
– Észrevettem – biccentettem. – Körte… – szóltam bele,
és a név kimondása után kissé furcsán néztem magam
elé, aztán megvontam a vállam és folytattam. – Körte,
szükségem lenne egy kis segítségre. Nem bírom kezelni,
túl sok.
– Tudom, gyerek, tudom. Ne szarj be, segítek, leállítjuk

őket.
– Hogyan?
– Figyelj, gyerek, bíznod kell bennem – szólt.
– Azért ez nem így működik, azt sem tudjuk, hogy ki
maga, és… – szólt anyu, de leállítottam.
Ahogyan
a
laptopom
képernyőjén
megnyitott
profilképet néztem, valahogy ösztönösen úgy éreztem,
hogy ez menni fog. Nem tudom megmagyarázni, hogy
miért, de azonnal megbíztam benne.
– Rendben – mondtam ki.
– Nagyszerű. Találkozzunk, hogy megdumáljuk a
részleteket – ajánlotta fel Körte.
– Jó.
– Beki! – förmedt rám anyu. – Azt sem tudjuk, ki ez az
ember!
– Körte vagyok – szólt a telefonba Körte.
– Hallottad. Ő Körte – vonogattam a vállam.
– Ez így nem lesz jó – sopánkodott tovább anyu, én
azonban nem hallgattam rá.
Egy percen belül megbeszéltük Körtével, hogy az lenne
a legjobb (tekintettel arra, hogy mindenhol árgus
szemmel követtek), ha átjönne hozzánk.
– Jó. Egy óra múlva ott vagyok – közölte Körte. – Csak
hazadobok valami kaját Bogyónak, Pepének és
Pudingnak.
– Vannak kutyáid? – szólt bele Lili lelkesen.
– Maradjunk annyiban, hogy állataim – terelte a szót
Körte. – Jövök egy órán belül.

– Rendben.
– Te, gyerek! – szólt a hang a telefonban, én pedig a
szám szélét rágva figyeltem. – Az aranyásót hagyd ki
ebből, ne is említsd neki, hogy felvettük a kapcsolatot.
– Kit? – húztam össze a szemöldököm.
– A srác, akinek a falán van a Késtél. Hagyd ki ebből, jó?
– Gerit? – kerekedett el a szemem.
– Őt.
– Hogy érted, hogy hagyjam ki ebből? És mi az, hogy
aranyásó?
– Gold digger – felelte magyarázatképpen. – Tudod,
gyerek, azokra mondjuk ezt, akik kihasználnak, és csak a
haszon reményében állnak melletted – okított.
– Geri nem ilyen! – kértem ki magamnak.
– Hogyne, persze – helyeselt. – Egy nappal a videód
után rávett, hogy együttesként, az ő előadásában is
feltöltsétek a Késtélt, és hülyére osztotta azt a szart,
mégsem érdekelt senkit. Aranyásó a srác, szabadulj meg
tőle.
– Nem, nem, félreérted – szálltam vitába egy idegennel
a telefonban. – Van egy közös együttesünk, és
megpróbáltuk úgy is feltölteni a számot, hátha…
– Elmondod, hogy kinek az ötlete volt? Hm? A tiéd? Te
akartad? – vágott közbe.
– Hát, nem pont az én ötletem volt, de… – akadtam meg.
– Geri ötlete volt?
– Talán – ismertem be. – De ő jó srác, és együtt vagyunk,
és…

– Ott van most veled? – kérdezte hirtelen.
– Nincs – haraptam az ajkamba.
– Támogat? Megvéd a negatív kommentektől? Hm?
– Az van, hogy…
– Kifúrt már a zenekarból a sikered miatt?
– Honnan tudod? – tátottam el a számat.
– Gyerek vagy még, majd rájössz, hogy milyenek az
emberek – hagyta ennyiben.
– Én szeretem Gerit – közöltem sértetten, ügyet sem
vetve arra, hogy ezt tulajdonképpen egy idegennek
bizonygatom. Mert Körtével az első perctől kezdve olyan
volt a kapcsolatunk, mintha mindig is ismertük volna
egymást.
– Jól van, gyerek, szeresd csak – felelte szórakozottan. –
Majd elmúlik.
– Nem hiszem – kontráztam.
– Tudod, hány ilyen sztorit láttam már? – nevetett fel.
– Hányat?
– Jó, igazából egyet sem, de nem ez a lényeg – közölte. –
Csak minimalizáld a kontaktot vele, mert ártani fog
neked. Ha hiszed, ha nem.
– Rendben, nem mondom meg neki, hogy van egy ilyen
találkozóm – adtam meg magam.
– Na, jövök egy órán belül. Vigyek valami gazt, vagy mit
illik ilyenkor? – kérdezte.
– Nem értem, amit beszél – jelentette ki anyu.
– Nem gond, sokan vannak ezzel így – felelte Körte.
– Azt kérdezi, kell-e virágot hoznia – magyaráztam

anyunak.
– Ó, értem. Nagyon kedves, de nem, köszönjük, virágra
semmi szükség. Ahogy elnézem a helyzetet, éppen elég, ha
csak úgy megérkezik – meredt anyu Körte képeire, amiket
éppen Lili nézegetett a Facebookon.
– Rendben, hamarosan érkezem – szakította meg a
hívást Körte, mi pedig anyuval kérdőn néztünk össze a
hirtelen kialakult csendben.
– Nem hiszem el, hogy meghívtad az otthonunkba ezt a
vadembert! – közölte szemrehányón.
– Nem vadember. Ő egy menedzser – érveltem a lehető
legmeggyőzőbben.
– Honnan tudod? Láttad az adatlapját? Valami
tetoválószalon szerepel munkahelynek, és valami Fogd be
Halál…
– Fogd be Aszád – olvasta le Lili helyesen.
– És az mi? – tárta szét a karját anyu.
– Fogalmam sincs – feleltem.
– Beki, telefonod van – pillantott rám Lili, és fintorogva
tartotta felém anyu telefonját, amin Geri neve szerepelt.
Mivel a sajátom ki van kapcsolva, Geri újabban anyu
mobilján szokott hívni. – Ó, véletlenül kinyomtam a hívást
– nézett a szemembe Lili visszatartott mosollyal.
– Tudom, hogy nem véletlen volt – forgattam a szemem,
és benyomtam a visszahívást. Nem haragudtam a
húgomra, amiért neheztel Gerire, sőt, nem is nagyon
tudtam Geri védelmében semmit felhozni, mert nem volt
mit. Mivel akkor hétvégén nem jött el az állatkertbe, mi

pedig hárman mentünk, Geri örökre eljátszotta a húgom
bizalmát.
– Bocs, itt vagyok, csak véletlenül kinyomtam a hívást –
szépítettem a dolgot Gerinek, amikor felvette.
– Oké, nem gond. Mit csinálsz?
– Semmit – húztam össze résnyire a szemem.
– Átugorjak? Elmesélem, mi volt a suliban, meg ilyesmi.
– Hát most szerintem inkább ne – sziszegtem, és azt
hiszem, ezzel sikerült meglepnem Gerit.
– Hogyhogy ne? – keltettem fel az érdeklődését.
– Fáradt vagyok, és nem tudom – próbáltam hazudni, de
nagyon rosszul ment.
– Beki – látott át rajtam azonnal Geri. – Mi történt?
– Oké, figyelj, ezt nem kellene elmondanom, de… –
kezdtem bele, mire anyu és Lili is két kézzel jelzett, hogy
azonnal hagyjam abba, de csak a fejemet rázva felálltam,
és a szobámba indultam. – Jön hozzám egy zenei
menedzser.
– Mi? – kérdezte Geri, és tisztán hallottam a hangján,
hogy rettenetesen megleptem. – Egy menedzser? És miért
ne mondhatnád nekem? És milyen menedzser? Mi a
neve? Honnan jött? Melyik kiadóval van kapcsolata?
– Figyelj, semmit nem tudok, csak annyit, hogy
felkeresett, és hogy tud segíteni abban, hogy a sajtó egy
kicsit lenyugodjon.
– De kiadóhoz visz?
– Geri, nem tudom, egyelőre tényleg az a lényeg, hogy
rendbe jöjjön az életem – sóhajtottam.

– Persze, persze – mondta. – De én miért is ne jöjjek? A
zenekar frontembere vagyok.
– Igen, de ő nem a zenekar miatt keres – motyogtam. –
Hanem a Késtél miatt.
– A zenekarunk is játssza a Késtélt – akadékoskodott.
– Igen, de neki az eredeti produkció az érdekes.
– Ja, mint mindenkinek – motyogta keserűen. – És miért
ne jöjjek?
– Mert velem szeretne beszélni, és…
– És? A barátnőm vagy, ott akarok lenni.
– Geri, figyelj, komolyan, utána hívlak, de Körte direkt
kérte, hogy…
– Körte? Ez a neve? – kérdezte, és hallottam, hogy már
guglizza is a gépén.
– Igen, és…
– Beki, ez egy átverés – szakított félbe. – Semmi nincs az
ember neve mellett, semmilyen zenei oldal nem jegyzi,
csak egy Facebook-profilt találtam, ahol azt írja,
tetoválószalonban dolgozik. Egy zenekarnál pedig
valóban ő a kontakt, de ez valami Fogd be Aszád, senki
nem hallott még róla. Komolytalan az egész.
– Nem azt mondtam, hogy Körte egy világhírű zenei
menedzser, hanem hogy valaki, aki felajánlotta a
segítségét – szálltam vitába.
– És mit tud segíteni? Kitetoválja azt, aki rosszat ír
rólad?
– Nem tudom, Geri, de ezekben a napokban marhára
rám fér minden segítség, és érdekesnek tartom, hogy ezt

előbb kapom meg vadidegenektől, mint tőled!
– Mit akarsz ezzel mondani?
– Hogy örültem volna, ha számíthatok rád.
– Számíthatsz, Beki, tudod, hogy mindig számíthatsz!
– Nem, soha nem számíthattam rád, és most sem
számíthatok – közöltem mérgesen. – Kihagytatok a
próbákból, szinte kizártatok a bandából, kimaradok a
suliból, mindenki rólam beszél, pokol az életem…
– És erről én tehetek?
– Nem, de nem sokat teszel azért, hogy jobban érezzem
magam – vágtam az arcába.
– Ne veszekedjünk már megint.
– Nem veszekszem, ezek tények.
– Jó nagy lett az arcod, amióta milliós nézettségű a kis
videód – szaladt ki a száján, nekem pedig elakadt a
lélegzetem.
– Tessék? – kérdeztem halkan némi csend után.
– Bocs, ez erős volt, nem úgy értettem.
– Legalább végre kimondtad – sütöttem le a szemem. –
Azt hiszed, nem látom, hogy miket lájkolgatsz? Azt hiszed,
nem tudom, hogy mit gondolsz valójában? Szerinted nem
bánt, hogy egy pillanatig sem örültél velem, hanem
azonnal magadnak akartad a Késtélt? Hogy belesápadtál
a próbálkozásba, és magadra irányítottad a figyelmemet?
Hogy fel sem foghattam, mi történik velem, te már fúrni
kezdtél a többiekkel együtt, szinte elsőként? Tudod mit,
Geri? Hagyjuk a francba az egészet. Legközelebb becsüld
meg a másikat, legyél vele rendes, támogasd úgy, mint

ahogy egy barátnak kellene, tartsd be az ígéreteidet, de a
legfontosabb, hogy érkezz meg pontosan! – nyomtam ki a
telefontt, és dühösen az ágyamra dobtam. Megdörzsöltem
az arcomat, majd hátrafordultam, és megláttam a nyitott
szobaajtóban Lilit és anyut.
– Jól vagy? – kérdezte anyu, és láttam rajta, hogy
őszintén nagyon sajnál.
– Igen, persze – hazudtam.
– Rendben – bólintott. – Megyek és szólok Kemálnak.
Nem árt, ha itt van egy húsvágó bárdos török, amikor
megérkezik a hobó – indult a bejárati ajtó felé, hogy
hozzon erősítést.
– Mi? – néztünk össze Lilivel kérdőn.

3.
Körte pontosan egy órával a telefonbeszélgetésünk után
érkezett. Én nyitottam neki ajtót, és ahogyan megláttam
előttem tornyosulni a nagydarab, tetovált, fonott szakállú
menedzsert, döbbenten feltettem a kezem, és bárgyún
integettem neki.
– Szevasz, gyerek – vigyorgott rám, majd átnézett
felettem, és szemügyre vette a többieket.
– Kisgyerek – biccentett Lili felé. – Gyerek és kisgyerek
anyukája – üdvözölte anyut. – Szulejmán – állapodott meg
a tekintete Kemálon.
A török szomszédunk értetlenül nézett körbe, majd
megrázta a fejét.
– Nem, én lenni Kemál. Készít gyros borjú-csirke –
mutatkozott be.
Körte rám pillantott, mintegy magyarázatot várva.
– Kemál a szomszédunk és jó barátunk.
– Tiszta sor. És miért van nála bárd?
– Az gyrosvágó kés – legyintettem, mintha ez egy
teljesen hétköznapi és természetes beszélgetés lenne. –
Gyere be – invitáltam a lakásba, Körte pedig belépett az
ajtón.
– Mit hozhatok inni? – kérdezte anyu.
– Egy sör jólesne – felelte Körte. Anyu pislogás nélkül
meredt rá. – Vagyis, ha jobban belegondolok, egy pohár
bor – javította ki magát. Anyu továbbra is rezzenéstelenül
figyelte. Körte kissé feszengve megvakarta a homlokát. –

Valami rövid? – próbálkozott. Semmi reakció. – Egy pohár
vizet – felelte végül.
– Máris hozom – mosolygott rá erőltetetten anyu, és a
konyhába ment.
– Hú, de szigorú – fordult hozzám Körte.
– Könyvelő – magyaráztam meg.
– Mindent értek – bólintott. – Te, gyerek – hajolt
hozzám, és kissé suttogva folytatta. – A török engem néz,
miközben élezi a kését – pillantott Kemálra, aki a
konyhapultnál állt, és le sem vette a szemét Körtéről,
miközben a gyrosvágót élesítette.
– Kemál komolyan veszi, hogy megvéd minket. Semmi
gond nem lesz, csak ne tegyél hirtelen mozdulatot –
tanácsoltam.
– Aha – dünnyögte Körte. – Apátok? – érdeklődött.
– Új család, idilli vidéki élet, boldogság – vigyorogtam
erőltetetten.
– Szar ügy – mondta ki őszintén.
– Az – értettem egyet.
– És akkor hárman vagytok, meg a gyrosos szomszéd?
– Ühüm – bólogattam. – Lili általános suliba jár –
meséltem. – Én meg zenei gimibe. Vagyis jártam. Most
nem mentem egy ideje, anyu igazolja.
– Értem – bólogatott. – Köszönöm szépen! – vette át a
poharat anyutól, és leültünk a nappaliban, hogy
belekezdjünk a beszélgetésbe, amikor kopogtak.
– Várunk még valakit? – csodálkozott el anyu, miközben
felállt, és Kemál kíséretében (aki nagyon komolyan vette a

testőr

szerepét)

kiment
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maradtunk hármasban, Lili, én és a különös nevű és
kinézetű menedzser.
– Ismersz híres embereket? – tette fel a kérdést Lili
kíváncsian csillogó szemmel.
– Néhányat – bólintott Körte.
– Kiket? – firtatta tovább a húgom.
– Senki olyat, akiről érdemes lenne három szót is
beszélni – ingatta a fejét.
– Hogy érted? – vonta össze a szemöldökét Lili.
– Ha a nővéred belekerül ebbe az egészbe, és mész vele
ide-oda, akkor majd megérted – legyintett.
– Öhm – lépett be anyu a nappaliba, a nyomában pedig
Kemál és… és Geri. Zavartan lesütöttem a szemem, nem
mertem Körtére nézni, aki eddig csupán annyit kért
tőlem, hogy ne szóljak Gerinek a találkozásunkról. És
ennyit sem tartottam be. – Geri van itt – szólt anyu, és
bármennyire
is próbálkozott, nem sikerült
túl
ünnepélyesre a felkonferálás.
Körte rezzenéstelen arccal, minden kommentár nélkül
tudomásul vette az új felállást, és kezet rázott Gerivel.
– Nádor Gergő – mutatkozott be Geri.
– Körte – válaszolta a menedzser.
Geri leült mellém, rákulcsolta az ujjait a kezemre, és
mosolyogva nézte a velünk szemben elhelyezkedő
menedzsert.
– Lemaradtam eddig valamiről?
– Attól függ, hogy miért vagy itt – vigyorgott rá Körte.

– Rólam szól a Késtél – mondta ki egyszerűen, nekem
pedig összeszorult a torkom a kijelentésétől. Bármi mást
mondhatott volna, de nem tette. Hogy a barátnője vagyok,
hogy érdekli, hogy alakul a tárgyalás, hogy szeretné
biztosan tudni, hogy jó kezekbe kerülök-e. De nem, semmi
ilyesmi nem hagyta el a száját. Csak annyi, hogy róla szól
a Késtél. Ezért jött, semmi másért. Körte őszintén
felröhögött, majd kissé előrehajolva megtámasztotta a
könyökét a térdén, és mélyen Geri szemébe nézett.
– Na és? Engem meg egy gyümölcsről neveztek el.
Látod, van közös bennünk. Egyik sem a mi érdemünk. Na,
tedd magad szépen helyre a történetben, és maradj a
háttérben – tanácsolta, mire anyu és Lili szeme
elkerekedett, én pedig alig tudtam visszatartani a
mosolyomat, ami azért tört rám, mert végre valaki az
elmúlt hetek után Geri arcába vágta az igazságot.
– Ó, oké, nem kertelsz, ez tetszik – nevetett fel Geri
erőltetetten. – Akkor mondom máshogy, jó? A barátnőm a
nekem írt számmal sikereket ér el, és szeretném
megakadályozni, hogy kihasználják.
– Na, ez már egy sokkal jobb válasz – biccentett Körte. –
És igazad van, nem árt az óvatosság.
– Így van. Sosem lehet tudni, hogy mikor toppan be az
ember életébe egy magát zenei menedzsernek kiadó
lecsúszott
tetoválóművész,
aki
éppen
pénzt
és
lehetőségeket lát ebben az egészben.
– Geri! – szóltam rá élesen. – Hagyd abba, Körte segíteni
jött!

– Segíteni? Mondd már el nekem, hogy mit tud ez az
ember segíteni? Lecsekkoltam a neten, semmi zenei
háttér,
semmi hivatkozás kiadókhoz,
produkciós
cégekhez, sehol semmi, csak egy tetoválószalon és valami
ezredrangú punkbanda, akikről semmi nem derül ki! –
fröcsögte.
Ekkor valamennyien Körtére néztünk, aki nem riadt
meg a vádaktól, egyszerűen csak bólintott egy afféle „igen,
és?” arckifejezéssel.
– Látjátok? – bizonygatta az igazát Geri, de nem
tetszett, amit csinált, és főleg az nem tetszett, hogy vajon
miért csinálja. – Ez az ember csak le akar húzni, Beki, ne
legyél vak!
– Geri, kérlek, válogasd meg a szavaidat, segítséget
kértem, és szó nélkül, egy óra alatt itt volt! – vettem a
védelmembe ösztönösen Körtét, pedig csupán néhány
perce ismertem.
– Ó, igen? Milyen kedves – fintorgott Geri.
– Hát, előbb sietett a segítségemre, mint te, aki
végignézted az elmúlt heteket a háttérből, aztán amikor
felkeres egy menedzser, beállítasz azzal, hogy rólad szól a
szám! – vágtam az arcába.
– Ő nem egy zenei menedzser! – kérte ki magának Geri,
megfogva a legkevésbé fontos részletet a mondandómból.
– De az! – vágott közbe Lili.
– És kiket menedzsel? – tette szét a karját Geri.
– Fogd be a pofád! – csattant fel anyu hirtelen. Ekkor
mindannyian lefagytunk egy pillanatra, mert azt hittük,

ezt Gerinek mondja, ezért kissé értetlenül néztünk rá a
kirohanása miatt. – Mármint – köszörülte meg a torkát –,
ezt az együttest menedzseli, ha jól olvastam. Fogd be a
pofád.
– Fogd be Aszád – javította ki Körte.
– És kik azok? – dühöngött tovább Geri.
– Egy feltörekvő punkbanda, három kiváló sráccal.
Bogyó, Puding és Pepe – magyarázta Körte, mire Lili a
nevek hallatán nevetgélni kezdett, anyu pedig
csodálkozva nézett rá.
– Á, tehát mégsem kutyák – értette meg.
– Na jó, ez kezd vicc lenni, Beki, én segíteni jöttem, de
ha te ezzel az emberrel akarsz együttműködni, akkor
nem tudok mit csinálni, a te bajod – állt fel Geri.
– Most elmész? – nevettem el magam kínosan.
– Igen, ezt nem fogom nézni – túrt a hajába dühösen.
– Vagy inkább úgy érzed, ebből semmi nem lesz, és így
érdektelen számodra a sztori – nézett rá Körte, mire
valamennyien döbbenten fordultunk Geri irányába, a
reakciójára várva.
– Nevetséges! – csattant fel. – Mutass egy zenei kiadót,
ahová viszed Bekit, mutass egy szerződést azzal, hogy
hány százalékot kérsz mint az állítólagos menedzsere,
mutass egy stúdiót, ahol felveszitek a számokat, és… –
kezdte sorolni Geri, de Körte a fejét rázva félbeszakította:
– Hogy hány százalékot kérek? – szaladt fel a
szemöldöke.
– Igen, mennyi a részesedésed? Hány százalékot kérsz?

– ismételte meg, Körtén pedig látszott, hogy elsőre is
tökéletesen értette, csak nem akarta elhinni, amit hall.
– Miből hány százalékot kérek? Hm? – kérdezte
érdeklődve. – Mert a semmit könnyű elosztani, tessék, ez
az enyém – mutatott az üres asztalra maga előtt – ez itt
mind a gyereké – bökött az ujjával az előttem lévő
ürességre –, de tudod mit, ebből jut neked is, vegyél csak –
közölte Gerivel egyre mérgesebben, majd felállt a fotelből,
és a barátom fölé tornyosult. – Nem százalékért vagyok itt,
te nyomorult, hanem segíteni. Mert láttam egy tehetséges
lányt a neten, aki egy szál gitárral az év legnagyobb
slágerét dobta a faladra, amit te annyira sem méltattál,
hogy dobj rá egy szaros lájkot! Ezt a gyereket az elmúlt
hetekben szétszedte a sajtó, szétszedte a média,
szétszedték idegen emberek, és szétszedted te is! Mert
támogatás helyett magadnak akartad a sikerét! Azt
hiszed,
nem
láttam
az
izzadságszagú
Késtélfeldolgozásaidat minden átkozott oldalon, ahová csak
posztolni lehet? Azt hiszed, nem néztem utána, hogy a kis
iskolai együtteseddel hány felületre dobtad fel a
feldolgozást, arra várva, hogy valaki észrevegye?
Miközben az összes, amit ehhez a sztorihoz hozzátettél,
csupán annyi, hogy nem érkeztél meg pontosan! Ez az
érdemed, érted? Semmi több. Milyen százalék, milyen
zenei kapcsolat, miről beszélsz te egyáltalán? Egyetlen
dolog miatt vagyok itt, egy meghatalmazásért a gyerek
anyjától, ami szerint én vagyok ideiglenesen a
menedzsmentje, hogy a sajtónak és a médiának legyen

egy hivatalos kontaktja, akivel leokéztatják a megjelenő
anyagokat, hogy ne irkálhassanak összevissza bármit. És
hogy erre miért én vagyok az alkalmas? Mert
tetoválóművészként és szalontulajdonosként széles az
ismeretségi köröm, varratott nálam zenész, road,
kiadósok, hangkeverő technikus, koncertszervező, merchcég tulajdonosa, újságíró, főszerkesztő és sorolhatnám
még! Úgyhogy a bizalom megvan felém, sok szívességet
tettem az évek alatt, javítottam ki exbarátok és barátnők
nevét, részegen varratott baromságokat, de tetováltam
legatyásodott arcoknak, akik csak egy „majd megadom”
kijelentéssel mentek ki tőlem, és azóta is jönnek nekem
eggyel. Ember, még azt is tudom, hogy kinek van
kismadaras tetoválás a seggén! Sok mindenkit ismerek,
egy telefonomba kerül, hogy ez a gyerek ne szenvedjen
tovább, és hagyják békén, amíg fellélegezhet legalább öt
szaros percre, ami alatt eldöntheti, hogy mit akar, hová
indul, kivel tárgyal, kivel nem, szeretne-e lemezt, kit
választ menedzsernek… Hát én ezért jöttem ide, Nádor
Gergő, és akkor újra megkérdezem, hogy te mi a szart
keresel itt? – ordította Körte, és bármennyire is furcsa
volt, hogy egy szinte vadidegen ember kiabál a
nappalinkban Gerivel, egyikünk sem kérte, hogy
türtőztesse magát, hanem pislogás nélkül hallgattuk,
majd egyszerre fordultunk Geri irányába.
– Már nem keresek itt semmit – felelte kissé hátrálva a
dühös, tetovált tagtól, majd megállapodott az ajtófélfánál,
nekivetette a hátát, és tekintetével engem keresett. – Beki,

kikísérsz?

–

kérdezte,

mire

a

könnyeimet

nyelve

bólintottam.
– Persze – feleltem, és kábán feltápászkodtam.
Körte még mindig a nappali közepén állt, a kiabálástól
kivörösödött fejjel és pislogás nélkül nézte, ahogyan Geri
megfordul, és kimegy a lakásból.
Ahogy utánamentem, még hallottam, hogy anyu
halkan megköszöni Körtének az őszinte szavakat,
valamint a segítő szándékot, és tompán azt is hallottam,
ahogyan Kemál azt kérdezi Körtétől, kinek van
kismadártetkó a seggén, majd Geri után kimentem a
lépcsőházba, és becsuktam magunk mögött az ajtót.
– Sok sikert ehhez az egészhez – szólt halkan.
– Geri, ne csináld ezt… – próbálkoztam, de megrázta a
fejét.
– Át fog verni ez az ember, és én nem nézem végig –
mondta.
– Miért verne át?
– Mert semmit nem tudsz erről a szakmáról.
– Te sem tudsz – emlékeztettem.
– Nekem elég annyi, hogy a barátnőm, aki állítólag
szeret vagy szeretett, cserben hagy az első kiugrási
lehetőségnél – vágta az arcomba. – Ha ezt jelenti ez a
szakma, akkor kösz, de nem kérek belőle – fröcsögte.
– Nem hiszem el, hogy komolyan gondolod azokat,
amiket mondasz! – suttogtam, miközben az arcomon
folytak a könnyeim.
– Sajnálom – rázta meg a fejét. – Bárcsak minden olyan

lenne, mint a Késtél előtt! Minden sokkal jobb volt – tette
hozzá.
– Kinek? – kérdeztem sírva.
– Mindenkinek – felelte, mire dühösen letöröltem a
könnyeimet.
– Nem, Geri. Az neked volt jobb. Rólam megint
megfeledkeztél – szipogtam, és visszamentem a lakásba.
Becsaptam magam mögött az ajtót, nekidőltem, majd
keserves zokogásban törtem ki.
Anyu és Lili azonnal kirohantak hozzám és vigasztalni
próbáltak, de én rázkódó vállal kikerültem őket, a
szobámba rohantam, magamra csuktam az ajtót, és az
ágyon fekve telebőgtem a párnámat.
Nem sokkal később Körte elment. Nem köszönt el tőlem,
gondolom, nem akart zavarni, de a csukott ajtón át
beszűrődő hangokból azt vettem ki, hogy anyu megírta
neki a szülői meghatalmazást arról, hogy ideiglenesen ő
képvisel engem mint menedzser.
– Intézem, amit tudok – hallottam a hangját, majd
ajtónyitás-ajtócsukás, és én tovább bőgtem Geri miatt, az
ágyamon hasalva, fejemet a párnába fúrva, ököllel
szorítva az összegyűrt lepedőmet.
Éjfél előtt jött egy üzenetem. Püffedtre bőgött fejjel
nyúltam az éjjeliszekrényemen lévő telefonomért, bízva
abban, hogy Geri írt, de nem. Az üzenet Körtétől jött,
akinek nyilván anyu adta meg a számomat. Ezt írta:
„Gyerek, leszedettem egy rakás cikket a netről és
helyreigazítást kértem három újságtól. Mostantól

rendben lesz minden. Miután körbement az infó, hogy
ideiglenesen
én
képvisellek, elkezdtek
jönni a
megkeresések és ajánlatok, erről majd beszélhetünk, ha
gondolod. Nem kell kapkodni, ráérsz, nyugi van. És figyelj.
Én nem vagyok túl jó ezekben a lelkis cuccokban, tudom,
hogy most szar a helyzet, és siratod azt a szemétládát, ez
oké. Én ilyenkor két dolgot szoktam tenni. Mivel az
elsőhöz
kiskorú
vagy,
nem
tanácsolom
az
atomrészegséget, de a második még működhet. Itt egy
szám, én rongyosra hallgattam szakítás után. Remélem,
segít. Üdv, Körte.”
A linkre kattintva egy Blue October-szám nyílt meg, én
pedig a sötétben hunyorogva néztem a dalszöveges videót.
Say It. Ez volt a címe. Benyomtam a lejátszást, majd
amikor véget ért, újra meghallgattam. Aztán még egyszer.
Végül folyamatos, végtelenített lejátszásra állítottam a
telefonomat, és aznap először, de korántsem utoljára
zokogtam álomba magam erre a számra.
„Stop talking down to me your war is old
Your game is over
So here’s my coldest shoulder
I don’t wanna hear you say it.”
Azután a délután után Körte
életünknek, és az érkezésével
gyrosozós estén a nappalinkban
csak Bexi lettem…
– Mondom, hogy kell az X a

aktív részesévé vált az
minden felgyorsult. Egy
Budai Rebekából egyszer
nevébe, attól tök lázadó

lesz! – vitatkozott Körte.
– Inkább pornósztáros – hőkölt hátra anyu teljesen
kétségbeesetten.
– Megeszi valaki az utolsó baklavát? – kérdeztem
figyelmen kívül hagyva, hogy éppen nekem választunk
művésznevet.
– Nem, viheted – legyintett Körte. – Oké, döntsön erről a
kisgyerek, ő tudja a trendeket, mert célcsoport. Na? –
fordult Lilihez, aki teljesen felvillanyozódott attól, hogy
ilyen relevánsnak tekinthető a véleménye, így jól
átgondolta a dolgot.
– Vizsgáljuk meg egy kicsit – vakargatta meg az állát,
mint aki igazán nagy dilemmában van. – A Beky rémes
választás lenne. A Becky is. Egy csomóan nem fogják tudni
leírni – nézegette az asztalon lévő papírt, amire az
ötleteinket firkáltuk, hogy aztán közösen megvitassuk
őket. – A Budai Rebeka béna művésznév – nézte át a listát.
– Ez a neve, miért lenne béna? – kérte ki magának
anyu. Természetesen ez az ő javaslata volt.
– Nem tudom – húzta fel az orrát Lili fintorogva. – Egy
zongorista lehet Budai Rebeka. De egy popsztár? Nem
hiszem. De ez nem rossz…
– Melyik? – csillant fel Körte és anyu szeme is egyszerre.
– Az X-es. Bexi. Menő – bólogatott a húgom.
– Hogy lenne már menő? – sóhajtotta anyu unottan.
– Tök jó grafikát lehet hozzá készíteni, meg
albumborítót. Rocksztáros hangzás – érvelt Lili.
– A kisgyerek megmondta a frankót! – tapsolt Körte, és

abszolút nyertesnek érezte magát.
– Bexi? Rémes. De nem bánom, legyen, ha Bekinek is
tetszik – forgatta a szemét anyu.
– Hm? – kérdeztem felnézve a sütimből.
– Hogy tetszik a Bexi? – kérdezte Körte.
– Neked hogy tetszik? – kérdeztem vissza.
– Én találtam ki. Nem figyeltél? Hol jár az eszed, te
gyerek? – nevetett ki.
– Sehol, sehol, itt vagyok – mondtam, és nem vallottam
be, hogy aznap a suliban Geri és a többiek mennyire
szemetek voltak velem. Mert akkoriban ez mindennapos
dolog volt. Délután és este feltörekvő énekes voltam, tele
lehetőségekkel és tervekkel. Reggel és délelőtt viszont
Budai Rebekaként a túlélésért ment minden perc. Harc a
volt barátommal, a régi haverjaimmal, az elítélő
tekintetekkel, az érdek megkeresésekkel, a tanulmányi
átlagom zuhanórepülésével. Akkoriban ez a kettősség
töltötte ki az életemet. Ja, éjjelente meg rendszerint
sírtam. De nem szóltam róla a többieknek, ők pedig nem
faggattak, pedig pontosan tudták, hogy valami nem
stimmel. A papírlapot átnézve megállapodott a tekintetem
az X-en a névben, végül bólintottam.
– Legyen. Tetszik – mosolyodtam el, mire Körte pacsira
nyújtotta a kezét Lilinek, aki vidáman belecsapott, anyu
pedig
leszavazottként
a
halántékát
dörzsölgetve
rosszallóan rázta a fejét.
Így lettem Bexi. Két falat baklava között. A nagy
döntések általában a nappalinkban születtek, ahogyan a

névválasztásom, így a zenei kiadó is vacsora közben lett
meg. Éppen padlizsánkrémet ettem pitával, amikor Körte
előállt a lehetőségekkel.
– Jól van, gyerek, figyelj rám. Leredukáltam a
megkereséseket, és csak a legkomolyabbakat hoztam,
hogy könnyű legyen döntened.
– Igen? – kérdeztem izgatottan.
– Választhatsz két lemezkiadó közül, mindkettő remek
ajánlatot dobott, rajtad áll, hogy melyik a szimpi.
– Hűha! – csodálkozott el anyu, és Lili is izgatottan
fészkelődött a fotelben, Körte pedig terítette a kártyáit.
– Az első kiadó a MusicNotes. Jó nevű előadókkal,
megbízható cég, régiek a szakmában. Ők egy lemezre
szerződtetnének, és a Késtélre építenének. A második
kiadó a BPRP Records, ők rögtön biztosra mennének
veled.
– Az mit jelent? – érdeklődtem.
– Hogy évekre lekötnének, és tulajdonképpen szabad
kezet adnak a lemezeidhez. A MusicNotes nem ennyire
rugalmas, ők szeretnek beleszólni a dolgokba, stílus,
irány, style. Általában megcsinálják az előadóikat, követik
a trendeket, és az alapján mutatnak be új énekeseket.
Ehhez nagyon értenek. A BPRP Records inkább hagyja az
előadót a saját stílusában érvényesülni – magyarázta
Körte.
– Értem – dörzsöltem meg a homlokomat gondterhelten,
és igyekeztem nagyon figyelni, tekintve, hogy nem kis
döntésről volt szó.

– Nyugi, gyerek – mosolygott rám megnyugtatóan
Körte. – Nem kell most rávágnod, kaptál pár napot
gondolkodni mindkét kiadótól. Amúgy, csak hogy tudd, a
MusicNotes felajánlotta, hogy kapsz tőlük sajtóst,
turnészervezőt, segítenek a szponzorokkal és adnak
melléd egy menedzsert is, aki több előadójukat irányítja
sikeresen.
– Ó – biggyesztettem le a számat. – Milyen menedzsert?
– A MusicNotes a legtöbb esetben egy Pí nevű taggal
dolgozik, ő a menedzsere a zenészeiknek.
– És te? – döbbentem le.
– Gyerek, nekem lassan véget ér a sztorim veled,
megígértem, hogy segítek a nehéz időszakot átlépni, úgy
néz ki, hogy most egyenesbe jössz, beviszlek ahhoz a
kiadóhoz, amelyiket választod, és onnantól rajtad a világ
szeme – mosolygott. – Figyelj rám – tette hozzá, amikor
látta, hogy mennyire szorongva fogadom a hírt, miszerint
lassan vége a közös munkánknak. – Ezeknél a kiadóknál
vannak a legjobb szakemberek, akik valóban ezzel
foglalkoznak. Jó kezekben leszel, ezt megígérem –
nyugtatott.
– Oké – bólogattam szomorúan. – És a másik kiadó? A
BPRP? Nekik van saját menedzserük? – kérdeztem.
– Nem tudok róla. De miért tereled ebbe az irányba a
beszélgetést? – fürkészett.
– Mert… – akadtam meg – ha, mondjuk, leszerződnék a
BPRP kiadóhoz, akkor… Akkor velem maradnál? –
kérdeztem, mire Körte szeme döbbenten elkerekedett.

– Nem, nem, nem! – rázta meg a fejét vadul. – Gyerek, a
tetű Gerinek igaza volt egy dologban. Nem én vagyok a
legalkalmasabb erre a szerepre, én csak eltakarítottam a
szart néhány kapcsolatom segítségével. De még csak most
váltottam le a tetoválást a zenei bulira, te már most
nagyobb név vagy a Késtél miatt, mint amit egy kezdő
menedzser megkaphat. Menj szépen a profikhoz, akiknek
van rutinjuk, és végigcsinálták már ezerszer azt, ami rád
vár – tanácsolta.
– Nem! – kértem ki magamnak egyszerűen.
– Mi? – nézett rám kérdőn. – Mi az, hogy nem?
– Nem! – ismételtem. – Én ezt nem akarom, nem, nem! –
ráztam folyamatosan a fejem. – Ne passzolj le másnak,
kérlek! – görbült le a szám, és éreztem, ahogyan
összeszorul a torkom a gondolattól, hogy az egyetlen
ember, aki önzetlenül, ráadásul ismeretlenként kiállt
mellettem, egyszerűen továbbáll.
– Gyerek, ne hülyéskedj – forgatta a szemét
tanácstalanul. – Én is bírtam a közös munkát, tök jó volt
megismerni titeket és az életetek részének lenni, de ez
most nem erről szól. Barátok maradhatunk, és nem tűnök
el, segítek a továbbiakban is, de őrültség lenne rám bízni
a melót, nem én vagyok a legalkalmasabb erre, hidd el
nekem, ez biztos – vallotta be.
– Nekem nem a legalkalmasabb kell – ingattam a fejem.
– Hanem? – röhögte el magát.
– Hanem az, aki kikukázott a netről – mosolyodtam el,
mire Körte tanácstalanul megdörzsölte az arcát.

– Most komolyan? Azt akarod, hogy vigyelek tovább?
– Igen – feleltem őszintén. – Amióta segítesz nekem,
nem is tudom… Az egész pokol volt, és azóta csak a fele az.
A délelőttök a suliban. A többi tetszik. És várom. De nem
tudom, hogy mással menne-e így, mint veled –
magyaráztam, Körte pedig hatalmasat sóhajtott.
– Miért ne menne?
– Mert… – kezdtem, majd átgondoltam: – Mert mi van,
ha más nem olyan velem, mint te? – kérdeztem. – Meg
tudod ígérni, hogy például ez a Pí, akit említettél,
ugyanilyen lesz?
– Nem, nem ígérhetem meg – felelte komoran.
– Akkor maradj – mosolyodtam el félve, Körte pedig
idegesen megtekergette a fonott szakállát.
– És ha bebukunk? Miattam?
– Bebukhatunk miattam is – vonogattam a vállam. –
Mindkettőnknek új terep ez – mondtam őszintén, és
visszatartott lélegzettel vártam Körte döntését. Úgy
éreztem, Geri elvesztése és apu hanyagsága után nem
bírnám ki, ha az egyetlen önzetlen ember kisétálna az
életemből csak azért, hogy nekem jobbat biztosítson
magánál. Nem vágytam jobbra. Tökéletesen elégedett
voltam a kialakult felállással.
– Huh, cseszd meg – rázta meg a fejét Körte. – Béna
vagyok ezekben az érzelgős szarokban. Gyere már ide, na
– tárta szét a karját, én pedig odahajolva hozzá szorosan
megöleltem, mire esetlenül átkarolt és hozzátette: – A
MusicNotes saját menedzserrel dolgozik, ezért én csak

akkor tudok veled maradni, ha a BPRP lesz a kiadód.
– Akkor a BPRP lesz a kiadóm – vágtam rá gondolkodás
nélkül.
– Bazki, gyerek, megríkatsz – röhögött
fel
elérzékenyülten, mire én is elnevettem magam.
Néhány nappal később, amikor a döntést tudattuk a
BPRP kiadóval is, Körte ünnepelni vitt minket egy
étterembe. Négyen voltunk, ahogyan akkoriban mindig.
Anyu, Lili, Körte és én. Plusz az asztalon heverő
szerződésem.
– Hát, akkor BPRP! Mit kell tudni erről a kiadóról? –
emelte anyu a poharát.
– Egy Balogh nevű tag a tulajdonos – mondta Körte. –
Nem sokat tudok róla. Beszéltem egy bandával, akik a
BPRP-nél vannak, ők azt mondták, Balogh nem szól bele
semmibe, amíg elég pénzt hoznak neki.
– Milyen kedves – fintorgott anyu.
– Ez egy ilyen szakma – vonta meg a vállát Körte.
– Melyik együttest kérdezted meg a kiadóról? –
érdeklődtem.
– Az Üres Utcák srácokat.
– Wooow! – ámult el Lili. – Te ismered őket?
– Ja. Varrtam az egyikükre – mesélte Körte. – Az
alacsonyra – tette hozzá. – Szóval ők azt mondják, hogy a
BPRP jó kiadó, és nem lesz gond.
– Oké – mosolyodtam el.
– Mielőtt aláírjuk – mutatott anyu a szerződésre –,
átnézetném egy jogásszal.

– Persze, mindenképpen – helyeselt Körte. – De
módosítani nem lehet. Kezdő a gyerek, és elsőlemezes
előadó, ezért nem lehetnek feltételei, sem beleszólása. A
sablonszerződést kapta, amit mindenki. Trükkös, és tele
van csapdákkal, de ez ilyen buli, nincs mit tenni.
– Ó – rökönyödött meg anyu. – És ha valami nem tetszik
benne?
– Akkor találnak mást, akinek majd tetszeni fog – tárta
szét a karját Körte tehetetlenül.
– Nagyszerű kilátások. De azért rugalmasak
valamennyire? Például mi van a tanulással, azzal, hogy
Beki iskolába jár? Dolgozatokra kell készülnie… – riadt
meg anyu.
– A gyerek technikailag már nem tanköteles, ezért erről
nem szól a szerződés. De általában szoktak engedni egy
kicsit, ha valakinek ilyen jellegű problémája van. Amúgy
is mindenki magántanuló lesz egy idő után – közölte.
– Azt lehet? – csillant fel a szemem.
– Nem! – kötötte ki anyu. – Megbeszéltük, hogy csak
addig mehet a zenélés, amíg nem megy a tanulás kárára –
bólintott szigorúan. Ó, ha akkor tudta volna, hogy mi lesz
ebből, akkor biztosan nem írjuk alá a szerződést. De nem
tudhatta, így aláírtuk.
– Gyerek, hoztam neked egy ajándékot – vigyorgott
Körte izgatottan. – Tessék! – adott át egy borítékot, amit
bontani kezdtem.
– Hűha. Mit kapok? – kérdeztem izgulva. – Vagy inkább,
miért kapom? – csodálkoztam el.

– Tudod, hogy miért kapod. Mert megérdemled. Jó
gyerek vagy te, nagyon jó – mosolygott rám. – Nem sokan
csinálták volna ezt így végig, ahogyan te. De most már jó
lesz. Kiadóhoz szerződsz, stúdióba vonulhatsz, jön az első
albumod, szervezem a bemutatkozó klubkoncerted! És
tudod, mi a legjobb az egészben? Hogy nem hülyültél meg
ettől az egésztől, végig ember voltál. Megérdemelsz
mindent, ami veled történik. És mondok valamit, gyerek.
Csak azokat veszítetted el közben, akiket ilyen könnyű
elveszíteni. Azokra viszont nincs is szükséged. Rohadt gold
diggerek! – ingatta a fejét.
– Köszönöm – pillantottam rá hálásan. – És ezt is. De mi
ez? – nyitottam ki a borítékot, aztán felsikoltottam. Blue
October-koncertjegyek
voltak
benne.
A
bécsi
turnéállomásra. Öt főre. – Jézusom! – borultam Körte
nyakába.
– Reméltem, hogy örülsz neki.
– Nagyon, és nem is tudom, mit mondjak… De várj –
akadtam meg. – Miért öt jegy?
– Arra gondoltam, hogy hívj el magaddal valakit.
Velünk – magyarázta, utalva arra, hogy anyu, Lili, Körte
és én négyen megyünk, plusz egy fő, akit én választok.
Nekem pedig kicsit alábbhagyott a lelkesedésem, ahogyan
végiggondoltam
azon
emberek
listáját,
akikkel
kapcsolatban álltam.
– De nekem… Nekem már nincs senkim. Se barátom, se
barátaim, se… Senki – mondtam ki halkan a
könnyeimmel küszködve, miközben majdnem megszakadt

a szívem.
Körte, anyu és Lili is komoran meredtek maguk elé,
valószínűleg azt mérlegelve, hogy mit veszítettem
Bexiként, mielőtt még bármit is nyertem volna.
– Akkor – tárta szét a karját Körte –, lesz mellettünk egy
üres szék! Ki nem szarja le? Elmegyünk négyen! – próbált
felvidítani, én pedig minden erőmet összegyűjtve
elmosolyodtam.
– Rendben – feleltem kihúzva magam.
Az a plusz koncertjegy azóta is nálam van, a
pénztárcámban, és bármikor ránézek, eszembe jut, hogy
volt idő, amikor senkit nem tudtam felhívni. Volt idő,
amikor senkim nem volt. Amikor az életem a legnagyobb
fordulatát vette, nem volt egyetlen pluszszemély sem,
akivel megoszthattam volna. Azután az este után
aláírtam két évre a BPRP kiadóhoz, Körte átnézte a
dalszövegeim jegyzetét, stúdióba vonultunk, felvettük az
albumomat, kijött a Késtél videóklipje, rádiós slágerlistát
vezettem, műsorokba hívtak, mozijegyeket küldtek
ajándékba, tinimagazinok címlapjára és posztereire
kerültem. Ott lógtam kiskamaszok szobáinak a falán, a
gitárommal a kezemben, egy hatalmas X-szel a
nevemben. És miközben az álmaim valóra váltak, a
rémálmaimat is meg kellett élnem. Mert olyan nincs, hogy
csak jó dolgok történnek velünk, az egyensúly miatt
törvényszerű, hogy mindkettőből nagyjából egyformán
jusson. Így akkor, amikor látszólag megvolt mindenem,
tulajdonképpen teljesen egyedül voltam. A szakma nem

fogadott túl sok szeretettel, nem keresték a társaságomat,
bezártak előttem, kirekesztve engem, a „neten kikukázott
Késtél-lányt” a privát körükből. Geriék pokollá tették az
életemet, a régi sulis együttesem szívből utált, amiért nem
közösen futottunk be, hanem szólóként lettem sikeres, és
engem okoltak, amiért nem erőltettem jobban, hogy
bandaként működjünk tovább. Ők tényleg elhitték, hogy
ez rajtam múlt, eszükbe sem jutott, hogy bennük is lehet
hiba. A suli minden pillanatát gyűlöltem, reggelente
komolyan csalódott voltam attól, hogy már megint nem
égett le az egész épület a francba. Ott ültem a teremben, a
padban, egyedül, bedugott füllel, Blue Octobert hallgatva,
miközben körülöttem mindenki jött-ment, beszélgetett,
nevetett. Én csak ott ültem, arra várva, hogy
kiszabadulhassak onnan. Nehéz időszak volt, az egyik
legkegyetlenebb, amit átéltem, és amikor egy hónappal a
szerződésem megkötése után a bécsi Blue Octoberkoncerten ültünk négyen, én a mellettem ülő üres székre
meredtem, és szomorúan megráztam a fejem. Mert még
akkor sem tudtam senkit elhívni. Üres maradt az a szék.
Az első klubkoncertem előtt volt az utolsó kétségbeesett
próbálkozásom arra, hogy átmentsek bármit a régi
életemből az újba. A suliban átadtam a VIP jegyeket
mindenkinek, aki régen sokat jelentett nekem, ők pedig
azt mondták, „megpróbálnak eljönni”. A fellépés előtt
izgatott
lámpalázzal
és
hányingerrel
küzdve
támasztottam a csap szélét, és a tükörképemet néztem a

backstage mosdójában. Egy halálfejes pólót viseltem
farmersorttal és bakanccsal, a szemem füstösre volt
festve, a hajam hullámokban omlott a vállamra. A
nyakam megfeszült, az alkaromon kidagadtak az erek,
ahogyan a mosdó szélét markoltam erővel, miközben saját
magamat fürkésztem a tükörben, azt kérdezve a lánytól,
aki visszanézett rám, hogy „Ki vagy te?”. Fogalmam sem
volt róla. Már nem voltam Budai Rebeka, de még nem
voltam igazán Bexi sem.
– Gyerek, jól vagy? – hangzott fel Körte hangja az ajtó
előtt.
– Persze – feleltem ösztönösen.
– Bejöhetek?
– Gyere – feleltem halkan.
Az ajtó kinyílt, Körte pedig belépett, és aggódva meredt
rám a tükörből.
– Lámpaláz?
– Kicsit – ismertem be.
– Ez természetes, a színpadra lépve majd elmúlik. Van
más is? – kérdezte.
– Eljött valaki? – néztem rá pislogás nélkül.
– Anyukád és Lili már megérkeztek Kemállal együtt.
Apád lemondta, egyszerűen nem tudta megoldani.
Sajnálom, gyerek.
– Semmi gond, megszoktam – ingattam a fejem. – És a
VIP jegyesek? – érdeklődtem visszatartott lélegzettel, mire
Körte arcizma összerándult.
– Egy tag érkezett ilyen jeggyel, azt mondja, ismered, és

tőled kapta. Valami Norbi.
– Igen, ő Norbi a hangszerboltból. Senki más? –
kérdeztem elhűlve.
– Senki, és két perc múlva kezdés van – sütötte le a
szemét.
– Úristen. Legalább tizenöt jegyet osztottam szét a
suliban – motyogtam.
– Bazki, gyerek, nagyon sajnálom, de ezzel most nem
foglalkozhatsz! – tekergette idegesen a szakállát.
– Neki is küldtem. Őt sem láttad? – kérdeztem,
figyelmen kívül hagyva az intelmét.
– Nem. Nincs itt – felelte lesütött szemmel.
– Értem – mosolyodtam el szomorúan. Szóval Geri sem
jött el. Akinek szintén adtam jegyet. Ahogyan a régi
barátnőimnek. A volt együttesemnek. Két tanáromnak. És
a volt „igaz” barátaimnak is. Azt, hogy az apám nem jött el
életem első klubkoncertjére, fel sem tudtam fogni, mert
minden egyes be nem váltott VIP jegytől megrepedt a
szívem, majd amikor megtudtam, hogy Geri sem jött el,
végleg összetört, és millió kis darabban hevert körülöttem,
miközben odakint a közönség halk morajlással jelezte,
hogy várnak rám.
– Kezdés van,
gondolataimból.
– Rendben.

gyerek

–

zökkentett
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a

– Menni fog. Szarj le mindent! Megcsinálod! –
lelkesített, miközben a színpad melletti kis lépcsőhöz
sétált velem, és két kézzel megragadva a vállamat maga

felé fordított, hogy a szemembe tudjon nézni. – Hallod,
gyerek? Itt leszek, végig itt leszek ezen a ponton! Mutasd
meg nekik! Mutasd meg, hogy te sokkal több vagy, mint a
Késtél-lány!
– Honnan tudod, hogy több vagyok? – motyogtam
kábán.
– Egyszerűen csak tudom. Hiszek benned, ahogy te
hittél bennem, amikor felkerestelek azért, mert hittem
benned – mondta, én pedig végiggondoltam a hallottakat,
és elnevettem magam. Igaza volt, ez valahogy pont így
történt.
– Figyelj rám, gyerek! – rázta meg a vállamat két kézzel.
– Geri nincs itt. Nem is lesz. Azért nem jött el, hogy
bántson téged. De nem hagyhatod neki. Akkor eléri a
célját. Mondok neked valamit, jó? Nem ő az neked! Érted?
Nem ő az! Van valahol egy srác, akit sokkal jobban fogsz
szeretni, és aki sokkal jobban fog téged szeretni, akivel
boldog leszel, aki büszke lesz rád, aki megbecsül téged, aki
elfogad, aki anélkül szeret, hogy ezzel célja lenne. Geri
nem ilyen. Ő egy féreg, egy élősködő, egy aranyásó! Jó,
hogy nincs itt, mert elterelné a figyelmedet, vele
foglalkoznál, miközben ez az első fuckin’ koncerted, ez
kizárólag rólad kell, hogy szóljon! Úgyhogy menj ki oda, és
mutasd meg ennek a közönségnek, hogy mit tudsz! Rajta,
menj, menj! – kiabálta az arcomba, amitől magamhoz
tértem.
– Körte! – fordultam vissza a lépcsőről, mire izgatottan
nézett rám.

– Mi az, gyerek?
– Nem okozok csalódást neked – ígértem meg, és ott, az
első klubkoncertem előtt nem volt más, amibe
kapaszkodhattam volna. Mindenki cserben hagyott,
magamra maradtam, a hézagos nézőtér elvárásokkal
telve várt a kezdésemre, én pedig úgy éreztem, ha
másnak nem is, de Körtének tartozom annyival, hogy erőn
felül teljesítve megcsinálom az első bulit, amit olyan nagy
gonddal szervezett meg nekem. Ott állt a színpad mellett,
és a nyakán kidagadó erekkel, ökölbe szorított kézzel
buzdított.
Én pedig felléptem a színpadra, ahol a szemben
felszerelt fények egy pillanatra elvakítottak, így a
közönséget csak egy elmosódott foltnak láttam, majd
felvettem a gitáromat az állványról, és amikor újra
feléjük fordultam, már láttam az ismeretlen arcokat
magam előtt, akik kérdőn néztek rám, a neten berobbant
Késtél-lányra, Bexire, afféle „lássuk, ebből mi lesz”
arckifejezéssel.
– Sziasztok – köszöntem a mikrofonba. – Én… –
akadtam meg, és elmosolyodtam. – Én Bexi vagyok –
mutatkoztam be egyszerűen, amire gyér tapsot kaptam,
miközben megpengettem a húrokat és elkezdtem az első
számot. Ami a Blue Octobertől a Say It feldolgozása volt.

4.
Ez két évvel ezelőtt történt. Így indult Bexi karrierje,
amiről nem szól egyetlen cikk sem, ami nincs fent a
Wikipédián, amiről csak az tud, aki átélte. Leginkább két
személy. Körte és én. A klubkoncertem után nem sokkal
egy Sleisz Antal nevű fiú átjött hozzám, és egy egyszerű,
de szívből jövő hogy vaggyal a legjobb barátommá vált,
majd egyik nap Körténél összetalálkoztam Aszádékkal, és
végre megismerhettem a srácokat, akiket Körte olyan
gondosan bújtatott előlem. Vagy inkább engem bújtatott
előlük. Sose derül már ki. Amikor pedig már egy kis
csapattá váltunk Aszádékkal és Antival kiegészülve, Körte
megérkezett a hírrel, hogy duettpartner leszek a
Pop/Rock műsorban. És onnan kezdődik igazán a
történetem. A fejemben összevissza ugráltak az emlékek,
villámként cikázva feltűntek, majd elúsztak a szemem
előtt. Nagy Márk, Somebody That I Used To Know, London,
„Bárki bármit ígér, én hullócsillag vagyok”, Garai Evelin,
Ezer szó, hetek apunál, „Ki tudja, mi igaz, és mi illúzió”,
BPRP, Evelin és a Fogd be Aszád, esküvő, „This year’s love
had better last”, Szeretlek – Hülye! Ne mondj ilyeneket!,
„Egyszerűbb lenne utálni téged, ha hagynád, hogy ne
szeresselek”,
„Köszöntünk
mindenkit
a
hetedik
Aranycsermely-díjátadón!”, Üres Utcák, „Egy újabb nap
nélküled, a reményt táplálva”. Balogh talicskái, „Hello,
hello, I am Mr. A.!”, György, költözés, előkészítő, Gyuri

bácsi, séta Tomival, „I Can’t Get You Out Of My Head”, Nem
akarok emlékezni rád, soha már!, Betty ipszilonnal,
„Mióta Londonban voltam, valami nem stimmel”, Is that
alright? Yeah., Nádor Gergő, Csatáznak a Sztárok!, „Ma
megcsókollak”, Daniella és Anti, „Itt várok, fogalmam
sincs, hol lehetsz”…
Az emlékek összefolytak a szemem előtt, majd sóhajtva
megdörzsöltem az arcom, fáradtan lecsuktam a
notebookom fedelét, és felálltam a konyhapulttól.
Körbesétáltam a kipakolt lakásban, benéztem Lili
szobájába, ami teljesen üres volt, csupán a falakon lévő
celluxmaradványok és téglalap alakú kifakult foltok
jelezték, hogy nemrégiben poszterek lógtak ott. Átmentem
a saját szobámba, és menet közben belerúgtam egy
leejtett pengetőbe, ami egészen a falig pattogott.
Lehajoltam érte, felvettem, és az ablakpárkányra ültem.
A pengetőt az ujjaim közt forgatva lenéztem a kivilágított
körútra, majd elővettem a telefonomat, hogy zenét
hallgassak rajta, de előtte megnéztem az Instagramsztorikat, amiket a többiek töltöttek fel. Bogyó moziban
volt Pepével, és ha jól láttam, a turnésofőrjükkel,
Sanyival. A feltöltött videón Pepe hangosan szürcsöli a
kólát, Bogyó a bal orrlyukába dug egy kukoricát, a
háttérben pedig Sanyi nézi a vásznat. A sztori átugrott a
következőre. Puding egy számítógépes játékot játszott,
több képet is megosztott, amin idegesnek tűnt, majd egy
videót, amin üti a billentyűzetet. Evelin és Pabló ugyanazt

a szelfit rakták fel magukról, vidéken voltak egy Üres
Utcák-fellépés után. A képük átváltott egy új sztorira, amit
Körte rakott ki. Bettit búcsúztatta a reptéren, aki
visszarepült Londonba a hétvégi hazalátogatását
követően. Tomi a feltöltött kép alapján valami folyóparton
sétált valahol, több videót is megosztott arról, ahogyan
menet közben a lábát kamerázza. Lili a költözés
pillanatait posztolta a saját, privát Instáján, az ő sztoriját
követte Daniella, aki valami új kedvenc sorozatát nézte a
laptopján. Ő több trágár szövegű képet is posztolt arról,
hogy mennyire dühös, amiért meghalt az egyik szereplő,
és a sorozat készítőit figyelmeztette arra, hogy akkor
„nekik is meg kellene halniuk”. Anti hegedűóráról rakott
ki videót, utána a jelek szerint fodrásznál volt, ott készített
tükör-szelfit arról, hogy milyen változás történt a hajával.
Egyébként semmilyen. Anti sztorija végén az Instagram
átugrott még egy követettemre, amit nem akartam látni,
de már késő volt leállítani. Nagy Márk jelent meg a
kijelzőmön, egy elmaradhatatlan reggeli szelfivel. A képet
egy gyors videó követte, amin arról beszél, hogy mennyire
várja a Pop/Rock adást mint zsűritag. A hangját hallva
összerándult a gyomrom, és megremegett a kezemben a
telefon. A videó egy újabb képre váltott, ezúttal feketefehér filterrel, ahogyan Márk a zsűriszékben ül és
mosolyog. A jelek szerint ma bent járt a Pop/Rock
stúdiójában, ahol már gőzerővel próbáltak. Aztán egy fotó
következett csak a szék háttámlájáról, amin Nagy Márk
neve szerepel. Majd gyors váltásban képek a díszletről,

szelfik a stábbal, a régi ismerősökkel, akik abból az időből
vannak, amikor még Nagy Márk csupán egy versenyző
volt. És mindegyik képen mosolyog, mindegyiken
boldognak tűnik. A stúdiófelvételek után Márk
sztorijában egy, az Instagramról elmaradhatatlan
#mutimiteszel kép következett. Az asztal felülről volt
fotózva, és a figyelmemet nem kerülte el a tányérból,
pohárból, evőeszközökből és gondosan elhelyezett
szponzornapszemüvegből álló csendélet mellett a felső
részen látható másik tányér, másik pohár és egy lány
belógó keze telefonnal. Aztán záróképként egy
elmaradhatatlan szelfi, még mindig vacsora közben az
étteremből. Nagy Márk és a barátnője. Nem számoltam,
hogy hányszor kattintottam balra a kijelzőn, hogy
visszaugorjon a fotóra, amit pislogás nélkül néztem,
minden részletre ügyelve. Főleg a barátnőjére. Szép lány.
Hosszú, szőke hajú, a nyár végén tökéletes napbarnított
bőrrel, fehér pólóban, kifogástalan mosollyal. Abszolút
fotogén, és igazán Márkhoz való. Végül, miután már nem
nyomtam újra a kép ismétlését, az Insta befejezte a
sztorik lejátszását. Márkkal és a barátnőjével zárta
nekem a vetítést, ami sikeresen beleégett az agyamba, és
még azután is láttam őket, hogy bezártam az alkalmazást.
Láttam őket az üres falamon, láttam őket a körút
forgatagában, a villamos oldalán, és ha lehunytam a
szemem, láttam őket a sötétségben is. A francba. Erre nem
volt szükségem. Bedugtam a fülhallgatómat a fülembe,
elindítottam a zenémet, és közben sóhajtva lehunytam a

szemem.
Nem találkoztunk a szakításunk óta, ami pontosan a
nagy balhé napján történt, a nyár elején, Balogh
nyaralójában. Érdekes nap volt, tulajdonképpen
elmondható,
hogy
mindenki
túlélte,
kivéve
a
kapcsolatunkat. Azt sehogy nem lehetett megmenteni. És,
bár azóta nem találkoztunk, én nem követtem ki őt
semmilyen oldalról, mert nekem nincs okom haragudni
rá. Neki van rám. Azért, mert így alakítottam. Mert ott,
akkor, azon a nyári délutánon, Balogh nyaralójában meg
kellett őt mentenem. A visszaérkezésünk pillanatáig azt
hittem, hogy mindenki mástól. De alig fél órával azután,
hogy beléptünk a nyaraló ajtaján kézen fogva, rájöttem,
hogy Nagy Márkot csak egyetlen embertől kell
megmentenem. Saját magamtól.
A nyaralóban az óriási üvöltözés és veszekedés közben egy
ideig észre sem vettek minket, majd hirtelen lefagyott
minden, és egy emberként néztek az irányunkba.
– Itt vagyok! – tártam szét a karomat, amolyan „ide
lőjön” stílusban, és ledobtam a táskámat a földre.
Balogh a vitától kifulladva meredt ránk, és bólintott
egyet.
– Éppen időben – gúnyolódott. – Menjünk ki beszélni –
mutatott az üvegajtón át a kertre, mire Márk és én is
megindultunk. – Nem! – szólt ránk Balogh élesen. – Csak
Bexi.
– Kizárt dolog – rázta meg a fejét Márk automatikusan.

Balogh szó nélkül hagyta Márk ellenkezését, mire,
legnagyobb meglepetésünkre, Körte köszörülte meg a
torkát.
– Talán… Talán most mégis jobb lenne, ha előbb csak a
gyerekkel beszélne – mondta idegesen.
Neki viszont egyikünk sem mondott ellent, így
odahajoltam Márkhoz, és a fülébe súgtam.
– Mindjárt visszajövök.
– Oké – biccentett kissé feszülten, és amíg én Körtével és
Baloghgal kimentem a kertbe, Márk leült a kanapéra, és
a többiek közt kapkodta a fejét, akik nem szóltak semmit,
csak a szájuk szélét rágva, feszülten figyelték a
történéseket.
A teraszajtót becsukva arra számítottam, hogy Balogh
üvölteni kezd velem, de nem tette, csak elővett egy szivart
a zsebéből, és rágyújtott. Értetlenül Körtére néztem, aki
folyamatosan a homlokát dörzsölte.
– Mi a célod, Bexikém? – szólalt meg Balogh hosszú
hallgatás után. A száján távozó sűrű füst felszállt, és
eloszlott a nyári napsütésben.
– Tessék? – kérdeztem teljesen kizökkenve a
szerepemből. Harcra készültem, erre egy viszonylag
nyugodt beszélgetésben találtam magam, ahol a
céljaimról érdeklődtek. Fordított pszichológia, és kiválóan
működött is, mert kellően összezavarodtam tőle.
– Mik a céljaid? Mit tervezel? – ismételte meg a kérdést.
– Nem szeretnék erről beszélni – ingattam a fejem
kábán. – Körte, segíts, mi folyik itt? – pillantottam a

menedzseremre.
– Körte csak meghallgatja a beszélgetésünket, nem
foglal állást, tekintve, hogy minden előadója a kiadómmal
áll szerződésben, és szeretné még őket színpadon látni –
válaszolta
helyette
Balogh
fenyegető
stílusban,
megakadályozva, hogy Körte bármit is mondhasson. A
francba. – Tehát újra megkérdezem. Mik a céljaid,
Bexikém?
– Nem… Nem tudom – mondtam zavartan.
– Ó, dehogynem tudod – vigyorgott rám, de ez nem volt
igazán megnyugtató arckifejezés. Inkább eszelősnek
hatott, és kifejezetten örültem, hogy nincs a közelében
semmi hegyes, éles, vagy esetleg bármi, amivel lőni lehet,
mert akkor azok lettek volna az utolsó pillanataim. – A
nyár végén lejár a szerződésed a kiadómmal, amit nem
fogsz meghosszabbítani, mert felvételizel az egyetem
előkészítő szakára, ahová nyilván bekerülsz, tekintve,
hogy rendkívüli tehetségnek tituláltak. Nem? Vagy rosszul
tudom? – kérdezte. Igazán jól informáltnak tűnt.
– Nem, nem tudja rosszul – mondtam a szám szélét
harapdálva. Fogalmam sem volt, mire megy ki a játék,
mégis azt éreztem a hangsúlyból, a stílusból és a szituáció
baljós jellegéből, hogy én csak vesztesként jöhetek ki
belőle.
– Nagyszerű. Gratulálok hozzá. Büszke vagyok, hogy a
kiadóm által felfuttatott és felfedezett előadó ilyen komoly
eredményeket ér el.
– Ennek semmi köze a kiadójához – kértem ki

magamnak.
– Hogyne – biccentett hanyagul. – De belegondoltál már
abba, hogy mit hagysz magad mögött? Romokat.
Omladozó, füstölgő romokat – mondta.
– Tessék? – kérdeztem döbbenten, miközben az
üvegajtóra pillantottam, ami mögött Márk érdeklődve állt,
és kifelé nézett az irányunkba.
– Ahogy mondom. Mert valljuk be, te úszod meg a
legkevesebbel. A kiadó természetesen túl lesz a mostani
kínos szituáción, veled vagy nélküled, nem számít. De a
többieket, az úgynevezett barátaidat azért rendesen bent
hagyod a mélyvízben, holott nem biztos, hogy tudnak
úszni.
– Nem értem, hogy miről beszél. Semmilyen mélyvízben
nem hagyok senkit! – kértem ki magamnak.
– Igazán? Miért is nem? Kiszúrtál velem, holott
figyelmeztettelek arra, hogy ez nem bölcs döntés. De te
magasról tettél rá, és ellenszegültél nekem, belekeverve
mindenki mást is. Rendben, állok elébe, ha harc, hát
legyen harc. De kivel is harcolok? Veled? Miért? Mit tudok
veled kezdeni? Semmit. Te lelépsz, lejár a szerződésed a
nyár végén, nem kényszerítelek arra, hogy maradj, sőt,
igazán meg fogok könnyebbülni, mert annyira nem vagy
jó, mint amennyire sok gondot okoztál. Visszamész
tanulni? Gratulálok, további sok sikert! Én kivettem
belőled, amit tudtam, amennyit értél, sőt, kamatoztattam
is. Egyébként is terhes számomra a jelenléted, nem
csinálsz
semmit,
nem
koncertezel,
nem
hozol

szponzorokat, nincs új albumod. Menj! Menj vissza oda,
ahonnan jöttél, ahová való vagy, nem fogok könnyeket
ejteni. Sőt, örülök, hogy megismerhettem a legönzőbb
embert a szakmában, pedig hidd el, régóta vagyok a
pályán.
– Hogy minek nevezett? – szaladt fel a szemöldököm, és
a meglepettségtől teljesen leblokkoltam.
– Tudod, még hasonlítunk is egymásra – folytatta
Balogh.
– Én semmiben nem hasonlítok magára! – kértem ki
magamnak.
– Ó, tényleg? – nevetett fel élesen a szikrázó
napsütésben, miközben a kezében tartott szivart
tanulmányozta. – Nézd meg, mit hagysz magad mögött.
Romokat és porfelhőt. Te kiszállsz? Megvan az utad? Jó,
örüljünk mindannyian Bexinek. Ó, elnézést, Budai
Rebekának – javította ki magát gúnyosan. – Megvan a
helyed, és az a hely jó hely. Kérdezd csak meg a kis
barátaidat, akik diákmunkából próbálják összehozni a
tandíjat, amit te szórakozva megkerestél az elmúlt
években a fellépéseiddel és jogdíjaiddal. Ők vért izzadva
próbálják megteremteni azt, amit te tapsikolva elértél,
csak közben ők nincsenek rendkívüli tehetségeknek
kikiáltva, mint egyesek – mutatott be a nappaliba Anti és
Daniella felé. – De neked sikerült, taps! – vette a szájába a
szivart Balogh, majd teátrálisan összecsapta a tenyerét. –
Mi van még? Ó igen, fordítsd a kiadója ellen az Evelin és a
Fogd be Aszád formációt, hiszen nekik is van más útjuk.

Várjunk csak, nekik nincs. Szerződés köti őket hozzám, és
ha úgy döntök, hogy feldühítettek, akkor nem adom ki a
lemezüket addig, amíg le nem jár a szerződésük, és sajnos
addigra nagy eséllyel elfelejtik őket az emberek, új sláger
hiányában. Mi történik akkor? Nos, igen, tudom már.
Semmi! Evelin elmehet újra utánzatnak, a fiúk pedig…
Róluk nem tudom, mit csináltak, mielőtt szerződtettem
őket, de őszintén nem is érdekel. Igaz, elmehetnek közben
más kiadónál próbálkozni, de mivel köti őket hozzám a
szerződés, még a gekkójukat is elperelem tőlük. Kit hagysz
még itt? Körtét? Te voltál az első menedzseltje. A szívétlelkét belerakta a projektedbe, hogy aztán a végén, egy
nagy kört megtéve visszatérj oda, ahonnan posztoltál egy
videót? Kereshet magának új Bexit. Vagy Lexit. Vagy
Kexit. Vagy mit bánom én! Itt hagyod a romokban, hogy
takarítson el utánad, mert te szerelmes kamaszlányt
játszottál. Kimaradt valaki? Nem. Vagy várjunk csak –
tettette a gondolkodást, töprengve nézve a kezében
füstölgő szivart, miközben nekem végiggördült az első
könnycsepp az arcomon. – Á, megvan. A szupersztárunk.
Nagy Márk – mondta ki Balogh, amitől összerándultam. –
Ha nem rendezed a kis incidenst, amit a mai cikk okozott,
akkor vége. Parkolópályára teszem Márkot, megmondtam
neked, hogy ha szórakozol velem, akkor kicsinálom ezt a
fiút! Ha akarom, nem adom ki a lemezeit, nem játszatom
a számait, letiltatom mindenhonnan, lemondom a
koncertjeit, kezdve a ma estivel, és bedarálom, miközben
felépítek egy új Nagy Márkot. Vagy kettőt. De lehet, hogy

ötöt is, hogy hétfőtől péntekig kirúghassak egyet, ha
kedvem tartja. Aztán lesznek újak. Ébredj fel, Bexikém,
ebben a szakmában nekem van szavam, nevem és
hatalmam, ti pedig pótolhatóak vagytok mindannyian! És
ha most az jár a fejetekben, hogy nem érdekes, mert Nagy
Márk Pop/Rock-zsűritag lesz, és sikeres marad, akkor jól
figyelj rám, vagyis inkább a műsor producerére! – vette
elő a telefonját, és kihangosítva tartotta a kezében,
miközben a készülék kicsengett.
Egy férfihang vette fel, mire Balogh megköszörülte a
torkát.
– Szevasz, BPRP.
– Szia, mi újság? Tudunk már valamit a cikkről, ami
kiment ma a netre? – kérdezte a hang.
– Rajta vagyok, egy órán belül visszaszólok, hogy mi ez
az egész – mondta Balogh. – De figyelj csak, ez most elég
hangos. Nagy Márk zsűritagsága mennyire fix?
– Eléggé, de még nem ment ki a sajtóközlemény. Várjuk
a fejleményeket, hogy mi ez az egész, ami ma történt. Ha
sikerül csírájában elfojtani, akkor még jót is tehet a
műsornak, mert most mindenki Nagy Márkról beszél,
ennél nagyobb hype-ot szándékosan sem lehet generálni.
De ha tényleg az van, ahogy a cikk írta, és a közvélemény
nem változik a személyével kapcsolatban, akkor nem
vállaljuk, mert nekünk nem kell utált zsűritag. A
megosztó, az rendben van. De a gyűlölt, az nem fér bele,
nézőket veszítünk vele.
– Rendben, intézkedem, és hívlak, ahogy tudok valamit.

Ha esetleg problémás, akkor van más helyette?
– Persze, hogyne lenne. Négy másik személy is talonban
volt, abból egy lett a beugró zsűritag helyettesítésnek, ha
Nagy Márk esetleg lebetegszik, vagy bármi történik vele,
amitől nem tud adásba kerülni. De ha azzal hívsz vissza,
hogy menthetetlen a helyzet, akkor megoldjuk az egészet
nélküle, semmi probléma.
– Rendben, egy órán belül visszaszólok.
– Nagyon kösz a hívást, várom.
– Ugyan, bármikor. Ó, még valami.
– Igen?
– Lenne itt nekem egy új énekesem, friss, még teljesen
új a kiadónál, csak egy demója van, tudunk vele kezdeni
valamit? Ígéretes.
– Persze, küldj róla anyagot, és berakatom a duetthétre
valamelyik versenyző mellé.
Balogh letette a telefont, és mosolyogva nézett rám,
miközben én megsemmisülten hallgattam a beszélgetést a
Pop/Rock sztár leszek! producerével.
– Hát, így születnek és hunynak ki a csillagok. Üdv a
valóságban, Bexikém – ingatta a fejét Balogh a győztesek
elégedettségével az arcán.
– Nem teheti! – suttogtam elképedve.
–
Bármit
megtehetek
–
vágta
rá
olyan
természetességgel, hogy végigfutott a hátamon a hideg. –
Te
pedig
bármit
megteszel
nekem,
hogy
ezt
megakadályozd. Így működik ez.
– Ez nem így működik! Márk már döntött, és nem fog

meghunyászkodni csak azért, mert maga menteni akarja
a bőrét egy olyan szituációban, amibe tavasszal kergetett
bele, amikor azt kérte, hogy a dalai sikeressége és a
könyve érdekében inkább ne legyünk együtt! Ezt az
egészet maga generálta, és kiállunk a kapcsolatunkért,
ha kell, akkor nyilvánosan is! – fakadtam ki totálisan
csapdában érezve magam.
– Rendben, legyen, ahogy akarjátok – tárta szét a
karját. – Akkor mehettek. Mindketten. Azonnali hatállyal
megszüntetem a szerződéseteket, és kiváglak titeket a
BPRP Recordstól. Neked csak jót teszek vele, nem? Hiszen
amúgy is menni akartál. Csak aztán viseld annak a
következményeit is, hogy amíg te a tanulmányaidra és
magadra koncentrálsz, mi történik Nagy Márkkal. Mert
megmondom neked: semmi – vágta az arcomba. – Két
telefonomba
kerül,
hogy
sehol
ne
fogadják.
Figyelmeztettelek, Bexikém, hogy ne cseszekedjetek
velem! Elbírod ezt így is? Tudva, hogy minden, ami ezután
ezzel a fiúval történik, az miattad van? Hogy te tehetsz
róla? – kérdezte, én pedig a másodperc töredéke alatt
lepergettem a szemem előtt egy alternatív jövőt, amiben
Nagy Márk nem Nagy Márk többé. A fenébe.
– Mit akar? – kérdeztem a könnyeimet nyelve.
– Oszd meg a kiadó álláspontját a kis balhétokkal
kapcsolatban, miszerint a videófelvételen látható jelenet
csupán egy közös fellépésetek próbája volt, a cikkben
pedig minden hazugság és rágalom, aminek jogi
következményei lesznek.

– Hogy micsoda? – kerekedett el a szemem. – Ezt senki
nem veszi be.
– Miért? A videón csak egy színpad mögötti csók látható.
Ami lehetett volna a ma esti koncertetek főpróbája is.
Miért ne lenne hihető? A kiadó álláspontja szerint ez
csupán a Gotye-dalhoz tartozó közös produkciótok
félreértelmezése volt, amit te meg is fogsz erősíteni, és
ennyivel lezártuk az egészet – oldotta meg az ominózus
cikk magyarázatát Balogh olyan profi észjárással, ami azt
igazolta, hogy nem véletlenül tart ott, ahol. Balogh látta
rajtam, hogy meginogtam, ezért gyorsan hozzátette: –
Kapsz két percet, hogy átgondold – sétált el pont olyan
távolságra, hogy Körtével suttogva tudjunk beszélni, de
még fenyegetve érezzük magunkat a közelsége miatt.
– Bazki, gyerek – dörzsölte meg a homlokát. – Figyelj, ha
akarod, akkor lelépünk, mindannyian, itthagyjuk ezt az
egész szart, és majd lesz valahogy – mondta, próbálva
nyugtatni, mire azonnal megráztam a fejem.
– Nem! Ezt egyedül kell megoldanom – feleltem abban
bízva, hogy megérti, amit mondok, és visszavesz a
lendületből. – Figyelj. Felelősséggel tartozol a többiekért,
nem rúghatsz fel mindent, csak azért, mert én elszúrtam.
– Nem szúrtál el semmit – vágta rá azonnal.
– Dehogynem – mosolyodtam el a könnyeimet nyelve. –
Tudod, egy pillanatig tényleg elhittem, hogy van olyan,
amikor minden stimmel. De az senkinek nem jár. Nekem
sem – töröltem meg a szemem. – Rendbe kell ezt hoznom,
Körte.

– És mégis hogyan? – tárta szét a karját tanácstalanul. –
Ha előállsz Balogh javaslatával, akkor Márk be fog őrülni,
és neki fog menni a kiadónak. Képletesen. Vagy a franc
tudja, akár szó szerint is – gondolkodott.
– Nem fog – feleltem halkan.
– Ne viccelj, ismered. Tudod, hogy milyen! Azonnal
ugrik, ha rólad van szó. Olyankor nem gondolkodik.
– Most máshogy lesz – ráztam meg a fejem.
– Hogy érted?
– Oké, figyelj. Csak egyféleképpen menthetem meg ezt
az egész helyzetet, ami miattam tart itt.
– Éspedig?
– Ha felégetem magam mögött a hidat. De úgy, hogy ti a
túlparton maradtok, mindannyian – szóltam csendesen.
– Márk nem marad a túlparton – kontrázott azonnal.
– De. Egy esetben ott marad.
– Nem tetszik ez nekem, gyerek. Nagyon nem tetszik.
– Nekem sem. De nincs más választásom.
– Mit fogsz tenni?
– Megmentem a karrierjét.
– Mitől?
– Magamtól – feleltem.
– Gyerek, eszedbe ne jusson! – kerekedett el Körte
szeme, de a szavába vágtam:
– Igaza van Baloghnak.
– Neki sosincs igaza – kérte ki magának.
– De most kivételesen beletalált. Nem hagyhatok
magam mögött romokat, miközben én kisétálok a képből.

Amit tettünk Márkkal – suttogtam keservesen –, az
romantikus volt. És izgalmas. És őrültség. De nem helyes.
Ezt mindketten tudtuk, és mégis… Talán a legszebb
hónapok voltak az egész életemben. De ára van. Mint
mindennek.
– Gyerek, azért ne túlozz, egy kedves kis titkolózásról
beszélünk, nem arról, hogy te vagy az Antikrisztus –
ingatta a fejét.
– A mai cikk után ezt nehéz lesz elhitetni bárkivel –
mondtam szomorúan. – Figyelj! Tegyél meg nekem
valamit, oké?
– Bármit, gyerek – bólintott a szemembe nézve.
– Erről, ami ma itt elhangzott hármunk között, arról
soha, de soha ne beszélj Nagy Márknak.
– Mi? Miért? Meg fogja tudni, hiszen valamit mondanod
kell neki!
– Fogok is. Csak nem ezt – suttogtam.
– Mire készülsz, gyerek? – meredt rám ledöbbenve,
miközben Balogh visszaért hozzánk, és kérdőn nézett
rám.
– Nos?
– Vállalom, hogy megosztom a kiadó közleményét az
üggyel kapcsolatban.
– Nagyon helyes – biccentett. – Ha van egy kis
szerencséd, akkor ez ennyi volt, és azon kívül, hogy
örökké guglizható marad a kis botlásod, más probléma
nem származik belőle.
– Rendben – biccentettem. – Maga pedig visszahívja a

Pop/Rock producerét, és kiáll Nagy Márk mellett – tettem
hozzá.
– Nem vagy abban a helyzetben, hogy megmondd, mit
csináljak – szórt szikrát a kiadótulajdonos szeme,
miközben rám nézett.
– De, még abban vagyok – emeltem meg az állam, és
álltam a tekintetét.
– Na, egészen kezdesz belejönni, biztos, hogy most
akarsz kiszállni az egészből? Lenne helyed a szakmában,
kezdesz úgy reagálni, ahogyan én – röhögött fel őszintén.
– Köszönöm, nem kérek belőle – vágtam rá gondolkodás
nélkül.
– Ahogy gondolod. Tehát. Miután ma megosztod a
közleményt, visszahúzódsz, amennyire csak tudsz, a
szerződésed lejártáig nem akarok hallani rólad a
médiában vagy a sajtóban. Engedélyezett a nyár végén
egy búcsúinterjú egy általad választott újságnak, továbbá
egy búcsúfellépés, amelynek körülményeit a BPRP kiadó
határozza meg. Ezenkívül ne halljak rólad. És akkor
tulajdonképpen végeztünk is egymással – gondolkodott el.
– Szeretném, ha a maradék rövid időt a kiadónál
észrevétlenül töltenéd.
– Rendben. Megtenne nekem valamit? – kérdeztem.
– Mit? – csodálkozott el.
– Fogjon velem kezet úgy, hogy az odabentről
látszódjon.
Balogh széles vigyorra húzta a száját, és felém
nyújtotta a kezét. Elfogadtam, és a szemébe nézve

megráztam, majd szaporán véve a levegőt megfordultam
az üveg teraszajtó irányába.
– Gyerek, ezt ne! – szólt utánam Körte, aki akkor már
tudta, hogy mit miért teszek, de nem figyeltem rá, hanem
egyenesen az ajtóhoz léptem, ami mögött Márk állt, arcán
olyan döbbent csalódottság tükröződött, amilyet még nem
láttam.
Kinyitottam az ajtót, és megálltam előtte.
– Te most viccelsz, ugye? – kérdezte elképedve.
– Nem – feleltem, tudva, hogy Márk egy szót sem hallott
az egészből, csak a látottak alapján próbálta összerakni,
hogy mi történhetett.
– Megállapodtál vele?
– Sajnálom, Márk – néztem a szemébe, és igyekeztem
elnyelni a könnyeimet, amik kitörni készültek.
– Ennyi? Sajnálod? És mi van azzal, amiket mondtál? Mi
van a terveinkkel? Beka, mi a szart tudott mondani, ami
percek alatt megváltoztatott benned bármit? Úgy jöttünk
ide vissza, hogy felrúgunk mindent, és te kezet fogsz ezzel
az emberrel? Tönkre akart tenni! Megőrültél? – fakadt ki,
és látszott rajta, hogy összezavarodott a látottaktól. Pont
úgy, ahogy akartam.
– Nézd – köszörültem meg a torkomat, és megpróbáltam
erősnek tűnni, miközben remegett a gyomrom, és
fojtogatott a sírás. – Meggyőzött.
– Mivel győzött meg? – akadt ki teljesen.
– Kaptam egy… – túrtam a hajamba. – Egy ajánlatot.
Balogh ismer valakit a felvételiztetők között, és

garantálta, hogy sikerül a felvételim, ha együttműködöm
vele…
– Egy ajánlatot? Egy ajánlatot??? – kerekedett el a
szeme, és az arcán a gyűlölet felváltva keveredett a
csalódottsággal és hitetlenkedéssel. Kegyetlenül fájt
látnom, pedig pontosan ezt akartam elérni.
– Igen, Márk, egy ajánlatot. Elvégre mindenkinek van
egy fontossági sorrendje, nem? Hagyjuk ezt az egészet,
mert nem éri meg, neked sem, és nekem sem. Vannak
terveink, és ez mindenek felett áll, nálam ugyanúgy, mint
nálad. Elsősorban zenész vagyok, minden más csak utána
következik – közöltem kíméletlenül, miközben a
szívdobogásom a fülemben pulzált, és minden erőmmel
azon voltam, hogy végig tudjam vinni ezt a hazugságot.
– Nem, Beka – ingatta a fejét összetörten. – Én nem
tudom, hogy te mi vagy – vágta a szemembe dühösen,
majd megragadta az ajtót, és teljes erővel bevágta
előttem. Az üveg egy pillanatra megrezgett köztünk, majd
ezer szilánkra robbanva összetört, és csörömpölve hullott
a nappali márványpadlójára és a kinti térkőre. A
teraszajtó keretén át néma csendben néztem, ahogyan
Márk megfordulva átvág a nappalin, és szó nélkül kimegy
a házból, bevágva maga után azt az ajtót is.
A
többiek
ledöbbenve,
elkerekedett
szemmel
kapkodták a fejüket, az egészből semmit nem hallottak,
csak azt látták, hogy Márk kitöri az üveget, és elviharzik.
Kérdőn meredtek rám az üveg nélküli ajtókereten át,
miközben Balogh megállt mellettem. A cipőtalpa alatt

recsegett a friss üvegszilánk, és Nagy Márk után nézett,
aki már elment a házból. Balogh a vállamra tette a kezét.
– Hah! Milyen jól áll Márknak a düh, kellene neki egy
ilyen rosszfiús album – tervezgetett. – Mit gondolsz erről?
Tudnál neki őszig írni valami dühös szöveget? – pillantott
rám.
– Kapja be! – közöltem egyszerűen, és undorodva
lesöpörtem a karját a vállamról, majd elindultam a kerten
át a Balaton irányába.
A hátam mögött hallottam, ahogy a többiek egy
emberként hördülnek fel. Daniella azt kérdezgette, hogy
„most mi a szar van, megint szakítottak?”, Aszádék azt
ünnepelték, amit Baloghnak mondtam, Balogh Botonddal
kezdett üvölteni, Evelin Pablóval facetime-olt, Lili
szomorúan nézett Márk után a csukott ajtóra, Anti
értetlenül kapkodta a fejét, én pedig otthagyva őket
kisétáltam a kerten át a partra, és leültem. Abban a
pillanatban eltört a mécses, zokogni kezdtem. Nem
tudtam kitörölni az emlékezetemből Nagy Márk
gyűlölettel teli arcát, ahogyan rám nézett.
A stéget csapkodó hullámokat homályosan láttam
magam előtt, az alkarommal a könnyeimet törölgettem, és
oda sem fordultam, amikor Körte leült mellém, csak
tovább sírtam, ő pedig kissé esetlenül megpaskolta a
vállamat.
– Ez volt a megoldásod? Hazugságot hazugsággal? Hogy
meggyűlölteted magad vele? – kérdezte halkan.
– Nem volt más választásom – szipogtam. – Csak így lesz

Márk rendben.
– Bazki, gyerek – sóhajtotta meggyötörten.
– Soha nem tudhatja meg – motyogtam. – Megígéred
nekem, Körte?
– Megígérem – biccentett.
– Így lesz a legjobb.
– Kinek?
– Neki – feleltem.
– És mi lesz veled? – pillantott rám szomorúan.
– Az nem számít – töröltem le az arcomat.
És, bár aznap megszakadt a szívem, várt még rám egy
kemény feladat. Mégpedig hogy mindenkivel elhitessem,
a „bitch” viselkedésem, és az, ahogyan kidobtam Nagy
Márkot, az én vagyok. Az új énem. A többiek nem
tudhatták, hogy mi hangzott el a kertben Balogh és
köztem, a társaságunk tagjai nem tudhatták az igazságot,
mert visszajutott volna Márk fülébe. Így aztán a
többiekben az a verzió élt, hogy végül én voltam az, aki
tartott annyira Baloghtól, és féltette annyira a jövőjét,
hogy kiadta Nagy Márk útját a balhé elcsitítása
reményében. Nem mondtak róla semmit nekem, pedig
tudtam, hogy megvan a véleményük. Hogy Márkkal
együtt csalódtak bennem. De soha, a csapatunk egy tagja
sem vágta a fejemhez. Megtartották maguknak a
véleményüket. Részben azért, mert a negatív megítélés
ellenére tiszteletben tartották. Részben pedig azért, mert
Körte (a sztori teljes egészét ismerve) mellszélességgel

kiállt mellettem, és neki senki nem mert ellenszegülni.
Végül egyetlen személlyel osztottam meg a titkomat, aki
mindenki közt a legokosabbnak bizonyult a maga
tapasztalatlanságával és életkorával. Lili. Lili már akkor
tudta, hogy soha nem egyeznék meg Baloghgal, amikor az
üvegen át látta, hogy kezet fogtunk egymással. A húgom
volt az egyetlen, akit beavattam abba, hogy mit miért
tettem. És rettenetesen sokat számított, hogy miután
megismerte a részleteket, egyetértett velem. Aznap mi
Lilivel hazamentünk a Balatonról, utána pedig minden
úgy
történt,
ahogyan
számítottam
rá.
Miután
megosztottam a BPRP kiadó közleményét, az indulatok
csitultak.
Természetesen
voltak
kétkedők,
összeesküvéselmélet-hívők, és azok, akik ezt az egészet
nem vették be, de nagy általánosságban a közönség
elfogadta, hogy a kiszivárgott videófelvétel csupán a
Somebody That I Used To Know előadásunk próbája volt.
Ezt Balogh kegyetlenül okosan kitalálta, hiszen mindenki
látta már tőlünk Márkkal ezt a befejezést a Pop/Rock
duettdöntőjén, és abszolút hihető magyarázatnak
bizonyult. Így aztán lecsengett, lepörgött a falakon, és
már csak egy sötét, erősen megkérdőjelezhető folt maradt
a nevünk mellett a Google-találatok között. De hamar
érkeztek új hírek, az emberek pedig másról kezdtek
beszélni. A Pop/Rock sztár leszek! bemutatta megújult
zsűrijét, amelyben Nagy Márk volt a húzónév. Emlékszem,
otthon voltam, amikor a tévében felcsendült a műsor
promója.

– Most lesz! Most mutatkozik be az új Pop/Rock-zsűri! –
kiáltotta anyu a nappaliból, én pedig a konyhapultnál
állva felkaptam a Nutellámat, és anélkül, hogy a tévé felé
pillantottam volna, bementem a szobámba, aztán
becsaptam magam mögött az ajtót.
A csukott ajtónak támasztottam a hátamat, és
visszafojtott lélegzettel hallgattam a csendes szobámba
beszűrődő hangokat.
– Negyedik zsűritagként pedig helyet foglal az ítészek
között a Pop/Rock sztár leszek! leghíresebb versenyzője, a
Nélküled és a Nem bírom gigaslágerek előadója, a
Hullócsillag című bestseller szerzője, az Aranycsermelydíjas és A nyár felsőteste címet viselő, örökké márkcsintó
énekes, Nagy Márk! – hangzott a riporter üvöltözése, én
pedig mosolyogva bólintottam egyet, és felbontottam a
Nutellámat.
Márk újra címlapra került, a koncertjei egész nyáron
teltházzal mentek, és gőzerővel készült az őszi műsorra,
hogy bemutatkozzon zsűritagként. A karrierje ismét a
csúcson volt, a Márker nevű applikációja első volt a
letöltések között, a dalai ömlöttek a rádióból és a tévéből,
továbbá piacra dobott egy új matricaalbumot is, ami a
nyár slágere lett. Engem, érthető okok miatt, látni sem
akart, így csupán közvetetten értesültem a dolgairól, de
őszintén boldog voltam attól, ami vele történik. Nem
találkoztunk, nem futottunk össze és nem beszéltünk
egymással. Egyetlenegyszer jelentkezett, a felvételim
napján, akkor kaptam tőle egy üzenetet, de válasz nélkül

hagytam, mert nem tudtam rá mit írni. Akkoriban éjjelnappal a felvételire gyakoroltam, vagy Norbinál voltam a
hangszerboltban, vagy elméletet magoltam otthon, ezzel
el is teltek a napok, aminek örültem, mert legalább
lekötötte valami a figyelmemet. A felvételire minden
kérésemet figyelmen kívül hagyva anyu, György, Lili és
Körte is elkísértek. Az ajtó előtt állva egy csepp idegesség
sem volt bennem, mert biztos voltam benne, hogy meg
fogom csinálni. Nemcsak azért, mert tényleg rettenetesen
sokat készültem, hanem azért is, mert tudtam, csak egy
sikeres felvételi esetén lesz kerek a hazugságom, amit
Nagy Márknak mondtam. Így aztán, amikor végeztem a
felvételi bizottság előtt, Daczi Elemér elégedetten bólintott
a teljesítményemre, én pedig egy „úristen, megcsináltam!”
sóhajjal vettem tudomásul az eredményt, és kifelé
indultam.
Körte idegesen járkált a folyosón fel-alá, majd amikor
kiléptem a teremből, két kézzel megragadta a vállamat, és
az arcomba bámult.
– Mondd már, gyerek! Hogy sikerült? Felvettek? –
kérdezte türelmetlenül, nekem pedig továbbsiklott róla a
tekintetem a többiek irányába, majd hatalmasat sóhajtva
lesütöttem a szemem. Anyu szorosan összekulcsolt,
elfehéredett ujjait maga előtt tartva izgult, György
nyugtatóan a vállára tette a kezét, Lili pedig a szája
szélébe harapva meredt rám.
– Felvettek. Előkészítős vagyok – mondtam ki
egyszerűen. Akkora kő esett le a szívemről, hogy szinte

beleszédültem a megkönnyebbüléstől, és miközben anyu
sikoltozott, Körte ököllel a levegőbe bokszolgatott
örömében, György pedig gratulált, nekem a húgomra
tévedt a tekintetem.
– Lili, mit csinálsz, ne írd ki sehova! – kiáltottam, látva a
kezében a telefonját.
– Én csak… – riadt meg. – Csak küldtem egy csoportos
üzit a többieknek, mert írogattak, hogy mi van már. Nem
gondoltam, hogy baj, azt hittem, mondhatom – motyogta
elszégyellve magát, nekem pedig abban a pillanatban
rezegni kezdett a telefonom.
– Nem, semmi baj – suttogtam mosolyt erőltetve az
arcomra, és elővettem a mobilomat, amire sorban
érkeztek a gratulációk. Anti, Daniella, Aszádék, Evelin,
Sanyi, a sofőr, Betty, és… És a sok kiabálós, smiley-kkal teli
üzenet között ott volt egy Nagy Márktól is:
„Gratulálok, Beka! Örülök, hogy a fontossági
sorrendednek megfelelően alakultak az események.
Nagyon meglepő, hogy sikerült, nem gondoltam volna…
Ja, várjunk csak, de. Mindegy.”
– Minden oké, gyerek? – kérdezte Körte.
– Persze, csak a többiek írtak – legyintettem, és
elraktam a telefonomat, majd mosolyogva hallgattam a
terveket arról, hogy hová menjünk megünnepelni a
sikeres felvételimet. Egyébként marha sok kedvem volt
hozzá.
Azóta nem kommunikáltam Márkkal, nem írt többet,
én pedig válasz nélkül hagytam az egyetlen üzenetét,

amit a szakításunk után kaptam tőle. Tudtam, hogy azért
írta, hogy provokáljon. Mert nem nyugodott bele a
történtekbe. Mert vitatkozni akart. El akarta mondani,
hogy mit gondol rólam. De nem engedtem neki. Majd'
beledöglöttem, de nem írtam vissza. Hagytam, hogy
utáljon, bízva abban, hogy az utálata majd átlendíti
mindenen, és így is történt. Az ő csillaga egyre
fényesebben ragyogott, az enyém pedig kezdett végleg
kihunyni. Pont úgy történt minden, ahogyan történnie
kellett. És látva, hogy a magánéleti válsága milyen löketet
adott neki a munkájában, úgy éreztem, megérte, akkor is,
ha én minden percben belehaltam egy kicsit a hiányába.
Közben a nyári napok csak teltek, a többieket pedig
lekötötték a programok. Az Evelin és a Fogd be Aszád
formáció Körtével és Sanyival, a buszsofőrrel megindult a
harmincöt állomásos Csalamádé lemezbemutató turnéra.
Antit Norbi felvette diákmunkára a hangszerüzletbe,
amikor nem melózott, akkor pedig a barátnőjével töltötte
az idejét. Daniellával. Aki szintén dolgozott, ő általános
iskolásoknak
vállalt
csellóoktatást.
Az osztálynyi
gyerekből egy héten belül két tanítvánnyal maradt, az
összes többit a szülők eltiltották a foglalkozástól, és
panaszt is tettek a suliban. Ha jól tudom, az egyik kölyök
pszichológushoz is járt egy darabig, miután Daniella
oktatta. Pabló az Üres Utcákkal szintén turnézott,
fesztiválról fesztiválra járták az országot, egyszer pedig
Londonban is felléptek. Nagy Márk pedig… A neten
látottak és a többiektől elvétve elkapott információk

alapján bulizott, koncertezett, elment nyaralni, és… Élte
az életét. Felhőtlenül. Boldogan. Nélkülem. Miközben
játszottam, amit játszanom kellett, méghozzá azt, hogy én
szakítottam Márkkal, és éppen ezért egy cseppet sem
érdekel, otthon is bepörögtek az események. Ha nem lett
volna elég annyi változás az életemben, hogy Nagy
Márkkal szétmentünk, és hogy sikeres felvételt nyertem a
Zeneművészeti
előkészítőjére,
anyu
és
György
bejelentették, hogy összeköltöznek, méghozzá egy új
házba, tehát költözünk. Talán ez volt az utolsó csepp, ami
teletöltötte azt a bizonyos poharat, mert valahogy ezt már
képtelen voltam normálisan kezelni, úgy, ahogyan illett
volna. Elkezdődött a háznézés, és amíg anyu, Lili és
György is lelkesen belevetették magukat az ingatlanpiac
rejtelmeibe, másról sem beszélve, csak négyzetméterekről,
kertrendezésről és frekventált környékekről, én kísértem
őket rendületlenül, de inkább csak a háttérbe húzódva,
néma szemlélőként vettem részt az újdonsült családi
idillben.
– Mit gondolsz? – kérdezte Lili odalépve hozzám, és
fürkészve figyelte az arcomat. – Mert szerintem szép, és az
lenne az én szobám, az meg lehetne mondjuk a tiéd –
kezdett tervezgetni.
Érdeklődve hallgattam, miközben körbenéztem az üres
házban, aminek kertjéből beszűrődött anyu és György
beszélgetése az ingatlanossal. Nem akartam letörni Lilit
azzal, hogy már megint nem tetszik a ház, amit
megnéztünk. Mert nem azzal volt a gondom. Hanem a

világ összes házával, ami nem a mi körúti lakásunk.
Egyszerűen nem akartam elköltözni, de senki nem
kérdezett meg róla. Én pedig úgy éreztem, ezzel a lépéssel
végérvényesen elveszítem az összes emlékemet, és azt,
ami valaha voltam.
– Beki? – pillantott rám Lili aggódva, én pedig
kizökkentem a bambulásból.
– Nekem is tetszik – mondtam ki azt, amit hallani akart,
és ezt megerősítettem anyuéknak is, akik szörnyen
lelkesnek tűntek. Néztem a hármasukat, ahogyan
egységesen, együtt tudnak örülni egy döntésnek, és bár
semmilyen érzelmem nem volt az épülettel kapcsolatban,
mégsem akartam letörni anyut és Lilit, akik annyira
beleélték magukat a változás lehetőségébe. Túl régóta
voltunk csonka család, túl régóta vágytak arra, hogy újra
egységgé váljunk, hogy bezavarjak a képbe. Így aztán azt
tettem, amiben egészen profi lettem azokban az időkben.
Megjátszottam magam, megjátszottam, hogy minden oké,
és elhitettem velük, hogy ugyanazt gondoljuk az egészről.
A
régi
lakás
kipakolása
tulajdonképpen
zökkenőmentesen ment, már ami a többieket illeti. Én
csak néma csendben néztem, ahogyan fogynak a dobozok
és bútorok, majd végül már nem volt ott semmi. Nagyjából
úgy nézett ki a lakás, mint ahogyan én éreztem magam.
Üresnek.
Nem volt meg a helyem sehol sem. A régi lakás üres
volt, az új házat belengte a tervezgetés, a jókedv, én pedig
nem akartam elrontani a jelenlétemmel. A többiek

dolgoztak, turnéztak, elvoltak. A kiadóval megszakadt a
kapcsolatom, nem dolgoztam, nem mentem koncertezni,
nem adtam új dalszövegeket. A felvételi előkészítő őszig
nem kezdődött el. Már megint nem tudtam, hogy ki
vagyok valójában. Mert többé nem voltam Bexi, de még
nem voltam újra Budai Rebeka sem. Éppen ezért
leléptem. Már megint. Két hónapot töltöttem apunál.
Valahol BAZ megyében.

5.
Ez mentette meg a nyaram. Ha ezt nem lépem meg, akkor
biztos, hogy nem így alakult volna, és ezért örökké áldani
fogom az eszem, mert ha nem ott vagyok, ahol, a
nyugiban, mindentől és mindenkitől baromi messze,
akkor biztos, hogy nem bírják az idegeim a BPRP végső
nagy kicseszését velem szemben. Ugyanis Balogh az
utolsó, kiadó által meghatározott búcsúfellépésemre
bedobta az aduászát, amivel a legnagyobb törést
okozhatja bennem. Kötelezett arra, hogy a Pop/Rock új
évadának első élő adásában sztárvendég legyek. Még csak
fel sem hívott senki a kiadótól, ezt a tényt Körtével
üzenték meg nekem. Egy utolsó döfés a szívembe
Baloghtól, mielőtt végleg megszabadulunk egymástól.
Normál esetben ez a hír a földbe döngölt volna, ha
mondjuk otthon ér, de mivel egy világvégi eldugott helyen
voltam, csak mosolyogva néztem Körte telefonját a
kezemben, amin az e-mailt elolvastam. Apu háza mögött,
az erdőnél ültünk egy túrázóknak kihelyezett faasztal
melletti padon. A fölénk tornyosuló fák csak szűrten
engedték át a napsugarakat, a környéken néma csend
volt, csupán a természet neszei vettek körül minket.
– Oké, ezzel nem lesz gond – adtam vissza a telefont. –
Megcsinálom a műsort, ha ezt kérik tőlem – vontam meg a
vállamat.
– Ennyi? – tárta szét a karját kérdőn.
– Ennyi – feleltem.

– Na, jó, mi van veled, gyerek? Miért nem készít ki a
tudat, hogy Nagy Márk előtt kell a színpadon állnod? Azon
a színpadon. AZON A BIZONYOS SZÍNPADON – mondta
szájbarágósan, mire csak megráztam a fejem, és
széttártam a karomat.
– Az is csak egy színpad, olyan, mint az összes többi. És
ha azt vesszük, ott kezdődött minden. Érjen ott véget –
mondtam.
– Nem tetszik ez nekem – tekergette a szakállát. – Mi
történt itt veled? – pillantott körbe. – Nyugtatót raknak a
vízbe, vagy mi? Azt hittem, hogy tombolni fogsz – tűnődött
el.
– Minek tomboljak? Ott áll a levélben feketén-fehéren,
hogy ez nem felkérés, hanem utasítás. Nincs más
választásom, akkor meg minek boruljak ki? – kérdeztem.
– Hát, legalább akkor az egyikőtök normálisan kezeli a
kialakult helyzetet – dünnyögte Körte, és láttam rajta,
hogy amint kimondta, már meg is bánta. Felvont
szemöldökkel néztem rá.
– Mi? – kérdeztem, érezve, hogy az idilli, nyugodt
környezet ellenére kezd felszaladni a pulzusom.
– Semmi – legyintett, de tudta, hogy már késő, így félve
nézett rám. – Na jó – adta meg magát. – Márk nagyon
tombolt, amikor megtudta.
– Értem – biccentettem. – Jogos, haragszik rám, nem
akar látni, és most a műsorban kénytelen lesz elviselni
legalább három percig.
– Gyerek, ez nem biztos – tekergette a szakállát.

– Hogy érted? – kérdeztem félve. – Visszadobja emiatt a
zsűrizést? – kerekedett el a szemem.
– Azt azért nem, tekintve, hogy szarrá promózták vele a
műsort.
– Akkor?
– Engedélyt kért a műsor producerétől, hogy a
fellépésed alatt kimehessen a stúdióból. Rábólintottak.
Éppen ezért az előadásod alatt nem mutatják majd
Márkot szemből, csak hátulról, a székét, amiben nem ő fog
ülni, hanem más, de ezt a nézők nem tudják majd. Csak a
stáb. Meg nyilván te, aki a „majdnem Nagy Márk” előtt
fogsz énekelni – magyarázta.
– Hű – néztem magam elé pislogás nélkül.
– Bocs, nem akartam ennyi szar hírrel jönni, de ez van –
tárta szét a karját szomorúan.
– Nem gond, örülök, hogy szóltál, legalább fel tudok
készülni.
– Sajnálom – sütötte le a szemét.
– Nem kell – nyugtattam, és megveregettem a vállát. –
Túl leszek rajta.
– Remélem, gyerek, nagyon remélem. Marha nehéz
végignézni azt, hogy rajtad kívül mindenki rendben van.
– Én is rendben vagyok – erősködtem.
– Hogyne, persze – gúnyolódott. – Pont úgy látom, hogy
marha jól vagy itt a ranchon, mint valami fuckin’ western
filmben. Amúgy mi a bánatos szart csinálsz itt egész nap?
– nézett körbe értetlenül.
– Nem tudom – vonogattam a vállam. – Sétálok, ilyesmi.

– Jézusom, azt ne mondd, hogy itt az üresfejű is veled.
– Dehogy! Egyedül sétálok – győzködtem.
– Semmi istállótakarító srác? Vagy gombász?
– Semmi – nevettem el magam keservesen. – Elmúltak
azok az idők, amikor BAZ megye híres volt a félmeztelen
srácokról.
– Pedig jó idők voltak azok – húzta szomorú mosolyra a
száját Körte.
– Jók bizony – erősítettem meg, tudva, hogy igazából
mindketten ugyanarra gondolunk.
– Szóval mit csinálsz itt leginkább? – terelte vissza a
témát arra, hogy mivel töltöm az időmet.
– Napközben csak sétálok, járom a természetet, ilyesmi.
Kikapcsol – magyaráztam. – Esténként pedig, miután
mindenki elaludt, általában üzengetek a többiekkel,
elmesélik, hogy mi van velük, aztán csak bedugom a
fülesemet, és… nem tudom. Gitározom, komponálgatok,
jegyzetelek…
– Jegyzetelsz? – kérdezte, miközben agyoncsapott egy
szúnyogot a tetovált karján.
– Aha.
– És mit jegyzetelsz, kedves Budai Rebeka? – vigyorodott
el.
– Hát, csak úgy… Nem is tudom. Irkálok ezt-azt.
– Értem – bólogatott úgy, mint aki átlát rajtam. – Csak
úgy érdekességképpen, amolyan fun-fact szinten: hány
számot írtál Nagy Márknak, amióta itt vagy?
– Hatvankettő dalszöveget – vágtam rá kapásból.

– Jól hangzik, nem vagy mániákus, vagy ilyesmi – oltott
le mosolyogva. – Szerencsétlen márkerek életük végéig
arról a nyári napról fognak számokat hallgatni – röhögött
ki.
– Tudod, hogy van ez – vonogattam a vállam. –
Boldogtalan időkben jobban megy az írás.
– Tudom, gyerek.
– Mindegy – legyintettem. – Figyelj – túrtam a hajamba
–, ez semmi, csak majd ha Márk úgy dönt, hogy szeretne új
számot, persze csak akkor, ha túl tud lépni azon, ami
kettőnk közt volt, és képes szigorúan szakmailag
hozzáállni a dolgokhoz, akkor csak szólnia kell, és én
adom, amim van – mondtam ki kissé hivatalosan, tartva
magam Körte előtt, aki sajnos túl jól ismer, és azonnal
átlátott rajtam.
– Tudom. Nézd, ezt már beszéltük Márkkal, mert lassan
kelleni fog neki új dal. Én mondtam neki, hogy van ilyen
lehetőség, de egyelőre nem élne vele. Dalszerzőt keres
magának.
– Ó, oké, értem – sütöttem le a szemem.
– De nem talál elég jót – tette hozzá. – Figyelj, gyerek,
szerintem hamarosan megnyugszik, és fog tudni a
számaiddal dolgozni. Jó úton halad.
– Tényleg? – pillantottam rá visszafojtott lélegzettel.
– Aha. Lassan kitombolja magát. Eddig, amióta
szakítottatok, bulizott, meg pörgött mindenfelé, de most
kezd lenyugodni, ahogy közeledik a műsor.
– Ennek örülök – mondtam őszintén. – Van barátnője? –

tettem fel a kérdést hirtelen, anélkül hogy átgondoltam
volna.
Körte elhúzta a száját, és megrázta a fejét.
– Ne kérdezz tőlem ilyeneket!
– Szóval van – mosolyodtam el keserűen.
– Nem mondtam, hogy van.
– Nem is tagadtad – kontráztam, aztán sóhajtva
hátradőltem a padon, és a fejünk felett lévő lombkoronát
néztem a napszemüvegemen át. – De tudod, mit? Nem is
számít.
– Tudom, hogy számít – közölte, aztán dühösen
megtekergette a szakállát. – Jó, gyerek, mondom, hogy ne
érjen váratlanul. Tudod, milyen Nagy Márk, mindig
feltalálja magát, és eddig is tapadtak rá a csajok, de most,
hogy zsűritag lesz, és ennyit foglalkozik vele a média…
Van valami lány, akivel többször láttam, és posztolgat is
vele képeket.
– Köszönöm, hogy elmondtad – néztem rá hálásan.
– Nem szívesen, elhiheted. És hallottam ám, gyerek.
– Mit? – csodálkoztam.
– Hogy darabokra zúzta a szíved ez a hír.
– Ugyan, semmi bajom – legyintettem,

aztán

átgondoltam a hallottakat. – Na jó, még egy kérdés, és
lezárhatjuk a témát, jó? Akár örökre.
– Kérdezz csak, gyerek.
– Milyen a lány?
– Huh, mit mondjak? – forgatta a szemét. – Szép –
közölte. – És buta, mint a segg – tette hozzá, mire

akaratlanul is felnevettem. Ez így teljesen ráillett Nagy
Márkra.
– Jó, nem faggatlak tovább, lapozzunk.
– Ahogy gondolod, gyerek – nézett rám szomorúan. –
Hé, figyeled a híreket? – kérdezte.
– Nem nagyon netezek – ráztam meg a fejem.
– Kérsz egy sztorit?
– Persze! – vágtam rá, miközben mindketten felálltunk,
és visszafelé kezdtünk sétálni a házhoz.
– Megint megváltoztatták Nádor Geri számának a
címét, mert jogi akadályok merültek föl – röhögött
jóízűen.
– Nee! – kaptam a szám elé a kezem.
Geri debütáló száma több sebből is vérzett, és nemcsak
azért, mert Nagy Márk a Nélküled és a Nem bírom
kettősével a földbe döngölte a számot, hanem azért is,
mert nem sokkal a megjelenése után plágiummal
vádolták, mivel egy eddig be nem futott előadó sajátjának
vallotta a számot. És be is tudta bizonyítani, hogy már
évekkel (!) Geri debütálása előtt feltöltötte saját
előadásban. Ezután a MusicNotes és Geri menedzsmentje
gyorsan megváltoztatta egy picit a szöveget, és a szám
címét is, így lett Szívszakadásból Szívtörés, nem sokkal a
megjelenés után. De Körte legutóbbi infói alapján a
Szívtörés is szerzői jogokat sért egy másik előadó dala
miatt, így aztán most Szívhasadás lett Geri első dalának a
címe.
– Szerintem lassan le kellene cserélni egyszerűen

Kardiológiára, és akkor nem lesz többé ilyen gond –
mondtam, miközben visszaértünk a házhoz, ami előtt
Körte parkolt.
– Lehet – röhögött fel.
– Mondanám, hogy sajnálom, ami Gerivel történik, de a
legkevésbé sem – közöltem, és megpróbáltam lenyelni a
mosolyomat, mert kárörvendeni azért nem akartam.
Mármint nyilvánosan. Gondolatban azért bontottam egy
pezsgőt, és még le is részegedtem örömömben.
Körte kinyitotta a kocsiajtót, és kissé elkomorodott,
miközben rám nézett.
– Meddig maradsz?
– Passz. Majd jövök – vonogattam a vállam.
– A francba – ingatta a fejét. – Gyerek, tudod, hogy egy
szavadba kerül, és minden lehetne máshogy. Ha Márk
tudná, hogy mi történt Balogh nyaralójában a
megbeszélésen, akkor…
– De nem tudhatja! – vágtam a szavába élesen. – Értsd
meg, Körte, hogy mi vagy együtt vagyunk, és akkor
minden romokban hever körülöttünk, vagy külön
vagyunk, és akkor Márk rendben van!
– És veled mi lesz? Azzal ki törődik, hogy veled minden
rendben van-e?
– Minden teljesült, amit szerettem volna, egy szavam
nem lehet! – mondtam, utalva arra, hogy nem
panaszkodhatok, mert az egyszerűen pofátlanság lenne.
– Minden, kivéve azt, hogy boldog legyél.
– Többfajta boldogság van. Nekem ez a verzió jutott –

tártam szét a karomat.
– Nem jó ez így. Gyerek vagy még ahhoz, hogy így lásd a
dolgokat – nézett rám szomorúan, én pedig óvatos
mosolyra húzva a számat megvontam a vállam, és
átöleltem.
– Vigyázz magadra hazafelé – búcsúztam el.
– Te is vigyázz magadra itt a… – kereste a szavakat,
miközben körbepillantott – világ végén. És óvatosan a
sétákkal. Ki tudja, mikor jön szembe veled egy félmeztelen
tehenészfiú – röhögte el magát.
– Majd óvatos leszek – ígértem meg nevetve.
Körte elment, én pedig néztem, ahogyan a kocsija
távolodik, majd teljesen eltűnik az autópálya irányában.
Összefont
karral
meredtem
utána
a
délutáni
napsütésben, és a hallottakon gondolkodtam még azután
is, hogy már rég nem láttam az autót.
Egy héttel Körte látogatása után véget ért a nyár,
befordultunk az utolsó hetébe, én pedig hazamentem,
majd adtam egy interjút Gál Szilárdnak, ami a mai napon
jelent meg, egy cikkbe összegyűjtve a karrierem
legfontosabb állomásait. Az interjúban nem beszéltem
Nagy Márkról, nem beszéltem a kapcsolatunkról, sem a
múltbéli, sem a jelenlegi helyzetről, mert nem akartam,
hogy megint téma legyen. Így is ránk szegeződött minden
szempár, amiért jövő szombaton ott láthatnak minket
újra együtt a nézők, ahol egy évvel ezelőtt a duettdöntőn
felrobbantottuk a stúdiót a csókunkkal. Az óriási

médiaérdeklődést a jelek szerint Márk is csitítani akarta,
ezért is posztolgatott egyre sűrűbben a barátnőjével közös
fotókat. Hogy tisztázza a kapcsolati státuszát, mielőtt
megint összekerülünk egy műsorban. Illetve ABBAN a
műsorban. A régi lakásunkban, a kiürített (volt) szobám
ablakpárkányán ülve, a lenti körúti forgalmat bámulva
hallgattam Travistől az Idlewildot, azt a számot, amire a
szakításunk óta mindennap elaludtam, és miközben
körbelengett a nyugalom, megpróbáltam felkészülni az
utolsó hétre, amit Bexiként töltök el.
A körúton piros lámpánál sorban álló autók féklámpáit
bámultam épp, amikor üzenetem érkezett. Anyu
kérdezte, hogy mikor megyek haza. Furcsán és
szokatlanul néztem a kijelzőmön megjelenő betűket, mert
azt hittem, hogy otthon vagyok, majd eszembe jutott, hogy
a lakásunkat már nem nevezhetem így többé. Egy
búcsúpartin kívül, ami szerdán lesz, már semmi nem köt
ide többé minket, ettől pedig kissé összeszorult torokkal
fordultam körbe, és néztem szét az üres szobámban.
Minden szám, minden dalszöveg és minden dallam ebben
a pici helyiségben pattant ki a fejemből. Visszaírtam
anyunak, hogy hamarosan megyek, aztán még egyszer
elindítottam az Idlewildot, és visszafordultam az ablak
felé, hogy utoljára nézzem a körút forgatagát, ahogyan
eddig tettem reggelente, délutánonként, vagy éppen
álmatlanul ülve az ablaknál, az éjszaka közepén.
„Who lived a girl who was on a mission
Who lived a boy who was under suspicion

Tried hard to stay beside her
Until the devil put his seed inside her” – énekeltem
suttogva a szöveget, ami a fülhallgatómból szólt, és
szomorúan lehunytam a szemem az üres szobámban.
Egy órát töltöttem még el a régi otthonomban a Travisszámot hallgatva, aztán bezártam magam mögött a lakást,
és komótosan lépkedtem lefelé a lépcsőn. Kemál ajtaja
előtt elhaladva hallottam, ahogyan a töröknél üvölt a
zene, míg ő valami húst klopfol. Egy pillanatig
elgondolkodtam, hogy bekopogok, de végül úgy ítéltem
meg, hogy későre jár, és ha most bemegyek hozzá, akkor
sosem jutok haza az új házba, ezért csak végighúztam az
ujjam az ajtaján, és szomorú mosollyal mentem tovább. A
kapun kilépve beszívtam a késő nyári levegőt, ami már
csípőssé vált az esti órákban, és magában hordozta a
közelgő ősz illatát, majd intettem egy arra járó taxinak, és
beültem a hátsó ülésre.
– Hová megyünk? – érdeklődött az úti célom felől. Amit
jó lett volna tudni, de nem ment fejből, ezért elővettem a
telefonomat, és arról diktáltam be. – Rendben – pillantott
hátra a taxis, miután beütötte a címet a GPS-be, aztán
összeráncolt homlokkal meredt rám. – Te Bexi vagy.
– Igen – mosolyodtam el.
– Bírom a számaidat. Nézd csak, ezt hallgattam pont az
előbb – mutatott a műszerfalon lévő telefonra, amin a
Spotify volt megnyitva, és nyomkodta pár pillanatig, aztán
megtalálta a keresett számot. A Valaholt indította el, és
azt hiszem, örömet akart vele okozni, én pedig erőltetett

mosollyal bólintottam minden alkalommal, amikor a sofőr
a visszapillantóból vigyorogva nézett rám, amolyan „Na?
Mit szólsz?” pillantással. Nem igazán szóltam semmi, csak
kissé feszengve fészkelődtem a hátsó ülésen.
Azt hittem, soha nem ér véget a számom, közben pedig
egy kisebb dugóba is kerültünk, amikor végre
abbahagytam az éneklést a taxis telefonján. Ekkor
meglepett az Illúzióval. Igazán hálás voltam érte. A
tömeget látva úgy sejtettem, hogy még meghallgatjuk
néhány számomat, mire hazaérünk.
Már csak néhány saroknyira voltunk, és túl az összes
Nagy Márknak írt számomon, amikor inkább kifizettem a
viteldíjat, és gyalog tettem meg az utat az új otthonunkig.
Érdeklődve figyeltem a környéket, ami túlságosan
kertvárosinak hatott a nyüzsgő körúti lakáshoz képest, és
fogalmam sem volt, hogy itt mit csinálnak az emberek, ha
például éjjel kettőkor akarnak gyrost enni. Valószínűleg
visszaalszanak éhesen. Hát, ezt még szoknom kell.
A kapuhoz érve előszedtem a kulcsomat, és bementem,
majd át a kerten a bejárati ajtóhoz értem. A kulcsok közül
megpróbáltam kitalálni, hogy melyik lehet az, amelyik
nyitja az ajtót, de anyu megelőzött, és kinyitotta bentről,
mielőtt megoldottam volna.
– Beki, végre hazaértél. Eddig a lakásban voltál?
– Igen, csak ellenőriztem, hogy nem hagytunk-e ott
semmit – magyaráztam.
– Rendben. Moss kezet, vacsorázunk – mondta, én pedig
furcsán néztem rá, majd a válla felett az étkező irányába,

ahol a néhány kipakolásra váró doboz között egy
megterített asztal várt. Ó, na ilyet csak apunál láttam
eddig. Családi vacsora, közösen, asztalnál, családfővel
együtt. És végre nekünk is lehetőségünk nyílt arra, hogy
összehozzon minket egy étkezés, úgy, ahogyan annak
lennie kellett volna az elmúlt években is.
– Oké – motyogtam.
Az asztalhoz ülve szótlanul meredtem a tányéromra,
amire valaki már szedett spagettit, aztán kábán néztem
körül. Amíg apunál voltam, anyuék szinte teljesen
belakták az új házat, meggyőzték egymást a falszínekről,
tapétáról, szőnyegről, volt egy halom mókás képük, amin
bútort szerelnek, festékes pólóban szelfiznek, vagy éppen
György lányával rendezik be a hétvégi szobáját, ami
természetesen járt neki az új házunkban. Úgy éreztem,
jobb, hogy mindebből kimaradtam, mert csak elrontottam
volna a hangulatot, és egyáltalán nem akartam „partykiller” lenni, hiszen anyu és Lili olyan régóta vágytak már
erre a családosdira. Természetesen azt, hogy leléptem
apuhoz, azzal indokoltam, hogy szeretnék a sulira
koncentrálni, tanulni, és nyugiban dalszövegeket írni,
amire egy költözés közben kevés lehetőségem van, így
tulajdonképpen még jó ötletnek is tartották, hogy
elmegyek, és azt hiszem, nem is igazán hiányoztam a
hatalmas
felfordulásban.
Az
érkezésem
után
megmutogattak nekem mindent, én pedig igyekeztem
észben tartani, és nagyon figyelni, de őszintén szólva még
a ház címét sem sikerült pontosan megjegyeznem.

Vacsora után felmentem az új szobámba, és csupán pár
órával azután, hogy a kiürített régi lakásunk
ablakpárkányán ültem, az új helyen is felültem ugyanúgy
az ablakba, és kinéztem. A körút nyüzsgése sehol nem
volt, nem láttam járókelőket az utcán, nem ment a
villamos, és nem dudáltak az autósok egy másodperccel
azután, hogy valaki nem indult el a zöldnél. Nyugalom
volt. És kiürült utca. És családi ház a szemközti oldalon. És
fákkal szegélyezett út. És csend. Nyomasztó, szokatlan,
pokoli csend. Lehunyva a szemem bedugtam a
fülhallgatót a fülembe, és ezúttal ebben a szobámban
indítottam el az Idlewildeot, bízva abban, hogy minden a
legnagyobb rendben lesz.
„How? You know how. Sleep too long and the sand runs
out, so close to midnight. Time to fly, do or die, stoned in the
headlights” – szólt a fülhallgatómban, én pedig sóhajtva
bólintottam.
Mert az új életem elkezdődött, és csupán egy hét
választott el attól, hogy teljesen véget érjen a régi. Csak
egyetlen hét. Mi baj történhetne azalatt? Ezekkel a
gondolatokkal ültem az ablakban a számot hallgatva,
próbálva meggyőzni magam arról, hogy tulajdonképpen
semmi nincs, ami elromolhatna, tekintettel arra, hogy
minden pontosan úgy volt, ahogyan lennie kellett. Csak
aztán egy pillangó megrebbentette a szárnyát valahol a
világban, reggel pedig Körte telefonhívására ébredtem. Az
új szobámban, a dobozokkal körbevett ágyamban fekve
azt sem tudtam, hol vagyok, amikor a fülemhez emeltem a

telefont, és a szememet dörzsölve motyogtam.
– Hm? – szóltam bele.
– Gyerek! Ide figyelj, gyerek, senkinek egy szót se
semmiről, megyek érted! Negyedóra múlva ott vagyok,
csak ez az átkozott tömeg, a francért kellett ennyire
kiköltöznötök! – üvöltözött ingerülten, nekem pedig
abban a pillanatban kiment az álmosság a szememből.
– Mi? Mi történt?
– Nézz ki az ablakon! Van ott valaki? – kiabálta.
– Körte, megijesztesz! – pattantam ki az ágyból, és az
ablakomhoz
rohantam,
futás
közben
azonban
megbotlottam a gitáromban, átestem rajta és a földre
zuhantam.
– Aúú! – üvöltöttem fel.
– Mi az? Mit látsz? – kérdezte.
– Éppen a földet – motyogtam. – Elestem, ha nem
zavarna – tápászkodtam fel, és fájdalmas arccal néztem a
könyökömet. Az ablakhoz lépve kinéztem, de a látvány
összezavart, a megszokott körúti kép helyett a kertvárosi
idillt láttam, kerítéssel, szemben lévő kertes házzal, kutyát
sétáltatókkal, és… És a kapunk előtt rostokoló két taggal. –
Van itt két ember, az egyiknél van egy nagy objektíves
fényképezőgép – hunyorogtam a függönyt óvatosan
elhúzva, úgy lesve ki az ablakon. – Mi folyik itt? Kik ezek?
– kérdeztem.
– Szerencsénk van, a költözés miatt a többi valószínűleg
a régi lakásotok előtt rostokol. Ezek ketten élelmesek
voltak. Figyelj, gyerek, nehogy kimenj, ne nyiss ajtót, ne

engedd be őket, és a legfontosabb, hogy ne mondj semmit!
– Miért, kik ők? – meredtem.
– Bulvársajtó – felelte idegesen.
– Mi? Egyáltalán honnan tudják, hogy itt lakom?
– Most kell elmagyaráznom neked, hogy működik a
bulvár? Ne menj ki, jövök érted, készülj el.
– Oké, de komolyan, Körte, kezdek frászt kapni.
Elmondanád végre, hogy mi történt? – kérdeztem
kétségbeesve.
– Bazzeg, gyerek, nagy baj van – szólt, én pedig
görcsösen, túlságosan is erősen szorítottam a telefont a
fülemhez, tudva, hogy tényleg valami komoly baj van. –
Megszűnt a BPRP kiadó – mondta ki.
– Hogy mi van??? – kérdeztem, nagyjából a földig leesett
állal.
– Senki nem tud semmit, ma reggelre megszűnt a kiadó,
Balogh lelépett, senki nem találja, kiürítette a számlákat,
lelépett egy rakat pénzzel, itthagyott egy halom adósságot,
és néhány ügyet, amiben zsarolással, sikkasztással,
vesztegetéssel és adócsalással is vádolják. Már nyomoztak
ellene, amikor lehúzta a rolót, és meglépett. Gyerek, itt
vagy?
– Itt – suttogtam kábán. – Úristen – motyogtam úgy,
mint akit fejbe vertek. – De… De ez mit jelent? Ilyenkor mi
van? – kérdeztem elképedve, még mindig a hallottaktól
lesokkolódva.
– Fogalmam sincs – vallotta be. – Figyelj rám, gyerek. Ki
ne menj az ajtón, ne vedd fel senkinek a telefont, és ne

menj a netre. Jövök érted, már úton vagyok, csak tömeg
van – hadarta, aztán óriási dudálás rázta meg a vonalat. –
Haladjál már a jó anyádba előlem! – üvöltötte Körte,
feltehetőleg valakinek, akire rádudált, aztán újra hozzám
szólt. – Most le kell tennem, szólnom kell a többieknek is,
az újságírók mindenkinél nyüzsögnek, hogy kapjanak
valami infót. Készülj el, amilyen hamar csak tudsz.
– Rendben – bólogattam hevesen.
– Leteszlek, hívnom kell Márkot, hogy figyelmeztessem
– tette le a telefont Körte, én pedig tehetetlenül és
totálisan lesokkolva ejtettem a kezem magam mellé, és
elléptem az ablaktól.
Kábán lépkedtem le a lépcsőn a pizsamának használt
hosszú, bő fazonú pólómban, és miközben ezer gondolat
cikázott a fejemben, a konyhapulthoz mentem.
Kifejezéstelen tekintettel nyitottam ki a szekrényt, és
emeltem le az első kezembe akadó bögrét, amibe töltöttem
a kifőzött kávéból. A hűtőt kinyitva megragadtam a
tejesdobozt, és bárgyún, mint akit fejbe vertek
néhányszor, tejet öntöttem a kávémba, miközben a
bögrére meredtem, aminek oldalán a BPRP Records logója
díszelgett.
Keveset tudtam a történtekről, mégis elég információt
kaptam ahhoz, hogy teljesen összedőljön minden, ami
egészen addig stabil volt. Megszűnt a kiadó. Nincs többé
BPRP. Balogh lelépett. Jézusom. Az agyam megállás nélkül
kapkodott, ezért fel sem tűnt, hogy nem egyedül vagyok a
helyiségben. Egy köhintésre eszméltem fel, mire

odafordultam, és ha lehet, még az eddigieknél is jobban
ledöbbentem. Egy férfi állt a konyhában, és vigyorogva
nézett végig rajtam.
– Maga kicsoda? – szaladt ki a számon, és kezdtem úgy
érezni, hogy valószínűleg megőrültem.
– Feri – vigyorgott, és nyelvével végigsiklott a felső
fogsorán. – Én vagyok a burkoló – mutatkozott be, újra és
újra végignézve rajtam, amikor eszembe jutott, hogy
csupán egy pólót viselek. A francba.
– Nos, Feri – ragadtam meg a bögrémet, és elléptem a
konyhapulttól. – Akkor burkoljon tovább, arra fordulva –
mutattam dühösen a fal irányába, és sietősen
visszamentem a szobámba.
Rekordidő alatt elkészültem, és miközben a táskámat
felkapva lerohantam a lépcsőn, szinte beleütköztem
anyuba és Lilibe, akik akkor érkeztek.
– Beki! Nem gondoltuk, hogy már ébren vagy ilyen
korán. Téged keres a két újságíró a ház előtt? –
érdeklődött anyu, majd látva a csapzott kinézetemet és
hulla fehér arcomat, aggódva nézett a szemembe. –
Minden rendben?
– Hát – gondoltam át, miközben odakintről hallottam
Körte dudálását. – Megszűnt a BPRP kiadó, Balogh nagy
valószínűséggel sikkasztott egy adag pénzt és lelépett, és
Feri, a burkoló perverz vigyorral nézte, ahogy kávézom –
hadartam, és kikerülve őket, kirontottam az ajtón.
Anyu és Lili szájtátva néztek utánam, és ha reagáltak is
valamit, azt már nem hallottam. A kapun kilépve mindkét

sajtós megindult felém, és miközben az egyikük fotókat
készített rólam, a másik kérdésekkel bombázott.
– Bexi, tudsz valamit a BPRP kiadó tulajdonosának
tartózkodási helyéről? Tudtad, hogy megszűnik a kiadó,
vagy téged is váratlanul ért? Tudsz valamit arról, hogy mi
lesz a kiadónál lévő zenészekkel? Tudtál róla, hogy Balogh
ellen nyomozás folyik? Bexi, válaszolnál a kérdésekre? –
rohamozott meg, míg én szó nélkül feltéptem a kocsi
ajtaját, és beszálltam Körte mellé. A lehúzott ablakon át a
riporter
rendíthetetlenül
próbálkozott.
–
Körte,
nyilatkoznál arról, hogy miként érint titeket a ma reggeli
hír? Tudtatok arról, hogy bajban van a kiadó? Körte, Bexi,
válaszolnátok a kérdéseimre? Ne csináljátok már, valami
anyagot le kell adnom – vette könyörgőre a figurát, mire
Körte előrehajolva átnézett előttem a nyitott ablakon át.
– Hamarosan kiadunk egy hivatalos közleményt –
felelte.
– Ne már, ennyi? – forgatta a szemét a riporter. – Bexi,
beszéltél a többiekkel? Mit szólt Nagy Márk? Mit szólt az
Evelin és a Fogd be Aszád? Mi van az Üres Utcákkal?
Tudnak már róla? Bexi, mondj már valamit – próbálkozott
újra nálam, miközben Körte elhajtott.
A visszapillantó tükörből láttam, ahogyan idegesen
utánunk hajít valamit, aztán kikanyarodtunk az utcából.
Egy darabig néma csendben, szótlanul utaztunk
egymás mellett a kocsiban, és az eseményeket próbáltuk
emésztgetni, végül beletúrva a hajamba Körte felé
fordultam.

– Tudunk már valamit?
– Semmit – felelte kivörösödött fejjel.
– Oké – bólintottam hosszú, mély lélegzetvétellel. – Hová
megyünk?
– A kiadóba. Vagyis abba, ami maradt belőle –
válaszolta.
Körte telefonja rezegni kezdett, én pedig megláttam a
kijelzőn Nagy Márk képét.
– Bocs, gyerek, de ezt fogadnom kell – pillantott rám
Körte kínosan.
– Dehogy, semmi gond, vedd csak fel – legyintettem,
tudva, hogy egy ilyen szituációban nem számít, hogy Nagy
Márk és én hogy állunk egymással.
– Itt vagyok, Márk, ki vagy hangosítva, a gyerek is hall
téged – vette fel Körte a telefont. Márk ettől az infótól
vélhetőleg zavarba jött egy kicsit, mert először csak
köhintgetett, és a torkát köszörülte. Valószínű nem tudta,
hogy köszönjön-e nekem, vagy egyszerűen ignorálja a
hallott információt. Végül az utóbbi mellett döntött, nem
foglalkozott azzal, hogy én is vonalban vagyok.
– Oké, Körte, figyelj – kezdte, nekem pedig a hangját
hallva összerándult a gyomrom, és az ablak felé fordulva
szorosan lehunytam a szemem. Hirtelen ott voltam újra, a
balatoni nyaraló szobájában, éjjel, Márkkal. Éreztem a
nyakamon a csókját, a keze érintését a bőrömön, az illata
betöltötte az orrom, éreztem, ahogyan az ölelésemben a
vállamba fúrja a fejét… A francba. Kizökkentettem
magam a bambulásból, és megpróbáltam visszatérni a

valóságba, ahol Márk és Körte tanakodtak azon, hogy mit
csináljanak.
– Egy rakás ember van a ház előtt, kamerákkal,
fényképezőkkel, esküszöm, még egy drónt is láttam –
hadarta Márk. – El kell indulnom a Pop/Rock próbájára,
de nem tudok kiállni sem, elfoglalják a kocsibeállót –
magyarázta.
– Jó, figyelj rám, Márk – dörzsölte meg az orrnyergét
Körte. – Hagyd a kocsit, hívj egy taxit, és amikor
megérkezett, akkor szó nélkül vágj át a sajtósok között.
Senkinek ne szólj egy szót sem, érted?
– Rendben – felelte, majd némi hallgatás után
hozzátette. – De lefotózhatnak?
– Mindenképpen le fognak fotózni – magyarázta Körte.
– Aha, jó. De akkor akár meg is állhatok egy kicsit, hogy
jól sikerüljenek a fotók? – érdeklődött, mire akaratlanul is
elmosolyodtam, Körte pedig dühödten bámult maga elé.
– Mi? Márk, ide figyeljél! Megszűnt a BPRP, azért
vannak ott a sajtósok, hogy ezzel kapcsolatban
szerezzenek információt, és nem azért, hogy rólad
készítsenek címlapfotót. Húzzál a taxihoz, és ne állj meg
közben magadat sztároltatni! – dühöngött.
– Jó, értem – dünnyögte Márk unottan. – És ha a taxihoz
érve állok meg egy pillanatra, visszanézve? Az nem rossz,
nem?
– Márk, agyoncsaplak! Csináld, amit mondok, és hívjál,
ha beértél a stúdióba – morogta Körte unottan, és
kinyomta a hívást. A kormányt idegesen markolászva a

fejét rázta, aztán felém pillantott. – Te minek örülsz,
gyerek? – kérdezte, én pedig akkor vettem észre, hogy
véletlenül mosolyogva maradtam.
– Ja, nem, semmi, csak… – legyintettem. – Rég hallottam
Márkról, és már szinte elfelejtettem, hogy milyen –
sütöttem le a szemem.
– Amilyen volt – felelte.
– Megvan a jogsija? – kérdeztem, mert például ez is egy
olyan információ volt, ami nem jutott el hozzám. Azt
tudtam, hogy elkezdte, még akkor, amikor (titokban)
együtt voltunk, de arról, hogy megszerezte, már nem
kaptam hírt, mert már nem voltam a barátnője.
– Ja, a nyár elején levizsgázott, nem sokkal azután,
hogy… – mesélte, de megakadt.
– Hogy szakítottunk – segítettem ki, látva, hogy nehezen
tudja felmérni, mikor mit és hogyan mondhat.
– Igen. Szóval megcsinálta, aztán be is jelentkezett nála
egy cég, kapott szponzor kocsit, leszerződtek erre az évre,
úgyhogy egész nyáron vezetett – mesélte.
– Ó. Szuper – biccentettem. – Jól megy neki?
– Aha. Jól vezet, ügyes srác. Csak meg kellett nevelnem
egy kicsit. Kétszer kivertem a kezéből a telefonját, amikor
szelfizni próbált vezetés közben, harmadszorra pedig
elvettem tőle, és menet közben kihajítottam az ablakon.
Azóta csak a parkolókban fotózgatja magát – mesélte, én
pedig mosolyogva hallgattam.
A BPRP Records elé érve Körte leparkolt, és az épület
előtt álló újságírókat látva egy pillanatig erőt gyűjtöttünk

ahhoz, hogy kiszálljunk. Nagyon úgy tűnt, hogy aznap
nem volt nagyobb hír, mindenkit a kiadó hirtelen
megszűnése és Balogh lelépése foglalkoztatott.
– Készen állsz? – nézett rám Körte.
– Igen, mehetünk – nyitottam ki az ajtót, és kiszálltam.
Abban a pillanatban, ahogyan megláttak minket,
felénk indultak, és vakuzva, telefonokat az arcunkba
nyomva ostromoltak a kiadó megszűnésére vonatkozó
kérdésekkel. Nagyjából harminc újságíró zárt minket
körbe, és kísértek egészen az épület kapujáig, megállás
nélkül ismételgetve a kérdéseiket. Én szó nélkül, lehajtott
fejjel követtem Körtét, aki csak annyit mondott, hogy
hamarosan érkezik tőlünk egy hivatalos közlemény. De ez
nem volt elég válasz, mindenáron részleteket szerettek
volna hallani, és mivel nem sikerült kihúzni belőlünk
semmit, egyre extrémebb kérdések záporoztak felénk:
Tudtatok Balogh sikkasztásáról? Érintettek vagytok
benne? Nektek is tartozik a kiadó? Volt tudomásotok
arról, hogy Baloghot feljelentették zsarolás miatt? Körte, a
menedzseltjeid átmennek a MusicNoteshoz? Tudod már,
hogy Nagy Márk melyik kiadónál folytatja? Bexi, igaz,
hogy téged is többször zsarolt Balogh? Te tettél
feljelentést?
– Jézusom, gyerek, húzzál befelé – nyitotta ki nekem
Körte a kaput, és maga előtt tolva bementünk a kiadó
épületébe.
A sajtó kint maradt, és az ajtó üvegén keresztül
fotóztak minket, miközben mi a lifthez igyekeztünk.

– Te jó ég – fújtam ki magam, gondosan ügyelve arra,
hogy amíg a liftre várunk, háttal álljak a kapunak.
– Kábé – értett egyet Körte megdöbbenve.
A liftben néma csendben álltunk, és vártuk, hogy a
felvonó megálljon a kiadó emeletén. A folyosóra kilépve
nyoma sem volt a megszokott hangulatnak, az emeleten
síri csend volt. A falra akasztott díjak és aranylemezek
közt sétálva megérkeztünk a tárgyaló ajtajához. Körte
lenyomta a kilincset, és belépett.
A szoba úgy nézett ki, mint egy posztapokaliptikus
zombifilm nyitójelenete. A szekrények tárva-nyitva és
kiürítve. A földön cafatokra széttépett papírlapok, a
székek hanyagul felborítva. A papírdaráló körül fecnik és
sietve elhagyott dokumentumrészletek hevertek. Laptop,
számítógép sehol. A hosszú tárgyaló üresen állt a szoba
közepén, mögötte Botond állt, két kezébe temetett arccal.
Az érkezésünkre felpillantott, és döbbenten széttárta a
karját.
– Én erre értem be – mutatott körbe. – Semmi nem
maradt itt. A kiadónak vége – mondta ki suttogva.
– Látom – nézett körbe Körte, és lehajolva felvett egy
félig széttépett lapot.
– Az mi? – kérdeztem magam előtt összefont karral,
gondosan ügyelve arra, hogy ne nyúljak semmihez, mert
az egész helynek baljós és korrupt szaga volt.
– Valószínűleg a könyvelés egy darabja – nézte át Körte
a fecnit, majd unottan visszaejtette a földre.
– Beszéltem a szomszédokkal – mondta Botond. – Azt

mondják,

tegnap

éjjel

láttak

utoljára

mozgást

az

irodában, de nem foglalkoztak vele, mert előfordult már
többször is, hogy későig dolgoztunk – hadarta. – Ezt meg
tudom erősíteni, jól ismerem Balogh túlóráztatását –
húzta el a száját.
– Szóval tegnap éjjel húzta fel a nyúlcipőt – értelmezte
Körte.
– Valószínű, mert a szomszédok szerint ma reggel már a
rendőrség jött, de nem találtak itt senkit és semmit.
– És te frankón semmiről nem tudtál? Hogy lehet az? –
csodálkozott Körte.
– Én pénteken voltam bent utoljára, akkor még itt
minden rendben volt. Baloghnál jártak ügyfelek, aztán
elment ebédelni, visszajött, üvöltött velem. Teljesen
normális péntek volt – elevenítette fel egy átlagos közös
napjukat.
– Bazki. Akkor nem is tudod, hogy hol van Balogh?
– Fogalmam sincs – ingatta a fejét. – Megvont tőlem
minden engedélyt, ma reggel már nem tudtam belépni a
céges e-mailembe. Lelépett, és én nem tudtam róla.
– Hová mehetett? – kérdeztem.
– Hát, gyerek, a híreket olvasva valami olyan helyre,
ahonnan nincs kiadatás – rázta meg a fejét Körte. – Nem
tudom, mi igaz belőle, de ha valóban megtette, amiket
írnak róla, akkor nagy szarban van, bárhol is legyen.
– Hű – meredtem magam elé pislogás nélkül.
– Nem hiszem el, hogy kiürítette a szekrényeket.
Minden szerződés, minden itt volt az irodában. Eltüntetett

mindent.
– Nagyon úgy néz ki – biccentett Körte. – Legfőképpen
saját magát.
– És tőlem még csak el sem köszönt – biggyesztette le a
száját Botond. – Nézzétek meg, mi az utolsó üzenetem tőle
– mutatta felénk a telefonját. A kijelzőre néztem, ami
péntek délután jelzett egy üzenetet az azóta már
megszűnt számról. Balogh a következőt írta Botondnak:
„Idióta! Mikor tanulod már meg végre, hogy két cukorral
iszom a kávét? Botond, te rakás szerencsétlenség!”
– Hát, ez tényleg nem túl szép búcsú – mondtam, és
esetlenül megpaskoltam Botond vállát, aki szomorúan
nézte a telefonját.
A liftajtó nyílt, mi pedig mindhárman egyszerre
fordultunk a hang irányába. A folyosóról hangos
beszélgetés és röhögés hallatszott, én pedig egy pillanat
alatt felismertem a hangokat. Evelin és a három Aszád
érkezett meg.
– Beszarok, láttátok, mennyi újságíró van odalent? –
csörtetett be az irodába elsőként Bogyó, majd meglepetten
nézett körbe. – Hát itt meg mi a szar volt, Walking Deadforgatás? – tárta szét a karját, látva a kiürített tárgyalót.
– Sziasztok – köszöntöttem a bandát, és igyekeztem
válaszokat adni azokra a kérdésekre, amik egyébként
bennem is megfogalmazódtak.
– Hogy értitek, hogy Balogh lelépett? – kérdezte Evelin
idegesen.
– Senki nem tudja, hol van – közölte Botond. – Egy kétes,

hivatkozás nélküli bulvárblog azt állítja, hogy hajnalban
többen felismerni vélték Baloghot a bécsi reptéren, de ezt
senki nem tudta megerősíteni.
– Repülget a köcsög, repülget? – akadt ki Pepe.
– És akkor most mi lesz? Nincs kiadónk – töprengett
Puding.
– Nyugi. Valamit kitalálunk – nyugtatta Körte, aztán
Bogyóra nézett, aki a falhoz tolta az egyik széket, és a
mocskos, agyonhasznált tornacipőjével fellépett rá. – Te
mégis mit csinálsz?
– Viszem, amit lehet – emelte le a falról a bekeretezett
platinalemezt.
– Mit művelsz azzal, az nem a tiétek – forgatta a szemét
Körte.
– Majd átphotoshoppolom – vonogatta a vállát, és
valóban úgy tűnt, hogy elviszi magával az egyik
visszavonult rockzenekar kilencvenötben megszerzett
platinalemezét.
– Ez az, szedjük meg magunkat – tartotta jó ötletnek a
„vigyük, amit látunk” elvet Puding, és Pepével együtt
kiment a folyosóra azzal a szándékkal, hogy lenyúlják a
kávéautomatát.
– Istenem, ennyi hülyét egy rakáson – ingatta a fejét
Körte fáradtan.
– Mi a… – kerekedett el Evelin szeme, miközben a
telefonját nézte. Abban a pillanatban e-mailem érkezett,
a készülékem tökéletesen egy időben jelzett Bogyó, és a
folyosón a kávégépet szétszerelő Aszádék telefonjával.

– Mi az? – kérdezte Körte értetlenül nézve ránk.
A feladót meglátva erősen az ajkamba haraptam, és
lesütöttem a szemem.
– Pí írt – suttogta Evelin.
– Ki??? – csodálkozott Körte.
– Pí – ismételtem meg. – Nekem is írt. És a címzettnél
látom még Márkot, Aszádékat és az Üres Utcákat is.
– Nem hiszem el, hogy máris rámozdul az előadóimra,
amikor még Balogh helye ki sem hűlt! – borult el az agya.
– Mit ír?
– Nem fontos – tettük el egyszerre a telefonunkat.
– Mondjátok! – közölte Körte ellentmondást nem tűrő
hangon, mire kínosan összenéztünk, azt mérlegelve, hogy
melyikünk lesz elég bátor ahhoz, hogy felolvassa neki.
– Majd én – sziszegtem összeszorított foggal, látva, hogy
sem Evelin, sem pedig Bogyó nem hajlandó megszólalni.
Előhúztam a telefonomat, és megnyitottam a mailt, hogy
felolvassam. – Kedves magatokra hagyott zenészek! –
kezdtem, de Körte már ennyitől begőzölt.
– Milyen magukra hagyott? Ki hagyta magukra őket?
És én mit csinálok éppen, ha nem mellettük vagyok,
baszod?
– Pontosan! – bólogatott Botond. – És különben is! Ez így
nem túl etikus! Nyolc órája sincs, hogy a kiadó megszűnt,
Balogh valószínűleg oda sem ért, ahová menni akar. Még
valahol az óceán felett lehet szökésben – pillantott az
órájára –, és máris lecsapnak a zenészeire?
– Olvasd tovább, gyerek – húzta össze a szemét

bosszúsan Körte.
– Szóval, kedves blablabla – futottam át a sorokat. – „A
MusicNotes csapat mély megdöbbenéssel értesült a BPRP
Records
nem
várt
és
hirtelen
bekövetkezett
megszűnéséről. Tudva, hogy valamennyien lojális és hű
partnerei voltatok a mostanra kétes hírűvé vált cégnek,
elsőként szeretnénk osztozni csalódottságotokban és
fájdalmatokban. Ezzel egy időben pedig szeretnénk
titeket a MusicNotes maximális támogatásáról biztosítani.
Mint tudjátok, kiadónk (a BPRP-vel ellentétben) egy
megkérdőjelezhetetlen erkölcsű és nagy múltú zenei
társaság, akire a bajban barátként tekinthettek. Jelen
helyzetben
a
legfontosabb,
hogy zeneszámaitok,
lemezeitek és dalaitok zökkenőmentesen eljussanak a
közönséghez,
alkothassatok

és
nyugodt
körülmények
között
tovább. Ehhez kínálunk megfelelő

feltételeket
mi,
a
MusicNotes
csapata.
Mivel
valamennyiőtök munkája egyaránt meghatározó a saját
műfajában, eszünkbe sem jutott külön megkörnyékezni
titeket, mindnyájan ugyanazt az e-mailt kapjátok meg,
hogy biztosak lehessetek benne, egyforma lehetőséget
kínálunk nektek, nincs kivételezés. Csatolva küldjük a
szerződés tervezetét. Amennyiben bármi kérdés van,
szívesen állunk rendelkezésetekre, keressetek minket
bátran, bizalommal. Bármilyen igényt készek vagyunk
kielégíteni, és csapatunk nagyon bízik a pozitív
visszajelzésben. A múltbéli problémákért és esetleges
konfliktusokért ezúton is elnézést kérünk, tudjuk be ezt

kiadók és előadóik közti egészséges versengésnek, a közös
munka reményében pedig bízunk benne, hogy fátylat
boríthatunk a negatív előzményekre, és tiszta lappal,
közösen lépünk tovább a siker érdekében. Szeretettel
üdvözöl titeket a MusicNotes kiadó.”
Miután felolvastam a levelet, a tárgyalóra néma csend
telepedett, időközben a kávéautomatára pályázó két
Aszád is visszaért, és az e-mail tartalmát hallgatták.
– Azta – suttogta Botond –, ezek nem viccelnek, ha ilyen
szöveget kapnék, akkor még én is átgondolnám, hogy
megyek-e – gondolkodott el, aztán a kezében tartott
telefonjára pillantott. – Jé, jött egy e-mailem – csillant fel a
szeme.
– Kitalálom, a MusicNotes állást ajánl – nézett rá Körte.
– És tényleg! – lelkesedett Botond. – Hé, nem
gyakornokként, hanem rögtön főállásban, kiadói
asszisztensként!
– Gratulálok – forgatta a szemét Körte.
– Szóval mindenkit megkerestek – húzta el a száját
Evelin.
– Majdnem mindenkit – vágtam rá, és szomorúan
néztem az ablakhoz sétáló Körtére, aki lenézett az utcára,
hogy ellenőrizze, mi a helyzet.
A menedzserünkön kívül mindenkit megkeresett a
MusicNotes, fehér zászlót lengetve, és állást kínálva. A
csatolmányt megnyitva pedig zavartan lesütöttem a
szemem, mert fogalmam sem volt, hogy ezeket a hatalmas
százalékokat és prémiumokat látva ki fog nemet mondani

a tegnapig még konkurensnek számító kiadónak egy
olyan helyzetben, amikor hirtelen mindenki szabaddá
vált. Mert őszintén szólva bárhogy gondolkodtam, nem
tudtam, hogy hová máshová mehetnének. A két
legnagyobból az egyiknél voltunk valamennyien, ami ma
reggelre megszűnt létezni. A MusicNotes maradt a piacon,
mint a legnagyobb hazai zenei kiadó, mostanra már
ellenfél nélkül. És nagyon kellett nekik egy Nagy Márk
szintű énekes, egy sikeres gyerekzenekar, egy népszerű
hiphopbanda, és egy dalszövegíró is. Sőt, még egy zenei
kiadónál dolgozó, és a témában jártas asszisztens is jól jött
volna nekik. Csak menedzserre nem volt szükségük. És ezt
világosan értésünkre is adták azzal, hogy Körtén kívül
mindenkinek írtak, aki egy kicsit is számított a BPRP-nél.
– Gyerek – fordult hozzám Körte hirtelen.
– Hm? – néztem rá.
– Márk a stúdió előtt idejön, hogy tudja, mi a helyzet.
Most írt, hogy már a liftben van. Csak azért szóltam, mert
ha nem akarsz vele talál… – magyarázta Körte, de meg
sem vártam, hogy befejezze a mondatot.
– Hívjatok később – intettem úgy általánosságban
mindenkinek, és a táskámat felkapva az egyik székről,
kirontottam a tárgyalóból.
– Ne már, Beki, ez nevetséges – kiáltott utánam Evelin,
de válasz nélkül hagytam, és a lifttel szemben
megtorpantam egy pillanatra.
A szívem a fülemben dobogott, ahogyan a kijelzőre
pillantottam, ami azt mutatta, hogy a felvonó felfelé jön.

Tudtam, hogy másodpercek választanak el attól, hogy
kinyíljon előttem az ajtó, és szembe találjam magam Nagy
Márkkal. Hirtelen kellett döntenem, és bármennyire is
szerettem volna, ha megtörténik az elképzelt jelenet,
végül megráztam a fejem, és kivágtam a lépcsőházhoz
vezető ajtót, majd lesiettem a lépcsőn. Félemeleten jártam,
amikor hallottam, hogy odafönt megáll a felvonó.
Megálltam, és lélegzet-visszafojtva néztem felfelé,
miközben annyira szorítottam a korlátot, hogy
belefehéredtek az ujjaim. A néma csendben hallottam
Márk lépteit, majd azt is, ahogyan a többiek örömmel
üdvözlik.
– Ennyien vagytok? – kérdezte Márk.
– Aha – felelte Körte.
– Senki más?
– Senki – hangzott a válasz, majd becsapódott a
lépcsőház ajtaja, amit a rohanásban én hagytam nyitva,
és ezután már nem hallottam őket.
Az utolsó lépcsőfokok előtt megálltam egy pillanatra, és
előszedtem a táskámból a vékony pulcsimat, belebújtam,
és a fejemen hagytam a kapucniját. A fülembe dugtam a
fülhallgatómat, elindítottam a telefonomon a zenét, majd
ahelyett, hogy a kapu felé indultam volna, ami előtt
tévések forgattak külsős anyagot a BPRP kiadós hírekhez,
a lépcsőház másik irányába mentem, és kimentem a hátsó
ajtón, a mellékutcába. Megkerültem az épülettömböt, és a
sarkon egy pillanatra visszanéztem az épület főbejárata
elé, ahol addigra egészen nagy tömeg gyűlt össze, szinte a

létező összes online és offline sajtóorgánum, plusz a
blogok, na meg a katasztrófaturisták, akik csak a
tömegpszichózis miatt álltak be a gyülekezetbe, hátha
valami érdekes történik majd. Senki nem vett észre, így
továbbindultam gyalog, és néhány lépés után már
levettem a fejemről a kapucnit is. A késő nyári délelőttön
az ég szürkéskék volt, szűrt napfénnyel, és hűvös széllel,
így magam előtt összefont karral sétáltam el a megszűnt
kiadó irodájától, a gondolataimba merülve.

6.
Az egész napot próbával töltöttem, Norbi legnagyobb
örömére, mivel aznap én voltam az egyetlen élőlény, aki a
kihalt augusztus végi időszakban betévedt egy olyan
helyre, ahol hangszereket lehet kapni. A Pop/Rock
fellépésemre készültem, a medley előadásomra, ahogyan
arra a szerződésem kötelezett, miközben igyekeztem
figyelmen kívül hagyni, hogy tulajdonképpen már nincs is
szerződésem, és a BPRP nem kötelezhet semmire.
Fogalmam sem volt, miként reagáljak ezekre az
információkra, éppen ezért úgy döntöttem, hogy nem
reagálok sehogy. Csinálom a dolgom, mármint azt a
dolgomat, amiről az utolsó információm van, tekintve,
hogy egyelőre senki nem fújta le a Pop/Rock fellépésemet,
nem kerestek a stábból, így arra következtettem, hogy a
kiadó megszűnésétől függetlenül maradunk az eredeti
tervnél, ha már egyszer szét lett promózva minden azzal,
hogy én vagyok a sztárfellépő az első élő adásban, és ezt a
Gál Szilárd-interjúban konkrétan én jelentettem be. Az
agyam tele volt kérdéssel, éppen ezért próbáltam
kikapcsolni a zenéléssel, de nem biztos, hogy feltétlenül jó
hatással volt az idegrendszeremre, hogy egy olyan
egyveleget játszottam egész álló nap, aminek a felét
Gerinek, a másik felét pedig Nagy Márknak írtam. És
akkor, amikor azt hittem, hogy a pokoli hétkezdést
követően valamennyire lenyugszanak az események
körülöttünk, és ennyiben kimerül az izgalom, akkor

kezdődött csak igazán a móka.
Elköszöntem Norbitól, és a hangszerboltból kilépve
ráeszméltem, hogy késő délután van, én pedig egy falatot
sem ettem, annyira belemerültem a próbába. Az idő
lehűlt és csípőssé vált a szakadó esőtől, amiről egészen
addig nem is tudtam, amíg ki nem mentem az üzletből. A
kapucnit a fejemre húzva sietve indultam el a körút
irányába, szinte egyedül voltam a járdán, a gyalogosok
behúzódtak a villamosmegállóba, vagy egy kapualjban
várták, hogy csituljon a nyári vihar. A régi lakásunkhoz
közel, az ismerős éjjel-nappaliba belépve lehúztam a
fejemről a kapucnit, és megborzoltam a lelapult hajam.
Kivettem a hűtőpultból egy üdítőt, aztán leemeltem a
polcról egy Nutellát és egy zacskó chipset is, és ha már
szemmagasságban volt, akkor egy csomag gumicukrot is.
Az újságosállvány előtt megakadt a tekintetem valamin,
ezért fél kézzel fogva a cuccokat, az állammal a
mellkasomhoz szorítva a chipset, a másik kezemmel
leemeltem az újságot.
– Szia – köszönt rám váratlanul, én pedig a
magazinommal a kezemben, aminek a címlapján Nagy
Márk volt, meglepetten néztem rá.
– Szia – köszöntem vissza.
– Nincs kedved… – kezdte, aztán mosolyogva széttárta a
karját –, sétálni?
Tomi szemébe nézve értetlenül megráztam a fejem, és
elnevettem magam.
– Mit csinálsz itt?

– Csak erre jártam – felelte. – A mellettetek levő
lépcsőházban lakik egy srác, aki alapokat kever az Üres
Utcáknak. Most végeztünk, hazafelé indultam, de
elkapott az eső – mesélte. – És te? Pabló azt mondta, hogy
elköltöztetek. Vagy még nem?
– De, de – bólogattam. – Csak a környéken volt dolgom,
és… gondoltam veszek vacsorát – mutattam fel a
kezemben tartott válogatottan egészségtelen kincseket.
– Ne már, Beki, ez nem lehet a vacsorád. Gyere,
sétáljunk egyet, és meghívlak valami normális kajára –
pakolt ki a kezemből egyesével.
– Hé! – kiáltottam, amikor a Nutellát is megszerezte
tőlem.
– Ez? – kérdezte, figyelmen kívül hagyva a
mogyorókrém-addikciómat, és a magazint mutatta felém,
amin Nagy Márk volt.
– Nem, az sem kell – ráztam meg a fejem, idegesen a
számba harapva.
– Oké. Menjünk – indult el előttem.
– Hová? Szakad az eső – siettem utána, és megálltunk
az éjjel-nappali előtt.
– Menjünk ahhoz a gyrososhoz, amit annyira szeretsz –
ajánlotta fel.
– De te nem szereted – néztem rá mosolyogva, miközben
a dzsekim ujjával letöröltem az arcomat, amit pillanatok
alatt eláztatott az eső.
– Nem baj – legyintett. És elindultunk az esőáztatta
körúton Kemál büféjének irányába.

Az étterembe lépve elöntötte az orromat a hagymás sült
hús illata. Kemál a pult mögül aggódva nézett rám:
– Beki! Eső esik, te fázni meg! – jelentette ki bölcsen.
– Dehogy – legyintettem nevetve.
A török kilépett a pult mögül, és örömmel üdvözölve
széttárta a karját.
– Örülök, hogy jönni Kemálhoz – ölelt át, és ekkor a
vállam felett meglátta Tomit. – Hozni magaddal őt megint,
akinek nem áll jól szeme?
– Tomi egy barátom – nyugtattam. – És rendben van a
szeme – tettem hozzá furcsállva.
– Tudod, hogy Kemál Márker – közölte.
– Tudom, persze – nevettem el magam. – De csak
beszélgetünk, és ennék valamit, mert éhen halok –
mondtam, mert nem tudtam, meddig bírom még az
ételpult előtt állva, üresen korgó gyomorral
– Jó, jó! – bólintott a török. – Én leszek konyhában,
vágom borjú, de közben szemmel tart titeket –
fenyegetőzött, mire mosolyogva bólintottam.
Leültünk egy asztalhoz, és miközben Kemál letett elém
egy tányért, én kérdőn néztem Tomira.
– Mit szólsz a BPRP-hez?
– Fogalmam sincs, mit szóljak – ingatta a fejét
gondterhelten. – Még át kell gondolnom – tette hozzá, én
pedig a villámra felszúrva egy krumplit emlékeztettem
magam arra, hogy Tomi nem a leggyorsabban reagáló
ember a világon.
– És mit szólsz a MusicNotes mailjéhez? – próbálkoztam.

– Nagyon durva – sóhajtotta. – Már elkezdtem agyalni
rajta.
– Aha – dünnyögtem magam elé meredve, és próbáltam
feleleveníteni egy olyan alkalmat, amikor mi ketten ennél
többet beszélgettünk.
– És mi van veled mostanában? – érdeklődött.
– Hát – mosolyodtam el. – Felvettek a zeneművészeti
előkészítő szakára, úgyhogy hamarosan kezdődik a suli.
Közben elkezdődik az utolsó évem magántanulóként,
érettségi, meg ilyesmi, szóval húzós lesz. Még van egy
fellépésem Bexiként a Pop/Rock első adásán szombaton,
arra egy medley-t kértek tőlem, vagyis még a BPRP kérte,
de gondolom, tartjuk magunkat a forgatókönyvhöz, akkor
is, ha a kiadó közben megszűnt. És elköltöztünk, elég
idegen még a kertvárosi légkör, de biztosan meg fogom
szeretni, csak egy kicsit furcsa, hogy éjjel annyira nagy a
csend, nem olyan, mint itt – hadartam két falat közt.
– Klassz – reagálta le Tomi.
– Igen – biccentettem. – És veled minden rendben?
– Igen, mondhatjuk – bólogatott. – Jól sikerült a nyár a
bandával, sokat jártuk az országot. Esténként és éjjel
koncertek, nappal pedig leginkább sétáltam – mesélte.
– Izgi – fojtottam el a nevetésemet.
– Nézd csak – mutatta felém a telefonját. – Ezen az
appon jelöltem, hogy merre jártam. Utak, utcák,
sétálóutcák, turistaösvények, bicikliutak.
Összeráncolt homlokkal meredtem az előttem lévő
térképre, amin tényleg be voltak jelölve azok az utak,

amiket Tomi gyalog járt végig. Mit is mondott egyszer rá
Márk? Ja igen. Hogy veszélyesen él.
– Hát ez… – kerestem a szavakat. – Ez elég sok kilométer
– jutott hirtelen eszembe.
– Nem kevés – adott igazat. – Nézd, ez volt az egyik
kedvencem – nagyította ki a térképet, egészen bezoomolva
az útszakaszra, amit megtett.
– Hűha – mondtam, megpróbálva úgy tenni, mintha ez
valóban érdekes lenne.
– Itt pedig láttam egy rókát! – húzogatta el a kijelzőt, és
megmutatott egy másik piros vonalat.
– Ahha – bólogattam.
– Ez viszont nem volt túl jó – váltott át egy harmadikra.
– Itt elestem.
– Miért estél el? – néztem rá értetlenül.
– Mert földút volt, besötétedett, és nem vettem észre egy
gödröt.
– Sajnálom – szóltam, mert úgy ítéltem meg, erre ezt
illik reagálni.
– Nem gond, utána már használtam az elemlámpát a
telefonomon.
– Okos gondolat – motyogtam.
– De aztán lemerült.
– Ühüm – forgattam a szemem, és azon tűnődtem, hogy
vettem-e már részt kínosabb beszélgetésben.
– Az nem volt egy jó este – merengett.
– Megértem – feleltem, aztán talán túlontúl feltűnően
kaptam fel a telefonomat az asztalról, amikor

megcsörrent. Úgy éreztem, bárki is hív, ezzel az életemet
menti meg. Nagyobbat nem is tévedhettem volna.
– Beki! – kiabálta Bogyó rémülten, és alig hallottam,
mert a háttérben valami őrült szirénázás hangzott fel.
Először azt hittem, hogy a körútról szűrődik be Kemál
éttermébe, de az ajtó csukva volt, és akkor… És akkor
rájöttem, hogy a szirénázást a vonal túlsó végéből hallom.
– Mi történt? – kérdeztem, miközben kiesett a kezemből
a villa.
– Nem tudom, Körte rosszul lett, és mentőt kellett hívni,
megyünk a kórházba, és…
– Mi??? – hűlt el bennem a vér. – Hol vagytok? Hová
menjek? – pattantam fel úgy, hogy a székem felborult a
lendülettől, és hangos csattanással zuhant mögém. – Nem,
nem értem, írd meg üzenetben, nem hallok semmit! –
tettem le a telefont remegő kézzel, és annyira szorított a
torkom, hogy majdnem megfulladtam.
– Mi történt? – kérdezte Tomi.
– Körte… Körte rosszul lett és mentő viszi a kórházba –
motyogtam.
– Elmegyek veled – pattant fel Tomi is, szintén feldöntve
a székét.
Ekkor Kemál kirontott a konyhából kötényben, késsel a
kezében, és dühösen nézett körbe.
– Mi ez a lárma? Miért borult fel székek? – kérdezte.
– Körte rosszul lett, és most viszi el a mentő – mondtam
tehetetlenül, és abban a pillanatban patakokban kezdtek
folyni a könnyeim.

Kemál elfehéredve nézett rám, és lecsapta a kést a
pultra.
– Elvisz kórház! – kiáltotta.
– Köszönöm – bólogattam zokogva.
– Emberek! Kifelé, Kemál zárva van! – ordította hirtelen
a török, és pillanatok alatt kipaterolta a büfé vendégeit,
akik egyszer csak azon kapták magukat, hogy a gyrosos
félig magyarul, félig pedig törökül magyarázva kilökdöste
őket az étteremből. Többen megjegyezték, hogy ez
tűrhetetlen, és majd jól leminősítik a büfét a Facebookon,
de Kemál ügyet sem vetett rájuk, már zárta is be az ajtót.
Tomi és én a török után siettünk, akinek kocsija az
étterem előtt parkolt a körúton. Én előre ültem, Tomi
hátra, Kemál pedig megkerülve a kocsit a sofőrülésre
pattant be, úgy, ahogyan a konyhából
borjúhúsos, vérfoltos fehér köpenyben.

kirontott,

– Bogyó elküldte a címet, itt van – mutattam Kemálnak
reszkető kézzel, aki elolvasta, és bólintott.
– Tudom, hol van! – kiáltotta. – Szegény Körte, ne haljon
meg – szipogta a török, én pedig elkerekedett szemmel,
sokkolva meredtem magam elé, miközben beindította a
kocsit. Abban a pillanatban ezer decibellel üvöltött fel az
autóból a török zene, és miközben Kemál indexelve kiállt
a helyről, és őrült módjára a gázba taposott, az autórádió
őrjöngve ismételgette, hogy habibi, habibi!
A kórházhoz rekordidő alatt értünk oda, Kemál a
parkolással sem nagyon vesződött, csak lerakta a kocsit
teljesen szabálytalanul a bejárat előtt, és már ki is

pattantunk mindhárman. Az épületbe berohanva a
sürgősségi osztály jelzéseit követve igyekeztünk befelé,
miközben az orromat betöltötte a kórházak jellegzetes
szaga. A csendes folyosón egy lélek sem volt, már rég véget
ért a látogatási idő, gyors lépteink visszhangzottak a
nyomasztó falak között. A sürgősségi részleghez érkezve
aztán szembetaláltuk magunkat Bogyóval, aki a másik két
Aszáddal, Pepével és Pudinggal ácsorgott tanácstalanul,
hullafehér arccal.
– Beki! – köszöntött Bogyó megkönnyebbülve, ahogy
meglátott, és szorosan magához ölelt. Viszonoztam az
ölelését, miközben idegesen pillantgattam körbe.
– Hol van Körte? – kérdeztem.
– Bevitték a vizsgálóba – válaszolta Bogyó idegesen.
– Mi történt? – túrtam a hajamba tehetetlenül.
– Nem tudjuk, egyszer csak szólt, hogy rosszul érzi
magát, és menjünk dokihoz, aztán már mentőt kellett
hívni hozzá – ingatta a fejét még mindig kissé sokkos
állapotban.
– Jézusom – sütöttem le a szemem.
– Itt nem ácsoroghatnak, menjenek be a váróba! – jött
oda hozzánk egy nővér, jelezve, hogy a sürgősségi
folyosóján útban vagyunk. Bólintva reagáltunk, amikor a
nővér szeme megakadt Kemálon. És a ruházatán.
– Uram, jól érzi magát?
– Én? Hogyne – biccentett Kemál.
A nővér még mindig gyanúsan méregette.
– Megsebesült, uram? – meredt a hentesmunkához

használatos kötényre, ami a törökön maradt.
– Nem, Kemál lenni jól – felelte Kemál, továbbra is kissé
értetlenül.
– Uram, vérzik? – kérdezte a nővér pislogás nélkül.
– Mi? – forgolódott a török, aztán végignézett magán. –
Ja! Ez nem… Ez lenni borjú – mutatott a kötényre. – Kemál
csontozni hús, amikor Körte lett rosszul – felelte.
A nővér a zavarosnak tűnő beszédet hallva megrázta a
fejét.
– Uram, meg kell kérdeznem. Szenvedett fejsérülést?
– Nem. Kemál feje jól van – erősködött tovább a török.
– Ez csak… – vettem át a szót, hogy segítsek Kemálnak a
helyzet tisztázására. – A konyhában volt, amikor a
barátunkról kaptuk a hírt, hogy kórházban van –
magyaráztam. A nővér nagy nehezen
válaszomat, és a váróba irányított minket.

elfogadta

a

Odébb sétálva bementünk a hozzátartozóknak
kialakított helyiségbe, ahová padokat helyeztek a
várakozóknak.
Leültünk az egyik padsorra, és néma csendben
várakoztunk,
miközben
valamennyien
idegesen
doboltunk a lábunkkal, vagy a telefonunkat forgattuk a
kezünkben. Aszádék a mentőből mindenkit értesítettek,
így nem sokkal az érkezésünk után ismerős hang ütötte
meg a fülünket a folyosóról.
– Mi a szar? Hogy érti, hogy nem ad felvilágosítást? Kit
kell felrúgnom ahhoz, hogy megtudjam, mi a szar történt
Körtével?

– Megérkezett Daniella és Anti – jegyeztem meg.
– Hallom – felelte Pepe.
– Maga meg kicsoda? Ne nyugtasson engem! Anti, ne
rángass már, nem hagyom abba! Azonnal mondják meg
nekem, hogy mi van Körtével! – dühöngött Daniella a
folyosón.
– Jézusom, valaki hozza be a váróba, mielőtt beutalják
az idegosztályra – dörzsöltem meg az arcomat fáradtan.
Bogyó kiment a folyosóra értük, kisvártatva pedig
feltűnt az ajtóban Daniella és Anti.
– Sziasztok – pillantottam fel rájuk kétségbeesve.
– Beki, mi a szar van? Ezek a seggfejek itt nem adtak
felvilágosítást, és megfenyegettek, hogy kiraknak a
kórházból, ha nem viselkedek rendesen – panaszolta
Daniella. – Hol van Körte? Mi van vele?
– Nem tudunk semmit, csak annyit, hogy mentő hozta
be, és vizsgálják – motyogtam a halántékomat dörzsölve.
– Bazki – ingatta a fejét a csellista. – És mit keres itt
Kemál a kivégzőruhájában? – csodálkozott körbenézve a
helyiségben. – Vagy ami érdekesebb: mit keres itt Tomi? –
tátotta el a száját, mire Anti is felmérte a társaságot
idegesen forgatva a fejét.
– Éppen… Éppen Tomival kajáltunk Kemálnál, amikor
kaptuk a hírt Körtéről – feleltem.
– Aha.
– Itt van Evelin és Pabló – nézett a telefonjára Puding. –
Kimegyek értük, mert nem találják a várót.
– Pabló biztos nem éri fel az információs ablakot, hogy

megkérdezze, merre van – mondta Daniella, utalva az
Üres Utcák tagjának méretére. A kezemben lévő
telefonon abban a pillanatban Betty kért videóhívást, én
pedig a könnyeimmel küszködve fogadtam.
– Beki, mi történik? – kérdezte riadtan Körte barátnője
a kijelzőn, ijesztően közel hajolva a kamerához, mintha
ezzel közelebb kerülne a helyszínhez is Londonból.
– Nem tudunk semmit, csak annyit, hogy Körte rosszul
lett. Itt vagyunk a kórházban, várjuk, hogy végezzenek a
vizsgálatokkal, és kapjunk valami információt –
mondtam.
Betty idegesen megrázta a fejét.
– Ne tegyél le, légy szíves, támassz le valahová, hallani
szeretném, hogy mi történik – kérte.
– Persze, ez természetes – bólogattam elgyötörten, és
leraktam magam mellé a padra a telefont megtámasztva,
hogy Betty rálásson az ajtóra a kamerán keresztül.
Puding visszaért Evelinnel és Pablóval, valamint
anyuval és Lilivel, akik időközben szintén megkapták az
Aszádék üzenetét, és rohantak a kórházba Körtéhez.
Annyian voltunk, hogy betöltöttük az apró helyiséget, és
idegesen néztünk az ajtó irányába minden felhangzó
lépésnél, hátha Körtéről kapunk információt. Azt hiszem,
mindenkinek van legalább egymillió jobb ötlete egy hétfő
estére, minthogy a sürgősségin várja az egyik legjobb
barátjának az orvosi eredményeit.
– Itt vagytok? – lépett be hirtelen Botond a váróba, aki
szintén kapott üzenetet arról, hogy Körte kórházba

került.
– Mit keres itt Botond? – kérdezte Daniella mérgesen.
– Jöttem, ahogy megkaptam az üzenetet Bogyótól –
válaszolta az asszisztens. – De ha már itt tartunk, te mit
keresel itt? – kérdezett vissza.
– Én Körte barátja vagyok! – kérte ki magának
Daniella.
– Képzeld, én is! – vágott vissza Botond.
– Tényleg? És mióta? Mert úgy emlékszem, sok szart
okoztál neki! – esett neki Daniella.
– Nyugi! – szóltam rájuk mérgesen, jelezve, hogy ennek
egyáltalán nincs itt a helye és ideje. – Mindenki okkal van
itt – jegyeztem meg.
– Tényleg? – húzta össze a szemét Lili szemrehányón. –
Például Tomi?
– Tényleg, ember, te mit csinálsz itt? – nézett rá kérdőn
Pabló.
– Én csak sétáltam – tette fel a kezét Tomi védekezőn.
– Hol, a kórház körül? – kérdezte Evelin teljesen
értetlenül.
– Nem, Kemálnál – válaszolta.
Ekkor anyu csodálkozva fordult a törökhöz.
– Kemál, te mit keresel itt?
– Én vágni borjút, amikor Körte lenni rosszul, és hoztam
Bekit hozzá – válaszolta meg a török.
– Milyen borjú? – csodálkozott Botond.
– Döner kebab – felelte Kemál büszkén.
– Mit keresett Tomi Kemálnál? – forgatta a fejét Anti.

– Bekivel mentünk vacsorázni – válaszolta Tomi.
– Miért? – kérdezte egyszerre nagyjából mindenki.
– Mert összefutottunk az éjjel-nappaliban – sóhajtottam
fáradtan.
– Melyikben? – ráncolta a homlokát anyu.
– Amelyik a lakásunknál van – mondtam.
– De mi már nem ott lakunk – jegyezte meg Lili. Ez
kellőképpen összezavart mindenkit, úgyhogy egy pillanat
alatt őrült hangzavar keletkezett az apró váróban, és
észre sem vettük, hogy tőlünk zeng az egész kórház.
– Mi folyik itt? – lépett be egy nővér, mire valamennyien
odafordultunk felé. – Mit képzelnek maguk? Ez itt egy
kórházi váró, viselkedjenek!
– Elnézést – suttogtam idegesen.
– Itt csak a páciensek családtagjai tartózkodhatnak,
úgyhogy aki nem az, annak kifelé! – szidott össze minket.
Gondolom, erre azt várta, hogy meginduljunk kifelé, de
őszintén szólva egyikünk sem mozdult meg. A nővér
mérgesen meredt ránk. – Maguk itt mind családtagok?
– Technikailag nem, de ha úgy vesszük… – kezdte
Evelin, mire a nővér rámordult.
– Nincs olyan, hogy nem technikailag családtag valaki!
Vagy családtag, vagy nem!
– Mi Körte fiai vagyunk – mutatott magukra Bogyó,
mire Pepe és Puding vadul bólogatni kezdett.
– Valóban? – forgatta a szemét a nővér.
– Jó, nem, de szinte – finomított az álláspontján Bogyó.
– Kérem, nem lehetne, hogy kapunk valamiféle

felvilágosítást Körte állapotáról? Mindannyian szörnyen
aggódunk – vette át a szót anyu.
– Ki maga? Családtag?
– Nem, én a könyvelője vagyok – ismerte be anyu némi
töprengés után.
– Nem tartózkodhatnak itt ennyien! És megkérném a
török hentest, hogy azonnal álljon el az autójával a
kórház főbejárata elől! – meredt dühösen Kemálra, aki
ösztönösen megrázta a fejét.
– Én lenni Kemál, a gyrosos. Nem hentes. Hentes lenni
Mustafa, a kuzinom – kezdett bele a családfájába, mire a
nővér a halántékán gyanúsan kidagadó erekkel nézett
körbe rajtunk.
– Valaki mondja már meg, hogy mi van Körtével! –
üvöltötte el magát hisztérikusan Betty a telefonban. A
hangjára
felfigyelve
mindannyian
lenéztünk
a
megtámasztott készülék kijelzőjére.
– Maga kicsoda? Családtag? – próbálkozott a nővér,
eléggé reménytelenül.
– Nem, ő Körte barátnője. Betty. Nem i-vel, ipszilonnal a
végén – magyarázta Bogyó a kissé lesokkolódott nővérnek.
– Na jó, nekem elegem van ebből a cirkuszból. Hívom a
doktor urat – fordult meg dühösen, és kiviharzott a
váróból.
– De ki az a Mustafa? – fordult körbe Botond értetlenül.
– Hülye vagy, Boti, mindig is mondtam – hagyta rá
Bogyó, Botond pedig csalódottan megvonta a vállát. Ezzel
nem tudott vitatkozni.

Az ajtóban egy orvos jelent meg, és kissé meglepetten
nézett végig a társaságunkon.
– Hogy van Körte? – kérdeztem tőle azonnal, ahogy
megláttam, és felpattantam a padról. A többiek is
ugyanígy tettek, így hamar körbeálltuk a kissé megrettent
orvost.
– Nem látok semmit! Kitakarjátok! Nem látok!!! –
sikoltozott Betty a telefonba.
– Valaki vegye fel Bettyt és hozza ide – suttogtam.
Puding lehajolt a telefonért, és a társaságunkba emelte,
így a londoni idegenvezető is az orvossal szemben találta
magát.
A doki megdörzsölte az orrnyergét, és próbált urrá
lenni a helyzeten, de úgy tűnt, bármennyire is sokat látott
ember, ez még őt is meglepte.
– Nos, először is, megkérném önöket, hogy segítsenek
tisztázni, ki kicsoda, mielőtt felvilágosítást adok a
páciensről – kezdte az alapoknál.
– Majd én – vettem át a szót a többiektől. –
Valamennyien Körte hozzátartozói és barátai vagyunk.
– Családtag? – érdeklődött a doki.
– Nem kifejezetten – ismertem be. – De ők hárman
Körténél laknak – mutattam Aszádékra. – Ő a barátnője –
biccentettem a kijelzőn aggodalmaskodó Bettyre. – Mi
többiek pedig mind a munkatársai vagyunk – fejeztem be
diplomatikusan. Aztán átgondoltam a dolgot. – Kivéve
Kemált. Ő a gyrosos.
– Kemál, a gyrosos – értelmezte a doki, és végignézett a

törökön, majd összehúzta a szemét. – Uram, jól érzi
magát? – vette észre azonnal a kötényt rajta.
– Persze. Ez borjú és csípős szósz – mutatott a foltos
ruházatára.
– Értem – biccentett az orvos fáradtan, mint aki belátta,
hogy kár volt megkérdeznie, mert a válasszal csak
szürreálisabbá vált a helyzet.
– Nézze – túrtam a hajamba a sírással küszködve. –
Nagyon aggódunk Körte állapota miatt, tudna valamit
mondani arról, hogy mi van vele? Igaz, hogy nem vagyunk
családtagok, egyikünk sem az, de… – akadtam meg, és
letöröltem az arcomon végiggördülő könnycseppet. – De
nagyon szeretnénk tudni, hogy mi történt, és hogy van –
fejeztem be.
Az orvos tekintete végigpásztázott a társaságon, végül,
látva a rémült arcokat, maga elé emelte a mappát, és
átfutotta a papíron lévő adatokat.
– A barátjukat kiugróan magas vérnyomással
szállították az osztályunkra, aminek oka nem tisztázott.
Elmondása alapján nem tudott a vérnyomásbetegségéről.
– Mi sem tudtunk róla – vágta rá azonnal Bogyó.
– Ön? – pillantott a doki a kijelzőre, ahol Betty a
kamrába hajolva meredt maga elé.
– Nem szed semmilyen gyógyszert – ingatta a fejét.
– Értem – biccentett az orvos. – Az ilyen magasan mért
értékek életveszélyes állapotot is eredményezhetnek,
ezért lenne fontos tudni, hogy mi válthatta ki. Történt
valami, ami ilyen mértékben befolyásolhatta az állapotát?

Hirtelen bekövetkezett stressz, esetleg… – kezdte, mire
mindannyian felhorkantunk.
– Az a rohadt Balogh! – ciccegett Daniella.
– Ki az a Balogh? – kérdezte a doki

felvont

szemöldökkel.
– A volt főnököm – ismerte be Botond.
– Jó, de maga kicsoda? – tárta szét a karját az orvos,
akinek ez így nem sok információt jelentett.
– Én Botond vagyok, az asszisztens – mutatkozott be
Botond.
– Te tényleg segghülye vagy – forgatta a szemét Bogyó.
– Kérem, szofisztikáltabban, ha lehet – pirított rá az
orvos az Aszádra. – Tehát, ha jól sejtem, a pácienst
nagyobb stressz érte.
– Több is. Balogh után ott volt még az a gyökér Pí is a
mailjeivel – fújtatott Evelin.
– Pí? – csodálkozott el az orvos.
– Igen – bólogatott Evelin.
Az orvosnak ez sem mondott sokat, ezért kezdte
végérvényesen elveszíteni a fonalat.
– Jó, szóval több nagyobb sokkhatás is érte a mai napon.
– Igen – erősítettem meg.
– Értem – firkantott valamit a papírjára.
– Hogy van Körte? Mi van vele? – sikította Betty a
telefonba.
A doki összerezzent a hirtelen ricsajtól, és a kamerához
fordult.
– Jelenleg stabil az állapota, vérnyomáscsökkentőt

kapott, amitől az értékei elkezdtek visszamenni a normál
tartomány felé, azonban még néhány vizsgálatot
elvégeznénk, hogy kizárjuk a szervi bajt, továbbá ma
éjszakára mindenképpen bent tartanám megfigyelésre.
– Jézusom! – sopánkodott Betty. – Indulok reggel haza! –
jelentette ki hisztérikusan.
– Megtudhatom, hogy honnan? – érdeklődött az orvos,
és bár ez nem tartozott hozzá a hivatalos kérdésekhez,
úgy gondolom, hogy kezdte érdekelni a zűrös
társaságunk.
– Betty Londonban idegenvezető – mondta Lili.
– El tudsz jönni holnap? Nincs csoportod? – kérdezte
Anti Bettytől, aki megrázta a fejét.
– Van, de kit érdekel? Körte mellett a helyem! A csoport
meg majd megtalálja egyedül a Big Bent. Csak nem olyan
hülyék, hogy nem veszik észre egyedül! Megyek a
reptérre, hogy intézzek egy stand by jegyet! Reggel ott
vagyok, sziasztok! – nyomta ki a hívást, és nagyon úgy
tűnt, hogy Betty kész az egész éjszakát a reptéren tölteni,
hogy szerezzen magának egy repülőjegyet a hajnali
gépre.
Az orvos kissé meglepve vette tudomásul, hogy valaki
elindult a reptérre Londonban, de végül megjegyzés
nélkül hagyta, és felénk fordult.
– Egyelőre ennyit tudok mondani. A vizsgálatok még
egy-két órát biztosan igénybe vesznek, utána az emeleti
kórtermek egyikében helyezzük el a barátjukat
éjszakára. Azt tanácsolnám, hogy menjenek haza,

pihenjék ki magukat, és reggel érdeklődjenek.
– Nem maradhat itt valaki közülünk?
– Egyvalaki maradhat, ha nagyon szeretne – biccentett.
– A többieket azonban megkérném, hogy fáradjanak ki a
sürgősségi váróból, és ne foglalják a helyet a többi beteg
hozzátartozója elől.
– Rendben, köszönjük szépen – bólogatott anyu.
– Ó, és még valami – fordult vissza az orvos. – Kérném,
hogy aki itt marad, ne a trágár kislány legyen, mert
panasz érkezett rá – pillantott Daniellára. – És ne a török
úr, akinek az autója még mindig a főbejárat előtti járdán
parkol.
– Nem, nem. Én maradok – jelentettem ki.
– Beki, biztos? – kérdezte anyu. – Mert nem kell
maradnia senkinek, hallottad az orvost, Körte rendben
lesz. Holnap reggel pedig jössz hozzá.
– Nem, én maradok! – erősködtem, anyu pedig látta
rajtam, hogy nem érdemes vitázni velem, mert ebből nem
engedek, így sóhajtva bólintott.
– Rendben, akkor maradj. Hozzak neked valamit?
– Nem, köszönöm, semmit – ráztam meg a fejem.
– Ne sétáljak ki az automatához? – ajánlotta fel Tomi.
– Nem kérek semmit, köszi.
A többiek szedelőzködni kezdtek, aztán kimentek a
váróból, és a folyosón megállva köszöntek el tőlem.
Mindenkinek megígértem, hogy azonnal írok, ha tudok
valamit, majd hosszasan néztem utánuk, ahogyan
lehajtott fejjel, fáradtan és lesújtva mennek végig a

folyosón, a kijárat felé. Még hallottam, ahogyan Anti
megkérdezi Daniellát, miként lehet az, hogy még egy
kórházból is képes kitiltatni magát, Aszádék egy oltári
nagy berúgást terveztek valami kocsmában, hogy
levezessék az őket ért stresszt, Lili pedig kifelé azt
kérdezgette Tomitól, hogy miért sétálgatott éppen a
közelemben. Ahogyan becsukódott mögöttük az ajtó, én
ott maradtam az üres folyosón. A hirtelen beállt csendben
csupán a mennyezeti lámpák zizegése hallatszott, semmi
más. Visszasétáltam az immáron kiürült váróba, ahol
egyedül voltam, és visszapörgettem a fejemben az orvos
szavait. Körte vizsgálatai még egy-két órát tarthatnak,
mielőtt felviszik a kórterembe, tehát volt bőven időm a
nyomasztó helyiségben, ahol bármennyire is szerettem
volna, egyszerűen nem akart telni az idő. A többiek még
csak három perce mentek el, azóta pedig hiába néztem
meg a telefonomat szinte másodpercenként, úgy tűnt,
hogy örökre ott ragadtam 22:36-ban, és soha nem vált át
22:37-re. A net nem érdekelt, a közösségikre rá sem
néztem, a többieknek még nem tudtam mit írni, így végül
úgy döntöttem, megpróbálom azzal eltölteni az időt, ami
mindig segít. Zenével. Bedugtam a fülembe a fülhallgatót,
és elindítottam a lejátszási listámat. Az első szám az
Idlewild volt, így hátradőltem a padon, fejemet a
csempének támasztottam, és a Travis-számot hallgattam.
„Say goodnight. Kill the light. The world will never hear
you tonight. Idlewild” – hangzott a fülemben, és üveges
tekintettel meredtem magam elé, aztán a váró ajtajára

kaptam a tekintetem, és elakadt a lélegzetem. Nagy Márk
állt ott.
Ösztönösen felálltam, és egy másodpercig csak néztem
rá, majd hirtelen sírásra görbült a szám, a szemem
elhomályosodott, és ő abban a pillanatban odalépett
hozzám, és szorosan átölelt. A dzsekijébe kapaszkodva
lehunytam a szemem, és sírtam, ő pedig megnyugtatóan a
hajamat simogatta. A fülemben üvöltött a szám, miközben
ott álltunk a sürgősségi várójában, egymást átölelve.
„Here we lie, high and dry
The world will never see you ‘til you open your eyes.
Say goodnight, kill the light
The world will never hear you tonight.”
Kissé eltoltam magam Márktól, és megtöröltem a
szemem, miközben kivettem a fülhallgatót a fülemből, így
a Travis-szám csak halkan szólt a fülesből az ujjaim közt.
– Csak most tudtam elszakadni a Pop/Rock próbájáról,
de jöttem, ahogy tudtam – szólt Márk mentegetőzve,
amiért késve érkezett. – Mi van Körtével? – tért a
lényegre, én pedig összeszedve magam bólintottam.
– A vizsgálóban van, valami extrém magas
vérnyomással hozták be, valószínűleg a stressztől ment
fel, vagy nem tudom. Gondolom, a BPRP megszűnése, és Pí
meg a MusicNotes hátbatámadása akasztotta ki ennyire –
dörzsöltem meg az arcomat. – A doki azt mondta, hogy
már jobban van, csak ki akarnak zárni néhány dolgot, és
bent tartják éjszakára – szipogtam.
– Lehet itt valakivel beszélni? – forgolódott.

– Nem… Nem tudom – ingattam a fejem. – Bejött
hozzánk a doki néhány perce, akkor még itt voltak a
többiek is, de ők elmentek, mert túl sokan voltunk. Én
maradtam, hátha mondanak még valamit, vagy esetleg
látom Körtét, amikor felviszik a kórterembe, de nem…
nem tudom – tártam szét a karomat, és újra könnyezni
kezdtem.
– Oké – bólintott Márk idegesen. – Figyelj – ragadta meg
a vállamat, és mélyen a szemembe nézett –, nem lesz
semmi baj, jó?
– Jó – bólogattam sírva. – Csak nagyon megijedtem –
ismertem be szomorúan.
– Tudom – sóhajtotta, és mosolyogva letörölte a
könnyeimet. – Ne sírj, jó? Megyek, beszélek valakivel,
utána visszajövök.
– Rendben – bólogattam sírva.
– Mindjárt jövök, addig maradj itt – mosolygott rám
kedvesen, én pedig visszahuppantam a padra, és a
szememet törölgetve várakoztam, miközben Márk kiment
a váróból a folyosóra, hogy megtudjon valamit.
Az ölembe ejtett kezemet bámultam és a történteken
gondolkoztam, orromban Nagy Márk illatával, amit akkor
szívtam magamba, amikor átöleltem. Nem találkoztunk a
szakításunk óta, az utolsó kép bennem az volt, ahogyan
bevágja előttem az ajtót, ami szilánkok ezreire robban
kettőnk között. Az utolsó arckifejezése, az a színtiszta
gyűlölet és undor, amivel rám nézett a betört ajtón
keresztül, végigkísérte az egész nyaramat, éjszakánként,

az álmaimban ez a tekintet volt az utolsó, amit láttam,
mielőtt izzadtan, nyirkos hajjal felriadtam volna. Azt
hittem, soha többet nem látok már mást az arcán, amikor
rám néz. Aztán egyszer csak megjelenik, félretesz
mindent, ami az ő helyzetében nem lehet könnyű, és
egyszerűen csak átölel, mert tudja, hogy arra van
szükségem. Hülye Nagy Márk, miért kell ennyire
tökéletesnek lennie? Szomorúan ücsörögtem a váróban,
és a fejemet ingatva próbáltam okos gondolatokat
kierőlködni magamból, de nem igazán ment, majd
lépteket hallottam, és hevesen dobogó szívvel néztem az
ajtóra, bízva abban, hogy Márk jött vissza. Aztán lélegzetvisszafojtva néztem Tomira.
– Mit csinálsz itt? – kérdeztem hirtelen kiszáradt
torokkal.
– Visszajöttem, hogy odaadjam ezt – nyújtott felém egy
üveg ásványvizet. – Gondoltam, ne ülj itt étlen-szomjan
órákon át – tette hozzá.
– Ó, khm. Oké, köszönöm szépen, ez nagyon kedves volt
tőled – bólintottam, és átvettem a flakont.
Tomi elégedetten nézte, ahogyan kibontom és
belekortyolok, majd leült mellém, és mélyen a szemembe
nézett.
– Figyelj, Beki – kezdte.
– Igen? – meredtem rá.
– Tudom, hogy min mész keresztül, és hidd el, semmit
nem tehetsz. Miért nem mész ki egy kicsit a levegőre
sétálni? – kérdezte, én pedig egy amolyan „mi van?”

pillantással bámultam rá, amikor is visszaért Márk.
– Nem találtam orvost, de a nővér azt mondta, hogy… –
lépett be elújságolva a fejleményeket, de ahogy meglátott
minket Tomival, egymás mellett ülve a váró padján,
megakadt. – Ó – nézett ránk meglepetten, aztán kínosan
elröhögte magát. – Na, ez jó bulinak ígérkezik – közölte, és
leült a velünk szemben lévő padra, onnan nézett minket
mosolyogva. Szerettem volna neki elmondani, hogy ez
nem az, aminek látszik, de igazából nem akartam
magyarázkodni. Nem kellett magyarázkodnom. Teljesen
mindegy volt, hogy Nagy Márk mit gondol, hónapokkal
ezelőtt szakítottunk, ráadásul úgy, hogy nem tudta a
valódi okát. És nem is tudhatja meg.
A váróban hirtelen vágni lehetett a feszültséget, a kínos
csend úgy telepedett ránk, hogy minden apró nesz és
hang az ezerszeresének hatott, amikor Tomi például nyelt
egyet, az fülsiketítőnek hatott. Mintha egy óriási
gombócot próbált volna letuszkolni a torkán. Mi pedig
végighallgattuk. De az sem volt jobb, amikor én ittam bele
a vizembe, minden egyes kortynak a hangja tisztán
kivehető volt. És az is, ahogyan Nagy Márk valakivel
üzengetett a telefonján. Minden betű lenyomása kattanó
hangot hallatott az érintőképernyőn, és minél
hosszabban írt, annál idegesítőbb volt. Így üldögéltünk mi
hárman a sürgősségi osztály várójában. Nagy Márk, Tomi
és én. Egy élmény volt. A kórházhoz mentő érkezett, így
volt valami történés és mozgolódás a folyosókon, végül egy
középkorú férfit hoztak be a váróba. A mentős

tolókocsiban tolta be mellénk, és otthagyta, amíg a
vizsgálatra várt. Köszöntünk a férfinak, aki visszaköszönt
nekünk, és látszott rajta, hogy azonnal felismert minket.
Az ilyet mindig tudja az ember. Valahogy megváltozik a
viselkedés velünk szemben, a természetességet felváltja
egyfajta „áá, te vagy az, akit a tévében és az újságokban
láttam…” arckifejezés, amit vizsgálódó tekintet követ. A
férfi szórakozottan kapkodta a tekintetét köztünk, szinte
feldobódott attól, hogy effektíve „hírességekkel” várakozik
a sürgősségin, de nem szólt semmit, ahogyan mi sem. A
ránk telepedett csendet végül Tomi törte meg.
– Kimegyek, körülnézek egy kicsit – állt fel a padról.
– Senki nem tart vissza. Menj, sétálj egyet – jegyezte
meg Márk gúnyosan.
– Na! – szóltam rá mérgesen, jelezve, hogy ne legyen
bunkó.
Tomi figyelmen kívül hagyta Márk beszólását, és felém
fordult.
– Hozzak valamit?
– Nem kérek semmit, köszönöm – néztem rá kedvesen.
Tomi bólintott, és kisétált a váróból a folyosóra, majd a
távolodó lépteket hallva úgy tűnt, egészen messzire ment.
Nem tudtam, hogy merre bóklászik el éjszaka a
kórházban, de annyira nem is érdekelt. Ott maradtunk
Márkkal egymással szemben, plusz a férfi, aki a
vizsgálatra várt. Szándékosan nem néztem Nagy Márkra,
pedig tudtam, hogy engem bámul, és azt is tudtam, hogy
lesajnáló mosollyal, mert a szemem sarkából érzékeltem,

de nem adtam meg neki azt az örömöt, hogy beleálljak a
provokációjába, csak vártam, hogy megunja. De nem unta
meg.
– Szóval te és Tomó újra együtt – szólalt meg gúnyos
hangsúllyal.
– Semmi közöd hozzá, Márk – ráztam meg a fejem, és
ezúttal már odafordultam hozzá, hogy a szemébe nézzek.
Már nyoma sem volt annak a Nagy Márknak, aki
megérkezve átölelt, és mindent elfelejtve vigasztalni
próbált. Újra a sértett, dühös, idegesítő Nagy Márk volt,
akivel nem tudtam mit kezdeni.
– Oh, oké, persze – bólintott. – Valami rémlik, hogy nincs
közöm hozzá. De miért is nincs? Ja, megvan. Ez lesz az.
Amikor a nyár elején eladtad a kapcsolatunkat
Baloghnak, dobtál a terveid miatt, amikbe én nem fértem
bele, és átcseszted a fejem azzal, hogy elhitetted velem,
ami köztünk van, az olyan kurva különleges, aztán az első
adandó alkalommal elárultál, hülyét csináltál belőlem,
megaláztál, és leléptél a francba! – vágta az arcomba
kíméletlenül. – Tényleg, emlékszem már.
– Márk, ne kezdd ezt – kértem suttogva, jelezve, hogy
nem kettesben vagyunk.
– Ne? Miért ne? Nem így volt, Beka?
– Teljesen mindegy, hogy volt – ingattam a fejem.
– Neked lehet. Nekem nem. És tudod, mi a vicces? –
kérdezte erőltetett, hamis röhögést imitálva.
– Nem, nem tudom – sziszegtem a fogam között.
– Hogy mindazok után, amit csináltál, amikor ma

megláttalak itt sírva, megtörve, elfelejtettem az egész
szemétségedet, és megpróbáltam ember lenni veled
szemben, pedig nem érdemled meg. És akkor – nevetett fel
keserűen –, és akkor még mindig tudod tetézni azzal, hogy
az arcomba tolod ezt a majmot – rázta meg a fejét
keservesen, én pedig szótlanul tűrtem, bízva abban, hogy
hamarosan befejezi, és nem kényszerít arra, hogy
reagáljak, mert abból csak vita lenne.
– Pszt! – pisszegett felém a középkorú férfi hirtelen.
– Igen? – kérdeztem, mert azt hittem, szüksége van
valamire, esetleg szólnom kell egy nővérnek.
– Ez a Tomó, vagy majom, akiről a zsűritag Nagy Márk
beszél, az a volt palid? – érdeklődött, megpróbálva
összerakni a képet, mire eltátottam a számat.
– Már elnézést, de ez egy privát beszélgetés, és semmi
köze hozzá! – förmedtem rá ingerülten.
A férfi sértődötten hátradőlt a tolószékben.
– Ne kiabálj velem, mellkasi panaszokkal hoztak be! –
vágta az arcomba. Jézusom, most még találja ki egy
infarktusos,
hogy
durva
vagyok
vele.
Teljesen
leblokkoltam
a
megjegyzésétől,
és
szégyenkezve
megráztam a fejem.
– Elnézést, én nem akartam, csak… – kerestem a
szavakat. – Elnézést – hagytam ennyiben, mire Márk
kapott az alkalmon.
– Igen, a volt barátja a tag – helyeselt. – És én is az
vagyok. Ebben a váróban csak maga nem Beka volt
barátja – közölte.

– Hogy lehetsz ennyire szemét? – kérdeztem Márktól, és
éreztem, ahogyan megfeszül az arcizmom.
– Én vagyok szemét? – röhögött fel őszintén. – Én? –
kérdezte, aztán a férfi felé fordult. – Tudja, hogy mit
csinált velem?
– Olvastam róla ezt-azt a neten, de a részleteket nem
tudom – dőlt előre a férfi izgatottan, amolyan „na, halljuk”
stílusban.
– Akkor elmondom, van időnk – kezdte Márk.
– Márk, kérlek, fejezd be – sütöttem le a szemem
kínosan.
– Miért? – kérdezte.
– Tényleg, miért? – kérdezte az idegen férfi is.
– Dobott, ráadásul már többször is – mesélte Márk. – De
egyik sem olyan nagy sztori, mint az utolsó.
– Miért, mi volt akkor? – izgult a férfi.
– Oké. Szóval hetekig titkoltuk a kapcsolatunkat.
– Az bukott ki a nyár elején, ugye? Napokig tele volt az
újság. De akkor igaz volt? – csillant fel a szeme izgatottan,
és szinte beavatottnak érezte magát.
– Márk, ez nem publikus! – csattantam fel.
– Te nem akarod, hogy az legyen – felelte. – Nekem
teljesen mindegy – mondta, mint akinek tényleg nem
számít.
– Igen, neki mindegy, na, meséld tovább – bólogatott a
férfi lelkesen.
Abban a pillanatban megjelent egy ápoló az ajtóban, és
a férfihoz lépett.

– Hová visz? – kérdezte feldúltan.
– A vizsgálóba – mondta az ápoló meglepetten.
– Még ne!
– Uram, meg kell vizsgálnunk – tolta ki a kocsival
együtt.
– De még nem hallottam az egészet – forgatta a fejét
tehetetlenül.
– Kérem, ne izgassa magát – nyugtatta az ápoló,
miközben kitolta a folyosóra.
– Várjon! – szólt rá Márk, mire az ápoló megtorpant, a
tolószékben ülő férfi pedig a fejét nyújtogatva próbált
hátranézni. Márk odalépett hozzá, hogy lássa, és a
dzsekijének zsebében turkálva előhúzott két jegyet. –
Jobbulást, és ha jól van, és nem kell ittmaradnia, akkor
szombaton jöjjön el a Pop/Rock adására valakivel. Kiemelt
ülőjegyek, a színpad közvetlen közelében, két személyre –
adta át.
A férfi hálásan elvette, és őszinte döbbenettel nézett
Márkra.
– Köszönöm, ez… Ez nagyon kedves. Bízom benne, hogy
nem angina pectorisom van, és akkor eljövök – mondta
hálásan.
Az ápoló mosolyogva nézte Márkot, aki újra a zsebébe
nyúlt, és kivett két újabb jegyet, amit az ápolónak
nyújtott.
– Jöjjön el maga is, ha ráér.
– Köszönöm, szombaton pont nem ügyelek – vigyorgott
lelkesen. – Amúgy, tavaly neked drukkoltam a műsorban.

Szavaztam is – tette hozzá.
Márk kezet fogott a beteggel és az ápolóval is, aztán
nézte, ahogyan elmennek, én pedig a szám szélét
harapdálva forgattam a szemem a látottak miatt. A
francba, hogy Márk mindig ennyire jófej, hogy mindig
tudja, mit kell tennie, és teszi ezt olyan spontán
közvetlenséggel, ami miatt nem lehet nem kedvelni.
– Ez rendes volt tőled – dünnyögtem kelletlenül, mert
képtelen voltam szó nélkül elmenni az előbbiek mellett.
– Semmiség – felelte teljesen őszintén, és nyoma sem
volt nagyképűségnek vagy felvágásnak. Őszintén tette,
mert így látta helyesnek.
Újra kettesben maradtunk Márkkal, és csendben
üldögéltünk a váróban, amikor Tomi visszajött.
– Merre jártál? – érdeklődtem.
– Lifteztem egyet – mondta.
Márk tágra nyílt szemmel meredt rá, aztán
akaratlanul felröhögött, én pedig a fejemet fogva néztem
az ajtó irányába, ahol megállt Körte orvosa. Azonnal
felpattantam, ahogyan Márk és Tomi is.
– Nos, végeztünk a vizsgálatokkal – kezdte az orvos. –
Mindent rendben találtunk.
– Ó, hála a jó égnek – sütöttem le a szemem
megkönnyebbülten.
– De holnap reggelig itt kell maradnia a barátjának –
tette hozzá a doki. – Most bemehet hozzá, mielőtt
felvisszük a kórterembe – mondta, majd kissé
bizonytalanul nézett a hármasunkra. – Egyvalaki

bemehet hozzá – korrigálta a mondandóját.
– Megyek én – szóltam automatikusan.
– Nem, Beka. Én megyek be – szállt vitába Márk.
– Mi? Nem, nem – ráztam meg a fejem dühösen.
– Na jó, mondják a nevüket, és megkérdezem a
pácienst, hogy kit szeretne látni – forgatta a szemét az
orvos, akinek szemmel láthatóan kezdtünk a terhére
lenni.
– Nagy Márk – közölte Márk.
– Beki. De csak mondja azt neki, hogy a gyerek –
erősködtem.
Az orvos felírta az információkat, majd kérdőn Tomira
nézett.
– Én Tomi vagyok, de nem hiszem, hogy engem látni
akar, mert utál – mondta mellékesen.
A doki összeráncolt homlokkal írta fel ezt is, és kiment a
váróból. Amikor újra visszajött, dühösen nézett ránk.
– Kit szeretne Körte látni? – kérdeztem izgatottan, és
már indultam volna, amikor az orvos mérgesen
végignézett rajtunk.
– Miután megmondtam neki, hogy kik vannak itt, újra
felugrott a vérnyomása! – közölte szemrehányón.
– Öhm… – húztam be a nyakam. – Az izgalomtól, mert
örül nekünk? – próbáltam szépíteni.
– Hogyne, nyilvánvalóan – meredt az arcomba
bosszúsan. – Ennek ellenére ragaszkodott ahhoz, hogy az
egyiküket szeretné látni.
– Gondolom, nem engem – ült vissza Tomi a padra, így

Márkkal egymás mellett állva vártuk, hogy melyikünket
mondja az orvos.
– Jöjjön velem – szólt végül… Márknak.
– Hogy mi? – tátottam el a számat teljesen ledöbbenve. –
Én szeretnék bemenni Körtéhez!
– Sajnálom, a beteg kifejezetten Márkot kérte – tárta
szét a karját a doki.
– Ez valami vicc? – kérdeztem. – Itt rostokolok, halálra
aggódom magam, és még csak nem is akar látni?
– Ez van – nézett vissza rám vigyorogva Márk, és kiment
a doki után a folyosóra. Értetlenül és totálisan
összezavarodva huppantam vissza a padra, és lefagyva
meredtem magam elé. Nem akartam elhinni, hogy Körte
Márkot kérte maga mellé. Hah!
A többieknek megüzentem, amit az orvostól hallottam,
majd azt néztem, ahogyan Tomi rágólufikat fúj, amikor
Márk megjelent az ajtóban. Kifejezéstelen arccal nézett
rám, mintha csak keresné a szavakat.
– Mi történt? – léptem oda hozzá azonnal, és
megremegett a gyomrom. – Mi van Körtével? Márk, baj
van? – kérdeztem kiszáradt torokkal.
– Körte jól van – felelte halkan. – Kapott valami
injekciót, amitől nem csak lenyugodott, de marha jó kedve
is lett.
– Az jó, nem? – érdeklődtem bizonytalanul, még mindig
remegő térddel.
– Neki biztosan – bólintott. – Megállás nélkül röhög, és
magyaráz…

–

Tényleg?

És

a

vérnyomása

rendben

van?

–

könnyebbültem meg.
– Aha, most igen – biccentett. – Érdekes dolgokat
mondott – nézett a szemembe zavarodottan.
– Igen…?
– Beka, mondd, hogy nem igaz – fújta ki a levegőt
hosszan, és az ajtófélfának támasztotta a homlokát,
miközben lehunyta a szemét.
– Micsoda, Márk? – húztam össze a szemöldököm.
– Mondd, hogy csak az injekciótól beszél összevissza, és
nem igaz – ismételte.
– Márk, miről beszélsz? – kérdeztem, mire
félrefordította a fejét, kinyitotta a szemét, és rám nézett.
És akkor már tudtam. Tudtam, hogy tudja. Körte
elmondta neki. –
összeroppanva, és

Kinyírom! – ingattam a fejem
Márkot kikerülve kimentem a

folyosóra.
A vizsgáló ajtaja abban a pillanatban nyílt ki, és
kitolták rajta Körtét egy gurulós ágyon, hogy felszállítsák
az osztályra.
– Gyerek! Gyerek! – kiáltotta vidáman, amint meglátott,
és az ágyról egy kissé megemelte a fejét. – Gyerek, én úgy
szeretlek! – óbégatott jókedvűen.
– Jézusom, mit adtak neki? – kérdeztem az ápolót, aki
kitolta.
– Minimális stressz hatására is ugrál a vérnyomása,
ezért kapott egy kis nyugtatót – legyintett. – Hogy aludjon
egy nagyot, és ne izgassa magát – tette hozzá

magyarázatképpen.
– Leszedálták? – tátottam el a számat.
– Szia, gyerek! De furán látok, bazki – pislogott
nagyokat Körte.
– Hát ez marha jó, ilyen állapotban persze, hogy színt
vall, azt sem tudja, melyik dimenzióban van – dőltem neki
a falnak tehetetlenül, magam elé motyogva.
– Gyerek, te is furán látsz? – röhögött fel Körte az
ágyban.
– Igen, Körte, én is – bólogattam szomorúan, és
bármennyire is szerettem volna, nem tudtam rá
haragudni, ameddig ilyen állapotban láttam.
– Felvisszük az emeletre a kórterembe – mondta az
ápoló.
– Rendben – bólintottam.
– Gyerek – nyújtogatta Körte a tetovált kezét az ágyról.
A kézfejénél egy leragasztott tű volt a vénájába szúrva.
Óvatosan megfogtam a kezét, és miközben a lifthez tolták,
mellette sétáltam. – Gyerek, én olyan szarul voltam, azt
hittem, elpatkolok – motyogta.
– Tudom. De most már jól leszel – nyugtattam óriási
gombóccal a torkomban, amiért ilyen kiszolgáltatottnak
és elesettnek láttam. – Alszol egy jó nagyot – suttogtam.
– Igen – bólogatott, aztán indokolatlanul elnevette
magát.
– És ha kialudtad magad, holnap reggel felkelsz, én
pedig itt leszek, és minden rendben lesz – tervezgettem. –
Aztán pedig megöllek – fejeztem be.

Körte kissé kábán röhögcsélt, az ápoló pedig értetlenül
nézett rám.
– Hogyan? – kérdezte, mintha csak rosszul hallott
volna.
– Semmi – ingattam a fejem tehetetlenül. A liftajtó
kinyílt, én pedig odahajoltam Körtéhez, adtam egy
hatalmas puszit az arcára, aztán néztem ahogyan
betolják. Még felnézett az ágyról egyszer, és vihogva
integetett, aztán hátracsuklott a feje, és bealudt. Kiütötte
a nyugiszuri. Néztem, ahogyan becsukódik mögötte a
felvonó, és lesütött szemmel vártam pár pillanatot, hogy
össze tudjam szedni magam, mert tudtam, hogy ha
megfordulok, Márk ott fog állni.
– Beka – szólt a hátam mögül, én pedig kinyitottam a
szemem, és hatalmasat sóhajtva megfordultam.
– Mi az, Márk?
– Beszélnünk kell.
– Nem, nem kell – ingattam a fejem.
– De igen, kell – lépett oda hozzám, és megragadva a
karomat magával húzott.
A sürgősségiről kifordulva a csendes folyosóra értünk,
ahol egy lélek sem volt. Csupán a neonlámpák egyike
kattogott pislákolva, egyébként teljesen kihalt volt
minden.
– Igaz, amit Körte mondott? Hogy végig hazudtál? –
fordított magával szembe, és kérdőn nézett a szemembe.
– Nem tök mindegy? – tártam szét a karomat.
– Nem! – vágta az arcomba. – Hogy hazudhattál

nekem?
– Most erre mit mondjak? Már egész jól belejöttem –
sütöttem le a szemem.
– Miért csináltad?
– Tudod, hogy miért csináltam – vallottam be.
Márk dühösen beletúrt a hajába, és megrázta a fejét.
– Ezt nem tehetted! Tudod, hogy min mentem
keresztül?
– Tudod, hogy min mentél volna keresztül, ha nem
teszem? – kérdeztem vissza. – Márk, minden úgy történt,
ahogyan történnie kellett.
– Ki szerint?
– Szerintem – feleltem, és próbáltam a szemébe nézni.
– Tönkretettél, te lány! – ingatta a fejét teljesen
összezavarodottan.
– Dehogy tettelek – suttogtam halkan. – Nézz magadra,
Márk. Ez volt a legjobb, amit tehettem veled. És a fenébe,
ha rajtam múlik, akkor soha nem tudod meg.
– Képes voltál hónapokon keresztül megjátszani, hogy
megállapodtál Baloghgal, csak azért, hogy ne veszítsem el
a zsűrizést a műsorban – gondolkodott hangosan.
– Márk, volt idő, amikor sok mindenre képes voltam
érted – ismertem be. – Amikor bármire képes voltam érted
– javítottam ki magam halkan, ő pedig ledöbbenve nézett,
és a szavakat kereste, amikor is Tomi sétált oda hozzánk.
– Mi újság? Mehetünk? – érdeklődött.
– Te ember, neked különleges képességed, hogy a
legrosszabbkor legyél ott mindenhol? – fordult felé Márk

dühösen.
– Most mi van? – értetlenkedett Tomi.
– Én nem tudom, hogy mit kezdjek ezzel az egésszel –
dörzsölte meg az arcát Márk.
– Semmi – válaszoltam Tominak, majd Márkhoz
fordultam. – És semmit – feleltem meg az ő kérdését is, és
szomorúan nézve rá, afféle búcsúzásképpen megráztam a
fejem, majd Tomi mellett lépkedve kifelé indultam a
kórházból.
A hűvös estében józanítóan hatott kilépni a kórház
fertőtlenítőszagából a friss levegőre, és az esőillatot
beszívva egy pillanatra lehunytam a szemem, majd
lesétáltunk a lépcsőn Tomival.
A járdán mentünk, szótlanul lépkedve egymás mellett,
amikor Márk fekete autója, oldalán a #márker matricával
és szponzorok logóival lassítás nélkül elhajtott mellettünk.
– Jól vagy? – érdeklődött Tomi.
– Nem igazán – ismertem be megszakadt szívvel.
– Ha tudok valamiben segíteni, akkor csak szólj,
bármikor – ajánlotta fel.
– Köszönöm szépen. És azt is, hogy ma igazi barátként
viselkedtél – mondtam halkan.
– Semmiség – legyintett.
– Hogy van a barátnőd? – kérdeztem.
– Minden oké velünk, jól megvagyunk. Most voltunk két
hónaposak – mesélte sétálás közben.
– Ennek őszintén nagyon örülök – mosolyogtam rá a
közúti világítás fényeiben.

Tudtam Tomi barátnőjéről, mert láttam közös képeket
a Snapchatjén, éppen ezért is esett baromira jól, hogy túl
azon, ami köztünk volt, vagy lett volna, igazi barátként
támogatott ma este, félredobva azt, hogy mi volt régen.
Mert az már elmúlt, ő szerencsére tovább tudott lépni
anélkül, hogy komolyan sérült volna, és megmaradt az
életemben, mint egy barát.
Hazáig beszélgettünk, leginkább Tomi mesélt arról,
hogy mi újság vele, én inkább csendben hallgattam, és
borzasztóan örültem a társaságának, mert elterelte a
figyelmem arról, hogy már megint órák alatt összedőlt az
életem, és nem tehettem ellene semmit.

7.
A kapuhoz érve hullafáradtan előkerestem a kulcsomat,
és Tomihoz fordultam.
– Hívj, ha szükséged van bármire – ajánlotta fel
kedvesen.
– Köszönöm szépen! Vigyázz magadra – öleltem át
barátilag. Tomi viszonozta, aztán megvárta, hogy
bemenjek.
Az ajtót becsukva magam mögött Lilit találtam a
lépcsőn. Ott ült, és rám várt.
– Aludnod kellene – suttogtam, amikor megláttam.
– Nem tudok – rázta meg a fejét. – Hogy van Körte?
– Most jól – mondtam a lehető legmeggyőzőbben.
– És te hogy vagy? – pislogott a félhomályban.
– Én pedig jól leszek – ígértem meg. – Na, gyere,
betakarlak – nyújtottam a kezem, majd felhúztam Lilit a
lépcsőről, és az új szobájába kísértem.
Az
éjjeliszekrényén
lévő
lávalámpa
tompa
narancssárga
fénnyel
töltötte
be
a
helyiséget,
megvilágítva a falon lévő posztereket. A húgom befeküdt
az ágyába, én pedig mellé ülve betakargattam, és a falon
lévő frissen felragasztott posztereket néztem, amikre
csillámló fényt szórt a lávalámpa. Tipikus kiskamasz
kedvencek voltak felragasztva, az ember azon
életszakaszát mutatva be, amikor még elég gyerek ahhoz,
hogy egy Pixar animációs filmplakát legyen a falán,
miközben már elég kamasz ahhoz is, hogy az aktuális

kedvenc fiúkat is kiragassza. YouTuberek, sorozatsztárok,
és persze énekesek. Egy poszter helye üresen tátongott,
ott nem szerepelt senki. Nem kérdés, hogy rám való
tekintettel kit nem ragasztott fel, holott egy szót sem
beszéltünk arról, hogy ez engem zavarna-e. Pedig nem
zavart volna. Lili mégis a maga csekély életkorával fel
tudta mérni, hogy hiába ő a legnagyobb Márker az egész
világon, furcsán venné ki magát, ha a nővérének naponta
meg kellene birkóznia a volt barátja falon lógó képével.
Miközben a haját simogattam, Lili el is aludt, így
csendben felálltam, és nesztelenül kimentem, behúzva
magam mögött az ajtót. Átmentem a saját szobámba, ami
a húgoméval ellentétben egyáltalán nem volt belakva, a
dobozok úgy álltak, ahogyan a költöztetők lerakták. A
telefonom jelzett, amitől összerezzentem, mert féltem,
hogy Körtéről kapok valami hírt, és esetleg vissza kell
rohannom a kórházba. De csak Evelin írt.
„Beki, ébren vagy?”
„Igen, nemrég értem haza” – írtam vissza.
„Oké. Figyelj csak. Ez elég fura, de Nagy Márk elkérte
az új címedet. Nem gond, hogy megadtam neki?”
Felvont szemöldökkel olvastam az üzenetet, aztán
megráztam a fejem, és gyorsan válaszoltam.
„Nem, dehogy. De a kórházból egy időben indultunk el,
mikor kérte el a címet?”
„Úgy tíz perce. Nem akartam megírni az engedélyed
nélkül, de Pabló azt mondta, hogy adjam meg neki, hátha
fontos… Nem baj, ugye? Nem csináltam rosszat?”

„Dehogyis! Köszi, hogy szóltál. Nem tudom, miért kérte
el, de engem nem keresett, meg Lili nem mondta, hogy itt
volt, úgyhogy szerintem mindegy is.”
„Oké. Csak akartam, hogy tudd. Jó éjt, Beki!”
„Nektek is” – küldtem el az üzenetet, és halkan
beindítottam a zenelejátszómat a telefonomon, majd
hanyatt fekve végigdőltem az ágyon, és lehunytam a
szemem.
A Travis-számot hallgatva feküdtem a sötétben, és
megpróbáltam minden gondolatot kizárni a fejemből.
„She, she was always running, he, he saw the end is
coming. But now the story takes a turning, she wakes up
and her sheets are burning” – szólt az Idlewild, én pedig a
sötétben kinyitottam a szemem, felálltam, majd az
erkélyhez léptem, elhúztam a függönyt és kinyitottam az
ajtót.
A teraszra lépve a csendes, kertvárosi utcát néztem, a
kihalt környéket, a kertes házak sötét ablakait, amik
mögött már mindenki aludt. Aztán az utca túloldalán lévő
ház előtt parkoló autón akadt meg a tekintetem, és
elakadt a lélegzetem. Az utcai lámpa gyér fényében álló
fekete autó oldalán ott volt a #márker felirat. A kocsiban
sötét volt, de a halvány megvilágításban ki tudtam venni,
hogy Márk az autóban ül. Remegő kézzel emeltem fel a
telefonomat, hogy üzenjek neki, vagy hívjam, de
megakadtam a mozdulattal, mert abban a pillanatban,
vélhetően azért, mert Márk észrevett, beindította a kocsit.
A fényszórók bevilágították az utat, az autó pedig

elhajtott. Telefonnal a kezemben, amiből még mindig az
Idlewild szólt, ott álltam az erkélyen, és végiggördült az
arcomon az első könnycsepp, amit azonnal követett vagy
ezer.
Reggel szétbőgött fejjel, kialvatlanul ébredtem. Az éjszaka
nagyjából harmincszor kezdtem el Márknak üzenetet
írni, de végül egyet sem küldtem el. Mert tudtam, idő kell
neki ahhoz, hogy megeméssze a történteket, és azt is
tudtam, talán nincs annyi idő a világon, hogy elfogadja,
hogy mindent érte tettem. A pocsék éjszakát egy pocsék
reggel követte, zombimódban készültem el, magamhoz
képest több sminket használtam, igyekezve eltüntetni a
kialvatlanság nyomait, a bőgést, az aggodalmat, és persze
a rettenetes szenvedést, amit éreztem. Nos, a
végeredmény nem lett túlságosan üde, pedig még
szájfényt is mázoltam magamra, de inkább tűntem kezdő
vloggernek sminkbakikkal, mint egy visszavonulni
készülő többszörös platinalemezes előadónak. Minden,
ami történt, rémesen megviselt, és azon tűnődtem,
mennyivel jobb lenne homokba dugni a fejem, és
mondjuk előreugrani az időben vasárnapra, amikor már
túl leszünk ezen a pokoli héten. De az élet nem így
működik, ami szembe jön, azzal szembe is kell nézni, és ha
közben elesünk párszor, akkor tudni kell felállni,
leporolni magunkat, és egyszerűen továbblépni. Vagy
valami hasonló.
A kórházba menet a taxi hátsó ülésén átfutottam a

híreket. Nem kifejezetten tetszettek a főcímek, szinte
valamennyiben érintett voltam közvetetten, vagy akár
közvetlenül. Bárhová kattintottam, a következők
fogadtak:
„Továbbra sem találják a tegnap megszűnt BPRP kiadó
tulajdonosát”
„Szemtanúk állítása szerint a BPRP kiadó tulajdonosa a
frankfurti reptéren volt – Thaiföldre tarthatott”
„A MusicNotes kiadó lecsapott a megszűnt BPRP kiadó
zenészeire. Nagy Márk és a többiek vajon átigazolnak a
konkurenciához?”
„Kórházban a BPRP Records zenészeinek menedzsere!
A hírek szerint válságos az állapota!”
„Nagy Márk és Bexi együtt? A zenészeket tegnap éjjel
többen látták egy kórházban, ahol vélhetően a
menedzserüket látogatták meg. Azt nem tudni, hogy
együtt vagy külön érkeztek-e.”
„Mi lesz veled, Nádor Gergő? A MusicNotes kiadó igényt
tart a BPRP Records hoppon maradt zenészeire. Nagy
Márk és Nádor Gergő egy kiadóhoz kerülnek?”
A szalagcímeket olvasva egyikre sem kattintottam rá,
mert tudtam, hogy valamennyi csupán spekuláció, így
elraktam a telefonomat, és inkább a taxi ablakán
bambultam kifelé. A nap már a kora reggeli órában
hétágra sütött, és felszárította a tegnapi esőt, aminek
nyoma sem maradt. Úgy tűnt, a nyár utolsó hetére
visszatér a meleg idő. A pulcsimat magam mellett tartva,
ujjatlan pólóban és szakadt farmerben ültem a kocsiban,

ami bekanyarodott a kórház elé. Kifizettem a viteldíjat,
aztán kipattantam, és elrakva a napszemüvegemet
felsiettem a lépcsőn.
Rohanás közben a büfé melletti újságosstand kirakott
napilapok címlapjára tévedt a tekintetem. Balogh
szerepelt mindegyiken, a lapok főként zsarolási ügyeket
szellőztettek meg. Ez számomra nem volt túl meglepő
információ, a saját bőrömön tapasztalhattam, hogy
Balogh szereti sarokba szorítani az embereket, és
megszorongatni őket. Még a hideg is kirázott, ahogy
eszembe jutott néhány beszélgetésünk, és ha arra
gondoltam, most valószínűleg valami trópusi helyen
bujkál, és színes koktélokat iszogat, önkéntelenül is
elképzeltem, ahogy megakad a torkán egy citrommag.
A lifttel felmentem az emeletre, majd éppen a
nővérpultnál várakoztam, hogy információt kérjek arról,
melyik szobában fekszik Körte, amikor megpillantottam
Bettyt. Rémesen festett, az arca fáradt volt és nyúzott.
Abban a pillanatban ő is észrevett, és azonnal hozzám
lépett. Szorosan átöleltük egymást.
– Hogy van Körte? – kérdeztem.
– Jól, jól – bólogatott idegesen. – Elengedik haza, a
zárójelentésre várok.
– Jaj, de jó – könnyebbültem meg. – De hol van? –
kérdeztem értetlenül körbenézve.
– A szobájában – forgatta a szemét Betty. – Még lemegy
az infúzió, bár azzal tudna mozogni, de egyszerűen addig
nem kel fel, amíg nem olvasta el a záróját, és nem

bizonyosodott

meg

róla,

hogy

nincs

a

halálán

–

magyarázta.
– Mi? – pislogtam nagyokat, Betty pedig fáradtan
dörzsölte meg az arcát.
– Eléggé megviselte a tegnapi rosszullét, kicsit pánikol
attól, hogy mi történt, és hogy megtörténik-e újra.
– Gondolom, kap gyógyszert, és akkor nem lesz újra
rosszul, nem? – kérdeztem, aztán megráztam a fejem. –
Bemehetek hozzá?
– Persze, gyere, mutatom, hogy merre van.
– Mikor érkeztél? – érdeklődtem, miközben a folyosón
sétáltunk Körte szobája felé.
– Fél hatkor szállt le a gépem – mondta.
– Huh – csodálkoztam el. – És a csoportodat át tudtad
adni valakinek? Sikerült megoldani ilyen gyorsan?
– Hát… – húzta el a száját. – Figyelj, Beki. Körtének még
nem mondtam, mert nem tudtam, hogy milyen az
állapota.
– Mi történt?
– Kirúgtak – ismerte be.
– Jézusom! De… Miért?
– Mert tegnap este szóltam a főnökömnek, hogy
azonnal haza kell utaznom. Ő azt mondta, hogy nem
enged el, mert mi lesz a csoportommal. Én erre azt
mondtam, hogy nem érdekel. Jó, talán nem pontosan így
hangzott a válaszom – mesélte.
– A francba – sütöttem le a szemem. – Nagyon sajnálom.
– Nincs mit – ingatta a fejét. – Itt volt és itt van a helyem

Körte mellett.
– Hű – vigyorodtam el. – Azért, ha nem haragszol, akkor
ennek örülök egy kicsit – ismertem be félve.
Betty mosolyogva megsimította a vállamat, aztán
odaértünk a szobához.
– Menj nyugodtan – mutatott a kórterem felé.
– Oké – feleltem, majd beléptem a szobába.
A hat ágy közül Körte az utolsóban feküdt az ablak
mellett, és akaratlanul is szíven ütött a látvány. Soha nem
láttam még Körtét nem a saját közegében, soha nem
láttam máshogy, mint valakit, aki mindent el tud intézni,
aki erős, aki megmondja a dolgokat, aki mindent tud.
Most pedig ott feküdt, tetovált karjait a kórházi takarón
pihentette, kézfejébe tű volt szúrva, amibe csöpögött az
állványon lévő zacskóból az infúzió.
– Ilyen VIP fesztiváljegyet sem láttam még rajtad –
mondtam halkan, miközben mosolyogva megtekergettem
a kezén lévő kórházi szalagot, amin a neve szerepelt.
– Szia, gyerek – pillantott rám. Erőtlen volt a hangja. –
Úgy néz ki, hogy megmaradok – mosolygott halványan.
– Mi? Persze, hogy megmaradsz, ne hülyéskedj már –
ráztam meg a fejem. – Hogy érzed magad? – kérdeztem, és
az ágy alól kihúztam a kis fehér széket, majd leültem rá,
és fürkészve figyeltem Körtét.
– Szarul – ismerte be.
– Fáj valamid?
– Nem.
– Milyen a vérnyomásod?

– Most jó – közölte.
– Akkor kelj fel szépen – tanácsoltam.
– Megvárom a zárót. És beszélni akarok a dokival.
– Oké, ahogy gondolod – biccentettem. –

Jól

megijesztettél tegnap mindenkit.
– Megmondom őszintén, gyerek, hogy én is beszartam
egy pillanatra. Azt hittem, ott maradok.
– Miért nem mondtad, hogy ennyire felzaklattak a
történtek? – csóváltam a fejem dühösen.
– Mert nem tudtam – rázta meg a fejét. – Én mindig
ideges vagyok valami miatt, azt hittem, hogy a tegnapi is
egy sima nap a szokásos agybajjal.
– A jelek szerint a tegnapi azért egy kicsit több volt.
– Úgy tűnik. Kaptam gyógyszert a vérnyomásomra. Mit
szólsz ehhez? Öregszem, bazki – nevetett fel keserűen. –
Aszádék már most papinak hívnak.
– Mert hülyék – röhögtem el magam.
– A srácok itt voltak este?
– Mindenki itt volt este. Rohantunk

hozzád

valamennyien – mosolyogtam rá.
– Nem nagyon emlékszem – ismerte be.
– Mert kaptál valami vidám szurit – köhintettem,
összehúzva a szemem.
– Jaj, tényleg, gyerek! Mi a szar volt az? Nem emlékszem
semmire. Máskor is kéne olyan cucc – vigyorodott el.
– Nem hiszem – sziszegtem.
– Miért? Volt valami gáz? – kérdezte, és látszott az
arcán, hogy totális a homály a tegnap éjszakával

kapcsolatban.
– Nem, dehogyis – ráztam meg a fejem. – Azon kívül,
hogy nagy jókedvedben elköpted Nagy Márknak, hogy mi
történt Balogh nyaralójában…
– Ne már, ezt nem hiszem el! – kerekedett el a szeme, és
látszott rajta, hogy nem tudja eldönteni, valóban így volt,
vagy ennyire rossz lett a humorom.
– Hidd csak el, mert szerintem tegnap nem csak neked
volt magas a vérnyomásod – nevettem fel szerencsétlenül.
– Bazki, gyerek, ezt nem mondhatod komolyan!
– De, sajnos tényleg vallottál neki. Szépen, mindent –
mosolyogtam szomorúan, mire Körte hátrahajtotta a fejét
a párnára, és dühösen lehunyta a szemét.
– Sajnálom, és…
– Semmi baj. Ez előfordul – nyugtattam. – Gondolom… –
tettem hozzá.
– És mit szólt Márk?
– Semmit. Nem beszéltünk. Vagyis… Nem, nem szólt
semmit – ráztam meg a fejem.
– Talán… – gondolkodott –, talán csak idő kell neki,
hogy átgondolja a történteket így is, hogy most már ismeri
az okot is, nem csak az okozatot. Szar nyara volt,
végignéztem, és nagyon kikészült a szakítástól, végig úgy
érezte, hogy az cseszte át a legjobban, akitől soha nem
számított erre… Idő kell, hogy lássa más perspektívából is
a dolgot, mert eddig elvolt azzal, hogy gyűlölt téged, ebbe
kapaszkodott, ez tartotta talpon – mondta. – Bazki, hogy
elmondtam, mi a szarért adnak az embernek ilyen cuccot,

amitől őszinte?
– Ne idegeskedj, kérlek – nyugtattam. – Figyelj –
fújtattam egy nagyot. – Most ez nem fontos. Nagy Márk és
én… Nincs Nagy Márk és én – tártam szét a karomat. – Se
így, se úgy. Ezt én tudtam, abban a pillanatban, amikor
hazudtam neki. És így döntöttem. Váltsunk témát, jó?
– Jól van, gyerek, de miért van az, hogy mindenhol helyt
állsz, és a végén te szívod meg a legjobban?
– Mert olyan nincs, hogy mindenhol helyt áll valaki. Ha
van nyertes, akkor van vesztes is. Ez így működik. És
ahhoz, hogy Márk nyertes lehessen, kizárásos alapon csak
én veszíthettem. De tudod, mit? – ingattam a fejem. –
Bármikor megtenném újra
– suttogtam, aztán
összeráncoltam a homlokomat, és értetlenül néztem
Körtére. – Te sírsz???
A menedzserem a könnyeit törölgetve elfordította a
fejét, és az ablak irányába bámult.
– A francba – suttogta. – Mi a szart adnak itt nekem
folyamatosan?
Az
egyiktől
röhögve
elköpöm
a
legbizalmasabb infót, a másiktól meg érzékeny leszek –
bökött az infúzió irányába.
– Szerintem ez csak a kiszáradás ellen van – néztem
meg a zacskót, leolvasva a tartalmát.
– A fenébe is, gyerek – hagyta figyelmen kívül a
megjegyzésemet. – Ez a halálközeli állapot rávilágított sok
mindenre.
– Például? – érdeklődtem.
– A mulandóság… – agonizált. – Csupán porszem

vagyok… – tetézte.
– Na jó, kedves Coelho Körte – elégeltem meg. – Kérlek,
szedd össze magad egy kicsit, és ne merengj a történteken,
mert az egyetlen tanulsága a tegnap estének és az
előzményeinek is, hogy túl stresszes vagy, és a stressz
kinyír – magyaráztam. – Úgyhogy koncentrálj arra, hogy
ne idegeskedj, hagyj időt magadra, helyezd előtérbe a
saját dolgaidat, és ne rendelj alá mindent a munkádnak
ilyen szinten, mert nem éri meg. Nem a menedzser Körte
miatt álltunk itt mindannyian tegnap éjjel, hanem azért,
mert a legjobb barátunk vagy! A barátnőd csapot-papot
otthagyott Londonban, többek között egy jelenleg
idegenvezető nélkül bolyongó turistacsoportot is, és
rohant hozzád! Úgyhogy ahelyett, hogy a mulandóságon
filóznál, inkább tekintsd a történteket figyelmeztetésnek,
és csináld máshogy a dolgokat, mint eddig, mert
szükségünk van rád! Barátként! – hadartam dühösen.
– Ne kiabáljanak itt! Van, aki pihenni szeretne – szólt
az egyik ágyról egy idős férfi.
– Bácsika, szenderedjen vissza szépen, és ne
foglalkozzon velünk – tanácsolta Körte.
– Ne beszéljen így velem, mit képzel magáról? Kivarrt
huligán! – morogta a bácsi, és átfordult a másik oldalára.
– Na jó, azt hiszem, itt az ideje, hogy felöltözz, és
lelépjünk innen – suttogtam Körtének, aki ellenszegült.
Először azt hittem, hogy a bácsinak fog visszaszólni, de
kiderült, hogy nem.
– Nem, nem, igazad van, gyerek! – mondta komolyan. –

A tegnap este miatt átértékeltem a dolgokat. Egész éjjel
agyaltam, miután kiment belőlem a vidám szuri. Amikor a
halál torkában voltam…
– Körte! – szóltam rá élesen.
– Jó, szóval amikor rosszul lettem – helyesbített. – Akkor
ugyanerre jutottam, mint amit mondtál – nézett a
szemembe eltökélten. – Szeretlek titeket.
– Mi is szeretünk téged – mosolyogtam elérzékenyülten.
– És Bettyt is szeretem – mondta ki bólogatva, éppen
akkor, amikor Betty belépett a kórterembe.
– Megvan a zárójelentés, hazamehetünk! – szólt az
idegenvezető a papírt lóbálva a kezében, aztán ránk
nézett, és megtorpant. – Zavarok?
– Betty! – ült fel az ágyon Körte. – Szeretlek.
Betty vigyorogva bólintott.
– Én is szeretlek – felelte, én pedig a nyakamat behúzva
mosolyogtam a kis széken ülve, a jelenetet figyelve.
– Akkor… – kezdte Körte, aztán egyszerűen hozzátette:
– Akkor gyere hozzám feleségül!
A szám elé kaptam a kezem, és döbbenten meredtem
Bettyre, aki a másodperc töredékéig meglepettnek tűnt,
majd felsikoltott, és a zárójelentéssel a kezében igent
ordítva Körte ágyához rohant, és egyszerűen ráugrott a
menedzserre. Az infúziós állvány felborult, és hangos
csattanással zuhant a földre, kitépve Körte kezéből a tűt,
de egyikük sem foglalkozott vele, csupán a másik ágyon
lévő bácsika riadt fel horkantva az álmából.
– Rohadt huligánok! – zsörtölődött.

– Nyugi, papi, megnősülök! – kiáltotta Körte boldogan
Betty alól, aki miután ráugrott, elterült rajta, és úgy tűnt,
ott is marad.
– Még ilyet! – fordult a fal felé a bácsi, és visszaaludt.
A lármára egy nővér rohant be, és riadtan fordult
körbe, végül megállapodott a tekintete rajtam.
– Mi történt?
– Azt hiszem… – hajoltam le, és felemeltem az infúzió
állványát. – Összeházasodnak – mutattam Körtéék
irányába.
– Gratulálok! – mosolyodott el a nővér. – De nem itt,
ugye? – kérdezte félve.
– Nem. Már megyünk is – vigyorogtam, aztán
odafordultam a Körtéről éppen lekászálódó Bettyhez.
– Hát akkor mosolyogjatok, megy a lánykérős kép –
emeltem fel a telefonomat.
Körte a kórházi ágyban fekve, a kezéről felrántott
véres ragtapasszal mutatja fel a hüvelykujját, jelezve,
hogy minden oké, mellette Betty elkenődött, a
meghatódottságtól lesírt szemfestékkel vigyorog.
– Milyen lett? – kérdezte Betty, én pedig melléjük lépve
megmutattam a fotót.
– Nem kifejezetten hétköznapi – ismertem el nevetve,
majd ráírtam a képre, hogy „Körte eljegyezte Bettyt!!!”, és
már küldtem is a többieknek Snapchaten.
– Na, lépjünk le innen – tápászkodott fel Körte, és a
szekrényhez lépve előszedte a ruháit. Az előbbi nővér
bejött, hogy leragassza Körte kezét, addig mi Bettyvel

kimentünk a folyosóra, mert a telefonunk megállás
nélkül rezgett.
– Gyerek! – szólt utánam Körte.
– Igen? – néztem vissza a szobába.
– Aszádéknak üzenem, mielőtt beleélik magukat, hogy
majd utólag tartunk eljegyzési bulit. Az állapotomra való
tekintettel – közölte.
– Nincs semmi baja – vágta rá a nővér, miközben
bekötözte a kezét.
– Én a halál torkában jártam! – erősködött Körte.
– De hála a jó égnek, hamar visszafordult. Na,
ünnepelje csak meg szépen az eljegyzését. És a gyógyszere
mellett ne igyon alkoholt – tanácsolta.
– Nincs buli! – erősködött Körte. – Még gyűrű sincs, és
Betty Londonban dolgozik.
– Engem nem érdekel a gyűrű! – közölte Betty még
mindig vigyorogva. – Ja, és kirúgtak – tette hozzá
mellékesen.
– Mi??? – kiáltott fel Körte meglepetten.
– Ez nem igaz, hogy nem hagyják aludni az embert! –
ült fel a bácsika az ágyon dühösen, és a takaróját
csapkodta.
– Elnézést, már megyünk is, és jobbulást kívánok! –
mondtam halkan, egy mosollyal ajándékozva meg.
– Rohadt tróger! – vágta az arcomba. Na, hát ezt
megbeszéltük.
Bettyvel kimentünk a folyosóra, és izgatottan néztünk
össze.

– Annyira örülök nektek! – mosolyogtam megállás
nélkül.
– Köszönöm – felelte kissé kábán. – Ha valaki két napja
azt mondja, hogy kedd reggel nincs munkám, de
menyasszony vagyok, biztosan nem hiszek neki.
– Ugyan – ráztam meg a fejem. – Ez csak azt jelenti,
hogy hivatalosan is a csapat része vagy – sóhajtottam. –
Hidd el, ez nekünk csak egy átlagos hét – nyugtattam
nevetve, aztán fogadtam Bogyó FaceTime hívását.
A kijelzőmön a három Aszád jelent meg egymást
lökdösve, hogy mind beleférjenek a képbe.
– Beki! – kiabálták. – Megkaptuk a snapet! Ez most
frankó???
– Igen, jelen voltam a kissé rendhagyó lánykérésen –
erősítettem meg.
– Beszarok. Betty! Betty! – ordította Puding.
– Igen? – nézett a kamerába Betty is.
– Hívhatunk anyunak?
– Nem! – röhögött fel ösztönösen.
– Miért nem? Végre összeházasodnak a szüleink.
– Tizenkét évvel vagyok idősebb nálatok, hogy lennék
az anyátok? – fogta a fejét nevetve.
– Most erre mit mondjak? Korán kezdted, te kis hamis.
Tudjuk ám…– vigyorgott Puding, a többiek pedig olyan
röhögésbe kezdtek, hogy betöltötte a kórház csendes
folyosóját.
– Ti állatok vagytok – közöltem egyszerűen.
– Na, akkor eljegyzésibuli-projekt indul – kezdett

tervezgetni Bogyó.
– Nem, nem – ráztam meg a fejem. – Körte kérte, hogy
ne csináljatok semmit.
– És mikor is volt olyan, amikor mi ezt figyelembe
vettük? – érdeklődött Pepe.
– Ne már, meg kell ünnepelnünk. Mégiscsak megnősül
az apánk! – érvelt Pepe.
– Körte nem az apátok – fogtam a fejem, de egyszerűen
nem bírtam velük.
– Beki – szólt Bogyó a háttérből, és láttam, hogy a
telefonját nyomkodja.
– Igen?
– Szerinted mennyi esély van arra, hogy ma estére
kifaragják Körte és Betty jégszobrát?
– Remélem, semennyi – nevettem fel. – Hogy jut ekkora
baromság az eszedbe?
– Srácok – szólalt meg Betty. – Szolidan, jó? Maximum
egy kis összejövetel – kérte komolyan.
– Bízhatsz bennünk – bólogattak az Aszádék.
– Az a csokiszökőkút jó ötlet, rendeld! – kiáltotta
hirtelen Pepe.
– Jézusom – mondtam elképedve, és kinyomtam a
hívást.
A kocsihoz kiérve Betty ragaszkodott hozzá, hogy ő
vezessen, így Körte az utasülésre szállt be, én pedig hátra.
– Ugye nem szerveződnek a barmok? – pillantott hátra
Körte rosszat sejtve. Nem járt messze a valóságtól, én
folyamatosan kaptam az értesítéseket az eljegyzési bulival

kapcsolatban, amit Aszádék intéztek. A legutolsó poszt a
titkos Facebook-csoportunkban Bogyó kérdése volt, ami
arról szólt, miként lehetne elintézni, hogy Körte és Betty
elefánton vonuljanak be az eljegyzési bulira. Erre
válaszolta Puding, hogy kérdezzék meg Kemált, és
betaggelte a törököt. Aki erre azt írta, sajnos ebben nem
segíthet, de birkát tud szerezni, ha kell, mert az
unokatestvére tenyésztő.
– Nem, semmi extra nem történik – köhintettem, és
inkább elraktam a telefonomat.
Így történt, hogy miközben az egész sajtó a BPRP kiadó
megszűnésével és Balogh lelépésével foglalkozott, a
közönség pedig a szombati Pop/Rock sztár leszek! új
évadának első adását várta, addig a MusicNotes
rendületlenül üldözte a felszabadult előadókat, mi viszont
mindezt ignoráltuk, és úgy döntöttünk, a sötét felhők
gyülekezésére tűzijátékkal válaszolunk. És megtartottuk
Körte és Betty eljegyzési buliját.

8.
– Biztos ez? Kell eljegyzésre ajándékot venni? –
kérdezte Daniella a pláza műszaki cikkeket áruló
üzletében, ahol Evelinnel és velem nézelődött.
– Igen, szokás – felelte Evelin.
– Szar szokás, le vagyok égve – dünnyögte.
– Adjatok Antival közös ajándékot – tanácsoltam.
– Nem lehet, Anti hegedülni fog nekik, amikor
meghallotta a hírt, azonnal gyakorolni kezdett, nagyon
készül az estére – mesélte Daniella.
– Hú, ez klassz ötlet – ismertem be a sorok között
nézelődve.
– Nekem mondod? Én is csellóztam volna, ha Anti előtt
jut eszembe. De így cseszhetem – rázta meg a fejét. – Na,
erre van pénzem. Elemnek örülnének? – emelt fel egy
csomag ceruzaelemet.
– Biztos, mert sokszor kimerültek – nevetett fel Evelin.
– Daniella, ezen ne izgulj, válassz valamit, és majd én
elintézem – néztem rá komolyan, mire Daniella
meglepődött.
– Megtennéd?
– Persze hogy megtenném, ne hülyéskedj – simítottam
meg a vállát.
– Jó, basszus, értem, de velem nem szoktak kedvesek
lenni, ezt nehéz feldolgozni – mondta.
– Barátság, tudod, valahogy így működik – röhögtem
fel.

– Nem semmi – pillantott rám hálásan, és láttam rajta,
hogy ezzel nem nagyon tud mit kezdeni, így kínosan
ácsorgott egyik lábáról a másikra.
– Nézd csak, ez például olyan, aminek örülnének –
mutattam egy kiállított darabra, Daniella pedig azonnal
kapott az alkalmon, és úgy tett, mintha érdekelné, amit
mutatok.
Amíg lehajolt, hogy megnézze, van-e készleten a termék
az alsó polcon, mi Evelinnel összenéztünk a feje felett.
Szavak nélkül, csupán szemkontaktusból megértettem,
hogy Evelin azt üzeni, ez rendes dolog volt tőlem, én pedig
megráztam a fejem, jelezve, hogy ez tényleg semmiség. És
itt nem csak arról volt szó, hogy Daniella igenis a
társaságunk oszlopos tagja, amióta Nagy Márk Facebookprofilján jelentkezett egy kamu csellistaállásra, amit
Márk Anti miatt posztolt ki, hanem arról is, hogy Daniella
nélkül nem tartanék ott, ahol. Ha nem kísérem be őt a
Zeneművészetire, soha nem tévedek be a terembe, ahol
zongorát láttam, akkor pedig Daczi Elemér nem hall
játszani, nem hív vissza egy felvételire, és talán soha nem
szabadulnék Bexitől. Sokkal többet köszönhettem
Daniellának, ő pedig már rég elfelejtette. Én azonban
nem. Miután mindhárman vettünk ajándékot Körtének
és Bettynek, a Starbucksba mentünk, és a pultnál állva
kértünk három frappucinót. A kiszolgáló lány mosolyogva
nézett ránk, és többször is zavartan a füle mögé simította
a haját.
– Milyen neveket írhatok rá? Bexi, Evelin… – vigyorgott,

tudatva velünk, hogy felismert minket.
– Igen, köszönjük – bólintott Evelin kedvesen. A lány a
poharakat fogva ráfirkantotta a neveket, majd kicsit
megilletődve nézett Daniellára.
– A harmadikra mit írhatok?
– Mehet az „Egy rakás szar” felirat a pohárra – felelte
Daniella.
Evelinből kitört a röhögés, a pultban álló lány viszont
kínosan rám nézett, mert nem tudta, hogy mit kezdjen
ezzel a szituációval.
– Daniella. Daniella névre kérnénk – segítettem ki.
A lány felírta a nevet, és talán feltűnően gyorsan
fordult az utánunk érkezőkhöz. Látszott rajta, hogy
szabadulna tőlünk. Én pedig nem hibáztattam érte.
Az italainkkal a kezünkben léptünk egy szabad
asztalhoz, leraktuk a csomagjainkat egy székre, majd
leültünk.
– Nem értem, miért nem kaphattam a kért szöveget a
pohárra – dühöngött Daniella. – Ez az igazság, mit
szépítsem?
– Először is, ez hülyeség, és egyáltalán nem igaz.
Másodszor pedig, ilyet nem fognak ráírni – mosolyogtam a
szívószálam fölé hajolva. – Mit ad elő Anti hegedűn? –
váltottam témát, és kérdőn néztem a csellistára.
– Canon D, és kivetíti a műsort, aminek a forgatásán
megismerkedett Körte és Betty.
– Hű, Sleisz tényleg nagyon alapos – biccentett
elismerően Evelin. – Ehhez képest az én bólétálam nem

lesz nagy eresztés – pillantott a vásárolt ajándékra.
– Hát, Aszádék biztosan nagyon fogják értékelni a
táladat, akkor is, ha nem nekik vetted – nevettem fel.
– Melyik a műsor, ahol Körtéék megismerkedtek? Még
sosem láttam – gondolkodott Daniella.
– Ne viccelj, még nem láttad a 15Perc Európát? –
kérdezte Evelin a telefonját nyomkodva, majd lerakta az
asztalra, és elindította a műsort a YouTube-ról.
Már az első képkockákat látva mosolyogva néztem a
felvételen magunkat, ahogyan a repülőhöz megyünk be a
folyosón.
– Te jó ég, hogy néztetek ki! – ámult Daniella a
képsorokat látva. – Evelin tisztára olyan, mint Beki. Alig
tudlak megkülönböztetni titeket.
– Igen, akkor még Lexi voltam – emlékezett Evelin, és
lesütve a szemét beletúrt festett szőke hajába.
A felvétel London utcáira váltott, ahol a csapatunk
Bettyt állja körbe, aki instruál minket a programokról.
– Nézzétek Körtét, hogy próbál flörtölni – röhögött fel
Evelin a szemét törölgetve.
A videóban Körte folyamatosan az idegenvezetőhöz
beszél, bármit mond, elsőként az ő reakcióját várja, és
minden nevetésénél keresi a tekintetével, hogy vajon
Betty is vele nevet-e.
– De aranyos, ezt még soha nem néztem így –
vigyorogtam megállás nélkül.
– Hű, nézzétek Márkot! – bökött a telefonra Daniella.
A műsor éppen a Pop/Rock elvesztése után készült,

Márk akkor nagyon padlón volt, fogalma sem volt, mi lesz
vele, a Hullócsillag mentette meg attól, hogy feledésbe
merüljön. A videón valahogy jóval fiatalabbnak tűnik,
mint amennyi idő ténylegesen eltelt, nem is tudom, olyan
zöldfülű rajta, nem túl magabiztos, haja is rövidebb volt, a
viselkedése és az öltözködése is más, meg úgy minden. A
felvételen a tehetségkutatóból ismert srác szerepelt,
kacsintgatott, meg nagyképűsködött, de visszanézve ez
inkább aranyos, mint komolyan vehető. Ott még nyoma
sem volt a mostani, kiforrott Nagy Márknak, aki zsűritag
egy műsorban, akinek könyve hetekig vezette a
sikerlistát, akinek a Hullócsillag szám csak egy löket volt,
felvezetése a Nélkülednek, vagy éppen a Nem bíromnak,
amivel végérvényesen a nagynevű, méltán sikeres
előadók közé lépett. A 15Perc műsorban még csak egy srác
volt, aki megállás nélkül bosszantott. Ahogyan az a
felvételen is jól látható.
– Mennyit változott! – hüledezett Daniella, miközben
mindhárman a videót néztük. A felvételen Márk éppen
hozzám beszél, mire én a szememet forgatva elküldöm
magam mellől, ő pedig otthagy. Ekkor a fejemet rázva
széttárom a karom, és utánamegyek. Márk elégedett
mosollyal bólint, és így sétálunk tovább az Oxford
Streeten.
– Az lehet, de van, ami nem változik – pillantott rám
Evelin a képsorokat értelmezve. Zavartan elkaptam a
tekintetem a videóról, és beleittam a frappuccinómba.
Talán túlságosan hevesen, mert a jéghideg ital

lefagyasztotta az agyam, és fájdalmasan nyúltam a
homlokomhoz.
– Itt még nem volt veletek Pabló? – csodálkozott
Daniella.
– Nem, az Üres Utcák helyett mentünk mi, mert romlott
majonézt ettek – nevetett Evelin.
– Jól összeérnek a szálak ebben a sztoriban – állapította
meg Daniella.
– Eléggé – értett egyet Evelin. – És Anti?
– Antinak lekéstem a hegedűversenyét a repülőjárat
törlése miatt, és a barátságunk legnagyobb balhéja lett
belőle – meséltem. – Ezért is esik duplán jól, hogy
Körtééknek ezzel készül. Mert ő annyira nem szerette ezt
az utat. Mármint azt, ahogy történt.
– Rég volt már – legyintett Evelin. – Nézz meg engem –
mutatott újra a kijelzőre. – A majdnem Bexi – röhögte ki
az akkori énjét. – De utáltam azt az egészet.
– Ne már – nevettem fel én is. – Ott alakult meg a
zenekarotok Aszádékkal, ezek szép emlékek.
– Nem mondtam, hogy rossz emlék, csak volt rossz
pillanata is.
– Jó, több is. Például Geri hívása arról, hogy bekerült a
Pop/Rockba azzal a feltétellel, hogy elismeri, a barátnője
vagyok – emlékeztem fintorogva.
– Pontosan. Vagy Pí kirohanása, hogy tönkretesz. És
letörölte az összes oldalamat… – sóhajtotta, és látszott
rajta, az emlékek feltéptek egy-két sebet. – Ezért nem is
értem, hogy gondolja, hogy a BPRP megszűnésével

átmegyek a MusicNoteshoz, és újra vele fogok dolgozni.
Képtelen lennék rá – csóválta a fejét dühösen.
– Beszéltetek erről Aszádékkal?
– Igen. Ők abszolút velem értenek egyet. Nem megyünk
a MusicNoteshoz, semmilyen esetben.
– De nincs nagyon más – mondtam, miközben
szívószálammal a kávéba kevertem a tejszínhabot.
– Tudom – biccentett. – Viszont bejött egy másik meló
lehetősége, ami miatt nem kell most kiadót keresnünk,
nyerünk néhány hónapot vele.
– Miről van szó? – érdeklődtem.
– Emlékszel a kissrácra, akinek a szülinapi zsúrjára
elkísértél minket? Akinek az apja producer és fejes a
kereskedelmi tévénél…
– Igen, igen – bólintottam, amikor eszembe jutott a
koncert.
– Felkeresett minket, hogy lenne-e kedvünk szerepelni
egy tévéműsorban.
– Hű, gratulálok! – csillant fel a szemem, és Daniella is
izgatottan fészkelődött. – Milyen műsor?
– Celeb reality, külföldi forgatással. Nagy nézettség,
nagy pénz, most mindkettő jól jön – mesélte.
– Ez baromi jó! – lelkesedtem. – De… Miért nem örülsz?
– ráztam meg a fejem, mert Evelin nem tűnt annyira
lelkesnek, mint kellett volna.
– Nyolc hét forgatás külföldön – mondta ki sóhajtva.
– Basszus. Pabló? – kérdeztem a szám szélét
harapdálva.

– Már így is alig találkozunk, vagy ő koncertezik, vagy
én. Úgy élünk abban a lakásban, mint két albérlő, akik
időnként összefutnak, ha az egyik érkezik, a másik meg
indul. Amikor elmondtam neki, hogy van egy ilyen
lehetőség, eléggé kiakadt. Vagyis, örült a lehetőségnek, de
két
hónap,
amikor
csak
most
van
vége
a
fesztiválszezonnak, és legalább esélyünk lenne arra, hogy
látjuk egymást. Ezt nem biztos, hogy kibírja a
kapcsolatunk – mesélte.
– Ne már – fintorgott Daniella. – Két hónap az nem a
világ vége.
– Vedd hozzá ezt a nyarat, amikor alig láttuk egymást,
és már rögtön más számok jönnek ki.
– És akkor most mi lesz? – kérdeztem Evelint.
– Én mindenképpen megszívtam – tárta szét a karját. –
A srácoktól nem vehetek el egy ilyen lehetőséget, teljesen
beleélték magukat, hogy utazunk, és szerepelni fogunk a
műsorban. Pepe alig várja, hogy megegyen valami
undorítót egy feladatban, Puding egy hete fára mászni
tanul, Bogyó pedig a stábtagok Facebook-profilját
csekkolja, hogy hátha talál valami dögös asszisztenst,
akivel az őserdőben játszhatnak Tarzanosat – forgatta a
szemét unottan. – Csapat vagyunk, és hárman mennének.
Nem tarthatom vissza őket azért, mert veszélyben a
magánéletem. És különben is… Mire maradjunk itt? Hogy
kiadó nélküli banda legyünk, mert nem vagyok képes
együtt dolgozni Pível, aki annyira megalázott és
kifordított önmagamból, ahogy soha senki? – panaszolta.

– Uhh – ingatta a fejét Daniella.
– De ez nem probléma, megoldom, csak… Bocs, ez kijött
belőlem. A nagy boldog látszat mögött gyakran
omladoznak a falak – sóhajtotta gondterhelten.
Mindhárman az italunkat piszkáltuk a szívószállal, és a
hallottakat emésztgettük.
– Nyár elején Balogh megzsarolt, hogy ha nem
képviselem a kiadó álláspontját a balhéval kapcsolatban,
akkor ellehetetleníti Márkot, és nem kapja meg a
zsűriszerepet a Pop/Rockban. Tudtam, hogy ezt Márk nem
tűrné el, és szó nélkül mellettem állna, ezért azt
hazudtam neki, hogy Balogh elintézi a felvételimet, és
hogy fontosabb nekem a suliba bekerülni, mint a
kapcsolatunk, ezért szakítsunk – suttogtam el egy
lélegzetvétellel, mire Daniella és Evelin elkerekedett
szemmel néztek rám. Először hallottak bármit azzal
kapcsolatban, hogy mi történt az ominózus nyári napon. –
Csak reflektáltam az omladozó faladra. Az enyém már rég
ledőlt – pillantottam Evelinre.
– Bazzzz! – kapott észhez Daniella elsőként.
– Jézusom. Márk tudja ezt? – kérdezte Evelin kissé
lesokkolódva.
– Most már igen, Körte véletlenül elmondta neki tegnap
éjjel, amikor a halálán volt.
– És… És mit szólt Márk? - kérdezte Evelin.
– Semmit. Mit szóljon? – tártam szét a kezem. – Nem is
szabadott volna megtudnia.
– De Beki, ne már, tudod, mit gondolt rólad? Tudod,

hogy mennyire gyűlölt? Tudod, hogy mennyire szarul
volt??? – kérdezte Daniella elképedve.
– Tudom. Vagyis sejtem – biccentettem. – De mit
tehettem volna? Ha elmondom neki, ugrik minden, ami
Nagy Márk. Ezért nem mondtam el, így viszont ugrott a
kapcsolatunk.
– Istenem – túrt a hajába Evelin, miközben hatalmasat
fújtatott. – Jól nézünk ki – rázta meg a fejét a szemembe
nézve.
– Soha jobban – bólogattam.
– Hát… – töprengett Daniella – lehet, hogy ez nem
segítség, de azért jó, ha tudjátok, tíz perccel ezelőttig azt
hittem, hogy szar az életem, de most, hogy
meghallgattalak titeket, rájöttem, hogy nem is olyan tré a
helyzetem…
– Ennek örülünk – nevettem fel keserűen, miközben
Evelin pacsira nyújtotta a kezét, mire én természetesen
belecsaptam.
– Na, akkor most, hogy ezt megbeszéltük – nézett a
telefonjára Evelin, hogy ellenőrizze az időt. – Mosolyt
elővenni, agyban rákoncentrálni Körte és Betty eljegyzési
bulijára. Ne érzékeljenek semmit abból, hogy… Szóval
abból…
– Hogy minden szar – segítette ki Daniella.
– Pontosan – biccentett Evelin.
– Ó, viszont Beki – húzta el a száját Daniella. – Mielőtt
előkeresed te is azt a mosolyt… Próbáld meg az XXL-es
változatát az arcodra erőltetni. Szükséged lesz rá.

– Miért? – csodálkoztam, miközben felálltunk az
asztaltól, és a csomagjainkkal elindultunk a pláza
folyosóján.
– Mert az eseménynél, ahol mindenki visszajelzett
Körte és Betty eljegyzési partijára, Nagy Márk is beírt.
– Oké, gondoltam, hogy ott lesz – bólogattam.
– Öhm – köszörülte meg a torkát Daniella. – Nem az a
baj.
– Hanem?
– Azt írta, „jövünk”.
– Jövünk? – torpantam meg.
– Jövünk. Többes szám – ismételte meg. – Bocs, de el
kellett mondanom, hogy tudd. Talán hozhatnál te is
valakit, és akkor úgy… Tudod. Mindketten vagytok
valakivel.
– Aham – bólogattam kábán. – De… De én nem tudok
kit vinni. Egyedül vagyok – tártam szét a karomat, Körte
ajándékával véletlenül meglökve egy minket kikerülő
kamaszlány társaságot. – Elnézést – szóltam utánuk.
– Semmi gond – mosolygott rám a lány, aztán néhány
lépés múlva hallottam, ahogyan a barátnőinek szól: –
Mekkora paraszt ez a Bexi…
– Láttam, jó nagyképű – helyeselt a másik.
– Mit mondott a ribi? – indult meg utánuk Daniella,
mint egy elszabadult pitbull, de Evelin elkapta a karját, és
visszahúzta.
– Na, menjünk szépen ki, jó? – karolta át a vállát, és
elindultunk a kijárat felé.

Hazaérve éppen annyi időm maradt, hogy átöltözzek, és
egy kicsit rendbe szedjem magam. Az emeleti
fürdőszobában egy szemceruzával a kezemben álltam, és
a tükörképemet néztem révetegen, amikor kopogtak az
ajtón. Mielőtt válaszolhattam volna, anyu dugta be a fejét
az ajtón.
– Készen vagyunk, lent várunk – mondta.
– Rendben, egy perc és jövök én is – fordultam felé
lassan. Anyu sóhajtva bólintott, aztán ahelyett, hogy
kiment volna, megtámasztotta az ajtót, és a fejét csóválva
figyelt.
– Még mindig nem pakoltál ki a dobozokból –
emlékeztetett arra, hogy miközben mindenki otthonosan
érzi magát az új környezetben, a jelek szerint nekem nem
sikerült beköltöznöm.
– Tudom, és elnézést, nem volt rá időm – füllentettem.
– Beki – mondta halkan. – Tudom, hogy borzasztóan
megvisel a költözés, tudom, hogy mennyire szeretted azt a
lakást, és azt is tudom, hogy mennyire szerettél ott lakni.
De ezerszer átbeszéltük, hogy megváltoztak a dolgok, az a
hely így már kicsi volt nekünk, és új életet kezdtünk. Itt.
Az otthonunkban.
– Tudom, és örülök – préseltem ki magamból.
De anyu nem vette be.
– Dehogy örülsz! – rázta meg a fejét. – Akkor nem
járkálnál oda vissza, nem érdekelne annyira, hogy kik
laknak majd ott, és nem szerveznél lakásbúcsúztató bulit
ahelyett, hogy ide hívnád a barátaidat házavatót tartani.

Tudod, hogy aki nem képes maga mögött hagyni a múltat,
nem éli meg a jelenét? – vágta a fejemhez.
– Csak egy lakásbúcsúztató, ebben semmi extra nincs.
– Az a lakásbúcsúztató lehetett volna házavató is –
sziszegte.
– Akkor lemondom – vonogattam a vállamat sértetten.
– Mondd már el, hogy mi bajod van, mert kifogytam a
találgatásokból. Segíts kérlek, hogy megértsem – nézett
rám könyörgő tekintettel.
– Semmi bajom nincs – erősködtem. – Csak szerettem
azt a helyet.
– Akkor szeresd ezt is – szólt szigorúan. – És pakolj ki a
dobozaidból, mert úgy nézel ki, mint aki nem is itt lakik.
– Rendben – biccentettem fáradtan. – Holnap kipakolok
– ígértem meg könnyelműen.
– Miért veszekedtek? – állt meg az ajtóban Lili, és
mérgesen nézett hol anyura, hol pedig rám.
– Nem veszekszünk, csak beszélgettünk – szépítettem a
dolgot, és letettem a szemceruzát a mosdó szélére, majd
megigazítottam a hajam, és feléjük fordultam.
– Kész vagyok, indulhatunk – léptem ki köztük az ajtón.
– Ó, és csak szólok, hogy Márk is ott lesz Körténél a
barátnőjével. De ez teljesen rendben van, mármint
részemről – mondtam erőt demonstrálva.
Anyu és Lili fájdalmas arckifejezéssel néztek össze.
– Csodás estének nézünk elébe – bólintott anyu,
miközben lementünk a lépcsőn.
György már a kocsiban várt ránk, és úgy indultunk el,

mint egy klasszikus család. Anyu és György elöl, mi Lilivel
hátul.
– Már ott kellene lennünk, és a többiek kérdezik, hogy
mikor érünk oda… – néztem fel a telefonomból.
– Forgalomtól függ, nagyjából háromnegyed óra –
felelte György.
– Tényleg válaszoljam azt, hogy háromnegyed órát
kések? – vontam fel a szemöldökömet, de figyelmen kívül
hagyták a Késtélre utaló beszólásomat.
– Rebeka, rád vártunk, mi már rég elindultunk volna…
– Mert mindig elfelejtem, hogy a világvégére
költöztünk, és ennyi idő eljutni bárhová. Legutóbb,
amikor rákerestem a címünkre, a Google azt írta, hogy túl
messze van a civilizációtól…
– Elég ebből! – szólt hátra anyu mérgesen.
– Elnézést – dünnyögtem.
– Van valami gond az új házzal? – érdeklődött György.
– Csak annyi Beki problémája, hogy nem a régi – felelte
helyettem Lili.
– Megértem, biztosan nagyon nehéz elszakadni a
megszokott környezettől, de… – kezdte György, de anyu
félbeszakította.
– Hagyd, felesleges. Beki előszedte az önző kártyáját,
majd elmúlik. A kisasszonyt nem érdekli, hogy nekünk itt
jobb, hogy nincs lárma, nincs szmog, nincs gond a
parkolással, nem ébredek a villamos csörömpölésére,
hogy kedvesek a szomszédok…
– Kemál is kedves! – kértem ki magamnak a török

nevében is.
– Igen, Rebeka, Kemál nagyon kedves, és még sokat
fogunk vele találkozni, többek között ma este is. Nem
értem, mi bajod van!
– Az, hogy szerettem a villamos csörömpölését,
szerettem, hogy közel vagyunk mindenhez, szerettem a
lármát, és szerettem ott lakni. Produktív voltam, szinte
minden dalomat ott szereztem, és hirtelen kiszakadtam
onnan! Ennyi. De majd elmúlik, megszokom, és ezt is
nagyon fogom szeretni, de könyörgöm, csak egy kis időt
kérek, hogy feldolgozhassam, mielőtt mindenki ordítani
kezd velem, hogy vágjak jó képet. Menni fog, de nem
azonnal – kiabáltam.
A kocsira rátelepedett a kínos csend, és úgy utaztunk
tovább, mint bármelyik család egy balhé után.
Popsztárélet. Igen, persze. Amikor az ember színpadon
van, stúdióba vonul, vagy közönségtalálkozón pózol. Egy
sima
hétköznapon viszont mindenki ugyanolyan
nyomorult, mint bárki más, ugyanazokkal a nyomorult
problémákkal küzd, ugyanúgy tombol, veszekszik,
ugyanúgy szorítja a torkát a visszanyelt sírás, és
ugyanolyan kilátástalannak lát mindent. Ezek a dolgok
csak a színpadon múlnak el, a szerep közben. Előtte és
utána nincs különbség. A rádióban elhallgatott a zene, és
folytatódott a kívánságműsor.
– Sziasztok, Bernadett vagyok, és szeretnék kérni
Bexitől egy számot. Küldeném mindenkinek, aki szereti –
hangzott a kérés, majd elindult a szám.

„Itt várok, fogalmam sincs, hol lehetsz, már megint
elfelejtettél” – szólt a hangom a rádióból.
– Ilyen nincs – suttogtam, és homlokomat az ablakhoz
nyomtam, miközben lehunytam a szemem. Csodálatos
hangulatban érkeztünk meg Körtéhez.
A kocsit leparkolva a többi autó (és egy turnébusz)
mellett sétáltunk az ajtóhoz, amit Bogyó nyitott ki.
– Üdv a Körty rezidencián – üdvözölt minket széles
vigyorral, keresztezve Betty és Körte nevét.
– Miért van rajtad szmoking? – pislogtam értetlenül
nézve végig a ruházatán. – Tornacipővel… – tettem hozzá.
– Ma este én vagyok a komornyik – felelte az Aszád.
– Mindent értek – kerültem ki, és beléptem a házba,
miközben Bogyó felvázolta a helyzetet.
– Nos. Az eljegyzési ajándékokat a konyhapultra lehet
rakni, az ifjú jegyespár a nappaliban fogadja a
gratulációkat. Alkoholmentes italok a hűtő felső polcán,
rövidek a bárszekrényben. Körte néni híres piskótája a
konyhapulton található, Körte néni pedig a nappaliban,
köszönjétek meg neki. A csokiszökőkutat mindenki saját
felelősségére használja, mert Pepe azt akarta, hogy csak
az övé legyen, ezért beleköpött. Sokunkat ez nem zavar,
de kötelességemnek érzem elmondani – magyarázta. – A
nappali asztalán található egy vérnyomásmérő, amivel
óránként ellenőrizzük Körte állapotát, de bárki
használhatja kedvére. Az előbb láttam egy kisebb sort
kialakulni a vérnyomásmérőnél, Kemál és Anti is kíváncsi
volt az eredményeire, de nem jellemző a torlódás. Ha jó nő

érkezik, és éppen nem vagyok az ajtóban, akkor azonnal
szóljatok nekem, és semmiképpen ne Pudingnak. Jó
szórakozást az estéhez! – vigyorgott.
– Köszönjük, Bogyó, ez nagyon szép és tartalmas
köszöntés volt – dicsérte meg anyu.
– Csak addig csinálom, amíg józan vagyok – felelte.
– Sejtettük – nevetett anyu, és Györgyhöz fordult. –
Gratuláljunk Körtének és Bettynek.
– Rendben, utána viszont megnézném azt a
vérnyomásmérőt. Tompán nyom a fejem – felelte György,
és eltűntek a nappali irányába.
– Khm – álltam meg Bogyó előtt kissé tanácstalanul. –
Mindenki megérkezett már? – kérdeztem kissé átlátszóan,
mire Bogyó elhúzta a száját, és szomorúan nézett a
szemembe.
– A nappaliban van Debivel… vagyis a barátnőjével.
– Köszi – mosolyogtam rá kedvesen, mire Bogyó hirtelen
átölelt, és adott egy puszit a fejemre.
– Kitartást – suttogta a fülembe, én pedig bólintottam,
és Lilivel együtt elindultam a házban.
A húgom bátorítóan megszorította a kezem, mire
lenéztem rá, és egy „minden oké, nyugi” pillantással
viszonoztam.
– Sziasztok – köszöntünk, ahogy beléptünk a nappaliba,
ahol azonnal minden szempár ránk szegeződött, mint
újonnan érkezőkre.
A szoba tele volt, az ülőgarnitúrán egy szabad hely sem
volt, akik álltak, azok pohárral a kezükben beszélgettek a

szoba minden pontján. Mosolyogva biccentettem Antinak
és Daniellának, Pablónak és Evelinnek, integettem Körte
szüleinek, majd a két Aszádnak, akik a csokiszökőkútnál
lökdösték egymást Sanyival, a sofőrrel. Néhány tagot nem
ismertem, ők Betty közeli hozzátartozói és ismerősei
lehettek, aztán a tekintetem a bárszekrénynél álló Nagy
Márkra és a barátnőjére tévedt. Kedves, a lehető
legsemlegesebb mosollyal intettem egyet feléjük,
miközben felmértem a lányt. Basszus, nagyon szép volt.
Hosszú, szőke haja a vállára omlott, rózsaszín ujjatlan
pólója kiemelte napbarnított bőrét és nem mellesleg a
dekoltázsát is. Csinos alakján tökéletesen állt a skinny
farmer, derekán pedig Márk karja pihent. Debi volt a
megtestesült Instagram-barátnő a maga tökéletességével,
és a létező legtökéletesebb fiú állt mellette. A francba.
Mielőtt Márk arcáról bármit is leolvashattam volna,
elkaptam a tekintetem, és a felém kiabáló Kemál
irányába néztem.
– Beki! Kemál hozni baklava. Ott van konyhapulton! –
szólt vidáman, nagyjából az egész nappalit átüvöltve.
– Oké, köszi, majd megnézem – biccentettem zavartan.
– Hol van az a rossz szemű? – kérdezte, még mindig
túlontúl hangosan.
– Tessék? – ráztam meg a fejem értetlenül.
– Hol van Üres Utca? – kérdezte.
– Itt vagyok – jelentkezett Pabló a bandája nevét hallva.
Kemál megrázta a fejét.
– Nem a törpe. A magas – legyintett.

– Ó – értettem meg, hogy Tomit hiányolja. – Nem, nem
tudom, hol van, biztos a barátnőjével – mondtam ki
egyszerűen, majd mindenki egy emberként kapta a fejét a
bárszekrény irányába. Ahol eltört egy pohár.
– Debi, vigyázz a dolgokra, eltörted a poharat! – szólt
Márk zavartan a barátnőjére, és egyfajta „bocs,
mindenkitől” pillantással fordult körbe a lány helyett is.
– Mi van? Te voltál, kiesett a kezedből! – förmedt rá
Debi.
– Jó, nem kell ez, ne csináld a cirkuszt, leejtetted, majd
összeszedjük – hagyta rá Márk lesajnálóan.
– Mondom, hogy nem én voltam, itt a poharam! –
erősködött Debi, a kezében fogott poharat mutogatva.
– Melyik Aszád tört el, és mit? – hangzott Körte kérdése,
mire ezúttal felé fordult mindenki.
A menedzser a lépcsőn állt, valami fényes anyagú
köntösben, kezében a kiskutyáját, Madzagot fogva.
– Debi volt, és bocs – intett neki Márk.
– Semmi gond – legyintett Körte.
– Körte, mégis mi van rajtad? – akadtam meg a
részleten, amin úgy tűnik, mindenki továbbsiklott.
– A köntösöm, miért?
– Mert nem a Keresztapa vagy, öltözz már fel rendesen,
ez az eljegyzési bulid! – kaptam a szám elé a kezem,
visszatartva a nevetésemet.
– Én gyengélkedem!
– Nem gyengélkedsz! Öltözz át! – erősködtem.
– Jó, gyerek, de csak akkor, ha megmértem a

vérnyomásomat – indult meg az asztalhoz. György éppen
akkor vette le a mandzsettát a karjáról, és átadta
Körtének.
– Tessék. Az enyém százhuszonöt per nyolcvan –
mondta büszkén György.
– Gratulálok, az tökéletes – biccentett elismerően Körte.
– Igen, de az asszisztensnek, nem tudom pontosan a
nevét, talán Botond… Na, neki egy kicsit alacsony az
értéke. Szédül is, ha jól hallottam, ő ledőlt az egyik
szobában.
– Az nem jó. Szegény Boti. Na, nézzük az enyémet – ült
le Körte, hogy megmérje a vérnyomását.
– Most komolyan, ez milyen buli? – tártam szét a
karomat értetlenül.
– Beki, kérsz a csokiszökőkútból? – állt meg előttem
Pepe totál maszatos arccal. Az egész fejét rászáradt
csokifoltok díszítették.
– Azt hallottam, hogy beleköptél – meredtem rá
undorodva.
– És? Egyél belőle nyugodtan. Akkor olyan, mintha
csókolóztunk volna – ajándékozott meg egy megnyerő
mosollyal. A fogait is barna csokimáz borította.
– Emlékszel, amikor valamelyik nap azt kérdezted, hogy
miért nincs barátnőd? – meredtem rá.
– Aha…
– A válasz, hogy fogalmam sincs – mondtam cinikusan,
és kikerülve odaléptem Antihoz és Daniellához.
– Mi újság? – érdeklődött Anti.

– Azt hiszem, ennél abszurdabb bulin még nem vettem
részt, pedig elég sok mindent láttam már – mondtam,
majd a tapsvihar irányába kaptam a fejem. Éppen Körte
kiváló vérnyomáseredményét ünnepelték a körülötte
állók. – Hol van Betty?
– Elment elemet venni.
– Mi? Miért? – kerekedett el a szemem.
– Mert Körte félt, hogy le fog merülni a vérnyomásmérő,
mivel mindenki használja… – közölte Anti.
– Látod, mondtam, hogy tökéletes eljegyzési ajándék
lenne az elem! – emlékeztetett Daniella a délutáni
vásárlásunkra.
Ledöbbenve álltam háttal a nappalinak, és lesütött
szemmel az orrnyergem masszíroztam.
– Hogy vagy?
rezignáltságomat.

–

kérdezte

Daniella,

látva

a

– Megvagyok – sziszegtem a fogaim közt.
– Hogy bírod a tökéletes Insta-párost? – konkretizálta a
kérdését Nagy Márk és Debi irányába bökve.
– Hát… Kicsit megdöbbentett a hús vér valójában. Filter
nélkül is nagyon szép lány – suttogtam. – Egy tízes skálán
mennyi vagyok mellette? Őszintén – néztem rá
könyörgően.
– Beki, ne hülyéskedj már – szólt bele Anti. – Debi nulla,
te viszont egymillió! – mondta az arcomba.
Daniellával mindketten unottan meredtünk rá, aztán
felröhögtünk.
– Most komolyan, szerinted ennyire hülye, hogy ezt

beveszi? – kérdezte Antitól a csellista, aztán felém fordult.
– Elbírod?
– Mondd – vágtam rá, hunyorogva nézve Daniellára,
kissé tartva az eredménytől.
– Te nyolc, ő tíz. Bocs – mondta ki gyorsabban, mintha
egy ragtapaszt tépne le.
– Oké. Azt túlélem – könnyebbültem meg valamelyest.
– Ne már, ne mondj neki ilyeneket! – szólt Anti
mérgesen Daniellára.
– Miért? Tudnia kell az objektív igazságot! A te anyád
egész életedben azt mondta neked, hogy te vagy a
legokosabb, és mindenki más hülye. És nézd meg, mire
mentél vele. Jobban jártál volna, ha inkább őszinte – tárta
szét a karját Daniella. – Hozok valamit inni – lépett el
tőlünk.
Anti szájtátva nézett utána.
– Most lehülyézett engem?
– Neeeem, dehogy – ráztam meg a fejem.
– Akkor jó – mosolyodott el, és tovább szemlélte a
nappali eseményeit. Értetlenül néztem a legjobb
barátomra, aztán sóhajtva otthagytam.
A konyhába érve a hűtőhöz léptem, és kivettem belőle
egy dobozos üdítőt, majd váltottam pár szót Körte
szüleivel. Egy idő után úgy éreztem, nem ártana egy kicsit
kiszellőztetnem a fejem, és lazítani az állkapcsomon, mert
már kezdett fájni az arcom az erőltetett „minden szuper!”
mosolyomtól, ezért otthagyva a nappali nyüzsgését és
hangzavarát, kiléptem az ajtón, és behúztam magam

mögött. Az italommal a kezemben fordultam a kerti
lámpákkal kivilágított teraszra, aztán megtorpantam.
Márk a korlátnak támaszkodva állt, nekem háttal, ezért
már fordultam volna, hogy észrevétlenül visszamenjek,
amikor hátrapillantott a válla felett. Földbe gyökerezett
lábbal néztem rá.
– Bocs, nem tudtam, hogy itt vagy, már megyek is… –
hebegtem.
– Nem kell, maradj csak – mondta halkan, felébresztve
bennem a reményt. – Már úgyis készültem vissza – tette
hozzá gyorsan, és ellépett a korláttól, majd egyszerűen
kikerült.
Lesütött
szemmel
ácsorogtam
tovább,
amikor
visszaszólt az ajtóból.
– Mióta van az idióta Tominak barátnője? – kérdezte
érdeklődve.
– Két hónapja – feleltem.
– Ó – biccentett meglepetten. – Azt hittem, hogy ti…
– Nem – vágtam rá azonnal, hogy eloszlassam Márk
feltételezését.
– Ha ezt tudom… – gondolkodott –, hogy egyedül jössz,
akkor én sem hozom… – kereste a szavakat.
– Debit – segítettem ki.
– Ja, őt – biccentett. – A francba, Beka… – kezdte, és
tehetetlenül széttárta a karját.
– Márk, nem biztos, hogy ez a legalkalmasabb pillanat –
vágtam a szavába, mielőtt bármit is mondhatott volna,
mert egyáltalán nem akartam balhét Körte nagy napján.

– Szerinted erre lesz valaha is alkalmas pillanat? –
kérdezte a fejét ingatva. – Nem tudom, hogy mit
gondoljak, teljesen kiestem a szerepemből! – vágta a
fejemhez sértetten. – Tegnapig gyűlöltelek, és sokkal
könnyebb volt.
– Akkor gyűlölj tovább – suttogtam.
Márk a fejét rázva kínosan elröhögte magát.
– Ez nem így működik – mondta. – Mert oké, amit tettél,
azért nem tudok elég hálás lenni, de basszus, azt értem
tetted! És nem értünk! – mondta a szemembe csalódottan.
– Fogalmad sincs, hogy mit éreztem akkor, amikor
szakítottál velem! – közölte idegesen, majd hozzátette. –
Már megint!
Szótlanul hallgattam, ahogyan rám zúdítja, amit
nyilvánvalóan megérdemeltem, miközben egyáltalán nem
reagáltam, mert nem akartam vitázni. Csak tűrtem. Ezzel
pedig Márk még jobban belelendült.
– Az egyetlen ember voltál, akit szerettem. Az egyetlen!
– folytatta indulatosan. – Tudod, hogy milyen nyaram
volt? Tudod, hogy honnan kellett felállnom? Beka, rajtad
kívül ezt senki nem érte volna el nálam. Minden éjjel úgy
aludtam el, hogy már megint eltelt egy nap, amikor
távolabb kerülök attól, amikor dobtál! Minden átkozott
Insta-posztomat azért raktam ki, hogy hátha látod, és
bánthatlak vele! Fogalmad sincs, hogy mit éltem át, és
mennyire kifordultam önmagamból! Jó, másoknak nem
volt annyira szembetűnő, mert nem akartam gyengének
látszani. Nem sírtam, vagy ilyesmi, de például néztem

olyan

videókat,

amiben

mások

sírnak!

–

közölte

nyomatékosítva, hogy mennyire ki lehetett borulva. – És
akkor hónapok után kiderül, hogy az egész hazugság volt,
és engem mentettél vele! – nézett a szemembe a fejét
rázva. – Tudod, mit? Én ezzel nem tudok mit kezdeni.
Mentetted volna kettőnket! – mondta ki halkan.
– Márk, itt vagy? – dugta ki a fejét Debi a terasz ajtaján,
és mosolyogva lépett Márkhoz. Oldalról hozzábújt, és
átkulcsolta a karjait Márk nyaka körül, miközben felém
fordult. Esküszöm, hogy úgy nézett ki, mint aki
profilképre állt be. – Mi még nem is találkoztunk, Bexi –
mosolygott rám, miközben egy pillanat alatt végigmért
tetőtől talpig. Pontosan tudtam, hogy egy másodperc alatt
felmérte a fejében az erőviszonyokat, és valószínűleg nem
tetszett neki az eredmény, mert szorosabban bújt
Márkhoz, és szinte nyávogva közölte, hogy menjenek be,
mert fázik. – Te is jössz? – kérdezte tőlem Debi, miközben
Márk karját rángatva visszaindult a házba.
– Nem, én még maradok egy kicsit – szóltam, majd hátat
fordítva nekik megtámasztottam a korlátot, és a
sötétségbe borult kertet néztem.
Hallottam a hátam mögött, ahogyan Márk becsukja az
ajtót. Odabentről kiszűrődött a hangzavar, időnként óriási
röhögés rázta meg a házat, miközben én ott maradtam
egyedül a teraszon, az utcát megvilágító fényszórókat
nézve, a fejemben
dallammal.
„Time to fly

szüntelenül

ismétlődő

Idlewild

Do or die.
Stoned in the headlights.”

9.
– Beki, itt vagy? – lépett ki a teraszra Evelin. – Már
mindenhol kerestelek.
Fogalmam sincs, hogy meddig ácsorogtam kint a késő
nyár esti levegőben. A karom jéghideg volt, és észre sem
vettem, hogy az ujjatlan pólóban átfagytam a csípős
időben.
– Gyere, kezdődnek a köszöntések, Anti már bekészült a
hegedűvel – fogta meg a kezem Evelin, és magával húzott
a ház irányába. – Jézusom, szétfagytál!
– Nem vészes – legyintettem.
A nappaliban mindenki összegyűlt (Botond is kijött a
gyengélkedőnek minősített szobából), és a jegyespár körül
ácsorogva várták, hogy mi fog történni.
– Khm! – köhintett Anti, és a hegedűjével a kezében egy
kis figyelmet kért. – Szeretném egy kis produkcióval
megajándékozni Körtét és Bettyt. Nagyon sok boldogságot
kívánok nektek. Fogadjátok szeretettel az előadásomat a
megismerkedésetek
emlékeivel
–
szipogta
elérzékenyülten a menedzser felé nézve, aztán elkapta a
fejét, és biccentett egyet Daniella irányába. A csellista
ekkor elindította a telefonján a videót, amit kistreamelt
Körte
bazinagy
tévéjére,
így
az
egybegyűltek
valamennyien láthatták a 15Perc Európa műsort, aminek
képsoraira Anti hegedülni kezdett.
Magam előtt összefont karral, egy félreeső részen
álltam meg, ahonnan nagyjából mindenkire ráláttam, és

amíg a többiek a videót nézték Anti aláfestő zenéjével
kísérve, én a reakciókat figyeltem. Anti ajándéka
telitalálatnak bizonyult, mindenki mosolyogva figyelte a
felvételt,
vagy
éppen
a
szemét
törölgette
a
meghatottságtól, de volt például, akit Anti játéka
nyűgözött le. Daniella észre sem vette, hogy megenyhült
az arca, és büszkén, már-már szinte mosolyogva nézte a
barátját hegedülés közben. És nem véletlenül. Anti
fantasztikus volt, a játéka a tökéletességet súrolta,
lenyűgöző előadást produkált. Kár, hogy kevesen
figyelték, mert mindenkit lekötött a tévére streamelt
műsor. Márk is a 15Perc műsort nézte, de az ő arcán
sokkal kevesebb pozitív érzelmet lehetett látni, mint a
vendégekén. Mert Márk mást látott benne. Azt hiszem,
azt, amit én. Egy halom elcseszett lehetőséget és azóta is
beteljesületlen kapcsolatot. Debi mellette ácsorogva
nyomkodta a telefonját, majd mint aki ráérzett a dologra,
egyszerre csak felnézett, és felém fordult. Hiába kaptam
el a tekintetem, már késő volt, látta, hogy Márkot nézem, ő
pedig nem hagyta magát. Márk mögé lépve hátulról
átölelte a derekát, összekulcsolta Márk előtt a kezét, és a
fejét a hátára hajtotta, úgy nézett újra a szemembe.
Álltam a pillantását, és egy baráti mosolyt küldtem felé. Ő
is ugyanígy tett, miközben valószínűleg mindketten meg
tudtuk volna fojtani a másikat egy egészen kicsi kanál
vízben. Elfordultam, és tovább néztem a felvételt, aminek
a végére szem nem maradt szárazon. A produkciót óriási
tapsvihar követte, Kemál még fütyült is, én pedig

megkönnyebbülten vettem tudomásul, hogy a

jelek

szerint befejeződött a kínzásom, mert őszintén szólva nem
vagyok biztos benne, hogy akár egy másodpercig is bírtam
volna tovább azt nézni, ahogyan a felvételen Nagy Márk
és én hülyülünk egymással a múltban, miközben a
jelenben előttem ölelgeti a barátnője.
– Ez szép volt, Anti – veregette meg a vállát Bogyó
elismerően. – Most pedig megyek csempét fugázni, hogy
újra férfinak érezzem magam a nyáltengered után – tette
hozzá. A helyiségben mindenki egy emberként röhögött
fel, mire Bogyó hozzátette. – Csak viccelek, haver.
Beszarás volt, amit játszottál – veregette vállon.
Anti elégedett mosollyal fogadta a dicséretet, és
bólogatva adta át a helyét.
Miközben Körte és Betty megköszönték Antinak a
fantasztikus ajándékot, Bogyó egy villával megkocogtatta
a kezében tartott pezsgőspoharat, hogy felhívja magára a
figyelmet.
– Köszönöm, köszönöm! Szólnék pár szót a
jegyespárnak a bandánk nevében – kezdte, addigra pedig
Puding, Pepe és Evelin is odaálltak köré.
– Intelligensen, mert szétcsaplak – röhögött fel Körte.
– Mondj egyetlen alkalmat, amikor nem voltam
intelligens – kérte ki magának Bogyó sértetten, de a
beszólására csak egy óriási nevetést kapott. – Na, mindegy
– legyintett. – Szeretnénk gratulálni a szüleinknek az
eljegyzéshez.
– Idióták – fogta a fejét Körte röhögve.

– De viccen kívül. Örülünk nektek, és kívánjuk a
legjobbakat. Betty, ipszilonnal, köszönjük, hogy a
csapatunk és Körte részese lettél, nálad jobb fej lányt nem
is tudnánk elképzelni – szólt.
– Nem mellesleg eléggé rendben vannak az adottságaid
is – tette hozzá Pepe, a mellkasa elé tartva a kezét, jelezve
ezzel, hogy pontosan mire gondol. A nappali egyik fele
felröhögött, a másik fele pedig Bettyre nézett, hogy
ellenőrizze a hallottakat, aztán jóváhagyva Pepe
észrevételét, elismerően bólintottak.
– Szóval üdv a családban, Betty – emelte a poharát
Bogyó, de nem ivott bele, mert rögtön utána folytatta. – És
Körte – fordult felé. A menedzser összehúzott szemmel,
gyanakodva várta a folytatást, de nem volt oka az
aggodalomra, mert Bogyó minden viccet és poént
félretéve, őszinte szeretettel nézett rá. – Mi itt mind neked
köszönhetjük a legtöbbet – fordult körbe. – Ha kell,
menedzser vagy, ha kell, akkor egy jó haver. Ha úgy
alakul, akkor apánk helyett az apánk, de ha úgy hozza a
helyzet, akkor egy figyelmes báty. Néha pedig egy részeg
nagybácsi –
gondolkodott
el,
és valamennyien
felnevettünk. – De mindez mit sem érne, ha nem lennél
elsősorban barát, a szó legmélyebb értelmében – mondta.
– Örülünk a boldogságodnak, és tartson örökké! – emelte
meg a poharát. – Körtére és Bettyre! – kiáltotta, a
jelenlévők pedig egytől egyig megtapsolták a köszöntést.
Körte elérzékenyülten lépett oda a fiúkhoz és
Evelinhez, egyenként átölelte őket, és a fejét rázta.

– Ez nem igaz, Sleisz után még ti is megríkattok. Azt
hittem, ma ünnepelünk, csesszétek meg, erre végigbőgöm
az estét, mint egy fuckin’ retardált – szipogta.
– Oké, Beki jön! – kiáltotta hirtelen Puding, mire
teljesen ledöbbentem.
– Én… – ráztam meg a fejem. – Én nem készültem külön
semmivel, csak azt mondanám, amit Bogyó is mondott –
hebegtem zavartan.
– Semmi baj, gyerek – simította meg Körte a vállamat,
amitől még az eddigieknél is jobban zavarba jöttem, és
mardosni kezdett a lelkiismeret-furdalás.
– Ne csináld már, produkciót kérünk! – kiáltotta
Botond. Erre mindenki skandálni kezdte, hogy
„produkciót, produkciót!”.
– Hagyjátok a gyereket, neki tényleg nem kell semmit
mondania – vett a védelmébe Körte.
Az összes hozzátartozó és jelenlévő egy emberként
nézett rám. Betty, Körte, Anti, Daniella, anyuék, Lili,
Kemál, Körte szülei, Debi… Nagy Márk. Ismerősök és
ismeretlenek. Mindenki meredten nézett rám, én pedig
megköszörültem a torkomat, és elmosolyodtam.
– Tudjátok – kezdtem, és tanácstalanul széttártam a
kezem, majd Körtére néztem, és úgy döntöttem, kizárólag
hozzá intézem a szavaimat – Tudod – javítottam ki magam
–, sokszor beszéltük, hogy mi minden történt az elmúlt két
évben. Amióta kikukáztál a netről – tettem hozzá. A
kifejezésre halk nevetés hangzott fel, de figyelmen kívül
hagyva folytattam. – És amióta megbeszéltük, hogy

Bexiként nem folytatom tovább, sokat aggódtam azon,
hogy mi lesz veled. Hogyan tovább. És az, hogy úgy szállok
ki ebből az egészből, hogy tudom, egy fantasztikus személy
van melletted, pokoli megkönnyebbüléssel tölt el. Betty
csodálatos ember, és szuperek vagytok együtt. Szívből
örülök nektek, örülök a boldogságotoknak, és örülök,
hogy részese lehettem annak, ahogyan idáig eljutottatok –
mondtam mosolyogva. – És most nem csak arra gondolok,
hogy még a lánykéréskor is jelen voltam, bár az elég fura
– ismertem be nevetve. Körte a könnyeivel küszködve
mosolygott, Betty pedig a vállára hajtotta a fejét, és a
szemét törölgetve hallgatott. – Éppen itt volt az ideje
annak, hogy a saját boldogságodat helyezd előtérbe –
folytattam. – Én nem készültem mára semmivel, főleg,
mert az egész olyan hirtelen történt… Mint általában
nálunk minden – tettem hozzá mosolyogva. – De mégis
adnék valamit, egy emléket… – néztem körbe a
helyiségben, majd megakadt a szemem a táskámon, és
odahajolva kivettem a pénztárcámat.
– Most pénzt ad neki? – pislogott nagyokat Puding.
– Hülye, pszt! – lökte oldalba Evelin.
Kivettem a pénztárcámból a két évvel ezelőtti
felhasználatlan Blue October-koncertjegyet, és Betty felé
nyújtottam.
– Volt egy üres hely mellettünk egy koncerten. Azóta is
nálam van ez a pluszjegy, amit nem tudtunk odaadni
senkinek – mondtam, és láttam az őszinte döbbenetet
Körte arcán. – Akkor még ez az egész nem volt – mutattam

körbe. – Ebből semmi nem volt, a jelen lévő barátaink
közül senki nem volt velünk. Mégis volt egy fölös jegyünk,
amit egyikünk sem tudott odaadni senkinek –
emlékeztem. – Az a szék üres volt azon a koncerten.
Bárcsak már ismertünk volna – mosolyogtam Bettyre. –
De nem bánom, mert igaz, hogy két évvel később, de oda
tudom adni annak, akit igazából megillet. Sajnos
felhasználni már nem lehet, de mégis… Tudd, hogy ez a
tiéd lett volna.
– Bazzeg, gyerek, ne csináld ezt velem – törölte meg a
szemét Körte, és mellette Betty is meghatottan sírdogált.
– Sok boldogságot nektek – mosolyogtam rájuk, és
odalépve
megöleltem
mindkettőjüket.
Annyira
szorongattak, hogy szinte nem kaptam levegőt, miközben
a helyiségben olyan csend volt, hogy egy gombostű leejtése
is hangzavarnak hatott volna.
– Miért érzem úgy, hogy ez a világ legszomorúbb
eljegyzési bulija? – kérdezte Pepe.
– Nem tudom, de kezdjünk el piálni – tanácsolta Bogyó.
A felvetését a banda többi tagja is jó ötletnek tartotta, így
ők a bárpulthoz léptek, hátha feldobják a bulit, ami kissé
leült a sok sírdogálással és vérnyomásméréssel.
– Körte – lépett oda Márk hirtelen, egy mappával a
kezében. – Bocs, én nem készültem beszéddel, hegedülni
sem tudok, régi koncertjegyem sincs… – mondta zavartan.
– Ne viccelj, ez spontán eljegyzési buli, nem kellett
készülni semmivel – legyintett Körte.
– Mindegy, szóval én nem tudtam semmi személyeset

hozni. Van félmeztelen fotósorozat rólam, ami még nem
jelent meg, de gondolom, az annyira nem dobna fel.
Esetleg Bettyt – kacsintott félre, mire mindenki nevetni
kezdett. – Csak vicceltem – tette hozzá gyorsan. – De azért,
ha kéred, elküldöm – fokozta Bettynek címezve a szavait,
amolyan igazi Nagy Márk stílusban, amit mindenki jól
ismert, és azt hiszem, talán csak én láttam rajta, hogy
mennyire nehezére esik lazának és jófejnek tűnni. Márk
a kezében lévő mappára nézve elkomolyodott, és
megvonta a vállát. – Ez nem olyan, mint amit a többiektől
kaptál, valahogy nekünk soha nem ment könnyen ez az
érzelgős dolog – mondta ki őszintén. – De azért tudod,
hogy…
– Persze hogy tudom – bólogatott Körte, és barátilag
megveregette Márk vállát. – Te is tudod, ugye? – kérdezte.
– Tudom – biccentett Márk.
– Most komolyan, ezek miről beszélnek? Mit kell tudni?
– forgolódott Puding értetlenül.
– Pszt! Hülye vagy! – förmedt rá Daniella.
– Gratulálok nektek, és remélem, hogy örültök ennek –
adta át Márk a mappát Körtének. – Bármikor
felhasználható, ha gondoljátok, akár nászútra, akár
előtte… – mutatott a dossziéra, aminek egy utazási iroda
logója volt az elején.
Körte és Betty csodálkozva néztek rá, majd kinyitották.
– Te most viccelsz, ugye? – kerekedett el Körte szeme,
Betty pedig felsikoltott örömében. – Basszus, Márk, ezt
nem fogadhatjuk el – hüledezett Körte.

– Dehogynem – mosolyodott el. – Szponzorcucc, nekem
nem került semmibe, úgyhogy ne izguljatok emiatt.
Délután átírattam a nevetekre, jó utat.
– Jézusom! – sikongatott Betty.
– Komolyan mondod? – pislogott Körte lesokkolódva.
– Persze – vonogatta a vállát Márk. – Itt biztos nem lesz
magas a vérnyomásod – mutatott a mappában lévő
katalógus képére röhögve.
– Ember, nem is tudom, mit mondjak – ölelte át Körte
meglepetten.
– Semmit. Menjetek el pihenni valamikor. Rátok fér –
mondta Márk.
– Úristen, megyünk nyaralni!!! – üvöltötte Betty.
– Miért nem használod fel az utat te? – rázta a fejét
Körte Márk szemébe nézve.
– Mert nálatok jobban senki nem érdemli meg – tárta
szét a karját Márk őszintén. – És különben is – tette hozzá
–, én úgysem tudok annyira távol menni, hogy ne legyen
minden szar, akkor meg mi értelme? – kérdezte
egyszerűen, és az arcára kiült a keserű mosoly, aztán egy
pillanat alatt átváltott, és mosolyogva fogadta Betty
megőrülését, aki a nyakába ugrott. Evelin piával a
kezében ért vissza hozzánk, és vigyorogva hallgatta
Bettyt, aki izgatottan, kissé hisztérikus állapotban
mutatta a katalógust.
– Marha jó, Márktól kaptak egy komplett nászutat, én
meg vettem egy bóléstálat – dünnyögte Evelin nem túl
lelkesen.

– Azt te vetted? – kerekedett el Bogyó szeme.
– Igen, miért?
– Mert eltörtük. Bocs – vallotta be. Evelin unottan nézve
rájuk legyintett, aztán elkapta az éppen arra sétáló
Puding kezét, és kivette belőle a teletöltött poharat.
– Vigyázz, az tiszta pia, nem kevert… – szólt az Aszád, de
már mindegy volt, Evelin lehúzta, majd fintorogva várt
néhány másodpercet, hogy újra kapjon levegőt.
– Közénk való – biccentett elismerően Bogyó. – Hozok
még egy kört.
Aszádék minden igyekezete ellenére a buli nem lett
vadabb, sőt. Miután újra és újra gratuláltak Körtének és
Bettynek, lassan elkezdtek hazaszállingózni az emberek,
azzal a magyarázattal, hogy nem volt előre bekalkulálva a
program, ami mégiscsak egy rohanva megszervezett
hétköznapi összejövetel lett, így senki nem tudott
hosszabb időre tervezni két-három óránál. Így aztán
lassanként kiürült a nappali, csak mi maradtunk.
– Kik voltak ezek, akik állítólag azért nem isznak, mert
kedd van? Milyen embereket ismernek Körtéék? –
szörnyülködött Puding.
– És még egy dögös csaj sem jött el, Debi kivételével –
bólogatott Pepe, majd észrevette, hogy ott vagyok, és
elhúzta a száját. – Mármint nem úgy dögös. Inkább
fokozottan szexuális kinézetű – javította ki magát.
– Igazad van, így sokkal jobban érzi magát Beki –
förmedt rá Daniella, és nagyot suhintva a kezével tarkón
csapta az Aszádot.

– Beki, mi elmegyünk – lépett oda hozzám anyu is. –
Jössz velünk, vagy maradsz?
– Még maradok, majd valaki hazadob – feleltem.
– Rendben. További jó szórakozást – mosolygott ránk,
majd a Bogyó kezében lévő pohárra nézett. – És óvatosan
az alkohollal.
– Ez neeem – rázta meg a fejét –, ez itt málnaszörp –
hazudta.
– Bogyókám, szerintem te még soha nem ittál
málnaszörpöt – oltotta le anyu, mire felnevettünk.
– Lili elmegy veletek haza? – érdeklődtem.
– Igen, csak még beszélget Márkkal – fordult el anyu. A
tekintetemmel követtem, és láttam, hogy a konyhánál
Márk és Lili éppen elköszönnek egymástól. Márk
kedvesen megborzolta Lili haját, aki lábujjhegyre állva
átölelte. A francba, ez sem tett túl jót a hangulatomnak, a
történtek miatt Márk és Lili nem találkoztak a balatoni
nap óta, mivel nem volt rá lehetőségük. Azt tudom, hogy
Messengeren sokat írtak egymásnak, mert Márk még
jobban megforgatva a kést a szívemben volt annyira jófej,
hogy annak ellenére, ami köztünk történt, továbbra is
tartotta a kapcsolatot a húgommal, mondván, hogy Lili
nem tehet semmiről. És igaza volt, én pedig ettől még
pocsékabbul éreztem magam egész nyáron.
Miután anyuék elmentek, magunkra maradtunk, csak
a megszokott társaságunk (plusz Debi). Végül Körte is úgy
döntött, hogy lelép a saját eljegyzési bulijáról.
– Srácok, kösz mindent, de lépünk Bettyvel mi is –

kezdett elköszönni. – Hosszú nap volt, reggel még
kórházban voltam. És be kell vennem az esti
gyógyszeremet – magyarázkodott.
– Jól van, papi, pihenj csak – intett Puding
szórakozottan, aki egy fotelben fetrengett annak
örömére, hogy végre elhúzott mindenki, és elfoglalhattuk
az ülőgarnitúrát.
– De attól, hogy mi lépünk, ti maradjatok nyugodtan –
tette hozzá Körte kedvesen.
– Még szép, hová mennénk? Itt lakunk! – nézett rá Pepe
értetlenül.
– Hülye, én a többiekre gondoltam – röhögött fel a
menedzser, utalva arra, hogy a három Aszádon kívül mi
máshol élünk. – Jó éjt nektek – intett.
– És még egyszer köszönünk mindent – hálálkodott
Betty.
– Ugyan, semmiség – pillantott rá Bogyó. – De halljátok!
Először fogtok jegyespárként együtt hálni. Akarjátok,
hogy betegyünk valami hangos zenét, vagy ilyesmi?
– Daniella, nincs kedvem visszamenni, leütnéd
helyettem? – fordult hátra Körte a lépcsőről.
– Szívesen – biccentett a csellista, majd egy párnát
felemelve lendületből arcon csapta Bogyót.
Magunk maradtunk a kiürült nappaliban, a
tányérokon heverő félig elfogyasztott ételek és mosatlan
borospoharak között. Én az egyik fotelben ültem, a
karfáján Daniella foglalt helyet mellettem. A kanapén a
Nagy Márk–Debi, valamint a Pabló és Evelin páros ültek, a

kétszemélyes ülőalkalmatosságon Pepe és Bogyó, a másik
fotelben Puding terpeszkedett. Anti az asztalhoz húzott
egy széket, ő azon fészkelődött kényelmetlenül, Botond
pedig a szőnyegen hanyatt fekve bámulta a plafont.
Ennyien maradtunk a bulin.
Az asztalon kirakva hevertek a mobilok, senki nem
nyomkodta, Debi kivételével, aki unottan nézegette az
Instát a kanapén ülve, Márk vállára hajtva a fejét. Mi,
többiek, a telefonozás helyett beszélgettünk, leginkább a
jövőnkről. Vagyis arról, hogy a társaság nagy részének
olyanja nem igazán volt.
– Márk, megint rezeg a telefonod – szólt Evelin az
asztalon lévő sok ugyanolyan készülék egyikére nézve.
– Ki az? – kérdezte Márk.
– Pí – húzta el a száját Evelin.
– Ki az a Pí? – érdeklődött Debi nyávogva.
– Megmondom, ha leveszed a pólód – vihogta Puding
hátrahajtott fejjel, úgy csöpögtetve a szájába a
poharában lévő maradék bort.
– Ne igyál többet! – förmedtem rá a szememet forgatva.
– Nem beszélsz vele? – érdeklődött Anti Márkra nézve.
– Nem tudok mit mondani – tárta szét a karját
tehetetlenül. – Naponta ezerszer hív, amióta megszűnt a
BPRP.
– Hallgassuk meg – emelte fel Márk telefonját Bogyó, és
fogadta a hívást. – Igen? – szólt bele.
– Na végre! Márk, te vagy az? – szólt kihangosítva a
meglepett hangú menedzser.

– Nem, én a lelkiismerete vagyok – válaszolta Bogyó.
– Kivel beszélek? Valamelyik Aszád vagy, ugye? –
próbálkozott Pí, és szinte éreztük a hangjában a teperést.
– Talán – rejtélyeskedett Bogyó.
– Oké, figyelj, kérlek, add át Márknak, hogy nagyon
fontos lenne beszélnem vele.
– Milyen ügyben? – hülyült tovább Bogyó.
– Természetesen a MusicNotes ügyében. És srácok, a ti
válaszotokat is várjuk…
– Minket mégsem hívogatsz – felelte sértett hangon, és a
nyakát behúzva, visszatartott röhögéssel nézett körbe.
– Dehogynem, csak… – akadt meg Pí.
– Csak Nagy Márk fontosabb. Oké, értem – tetézte.
Valamennyien a fejünket fogva hallgattuk.
– Dehogy fontosabb! – futott bele a csapdába Pí.
– Azt mondod, hogy Nagy Márk nem fontos??? Jó,
átadom neki – vágta rá.
– Nem! Nem mondtam ilyet! – kapott frászt Pí a vonal
túlsó végén.
– Ember, döntsd már el, hogy most akkor mi van.
– Oké, oké. Srácok, találkozzunk. Beszéljünk,
tárgyaljunk… Akár most. Hol vagytok?
– Az nem lesz jó… – ingatta a fejét Bogyó.
– Miért?
– Elég messze vagyunk.
– Nem gond. Ha ott vagytok ti, és Nagy Márk is, akkor
máris indulok, csak mondd a címet – hadarta
hisztérikusan Pí.

– De nem vagyunk egyedül. Itt van a banda többi tagja
is, és Boti. Ja, és Pabló az Üres Utcákból. Meg Bexi is. Csak
kicsit eláztunk már, ittunk ezt-azt, nem biztos, hogy
tudunk tárgyalni – tettetett részegséget.
– Ó, basszus, tökéletes – dobódott fel Pí. – Dehogynem
tudtok tárgyalni, jó lesz ez. Dumázgatunk egyet, mutatok
egy-két szerződést…
– Hát jó, felőlem – hülyítette be Bogyó.
– Hol vagytok? Mondd a címet, már megyek is, csak
felveszem a kiadó jogászát, és érkezünk.
– Szuper – bólintott Bogyó, aztán az asztal fölé hajolva a
saját telefonján megnyitotta a térkép alkalmazást.
Visszafojtott lélegzettel figyeltük, hogy mit csinál. – Tudod
írni? – kérdezte.
– Persze. Mondd csak – vágta rá azonnal Pí, és a hangja
alapján olyan izgatottnak tűnt, mint egy gyerek
Disneylandben.
– Jó. Az Andrássy úton vagyunk egy sörözőben.
– Oké. Szóval Andrássy út.
– Ja. Andrássy út – erősítette meg. – Békéscsabán – tette
hozzá, mire a szám elé kaptam a kezem, nehogy
felszisszenjek.
– Békéscsaba? Ott vagytok? Hát jó, akkor indulok.
Nagyjából három óra múlva érkezem. Várjatok meg –
tette le a telefont Pí sietősen.
– Nem hiszem el, hogy elküldted Békéscsabára,
miközben itt ülünk Körténél – ingattam a fejem
hitetlenkedve.

– Na és? Kocsikázik egyet – vihogta Bogyó, és pacsival
fogadta a felé nyúló kezeket.
– Így jár, aki félrészegnek hitt zenészekkel akar
szerződést aláíratni – dünnyögte Evelin bosszúsan. – A
szemétláda, még jogászt is visz magával…
– Hátha felfedez valakit Békéscsabán… – vigyorgott
Anti.
Mosolyogva felálltam, a fotel karfáján ülő Daniella
pedig lecsúszott a helyemre és el is foglalta.
A hűtőből kivettem egy szénsavmentes vizet, és a
konyhapulton át néztem a többiekre, miközben
lecsavartam a kupakot, és ittam egy kortyot, majd a
fürdőszobába indultam, ahol magamra csuktam az ajtót,
és a mosdó szélét megtámasztva néztem a tükörképemre.
Mély lélegzetet vettem, és próbáltam összeszedni az
erőmet ahhoz, hogy visszamenve elköszönjek a többiektől.
Hirtelen kinyílt a fürdőszobaajtó, mire odakaptam a
fejem. Márk döbbenten nézett rám, és feltartotta a kezét.
– Bocs, nem tudtam, hogy itt vagy – magyarázta
zavartan, és a mozdulatából ítélve már rám csukta volna,
amikor rászóltam.
– Már végeztem, jöhetsz – léptem az ajtóhoz, miközben
Márk éppen
be akart jönni. Így mindketten
megtorpantunk egymással szemben.
– Gyere – engedett ki félreállva, hátát a nyitott ajtónak
támasztva.
– Köszi – indultam meg, és mellette elhaladva
megcsapott az illata, ami úgy szíven ütött, hogy szinte

megszédültem tőle.
Helycsere közben Márk megpróbált a lehető
legtávolabb kerülni tőlem, így túlságosan is nekidőlt az
ajtónak, ami emiatt tovább nyílt, ettől pedig Márk
elveszítette az egyensúlyát, és hátrahőkölt. Utána kapva
megfogtam a karját, és visszahúztam. Zavartan álltunk
egymással szemben, majd Márk a fejét rázva nem bírta
lereagálni a szituációt másként, egyszerűen csak
elröhögte magát. A nevetését látva elmosolyodtam, és a
fejemet csóválva azon gondolkodtam, hogy hol van a
médiából, koncertekről és címlapokról megismert két
zenész, és mit keres itt helyettük két zavartan bénázó
szerencsétlenség.
– Khm! – köhintett egyet Debi, mire Márkkal egyszerre
kaptuk oldalra a fejünket. A barátnője csípőre tett kézzel,
felvont szemöldökkel meredt ránk, miközben én
visszahúztam a kezem, mert akkor tűnt fel, hogy még
mindig Nagy Márk karját fogom. – Szeretnék menni.
Hazaviszel? – kérdezte a barátjától.
– Most? – kérdezett vissza zavartan Márk.
– Igen, jó lenne – szórt szikrákat Debi szeme, és ha
pillantással lehetne ölni, akkor mi Márkkal ott feküdtünk
volna holtan Körte fürdőszobája előtt.
– Oké, jövök egy perc múlva – szólt neki, utalva arra,
hogy kérne még egy kis időt.
Debi a szája szélét rágva megrázta a fejét.
– Jobb lenne most. Vagy várjam meg, amíg befejezed a
volt barátnőddel azt, amit éppen csináltok? – meresztgette

a szemét, mire kínosan összeszorítottam a fogaimat.
– Mondom, egy perc – ismételte meg Márk
ellentmondást nem tűrő hangsúllyal.
– Jó. A kocsinál várlak – fordult meg a lány sértődötten,
és elviharzott.
Márk sóhajtva a szemembe nézett, és a fejét ingatva
széttárta a karját.
– Elköszönök a többiektől – hagyta annyiban a dolgot,
és idegesen visszament a nappaliba, én pedig szótlanul
követtem.
A többiek meglepetten néztek ránk.
– Oké, ugye ti is vágjátok, hogy Beki és Márk egy percig
nem voltak itt velünk, és ez elég volt ahhoz, hogy Debi
sértődötten kirohanjon a házból, bevágva maga mögött az
ajtót – pislogott nagyokat Bogyó, mepróbálva értelmezni a
helyzetet.
– Mi történhetett egy perc alatt? – vihogta Puding.
– Ki tudja? Nekem egész életemben nem jön össze annyi
dolog, mint Nagy Márknak egy perc alatt – közölte Pepe,
és a beszólását hangos röhögés kísérte. Csak Márk és én
nem tartottuk annyira viccesnek.
– Elviszem Debit haza – mondta Márk, figyelmen kívül
hagyva Aszádék beszólásait, majd megfordult, de nem
tudta, hogy mögötte állok, így ismét egymással szembe
kerültünk. – Bocs – lépett el mellettem.
– Bocs – álltam félre automatikusan, és a fotelhez
léptem, ahol Daniella átadta a helyét.
Márk becsapta maga mögött az ajtót, mire mindenki

egy emberként fordult felém magyarázatot várva.
– Hagyjuk – legyintettem.
– Mindig így kezdődik – motyogta Anti mosolyogva, a
többiek pedig bólogatva helyeseltek.
A
fejemet
rázva
hadakoztam,
majd
felvont
szemöldökkel pillantottam az elém tartott nutellásüvegre
és kanálra.
– Tessék. Körte felső polcán találtam. Ez a vésztartalék,
ha lesújt a PTNMSZ – nyomta a kezembe Evelin
mosolyogva.
– Köszi – rebegtem hálásan, majd lecsavarva az üveg
tetejét kikanalaztam belőle egy hatalmas adagot, és a
számba
lapátoltam.
A
nappaliban
mindenki
rezzenéstelen arccal meredt rám. – Mi van? – kérdeztem
teli szájjal, ártatlanul pislogva.
– Semmi, semmi – hagyták rám, egy emberként
legyintve. Amolyan „na azért!” biccentéssel nyomtam bele
újra a kanalat az üvegbe, és úgy döntöttem, ha már úgyis
minden rossz, legalább haljak bele abba, amit igazán
szeretek. A Nutellába.
– Ez micsoda? – akadt meg a szemem egy telefirkált
szalvétán az asztalon, és összeráncolt homlokkal
felemeltem.
– Felvázoltuk a kiadókat, hogy melyikhez lehetne
menni, ha kihagyjuk azt a tetves MusicNotesot – avatott be
Evelin.
– És? Jutottak valamire?
– Semmire – fonta össze maga előtt a karját. – Ennyi

van, ebből választhatunk – bökött a kezemben tartott
szalvétára, amire fel voltak firkantva a lehetőségek. –
Mindenki máshova fog menni. Én nem megyek Píhez,
Márknak a MusicNotesot kell választania, mert ott van a
legprofibb csapat jelenleg, az Üres Utcák meg passzolt –
hadarta idegesen Evelin. Pabló bólintva jelezte, hogy ez
valóban így van. – Te pedig visszamész a suliba, úgyhogy
ennyi – fejezte be Evelin szomorúan.
– Sehogy nem tudunk együtt maradni – rázta meg a
fejét Bogyó. – Szanaszét fogunk szakadni – szólt
csalódottan, majd felemelte a poharát az asztalról. Némi
töprengés után visszarakta, és inkább az üveget fogta
meg.
– Márk nem fog a MusicNoteshoz menni – ráztam meg a
fejem. – Nem hagyja ott Körtét, soha nem tenné meg –
mondtam teljes meggyőződéssel.
– Igaza van Bekinek – bólintott Anti. – Márk nem megy
el Körtétől – erősítette meg a gondolatomat, a távollétében
képviselve a legjobb barátját.
– Oké, szuper, akkor együtt maradunk. De mondja már
meg valaki, hogy ezek közül melyikhez menjünk? –
lóbálta Evelin a szalvétát.
– Basszus – dörzsölte meg fáradtan a szemét Bogyó a
listát fürkészve. – Nincs más?
– Semmi, ez minden, ami szóba jöhet.
– Akkor cseszhetjük. Búcsúzzunk el szépen mindentől,
nekünk annyi – töltötte tele a poharát Pepe, majd
hozzátette.
–
Márk
még
lehet
sikeres
férfi

fehérneműmodell, mindenki más kereshet valami melót.
– Én nem értek semmihez – tette fel a kezét Bogyó. – A
zenéhez se, de szerencsém volt – röhögött fel. Pepe és
Puding egyetértően bólintottak, és megpróbálták a lehető
legvidámabban felfogni a dolgot.
– Nem értelek titeket – ült fel a földön fekvő Botond
hirtelen, akiről mellesleg teljesen megfeledkeztünk, olyan
régóta csendben volt.
– Mit nem értesz? – kérdezte Evelin.
– Hallgatlak titeket egy ideje, de… – rázta meg a fejét. –
Aszádék nem akarnak Píhez menni, Márk nem fog
Körtétől megválni, az Üres Utcák valószínűleg oda megy,
ahová az Evelin és a Fogd be Aszád, Beki pedig kizárt, hogy
Körtétől és Nagy Márktól függetlenül dolgozzon a
dalszövegekkel. Tehát elmondhatjuk, hogy mindannyian
ragaszkodtok egymáshoz és Körtéhez. Hallgatnálak
titeket még egy darabig, de lassan fizikai fájdalmat okoz.
Ha nem jut eszetekbe magatoktól, akkor majd besegítek.
– Miről beszélsz? – meredt rá Bogyó pislogva, és
valamennyien azt vártuk, hogy az asszisztens folytassa.
– Ne szórakozzatok már – röhögött fel kínosan, aztán
látva az értetlenségünket, széttárta a karját. – Látszik,
hogy művészek vagytok, és egy csepp érzéketek sincs a
bizniszhez. Körte csináljon egy kiadót, szerződjetek le
vele, és ennyi sikerzenésszel pillanatok alatt feláll az
egyik legnagyobb kiadó, ami simán konkurenciája lehet a
MusicNotesnak, így megszűnik a jelenlegi piaci
egyeduralma. Mi kell hozzá? Itt vagytok ti, mint a

legsikeresebb

zenészek,

itt

vagyok

én,

ha

kellek

asszisztensként,
a
telefonomban
Balogh
összes
kontaktjával… És itt van Körte, aki ezt az egészet
összefoghatja – vázolta fel egyszerűen. Mi pedig szájtátva
néztünk rá. Mert tíz másodperc alatt megoldotta a
rejtvényt, ami mindannyiunkon kifogott az elmúlt
napokban.
– Bazki – ámult Daniella. – Mondjuk ez… Ez…
– Ez megoldás lehet – suttogtam vadul cikázó
gondolatokkal.
– Ember, neked van agyad! – nézett Bogyó elismerően
Botondra.
– Szóljunk Körtének! – pattant fel Puding.
– Ne! – kiáltottunk rá egyszerre, szinte mindannyian.
– Miért ne? – ült vissza az Aszád rémülten.
– Mert nem fog belemenni – szólt Evelin. – Azt fogja
hinni, hogy sajnálatból maradunk.
– Ez igaz – értettem egyet. – Már felkészült rá, hogy a
csapat nagy része átmegy a MusicNoteshoz – sóhajtottam.
– Akkor ezt nélküle kell leszervezni… – tervezgetett
Bogyó.
– Mégis, hogy alapítasz kiadót a tulajdonos nélkül? –
gondolkodott hangosan Pabló.
– Úgy, alacsony barátom… – mondta Pepe mosolyogva
az Üres Utcák tagnak, miközben felállt, és a
konyhapulthoz lépve felemelte Körte laptopját, majd
diadalittasan felmutatta –, hogy Körte mindenhol be van
jelentkezve. Simán írok a nevében.

– Ezért ki fog nyírni minket – túrtam a hajamba
izgatottan. – De megéri – gondoltam át. – Oké, kezdd
anyuval. Küldj egy mailt Körte fiókjából, hogy van egy
ilyen ötlet, és hogy holnapra legyen szíves az ügyvéd
ismerősét cégalapítás miatt S. O. S. felkeresni.
– Máris. De mi legyen a tárgy? Milyen kiadó? – kérdezte
Pepe, megakadva a mail elején.
– Egyértelmű. Bogyó Records – vágta rá Bogyó
gondolkodás nélkül.
– Hülye vagy! – kontrázott azonnal Daniella. – Valami jó
név kell.
– Mi bajod a Bogyóval? – kérdezte megsértődve.
Ekkor kisebb vita alakult ki a névről, mindenki
hangosan érvelt a saját rettenetes ötlete mellett. Az
egyébként nagyon is komoly dolog egy pillanat alatt
átment komolytalanságba, amikor Aszádék mindenféle
MILF Kiadó meg hasonló neveket dobtak be ötlet gyanánt.
– Szerintem mindenki írjon fel három ötletet, és a
végén összegzünk – tanácsolta Anti.
A nagy káoszban ez tűnt a legértelmesebb
megoldásnak, így valamennyien a
telefonunkért
nyúltunk, és megnyitva a jegyzetet, töprengve bámultunk
magunk elé a kiadó nevén gondolkodva. Bogyó hirtelen
felröhögött, és már írta volna az ötletét, amikor Daniella
mérgesen rászólt.
– Ezt le se írd!
– Miért? Azt sem tudod, hogy mi az! – védekezett az
Aszád.

– Elég annyi infó, hogy röhögtél rajta. Valószínűleg
szerepel benne valami vulgáris!
– A Csöcs Records miért lenne vulgáris? – kérte ki
magának Bogyó. Pepe és Puding azonnal röhögni kezdtek,
mert nekik természetesen tetszett az ötlet.
– Több komolyságot, nagy a tét! – ingatta a fejét Anti
szigorúan, és a telefonját fogva gondolkodott tovább a
kiadó nevén.
– De én ezt komolyan gondoltam – motyogta Bogyó.
– Elég baj az – nevettem fel, és én is írni kezdtem a
jegyzetbe.
Majdnem fél óra telt el, amit viszonylag csendben,
jegyzeteléssel töltöttünk, amikor is nyílt a bejárati ajtó.
Egyszerre kaptuk oda a fejünket. Nagy Márk lazán
besétált, mire elakadt a lélegzetem, és egy óvatos
mozdulattal felvettem az ölemből a nutellásüveget, és az
asztalra helyeztem, mert nem akartam szánalmasnak
tűnni.
– Hát te? – kérdezte Daniella csodálkozva.
– Visszajöttem – felelte Márk, mintha ez nem lett volna
egyértelmű.
– Azt látjuk, de hogyhogy? – érdeklődött Anti.
– Mert együtt szoktunk lógni? – kérdezte értetlenül.
– Jó, oké, de mit szól ehhez a barátnőd? – nézett rá
Evelin.
– A kicsodám? – vonta fel Márk a szemöldökét
mosolyogva, én pedig szándékosan elkaptam róla a
szemem, és inkább nem néztem rá, csak vadul kalapáló

szívvel süppedtem a fotelbe, annyira mélyen, amennyire
csak lehet. A nappalira néma csend telepedett, a levegő
tele volt feszültséggel, és mindenkinek annyira kattogtak
a gondolatai, hogy szinte hallani lehetett, ahogyan
beindulnak a fogaskerekek. Fogalmam sem volt, hogy ki
töri majd meg elsőként a kínos csendet, csak abban
voltam biztos, hogy én ugyan nem. Tekintetemet az
asztalon
lévő
nutellásüvegre
szegeztem,
nagyon
koncentrálva arra, hogy ne nézzek másfelé, mert éreztem
a bőrömön, hogy mindenfelől kérdő pillantások
záporoznak felém.
– Hát, bazki, az egy perc az egy perc – szólalt meg
Daniella, mire mindenki felröhögött.
– Mi? – kérdezte Márk.
– Semmi, semmi – legyintett Evelin nevetve.
– Oké – vonta meg a vállát Márk, és a hűtőhöz lépve
kivett egy dobozos üdítőt, majd lazán leült a kanapéra. –
Miről
maradtam
le?
–
érdeklődött
olyan
természetességgel, mintha nem az előbb szakított volna az
egyik legszebb lánnyal, akit valaha láttunk.
– Botond ötlete volt, hogy Körte csináljon egy kiadót, és
akkor mind aláírhatunk nála, senkinek nem kell a
MusicNoteshoz, vagy kisebb kiadóhoz mennie, és egy
helyen maradhatunk mindannyian – mesélte Evelin
izgatottan.
– Klassz – felelte Márk egyszerűen. – Én szívesen lennék
a Körte Records előadója – tette hozzá bólogatva, mire
mindannyian szemforgatva dobtuk vissza a telefonunkat

az asztalra. – Most mi van? – nézett körbe Márk.
– Bazz, tényleg! Körte Records! – tárta szét a karját
Daniella. – Ti felírtátok ötletnek?
– Nem – ismertük be valamennyien kelletlenül.
– Nem hiszem el, hogy előbb eszembe jutott a csöcs! –
pislogott Bogyó maga elé.
– Neked mindenről az jut eszedbe először – nyugtatta
Anti nevetve.
– Ez igaz – bólogatott az Aszád.
Pepe befejezte a mailt, amit Körte nevében írt, aztán
lecsukta a laptopot.
– Hát akkor… – nézett körbe. – Indulhat a buli.
– Így van – helyeselt Botond. – Viszont, srácok. Kellenek
számok, új albumok. A kiadott dalaitok jogi helyzete még
nem tisztázódott a megszűnt BPRP-vel. A szerződésetek
alapján ti mehettek, amerre akartok, de a dalaitok
beragadtak egy időre.
– Mi? – hőköltünk hátra egyszerre.
– Sajnálom. A BPRP híres volt a szemét szerződéseiről,
van benne pont, ami az ilyen helyzetre vonatkozik –
közölte. – Hónapokba telhet, mire ezt rendbe rakják, és
visszakapjátok. Addig viszont haladnotok kell.
– Basszus – csapott a fotel karfájára Bogyó mérgesen. –
Nemrég jött ki a Csalamádé-album, azzal turnéztunk
egész nyáron. Honnan szedjünk új számokat?
– Nem akarok bunkónak tűnni… – kezdte Daniella,
aztán megvonta a vállát. – De az vagyok, úgyhogy
mindegy. Vonuljatok stúdióba egy üveg piával, és hamar

megvan egy hasonló szintű album – vigyorgott. Aszádék
ezt nem vették sértésnek, mert nem állt messze a
valóságtól. A Mákos guba számukat például úgy írták,
hogy nem is emlékeztek rá. Én viszont ott voltam, és
mindenre tisztán emlékszem. Bár ne emlékeznék…
– Nem az a gond – legyintett Evelin. – Hanem hogy
megyünk a celeb realitybe, két hónap a forgatás, nem
fogunk tudni közben stúdiózni – magyarázta, miközben a
mellette ülő Pabló a műsor említésére kínosan fészkelődni
kezdett.
– Egyszerű a megoldás – szólt Bogyó. – Nem megyünk a
forgatásra – mondta ki. Pepe és Puding azonnal
helyeselni kezdtek.
– Mi? – kerekedett el Evelin szeme. – Komolyan
beszéltek?
– Persze – felelte Bogyó egyszerűen. – Csak nem
gondolod, hogy bármi fontosabb Körténél? Basszus, az
ember nem felejtheti el, hogy honnan jött. Szarok
bármilyen műsorra, megyünk stúdiózni, csak előtte
benyomunk, hogy legyen valami ötletünk is – vigyorgott.
– Fantasztikusak vagytok, srácok – pislogott hálásan
Evelin, én pedig a mellette ülő Pablót figyeltem, aki a
megkönnyebbüléstől kábán figyelte az eseményeket, és
alig észrevehetően megszorította Evelin kezét. Mosolyogva
elkaptam róluk a tekintetem, nehogy észrevegyék, hogy
láttam, mert nem akartam megzavarni a pillanatot, és
Botondra néztem.
– Oké, akkor Aszádék rendben lesznek. Üres Utcák?

– Készül az új lemez, pár hét, és befejeződnek az
utómunkálatok. De az első single bármikor használható,
be tudjuk dobni akár a jövő héten – magyarázta.
– Nagyszerű. Van BPRP vonatkozása? Ki írta, kié az
alap?
– Az alap egy külsős srácé, mindig vele dolgozunk,
kiadófüggetlen – felelte. – A dalszöveget pedig Tomi írta.
– Akkor ez is rendben lesz – bólogatott elégedetten
Botond.
– Mi a szám címe? – kérdezte Daniella.
Pabló a vállát vonogatva válaszolt.
– Séta a múltba.
Valamennyien rezzenéstelen arccal néztünk rá, majd
egyszerre tört ki belőlünk a röhögés. A fejemet fogva alig
bírtam abbahagyni a nevetést, amikor Botond Nagy
Márkhoz fordult.
– Veled mi a helyzet, Márk?
– Semmi – válaszolta.
– Semmi? – döbbent le.
– Semmi – ismételte meg. – A Pop/Rock előforgatások és
promózás eléggé lekötött, ráadásul még nem találtam
megfelelő dalszövegírót, amióta… – akadt meg, mire
szomorúan lesütöttem a szemem. – Szóval még nem
találtam senkit – fejezte be.
– Beki? – fordult felém Botond. – Van valamid?
– Hát… – fújtam ki hosszan a levegőt. – Persze, van
néhány anyag, amit Márknak szántam, ha érdekli –
motyogtam kínosan.

– A Budai–Nagy kettősből még sok rossz nem sült ki –
mosolygott bátorítóan Botond.
– Ez azért merész kijelentés volt – köhintette Puding, a
többiek pedig halkan felnevettek.
– Márk? – fordult felé Botond, várva a reakcióját arra,
hogy mit szól ahhoz, hogy írtam neki dalszövegeket. Márk
gondterhelt arccal túrt bele a hajába, és tehetetlenül
széttárva a karját, felém nézett.
– Írtál dalszöveget, amióta…? – kérdezte.
– Igen – feleltem.
– Akkor… – kereste a szavakat. – Akkor megnézném, ha
nem gond.
– Dehogy gond – mosolyodtam el. – Válaszd ki, amelyik
tetszik
–
vontam
meg
a
vállam
a
lehető
legtermészetesebben, jelezve, hogy ez nekem tényleg nem
jelent problémát.
– Válasszam ki? – csodálkozott el, és látszott rajta, hogy
ezzel megleptem. – Több is van?
– Igen – bólintottam.
– Mennyi? – ráncolta a homlokát kíváncsian.
– Nem tudom – legyintettem.
– Mennyi? – ismételte meg a kérdést.
– Hatvankettő – válaszoltam, mire Márk szeme
elkerekedett, a többiek pedig felszisszentek a szám
hallatán.
– Hatvankettő? – kérdezte Márk.
– Igen.
– Hatvankettő??? – meredt az arcomba elképedve.

– Igen – ismételtem magam sokadszorra.
– Hatvankettő??????
– Igen, Márk. Hatvankettő – sóhajtottam, és látva a
teljes elképedését, hozzátettem: – Nem csak neked volt
szar nyarad.
Márk döbbenten hátradőlt a kanapén, és azt hiszem,
magában
még
mindig
azt
ismételgette,
hogy
„hatvankettő???”, a társaság többi tagja pedig csodálkozva
nézett rám.
– Megnézhetem? – kérdezte kíváncsian Daniella, mire
felemeltem a telefonomat, megnyitottam a jegyzeteket, és
odaadtam neki.
– Tessék – feleltem.
– Azta! – húzogatta az ujját a kijelzőn, aztán zavartan
megrázta a fejét: – Beki.
– Hm?
– Itt hatvanhárom van – gondolkodott hangosan a
kijelzőt nézve.
– Ja, igen – vettem vissza a telefont azonnal. – Mert ezek
közül egy… – akadtam meg, és ránéztem a címre. – Egy
nem Márké – mondtam ki, és a nappalira az eddigieknél is
döbbentebb csend telepedett.
– Hanem? – kerekedett el Anti szeme, és Márk is
zavarodottan nézett rám, miközben a többiek arcára kiült
a „ha nem Márknak írta, akkor kinek?” döbbenet.
– Nem, nem, félreértitek – szóltam rögtön, amikor
láttam rajtuk, hogy fejben már összeraktak valamit, ami
nincs. – Igazából ez csak úgy megszületett, mert akkor ez

nagyon bennem volt, és ki kellett írnom magamból, de
semmi komoly, nincs vele célom… – legyintettem.
– Mikor írtad? – szólalt meg Márk, először azóta, hogy
sokkot kapott a hatvankettes számtól.
– Még a nyáron – feleltem mellékesen.
– Mikor? – ismételte meg a kérdését. Szomorú mosollyal
az arcomon a kezemben tartott telefonra pillantottam, és
megnéztem a jegyzet dátumát. Csak időt akartam nyerni,
mert persze pontosan tudtam, segítség nélkül is.
– Amikor sikerült a felvételim – feleltem. – De mondom
– tettem hozzá gyorsan. – Ezt csak le kellett írnom akkor,
mert… Mert így éreztem, de akár ki is törölhetem.
– Neee! – ordítottak rám egyszerre valamennyien, mire
elkerekedett a szemem.
– Mármint a telefonomból – tettem hozzá, utalva arra,
hogy természetesen nem ez az egyetlen rögzítési forma,
amit használok. Van jegyzetfüzetem. Meg agyam is, ahol
az írott szövegeim egészen jól beágyazódtak.
– Átküldöd? – kérdezte Márk, kíváncsian fürkészve az
arcomat.
– Persze, átdobom a hatvankét szöveget – bólintottam,
de megrázta a fejét.
– Én a hatvanharmadikat szeretném látni.
– Azt nem fogod – ingattam a fejem mosolyogva.
– Miért nem? – kérdezte.
– Mert… – kezdtem, de fogalmam sem volt, hogyan
folytassam. – Mert nem publikus – mondtam ki őszintén.
– Oké – értette meg. Vagyis elhitette velem, hogy

megértette, aztán hirtelen Daniellához fordult. – Te
láttad, ugye? Az előbb. Amikor nálad volt Beka telefonja.
– Ó, a francba – szisszentem fel.
– Nem, nem, nem – kérte ki magának a csellista. – Nem
veszek részt a játékotokban, mert nem ismerem a
szabályokat. A fenét, nincsenek is szabályok benne –
ingatta a fejét mérgesen.
– Daniella – mosolygott rá Márk. – Ugye tudod, hogy el
fogod mondani nekem?
– Nem fogja! – kértem ki magamnak.
– Ó, dehogynem – vigyorgott Márk. – Ismerem a gyenge
pontját.
– Marha nehéz, nekem csak olyanom van – dünnyögte
Daniella unottan.
– Mondd, hogy mit szeretnél az infóért – próbálkozott
Márk.
– Semmit nem szeretne, mert a barátságunk erősebb
bármilyen piti megvesztegetésnél, úgyhogy kár erőlködni!
– kértem ki magamnak felháborodva.
– Tényleg? – pillantott Márk szórakozottan Daniellára,
aki fintorogva átgondolta a dolgot.
– A fenét, bocs, Beki, imádlak, de nem írtad volna meg,
ha nem lett volna vele terved. Ráadásul Márk bármilyen
VIP helyre bevisz, és tud szerezni koncertjegyeket –
közölte, és Márk felé fordult. – Az a számnak a címe, hogy
Egyszer, és csak az elejét jegyeztem meg, de az így
hangzik: „Egyszer azt mondtad, ez a közös harcunk. Mi
ketten, mindenki ellen. Együtt leküzdjük az akadályokat.

Nincs ellenfelünk. Azt mondtad egyszer.”
– Daniella! – kiáltottam fel mérgesen
ledöbbenve.
– Hogy van tovább? – kérdezte Márk halkan.

teljesen

– Nem emlékszem – tárta szét a karját a csellista.
– Ez mi? Jónak tűnik. Mi a folytatása? – kapkodta a fejét
Botond.
– Semmi! Nincs folytatása! – kértem ki magamnak.
– Beki… – pillantott rám Evelin. – Mutasd meg –
suttogta, mire mindenki várakozva nézett rám.
A fenébe. Egy mérges pillantást ajándékozva
Daniellának körbefordultam, és megakadt a nappali
sarkában lévő gitárállványon a tekintetem, de mielőtt
felálltam volna, Pepe a vállamra tette a kezét.
– Hozom – mondta kedvesen, és elment a hangszerért.
Az ölembe vettem a gitárt, ellenőriztem a hangolást,
aztán egy mély sóhajtással lehunytam a
megpengettem a húrokat, és énekelni kezdtem:
Egyszer azt mondtad, ez a közös harcunk.
Mi ketten mindenki ellen.
Együtt leküzdjük az akadályokat,
nincs ellenfelünk. Azt mondtad egyszer.
Emlékszem, azt hittem, az álmok útját járjuk,
és ha én letérek róla, elveszünk.
Emlékszem, azt hittem, örökké tart,
és minden megmarad nekünk.

szemem,

De véget ért. El kell engedj.
Az álmaink szétváltak,
te maradsz, én megyek.
Véget ért. A holnap még nehéz lesz.
Mégis tudod, hogy így kell lennie.
Te maradsz, én pedig megyek.
Egyszer azt mondtad, felégetjük a hidat.
És továbbsétálunk ketten.
Magunk mögött hagyunk mindent,
és nem nézünk vissza. Így lesz, azt mondtad egyszer.
Emlékszem, azt hittem, elég erősek vagyunk együtt,
te és én, a világgal szemben.
Emlékszem, azt mondtad, ha egyikünk elesik,
a másik helyette is továbbmegy.
És most véget ért. El kell engedj.
Az álmaink szétváltak,
te maradsz, én megyek.
Véget ért. A holnap még nehéz lesz.
Mégis tudod, hogy így kell lennie.
Te maradsz, én pedig megyek.
Nincs mit megbánnom,
ha a döntésem helyes.
Majd építek új álmot
a régi romjai felett.
Nem félek már,

ha tudom, te vagy nekem.
Amíg te vagy nekem.
És most véget ért. El kell engedj.
Az álmaink szétváltak,
te maradsz, én megyek.
Véget ért. A holnap még nehéz lesz.
Mégis tudod, hogy így kell lennie.
Te maradsz, én pedig megyek.

10.
Amikor befejeztem az Egyszer előadását, lefogtam a
húrokat, és félve néztem fel a hangszerről, nem tudva,
hogy mit fogok látni a többieken. Mindenki szótlanul
nézett rám, és úgy tűnt, eléggé a dal hatása alá kerültek,
majd átsiklott a tekintetem Nagy Márkra. Az arcáról nem
pontosan tudtam leolvasni, hogy mit gondolhat, mert
vegyes volt a reakciója. Kicsit mintha mosolygott volna, de
inkább szomorú mosoly volt ez, miközben a szemében
vegyült a fájdalom és a büszkeség.
– Hűha – fújtatott Evelin elsőként felocsúdva.
– Beki, ez iszonyat szép lett – pislogott Anti
elérzékenyülten.
– Tényleg nincs vele terved? – rökönyödött meg Botond.
– Nem, ezzel tényleg nincs. Semmi – ismertem be.
– Miért nem? – kérdezte értetlenül.
– Mert ez egy búcsú – felelte Márk helyettem, mire felé
nézve elkaptam a tekintetét, és szomorú mosolyra húztam
a számat. Ő rögtön megértette.
Mindenki a gondolataiba merülve emésztgette a
hallottakat, amikor hirtelen Körte jelent meg a lépcső
tetején, és álmosan nézett ránk.
– Mit műveltek?
– Semmit – feleltük egyszerre.
– Már azt hittem, elmentetek. Mi folyik itt? Csendben
vagytok. Aszádék is! – méregetett minket gyanakodva. –
Mit csináltatok? Eltörtetek valamit?

– Dehogy – mosolyogtam rá. Körte akkor vette észre az
ölemben fogott gitárt. – Csak zenélgettünk, tudod,
jammeltünk egyet – hadartam magyarázatképpen.
Körte a fonott szakállát birizgálta, és résnyire
összehúzott szemmel nézett végig rajtunk.
– Nem tetszik ez nekem – jegyezte meg eltűnődve, majd
hangosan gondolkodni kezdett. – Nyugi van. Aszádék
józanok. Nagy Márk a gyerekkel egy társaságban van, és
nem estek egymásnak, egyik értelemben sem. Mi
történik?
– Semmi, és már éppen indulni készültünk – mondta
Anti túlontúl feltűnően igyekezve elhagyni a helyiséget.
Valamennyien szedelődzködni kezdtünk, Körte pedig
minden mozdulatunkat árgus szemmel figyelte.
– Megint belehányt valaki a vázába? – próbálta
kitalálni, hogy mit titkolunk előle.
– Nem – biztosította Puding.
– Agyoncsaplak titeket! – fenyegetőzött.
– Ne izgasd magad, még felmegy a vérnyomásod –
nyugtatta le Bogyó nevetve.
– Nincs semmi olyan, aminek ne örülnél – mosolyogtam
a menedzserre, és ezzel tulajdonképpen az igazat
mondtam.
– Mi? – húzta össze a szemöldökét. – Mi történik itt,
gyerek?
– Jó éjt! – intettem, és gyorsan a bejárati ajtó felé
indultam.
– Hé, álljatok csak meg! – szólt ránk, mire

valamennyien megtorpantunk, és amolyan „biztos, hogy
lebuktunk” pillantással néztünk a menedzserre. – Van
valami oka annak, hogy kaptam egy üzenetet valami
Dzsemáltól, aki azt írja, ő Kemál unokatestvére, és az
iránt érdeklődne, hogy pontosan milyen címre hozza a
birkát? – kérdezte, felmutatva a kezében lévő telefonját.
Pepe odalépett Körtéhez, és ránézett a kijelzőre.
– Én nem látom az üzenetet. Biztos a gyógyszer
mellékhatásától képzelsz ilyeneket – mondta, és behúzta
a nyakát, mert Körte emelte a kezét egy taslira.
Gyorsan intve Körtének kimentünk az ajtón, és
megálltunk a kerítés előtt.
– Akkor holnap – köszöntünk el egymástól
valamennyien, miközben Márk elővette a kocsi kulcsát, és
az utcai lámpa fényében megvilágított arcára kérdő
tekintet ült ki.
–
Elvigyek
valakit
haza?
–
kérdezte
úgy
általánosságban, de rajtam egy pillanattal tovább időzött,
mint a többieken.
– Kösz, nekünk jól jönne – bólogatott Daniella Antival
együtt.
– Minket is! – jelentkezett Evelin és Pabló a maradék
két helyre.
– Oké – mondta Márk az ajkába harapva.
– Vagy… Bekivel akartál menni? – riadt meg Evelin,
rádöbbenve, hogy valószínűleg rosszat tett.
– Dehogy! – mondtam azonnal.
– Eszemben sem volt – tagadta Márk is rögtön.

– Biztos? – pislogott Pabló.
– Persze. Én majd megyek… – fordultam körbe
tanácstalanul. – Botonddal – állapodtam meg az
asszisztensen, kizárásos alapon. – Elvinnél?
– Persze – felelte.
– Istenem, ti milyen szerencsétlenek vagytok – közölte
Daniella a fejét Márk és köztem kapkodva. – Nem mentek
együtt? – kérdezte unottan forgatva a szemét.
– Nem – mondta Márk.
– Nem – vágtam rá én is.
– Oké, ti tudjátok, én leszarom – vonogatta a vállát,
majd Anti, Evelin és Pabló társaságában Márk kocsijához
lépett, hogy beszálljanak. Pabló mozdulatából ítélve előre
szándékozott ülni, de Daniella megragadta a vállát, és
visszahúzta. – Százhúsz centi alattiak hátra ülnek –
vigyorgott, és elfoglalta a kiszemelt helyet.
Pabló röhögve megrázta a fejét, és beszállt hátra
Evelinnel és Antival.
Aszádék (akik addig odabent voltak, és Körtét
győzködték arról, hogy semmi közük a birkás történethez)
végül bent hagyva a menedzserünket kijöttek a házból,
hogy elbúcsúztassanak minket.
– Te! – csodálkozott el Puding. – Az nem Sanyi busza? –
nézett át az út túloldalára.
– De – mondtam furcsán, amikor észrevettem, hogy a
turnébuszunk továbbra is az utcában parkol, holott a
sofőrt órák óta nem láttuk.
– Hol lehet? – forgatta a fejét Pepe. – Sanyi! Sanyiii! –

kezdett ordibálni a csendes utcában.
– Pszt! – szóltam rá riadtan. – Biztos fogyasztott
alkoholt, és elment taxival – gondolkodtam hangosan,
majd Márkra néztem, aki a zsebéhez kapott, és kivette
belőle a telefonját.
– Basszus – nézett a kijelzőre, és a fejét ingatva
egyszerűen Bogyó felé dobta a készüléket, aki elkapta a
levegőben, majd a füléhez emelte.
– Pí? Mondjad, haver – szólt bele szórakozottan. – Hogy
hová érkeztél meg? Békéscsabára? Mit keresel ott? Mi? Mi
nem vagyunk ott. Hogy? Én? Én ilyet nem mondtam.
Dehogy mondtam, miért tettem volna? Nem. Nem én
voltam. Nem. Akkor sem. Nem hiszem. Biztos, hogy nem.
Nem. Nem. Nem. Nem – vitatkozott. – Nézd, ezt játszhatjuk
még egy darabig, de akkor sem. Nem. Nem. Nem. Na jó, én
léptem – nyomta ki a hívást, és visszadobta Márknak a
telefont.
– Mi történt? – érdeklődtem.
–
Pí
megérkezett
Békéscsabára

–

mondta

szórakozottan.
– Gyors volt – számolgattam.
– Tudod, a bizniszért mindent – nevetett fel Pepe.
– Mehetünk? – kérdezte Botond.
– Persze – biccentettem, és intettem Aszádéknak, majd
kissé tanácstalanul néztem Márkra. – Jó éjt – suttogtam.
– Neked is – felelte óvatos mosollyal, és a kocsijához
indult.
Beültem Botond mellé, és sóhajtva néztem a szélvédőn

át

Márk

autóját,

ami

velünk

szemben

állt,

majd

kikanyarodott az útra és elhajtott.
Hazaérve hullafáradtan vánszorogtam fel a szobámba,
és végigdőltem az ágyamon, miközben a nap eseményeit
próbáltam feldolgozni, vagy legalábbis felfogni. A sötétben
fekve az éjjeliszekrényemen lévő telefonom körvonalát
szuggeráltam, és arra vártam, hogy világítson a kijelzője,
de nem történt ilyesmi. Majdnem egy órát feküdtem a
vaksötétben,
míg
végül
egy
autó
fényszórója
megvilágította az ablakomat, ahogyan bekanyarodott az
utcába. Azonnal felpattantam, és átugorva két érintetlen
költöztetődobozon az erkélyajtómnak csapódtam, majd
kitártam és kiálltam a korláthoz. Az autó lassan elhaladt
a házunk előtt, betartva a kertvárosi sebességhatárt.
Fehér színű volt. Csalódottan meredtem a kocsi után,
aztán a szembe szomszéd előtti útszakaszra, ahol nem állt
senki. Üres volt a hely. A szám szélét harapdálva
számolgattam, hogy Márk mennyi idő alatt fuvarozhatja
haza Pavelint, Antit és Daniellát, majd arra jutottam, hogy
már itt lenne, ha szeretne. De nem volt. A francba.
Visszamentem a szobámba, és úgy döntöttem, lefekszem
aludni, de bárhogy próbálkoztam, nem sikerült egy
másodpercnél tovább csukva tartani a szemem, mert
folyamatosan az ablakot bámultam, hátha megvilágítja a
fényszóró… Végül, amikor már úgyis az őrület határán
voltam, minden mindegy alapon felkaptam a telefonomat
és a takarómat, majd a hátamra terítve kiálltam az
erkélyre, és vártam, hogy Nagy Márk kocsija

felbukkanjon. Talán csak gondolkodik, hogy jöjjön-e ma
is. Talán csak elidőzött Evelinéknél. Esetleg beültek
valahová Antival, hogy fiúsan átdumálják a dolgot. Vagy
talán csak marhára nem akar eljönni. És nem is jött.
Akkor pedig, amikor a hajnal első fényei megjelentek az
égbolton, és én még mindig ott álltam az erkélyemen egy
bögre kihűlt teát szorongatva, takaróba burkolózva, lilára
fagyott szájjal, csalódottan megráztam a fejem, és
visszamentem a szobámba. Úgy vágtam le magam az
ágyra, mintha csak egy gumivár lenne, és szétfagyott
arcomat a párnába fúrva elaludtam. Az utolsó
gondolataim a hülye Nagy Márk körül forogtak, aki képes
akkora idiótát csinálni belőlem, amekkorát még nem
látott a világ.
Késő délelőtt ébredtem, egyáltalán nem jókedvűen. A
hajnalig tartó szobrozás az erkélyemen megtette a
hatását, mert pocsékul néztem ki. Unottan bámultam a
tükörképemet: a karikás szememet, kócos hajamat és
szánalomra méltó tekintetemet, majd levánszorogtam a
konyhába. Onnan tudtam, hogy pocsékul festhetek, hogy
Feri, a burkoló ezúttal nem pillantott végig rajtam
elismerően, hanem csak köszönt és burkolt tovább.
A tejeskávémat elkészítve bágyadtan meredtem magam
elé, amikor anyu lépett be a konyhába.
– Jó sokáig aludtál, későn értél haza? – érdeklődött.
– Olyasmi – motyogtam fáradtan.
– Akkor ébredezzél nyugodtan, én rohanok – adott egy

gyors puszit az arcomra.
– Oké – bólogattam. – Hová mész? – szóltam utána.
– Mennem kell az ügyvéd barátomhoz délre, muszáj
megköszönnöm, hogy ilyen gyorsan helyet szorított
Körtének, tényleg azonnal intézkedett, amikor reggel
felhívtam. Viszek neki egy üveg bort köszönetképpen –
mesélte feldobódva. – Egyébként ez fantasztikus, nagyon
örülök a hírnek. Körte Records! Jól hangzik – mosolygott. –
De rohanok is, mert elkések, szörnyű ma a forgalom –
vette fel a kocsikulcsot a pultról, és kiviharzott a házból.
Szájtátva néztem utána.
– Úristen, vajon Körte tud róla? – motyogtam riadtan, és
a telefonomhoz kaptam, hogy hívjam a többieket. – Bogyó!
– kiáltottam. – Bogyóóó! Mit szólt Körte ahhoz, hogy délre
mennie kell az ügyvédhez? Tud róla?
– Mi van? – kérdezett vissza Bogyó álmosan.
– Te most keltél? – tátottam a számat. – Hol vannak a
többiek?
– Mittomén, még alszanak.
– De tizenegy óra! Körtét délre várja az ügyvéd! Tud
róla?
– Mi? Beki, ez így túl gyors, várj már – motyogta. –
Lemegyek, megnézem a mailjét – szólt.
Idegesen dobolva a konyhapulton vártam, hogy Bogyó
letántorogjon az emeletről, és megnézze Körte laptopját.
– Itt vagyok – ásította. – Na. Itt van a mail, doktor…
Doktor valakitől. Olvasottnak van jelölve, Körte
megnyitotta.

– Mit írt az ügyvéd?
– Hogy ma délben várja a megadott címen.
– Talán nem tudja, hogy miről van szó – próbálkoztam.
– A Körte Records alapításának ügyében – fejezte be az
olvasást Bogyó.
– Ó, a francba – szörnyülködtem. – Most mit csináljunk?
– Igyunk valamit…
– Délelőtt tizenegy óra! – forgattam a szemem
mérgesen.
– Látod? A reggeli berúgásról már le is késtünk. Ebédre
még megoldható.
– Bogyó!!! – kiáltottam.
– Jó, oké. Figyelj, Beki. Menjünk oda mi is. Az ügyvédhez
– tanácsolta.
– A francba, én a világ végén vagyok, mire elkészülök,
és beérek… – dühöngtem.
– Addig tartjuk a frontot. Szólok a többieknek, hogy
jöjjön mindenki oda.
– Köszi – bólogattam, és kettesével szedve a
lépcsőfokokat, felrohantam az emeletre.
Rekordidő alatt, nagyjából tíz percen belül készültem el
tusolással, fogmosással, egy kis szem alatti korrektorral, és
a hajam becopfozásával együtt. A törülközőmet magam
köré csavarva átrohantam a szobámba, és kétségbeesve
néztem a dobozra, aminek az oldalára „Beki ruha” volt
firkantva vastag filccel.
– Miért nem pakoltam még
homlokomra, és feltéptem a dobozt.

ki?

–

csaptam

a

Kivettem belőle az első dolgot, amit megláttam. Egy
fekete, szakadt skinny farmert, egy spagettipántos toppal,
amire rávettem egy ejtett vállú fekete felsőt, aminek az
elején egy bazinagy halálfej volt. „Jó lesz ez” pillantással
nyugtáztam a tükörképemet, és a táskámat felkapva
lerohantam a lépcsőn, miközben előkotortam a
napszemüvegemet.
A kaput becsapva azon szitkozódtam, hogy elfelejtettem
taxit kérni, és ezer év lesz, mire küldenek egyet erre a
címre, amikor megfordulva a tengelyem körül leejtettem
a kezem magam mellé a telefonommal együtt.
– Szia, gyerek – köszöntött Körte, aki a kocsija mellett
állt, a járműnek támaszkodva, és maga előtt összefont
karral nézett rám. – Csak nem ügyvédhez rohansz? –
kérdezte szórakozottan.
– Öhm – toltam fel a hajamra a napszemüvegemet.
– Na, szállj csak be, beszélgessünk egy kicsit.
– Bajban vagyok? – kérdeztem behúzott nyakkal.
– Te, gyerek, te mindig – ingatta a fejét, én pedig
fintorogva beültem az utasülésre, és bekötöttem magam.
Körte kikanyarodott az utcánkból, és miközben
vezetett, én lélegzet-visszafojtva néztem, végül már nem
bírtam tovább, és megszólaltam.
– Oké, az egészet együtt találtuk ki Botond javaslatára.
De mindenki benne volt azonnal, és ne haragudj, hogy
helyetted intéztük, vagyis a nevedben… Amúgy szerintem
tegyél jelszót a laptopodra – tanácsoltam. Körte
rezzenéstelen arccal hallgatott, és le sem vette a szemét az

útról. – Még a nevet is együtt találtuk ki. Hogy Körte
Records. Vagyis Nagy Márk dobta be a nevet, ami annyira
egyértelmű, hogy igazából nekünk eszünkbe sem jutott,
mert Bogyó elterelte a figyelmünket a hülye ötleteivel… –
hadartam, Körte pedig csendben figyelte az utat. – Nem
szóltunk, mert féltünk, hogy azt hiszed, ezt sajnálatból
tesszük, miközben dehogy! Csak arról van szó, hogy
eszünk ágában sincs átmenni a MusicNoteshoz, viszont
valamit lépnünk kellett, mert Pí nem hagyta Márkot, és
hiába küldtük el Békéscsabára, azóta már visszaért.
Körte továbbra is az utat nézte a szélvédőn át, az
arcáról semmit nem tudtam leolvasni, ezért tehetetlenül
széttártam a karomat.
– Ne haragudj ránk – mondtam ki végül.
– Haragudni? – szólalt meg végre, és egy pillanatra
felém fordult. – Te most viccelsz, gyerek? – kérdezte újra
az útra nézve. – Azt hiszed, nekem nem jutott eszembe a
saját kiadó? Dehogynem. Abban a pillanatban, amikor
megszűnt a BPRP, és a megoldást kerestem.
– De… – tátottam el a számat. – Miért nem mondtad?
Azonnal benne lettünk volna.
– Mert nem mondhattam. Hagytam, hogy döntsetek
magatokról. Nem befolyásolhattalak titeket, egyszerűen
nem tehettem meg. Hogy kérhettem volna ilyet? A
MusicNotes ajánlatával nem versenyezhetek, semmim
nincs, amit ők adhatnak nektek.
– Igazad van, Körte, mert nálad olyan van, ami náluk
soha nem lesz!

– És mi lenne az? – kérdezte.
– Mi, mindannyian – feleltem egyszerűen.
Körte mosolyogva megrázta a fejét, és megszorította a
kormányt.
– Őrültek vagytok.
– Lehet – ismertem el. – A kérdés az, hogy leszel-e
velünk együtt őrült…
– Komolyan gondoljátok? Tényleg? – sóhajtotta.
– Szerinted intéztünk volna a nevedben mára
cégalapítást ügyvéddel? – nevettem el magam.
– Gyerek, nem csináltam még ilyet.
– Menedzser sem voltál előttünk, mégis egész jól
alakultak a dolgok… – vonogattam a vállam.
– Egy kiadó más dolog. Nem értek hozzá.
– Ez nem igaz, de egyébként is ott van Botond,
mindenben segít – vágtam rá. – És mi is. Bármiben,
amiben csak tudunk.
– Miért csináljátok ezt velem? – ingatta a fejét
elérzékenyülten.
– Mert egy csapat vagyunk, és ez a csapat nélküled
szétesik – ismertem be.
– És nélküled nem? – pillantott rám kérdőn.
– Bexi nélkül nem – vonogattam a vállam. – Budai
Rebeka meg marad, ha igényt tartasz rá – vigyorodtam el.
– Jó gyerek vagy te, a legjobb, akit csak ismerek –
sóhajtotta mosolyogva.
– Akkor? Belevágsz? – tartottam vissza a lélegzetem.
– A francba is, bele! – bólintott határozottan, én pedig a

szám elé kaptam a kezem, és felvisítottam örömömben. –
Tudod, gyerek – gondolta át. – A legjobbat akarom nektek.
És nem vagyok benne biztos, hogy az én vagyok.
– Elég, ha ebben mi mindannyian biztosak vagyunk
helyetted is – ráztam meg a fejem.
– Mit mondjak erre? – kérdezte a szavakat keresve.
– Semmit – kértem. – Szóóóval Körte Records –
gondolkodtam hangosan, szándékosan témát váltva, mert
láttam Körtén, hogy nehezére esik lereagálni a
történteket. – Jól hangzik, nem?
– Nem tudom – röhögött fel. – Ez volt a legjobb ötlet?
– Bogyó a Csöcs Recordsra szavazott – feleltem unottan.
– Tehát Körte Records vagyunk – értelmezte a
hallottakat, és mindketten elnevettük magunkat. –
Tudod, mennyi meló van egy zenei kiadóval?
– Aha – bólogattam vigyorogva.
– Képes leszek rá? – bizonytalanodott el.
– Körte! – mondtam sóhajtva. – Emlékszel, amikor
kikukáztál a Facebookon?
– Persze hogy emlékszem – közölte.
– Mennyi esélyt adott bárki arra, hogy sikerülni fog?
Nézd meg magad két évvel később. Nálad van az Evelin és
a Fogd be Aszád, nálad van az Üres Utcák, és nem
mellesleg nálad van Nagy Márk. Még nincs is kiadód
papíron, és sikeresebb vagy az összesnél – közöltem. – És
nálad vagyok én is, Körte, akkor is, ha ez az utolsó hetem
Bexiként. Mert, mint gyerek, mindig veled leszek! –
mondtam, mire a menedzserem elérzékenyülve elkapta

rólam a tekintetét.
– Beszarok, hogy végigzokogom ezt a hetet! Mi a franc
bajom van nekem? – törölte meg idegesen a szemét a
tetovált kézfejével, és mosolyogva felém fordult, majd
elgondolkodott: – Mit keresett Pí Békéscsabán?
– Na, az egy másik történet – legyintettem hanyagul.
– Gyerek…
– Igen?
– Annyi szar volt velem ezen a héten… Sajnálom, nem
volt időm arra, hogy veled foglalkozzak.
– Ugyan, ne hülyéskedj már – ráztam meg a fejem. –
Velem minden rendben.
– Ne hazudj – vágta rá azonnal. – Mi van Márkkal?
– Semmi – suttogtam szomorúan. – Éjjel nem jött el újra,
hiába vártam.
– Mi? Miért kellett volna hozzád mennie? És mi az, hogy
újra? Mi folyik itt? – kérdezte mérgesen.
– Semmi, nem csináltunk semmit! – védekeztem
azonnal.
– Hogyne, persze, nyilván – fordult hozzám. – Ismerem
ezt a nézést, jól ismerem! – meredt az arcomba. – Gyerek,
áll a balhé a BPRP megszűnésével, a mai cikkek azt írják,
Baloghot Thaiföldön látták, nagy döntéseket hoztatok a
napokban, nyakatokon a közös Pop/Rock-adás, nem
hiányzik, hogy ennél jobban a figyelem középpontjába
kerüljetek – hadarta rémülten, miközben leparkolt. – Még
jó, hogy ott van a barátnője, legalább az eltereli rólatok a
figyelmet – tette hozzá némiképp megnyugtatva magát.

– Milyen barátnője? – kérdeztem elfojtott mosollyal, és a
nyakamat behúzva kinyitottam az ajtót, és kipattantam a
kocsiból.
– Gyerek! – kiáltott utánam Körte. – Hallod, gyerek, én
szétcsaplak titeket! – szállt ki a másik oldalon.
– Ne idegeskedj, tudod, a vérnyomásod! – meredtem rá
aggódva.
– Szarok a vérnyomásomra, mit műveltetek már
megint? – tárta szét a karját, és fájdalmas arccal fordult
az ég felé.

11.
Anyu ügyvéd barátjának a titkárnője bevezetett minket a
tárgyalóba, és leültetett egy hosszú, tömör fából készült
asztalhoz, aminél már helyet foglalt anyu mellett az
Evelin és a Fogd be Aszád formáció, valamint az Üres
Utcák képviseletében Pabló is.
– Sziasztok – köszöntünk Körtével, és leültünk két
egymás melletti szabad székre.
A helyiségben síri csend volt, minden fészkelődés és
köhintés odavonzotta a tekinteteket. A magas, faltól falig
érő polcokon mappák és könyvek roskadoztak, az iroda
hangulata komoly volt, olyan hely, ahol fontos ügyeket
szoktak megbeszélni, éppen ezért mi valamennyien kicsit
feszengve várakoztunk. Ráadásul alulöltözöttnek éreztük
magunkat az egyszerű hétköznapi viseletünkben egy
tárgyaláshoz.
Bogyó kivételével,
aki a
tegnapi
szmokingjában jelent meg. Ő viszont egyszerűen csak
indokolatlanul hülyén festett benne. Végre nyílt az ajtó,
és egy ötvenes éveiben járó, komoly arcú férfi lépett be,
nyomtatott papírokkal a kezében. Anyu puszival
köszöntötte, és körbefordulva bemutatott minket.
– Doktor Horváth Imre – fogott kezet Körtével.
– Üdvözlöm, Körte – mutatkozott be.
– Budai Rebeka – ráztam meg a kezét én is, mert nem
rémlett, hogy ismernénk egymást.
Az ügyvéd mosolyogva biccentett, majd Evelinhez
fordult.

– Garai Evelin – jutott sorra Evelin. – Az Evelin és a Fogd
be Aszád énekese – tette hozzá.
– Pabló, az Üres Utcákból
bemutatkozáshoz.
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Az ügyvéd memorizálta a hallottakat, majd az asztal
másik oldalához fordult, ahol Aszádék ültek.
– Doktor Horváth Imre – nyújtotta a kezét a srácok felé
is.
– Üdv! Doktor Bogyó – mutatkozott be Bogyó, majd a
többiek felé fordult. – A társaim pedig doktor Puding és
doktor Pepe.
Visszatartott nevetéssel figyeltem a jelenetet, majd
nyugtatóan megszorítottam Körte kezét, hogy ne szóljon
rájuk, mert teljesen felesleges. Botond is bemutatkozott,
mint az új kiadó asszisztense, majd utolsóként Betty
ismerkedett meg a jogásszal, külön kiemelve, hogy a nevét
ipszilonnal írja. Hát, ezek voltunk mi. A kiadóalapító
felek.
– Várunk még valakit? – fordult körbe az ügyvéd
kérdőn.
– Nem, ennyien leszünk, Nagy Márk a Pop/Rock sztár
leszek! forgatásán van, nem tudott elszakadni, de
bármikor fel tudjuk hívni FaceTime-on – felelte Körte.
– Rendben. Nos, átnéztem a kapott anyagokat, és
összeraktam
a
kiadóalapításhoz
szükséges
dokumentumokat – lapozgatott bele az előtte lévő
papírokba, majd kivett belőle néhányat, és Körtének
nyújtotta.

– Mi nem kapunk? – jelentkezett Bogyó.
– Nos, ha kérnek… – furcsállotta az ügyvéd, és
Aszádéknak is nyújtott egy példányt belőle. A három fiú
összeráncolt homlokkal, bólogatva olvasgatta a sorokat,
majd Bogyó felnézett belőle.
– Egy szót sem értünk belőle – állapította meg. – Viszont
érdeklődnék, hogy meddig tart ez a megbeszélés. Mert
délután vissza kell vinnem a bérelt szmokingot, és ha
kések, akkor egy egész napot felszámolnak – magyarázta.
A jogász kifejezéstelen arccal meredt rá. – Vagy inkább
maradjak csendben? Jó, értem én – csúszott lejjebb a
székén Bogyó.
Ekkor anyu röviden ismertette a helyzetünket, már
ami a megszűnt BPRP kiadóval kapcsolatos, és rátért arra,
hogy Körte új kiadót kíván alapítani, a jelen lévő zenészek
(plusz Nagy Márk) pedig le is szerződnének hozzá. Az
ügyvéd erre hosszasan beszélt a kialakult jogi helyzetről,
a cégalapításról, annak módjáról, a hozzá szükséges
tőkéről és székhelyről. Én figyelmesen hallgattam, és
próbáltam a hallottakat értelmezni, miközben a többiek
látványosan unták az életüket. Evelin az asztalon
könyökölve bóbiskolt, Pabló a könyvespolcot bámulta, és
mivel mozgott a szája, vagy a címeket olvasgatta le, vagy
újra és újra megszámolta a kiadványokat unalmában.
Bogyó egy összegyűrt rágóspapírral játszott, Puding a
karján lévő tetkókat tanulmányozta, Pepe pedig
nyálbuborékokat próbált fújni. Betty, Körte, Botond és
anyu a jogásszal beszéltek.

– Mennyi a cégalapításhoz szükséges tőke? – kérdezte
Körte. A jogász ekkor rámutatott a papíron lévő sorra.
Körte idegesen megcsavargatta a szakállát. – Mi történik,
ha nem áll rendelkezésemre az összeg? – kérdezte
kínosan.
– Mennyi? – fordultam hozzá, de azonnal elkapta a
papírt, hogy ne is láthassam. – Felejtsd el, gyerek! – szólt
rám szigorúan. – Éppen eleget segítettél, kizárt dolog,
hogy ebbe te beleadj egyetlen forintot is!
– Csak, gondoltam, anyu az eddigi fellépési díjaimat és
szerzői jogdíjaimat egy számlán vezeti, ami… – kezdtem,
de a menedzser meg sem várta, hogy befejezzem.
– Ami a tanulmányaidra van félretéve, vagy arra, amire
akarod. Megdolgoztál érte az elmúlt években, nem
nyúlhatsz hozzá, és főleg nem szánhatod erre! Ebben nem
nyitok vitát! – zárta le. – És egyikőtöknek se jusson eszébe!
– fordult a többiek felé.
– Rendben – dünnyögte Evelin.
– Jó – biccentett Pabló.
– Nekem Balogh tartozik. Valószínűleg business class
repülőjegyet vett a fizetésemből – dünnyögte Botond.
– Nekünk meg amúgy sincs pénzünk – pislogott Pepe. –
Körténél lakunk, rendelt kaján élünk, hetente négyszer
berúgunk. Az össz megtakarításunk ennyi – nyúlt a
zsebébe Bogyó, és kivett egy marék aprót.
– Ez mi? – meredt rá Evelin.
– A pénzünk – vihogta Pepe, majd a jogászra nézett. –
Rakhatnánk ezt az összeget ügyvédi letétbe?

– Hogyne, hozok hozzá egy kis perselyt – felelte az
ügyvéd, mire mindenki felnevetett.
Eközben Betty óvatosan maga elé húzta a papírt, és
átfutotta.
– Én beleteszem a szükséges összeget – mondta ki
egyszerűen.
Valamennyien csodálkozva néztünk rá.
– Mi? – kerekedett el Körte szeme.
– Azta! Körte pénzes csajt vesz el! – jelentette ki Puding.
– Az anyánk gazdag! – értelmezte Bogyó a saját
szemléletében.
– Hülyék! – förmedt rájuk Körte, majd kissé zavarba jött
attól, hogy az ügyvéd előtt így kibontakozott a
személyiségünk, ezért köhintve korrigált. – Úgy értem,
csökkent képességűek.
– Semmi gond, ne szabadkozzon, látszik, hogy hülyék –
legyintett az ügyvéd kissé lazábban.
– Most mér’ mond ránk ilyeneket? – kérdezte Bogyó, aki
szmokingban ült az asztalnál.
– Mert igaz – vihogta Botond, aki szemmel láthatóan
remekül beilleszkedett az Aszádék közé.
– Betty, ne szórakozz, ezt az összeget nekem kell
megteremtenem, nem szeretném, ha beleraknád… –
dörzsölte meg a szemét Körte.
– Miért nem? – kérdezte Betty értetlenül. –
Hazaköltözöm, összeházasodunk,
keresek… – mosolyodott el.
– Dolgoznál a kiadóban?
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– Persze. Bár még nem csináltam ilyet – húzta el a
száját zavartan.
– Akkor jó helyen jársz, még egyikünk sem – felelte
Puding.
– Khm. Elnézést, de én már igen – húzta ki magát
Botond.
– Kávét főztél Baloghnak, és néha visszahoztad a frizbit,
amit eldobott neked – meredt rá Pepe unottan.
– Hé! Én nem a kutyája voltam! – kérte ki magának,
aztán átgondolta a dolgokat, és megrázta a fejét. – Vagyis
mindegy.
– Nos, elnézést, hogy megzavarom a diskurzust, de
szeretnék haladni. Jól értem, hogy a Körte Records céget
két személy jegyzi be? – firkálgatott a papírjára az
ügyvéd.
Körte és Betty hosszasan néztek egymásra, valószínű,
hogy szavak nélkül beszélték meg a dolgot, mi pedig ebből
semmit nem értettünk, csak vártuk a végeredményt.
– Igen – felelte végül Betty, Körte pedig vidáman dőlt
hátra a székén, és a fejét ingatva mosolygott.
– Rendben – biccentett az ügyvéd. – Akkor már csak a
cég székhelyét kell megnevezni, és indíthatjuk is a
folyamatot.
– Székhely… – motyogta Körte. – Az jó, ahol lakom?
– Kinek a nevén van az ingatlan? – érdeklődött a jogász.
– A szüleim nevén – mondta Körte. – De nem náluk
lakom! – tette hozzá gyorsan. – Ők laknak velem. Csak a
nevükön hagytam, tudja… – hebegett.

– Persze, persze – forgatta a szemét az ügyvéd. – Akkor
a tulajdonosok jelenlétével folytatjuk legközelebb –
kulcsolta össze maga előtt a kezét.
– Várj, Körte – szólt rá anyu. – A ház nem lesz jó
székhelynek – gondolkodott.
– Miért nem?
– Mert egy kiadónak kell iroda, hogy komoly hatást
keltsen. Az rendben van, hogy jelenleg mindenkit ismersz
a zenészeid közül, ők pedig tisztában vannak a
körülményekkel, de jönni fognak az újak, akiket rendes
helyen kell fogadnod, egy irodában – magyarázta anyu.
– Ez igaz. Akkor néznünk kell kiadó helyiséget is –
fújtatott.
– Én albérletben lakom – szólt Evelin.
– Én is – tette fel a kezét Botond.
– Mennyi idő alatt áll fel a kiadó? A leghamarabb? –
kérdezte Pabló.
– Ez attól függ – tárta szét a karját az ügyvéd. – Ha
megvan a hely, amit bérelnek, akkor a tulajdonos
engedélyével tudjuk bejegyeztetni a céget… – mondta.
– A francba – sziszegte Pabló.
– Mi a gond? – kérdeztem.
– Az Üres Utcák teljes csapatát képviselve vagyok itt, de
a többiek nevében nem dönthetek, ezt meg kell velük
dumálni. Azt hittem, már a napokban létrejön a Körte
Records, és ezt is mondtam nekik. De vagyunk hatan, és
abból négyen már elgondolkodtak a MusicNotes
ajánlatán. Csak azért nem bólintottak rá, mert én

közöltem velük ma reggel, hogy extragyorsan feláll az új
kiadó, és megyünk is stúdiózni. Ha megtudják, hogy nincs
iroda, nincs pénz, és még kiadó sincs, akkor többségi
szavazásban a MusicNotes mellett döntenek, mert Körte
mellett csak Tomi és én állunk – hadarta gondterhelten.
– Tényleg? Tomi is? – csodálkozott el Körte.
– Aha – biccentett Pabló. – Függetlenül attól, hogy nem
bírod, és ezt tudja, pontosan látja, hogy mire vagy képes,
és hogyan építesz fel egy előadót. Ezt szimpatikusnak
találja, és remek szakembernek tart.
– Ez kedves tőle – mosolyodott el Körte.
– Ja, csak szarra se megyünk a sétáló véleményével, ha
a másik négy Üres Utca türelmetlen – idegeskedett Pepe.
– A francba – dünnyögte Körte. – Kell egy olyan,
irodának való hely, ahol a tulaj azonnal beleegyezik abba,
hogy a cég székhelye ott legyen – gondolkodott.
– Mint a mi régi lakásunk, ami jelenleg üresen áll és
azonnal bérbevehető? – sóhajtotta anyu mosolyogva, mire
elkerekedett szemmel kaptam a számhoz.
– Mi? – csodálkozott el Körte. – De a… a lakásotokat már
kiadtátok, nem?
– Nem – rázta meg anyu a fejét. – Csak érdeklődők
voltak egyelőre.
– És kivehetném tőled? – ámult Körte a halántékát
dörzsölgetve, én pedig elakadó lélegzettel vártam a
választ.
Anyu fújtatva széttárta a karját, és óvatosan felém
pillantott.

– Persze. Nekem teljesen mindegy, hogy ki bérli. De
gyanítom, hogy van, aki ennek az opciónak kifejezetten
örülne – tette hozzá, én pedig boldogan, a könnyeimmel
küszködve néztem anyura, és próbáltam felfogni a
hallottakat.
A régi lakásunk mint a kiadó irodája. Felfoghatatlan
megkönnyebbülés tört rám, és a fejemet ingatva
próbáltam feldolgozni, hogy ez mit is jelent számomra.
Mert másnak egy költözés talán csak életmódváltást
jelent. Tiszta lapot. Esetleg új életet. De nekem nem.
Amiért visszajártam oda, amiért nem tudtam megválni
tőle, és amiért a szívem belefacsarodott a gondolatba,
hogy többé nem mehetek oda, az egyszerűen az volt, hogy
minden ott történt, ami fontos volt az életemben. Az összes
papírra vetett gondolatom, az összes dalszövegem, minden
gitárpengetésem ahhoz a szobához volt köthető. Ahol a
legproduktívabb voltam, ahol megszületett Bexi, ahol
Körte először lépett be az életünkbe. Nem voltam kész rá,
hogy elengedjem, mert a visszavonulásommal csupán az
emlékeim maradtak, én pedig szerettem ezeket az
emlékeket, és fájt, hogy hagynom kell veszni. A gondolat,
hogy ezentúl is bármikor lehetőségem lesz odamenni,
olyan megkönnyebbüléssel töltött el, hogy szinte kiszakadt
belőlem a sírás, és alig tudtam visszanyelni a könnyeimet.
Anyu, látva az arcomon hullámzó érzelmeket, csak
mosolyogva felém nyúlt, és bátorítóan megszorította a
kezem.
– Köszönöm – suttogtam alig hallhatóan.

– Én csak segítettem egy barátnak – szabadkozott, és
úgy tett, mintha a döntésének nem lenne köze hozzám és
a napokban zajló konfliktusunkhoz. Talán nem is volt.
Talán tényleg csak ez volt a legegyszerűbb megoldás, ami
kézenfekvőnek bizonyult, és én csak egy szerencsésen járt
szereplője voltam a történetnek, akinek éppen jól álltak a
csillagai. Nem derült ki, mert nem beszéltünk róla többet.
– Akkor megvan a székhely? – kérdezte az ügyvéd,
megzavarva az idilli pillanatot.
– Azt hiszem, hogy igen – biccentett Körte eltökélten.
– És a tőke is – értelmezte az elhangzottakat.
– Igen – vágta rá Betty.
– Akkor… Intézem a papírmunkát. Gratulálok a Körte
Recordshoz! – nyújtotta a kezét a jogász, Körte pedig
ahelyett, hogy elfogadta volna, egyszerűen magához
húzta az ügyvédet, és hirtelen felindulásból megölelte
örömében.
Az ügyvéd zavartan megpaskolta Körte hátát, majd
amikor kiszabadult a tetovált menedzser szorításából,
megigazította magán a zakóját.
– Jó, ez fura volt – jegyezte meg Körte.
– Valóban, eléggé – értett egyet az ügyvéd is.
Körte röhögve felénk fordult.
– Na, mit szóltok? Körte Records? – pillantott körbe
hálásan.
– Körte Records – feleltük egyszerre, és felálltunk, hogy
megöleljük.
Az ügyvéd diszkréten megjegyezte, hogy a következő

ügyfele

hamarosan

megérkezik,

így

szedelődzködni

kezdtünk, és kivonultunk az irodából. Az ajtó előtt Bogyó
megtorpant és ránk nézett.
– Várjatok, várjatok! Kiadóalapító szelfi! – emelte meg a
telefonját röhögve.
– Biztos ez? – kérdeztem félve. – Nem lesz gond? Ha
kiderül?
– Egyszer ki kell derülnie, gyerek – vonta meg a vállát
Körte, és beállt a képbe.
A felvételen valamennyien büszkén állunk. Az Evelin és
a Fogd be Aszád tagjai metálvillát mutatva, kinyújtott
nyelvvel pózoltak. Mellettük Pabló a hiphop nézésével
mered a kamerába, azt sugallva, hogy bárkivel képes
egyet bandaháborúzni, a magassága nem akadály. A fotó
szélén Botond zakóban ácsorog, és feltartott hüvelykujját
mutatja, miközben az arcán egyfajta „dögölj meg,
Balogh!” vicsor jelent meg. A kép másik szélén anyu áll, és
büszkén néz oldalra, rám, ahol Körtét és Bettyt átölelve
mosolygok őszinte boldogsággal az arcomon.
„Üdv mindenkinek! A Körte Records csapata” – írta a
képhez Bogyó, és már fel is töltötte az oldalaira, miközben
kifelé indultunk az épületből.
Alig telt el fél perc a kép elkészülte után, amikor Körte
telefonja megcsörrent.
– Ki az? – ugrándozott Bogyó izgatottan.
– Pí – felelte Körte, és a parkoló kocsik mellett állva, a
kora délutáni napsütésben hunyorogva kihangosítva
fogadta a hívást.

– Meg kell, hogy mondjam – kezdte a konkurens
menedzser –, ez övön aluli volt – mondta, majd hozzátette:
– Én sem csinálhattam volna szebben – ismerte el
sportszerűen.
– Kösz – biccentett Körte komolyan.
– Azonban nem tudtam nem észrevenni, hogy a fotóról
hiányzik valaki… – kíváncsiskodott Pí.
– Megpróbálhatod, de felesleges – vigyorgott Körte. –
Márk is leszerződik hozzám.
– Gondoltam. De egy próbát megért – dünnyögte Pí. –
Akkor hát… Találkozunk még, Papaya. És komolyan, ezt
tőlem először és utoljára hallod, úgyhogy jól figyelj!
Gratulálok, derék munka volt.
– Megtisztelő az elismerésed – biccentett Körte.
– De tudd, hogy a zenészeim feltörlik a tieiddel a
színpadon tocsogó izzadtságfoltokat – búcsúzkodott Pí a
megszokott stílusában, Körte pedig őszintén felröhögött.
– Anyád is ezt mondta tegnap éjjel.
– Nem unod még ezt a szöveget? – sóhajtotta fáradtan.
– Hidd el, Pí, anyádat nem lehet megunni – vihogta
Körte, és belecsapott Aszádék tenyerébe, akik rázkódó
vállal nyújtották a kezüket.
– Találkozunk még – köszönt el Pí.
– Az biztos – biccentett Körte.
– És mondd meg a három majmodnak, hogy a
békéscsabai utat még megkeserülik! – fröcsögte idegesen.
– Még egy rossz szó a srácaimra, és véged van – közölte
Körte, majd kinyomta a hívást.

– Azért ez a gratuláció Pítől nem volt semmi –
mosolyogtam meglepetten.
– Korrekt volt – értett egyet Körte. – Én is megtettem
volna ellenkező esetben. Attól, hogy konkurensek
vagyunk, még el kell ismerni a másik eredményeit –
vonogatta a vállát. – Aztán persze megy tovább a harc.
Csak nem szabad elfelejteni embernek maradni közben.
– Ezért vagy te a legjobb! – nyomtam egy puszit az
arcára, majd a többiekhez fordultam. – Azt hiszem, ugrott
a mai lakásbúcsúztató buli.
– Ez azért jó, mert amúgy sem tudtuk elképzelni, hogy
az milyen. Mármint, állunk egy kiürült lakásban, és… És
aztán? – tűnődött el Pabló, mire a többiek is
hasonlóképpen értetlenül tárták szét a karjukat.
– Jó, értem, hülye ötlet volt – nevettem el magam
kínosan. – Üzentem a csoportunkba, hogy lefújva a dolog,
de oda kell ugranom, mert Anti és Daniella látták az
üzenetet, de Kemál nem olvasta el, és félek, hogy már
gyártja a baklavákat… – sóhajtottam.
– Elvigyünk, gyerek? – kérdezte Körte.
– Nem, az ügyvéd egy csomó tennivalót adott ki nektek,
intézzétek csak – legyintettem. – Egyébként… Márk
meddig forgat ma a Pop/Rockkal?
– Estig – válaszolta Körte. – Miért?
– Csak kérdeztem – ráztam meg a fejem. – De semmi
fontos.
Elbúcsúztunk a többiektől, Pabló ment beszélni az Üres
Utcák-tagokkal, Evelin és Aszádék pedig egy délutáni

fellépésre siettek egy játszóházba, és előtte még vissza
kellett vinniük Bogyó szmokingját a kölcsönzőbe. Körte
Botonddal indult el, hogy nyugodtan megfogalmazzák a
sajtóközleményt a Körte Recordsról, Betty pedig szörnyen
izgatott volt, hogy névjegykártyát és ajtóra szerelhető kis
táblát csináltathat a kiadó nevével.
Amíg a többiek szétszéledtek, mi ott maradtunk
anyuval ketten.
– Neked mi a programod? – érdeklődtem.
– Egy óra múlva jön hozzám az ügyfelem, és amilyen
forgalom van, épphogy haza fogok érni addig – nézte meg
az óráját türelmetlenül. – Ilyen az, ha a világvégére
költözünk – tette hozzá a szemét forgatva, én pedig
akaratlanul is felnevettem.
– Nem olyan rossz az a világ vége – mondtam ki.
Anyu őszinte megkönnyebbüléssel fürkészte

az

arcomat.
– Örülök, ha így látod – bólintott –, végre! – tette hozzá a
szemét forgatva.
– Én csak nem szerettem volna mindent elveszíteni –
mondtam ki megtörten.
– Semmit nem veszítettél el. Megértem, hogy fontos
neked az a hely, de nem ott van, amit keresel, hanem itt –
kopogtatta meg a halántékomat.
– Lehet – sóhajtottam. – De azért mégis nagyon örülök,
hogy így alakult.
– Tudom – biccentett.
– Menj, mert elkésel – mosolyodtam el.

Anyu tanácstalanul ácsorgott előttem, és megrázta a
fejét.
– Talán le kellene mondanom – tűnődött.
– Dehogy! Miattam nem kell. Megleszek. Tényleg –
ígértem meg.
– Legalább engedd, hogy elvigyelek.
– Akkor nagyon elkésel. Indulj, én majd… én úgyis
gondolkodom, nem vagyok jó társaság – mondtam ki.
– Mi van Márkkal?
– Semmi nincs Márkkal – vágtam rá automatikusan.
Anyu fürkésző tekintettel figyelte az arcomat, és
megrázta a fejét.
– Nem leszel rendben addig, amíg nem teszed helyre a
dolgokat Márkkal kapcsolatban.
– Nincs mit rendbe tenni – feleltem szomorúan. – Vagy
nem tudom rendbe tenni – javítottam ki magam.
A fülhallgatómat a fülembe téve figyeltem, ahogyan
anyu elhajt, majd benyomtam a zenét a telefonomon, és
visszaindultam a régi lakásunk, vagyis a Körte Records
irodájának az irányába.
„I thought we were good together, I thought that we
could weather the weather” – szólt a fülemben az Idlewild.
A kora délutáni órában a napot eltakarták az égbolton
összeálló felhők, amitől beborult, és esőillattal telt meg a
levegő. A járókelők közt sétálva a körúton lehajtott fejjel
lépkedtem, folyamatosan zenét hallgatva. A villamos
zajára odafordultam, és láttam, hogy az oldalán a
Pop/Rock reklámja díszeleg. Nagy Márk a többi

zsűritaggal

és

versenyzővel

ellentétben

egy

külön

szerelvényt kapott, amin csak az ő arcképe virított. A
felette lévő ablakon az utasok ültek és álltak a villamoson,
bánatosan bámultak kifelé az üvegen, nem is sejtve, hogy
alattuk Nagy Márk fotója mosolyog óriási méretben.
Elfordítottam a fejem a reklámról, és a járdán egyre
sűrűbb foltokban megjelenő esőcseppeket figyeltem,
miközben jobbról és balról is sietős járókelők kerülgettek
ki, megpróbálva elfutni a közelgő eső elől. Benyitottam
Kemál büféjébe, és kivettem a fülemből a fülhallgatót.
– Beki! – kiáltotta boldogan. – Kemál csinálni száz
baklava bulira! – emelt meg büszkén egy tálcát.
– Ó! Már elkészültél? – fintorogtam kelletlenül. – Kemál,
nem lesz buli.
– Hogy érted? – pislogott a török döbbenten. – Kész a
baklava!
– Azt látom, de nem lesz lakásbúcsúztató buli. Mert
Körte kiadója költözik a lakásba! – meséltem izgatottan.
– Mit csináljak ennyi baklava? – ragadt le annál a
ténynél, hogy nincs szükség a baklavájára.
– Nem… nem tudom. Nagyon sajnálom, de tök egyedül
vagyok, a többieket lemondtam. Mert nem lesz buli –
ismételgettem magam.
Ekkor Kemál valamit törökül magyarázott a
konyhában lévő másik töröknek, aki törökül kiabált
vissza, és ők így elvoltak egymással, én pedig egyik
lábamról a másikra álltam, és vártam, hogy vajon rám
sóznak-e száz darab baklavát.

– Jó, jó, értem, nincs buli – szólt végül hozzám Kemál.
– Nincs – ráztam meg a fejem.
– Kérdezd meg Nagy Márk, hogy kell-e neki száz
baklava.
– Jó, majd üzenek neki – forgattam a szemem
kínomban.
– Miért? Kérdezd meg most – nyaggatott tovább,
kezében a tálca baklavával.
– Jó, akkor megkérdezem most – fújtattam, és elővettem
a telefonomat.
– Beki, nem érteni? – szólt rám Kemál mérgesen. –
Kérdezd meg Nagy Márk, kell-e neki száz baklava!!!
– Azt csinálom!!! – kiáltottam rá.
– Mit? Kérdezd meg!
– Most kérdezem!
– Menj, és kérdezni meg! – förmedt rám türelmetlenül.
– Hová menjek? – pislogtam értetlenül.
– Menj ki, és kérdezd meg! Ott áll kint! – biccentett az
üveg felé.
– Mi? – suttogtam csodálkozva, teljesen kizökkenve a
baklavavitából, és megfordultam, hogy kinézzek a büfé
ablakán.
Az üvegportálon át láttam, hogy az emberek
esernyővel, vagy kapucnival a fejükön sietnek az
augusztusi esőben, a szürke, felhős égbolt kora délutáni
sötétedést eredményezett a közelgő vihar miatt, miközben
a #márker feliratú autó a járda mellett parkolt, Nagy
Márk pedig benne ült, és az ablakon keresztül figyelte a

kaput. Nem vette észre, hogy én a gyrosozóban vagyok,
csak a lépcsőházat bámulta, mintha csak várna valakire.
Mintha csak rám várna. Lassú léptekkel, zavaros
gondolatokkal indultam a kijárat felé, és kinyitottam az
ajtót, miközben Kemál még mindig azt üvöltözte, hogy
kérdezzem meg, kell-e száz baklava. Az üzletből kilépve az
esőillatban megtorpantam, és széttárt karral néztem a
kocsira, aminek ablakán át Márk éppen felém fordult. Az
üvegen legördülő esőcseppeken át néztük egymást, majd
Márk kiszállt a kocsiból, becsapta az ajtót, és a járművet
megkerülve megállt előttem.
– Te mit csinálsz itt? – kérdeztem összevissza kalapáló
szívvel.
– Te mit csinálsz ott? – kérdezett vissza Kemál büféjére
mutatva, jelezve, hogy nem arról számított rám. Na, ezzel
nem jutottunk előbbre.
– Azt hittem, estig forgatásod van – mondtam, figyelmen
kívül hagyva a meglepettségét, hogy nem a várt kapun
jöttem ki.
– Végeztünk mára – vonogatta a vállát.
– Értem – biccentettem. – Tegnap éjjel vártalak –
csúszott ki a számon a megjegyzés, amit azonnal
megbántam, Márk azonban kapásból rávágta a választ.
– Én egész nyáron vártalak.
– Jogos – suttogtam, és visszatartott lélegzettel néztem a
szemébe.
– Tudtam, hogy vársz – rázta meg a fejét sóhajtva. – De
nem tudtam… Gondolkodnom kellett.

– És jutottál valamire? – kérdeztem halkan, és nem
voltam biztos benne, hogy a körút lármájában Márk
hallotta a szavaimat. Pedig hallotta, csak hosszasan kivárt
a válasszal.
– Nem tudom – ingatta a fejét tanácstalanul. –
Fogalmam sincs, Beka – túrt a hajába kínlódva. Egy újabb
villamos ment el, aminek az oldalán az ő képe virított, és
miközben előttem az igazi Nagy Márk ácsorgott a szavakat
keresve, addig a magabiztos, Pop/Rock-zsűritag Nagy
Márk megnyerő mosollyal haladt el mögötte a villamos
oldalán. – A nyár elején azt hittem, hogy ez ennyi volt –
tárta szét a karját. – A francba, Beka, még napokkal
ezelőtt is azt hittem, hogy ez ennyi volt.
– Lehet, hogy tényleg ennyi volt – mondtam halkan.
Márk azonnal megrázta a fejét, és a szemembe nézett.
– Majd akkor lesz ennyi, ha azt te vagy én úgy akarjuk.
Addig nem – szólt dühösen. – Nem hagyom veszni, ami
köztünk van, akkor sem hagyom, ha abba mindketten
beledöglünk időről-időre – mondta az arcomba, aztán
felvonta a szemöldökét. – Ehhez mit szólsz?
Tehetetlenül álltam előtte a szavait értelmezve, majd
egyszerűen széttártam a karomat:
– Azt, hogy szeretlek – suttogtam a könnyeimmel
küszködve.
Márk sóhajtva az égre nézett, és megrázta a fejét.
– Én is szeretlek, Beka. Akkor is szerettelek, amikor
utáltalak – ismerte be, nekem pedig felugrott a szívem a
torkomba, és szapora lélegzettel meredtem rá.

– Haragszol még? – kérdeztem halkan, rettegve a
válaszától.
Márk hosszasan átgondolta a kérdést, esőtől vizes haját
ujjaival hátrafésülte, és a szemembe nézett.
– Nem – felelte komolyan. – De nagyon haragudtam –
tette hozzá, mire a szám szélébe harapva bólintottam,
jelezve, hogy tudom. – Soha, senki nem cseszett még ki
velem annyira, mint te akkor, ott, Balogh nyaralójában –
folytatta. – Most már tudom, hogy ezt miért tetted, és az
elmúlt napokban minden erőmmel azon voltam, hogy
feldolgozzam, ezt kizárólag értem tetted – mondta.
– És… – motyogtam a körút hangzavarában. – És
sikerült? – pillantottam rá félve.
Márk a gondolataiba merülve bámulta az esőfoltos
járdát, majd felnézett.
– Igen – közölte, nekem pedig a megkönnyebbüléstől
szinte összecsuklott a térdem. – De… – tette hozzá, én
pedig levegőt is elfelejtettem venni. – Ennek ára van, Beka
– meredt rám.
– Micsoda? – suttogtam hatalmas gombóccal a
torkomban.
– Elveszítetted az összes Nagy Márk-kuponodat –
mondta ki, majd elmosolyodott. Egy pillanatig értetlenül
néztem rá, majd felnevetve letöröltem a könnyeimet, és
odarohantam hozzá.
A lendülettől Márk
kissé
hátratántorodott, de sikerült megtartania, és a két keze
közé fogta az arcomat, miközben a szemembe nézett. –
Hiányoztál, te lány – mondta halkan, és megcsókolt. Az

arcomra hideg esőcseppek hulltak, miközben elmerültem
Márk forró csókjában, és átkaroltam a nyakát, beletúrva
a hajába. Márk egymás után újra és újra megcsókolt,
keze lesiklott a hátamról a csípőmre, és szorosabban
magához húzott. Ott álltunk a szürkésfekete ég alatt, a
kora délutáni szemerkélő esőben, megfeledkezve
mindenről és mindenkiről. Beleveszve Márk csókjaiba és
érintésébe, lehunyt szemmel, a történtektől szinte
megrészegülve öleltem magamhoz Márkot.
– Márk, itt van száz baklava! – kiáltotta Kemál a büféje
ajtajából, mire mindketten kinyitottuk a szemünket, és
egymásra néztünk.
– Lemaradtam valamiről? – suttogta Márk.
– Majd elmesélem – válaszoltam boldogan. – Amúgy is
egy csomó mindent meg kell beszélnünk – kezdett
kattogni az agyam.
– Igen, tudom – bólogatott komolyan, és hirtelen ötlettől
vezérelve maga mögé nyúlt, és kinyitotta a kocsi ajtaját. –
Ülj be – mondta gyorsan.
– Oké – biccentettem, és már be is szálltam az autóba.
Márk megkerülte a járművet, és bepattant a
vezetőülésre. Mindketten bekötöttük magunkat, majd
kérdőn összenéztünk.
– Hová megyünk? – kérdeztem szapora pulzussal.
– Hová menjünk? – kérdezett vissza, felém pillantva, és
beindította az autót. Az ablaktörlő monoton tempóban
kezdte lesöpörni a szélvédőre hulló esőcseppeket, én pedig
a mellettünk elhaladó villamost néztem, aminek oldalán a

Pop/Rock-zsűritag Nagy Márk mosolygott.
– Nem tudom, valahová, ahol nyugi van – mondtam
halkan.
– Jó – mondta Márk, miközben indexelt, hogy kiálljon a
parkolóból. – És az hol van? – akadt meg egy pillanatra.
– Azt hiszem, hogy… – gondolkodtam el. – Valahol
messze. Nagyon messze – suttogtam, Márk pedig
egyetértően bólintott, és kikanyarodott az útra.
– Várjatok! Itt van száz baklava, vigyétek! – rohant ki az
úttestre Kemál, és az autó után nézve bosszankodott,
kezében a tálca édességgel.
A visszapillantó tükörben láttam, ahogyan a török
csalódottan bámul utánunk, aztán legyintve megrázza a
fejét, és visszamegy a büféjébe. A hídon átérve Márk
besorolt az autópálya felvezető szakaszára, és a szinte
üres úton haladva percek alatt elhagytuk Budapestet. A
szemben lévő sávok telítve voltak a dugótól, hosszú
kilométereken át néztük csendben a veszteglő autósokat,
akik az elromlott idő miatt egyszerre indultak vissza a
balatoni nyaralásokból. Mindenki visszafelé tartott,
Budapestnek, csak mi a #márker feliratú fekete kocsiban
haladtunk a sötét esőfelhők alatt a Balaton irányába,
miközben egy percig sem gondolkoztunk azon, hogy mit
teszünk. Az esőcseppekkel tarkított oldalsó tükörben
néztem, ahogyan távolodik a város, majd az üléstámlának
döntöttem a fejem, és visszatartott lélegzettel hunytam le
a szemem, mélyen beszívva Márk illatát, ami belengte a
kocsit.

„Szökjünk
Valahol.”
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12.
Az autópályáról lekanyarodva Márk befordult a
benzinkúthoz, és teletankolta a kocsit, miközben én a
járműben ültem, és elővettem a telefonomat, hogy
üzenjek egyet.
„Anyu, igazad volt. Márkkal vagyok, meg kell
beszélnünk a dolgainkat” – írtam meg, egy pillanattal
később pedig jött is a válasz.
„Ennek nagyon örülök, Beki! Beszéljétek csak meg.
Merre vagytok?”
Az üzenetet elolvasva körbenéztem, és megvontam a
vállamat.
„Csak kocsikázunk egyet, keresünk valami olyan helyet,
ahol tudunk normálisan beszélni, és nem köszön vissza
minden másodpercben a Pop/Rock plakátja vagy a BPRPbalhé…” – írtam vissza.
„Értem. Rendben. Márk lassan vezessen!”
„Oké. Puszi” – küldtem el az üzenetet néhány emojival
kiegészítve, aztán boldog mosollyal figyeltem Márkot, aki
lazán kisétált a benzinkút shopjából, kezében egy csomó
mindennel. Beszállt mellém az autóba, és az ölembe tette
a vásárolt holmikat. Kaptam benzinkúti szendvicset,
dobozos gyümölcslevet és egy Nutella go-t, mire nevetve
megráztam a fejem. Túl jól ismer. Aztán összeráncolt
homlokkal meredtem az albumra, és kérdőn felmutattam.
– Most viccelsz, ugye? – kérdeztem a Márker
matricaalbumot fogva.

– Az előzőt is összegyűjtötted – vonogatta a vállát. – És
tudjuk, hogy te vagy a legnagyobb Márker. Mindig is te
voltál – kacsintott egyet.
– Csak hiszed – nevettem fel.
Márk felém hajolva adott egy gyors csókot, aztán
visszacsatolta a biztonsági övet.
– Nem, Beka – felelte. – Én tudom – nézett ki a szélvédőn
magabiztosan, és tovább indultunk. Csak nem tudtuk,
hogy hova.
Az autópálya felett kitisztult az ég, az út pedig
felszáradt, mi pedig normál tempóban haladtunk, egyre
távolabb kerülve Budapesttől, és mindentől, ami
mögöttünk volt.
Miközben kibontottam a szendvicsemet, Márkra
pillantottam, aki szótlanul vezetett mellettem, kizárólag
az utat nézve. Egyikünk sem mondott semmit, nem
tudtuk, hogy hol kezdjük, vagy éppen hol folytassuk.
Talán nem is volt rá szükség. Abban mindketten biztosak
voltunk, hogy le akarunk lépni, minden más mellékes
volt. A telefonom hirtelen
felkaptam az ölemből.
– Szia, Anti… – vettem fel.

megcsörrent,

én
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– Szia, Beki, merre vagy? – kérdezte lelkesen.
– Most éppen… – pillantottam az autópálya felett lévő
táblára, ami azt mutatta, éppen elhagytuk Velencét. –
Miért kérdezed? – köhintettem, igyekezve témát váltani.
– Daniellával megyünk moziba, és meg akartunk
kérdezni, hogy jössz-e velünk.

– Nem, köszi, most kihagyom – hadartam talán
túlságosan lerázósan.
– Ó, oké. Akkor majd máskor.
– Jó, szia – tettem le gyorsan. A következő pillanatban
Márk telefonjának kijelzőjén jelent meg Anti fényképe.
– Vezetés közben nem tudom felvenni, beszélnél vele? –
kérdezte Márk, én pedig bólintva a fülemhez emeltem a
telefonját.
– Szia, Márk, arra gondoltunk Daniellával, hogy
elmegyünk moziba. Jössz velünk? – magyarázta Anti a
telefonba, meg sem várva, hogy a hívott fél köszönjön.
– Öhm, Anti, megint Beki vagyok… – közöltem
visszatartott nevetéssel.
– Beki? Basszus, bocs, biztos félrenyomtam, Márkot
akartam hívni – kezdett mentegetőzni, aztán kis
hatásszünet után Anti újra beleszólt. – Vagyis… Azt
mutatja a telefonom, hogy most Márkot hívtam –
zavarodott össze teljesen.
– Igen, ez Márk telefonja – erősítettem meg.
– Nem értem – közölte Anti egyszerűen, aztán leesett
neki. – Ó! Óóó! Hogy együtt vagytok, és te vetted fel. Óóó! –
magyarázta, és hallottam a háttérből, hogy Daniella
kérdezgeti, hogy mi van. – Majd mindjárt elmondom –
nyugtatta Anti, és újra hozzám kezdett beszélni. – Akkor,
gondolom, Márk sem jön moziba velünk…
– Nem igazán – mosolyodtam el.
– Ó, oké, akkor… Akkor jó szórakozást, és…
– Szia, Anti – köszöntem el.

– Ne már! Ne tegyél le! Mondjátok már, hogy mi van! –
hőbörgött.
– Később beszélünk – vigyorogtam.
– Beki, ne csináld már. Márk a legjobb barátom, mondd
már meg, hogy miért te veszed fel a telefonját, és hol van
Márk. Vagy egyáltalán ti hol vagytok? Hm? – próbálkozott.
– Jó mozizást – nevettem el magam, és kinyomtam a
hívást, miközben Anti még tudálékoskodott. – Na jó,
szerintem néhány percünk van, mielőtt a többiek is
hívogatni kezdenek – tettem vissza töltőre a telefont.
– Mi volt a szám? – kérdezte Márk hirtelen.
– Milyen szám?
– Amire csörgött a telefonod – magyarázta.
– Ja, hogy az – értettem meg, hogy a beállított
csengőhangom érdekli. – Az a címe, hogy Idlewild –
feleltem.
– Megmutatod?
– Persze – bólintottam, és elindítottam a telefonomon.
Az autópályán haladva benyomtam a számot, és
végighallgattuk, miközben megint elért minket egy
esőfelhő, így Márk bekapcsolta az ablaktörlőt, ami gyors
tempóban söpörte le az üveg két oldalára az összegyűlt
esőcseppeket. Amikor véget ért a szám, zavartan a
hajamba túrtam, és megvontam a vállamat.
– Sokat hallgattam azóta, hogy… Szóval egész nyáron –
ismertem be, Márk pedig szomorú mosollyal az arcán
bólintott.
– Jó szám – mondta a szemét le sem véve az útról.

– Az – értettem egyet. – Sokat segített.
– Miben?
– Leginkább a szenvedésben – ismertem be, és
elnevettem magam.
Márk halkan felröhögött, és megrázta a fejét.
– Hidd el, Beka, abból nekem is kijutott bőven.
– Tényleg? – csodálkoztam el.
– Igen, csak nem látszott, mert alapvetően jól nézek ki,
és emiatt nehéz észrevenni, ha amúgy szarul vagyok –
magyarázta, én pedig összehúzott szemmel néztem rá.
– Igazán rémes lehet ezzel együtt élni – gúnyolódtam
nevetve.
– Nekem mondod? – mosolyodott el.
– Azért sikerült viszonylag hamar túllépned. Nyilván
közrejátszott benne az IQ-bajnok barátnőd – jegyeztem
meg, mert nem tudtam szó nélkül elmenni amellett, hogy
Márk Debivel vigasztalódott.
– Aranyos, amikor féltékeny vagy – vigyorgott.
– Nem, ez nem aranyos – forgattam a szemem. –
Ismerve a tetteim okát, tudod, milyen érzés volt, hogy te
ennyire könnyen túlléptél?
– A francokat léptem túl – szállt vitába azonnal.
– Akkor Debi ki volt, egy statiszta? – húztam össze a
szemem unottan.
– Debi csak egy lány volt a sok közül, semmit nem
jelentett – vonogatta a vállát.
– Ez egyre jobb. Egy a sok közül – ismételgettem elhűlve,
aztán hosszasan kifújtam a levegőt, és lenyugtattam

magam. – Oké, várj – tettem fel a kezem, miután
átgondoltam a dolgot. – Külön voltunk, ráadásul én
szakítottam veled, igazából semmi jogom ahhoz, hogy
felkérdezzelek arról az időszakról. És még csak nem is
bánthat – mondtam azon igyekezve, hogy a logika
felülkerekedjen az érzelmeimen.
– Attól még bánt téged. Tudom, hogy bánt – mondta.
– Nem számít – ingattam a fejem. – Ami volt, volt. Nem
tépem fel a sebeket, semmi értelme.
– Jó – bólintott.
– Jó – bólintottam én is. – De azért tényleg pofátlanul
hamar kezdtél pózolni az új barátnőddel az oldalaidon –
tettem hozzá csak azért is.
– Szerinted nem azért csináltam, hogy lásd? – röhögött
ki.
– Hát, gratulálok, mert tényleg láttam. Mindent… –
forgattam a szemem.
– Tudom. Ez volt a cél – közölte.
– Oké, elérted vele, amit akartál, okoztál néhány
álmatlan éjszakát, és úgy húsz dalszöveget – fújtattam.
– Nem feküdtem le vele – mondta ki halkan, mire
elkerekedett a szemem, és a szavakat keresve néztem
Márkot, aki továbbra is az utat figyelte.
– Mi? – suttogtam elképedve.
– Tudom, hogy ez érdekel. És a válasz nem – ismételte
meg.
Szótlanul meredtem rá, a fejemben pedig villámként
cikáztak a gondolatok, mégsem tudtam megszólalni, mert

nem tudtam, mit mondhatnék erre. Szótlanul néztem az
ablakon keresztül, ahogyan elsuhan mellettünk a táj,
miközben minden erőmmel azon voltam, hogy ne
vigyorogjak.
– Ugye most mosolyogsz? – kérdezte Márk hirtelen.
– Nem! – feleltem azonnal, talán a kelleténél
gyorsabban.
– Dehogynem – erősködött, én pedig nem bírtam
tovább, és széles mosolyra húztam a számat.
– Na jó, egy kicsit – ismertem be.
A Balatont elhagyva továbbmentünk, miközben
kitisztult felettünk az ég, és továbbra sem tudtuk, hogy mi
az úti cél. Nem beszéltünk többet Debiről, mert Márk
vallomása után nem tartottam indokoltnak a téma
forszírozását, én hallottam azt, amit még titkon sem
mertem remélni, és ez olyan megkönnyebbüléssel töltött
el, hogy egyáltalán nem érdekelt a pózolásuk az Instán, és
a kapcsolatuk miértje. Túl voltam rajta, és nem akartam
többet firtatni. Nem volt értelme. A felszáradt úton
haladva Márk úti cél nélkül vezetett, napszemüvege
mögül figyelve az utat, én pedig mellette ülve
kérdezgettem mindenről, amiről lemaradtam az elmúlt
hónapokban, vagy legalábbis amiről csak közvetve
szereztem tudomást. A Debi-vallomás után valami
megváltozott, mintha azzal lezártunk volna valami
kényes, kerülendő témát. Mivel Márk tudta, hogy nekem
nem volt senkim a nyáron, és Tomi hirtelen felbukkanása
is csak egy baráti kajálás lett volna, ha Körte nincs

rosszul, én pedig a Debisztoriról mindent megtudtam, ami
igazán érdekelt, ejtettük a magánéleti kérdést, mert nem
volt többé aktualitása. Helyette Márk mesélt a
forgatásokról, a zsűrizésről, az új versenyzőkről és arról,
milyen megélni, hogy egy év leforgása alatt versenyzőből
ítész lett. Én pedig meséltem neki a sulira való
felkészülésemről, a felvételiről (ügyelve arra, hogy
kihagyjam belőle a szemrehányó üzenetét, ami már
egyáltalán nem számított), beszéltem a költözésről és
arról, hogy (már megint) leléptem apuhoz. Ittuk egymás
szavait, mindent érdekesnek találtunk, amit a másik
mondott, miközben észre sem vettük, hogy mennyit
haladtunk az indulás óta. Már két és fél órája úton
voltunk, amikor Nagykanizsa után megálltunk egy újabb
benzinkútnál. Mindketten kiszálltunk, és megmozgattuk
magunkat, mert eléggé elgémberedtünk az úton. A
benzinkút shopjában elszaladtam a mosdóba, és
miközben kezet mostam, a tükörképemet nézve azon
kaptam magam, hogy megállás nélkül vigyorgok, majd
kimentem az ajtón, és a polcok közt sétálva levettem egy
csomag chipset, néhány csokit, és a hűtőből kiemeltem két
üdítőt, majd a pulthoz léptem, hogy fizessek. Az eladó
azonnal felismert, láttam a tekintetéből. Mosolyogva
fogadtam a kedves kiszolgálást, és a benzinkút ablakán át
néztem Márkot, aki éppen a benzinkút melletti tartóból
emelte ki a teleszkópos ablaklemosót, és az üvegre
helyezve lehúzta a rászáradt rovarokat és koszt, amit az
autópályán szedtünk össze. A délutáni napsütésbe kilépve

azon tűnődtem, hogy fejenként minden lánynak járna
legalább egy alkalom az életben, amikor egy Nagy Márk
típusú fiút lát rövid ujjú pólóban lemosni a kocsija
szélvédőjét.
– Kész vagy? – nézett rám, amikor meglátott.
– Ühüm – bólintottam, és beraktam a hátsó ülésre a
szatyrot, aztán becsaptam az ajtót, és visszamentem előre.
– Ott még koszos maradt – mutattam az üveg egy pontjára,
Márk pedig kérdőn odafordult.
– Hol? Nem látom.
– Mindegy, csak mosd tovább – legyintettem, mire Márk
összehúzta
a
szemöldökét, én
pedig
hangosan
felröhögtem, és a nyaka köré fontam a karomat. Márk fél
kézzel visszadobta a tartályba a lemosót, és átkarolta a
derekamat, miközben magához húzott. Mosolyogva
fogadtam a csókját, és úgy éreztem, kicsattanok a
boldogságtól, amikor a benzinkútról kiszaladt hozzánk az
eladólány.
– Bocs, ne haragudjatok – köszörülte meg a torkát, mire
szétrebbentünk. – Kérhetnék egy aláírást? – mutatta fel a
Márker matricaalbumot.
– Persze – felelte Márk kedvesen, és a motorháztetőre
tette az albumot, majd átvette a felé nyújtott alkoholos
filcet, és megkérdezte a lány nevét. Miután névre szólóan
aláírta az albumot, visszaadta, és egy szelfire is beállt,
amit a benzinkúton dolgozó lány remegő kézzel nem
tudott elkészíteni, mert túlságosan izgult, ezért Márk
lazán átvette tőle a telefont, és megcsinálta a felvételt.

– Nagyon köszönöm! Bexi, lehet egy kép veled is? –
pillantott rám félve.
– Természetesen – mosolyogtam rá bátorítóan, és
Márkhoz hasonlóan én is segítettem a kép elkészítésében.
– Köszönöm szépen! – hálálkodott, és látszott rajta, hogy
szinte el sem hiszi, hogy ekkora szerencséje volt. – Nézni
fogom szombaton a műsort! – ígérte meg.
– Szuper – kacsintott rá Márk, mire a lány kissé
fangörcsöt kapott, és elképedve bámulta Márkot.
– Mindig te voltál a kedvencem! – bizonygatta tovább a
márkerségét, és még akkor is ott állt, amikor
elköszöntünk tőle, és az autóba ülve elhajtottunk. Nem
hibáztatom érte, egy márkcsintás néha képes komoly
sokkot okozni.
Tovább indultunk, továbbra sem tudva, hogy merre
megyünk, csak abban voltunk biztosak, hogy mindketten
ezt akarjuk.
– Egyébként… – gondolkodtam kibontva egy csomag
gumicukrot, amit a kúton vásároltam – honnan tudtad,
hogy ott leszek ma? A lakásnál? – kérdeztem.
– Körte – mosolyodott el Márk. – Felhívott, miután
végeztetek az ügyvédnél.
– Mit mondott?
– Hogy tegyem rendbe a dolgaimat veled, és döntsem el,
hogy mit akarok, mert nem csinálhatom azt, hogy
bizonytalanságban hagylak. És szétrúgja a seggem –
mesélte, mire felnevettem, mert szinte hallottam, ahogyan
Körte ezt mondja Márknak.

– Szerinted erre gondolt? – pillantottam ki az ablakon.
Márk röhögve megvonta a vállát.
– Most erre mit mondjak? Nem volt egyértelmű az
instrukciója.
– Ez tény – nevettem fel. – Egyébként hová megyünk? –
néztem körbe.
– Fogalmam sincs. Forduljunk vissza? – pillantott az
órájára. Délután fél öt volt. Tudtam, hogy lassan ideje
lenne visszamenni, de mégis fájt belegondolni, hogy
csupán pár órát kaptunk arra, hogy tisztázzunk valamit,
ami hónapokig hatással volt az életünkre. Végül is, mi baj
lehet abból, ha egy kicsit továbbmegyünk? Napokkal
ezelőtt még romokban volt az életünk. Azóta eltűnt
Balogh, megszűnt a BPRP kiadó, Betty és Körte jegyesek
lettek, Aszádék lemondták a celeb realityt, megalakult a
Körte Records, kibékültünk Nagy Márkkal. A francba
azzal, hogy mikor mit kellene tennünk.
– Menjünk tovább – tanácsoltam.
Márk mosolyogva bólintott, és azt hiszem, titkon erre a
válaszra számított.
– Mi volt az előbb ez a benzinkúton? Az ablakmosóval? –
röhögött fel hirtelen.
– Semmi – legyintettem elvörösödve.
– Oké, mert arra gondoltam, hogy időnként átmegyek
hozzád, és lemosom az üveget, ha ennyire feldob –
fokozta, én pedig totálisan égve süppedtem bele az ülésbe,
és kínosan lesütöttem a szemem.
– Hagyd abba – kértem.

– Lehet póló nélkül is. De az feláras – folytatta, mire
hangosan felröhögtem, és megráztam a fejem.
– Borzalmas vagy!
– Tudom. Ezért szeretsz – mosolyodott el magabiztosan.
– Nem, Márk. Ezzel együtt szeretlek – javítottam ki,
mert úgy éreztem, hogy nem mindegy.
Az úton haladva mentünk tovább, fogalmunk sem volt,
hogy merre, miközben
végig
beszélgettünk, és
megpróbáltuk behozni az elmúlt hónapok kiesését és
lemaradásait.
– Hogy tetszik a Pop/Rock-zsűritagként? – érdeklődtem,
miközben kibontottam az egyik benzinkúti szendvicset, és
átadtam Márknak, aki a kormányhoz fogta, és időnként a
szájához emelve beleharapott.
– Tetszik – ismerte be. – Teljesen más,
versenyzőként. Van névre szóló székem – mesélte.

mint

– Láttam az Instádon – nevettem fel. – És a versenyzők?
– Rendben vannak, bár sokkal tudatosabbak, mint
amilyenek mi voltunk az én szériámban.
– Hogy érted?
– Nem idegen nekik a kamera, a rajongás, a legtöbbjük
videózik a YouTube-on feldolgozásszámokkal, sőt, egykettőnek egész komoly nézettségű csatornája van. Van,
akit ez alapján keresett meg a produkció, hogy hozza a
saját nézőit a műsorra. Amikor én jelentkeztem, ez még
máshogy volt. Nekem a műsor hozta meg az ismertséget,
előtte nem voltam senki – mesélte, én pedig figyelmesen
hallgattam.

– Jó, de a válogatón a Sorry seems to be the hardest
word-előadásod örökre beleégett az emberek fejébe. Kábé
onnantól kezdve számítottál nyertesnek – mosolyogtam.
– Ja – biccentett elhúzva a száját.
– Azon mindenki sírt – folytattam nevetve.
– Nem így terveztem – ismerte be.
– Hogy érted? – érdeklődtem.
– Oké, elmondok valamit, amit senki nem tud. Te leszel
az egyetlen, akinek elmeséltem.
– Igen? – ráncoltam a homlokomat.
– Eredetileg be sem jutottam volna a Pop/Rockba –
mondta ki.
– Hogy érted? – csodálkoztam.
– A válogatóra nem ezzel a számmal készültem.
– Mi?
– Mást akartam előadni. Valamit, ami akkor olyan
brutális sláger volt, hogy azt gondoltam, simán bekerülök
vele. Fogalmam sem volt, hogy működnek ezek a dolgok,
én csak örültem, hogy reagáltak a jelentkezésemre, és
behívtak a válogatóra. A stúdióba beérve láttam meg,
hogy mennyien vannak a jelentkezők, hogy mennyi másik
Nagy Márk van ott. Egy bazinagy terem, tele
ugyanazokkal a célokkal érkező emberekkel. Lesokkolt,
hogy mennyien akarnak énekesek lenni, hogy mennyi
embernek ugyanaz az álma. Mint nekem. Egy voltam a
több ezer között. És erre akkor jöttem rá. Az egyik stábtag
lány odajött hozzám, egy számot ragasztott a pólómra, és
közölte, hogy várjak, amíg szólítanak, és töltsem ki a

jelentkezési lapot. Mondtam, hogy oké, és mivel nem volt
egy szabad szék sem, leültem a falhoz, ahogy egyébként
egy csomóan mások is, és elkezdtem kitölteni a papírt.
Név, születési idő, érdeklődési kör, valami extra tehetség,
ami érdekes lehet egy műsorban… Azt sem tudtam, hogy
mit írjak, körülöttem mindenki tudott gitározni, vagy más
hangszeren játszani, mások sportteljesítményt írtak be, de
az egyik gyerek például ki tudta ugrasztani a vállát, ő ezt
írta tehetségnek. Én meg passzoltam, csak énekelni
mentem oda, fogalmam sem volt, hogy mi számít
tehetségnek vagy különleges képességnek, úgyhogy
beírtam, hogy jól nézek ki. Gondoltam, ez kiveri a zsűrinél
a biztosítékot, és legalább megjegyeznek valamiről, mert
az éneklést cseszhettem, körbenézve a várakozók között,
kapásból több, mint ötven srácnak volt jobb és képzettebb
hangja, ahogy hallgattam őket a beéneklés közben. Utána
következett a választott szám, és már írtam volna, amikor
felfigyeltem a körülöttem lévő hangzavarra. És
kihallottam belőle a számot, amit énekelni akartam.
Hallottam jobbról. Balról. Előlem. A terem végéből. A
közepéről. Minden második jelentkező azt az átkozott
számot választotta, amiből egyébként egy vicces blokkot
vágtak össze az adásra, és senki nem jutott be közülük.
Kábé másodpercek alatt kellett döntenem, mert a stábtag
lány már jött vissza beszedni a papírt, amikor eszembe
jutott az Elton John-szám, mint alternatíva, mert azt előző
évben előadtam a sulim karácsonyi ünnepségén, és a
csajok annyira bevadultak, hogy kettő összeverekedett,

amikor egyszerre akartak gratulálni hozzá. A stábtag
lány visszajött hozzám, és átnézte a lapomat. Rám szólt,
hogy nem írtam be egy dalt sem. Mondtam, hogy igen,
mert kettő közt vacillálok, és nem tudok dönteni.
Megkérdezte, hogy melyik az a kettő, én pedig
elmondtam. Körbenézett, és látszott rajta, hogy olyat tesz,
amit nem szabadna, de odahajolt, és a fülembe súgta,
hogy énekeljem az Elton John-számot, ha a műsorba
akarok kerülni, és visszaadta a lapot. Megköszöntem a
segítségét és beírtam a számot, majd felé nyújtottam a
papírt. Ellenőrizte, bólintott, aztán közölte, hogy szerinte
is jól nézek ki, és megkérdezte, hogy a felírt telefonszámon
el tud-e érni. Amúgy elért rajta, pár hétig kavartunk, és
tényleg igaza volt, ezzel a számmal bekerültem. A
másikkal kivágtak volna, mert mindenki azzal érkezett,
mert akkor mindenhonnan csak az szólt, a zsűri pedig
idegesen reagált rá, végül pedig csak egy vicces blokk lett
belőle a műsorban. Egy csomó arc, ugyanazzal a számmal
próbálkozva. És sosem láttuk őket többé – fejezte be Márk.
Csodálkozva hallgattam, mert ezt valóban sehol nem
mesélte még el, a Hullócsillag-könyvéből is kihagyta, pedig
ott szinte mindenről szó esett.
– Hű – bólintottam komoran. – Mi volt a szám, amit
eredetileg énekeltél volna? – kérdeztem előre félve a
választól, mert a szívem mélyén már tudtam, csak Márk
szájából akartam hallani. Mert tavaly nyáron, amikor
Márk évadának a válogatója zajlott, egyetlen szám folyt a
csapból is.

– A Késtél – mondta ki óvatos mosollyal az arcán, én
pedig szorosan lehunytam a szemem. Tudtam. – De azzal
kiestem volna – tette hozzá.
– Nem hiszem el, hogy a számommal akartál
jelentkezni – kaptam a szám elé a kezem teljesen
ledöbbenve.
– Akkor jó ötletnek tűnt. Nagy szám volt, te is tudod –
vonta meg a vállát.
– Úgy utálom, hogy azelőtt ismertél, mielőtt én is
ismertelek volna – sóhajtottam, mert nem ez volt az első
alkalom, amikor rájöttem, az egyéves előnyöm a zenei
szakmában azt jelenti, hogy pont annyival előbb ismert
meg engem Márk, mint én őt.
– Most erre mit mondjak? A jó dolgokra várni kell –
nevette el magát.
– Csak szerényen – bólogattam. – Egyébként… –
gondoltam át a hallottakat. – Hogy érted, hogy kavartál a
stábtaggal?
– Melyikkel? – kérdezte ösztönösen, mire eltátottam a
számat.
– Mi az, hogy melyikkel? Most mesélted!
– Ja, hogy azzal? Jól van na, több is volt – védekezett
szerinte teljesen észszerűen.
– Jézusom, Márk, rémes vagy!
– Beka, nem titok, hogy előtted mekkora seggfej voltam.
– És ezzel meg is magyaráztad? – nevettem el magam
hüledezve.
– Nagyjából – bólintott elégedetten. – Mellesleg az, hogy

nekem mennyi kavarásom és csajügyem volt előtted, az
egy dolog, de a világ legparasztabb exével mégiscsak te
rendelkezel – közölte egyszerűen, utalva Gerire.
Fintorogva átgondoltam, és egyetértően bólintottam.
– Jó, ez igaz. Viszont… – gondolkodtam el. – Örülök,
hogy végül nem a Késtélt énekelted a Pop/Rock válogatón.
– Miért? – érdeklődött.
– Mert annál a számnál te sokkal jobb vagy –
mosolyodtam el.
– Ne becsüld le, az a szám hozta meg neked a sikert –
ingatta a fejét.
– Volt is ára rendesen – biggyesztettem le a számat
szomorúan.
– Ahhoz, hogy most itt tarts, kellett az is. Anélkül nem
ment volna. Ne utáld, jó szám az, az egyik legaranyosabb
videóval, amit valaha láttam – mondta komolyan.
– Köszönöm – pillantottam rá hálásan.
– Amikor először láttam, arra gondoltam, hogy ki az a
seggfej, aki késik, amikor egy ilyen lány várja – folytatta,
én pedig vadul dobogó szívvel hallgattam. – Ezért is
örülök, hogy szarrá verhettem Gerit. Régebb óta kijárt
neki, mint gondolná – tette hozzá, én pedig egy pillanatra
kikapcsoltam az övem, és odahajoltam Márkhoz, hogy
adjak egy puszit az arcára, majd visszaültem a helyemre,
és újra becsatoltam magam.
– Márk, kérdezhetek valamit? – néztem ki az ablakon,
ahol időközben sötétedni kezdett. Észre sem vettem, hogy
mennyit haladtunk a beszélgetés közben.

– Persze, kérdezz – bólintott.
– Oké. Miért van minden németül kiírva? – érdeklődtem
leolvasva az út menti táblát.
– Ja, mert elhagytuk Szlovéniát, és Ausztriában
vagyunk – felelte egyszerűen, aztán egy óriásit dörrent az
ég, de akkorát, hogy beleremegtem az ijedtségtől,
miközben kopogás hallatszott a szélvédőről.
– Ez mi? – kerekedett el a szemem, Márk pedig lassított,
és a sűrűn járó ablaktörlőn át nézte az utat.
– Jégeső – közölte idegesen.
A francba.

13.
Az óriási viharban lassan haladva a legközelebbi
benzinkútig mentünk, ahol Márk leállította a kocsit, és a
telefonján megnézte az időjárást.
– Telibe kap minket, ez jön még – mutatta felém az
applikációt, ami a vihar mozgását mutatta egy kis pont
felé közeledve, ami a mi helyzetünket jelezte. A kijelző
tetejére pillantva rájöttem, hogy állati nagy bajban
vagyunk. Majdnem öt órája indultunk otthonról, és
ezalatt egy métert sem mentünk visszafelé, csak előre.
– Ha most visszaindulunk? – haraptam a szám szélére.
– Akkor is végig a viharban megyünk – mutatta a
telefonját Márk, aki bármennyire is bizonyította, hogy jól
és felelősségteljesen vezet, a néhány hónapos jogsijával
nem szívesen vezetett volna jégesőben öt órát visszafelé.
A szakadó esőben megállás nélkül villámlott és dörgött
az ég, a fedett benzinkút alatt állva láttuk, ahogyan a
lámpa fényében kis jégdarabokat ver be az eső az
aszfaltra. A benzinkutas odaszaladt hozzánk, dzsekijébe
szemből belekapott a szél, amitől úgy nézett ki, mintha
púpos lenne, és sapkáját a fejéhez szorítva megállt Márk
ablaka mellett, és megkérdezte, hogy minden rendben
van-e velünk. Márk váltott vele pár mondatot németül,
biztosította, hogy igen, minden oké velünk, aztán
visszahúzta az ablakot és kissé tanácstalanul felém
fordult. Tehetetlenül a hajamba túrtam, és széttártam a
karomat, aztán egyszerűen kitört belőlem a nevetés, nem

tehettem róla, szerettem volna visszatartani, de nem
ment. Márk először aggódva nézett rám, azon
gondolkodva, hogy a pániktól nevetek-e ennyire
hisztérikusan, aztán, amikor látta rajtam, hogy semmi
ilyesmiről nincs szó, a tenyerébe temette az arcát, és
megállás nélkül rázkódó vállal röhögött. Ott álltunk
sötétedéskor valahol Ausztriában, egy benzinkúton, a
nyár legnagyobb viharának a kezdetén, öt órával azután,
hogy kibékültünk. És mondja azt valaki, hogy nem
dolgozik minden ellenünk. Még az elemek is.
– Ó, a francba – hagytam abba a nevetést, és
elkerekedett szemmel néztem a kijelzőmre, amin Körte
fotója jelent meg. – Igen? – vettem fel a telefont azonnal.
– Hangosítsál ki, gyerek, hogy Márk is halljon, akinek
csak addig ilyen szép a pofija, amíg be nem verem egy
szép pillanatban! – kezdte köszönésképpen, én pedig
behúztam a nyakam, és rányomtam a kihangosításra.
– Mindketten hallunk – feleltem túlontúl vékony
hangon.
– Na idefigyeljetek, ti ketten!
– Körte, ne izgasd fel magad, tudod, a vérnyomásod –
szóltam aggódva.
– A vérnyomásom majd akkor lesz rendben, amikor ha
rákattintok a „hol vagytok” appomra, akkor nem azt
mutatja, hogy a kicseszett Karintiában!!! – üvöltötte torka
szakadtából.
– Tényleg, az applikáció – suttogtam Márknak, aki a
homlokára csapva bólintott. Mindketten megfeledkeztünk

arról,

hogy

Körte

mindannyiunk

telefonján

engedélyeztette, hogy rá tudjon nézni a helyzetünkre, így
mindig pontosan tudja, hogy ki hol van. Ez eredetileg a
külön koncertezéseink miatt jutott eszébe, hogy amikor
nem tud egyszerre mindenkit elkísérni, mert az ország
különböző pontjain lépünk fel, akkor a telefonján tudja
figyelni, hogy merre járunk, rendben hazaértünk-e,
ilyesmi, de az app akkor is jól jött, amikor például Aszádék
annyira részegek voltak, hogy nem tudták telefonon
megmondani, merre vannak, és Körte ment értük a
helymeghatározó segítségével. És persze így történhetett
meg az is, hogy amikor ma este, a vihar közeledtével Körte
megnyitotta a kis applikációját mit sem sejtve, azt látta,
hogy a csapatából két ember kis pontja egy időben és
együtt mozog, méghozzá Ausztriában.
– Mi a szétszáradt lószart képzeltek magatokról? –
ordította Körte a telefonban.
– Nyugi, nem történt semmi, rendben vagyunk –
próbáltam nyugtatni, de nem jártam sok sikerrel.
– Tényleg ne húzd fel magad – próbálkozott Márk.
– Mindkettőnek kuss! – förmedt ránk. Nos, Körte
állapotából ítélve valóban bajban voltunk. – Gyerek, mi a
szart mondok anyádnak??? És Márk! – üvöltözött tovább. –
Mondtam én olyat, hogy vezess le ötszáz kilométert a
gyerekkel?
– Igazából mondtad, hogy menjünk el megbeszélni a
dolgokat… – gondolkodott Márk.
– Igen, baszod, andalogjatok a Normafánál, vagy a

tököm tudja! De mi a francot kerestek Karintiában??? –
ordította.
– Hátőőő… – próbálkoztam. – Nem figyeltük nagyon,
hogy merre megyünk.
– Ne fokozd, gyerek, ne fokozd – szólt szigorúan Körte.
– Nyugi már, mindjárt indulunk vissza – mondta Márk.
– Meg ne próbáld, hallod! Ott maradsz a benzinkútnál,
és nem mozdulsz onnan ilyen időben! – kiabált a
menedzserünk.
– Honnan tudod, hogy benz… – kezdtem, de aztán
eszembe jutott a válasz is. – Hú, tényleg jó az az applikáció
– biccentettem elismerően.
– Máris indulok értetek! – idegeskedett Körte. – Hívom
Sanyit, hogy megyünk Völkermarktba! – tervezgetett.
– Körte, várj már! – túrtam a hajamba idegesen. –
Ennek semmi értelme. Nem akarom, hogy ilyen időben
elindulj, megvárjuk, amíg elül a vihar, és hazamegyünk –
mondtam bízva abban, hogy bármennyire is feldúlt,
hallgat a józan észre.
– Nem úgy néz ki ez a vihar, mint ami mostanában
elmegy. Reggelig biztosan nem. A francba, gyerek, Nagy
Márkról mindig is tudtam, hogy link, de hogy neked is
elmegy az eszed, ez őszintén meglepett!
– Hé! – szólt közbe Márk.
– Cáfold meg, Márk, alig várom! – dünnyögte Körte,
Márk pedig átgondolta, és megvonta a vállát.
– Jó, mindegy – hagyta rá, és beletúrt a hajába. –
Figyelj, itt maradunk reggelig, és akkor majd

hazamegyünk – jutott eszébe.
Körte mélyen hallgatott a telefonban, a jelek szerint
mérlegelte, hogy Márk ötletében van a legtöbb ráció,
ahelyett, hogy ő most elinduljon Sanyival értünk, tekintve,
hogy nekik is öt óra az út, főleg ilyen időben.
– Várjatok egy kicsit – kérte Körte, és hallottuk,
ahogyan a billentyűzeten gépel közben. – Jó, látok a
közeletekben hotelt, odáig kell eljutnotok, mindjárt
foglalok nektek szobákat.
– Szobát – javította ki Márk automatikusan, mire én
elfojtottam a mosolyomat, és nagyon néztem a kijelzőn
lévő másodpercszámlálót, bízva abban, hogy a sötétben
nem látszik az arcomat elöntő pír.
– Márk, többszörösen agyoncsaplak! – szólt Körte
rosszallóan. – Jó, a honlap szerint van szabad hely,
intézem is, átküldtem a címet Márk telefonjára, a GPS
odavisz. Milyen az idő? Tudtok haladni?
Az ablakon kinézve a benzinkút fényében láttam,
ahogyan szinte vízszintesen esik az eső, úgy fújja az orkán
erejű szél.
– Szép, barátságos az idő – jelentettem ki.
– Ne humorizálj, gyerek. Nagyjából harminc kilométert
ír a hotelig, foglaltam nektek, induljatok Bad
Eisenkappelbe – hadarta izgatottan, aztán átgondolta a
dolgot, és hozzátette. – Soha nem gondoltam volna, hogy
ezt ki fogom mondani – tűnődött el. Ezért nem
hibáztattam, én sem fogadtam volna arra, hogy egyszer
Nagy Márkkal a nyár legvadabb viharában ragadunk, és

Körte navigál el minket Bad Eisenkappelbe. Vagy hova… –
Átváltok FaceTime-ra, végig látni akarom az utat! –
közölte Körte aggódva, és már érkezett is a felkérés a
videóhívásra. Engedélyeztem, és a szélvédőhöz tartottam
a telefont. – Bazki, alig látni valamit. Márk, lassan menj!
– Ha ennél lassabban megyek, azt parkolásnak hívjuk –
szólt Márk idegesen, miközben a kormányra hajolva
próbált kilátni az ablakon.
– Esküszöm, mindjárt átfúj a szél egy tehenet előttünk –
motyogtam feszülten nézve az üvegen keresztül elénk
táruló ítéletidőt.
A fényszórónkat szinte elnyelte az eső, az ablaktörlő a
maximumon mozgott, de nem bírta a lezúduló esőt elég
gyorsan elsöpörni a szélvédőről. Lassan araszoltunk a
kanyargós úton, az égbolton sűrűn cikázó villámok
megvilágították az utat, ekkor láttam, hogy a szél óriási
erővel kap bele a fákba, és szinte kicsavarja a törzsüket. A
GPS közölte, hogy még hét perc van az úti célig. Mondjuk
tette mindezt németül, de nem gond, valamennyien
megértettük.
– Mérd meg a vérnyomásodat – kértem Körtét, mert
szörnyű lelkiismeret-furdalásom támadt, amiért ekkora
ideget okoztunk neki.
– Nincs baja – dünnyögte. – Amikor megláttam, hogy
hol vagytok, bevettem a felírt gyógyszeradag kétszeresét.
Igazából szerintem le is esett, mert mindjárt elájulok –
tette hozzá legyintve.
Elhúztam a számat, és visszafordítottam magam felé a

kamerát.
– Ne haragudj – mondtam szomorúan.
– Nem haragszom, gyerek – fújtatott a szemét forgatva.
– Csak érjetek oda rendben, és… Ennyi – mondta ki. –
Egyébként – gondolta át. – Mi a fenét képzeltetek? Mit
kerestek ott?
– Csak… Kerestünk valami helyet, ahol senki nem ismer
minket, és nyugodtan lehetünk – ismertem be.
– És ezt egy Grimm-mesében találtátok meg? – forgatta
a szemét rosszallóan, aztán sóhajtva a kamerába nézett. –
És legalább… jutottatok valamire? – érdeklődött.
A kijelző fényében elmosolyodtam.
– Ühüm – bólintottam, Körte pedig a fejét csóválva
megtekergette fonott szakállát.
– Az agyamra mentek, ugye tudjátok? – mosolyodott el.
– Tudjuk – nevettem fel.
– Mit nézünk? – ült le hirtelen Betty Körte mellé egy
tányérral a kezében, és érdeklődve nézett bele a
kamerába. Úgy tűnt, lemaradt az előzményekről, mert
éppen vacsorát készített. Körte fújtatva felé fordult.
– Ahogyan a gyerek és Nagy Márk megpróbál eljutni az
orkán erejű szélben és jégesőben Völkermarktból Bad
Eisenkappelbe – dünnyögte.
– Mi? – hajolt Betty közelebb a telefonhoz totálisan
ledöbbenve. – Mit keresnek ott?
– Kérdezd meg tőlük – tanácsolta Körte.
– Szia, Betty – integettem a kamerába.
– Sziasztok – motyogta meglepetten. – Mit csináltok?

– Úgy döntöttünk, hogy bejárjuk Karintiát – felelte
Márk vezetés közben.
– Értem. Vagyis nem értem, de mindegy – mondta Betty
értetlenül. – És nem találtatok erre megfelelőbb
időpontot?
– Nem, a mai nap tűnt a legalkalmasabbnak – közöltem
viszonylag nyugodtan, aztán Márk óriásit fékezett, mert a
vihar kidöntött egy fát az útra. Éppen időben vette észre,
így lefékeztünk, és lassan kikerültük a fél sávot
eltorlaszoló rönköt.
– Jézusom! – üvöltötte Körte. – Mi történik??? –
kérdezte, miközben Betty felrakta a karjára a
vérnyomásmérőt, és izgatottan kapkodta a fejét a kamera
és a vérnyomásmérő között.
– Semmi, minden rendben – nyugtattam, és riadtan
pillantottam Márkra, aki nagyjából semmit nem látott a
szélvédőn át. – Mennyi? – érdeklődtem Körte vérnyomása
felől.
– Rendben van – bólintott Betty, majd a saját karjára is
feltette a mandzsettát.
– Te mit művelsz? – fordult felé Körte csodálkozva.
– Megmérem a sajátomat is. Ideges vagyok!

–

magyarázta elfehéredve.
Körte a fejét rázva visszafordult a telefonjához.
– Gyerek, mutasd az utat nekem, hadd lássam – kérte.
A szélvédőhöz tartottam a kamerát, hogy lássa, vagy
éppen ne lássa, ami történik. Az eső szó szerint ömlött, a
szél időnként meg-megdobta a kocsit, belekapva az

oldalába, amikor a GPS végre közölte, hogy ötszáz méter
múlva megérkezünk.
Bár nem láttuk a szállodát, hallgattunk a GPS-re, és
bekanyarodtunk a jelzett helyen, majd Márk leparkolta
az autót, és fáradtan hátradőlve az ülésen lehunyta a
szemét. Az ablakon át megpróbáltam kivenni az épületet,
de a szélben csavarodó hatalmas fáktól és szakadó esőtől
szinte semmit nem láttam, csak pislákoló fényeket.
– Megjöttünk – mondtam az izgalomtól kissé kimerülve.
– Oké – dőlt hátra Körte is a nappalijában lévő fotelben,
és megkönnyebbülten bólintott. Mellette Betty a kihűlt
vacsorájával a kezében bámult a kijelzőre. Teljesen
megfeledkezett róla. Körte megdörzsölte a szemét, és
sóhajtva bólintott. – Menjetek, jelentkezzetek be, mindent
lerendeztem a foglalásban.
– Rendben, köszönjük – biccentettem.
– Én addig felhívom anyádat, és adagolom neki az
infókat, mielőtt agyoncsap mindannyiunkat – meredt rám
mérgesen.
– Uhh. Ezt is köszi – húztam be a nyakam rémülten.
– Na. Nyomás!
– Oké.
– De előtte, gyerek, fordítsd nekem Nagy Márk felé a
telefont, kérlek – szólt Körte.
Odatartottam Márkhoz a készüléket, aki fáradtan
kinyitotta a szemét, és érdeklődve nézte a kijelzőn lévő
menedzsert.
– Túl azon, hogy őrült nagy baromság volt elvezetned

odáig, és marhára

mérges voltam, amikor

először

megláttam, hogy hol vagytok… – kezdte. – Ez szép volt, és
vedd úgy, hogy lepacsiztunk, jó?
– Jó.
– És Márk. Én nem a vezetésre gondolok – tette hozzá
nevetve.
– Tudom – röhögött Márk is.
Pislogás nélkül meredtem rájuk, és egyfajta „fiúk, bah!”
fejrázással vettem vissza a telefonomat. Körte és Betty a
kanapén ültek, és már éppen elbúcsúztak tőlünk, amikor
hallottuk, hogy a három Aszád csörtet be a nappaliba,
majd nagy lármásan megérkeznek a képbe.
– Mi újság? – érdeklődött Bogyó, és behajolt a képbe.
Hunyorogva nézte a sötét felvételt. – Beki, te vagy az?
– Igen – feleltem. – És Márk – tettem hozzá, majd
Márkhoz fordítottam a telefont, aki közben felkapcsolta a
kocsi belső világítását, és lazán intett a többieknek.
– Hol vagytok? – nézett bele a kamerába Pepe is.
– Most éppen? – forgatta a fejét Márk, megpróbálva
kinézni az ablakon.
– A gyerek és Márk a ma éjjelt Karintiában töltik –
magyarázta Körte.
Aszádék nem lepődtek meg annyira, mint a helyzet
megkívánta volna, hanem teljesen természetesen
reagáltak a hírre, és csupán annyi hozzáfűznivalójuk volt,
amennyit az ember tőlük elvár.
– Hozzatok nekem Mozart csokit! – kérte Puding.
– Nekem meg osztrák sört! – lelkesedett Bogyó.

– Nekem meg légyszi egy nagy mellű, jódlizó csajt olyan
kis fodros ruhában! – fantáziált Pepe.
– Idióták! – reagálta le Körte, és elkapva előlük a
telefont, maga felé fordította. – Menjetek, jelentkezzetek
be a hotelbe, később még hívlak titeket – szólt.
– Mi? – hallottam Bogyó hangját. – Hotel? Hotelben
vannak? – kérdezősködött izgatottan.
– Húúúúúú! – vihogott Pepe.
– Beszarok! Berkék elmentek egyet hálni Osztrákba! –
üvöltözött Puding lelkesen.
– Ide figyeljetek, ti agyatlanok! – nézett rájuk Körte,
aztán eszébe jutott, hogy még mindig vonalban vagyunk,
úgyhogy visszafordult a kamera felé. – Menjetek, nekem
itt rendet kell tennem – búcsúzott, és kinyomta a hívást,
mire hirtelen ránk telepedett a csend, és Márkkal az
odakint tomboló vihart hallgattuk a kocsiban ülve,
néhány másodpercig csak a szélvédőre ömlő esőt nézve.
– Mehetünk? – törtem meg a csendet elsőként.
– Várj – szólt, és kiszállt, majd a viharban átszaladt az
én oldalamra, és kinyitotta nekem az ajtót. Csodálkozva
néztem, ahogyan a szakadó esőben nyújtja felém a kezét.
– Te ilyen udvarias vagy? – kérdeztem meglepetten.
– Ne reklámozd, rontaná a rólam kialakult képet –
felelte másodpercek alatt bőrig ázva.
– Ezt nem gondoltam volna – mosolyodtam el.
– Beka, mit szólnál, ha ezt nem most beszélnénk meg? –
kérdezte, mert továbbra is az esőben állt felém nyújtva a
kezét.

Nevetve kiszálltam a kocsiból, és megfogva a kezét a
szálloda bejárata felé szaladtunk. Az égbolt hirtelen
világossá vált, ahogyan egyszerre több villám cikázott át
rajta, megvilágítva előttünk az eső mosta utat, majd egy
óriási dörgés kíséretében szinte beestünk a hotel ajtaján.
A recepción lévő lány meglepetten figyelte az
érkezésünket. Csuromvizes voltam, a hajam csöpögött,
úgy léptem oda a pulthoz. Mellettem Márk a fél kezével
hátrasimította az elázott haját, miközben fehér pólója
vizesen tapadt a felsőtestére. A recepción álló lány
kellemes időtöltésnek vélte a jelenet bámulását, csak
sajnos elrontottam egy köhintéssel, ami miatt kelletlenül
fordult felém. Erőltetett mosolyt varázsoltam az arcomra,
és barátságosan néztem rá, amolyan lányosan üzenve,
hogy „ne is álmodozz róla!”. Úgy tűnt, hogy felfogja a
nemzetközi barátnőjelzést, mert az arca komorabb lett, és
megkérdezte tőlünk, hogy miben segíthet. Én türelmesen
várakoztam, amíg Márk bediktálta az adatokat, a
recepciós lány pedig azonnal megtalálta az előre kifizetett
foglalást, így csak egy rövid adminisztrációra volt szükség
Márk részéről, és már meg is kaptuk a kártyát. Nem
kártyákat. Kártyát. Zavartan elmosolyodtam, amikor
rájöttem, hogy ez bizony egyetlen szobát jelent, és az
elázott cipőm orrát bámultam, amikor a recepciós
megkérdezte, hogy kérünk-e segítséget a csomagjainkhoz.
Az mondjuk nem volt. Márk megválaszolta, hogy éppen
úton vagyunk, és csak a vihar miatt vagyunk kénytelenek
megállni, ezért a csomagjainkat a kocsiban hagynánk,

nincs rá szükségünk, reggel úgyis rohanunk tovább… Úgy
tűnt, hogy ez az indoklás teljesen megfelelőnek bizonyult,
mert a recepciós nem firtatta tovább, csak unottan
elhadarta a kötelezőket arról, hogy mettől meddig van
reggeli, merre található a medence, mik a látnivalók a
környéken, és hogy 24 órás a szobaszerviz. Megköszönve a
segítséget a lifthez mentünk, és egyszerre beléptünk a
felvonóba. Amikor becsukódott előttünk az ajtaja, némán
álltunk egymás mellett, olyan vizesen, mintha ruhában
úsztunk volna, és vártuk, hogy felérjünk a megadott
emeletre. Márk az ujjai közt forgatta a szoba kártyáját, és
kissé idegesnek tűnt. Mellette állva én sem voltam
kifejezetten nyugodt. Az ajkamba harapva azon
gondolkodtam, hogy mennyi esélyt adtam volna ma reggel
arra, hogy este Márkkal Karintiában kötünk ki a nyár
legnagyobb vihara közben, egy olyan szállodában, ahol
Körte foglalt nekünk szobát. Egy szobát. Ha ezt valaki
reggel előre elmondja nekem, biztos, hogy nem
foglalkozom vele, egyszerűen csak őrültnek tituláltam
volna.
A liftajtó kinyílt, mi pedig kiléptünk a szőnyeggel
borított folyosóra, és szótlanul, egymás mellett haladva
mentünk a szobához. Márk kinyitotta az ajtót a kártyával,
és belökte előttem, mire hebegtem valami köszönömfélét,
és bementem. A tornacipőm vizes nyomott hagyott a
szőnyegen ott, ahol megálltam, hogy körbenézzek. A szoba
a megszokott szállodai hangulatot keltette, azok a dolgok
voltak benne, amelyek minden szálláson megtalálhatók.

Asztal,

tévé,

minibár,

éjjeliszekrények,

lámpák,

fürdőszoba, franciaágy. Khm. Elkaptam a tekintetem róla,
és a teraszajtóhoz léptem, ami elől elhúztam a függönyt.
Semmit nem láttam odakint, csak sötétséget, és az üvegen
visszatükröződő szobát, ahol Márk felvette az asztalról a
távirányítót, és bekapcsolta a tévét, én pedig hálát adtam
az égnek, hogy ezt tette, mert a készülék hangja betöltötte
a helyiséget, kiűzve onnan a kínos, nyomasztó és ránk
telepedő csendet. Mosolyogva felé fordultam, és
kifejezetten örültem annak, hogy ennyire lazán
viselkedik, mert a liftben egy pillanatra idegesnek láttam,
de ha ez így is volt, tökéletesen palástolta. Felkapta az
asztalról a szobaszerviz menüjét, és vizes ruhában, úgy,
ahogy volt, végigfeküdt az ágyon, és a feje fölé tartva
olvasgatta az étlapot.
– Nem vagy éhes? – kérdezte csak úgy mellékesen.
Nem mondhattam, hogy a gyomrom akkora, mint egy
pingponglabda, mert nem akartam elárulni magam, ezért
visszahúztam a függönyt, kizárva a kinti szélvihar
látványát és a megállás nélküli
megvontam a vállam.
– De, egy kicsit – füllentettem.

villámlást,

majd

– Oké, akkor rendeljünk kaját – pillantott felém
mosolyogva, én pedig megkönnyebbülten biccentettem, és
átvágtam a szobán a fürdőhöz, ahol becsuktam magam
mögött az ajtót.
A mosdó szélére támaszkodva az elázott tükörképemet
néztem, és zavartan lesütöttem a szemem, amikor is

odakintről Márk egy „Beka!” kiáltást hallatott. Azonnal
visszamentem a szobába, és kérdőn néztem rá. Márk az
ágyon ült, és a kezében tartotta a telefonomat, felém
nyújtva. A kijelzőn anyu FaceTime-hívása kért engedélyt.
Hát, akkor ennyit erről, gondoltam. Mindenkit nagyon
szerettem, főleg Nagy Márkot. Most pedig ideje
meghalnom. Szorosan összezárt fogakkal vettem át a
készüléket, és benyomtam a hívás fogadását.
– Budai Rebeka! – ordította anyu. Az ember nem lehet
elég popsztár ahhoz, hogy amikor az anyja a teljes nevén
szólítja, ne szaladjon ki az összes vér az arcából.
–
Szia,
anya!
–
mosolyogtam
a
lehető
legtermészetesebben,
bízva
abban,
hogy
ez
a
megnyugtató kisugárzás majd más irányba tereli a
beszélgetést. Hát, ezt benéztem. Anyu dühtől remegő fejjel
meredt rám.
– Mégis hogy értsem azt, hogy Körte felhív azzal, ne
essek pánikba, jól vagy, és reggel indulsz vissza haza, de
Bad Slaiszenbargenburgban ragadtál Márkkal?! –
üvöltötte torkaszakadtából.
– Nos, igazából Bad Eisenkappel – javítottam ki, mert
úgy gondoltam, az általa említett település egyszerűen
nem létezik.
– Ne szórakozz velem, Rebeka! – kiáltotta mérgesen. –
Azt mondtad, kocsikáztok egyet, és megbeszélitek a
dolgaitokat!
– Így történt! – védtem magam azonnal.
– Esküszöm az égre, hogy holnap hazajössz, és… –

üvöltözött

összevissza,

amikor

Márk

mellém

lépve

belenézett a kamerába.
– Csókolom – intett.
– Szervusz, szívem – mosolyodott el anyu teljesen
átváltva, mire eltátottam a számat.
– Szívem??? Én meg Budai Rebeka? Márkkal jöttem ide,
ez nem ér, hogy csak én kapok leszidást! – háborodtam
fel.
– Biztos vagyok benne, hogy ez nem Márk ötlete volt –
védte anyu azonnal.
– Igazából az enyém volt – vállalta magára Márk, mire
anyu kedvesen elmosolyodott.
– Ugyan, Márk, nem kell elvinned a balhét Rebeka
helyett. Vállalja csak érte a felelősséget! – váltott vissza
goromba stílusra anyu, és összeráncolt homlokkal meredt
rám a kamerán keresztül.
– Jó, vállalom – adtam meg magam. – Ne haragudj, nem
így terveztük, visszamentünk volna még ma, csak a
vihar… – próbálkoztam.
– Ne haragudjak??? Szerinted ez így működik? –
tombolt tovább anyu. Megjegyzem, teljesen jogosan, csak
éppen már nem tudtam megváltoztatni a történteket.
– Mi történik? – hallottam meg György hangját, aki pár
pillanattal később belenézett a telefonba.
– Sziasztok – köszönt kedvesen.
– Hogy mi történik? – fordult felé anyu szinte habzó
szájjal. – Rebeka úgy döntött, hogy belekeveri Nagy
Márkot
az
ámokfutásába,
ezért
most
Bad

Kleinhorfburgban vannak!!!
– Bad Eisenkappel – motyogtam ismét kijavítva anyut,
de reménytelennek tűnt a helyzet.
– Ki van hol? – lépett be a szobába Lili, és ő is beállt a
családi facetime-ozásba. Óriási.
– Szia, Lili – intettem, és Márk is mosolyogva köszöntötte
a húgomat.
– Hol vagytok? – csodálkozott el, és a kijelzőn a
mögöttünk látható szobát fürkészte.
– Ausztriában. Itt ragadtunk, de holnap jövünk –
fojtottam el a mosolyomat, mire a húgom szeme
kikerekedett.
– Ott vagytok? Ti ketten? Együtt?
– Igen – biccentettem.
– Azta! – lelkesedett a húgom azonnal, én pedig
kedvesen rámosolyogtam.
– Nincs ebben semmifajta „azta!” – förmedt rá anyu. – A
nővérednek elment az esze – fortyogott tovább.
– Hagyd már őket – enyhült meg György, és hirtelen
kettő az egy ellen felállás alakult ki otthon. György és Lili
anyu ellen.
– Miért, szerintetek normális az, ami történt? – hőkölt
hátra anyu, átlátva a megváltozott erőviszonyokat.
– Nem, persze hogy nem – rázta meg a fejét György. – De
az ő korukban az lenne a legijesztőbb, ha valami
normálisat tennének – vonta meg a vállát, én pedig
hálásan pillantottam rá a kijelzőn át.
– Na, ne vicceljetek velem, ez akkor is elfogadhatatlan –

dühöngött tovább anyu.
– Bármi is történt, a lényeg, hogy odaértek rendben,
Körte segített nekik, és… És majd várjuk, hogy holnap
visszajöjjenek. Mást úgysem tehetünk. Örüljünk ennek –
szólt György, és miután anyu átgondolta a hallottakat,
hosszú tűnődés után megrázta a fejét.
– Jó, értem, a dolgok alakulása és a Bexi-jelenség miatt
teljesen kiment a fejemből, hogy milyen lenne egy átlagos
tizenévessel az élet – értette meg. – Idegesítő! – tette hozzá
gyorsan, még mindig mérgesen.
– Ne haragudj – szóltam halkan.
– Én is elnézést kérek – közölte Márk.
– Édesem, te semmiről sem tehetsz – mosolygott anyu
kedvesen. Mármint Márkra.
– Hát ezt nem hiszem el! – ráztam meg a fejem
döbbenten.
– Rebeka, holnap, ha hazaértél, számolunk! – meredt
rám anyu dühösen.
– Jó, még úgysem számoltunk soha – bólintottam utalva
arra, hogy az elmúlt években tényleg nem alakultak úgy
a dolgok, hogy akár egyszer is kihúzzam a gyufát,
amolyan igazi kamaszként. Tizenhat évesen lettem egy
ország által ismert előadó, az életem reflektorfényben
zajlott, úgy nőttem fel, hogy minden lépésem köztudott
volt, és nem hibázhattam. A mai húzásommal lehet, hogy
kimaxoltam a „szülők rémálma” kategóriát, de
mentségemre legyen mondva, hogy az első komolyabb
balhém volt, talán egész életemben. Valószínű, hogy anyu

is ugyanezen gondolkodott, mert megenyhült az arca, és
szomorúan pislogva nézett rám. Ezer emlék suhant át az
arcán, az elszalasztott osztálykirándulásaim, a barátok
nélküli év, turné az ország legkülönbözőbb pontjait
érintve, nyári fesztiválok, ahová más fiatal szórakozni, én
azonban dolgozni mentem fellépőként. Elmaradt randik
egy hétköznapi sráccal, helyette díjátadók és műsorokban
való szereplés. Negatív kommentek ezrei, éjszakai
dalszövegírás, amíg a korombeliek bulikba jártak, engem
azonban nem hívtak. Százállomásos nyári turné,
autópálya szélén lévő benzinkúton kajálás, egymást érő
fellépések. Rádiós sikerlista, magántanulás osztálytársak
nélkül.
Anyu fáradtan beletúrt a hajába és lesütötte a szemét.
Soha nem titkolta, hogy óriási dilemmát okoz neki az,
hogy vajon jól tette-e, amikor hagyta, hogy Bexi legyen
belőlem. A kétéves kitérő után pedig magamtól
kanyarodtam vissza arra az útra, amit eredetileg nekem
szánt. Mindezt átgondolva kinyitotta a szemét, és rám
nézett a kamerán keresztül.
– Reggel beszélünk, jó éjszakát – mondta ki az
érzelmeitől és emlékeitől összekavarodva.
– Rendben – biccentettem hálásan.
– De ne hidd, kisasszony, hogy ez ennyi volt! Lesz
következménye – váltott vissza szigorúra.
– Szobafogság? – nevettem el magam ösztönösen.
– Talán. Ilyenkor azt szokták, nem? – nézett körbe
tanácstalanul.

– Olyasmi – értett egyet György.
– Akkor holnaptól! – biccentett anyu.
– Be kell mennem a suliba az első előkészítő előtti
megbeszélésre – jutott eszembe.
– Akkor holnapután – engedett.
– Pop/Rock hangbeállás – húztam el a számat.
– Akkor utána – forgatta a szemét.
– Szombaton élő Pop/Rock-adás, amiben fellépek –
emlékeztettem.
– Hát ez nem igaz, Beki, csak van egy átkozott nap,
amikor anyád lehetek, és megbüntethetlek, amiért
leléptél Bad Kriegeshoffba!
– Bad Eisenkappel! – szóltunk rá egyszerre
valamennyien. Anyu dühösen legyintett, hogy ez
részletkérdés, és várakozón nézett rám.
– Mit szólsz a vasárnaphoz?

–

érdeklődtem

szórakozottan.
– Nekem megfelel – bólintott. – Akkor vasárnap szigorú
leszek, és itthon maradsz!
– Rendben – mentem bele az alkuba. – De addig… –
próbálkoztam.
– Addig elfelejtjük – sóhajtotta kelletlenül, mire
hangosan felnevettem.
– Szeretlek – mondtam hálásan a kamerába, anyu
pedig teljesen összezavarodva bólintott.
– Én is téged – adta meg magát, aztán úgy döntött, hogy
inkább humorral oldja a kialakult szituációt, és
hozzátette: – Vagyis, a jelenlegi helyzetben, hogy te is

megértsd ott, Karintiában, inkább úgy mondanám, hogy
Ich liebe dich – közölte, mire felnevettem.
Miután letettük, leültem az ágyra, és az ölembe
ejtettem a telefont.
– Jól vagy? – érdeklődött Márk, és megállt előttem.
– Persze – feleltem a lehető legmeggyőzőbben. – Csak
még nem csináltam ilyet, és kicsit lelkifurdalásom van –
ismertem be.
– Hogy érted, hogy még nem csináltál ilyet? –
csodálkozott Márk megjátszva magát. – Azt mondod, Beka,
hogy még soha nem ragadtál Bad Eisenkappelben?
– Nem – nevettem a fejemet rázva.
– Semmit nem éltél, amíg ez nem történik meg veled –
közölte, én pedig nevetve felnéztem rá.
Kopogtak a szobaajtón, mire mindketten odakaptuk a
fejünket.
– Mondd, hogy nem Aszádék teleportálták ide magukat,
hogy trollkodjanak velünk – motyogtam döbbenten.
– Csak a kaja jött meg – indult Márk az ajtó felé. –
Vagyis remélem – tette hozzá szórakozottan, és kinyitotta.
Egy tálcával a kezében jött vissza a szobába, és letette az
asztalra.
– Mit rendeltél? – kérdeztem felállva az ágyról, és
levettem az egyik fedelet, hogy belessek alá.
– Fogalmam sincs, mindenfélét. Egyél nyugodtan,
mindjárt jövök – indult a fürdőszobába, és becsukta maga
mögött az ajtót.
Az egyik tányért az ölembe vettem, törökülésben

felültem az ágyra, és enni kezdtem a tévé képernyőjét
bámulva, miközben hallottam, hogy a fürdőszobában
megnyílik a zuhany. Egy pillanatra abbahagytam a
rágást, és felvont szemöldökkel eltűnődtem, majd
folytattam az evést. Néhány perc múlva kinyílt a
fürdőszobaajtó, Márk pedig gőzfelhőben lépett ki, csupán
egy törölközővel a derekán. Éppen valami desszertet
kóstoltam meg, amikor megpillantottam, és majdnem a
torkomon akadt a falat a látványtól.
– Nem veszed le a ruhád? – kérdezte.
– Tessék? – kerekedett el a szemem, és kezem megállt a
levegőben, éppen akkor, amikor bele akartam harapni a
sütibe.
– Mármint… – röhögte el magát. – Még mindig a vizes
cucc van rajtad – magyarázta kijavítva az előző beszólását,
nekem pedig akkor tűnt fel, hogy még mindig vizesen
tapad rám a farmerem és pólóm, mert a nagy
telefonálgatásban és evésben már annyira megszoktam,
hogy szinte észre sem vettem.
– Tényleg, igazad van – álltam fel, és letettem a tányért
az asztalra, majd a fürdőszoba felé indultam, csak előtte
el kellett mennem Márk mellett, ami nem volt annyira
egyszerű, tekintve, hogy az ágy és tévészekrény közötti
szűk helyen állt, összesen egy törölközővel a derekán. –
Bocs – próbáltam kikerülni, zavartan lépve elé, igyekezve
nem tudomást venni arról, hogy a mellkasán még nem
száradtak fel a vízcseppek, és hogy ez az ember állandóan
úgy néz ki, mintha címlapfotózásra készülne.

Márk

szórakozottan

figyelte

a

zavartságomat,

és

egyáltalán nem segített, eszébe sem jutott félreállni, vagy
ilyesmi, csak vigyorogva szemlélte, ahogyan azt sem tudva,
hová nézzek, megpróbálok elmenni előtte.
– Minden oké, Beka? – vigyorgott az arcomba.
– Persze, miért? – kérdeztem szapora pulzussal
ácsorogva, és összeszedve magam a szemébe néztem.
– Csak kérdeztem – tette az ártatlant, és továbbra is
előttem állt a hülye kidolgozott felsőtestével, a hülye
elégedett mosolyával és a hülye tökéletességével. A
francba.
Erőt vettem magamon, és megtámasztva a mellkasát,
kiléptem oldalra, majd egy „szabad vagyok!” sóhajjal
végre kifújtam a túlságosan régóta bent rekedt
levegőmet, és elindultam a fürdőszobaajtó felé.
– Milyen a kaja? – szólt utánam vigyorogva.
– Egész jó – válaszoltam, mert azt mégsem mondhattam,
hogy többszörösen a torkomon akadt. Becsuktam magam
mögött az ajtót, aztán megtámasztottam a két karom a
mosdó szélén, és a tükörbe bámulva megráztam a fejem.
Az nem lehet, hogy Nagy Márk már megint totálisan
kikészít minden egyes mozdulatával és tettével, miközben
önelégülten nézi, hogy zavaromban azt sem tudom, merre
kapkodjam a fejem. Nem, velem nem ennyire egyszerű,
bennem emberére talált már egy évvel ezelőtt, és sose
hagytam magam vele szemben. Ahogy most sem fogom.
Hirtelen felindulásból, úgy, ahogy voltam, vizes ruhában
a kilincshez nyúltam, és kinyitottam az ajtót, ami kifelé, a

szoba felé nyílt, így biztos lehettem benne, hogy látja,
majd úgy hagytam, és megengedtem a vizet. Itt volt az
ideje, hogy az ő torkán akadjon meg a falat.
Magabiztosan nekidőltem a mosdónak, és összefontam
magam előtt a karomat, várva, hogy erre mit reagál,
miközben a zuhanyból a forró gőz kiáramlott a kis
helyiségbe.
Vigyorogva
kiélveztem,
hogy
Márk
valószínűleg a szobában gondolkodik, hogy most mi a
fenét csináljon, aztán megjelent az ajtóban, és röhögve
megrázta
a
fejét,
ahogy
meglátott.
Karjával
megtámasztotta az ajtófélfát, és kérdőn nézett a
szemembe.
– Mi a fenét csinálsz? – kérdezte szórakozottan.
– Elrontom a vacsorádat. Ha már te is elrontottad az
enyémet – vontam meg a vállamat mosolyogva, mire Márk
nevetve bólintott, és odalépett hozzám, átkarolta a
derekamat, és szorosan magához húzva megcsókolt.
A hevessége kissé váratlanul ért, és levegőt kapkodva
fordítottam félre a fejem, a meztelen hátába
kapaszkodva, miközben Márk belecsókolt a nyakamba.
Hátraléptem, magammal húzva őt is, így pillanatok alatt
bent álltunk a forró zuhany alatt, a vízsugár alatt, és
miközben a szájára tapasztottam a számat, felemeltem a
két karomat, Márk pedig megfogta a vizesen rám tapadó
pólóm alját, áthúzta a fejemen, majd magunk mellé dobta
a zuhanytálcába, én pedig a csempének vetettem a
hátam, és szorosan magamhoz húzva átöleltem.

14.
A hotel vakítóan fehér fürdőköpenyében ültem az ablak
előtti széken, és az odakint csituló vihart figyeltem a
csendes, sötét szobában, ahol csak Márk egyenletes
légzése hallatszott, ahogyan aludt, semmi más. A tévét
kikapcsoltuk és a lámpákat is leoltottuk, így teljesen sötét
volt, csak a telefonom kijelzőjének tompa fénye világított
a kezemben. Az órára nézve megállapítottam, hogy
csütörtök van, és hajnali kettő múlt, így alig néhány óra
múlva indulunk vissza. A hotelszobában ülve irreálisan
messzinek tűnt minden. A többiek, a kiadó, a Pop/Rock, a
sulim… Kemál, ahogyan száz baklavával állt a körúton
utánunk nézve. Régnek tűnt, pedig alig egy nap telt el. A
telefonomon megnéztem híreket, és csekkoltam a
közösségi oldalakat, mert attól, hogy mi leléptünk, az élet
még nem állt meg. Sőt, kifejezetten pörgött. A Pop/Rock
régi döntős előadásokkal népszerűsítette a műsort, sőt,
fizetett hirdetésben reklámozta a szombati adást, aminél
óriási volt a lájkszám és az érdeklődés. A Körte Records
megalakulásának hírére teljesen felbolydult a szakma, a
Botond által létrehozott kiadói Facebook-oldalon
elképesztően sok komment érkezett amatőr és már
befutott zenészektől is. A gratulációkon túl a legtöbben
afelől érdeklődtek, hogy miként lehet a kiadóhoz kerülni.
A Körte Recordsról egyébként több híroldal is cikkezett,
ezeket Botond kivétel nélkül megosztotta a kiadó újonnan
létrehozott Facebook- és Instagram-oldalán. Erre az óriási

hype-ra a MusicNotes reakciója az volt, hogy kiírta a
felületeire, a kiadó demókat vár új előadóktól. Tehát már
most erős konkurenciának érzik Körtét, és elindult a
kiadói harc az előadókért és tehetségekért. Ez gyors volt.
A titkos, közös csoportunkban eközben Betty az iroda
ajtajára szánt névtábla gravírozásában kért segítséget,
mert nem tudta eldönteni, hogy a kettő verzió közül
melyik az „elegánsabb”. A kommentek a következők
voltak a kérdésére:
Pepe: A bal!!!
Bogyó: A jobb oldali szebb.
Puding: Nekem is a bal tetszik.
Anti: A jobb ezerszer elegánsabb.
Evelin: Szerintem a bal.
Pabló: Mindegy, csak ne tegyétek magasra.
Botond: Legyen a jobb!
Körte: Nem néz ki jobban a bal?
Sanyi: Egyértelműen a bal.
Daniella: Leszarom.
Lejjebb pörgettem, ahol megláttam Körte grafikáját a
kiadó tervezett logójáról, ami alatt azt kérdezi, hogy kinek
hogy tetszik. Mosolyogva néztem az ábrát, és a fejemet
ingattam közben, mert hajlamos vagyok elfelejteni, hogy
Körte eredetileg tetoválóművész, így a rajzai egytől egyig
rettenetesen profik, mindenfajta grafikai feladatot el tud
végezni. A kiadó logóját egyszerűre, de mégis a lehető
legkifejezőbbre tervezte. Egy körtét ábrázolt (mármint
gyümölcsöt), aminek oldalán volt egy lyuk, ahonnan egy

kukac nézett ki. Azonnal megértettem a célzást, a kép
tökéletesen kifejezte az érzéseinket és tapasztalatainkat
arról, hogy tulajdonképpen ez egy „rohadt szakma”, de
azért szeretjük. A kép óriási virtuális ovációt váltott ki a
csoportunkban, mindenki elég menőnek találta, teljes volt
az egyetértés. Körte megköszönte a dicséreteket
kommentben, és hozzátette, hogy éjjel még dolgozik rajta,
hogy tökéletes legyen, mielőtt publikussá teszi. Addig
maradt profilkép nélkül a kiadó oldala.
Belájkolgattam a posztokat, aztán ránéztem az
Instámra. Nagyon sok képen megjelöltek, a legtöbb a
tavalyi Pop/Rock duettestjének fotója volt, ami újra
aktuálissá vált a szombathoz közeledve, de köztük volt a
benzinkúton készült mai szelfi is. Mosolyogva lájkoltam a
képet, és kommenteltem egy szívet is, mert a benzinkúton
dolgozó lány nagyon kedveset írt a képünkhöz, aztán
átugrottam Márk Instájára, hogy megnézzem, minden
rendben van-e az oldalán. Utoljára ma reggel rakott ki
képet a Pop/Rock felvételéről, amire döbbenetesen nagy
volt a feedback. A Márkerek gőzerővel készültek a
szombati adásra, több száz fotón jelölték Márkot,
újságcikkeken, posztereken, régi és új képeken, szívecskés
filterrel, montázsban vagy a dalainak szerkesztett képén.
Büszkén nézegettem az oldalát, és kicsit mérges lettem,
hogy miattam egész nap nem töltött fel új tartalmat,
úgyhogy sóhajtva megállapítottam, hogy erre figyelnem
kell a jövőben Márk helyett is.
„Miért vagy ébren, gyerek?” – ugrott fel hirtelen az

értesítés a kijelzőmön. Ezek szerint Körte észrevette, hogy
online vagyok.
„Csak… Megnéztem a netet” – válaszoltam.
„Minden rendben ott?”
„Ühüm…” – írtam meg, és tettem hozzá egy piruló fejű
szmájlit is.
„Kímélj meg a részletektől” – jött azonnal a válasz, mire
halkan elnevettem magam. „Márk?” – kérdezte egy újabb
üzenetben.
„Alszik. Elfáradt” – írtam meg neki.
„MONDOM, KÍMÉLJ MEG A RÉSZLETEKTŐL!” – üzente,
én pedig sóhajtva válaszoltam:
„A vezetésben, Körte! A vezetésben fáradt el!”
„Jó, hagyjuk inkább” – írta.
„Hogy állsz a logóval?” – váltottam témát.
„Jól, lassan kész vagyok vele. Közben Sleisz YouTubecsatornáját hallgatom.”
„Hogyhogy?”
„Az eljegyzési buli után rákerestem. Te, nem mondtad,
hogy ez a kölyök ennyire tehetséges.”
„Azt hittem, tudod, állandóan velünk van.”
„Igen, de mindig untam, amiről beszélt” – írta meg.
Mosolyogva megráztam a fejem.
„Anti fantasztikus hegedűs, és hihetetlenül kitartó,
rettenetesen sokat gyakorol. Akkora fejlődést mutat
hónapról hónapra, hogy csak fogom a fejem.”
„Jó, akkor jól láttam, hogy nagyon jól tolta a bulin.”
„Igen. Pedig arra nem is volt ideje felkészülni. Majd

gyere el egy versenyére legközelebb.”
„Jó. Te, gyerek…”
„Hm?”
„Nagyon kevesen nézik a csatornáját. Alig háromszáz
megtekintés videónként. Minek tölti fel hétről hétre, ha
senkit nem érdekel?”
„Mondom, hogy kitartó” – írtam meg mosolyogva. –
„Amúgy a háromszázból egy mindig én vagyok” – tettem
hozzá gyorsan.
„Sokkal szarabb produkciók ezerszer nagyobb
nézettséget hoznak” – mondta, én pedig összeráncoltam a
homlokomat.
„Jól sejtem, hogy rákattantál a témára?”
„Nem, csak zavar”
„Szóval rákattantál” – bólintottam mosolyogva, és
elküldtem az üzenetet.
„Talán. Egy kicsit” – ismerte el.
„Ötlet?”
„Semmi.”
„Körte!”
„Jó, eszembe jutott, hogy foglalkozhatnék vele…”
„Antival? Komolyan?” – kerekedett el a szemem, és
vadul kalapáló szívvel vártam a választ.
„Miért ne?”
„Körte, az fantasztikus lenne! Úristen, el sem tudod
képzelni, hogy mennyire örülök!”
„Ne örülj előre, gyerek, egyelőre nem kérdeztem meg,
az sem biztos, hogy benne lenne.”

„Anti? Szerintem asztmarohamot kap, ha meghallja,
hogy mentorálnád! Odalenne érte, ez minden álma!
Mindig is ez volt!”
„Jó, megbeszéljük. Most viszont tűnés aludni, mert
mindjárt indulnotok kell vissza! Amúgy milyen a szállás?”
„Kiváló” – írtam meg.
„Ennek örülök. Na, befejezem ezt a grafikát.”
„Oké. Amúgy nagyon szép lett!”
„Aszádék magukra akarják varratni.”
„Nem meglepő” – írtam, aztán elköszöntünk egymástól,
és pár percig a telefonomat a kezemben fogva
gondolkodtam, majd felálltam a székről, leraktam a
mobilt az asztalra, és végigdőltem az ágyon.
– Mondd, hogy nem a másik barátoddal beszélgetsz az
éjszaka közepén – dünnyögte Márk félálomban.
Meglepetten fordultam felé, mert azt hittem, hogy
alszik, aztán a mellkasára hajtottam a
elmosolyodtam.
– Lebuktam – suttogtam halkan.

fejem,

és

– Sejtettem – biccentett, és végigsimított a hajamon. –
Minden oké?
– Aha. Csak a félmeztelen istállótakarító fiú üzent, hogy
egész éjjel várt, hiába – válaszoltam szórakozottan.
– Sajnálom – motyogta halkan. – Hazafelé kiraklak BAZ
megyében, hogy ne szomorkodjon tovább.
– Kösz, az jó lenne – nevettem fel, és lehunytam a
szemem, miközben Márk a hajamat simogatta.

Alig négy óra alvás után a telefonom ébresztőjére riadtam
fel. Hirtelen azt sem tudtam, hol vagyok, ami nem
meglepő, mivel tényleg nem tudtam pontosan, hogy hol
vagyok. A szememet kinyitva először a mellettem alvó
Nagy Márkot vettem észre, a látványon boldogan
elidőztem egy kicsit, majd az ablak felé néztem, és
értetlenül meredtem ki rajta. Az ég kitisztult, a kora
reggeli napsütés beragyogta az egész tájat, amit látva
feltápászkodtam, és kibotorkáltam a teraszra. Hegyek
voltak körülöttem. Nagy hegyek, és erdő. Mégis mit
kerestek ott a hegyek? És egyáltalán hol vagyunk? –
tettem
fel
magamnak
a
kérdést,
miközben
megtámaszkodtam a korláton. A tegnap éjjeli viharban
semmit nem láttam abból, ami reggel tárult a szemem elé,
így kissé megilletődve mentem vissza a szobába, és
feltérdelve az ágyra megráztam Márk vállát, hogy
ébredjen.
– Márk – suttogtam, amikor kinyitotta a szemét.
– Mi az? – dörzsölte meg az arcát.
– Tudod, hol vagyunk? – vigyorogtam.
– Egy ágyban. És te is itt vagy. Ennyi infó bőven elég –
ölelte át a derekamat, és magához húzott.
– Ne már, várj – nevettem fel. – Nézz ki – nógattam.
Márk hunyorogva oldalra fordult.
– Aha, nagyon szép – bólintott, de látszólag jobban
lekötötte az, hogy velem lehet.
– Gyere – fogtam meg a kezét.
Márk félálomban felkászálódott, és hagyta, hogy a

terasz felé húzzam, közben felkapta az asztalról a
napszemüvegét, és hunyorogva feltette a szemére. A
szikrázó napsütésbe kilépve csodálkozva körbenézett, és
úgy tűnt, őt is meglepi a környezet.
– Hogy kerültünk ide? – kérdezte álmosan.
– Nem tudom, de nagyon szép – vigyorogtam boldogan.
– Várj, kihozom a telefonodat, tölts fel róla képet.
– Mi? – szólt utánam, miközben visszamentem a
telefonjáért és kivittem neki.
– Töltsd fel – tanácsoltam.
– Miért?
– Mert tegnap délelőtt óta nem posztoltál semmit, és a
Márkerek várják, mert megszokták – magyaráztam. –
Tessék, csinálj sztorikat meg szelfit, ahogy szoktad.
– Miért fontos ez? – rázta meg a fejét.
– Mert… – akadtam meg, és széttártam a karomat. –
Mert nem akarom, hogy bármi változzon az életedben
attól, hogy én is benne vagyok – feleltem egyszerűen.
Márk mosolyogva bólintott, miközben felemelte a
telefonját, és csinált néhány képet a panorámáról, amit
felrakott az Insta- és Snapchat-sztorijába, majd készített
egy szelfit, és megosztotta az oldalain.
Mellé lépve rápillantottam a képre, és a szememet
forgatva elröhögtem magam.
– Te tényleg így nézel ki ébredés után néhány perccel?
A
fotón
Márk
napszemüvegben
mosolyog,
természetesen félmeztelenül, mert miért is lenne rajta
póló. Mellesleg a táj mögötte tényleg baromi szép, de

kizárt dolog, hogy bárkinek is feltűnik.
Márk röhögve megvonta a vállát, és átkarolta a
derekamat.
– Tudom, pofátlanság, de nem tehetek róla – suttogta.
– Azért ne ess túlzásba – néztem a szemébe
szórakozottan. – Szerinted mennyi időnk van, amíg Körte
megnézi a sztoridat, és üvöltve felhív, hogy azonnal
induljunk vissza? – kérdeztem elgondolkodva.
– Nem sok. Miért, mire gondolsz, Beka? – húzta széles
mosolyra a száját, szorosabban ölelve magához.
– Reggelire – lomboztam le a válaszommal, majd
hangosan felnevettem, amikor Márk belepuszilt a
nyakamba.
A következő pillanatban megcsörrent a telefonja, mire
szétrebbentünk.
– Na, tessék, már hív is – közöltem szórakozottan, de
Márk arca komor volt, ezért kérdőn néztem rá. – Mi az?
– Ez nem Körte, hanem valami szám, ami nincs
elmentve – mutatta felém a kijelzőt, én pedig érdeklődve
néztem a hívásra, aztán kifutott belőlem minden erő, és
teljesen lesápadtam. Azonnal felismertem a számot, mert
a rémálmaimban gyakran visszaköszönt az elmúlt
években.
– Geri – sziszegtem az összeszorított fogam között.
– Mi? – döbbent le Márk totálisan a megállás nélkül
csörgő telefonja kijelzőjét nézve.
Egy pillanat alatt kellett döntenem, hogy mit csinálok,
ezért berohantam a szobába, és felkaptam a saját

telefonomat,

Körtét

hívtam

videón.

Szinte

azonnal

fogadta a felkérést, és szórakozottan nézett a kamerába.
– Kis tubicáim, ha kiromantikáztátok magatokat, és
Nagy Márk minden szögből lefotózta a karintiai táj előtt
napfényben pompázó felsőtestét, akkor talán tegyétek be
a seggeteket a kocsiba, és induljatok hazafelé – vigyorgott,
majd látva, hogy milyen fejet vágok, azonnal
elkomorodott. – Mi történt? – kérdezte megfeszült arccal.
– Pszt! Egy szót se! Geri hívja Márkot, hallgasd végig, de
nehogy közbeszólj! – hadartam. Márk belépett a teraszról
a szobába, és a szemembe nézett, megerősítést várva. –
Vedd fel kihangosítva, Körte hallja – biccentettem szapora
pulzussal.
Márk jobbra-balra mozgatva a fejét megropogtatta a
nyakát, és megpróbálta lerázni magáról az idegességet,
majd hosszasan kifújta a levegőt, és kihangosítva fogadta
a hívást.
A szobában néma csend volt, csak a folyosóról
beszűrődő távoli porszívózajt hallottuk tompán. Körte
feszülten meredt a kamerába, én a telefont fogva ültem
az ágyon, és a szám szélét harapdálva figyeltem, Márk
pedig fel-alá járkált, amikor Geri végre beleszólt.
– Szevasz, Márk – hangzott Geri hangja, amitől
végigfutott a hátamon a hideg, és megborzongtam. Senki
más nem vált ki belőlem ekkora gyűlöletet, mint ez a
szemétláda.
– Mit akarsz? – kérdezte Márk köszönés nélkül, azonnal
a lényegre térve.

Geri

hamisan

felnevetett

a

vonal

túlsó

végén,

mindannyiunkat meglepve.
– Csak dumálni egy kicsit. Láttam az előbb feltöltött
képeidet és videóidat. Gondoltam, megkérdezem, hogy
merre lazulsz, szép helynek tűnik – cseverészett.
Márk ledöbbenve válaszolt:
– Nádor, te vagy az utolsó ember a világon, akivel
dumálni szeretnék bármiről.
– Pedig több közös van bennünk, mint gondolnád –
vágta rá kapásból Geri, aztán megint erőltetetten nevetni
kezdett. – Ne csináld már, még mindig be vagy rágva a
felvétel miatt? Felejtsük már el…
– Ha életem végéig mindennap pofán verhetlek
egyszer, még akkor sem biztos, hogy elfelejthetjük, de
sokkal jobban érezném magam tőle – közölte Márk
egyszerűen.
– Mikor jössz rá, hogy csak jót tettem veled? – kérdezte
Geri.
– Miről beszélsz? – kérdezett vissza Márk.
– Ne hülyülj már, nézd meg, mit csinált Beki – hozott
szóba engem váratlanul, amitől csodálkozva felvontam a
szemöldököm, Körte pedig előrébb hajolt a kamerába, és
rezzenéstelen arccal figyelt.
– Hogy érted? – kérdezte Márk, közelebb lépve hozzám,
hogy én is, és a telefonom kijelzőjén videóhívásban lévő
Körte is jól hallja.
– Ismerd be, csúnyán kicseszett velünk. Mindkettőnkkel
– jelentette ki Geri. – Ez még össze is hozhat minket. Az

ellenségem

ellensége

a

barátom

alapon.

Figyelj,

végigkövettem az eseményeket, egészen a nyár elejétől. Jó,
oké, önös érdekből posztoltam azt a videót, de gondolj
bele, mit váltott ez ki! Ha jól magadba nézel, akkor
tudhatod, hogy segítettem ezzel. Mert a drága Beki nem
melletted állt ki, hanem a BPRP álláspontját osztotta meg,
aztán ott is hagyott téged, ha jól tudom. Kihasznált
minket, Márk. Felkapaszkodott rajtunk a nekem és neked
írt dalokkal, aztán akkor, amikor már nem kellettünk,
eldobott mindkettőnket, és most visszavonulást kiáltva
elbúcsúztatja magát, de előtte parádézik egyet abban a
műsorban, ahol mindketten versenyzők voltunk. Gondolj
bele, milyen rafinált ez a lány! Ja, és ne felejtsük el, hogy
közben vigyorog a frissen alakult Körte Records fotóján,
ami nem titkoltan azért jött létre, hogy megfúrja a
MusicNotesot. Miért nem vagy azon a fotón? Ja, persze,
azért, mert éppen nyaralsz valahol, és a hátad mögött
történt az egész. És gondolom, ezek után még elvárják,
hogy szerződj le hozzájuk, mert állítólag a barátaidról van
szó. Ne röhögtessenek már. Márk, figyelj, sokkal jobbat
mondok. Nélküled ez a Körte Records szarság úgyis
bebukik, csak rád tudnak alapozni, ha már Rebeka
visszavonul tanulni, és nem lesz többé Bexi. Mit csinál a
vadember menedzser Bexi és Nagy Márk nélkül? A
szerencsétlen Aszádékat futtatja, akik zsúrokon lépnek
fel? Vagy az Üres Utcákat, akik évszámot tévesztettek, és
nem veszik tudomásul, hogy a bólogatós hiphop kábé
annyira menő, mint a nagyanyám? Csak használni

akarnak, ha hagyod. De te nem vagy hülye, jól forgattad a
lapjaidat eddig is. Halálra van ítélve Körte kiadója, csak
veled tudná fenntartani, te meg tartsd el a vele járó
csürhét is, csak mert sokat lógtok együtt? Azért szerintem
az túlzás lenne, nem gondolod?! – szónokolt Geri, szinte
levegővétel nélkül.
Körte rángatózó arcizmokkal hallgatta a manipulátor
szavait, én pedig remegő gyomorral, szapora lélegzettel
bámultam magam elé. Márk tűnt közülünk a
legnyugodtabbnak,
mert
sikerült
megőriznie
a
lélekjelenlétét, és teljesen normális hangon reagált.
– Te ezt így látod? – kérdezte.
– Miért, te nem? Egy rakás semmirekellőt cipelhetsz a
hátadon, akik mind a te sikereden nyerészkednek,
tekintve, hogy sajátjuk nem sok akad. És a kedvenc Budai
Rebeka? Aki mindkettőnket ejtett, téged ráadásul
többször is, csorbát ejtve a hírneveden? Ezt csinálja,
ehhez ért. Az ujja köré csavar, aztán eldob, mint egy
rágót. De nehogy már egy ilyen ribanc ellehetetlenítsen
mindkettőnket! Már így is ártott eleget. Ha összefogunk,
nem lesz ellenfelünk. Gyere a MusicNoteshoz, csinálunk
közös produkciókat, fellépéseket. Odalesznek érte.
Képzeld el a közönségünket egyesülve.
– Hmm – tűnődött el Márk.
– Na, mit gondolsz? – kérdezte Geri izgatott hangon.
– Hogy ha még egyszer ribancnak nevezed Bekát,
akkor kitaposom a beled. És nem viccelek, Nádor,
komolyan megteszem! – közölte nyugodt hangsúllyal.

– Ne hülyéskedj már, hogy még mindig véded! Miért?
Mondd meg, hogy miért! – fújtatott Geri mérgesen.
– Azért, mert a beszélgetésünk elején, mielőtt
elmondtad volna a nagymonológod és a terveid,
elfelejtettél megkérdezni valamit.
– Mit?
– Hogy kivel vagyok itt. És csak hogy tudd… Ki voltál
hangosítva, te köcsög – röhögte el magát Márk.
– Mi? – rémült meg Geri hangja. – Hogy érted? Ki van
ott? Beki? Nem! Ne szívass! Dehogy van ott. Ugye nincs ott?
– kiabált, de Márk válasz nélkül hagyta, és egyszerűen
kinyomta a hívást. Dühösen ledobta a telefont az ágyra,
ami szinte azonnal újra rezegni kezdett, de ügyet sem
vetett rá, csak két kézzel a hajába túrt. – Hallottál
mindent, Körte?
– Tökéletesen – felelte komoran a menedzser. – De nem
értek egyet veled, Márk – nézett a kamerába.
– Miben? – kérdezte belenézve a kijelzőbe.
– Én fogom kitaposni Nádor belét, nem pedig te!
– Biztos, hogy nem, mert én fogom – szállt vitába Márk.
– Álljatok be a sorba! – szóltam közbe, egyszerre
elhallgattatva mindkettőt, mert úgy éreztem, elsőként
nekem van jogom megölni Gerit, és csak utánam
mindenki másnak. Ezzel sem Körte, sem pedig Márk nem
vitatkozott.
– Jól vagy, gyerek? – kérdezte Körte aggódva.
– Persze – hazudtam szomorúan. – És te? – kérdeztem
aggódva, mert azért rajtam kívül még Körtét mocskolta

Geri borzasztóan undorító stílusban. Körte lesajnálóan
legyintett, mutatva, hogy egyáltalán nem érdekli, hogy mit
hallott, én pedig úgy döntöttem, nem firtatom, mert
úgysem vallaná be, ha szíven ütötte volna Geri tahósága.
– És most mi lesz? – kérdeztem kissé letaglózva.
– Hát… – rázta meg a fejét Körte. – Nádor megint be fog
keverni.
– Szokása – biccentettem.
– Előzzük meg – vakarta meg a homlokát Körte, és úgy
tűnt, nagyon gondolkodik.
– Hogyan? – kérdezte Márk türelmetlenül.
– A nyilvánossághoz fog fordulni, az az egyetlen
fegyvere – töprengett. – Márk!
– Igen?
– Van olyan közös képetek a gyerekkel, ami most
készült? Tegnap, vagy ma?
– Mármint olyan, ami publikus? – vigyorgott Márk.
– Nyakon csaplak – pislogott Körte mérgesen.
– Csak vicceltem. Amúgy nincs, nem csináltunk közös
fotót. Mással voltunk elfoglalva…
– Márk! – förmedt rá Körte, én pedig elfojtott mosollyal
kaptam félre a tekintetem, és úgy tettem, mintha
szörnyen érdekes lenne a kikapcsolt tévé. – Nincs jobb
ötletem, töltsetek fel egy közös képet, legyen tiszta a
helyzet, hogy nehogy utólag kelljen majd megint
magyarázkodnotok, ha Nádor köpködni kezd – tanácsolta.
– Öhm – kerekedett el a szemem. – Nem tudom, ez elég
meredek… – ingattam a fejem.

– Meredekebb, ha Nádor megint névtelenül adja le a
drótot valamelyik lapnak – közölte Körte bosszúsan.
– De… Ott van a most megjelent Gál Szilárd-interjúm,
Márknak néhány napja még barátnője volt… – fogtam a
fejem tanácstalanul, és próbáltam a közönség szemével
nézni a helyzetet, ami nem állt túl fényesen.
– Elfelejtesz valamit, Beka – pillantott rám Márk.
– Mit?
– Azóta bedőlt a BPRP, és az emberek soha nem tudták
pontosan, hogy mi az igazság rólunk, mert a kiadó
manipulálta az eseményeket. Ebből volt a balhé –
vonogatta a vállát. – Ha valamikor, akkor most van itt az
ideje annak, hogy kiálljunk, és tiszta lappal kezdjünk. Aki
elfogadja, elfogadja, aki nem, az pedig nem – mondta
egyszerűen.
– Igaza van Márknak – bólogatott Körte, én pedig
átgondoltam a hallottakat, és mérlegeltem. Egy év alatt
még soha nem volt olyan alkalom, amikor nem szóltak
bele a dolgainkba, és nem irányították kívülről,
szerződésekre és megállapodásokra hivatkozva, bábként
játszva velünk, és az érzelmeinkkel. A Pop/Rock kamuból
összehozott, amikor pedig igazából összejöttünk, a BPRP
szétválasztott minket. Egyszer sem lehettünk együtt
normálisan, mert esélyt sem hagytak nekünk.
– A Körte Records PR osztálya engedélyt ad a képre? –
kérdeztem, mire Körte elkerekedett szemmel nézett a
telefonom kijelzőjéről.
– Te hülye vagy, gyerek? – meredt rám, mire hangosan

felnevettem.
– Csak vicceltem – pillantottam rá hálásan.
– Tudom – bólintott. – De azért megkérdezem a PRosunkat – tette hozzá, aztán oldalra fordult, és elüvöltötte
magát. – Betty! BETTY!
– Mi az? – kiabált vissza Betty valahonnan az emeletről.
– A gyerek és Márk feltölt egy közös képet!
– És? – hangzott a válasz.
– Úgy látom, engedélyezi – fordult vissza hozzánk Körte
röhögve. – Na, töltsétek fel, aztán induljatok, ne
foglalkozzatok semmivel, Aszádék majd moderálnak az
oldalakon…
– Gondolom, lesz mit – fintorogtam behúzott nyakkal.
– Az nem olyan biztos – nyugtatott Márk kedvesen.
– Hé! Várjatok csak! – kiabálta Körte, mielőtt letettük
volna. – Mr. Felsőtest vegyen fel egy pólót a fotón, ne
meztelenkedjen állandóan! – szólt unottan.
– Tudod, mit tud ez a felsőtest? – mutatott magára Márk
elégedetten.
– Nem, de a gyerek biztosan – forgatta a szemét Körte.
– Hé! – szóltam rá felháborodottan, mire Márk és Körte
összeröhögtek, én meg egy „hülyék!” pillantást küldtem
feléjük, aztán inkább ott hagytam őket, mert nem
akartam hallani a továbbiakat.
Visszamentem a teraszra, aztán Márk is kijött utánam
a telefonjával. Mellém állva feltartotta a kezét, és készített
egy szelfit, majd mindketten a kijelzőre meredtünk.
– Jézusom – röhögtem fel a szám elé kapva a kezem. A

fotón

mindketten

totál

befeszülve

állunk,

a

természetesség legkisebb jele nélkül. Úgy néztünk ki, mint
akiket egy marketinges egymás mellé állított, és rájuk
üvöltött, hogy mosolyogjanak.
Márk egy rutinmozdulattal törölte a képet, és készített
egy újat. Annak hatására, hogy az előző annyira béna
lett, az új még rosszabbul sikerült.
– Filterezd be – tanácsoltam, de hiába, az sem segített
rajtunk. Márk idegesen megpróbálta a harmadik fotót is,
de továbbra is úgy álltunk a hegy előtt a teraszon, mint
két idegen egy vidámparkban a greenbox előtt.
– Én ezt nem értem – ingatta a fejét Márk. – Rólam
mindig jó képek készülnek, ez mi a franc? – kérdezte
kínosan röhögve.
– Semmi, csak egy kicsit nagy a nyomás, mert tudjuk,
hogy miért kell, és ettől befeszültünk – nyugtattam meg.
– De mi nem ilyenek vagyunk – mutatta felém a
telefonját, mire hátrahőköltem.
– Hát remélem – közöltem fintorogva. – Figyelj, hagyjuk,
majd megállunk útközben, vagy ilyesmi – legyintettem,
miközben odahajolva hozzá átöleltem, ráhajtottam a
fejem a mellkasára, és lehunytam a szemem. A következő
pillanatban a telefon kamerájának semmivel össze nem
hasonlítható hangját hallottam meg, amitől kipattant a
szemem, és kérdőn pillantottam Márkra.
– Ez mi volt? – döbbentem meg.
– Ez? – kérdezte, és ellenőrizte a fotót. – Egy pillanatkép
– kacsintott.

Odahajolva

hozzá

ránéztem

a

felvételre,

és

elmosolyodtam. Mert tudtam, hogy fel fogja tölteni. Olyan
volt, amit fel lehet. Őszinte.
A fotó tökéletesen visszaadta a pillanatot. Kissé
homályos is lett, mivel bemozdultunk a felvételen,
tekintve, hogy nem volt beállított. A képen Márk
napszemüvegben mosolyog, és fél karral átöleli a
nyakamat, miközben az arcom oldalról látszik, ahogyan a
mellkasára hajtom a fejem lehunyt szemmel. A képről
üvöltött, hogy imádom Márkot, és hogy kicsattanok a
boldogságtól, a felvételt látva még engem is meglepett,
hogy nem csak belülről érzem mindezt, hanem kívülről is
ennyire nyilvánvaló. Márk pedig hozta a szokásost,
rettenetesen jól nézett ki, és a mozdulatában, ahogyan
átölelt, minden benne volt, amire egy lány vágyik. Az
egész olyan „aww” hatású volt, miközben érződött rajta,
hogy spontán fotó, nem pedig beállított.
– Hát akkor… – köhintette Márk, és mielőtt posztolta
volna, egy pillanatra megállt. – Mehet?
– Mehet – biccentettem. Feltöltötte az Instájára,
megosztva a Facebookra is. Hogy félreértés ne essék, a
képen megjelölt engem, valamint a Körte Recordsot is. De
nem írt ki semmit, nem használt emojikat, sem pedig a
baromi népszerű couplegoals hashtaget. Csak feltöltötte a
fotót a két taggel. Márk zsebre rakta a telefonját, nem
nézte, hogy mi történik, mert nem érdekelte, csak
odalépett hozzám, és átölelve a derekamat magához
húzott és megcsókolt. Ebben a csókban pedig az elmúlt

egy év összes félresikerült pillanatának és félreértésének
a kompenzálása benne volt, olyannyira, hogy szinte
beleszédültem, és csak arra tudtam gondolni, hogy ha ez
jár a végén érte, akkor bármikor újracsinálom az egészet.
Mindkettőnk telefonja megállás nélkül rezgett az
értesítésektől, de figyelmen kívül hagytuk pár percig,
mert úgy éreztük, ennyi jár még azelőtt, hogy
visszamennénk az őrületbe.
Miután kijelentkeztünk a hotelből, beszálltunk a
kocsiba, és becsapva az ajtót indulásra készen álltunk. A
ragyogó napsütésben Márk nem indította be az autót
azonnal, hanem a szélvédőn át nézte a parkolót, én pedig
a rövid idő alatt extrém sok élménnyel gazdagodva
pillantottam az épületre, ahová valószínűleg soha nem
keveredtünk volna el, ha nincs az esti vihar. Mégis, így
volt tökéletes.
– Márk – szóltam halkan, mire kérdőn felém pillantott.
– Köszönöm, hogy tegnap eljöttél, és nem hagytad
annyiban a dolgot – mondtam ki.
– Úgy ismersz, mint aki hagyta volna? – mosolyodott el.
– Nem – nevettem fel, és odahajolva hozzá adtam egy
puszit az arcára. – Imádlak, te hülye – suttogtam.
– Imádsz? – csodálkozott el. – Eddig azt hittem, hogy
szeretsz, de ez az imádat dolog új nekem.
– Nem úgy értettem – forgattam a szemem elvörösödve.
– De, Beka, pontosan úgy értetted.
– Mennyi idő, mire hazaérünk? – fújtattam.
– Kb. öt óra – indította be az autót, és kikanyarodott a

parkolóból.
– Öt óra – motyogtam bosszúsan, és tehetetlenül
beletúrtam a hajamba.
– Szóval mesélj egy kicsit erről az imádatról – szívatott,
én pedig elvörösödve megráztam a fejem, és kivettem a
táskámból a fülhallgatóm. Márk felém pillantva
észrevette, és fél kézzel érte nyúlt. – Nem, nem! – röhögött,
miközben elvette tőlem. – Biztos, hogy nem – dobta hátra
a fülhallgatót a hátsó ülésre, mire szomorúan néztem
utána. – Ne hallgass zenét, akkor unatkozni fogok, és
hosszú az út. Inkább beszélgessünk – vigyorgott.
– Miről akarsz beszélgetni? – dünnyögtem kelletlenül,
előre tudva, hogy mit fog mondani.
– Egy tízes skálán mennyire imádsz?
– Jelenleg nulla – feleltem azonnal.
– Naaa – kérte ki magának. – Tegnap éjjel azért
érezhető volt az imádatod, csak szeretném tőled is hallani.
– Én kiszállok! – közöltem a fejemet fogva.
Márk kiélvezve a helyzetét vigyorogva nézett felém egy
pillanatra, és lelassította a kocsit.
– Itt jó lesz? – érdeklődött szórakozottan.
– Nagyon vicces vagy – bólogattam nevetve. Márk újra
gyorsított, miközben folyamatosan szívatott, én pedig
könyörgőn fordultam hátra a fülhallgatóm irányába, de
nem értem el. – Ó, hála a jó égnek! – emeltem fel a
telefonomat az ölemből, amikor Körte jelent meg a
kijelzőn.
– Gyerek, elindultatok már? – kérdezte köszönés

nélkül.
– Igen, pár perce, de legalább öt évnek tűnik –
motyogtam a szememet forgatva.
– Ezt nem értem, de mindegy. Láttátok a netet?
– Nem, miért? – rémültem meg azonnal.
– Beszarás a fotótok! Kicseszett nagy számokat
produkál!
– Mennyi? – kérdezte Márk.
– Ha elmondom, leesik a hajatok – lelkesedett Körte.
Mindketten csodálkozva vártunk, aztán Körte kimondta,
mi pedig elkerekedett szemmel néztünk össze.
– Ne viccelj, az nem lehet – közöltem lesokkolódva.
– Nem viccelek, gyerek. Megrengette a netet, mint a
szar! – hadarta izgatottan a saját stílusában.
– És a visszajelzések? Kommentek? Utálat?
érdeklődtem, a gyomrom pedig idegesen ugrott össze.

–

– Brutális a feedback, alig tudjuk követni. A legtöbb a
tátott szájú emoji, a szívecskés szemű emoji és a kigúvadt
szemű emoji. Meg szívek, minden színben. Ezenkívül
rengeteg a hashtag berk és hashtag márxi komment.
Folyamatosan figyeljük, de elenyésző a negatív. Ami van,
az meg nem is számít, lepörög egy pillanat alatt, annyira
sok az új reakció. A megosztások száma már most leverte
a duettdöntős képeteket – mesélte feldobódva.
– Úristen – rettentem meg.
– Amúgy pedig a legtöbb média átvette a fotót, és
lehozták főoldalon. A Pop/Rock sztár leszek! oldala is
kirakta, ők mondjuk öncélúan használják, mert ezzel

reklámozzák és harangozzák be a szombati első élő adást,
de mindegy, nem szóltam rájuk, csinálják csak… –
mesélte. – A telefonom kábé négyezer alkalommal
csörgött, hogy mondjam meg, ez reklámhúzás-e a
duettdöntőtök megismétlésére, vagy komoly, mindenkit az
érdekel, hogy akkor eddig valóban a BPRP irányította a
kapcsolatotokat, és most mi van veletek, ráadásul senki
nem tudja, hogy hol vagytok, brutális találgatások
vannak, és elkezdődtek az észnélküli tippelgetések.
– Aham – bólogattam kábán, jelezve, hogy nagyjából
felfogom, amit mond. – És most nekünk mit kell
csinálnunk? – motyogtam.
– Semmit, gyerek – nevette el magát Körte. – Csak
gyertek haza.
– Jó. Nézzem meg a netet? – kérdeztem.
– Nem kell. Kezeljük, de őszintén szólva nincs nagyon
mit. Örülnek nektek, bazki! – szólt Körte vidáman, mire
összenéztünk Márkkal. – Jó, nyilván nem mindenki, de
azokat leszarjuk, és különben is elenyésző – tette hozzá
Körte, tudatva velünk, hogy azért az internet nem az a
hely, ahol bármi is egyöntetű reakciót vált ki a tömegből.
Ahol legalább két komment van, ott a vita is felüti a fejét.
– Viszont, Márk, fontos lenne tudnom valamit…
– Igen? – kérdezte Márk, le sem véve a szemét az útról.
– Mennyire paraszt módon dobtad ki Debit?
– Teljesen oké volt – vágta rá.
– És igazából? – ismételte meg a kérdést a
menedzserünk, tudva, hogy Márk biztosan ferdít egy

kicsit.
– Most mit mondjak? – vonta meg a vállát. – Nem volt túl
boldog. Miért kérdezed?
– A posztolt fotótok után megszólaltatta egy blog, és
eléggé köpköd rád a cikkben – mesélte Körte, aztán
kijavította magát. – Rátok.
– Nem gond, neki is meglesz a 15 perce, mondjon, amit
akar – hagyta rá Márk.
– Oké, akkor nem foglalkozom vele, dühöngje ki magát,
a bulvár szereti az ilyesmit, aztán majd megunják – értett
egyet Körte.
– Nádorról valami? – kérdezte Márk.
– Semmi. A képetek után megnéztem az oldalát, csinált
egy gyors élő bejelentkezést, de szinte semmi reakció nem
volt rá, alig nézték.
– Szegény, majdnem sajnálom – vigyorgott Márk.
– Én is – dünnyögte Körte. – A rohadék – tette hozzá, mi
pedig összenéztünk Márkkal, és szavak nélkül is
ugyanarra gondoltunk. Hogy az a mocsok Geri biztosan
nagyon megbántotta Körtét azzal, amit mondott.
– Te, Körte – szólt Márk hirtelen.
– Mi az?
– Tudtad, hogy Beka imád engem? – váltott témát, mire
értetlenül széttártam a karomat. Oké, hogy fel akarta
vidítani, na de ne így…
– Persze, hogy tudtam, odáig van érted az első perctől
kezdve – kontrázott azonnal a menedzserünk.
– Körte! – kiáltottam rá tettetett felháborodással.

– Azt tudom – legyintett Márk. – De hogy imád… Az
azért durva, nem?
– Most mit vagy meglepve? Írt neked dalt, amiben
repült a felhőkön, meg volt, amiben mindent feladott, írt
olyat is, amiben ezer napot választana azért, hogy egyet
eltöltsön veled, aztán megírta, hogy nem bírja, de mégis
bírta valahol – magyarázta szórakozottan, Márk pedig
röhögve hallgatta.
– Jár erre vonat, vagy valami? – néztem ki az ablakon
kínosan, mert kezdtem úgy érezni, hogy túlzásba esnek.
– Nyugi, gyerek, csak viccelek – csitított Körte a
telefonban. – Márk, hagyjuk abba, mert megsértődik –
tette hozzá.
– Tudom – biccentett Márk.
– És a végén még elrepül egy felhőn – tette hozzá Körte
vihogva.
– Na jó, ebből elég volt. Szia, Körte! – nyomtam ki a
hívást elvörösödve, és Márkra pillantottam.
– Rendes volt tőled, hogy elterelted a figyelmét –
mondtam. Márk komoran nézte az utat, és látszott rajta,
hogy minden erejével koncentrál. Összehúzott szemmel
figyeltem, aztán nagyot sóhajtottam: – De azért lásd be,
hogy jól szórakoztál… Ne tartsd vissza, mert megfulladsz –
tanácsoltam, Márkból pedig kitört a röhögés, amit Körte
Hullócsillagos beszólása óta próbált elfojtani. Márk
megállás nélkül nevetett, amit látva én sem tudtam
tartani
magam,
hanem
akaratom
ellenére
elmosolyodtam.

– Hogy állunk az idővel? – érdeklődött Márk percekkel
később, amikor kiszórakozta magát. A telefonom
kijelzőjére pillantottam, és elhúztam a számat.
– Nem túl jól. Háromra bent kellene lennem a suliban –
mondtam idegesen azt számolgatva, hogy vajon sikerül-e
időben bezuhannom. – Lehet, hogy nem kifejezetten jó
pont, ha lecsúszok az első konzultációról – fújtattam.
– Ott leszel. Nem fogsz elkésni – nyugtatott, miközben az
erdős úton kanyarogtunk hazafelé.

15.
Csupán egyetlenegyszer álltunk meg tankolni egy
benzinkútnál, és már indultunk is tovább, mégis elkéstem
a suliból. Az eredeti terv szerint még előtte hazamentem
volna, hogy elkészüljek rendesen, de nem volt rá idő, mert
az autópálya bevezető szakasza állt a Balatonról hazafelé
tartók miatt, így több, mint egy órát vesztegeltünk a
kocsisorban araszolva, miközben engem az agybaj
kerülgetett. Három óra húsz perckor álltunk meg a
Zeneművészeti előtt. Mindketten kipattantunk a kocsiból,
mire kérdőn néztem Márkra.
– Te mit csinálsz? – kérdeztem, tudva, hogy neki már
rég a Pop/Rock stúdiójában kellene lennie, ahol várták.
– Bekísérlek – felelte egyszerűen.
Hálásan mosolyogva néztem a szemébe, majd megfogta
a kezem, magával húzva belökte az ajtót, és felrohantunk
a lépcsőn.
Az épületben néma csend volt, a nyári szünetben
megszokott kihalt folyosón visszhangzottak a lépteink,
ahogyan a megadott terem felé igyekeztünk. Az ajtó előtt
megállva
megtorpantam,
és
kifújtam
magam.
Végignéztem
magamon,
de
a
megjelenésem
menthetetlennek bizonyult, ezért csak kínomban
megigazítottam a hajam, és görcsbe rándult gyomorral
bizonytalanul bekopogtam.
– Tessék! – szólt ki a hang.
– Menj – biccentett Márk, én pedig félve benyitottam, és

beléptem a helyiségbe.
Daczi Elemér, aki a felvételemet intézte, az asztala
mögött ült, és a papírjaiba merülve fel sem nézett az
érkezésemre. Tipikus tanárreakció, levegőnek néz, hogy
éreztesse, csalódott bennem.
– Elnézést, próbáltam időben érkezni, csak… – kezdtem
halkan, mire szigorúan rám pillantott, és a nézésével
azonnal elhallgattatott.
– Személyenként harminc perc a konzultáció, a saját
időd nagy részét vetted el azzal, hogy elkéstél – nézett
végig rajtam szemrehányóan. – Ülj le!
– Igenis – mondtam lerogyva a székre, és magam elé
húzva a táskámat átöleltem, mintha védelmet nyújtó
pajzs lenne.
– Füzet és toll? – meredt rám barátságtalanul.
– Ó, persze – kezdtem kapkodni, és a táskámban
kutatva megkerestem a jegyzetfüzetemet, amibe a
dalszövegötleteimet szoktam firkálni. A tollam kupakja
valamikor leeshetett, így tiszta tinta lett tőle a kezem,
amíg sikerült bénázva kivennem.
A tanár unottan figyelte, hogy mit csinálok, majd látva
a totális felkészületlenségemet, dühösen az asztalra
csapott.
– Az istenit, Rebeka! – kiáltotta el magát. – Személyesen
vállaltam garanciát érted, amikor bekönyörögtelek az
előkészítőre!
– Tudom – motyogtam rémülten.
– Akkor ahhoz tartsd magad! Ide figyelj, engem nem

érdekel, hogy cikkeznek rólad, hogy fellépsz műsorokban,
és az sem, hogy mikor kinek a közösségi oldalán pózolsz,
amíg az nem érinti az előkészítőt. De ha ilyen látványosan
félvállról kezeled az iskolát, akkor hamarabb kiraklak
innen, minthogy találnál egy normális füzetet! Vésd az
eszedbe, hogy több százan állnak sorban a helyedért, itt
nem vagy pótolhatatlan!
– Rendben – bólogattam elfehéredve.
– Még egy húzásod van, és popsztárkodhatsz tovább
kedvedre, de ide be nem teheted a lábad többé! – vágta az
arcomba, és látszott rajta, hogy nem viccel.
– Elnézést kérek, többé nem fordul elő – suttogtam
rémülten. Komolyan, már elfelejtettem, hogy milyen is egy
egészséges tanár-diák viszony. Gyuri bácsit, az ezeréves
magántanáromat
bármikor
kijátszottam,
vagy
egyszerűen csak ignoráltam, és nem válaszoltam a
mailjeire addig, amíg nem akartam. De ez már nem az a
szituáció volt. Itt élesben mentek a dolgok, a kicsapásom
lehetősége pedig ott lebegett a fejem felett, ezzel
kényszerítve arra, hogy ne merészeljek hibázni.
– Ajánlom is! – bólintott feldúltan.
– Látta a Whiplasht? – érdeklődtem, mert valamiért úgy
éreztem, egy poéntól jobb lenne a hangulat, és gondoltam,
feldobom a témát. Daczi szeme szikrát szórt felém, ezért
behúztam a nyakam.
– Nem vagy humoros – ajándékozott meg a bókkal. –
Nyisd ki azt a szakadt valamit, és kezdd írni, amit
diktálok. Remélem, tudod tartani a tempót, mert hat

perced

maradt

a

harminc

helyett

–

pillantott

a

karórájára, és hadarni kezdett.
Azt hiszem, még soha nem görcsölt be annyira a
csuklóm, mint ez alatt a hat perc alatt, amikor is Daczi egy
pillanatig sem szánt meg, leredukálta a félórás
mondandóját percekre, kiadva a beszerzendő könyveket,
kottákat, a tananyagot, a vizsgafeladatokat, és úgy
nagyjából mindent. Amikor végzett, felszisszenve dobtam
le a noteszembe a tollat, és körkörösen mozgatva fájlaltam
a csuklómat.
– A jövő héttől már a teljes előkészítő csoportnak tartok
órát. Ha elkésel, be se kopogj a terembe, fordulhatsz
vissza – emelt fel egy papírt az asztalról, és úgy tett,
mintha belemélyedne, ezzel jelezve, hogy végzett velem,
és húzzak ki.
– Rendben. Nem fogok elkésni. Köszönöm szépen az
órát. Fél órát. Hat percet – hebegtem, és kifelé indultam.
– Rebeka – szólt utánam. Az ajtóból visszafordultam, és
kissé megtörten néztem rá. – A feladott könyvek közül
nem minden kapható, még ebookként sem, párat meg kell
rendelni külföldről. A kiszállítási díjat úgy spórolhatod
meg a leghatékonyabban, ha a többiekkel közösen
rendelsz – tanácsolta.
– Ó. Értem, köszönöm. De… – akadtam meg. – Még nem
ismerem a többieket.
– Akkor talán nem ártana – dünnyögte újra a
papírjába merülve, én pedig kiléptem a folyosóra.
Márk a falnak dőlve várakozott, az érkezésemre ellökte

magát, és feltolta a hajára a napszemüvegét.
– Minden oké? – fürkészett aggódva.
– Ühüm – bólintottam. – Csak már elfelejtettem, hogy
milyen szar sulisnak lenni – nevettem el magam.
– Te vágytál rá – ölelte át a vállamat. – Edd meg, amit
főztél – vigyorgott rám.
A lépcsőn lesétálva egy velem egyidős, vöröses-szőke,
göndör hajú lány igyekezett felfelé. Amikor meglátott
minket, ahelyett, hogy kikerült volna, azonnal
megtorpant, és úgy bámult ránk, mintha ismernénk
egymást. Az ilyen gyakran előfordul, ha az ember
valamennyire ismert, ezért nem szoktunk különösebben
meglepődni, de ez a mostani a helyszín miatt nem tűnt a
megszokott szituációnak.
– Szia – köszöntem rá elsőként, mert túlságosan
zavartnak tűnt ahhoz, hogy kezdeményezzen. Igazából
csak nézett minket, nem csinált semmi mást.
– Szia, Bexi – nyögte ki, miközben a füle mögé tűrte
hullámos haját, megrántotta a vállán a hangszertartó
tokját, és mellém pillantva Márkra mosolygott. – És szia,
Nagy Márk – tette hozzá elvörösödve.
Márk kedvesen intett neki, amitől a fejét kapkodva azt
sem tudta, merre nézzen.
– A konzultációra mész? – érdeklődtem kedvesen.
– Igen – biccentett. – Tudtam, hogy csoporttársak
leszünk az előkészítőn, mert mondták, de el sem hittem! –
nézett rám csillogó szemmel.
– Hát, én sem nagyon – nevettem fel. – Milyen

hangszeren játszol?
– Klarinét! – húzta maga elé a tokot büszkén.
– Az klassz – ismertem el.
– Te pedig zongorán és gitáron – vigyorgott. – Tudom –
tette hozzá jól informáltan.
– Igen – mosolyogtam.
– Arra gondoltam, Bexi…
– Beki – javítottam ki azonnal. – A barátoknak és
ismerősöknek csak Beki – legyintettem.
– Barátok és ismerősök – ismételgette a szavaimat. –
Azta! Oké, szóval, Beki – folytatta teljesen bezsongva. –
Van egy Facebook-csoportunk, amit az előkészítősökkel
csináltunk. Be akartalak már venni, csak túl sok Budai
Rebeka profilt találtam a képeddel, és nem tudtam,
melyik az igazi.
– Egyik sem – feleltem azonnal. – Egy álprofilt
használok a Facebookon…
– Ó, persze, gondolom, a rajongók miatt, hogy ne
találjanak meg – értelmezte azonnal. – Hát, akkor… –
gondolkodott el azon, hogy ilyenkor mi a teendő.
– Hát… – töprengtem én is, kicsit feszengve.
– Talán cseréljetek számot – segített ki

Márk,

félbeszakítva az introvertált bulinkat. Ó, tényleg, ez nem
rossz ötlet.
– Igaz – pillantottam hálásan Márkra, miközben
elővettem a telefonomat, és kérdőn néztem az előkészítős
csoporttársamra. – Milyen néven menthetlek el?
– Kovács Brigitta. Vagyis Brigi. De legyen inkább Kovács

Brigitta, gondolom, ezermillió Brigi van a telefonodban,
fogalmad sem lesz, hogy ki vagyok. Mondjuk a Kovács
Brigitta is gyakori név, lehet, hogy már ilyen is szerepel a
névjegyzékedben. De nekem az is jó, ha beszámozol.
Lehetnék Kovács Brigitta kettő. Vagy öt. Attól függ, hány
Kovács Brigittát ismersz – hadarta totálisan bepörögve, én
pedig megilletődve meredtem rá, és minden agysejtem
azon dolgozott, hogy felfogja, amit a lány hadonászva
magyaráz nekem. Végül észrevette magát, és lediktálta a
számát, amire vártam.
– Elmentettelek Brigiként – mosolyogtam rá ennyiben
hagyva a névmizériáját. – Megcsörgetlek, és akkor el
tudsz menteni te is – nyomtam be a hívást.
Brigit látszólag teljesen letaglózta az, hogy felhívom,
nem számított rá, így zavartan kezdte keresni a telefonját,
de a vállán lógó táska némiképp akadályozta ebben.
– Add azt ide addig, megfogom – vette át tőle Márk a
tokot.
Brigi arcából kifutott a vér, és elhűlten nézett rá.
– Úristen! Nagy Márk megfogta a klarinétomat! –
motyogta.
Visszatartott nevetéssel figyeltem a jelenetet.
– Brigi, a telefonod… – emlékeztettem, hogy még mindig
azt keresi. Elvileg.
– Ó, tényleg – bólogatott kissé sokkos állapotban, és
kapkodva vette elő a készüléket. – Itt is van. Akkor
elmentelek Bexiként – suttogta kábán.
– Beki – javítottam ki kedvesen, utalva arra, hogy nem

szeretnék művésznéven szerepelni a névjegyzékében.
– Persze, bocs, az én hibám, már mondtad – kezdte
ostorozni magát, és még dobbantott is egyet a lábával,
egyfajta „én hülye!” stílusban.
– Semmi gond, nem történt semmi – próbáltam
nyugtatni, és barátságosan rámosolyogtam, jelezve, hogy
nyugi.
– Megvan. Elmentettelek Bekiként – mutatta fel a
telefonját, mintha csak bizonyítani akarná, hogy így
történt.
– Szuper – biccentettem. – Viszont… El fogsz késni –
jutott eszembe.
Brigi először kérdőn meredt rám, aztán eszébe jutott,
hogy a suli lépcsőjénél tovább még nem jutott, a
konzultációja pedig már elkezdődött. Nélküle.
– Ó, oké. Megyek is. Visszakaphatom a… – pillantott
Márkra teljes zavarban, lángvörös arccal.
– Persze – nyújtotta felé a hangszert, és
megajándékozta
Brigit egy márkcsintással. Brigi
rezzenéstelen arccal meredt rá.
– Azt hiszem, hányni fogok – motyogta kipirultan.
Márk kissé értetlenül nézett rá, én pedig a szám elé
kaptam a kezem, nehogy hangosan felnevessek.
– Na jó, később beszélünk – köszöntem el tőle, mert
tényleg nem szerettem volna, ha miattam megszidják,
vagy esetleg tényleg lehányja izgalmában a suli lépcsőjét.
– Jó. Majd hívj, Beki – bólogatott izgatottan. – És
lájkoltam a mai képeteket. A többit is szoktam. Mármint, a

régebbieket. Mindkettőtöket követlek – mondta büszkén.
– És nézni fogom a műsort szombaton! – tette hozzá
gyorsan.
– Miért nem jössz el? – kérdezte Márk lazán.
– Mi? – meredt rá Brigi elfehéredve, és tényleg kezdtem
félni attól, hogy rosszul lesz.
– Gyere el az adásra, felírlak a vendégeim közé –
vonogatta a vállát Márk.
– Komolyan beszélsz?
– Persze.
– Úristen. Tényleg hányni fogok – motyogta, és az arca
valóban kissé szürkéssé vált.
– Ha gondolod – tette hozzá Márk –, kérdezd meg az
előkészítő többi tagját is, hogy érdekli-e őket a műsor
élőben – folytatta.
– Uhh. Jó. Már kérdezem is. Beírok a csoportba – fogta a
telefonját a kissé remegő kezében, és gőzerővel írni
kezdett.
– Ezek a tagok? – lépett mellé Márk, belenézve a
telefonba.
– Igen, heten vagyunk. Bekivel együtt nyolc – bólogatott
Brigi, majd a mellette egészen közel álló Nagy Márkra
pillantott. – De jó az illatod – csúszott ki a száján, aztán
azonnal elöntötte a pír a fejét.
Márk, aki a Márkerektől ennél sokkal érdekesebb
megjegyzéseket is kapott már, egy laza mosollyal reagálta
le a megjegyzést.
– Megnézhetem? – kérdezte elkérve Brigi telefonját.

– Neked is adom – pislogott rá fangirl tekintettel. Márk
röhögve átvette a készüléket, és a kijelzőt görgetve
nézegette, amikor Daczi Elemér jelent meg a lépcső
tetején.
– Brigitta, percek óta elkezdődött a konzultációd! –
szólt, majd észrevette Brigi társaságát, és hosszasan
kifújva a levegőt unottan nézett ránk. – Rebeka, valóban
azt tanácsoltam, hogy ismerkedjetek össze, de ne az én
időmet pazarold erre!
– Elnézést, csak összefutottunk, és számot cseréltünk –
mondtam behúzott nyakkal.
– És Nagy Márk meghívta az egész csoportot a szombati
Pop/Rock-adásra! – lelkesedett Brigi.
Daczi fürkészve nézte Márkot, és lesétált hozzánk a
lépcsőn.
– Nocsak. A híres Nagy Márk – lépett oda, és kíváncsian
figyelte Márkot.
– Személyesen – vigyorgott Márk szórakozottan.
– Minek köszönhetem a megtisztelő látogatást? Esetleg
érdeklődsz a komolyzene iránt? – kérdezte Daczi.
– Ó, nem. Én csak kísérő vagyok – szabadkozott Márk
azonnal.
– Sejtettem – biccentett a tanár rosszallóan. – Ha
esetleg mégis úgy éreznéd, szívesen fogadlak egy
beszélgetésre. Mindig is kíváncsi voltam, hogy mi lehet a
titka az ilyen mértékű sikernek egy viszonylag átlagos
hangi adottságokkal rendelkező előadó esetében –
gondolkodott.

– Nincs titok – vonogatta a vállát Márk. – Az átlagos
hangom mellett van egy átlagon felüli dalszerzőm, és egy
átlagon felüli kinézetem – közölte egyszerűen.
– Lenyűgöző – fintorgott Daczi, és Brigihez fordult. –
Indulhatunk?
– Persze – mondta illedelmesen, és felsétált a lépcsőn.
– Rebeka, találkozunk a jövő héten – pillantott rám
Daczi.
– Viszontlátásra – köszöntem el.
– Viszlát, Márk – szólt oda Nagy Márknak is, aki
mosolyogva ácsorgott mellettem.
– Érdekli a műsor? – kérdezte hirtelen.
– Tessék? – csodálkozott el Daczi.
– A tehetségkutató műsor.
– Nem foglalkozom ilyenekkel – közölte lesajnáló
stílusban,
egyetlen
pillantásába
sűrítve
szilárd
véleményét a témával kapcsolatban. Ami nem volt túl
pozitív.
– Oké – bólintott Márk. – Csak gondoltam, érdekelné,
hogy áll össze a show, milyenek a technikai paraméterek,
hogy teljesítenek az énekesek élőben, és hogy működik az
egész, arról nem beszélve, hogy a szombati adásban fellép
az egyik tanítványa – pillantott rám Márk, mire zavartan
elmosolyodtam. – Amúgy pedig érdekes lehet belülről
látni egy ilyet annak, aki zenei körökben mozog… Szélesíti
az ismereteit, és megerősíti vagy éppen cáfolja a kialakult
sztereotípiákat – tette hozzá, és megfogta a kezem,
miközben az ajtó felé indult.

–

Várj!

–

szólt

utána

Daczi

hirtelen,

mire

megtorpantunk és visszafordultunk. Márk időközben a
szemére tolta a napszemüvegét, és a lencse mögött
felvonta a szemöldökét, kíváncsian várva, hogy mit mond
a tanár. – Ebből az aspektusból nézve talán mégis
meggondolnám a meghívást – ismerte be kelletlenül.
– Csak nyugodtan – vonogatta a vállát Márk.
– De ha elfogadok egy ilyen lehetőséget, kizárólag a
szakmai szempontok miatt, az semmilyen hatással nincs
Rebekára és az előkészítőre. Továbbra is duplán kell
teljesítenie a társaihoz képest, ha nem triplán, főként
azért, mert az ismertsége miatt sokkal nagyobbak vele
szemben az előítéletek, ezáltal pedig az elvárások is!
– Oké – szólt Márk egyszerűen.
– Köszönöm. Akkor élnék a meghívással – köszörülte
meg a torkát Daczi.
– Rendben – reagált Márk. – Találkozunk szombaton –
búcsúzott el a kezemet fogva.
Mögöttünk még hallottam, ahogyan Brigi a tanárnak
arról magyaráz, hogy Nagy Márk megfogta a klarinétját,
és hogy ez mekkora dolog, aztán becsukódott utánunk a
kapu, és kiléptünk a délutáni napsütésbe.
– Ez iszonyatosan rendes volt tőled – néztem Márkra
hálásan. – Mármint az egész.
– Ugyan – legyintett, mintha apróság lenne. – Velük
töltöd majd a következő tanévet, jobb, ha nem lógsz ki
annyira, hanem az elején összebarátkozol velük –
tanácsolta.

– Te ebben mindig is sokkal jobb voltál – ismertem el. –
Mármint az emberi kapcsolatokban – motyogtam
zavartan, utalva arra, hogy Nagy Márkot szinte mindenki
kivétel nélkül szereti, és aki nem, az sem meri a szemébe
mondani, hanem meghunyászkodik előtte.
– Van, ami neked megy jobban, és van, ami nekem –
közölte egyszerűen. – Rémlik is valami szöveg erről – fonta
a derekam köré a kezét. – „Ami belőled hiányzott, nálam
volt, és te adtad, ami bennem nem volt meg” – idézett a
Valaholból, mire őszintén elmosolyodtam és átöleltem, és
szorosan lehunytam a szemem.
– Köszönöm – suttogtam, majd eszembe jutott valami, és
kipattant a szemem. Márk mellkasára téve a kezem
eltoltam magam tőle, és kérdőn néztem a szemébe. – Mit
néztél Brigi telefonján?
– Semmit – vágta rá azonnal.
– Mit néztél? – ismételtem meg a kérdést visszatartott
nevetéssel.
– Semmit – tagadta.
– Csekkoltad a többi csoporttársamat, ugye?
– Nem!
– De igen, tudom, hogy azt csináltad! Márk! – röhögtem
el magam.
– Dehogy!
– Márk!
– Jó, talán megnéztem őket – vonta meg a vállát lazán.
– És?
– Lógj velük nyugodtan – legyintett.

– Féltékeny voltál és ellenőrizted őket? – kérdeztem
vigyorogva.
– Ugyan, Beka – nézett rám lesajnálóan. – Nagy Márk
vagyok, szerinted kire lennék féltékeny? – mutatott
magára magabiztosan.
– Oké, ez igaz – biccentettem. – Kár, hogy a Facebookcsoportban nincsenek benne a zongora-előkészítősök… –
tettem hozzá.
– Kik? – kérdezte Márk.
– Csak pár srác. Általában félmeztelenül játszanak,
mivel csöpög róluk az izzadság egy-egy másfél órás darab
közben.
Márk pislogás nélkül nézett rám.
– Te most szórakozol velem? Milyen zongoraelőkészítősök? – vette elő a telefonját, mire hangosan
felröhögtem.
– Csak vicceltem – mondtam nevetés közben.
– Az agyamra mész, te lány – hajolt hozzám, és
mosolyogva megcsókolt, majd elindultunk a kocsijához.
A házunk előtt megállva olyan volt, mintha ezer éve lett
volna, hogy elmentem otthonról. Miután elbúcsúztam
Márktól, ő rohant a Pop/Rock stúdiójába, ahonnan
brutálisan elkésett miattam, így nem volt idő arra, hogy
bejöjjön. Az ajtón belépve köszöntem, de senki nem
válaszolt. A konyhában ellenőriztem, hogy Feri, a burkoló
sem tartózkodik-e ott, és miután meggyőződtem róla, hogy
tényleg egyedül vagyok otthon, felmentem az emeletre. A
fürdőszobában magamra csuktam az ajtót, majd a

zuhany alá beállva lehunyt szemmel a vízsugárba
tartottam az arcom, miközben az agyamban az elmúlt
huszonnégy óra emlékképei váltották egymást.
Miután kész lettem, a szobámba mentem, és sóhajtva
körülnéztem. Legszívesebben ledőltem volna aludni, mert
abból nem sok jutott az előző éjjel, de a csomagokon
elidőzött a tekintetem. Fáradt sóhajtással bekapcsoltam a
zenét a telefonomon, odaléptem az egyik dobozhoz, és
felnyitottam a tetejét. Ki kellett pakolnom, nem élhettem
többé dobozból, mert otthon voltam. Az Idlewild üvöltött a
telefonomból,
„How? You know how, sleep too long and the sand runs
out, so close to midnight” – én pedig monoton
mozdulatokkal pakoltam a szekrényekbe, fiókokba és
polcokra, belakva az új szobámat, miközben az agyamban
Nagy Márkon kívül szinte semmi nem volt. Az
ajtócsapódásra kizökkentem a bambulásból, és kilépve a
szobámból megálltam a lépcső tetején, és lenéztem az
előszobára, ahol anyu, Lili, Daniella és Evelin érkeztek
meg. A beszélgetésük és nevetgélésük élettel töltötte meg
a házat, harsányak voltak és hangosak, én pedig
csodálkozva néztem rájuk.
– Sziasztok! – köszöntem a lépcső tetejéről.
– Guten Abend! – intett anyu szórakozottan.
Oké, ezen mindenki felröhögött, mert erősen arra utalt,
hogy az elmúlt napot tulajdonképpen Ausztriában
töltöttem, úgyhogy amíg ők ezen szórakoztak, én zavartan
lesütöttem a szemem. Mindannyian vigyorogva néztek

rám, totálisan kiélvezve, hogy rákvörös a fejem, és nem
igazán bírom a szemkontaktust. Végül anyu szánt meg, és
megrázta a fejét.
– Körténél voltunk, a régi lakást rendezgettük, hogy
valamennyire kiadónak nézzen ki. A lányok pedig kérték,
hogy hozzam el őket, ha végeztünk – pillantott Evelinre és
Daniellára, akik izgatottan bólogattak. – Te mit csinálsz? –
érdeklődött anyu.
– Én… – tártam szét a karomat – kipakoltam a
szobámban. Nagyjából – motyogtam, és erőt vettem
magamon, majd a szemébe néztem. Szavak nélkül
kommunikáltunk anyuval, a tekintetünkben pedig benne
volt minden hibázásunk, minden bocsánatkérésünk, és
minden, amit le kellett zárnunk. Úgy néztünk egymásra,
mint akik tiszta lappal indulnak, és mindketten tudtuk,
hogy nem fogjuk felhánytorgatni a történteket. Egyiket
sem. Én hazajöttem és kipakoltam, ő pedig visszakapta a
régi életemet, amit mindig is szánt nekem. És ez így volt
jól.
– Oké, én vágom, hogy ez most egy ilyen fontos pillanat
lehet, családi reunion, meg a tököm tudja, de Beki, ne
csináld már, meghalok, hogy tudjam, mi a szart kerestetek
Nagy Márkkal Karintiában, miközben a fotótok letarolta
az egész átkozott internetet! – szólt Daniella izgatottan,
kissé belebarmolva a szép pillanatunkba.
– Menjetek csak, beszéljétek meg a történteket – hagyta
ránk anyu mosolyogva, lezárva a kettőnk dolgát.
Daniella, Evelin és Lili indultak felfelé a lépcsőn, majd

bevonultak a szobámba, elhelyezkedtek az ágyamon, és
mintha csak egy film kezdését várnák, nagyokat pislogva
néztek rám.
– Na, halljuk. És legyen jó a sztori, kihagytam emiatt a
sorozatom új részét, pedig olvastam spoilereket, és uhh,
szétvet az ideg – közölte Daniella.
– Mit akartok tudni? – fojtottam el a mosolyomat.
– Mindent? – tárta szét a karját Evelin.
– Hát jó – hajoltam le egy dobozhoz, és kivettem belőle
egy kapucnis pulcsit, amit a szekrényhez vittem, és
behajtogattam. – Kemálnál voltam, amikor Márk
megjelent tegnap – kezdtem lassan, a történtek elejénél.
– Jó, lapozzunk, gondolom, a szokásos volt. Szóval
Karintia – türelmetlenkedett Daniella.
– Ne már! – dobta neki Evelin az egyik párnát. – Attól,
hogy neked valami hülye sorozatrészed van, én ráérek, és
szeretném hallani az egészet – förmedt rá.
Daniella összefonta maga előtt a karját, és unottan
bámulta a plafont.
– Márk azt mondta, hogy akkor is szeretett, amikor
utált – meséltem figyelmen kívül hagyva a civódásukat.
– Aww – vigyorgott Lili, összetéve a kezét.
– Aww – bólogatott Evelin mosolyogva.
– Jó, ezt mi tudtuk, ugorjunk ahhoz a részhez, amit nem
ismerünk – dünnyögte Daniella.
– Aztán elindultunk… Nem tudtuk, hogy merre, csak…
Messzire – ismertem be.
– Ez annyira romantikus! – nézett rám Evelin boldogan.

– És csak úgy mentetek?
– Tulajdonképpen igen – bólintottam. – Fogalmam sem
volt, hogy mi lesz, és hogy működhet-e ez köztünk, mert az
elmúlt hónapok alatt, amíg hazugságban éltünk, én
tudtam az igazat, és úgy is viselkedtem, Márk azonban
tényleg továbblépett. Ezt pedig nem tudtam fejben rendbe
rakni, egészen addig, amíg Márk be nem vallotta, hogy
Debi és ő… – kezdtem, majd megakadva a húgomra
néztem, aki mosolyogva hallgatott. – Szóval, amíg ki nem
derült, hogy Debi és Márk soha nem… – pillantottam
Daniellára és Evelinre a szememet meresztgetve, hogy
értsék, mit mondok.
– Hogy ők nem sakkoztak – segített ki Evelin.
– Igen! – csettintettem megkönnyebbülten.
– Hah, komolyan? – biccentett Daniella elégedetten.
– Igen – mosolyodtam el. – És ezt tudva már nem
nagyon érdekelt semmi – ismertem be.
– Megértem. A sakk az szerintem sem fért volna bele,
akkor sem, ha végig abban a tudatban volt Márk, hogy
dobtad, és vége. Nem telt el annyi idő a szakításotok óta,
hogy… legyen sakk mással – bólogatott Evelin Lili
jelenlétében tovább használva a metaforát.
– Így van – helyeselt Daniella is. – De nyugtass meg,
hogy ti végül sakkoztatok…
– Daniella! – förmedtem rá elvörösödve, miközben
Daniella és Evelin röhögve figyeltek, Lili pedig unottan
nézett ránk.
– Ti teljesen hülyének néztek? Milyen sakk? – kérdezte

köztünk kapkodva a fejét. – Jó, hogy nem virágokról és
méhekről beszéltek – motyogta teljesen leoltva
mindhármunkat, miközben feltápászkodott, és az ajtó felé
indult. – Megyek, felragasztom az egyetlen hiányzó
poszteremet a falra, ti pedig beszélgessetek csak a…
sakkról – hagyta ránk, és kiment a szobámból. Daniella és
Evelin röhögve néztek utána, én pedig lángvörös fejjel
ácsorogtam, és azon tűnődtem, hogy mikor nőtt fel a
húgom annyira, hogy már ne lehessen virágnyelven
átverni.
– Szóóóval – vigyorgott Evelin. – Mi újság van
Karintiában? – vonogatta a szemöldökét, mire Daniella is
bekészült az előadásomra, és azt várta, hogy kezdjek
mesélni.
– Oké – adtam meg magam végül. – Olyan viharban
érkeztünk meg a hotelbe, amilyet még nem láttam. A
fákat kicsavarta a szél, nem láttunk semmit a szélvédőn,
csak akkor, amikor a villámok betöltötték az egész eget,
aztán beestünk a szállodába, és megkaptuk a szobát, amit
Körte intézett nekünk… Csuromvizesen léptünk be,
aztán…
– Aztán? – kérdezték egyszerre, elakadó lélegzettel.
– Aztán anyu üvöltözött velem a telefonban egy csomót
– fejeztem be.
A lányok csalódottan bámultak az arcomba, amolyan
„nem egészen erre számítottunk” pillantással.
– Ne már – röhögött fel Evelin. – Ennyi?
– Biztos, hogy nem ennyi – erősködött Daniella. – Ugye,

Beki? – faggatott.
– Háát – sütöttem le a szemem, mire mindketten
felnevettek, és felém dobták az ágyon lévő párnákat. – Jó,
jó – tettem fel a kezem megadva magam. – Lehet, hogy volt
még valami – közöltem, és a tenyerembe temettem az
arcomat, miközben Daniella és Evelin „húú”-ztak egy sort,
és azonnal követelték a részleteket.
Igyekeztem rövidre fogni a beszámolót, mert nem
szerettem volna kiadni Márkot, de a fenébe is, baromira
jólesett kibeszélni magamból a történteket, ráadásul két
olyan barátnak, akiben ezer százalékig megbízom.
– Whoa – nézett elismerően Evelin. – Ez nekem mindig
olyan fura.
– Mármint? – kérdeztem vissza az ágy szélén ülve, az
egyik párnát a mellkasomhoz szorítva.
– Hogy Nagy Márk milyen más tud lenni. A róla
kialakult kép olyan szinten ellentmond annak, amit
mesélsz, mintha két különböző ember lenne –
gondolkodott.
– Nem, Evelin – cáfolt rá azonnal Daniella. – Márk csak
akkor más, amikor Bekivel van. Gondolom, előtte mer
saját maga lenni, a szarságokon túl, amivel eteti a népet –
javította ki, én pedig elmosolyodtam a hallottakon. Mert
igaz volt.
– Szóval így telt az éjszaka. Khm – ugrottam a témában
egyet, aztán folytattam a mesélést. – És a reggel is
szuperül indult, aztán belerondított Geri…
Daniella és Evelin elkerekedett szemmel néztek rám.

– Mi? – rázta meg a fejét a csellista, mintha csak rosszul
hallotta volna. – Hogy a bánatba került Geri Bad
Eisenkoppelbe? Bazz, valami nyomkövetőt szerelt rátok,
vagy mi az isten baja van ennek? – ámult.
– Nem, nem úgy értem, hogy ott volt. Hanem… felhívta
Márkot
–
magyaráztam
meg,
de
az
értetlen
arckifejezésüket látva ezzel az információval nem jutottak
sokkal előbbre, ezért folytattam. Elmeséltem a lányoknak
a feltöltött kép háttértörténetét, és azt, hogy mi előzte
meg. Részletesen beszámoltam Geri hívásáról.
– A rohadék – sziszegte Daniella.
– Hogy mondhatott ilyet Körtére? És végig hallotta? –
ingatta a fejét Evelin.
– Aha – bólogattam. – Geri ritka szemét tud lenni, de
ezzel igazán kitett magáért. Azt hitte, hogy Márk nélkül
csináltuk a kiadót, amíg ő elutazott, és azonnal
megpróbálta behálózni. Konkrétan azt ajánlotta fel, hogy
legyenek barátok és dolgozzanak együtt – meséltem
dühösen.
– Ilyen nincs – hüledezett Evelin. – És erre Márk?
– Közölte, hogy Geri benézte az egészet, mert nincs
egyedül, és ki volt hangosítva. Aztán lerakta.
– Ennyi? – csodálkozott Daniella.
– Talán előtte leköcsögözte – kutattam az emlékeimben.
– Na azért – helyeselt.
– Körte azt találta ki, hogy előzzük meg Gerit, mielőtt
megint bekavar a 15 perc hírnévért, úgyhogy
elkészítettük a képet – meséltem a részleteket.

– Ami a valaha volt legtöbb lájkot kapott itthoni fotó,
evör… – tette hozzá Daniella.
– Mi? – kérdeztem értetlenül.
– Ne mondd, hogy nem tudod – kerekedett el Evelin
szeme.
– Nem voltam a neten, a fotó után elindultunk haza, szó
szerint beestem a suliba, utána Márk hazahozott, és
elkezdtem kipakolni a dobozokból… – ráztam meg a
fejem. – Körte tanácsára kilőttem a telefonomat, repülő
módban van, csak zenét hallgattam rajta – emeltem fel a
készüléket, és visszaállítottam.
Abban a pillanatban e-mailek és értesítések kezdtek
záporozni, mire megnyitottam az Instát, és megnéztem
Márk oldalán a közös képünket. A számot látva
elkerekedett a szemem,
bámultam. Úristen.
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– Na, valami ilyesmi reakcióra számítottam – vigyorgott
Evelin az arcomat fürkészve. – Durva, mi?
– Én… ezt inkább visszarakom repülő módra – dobtam
le az ágyra a telefont, és egy tudat alól irányított
mozdulattal a nadrágomba töröltem a tenyeremet,
mintha valamibe belenyúltam volna, amitől szabadulni
akarok. Kissé megriasztott, amit Márk oldalán láttam, a
sajátomra nem is mertem rámenni, elég volt, ami ott
történt. A lájkszámot látva azonnal tudtam, hogy Daniella
nem túlzott, soha nem láttam még hazai profilon ennyit,
és egészen biztosan rekordot döntöttünk vele.
– Jól vagy? – kérdezte Evelin fürkészőn.

– Persze – biccentettem. – Csak nem egészen így
terveztem az utolsó Bexis hetemet – ismertem be.
– Te egyik Bexis hetedet sem így tervezted, csak aztán
közbeszólt az élet – nyugtatott.
– Akit hívhatunk Nagy Márknak is – tette hozzá
Daniella szórakozottan.
– Figyelj! Szerintem semmivel ne törődj, már csak két
nap van a műsorig, a nehezén már túl vagyunk. Mégis mi
történhetne? – kérdezte Evelin, mire hirtelen kapott egy
párnaütést Daniella irányából,.
– Mi az? – kérdezte Evelin csodálkozva.
– Inkább ne mondj ilyeneket! – húztam be a nyakam.
– Tényleg, eszednél vagy? Akármikor valaki arra
gondol, hogy már semmi nem történhet, beáll a szar! –
forgatta a szemét Daniella.
– De ne már! – kérte ki magának Evelin. – Most mi
lehet? Beki és Márk újra együtt vannak. Megalakult a
Körte Records. A sulival minden oké Bekinek. A régi lakás
nem veszett el végleg. Geri le lett zúzva a közös fotóval.
Balogh valahol a világ végén bujkál, már nem árthat
Bekinek… Végre minden rendben van! Halljátok? Minden
rendben – mosolygott Evelin lelkesen.
Daniellával átgondoltuk a hallottakat, és bármennyire
is nehéz volt elképzelni, végül igazat kellett adnunk
Evelinnek. Valahogy hirtelen minden stimmelt. És ez
annyira életidegen volt számunkra, hogy ahelyett, hogy
örültünk volna, szorongva vártuk, hogy ránk szakadjon
az ég. Semmi másért, csupán azért, mert már megszoktuk.

– Lányok, kértek pizzát? – nyitott be anyu a szobámba.
– Igen – feleltük egyszerre.
– Akkor rendelek – vigyorgott anyu, és ahogyan
végignézett rajtunk, azt láttam az arcán, hogy tökéletesen
elégedett, és régóta várta, hogy csütörtök este a
barátnőim nálunk legyenek, ahelyett, hogy koncertről
jönnék haza az országúton egy vidéki fellépésről.
Miután anyu kikérdezett minket, hogy kinek mit
rendelhet, feldobta, hogy esetleg csinál nekünk jeges
kakaót sok tejszínhabbal, csak hogy filmszerű legyen a
lánybuli, de erről inkább lebeszéltük, és megelégedtünk a
pizzával. Anyu a vállát vonogatva kiment.
– Tényleg, Balogh
– jutott Daniella
eszébe
visszakanyarodva az előző témához. – Mi lehet vele? –
tűnődött el.
– A legfrissebb hírek szerint Thaiföldön van, többen is
látták – közölte Evelin. – De nincs róla fotó, tehát nem
tudom, bárhol lehet.
– Én el tudom képzelni Thaiföldön – gondolkodtam. –
Ahogyan megcsillan a napfény a hátranyalt fekete haján
– képzeltem el.
– Igen, én is simán látom magam előtt – bólogatott
Evelin. – Ül a parton, a napágyon, fogja a bazinagy
koktélospoharát…
– Aztán maga mellé néz, és elégedetten bólint a
talicskáinak – folytatta Daniella. Egyszerre tört ki
belőlünk a röhögés, ahogyan a volt kiadótulajdonost,
akinek naponta újabb és újabb zsarolási ügyei kerülnek

nyilvánosság

elé,

elképzeltük

egy

távoli

szigeten,

miközben élvezi a trópusi klímát a talicskái társaságában,
amit telerakott pénzzel az elmúlt években. Még a
gondolat is szórakoztató volt.
– Biztosan talált magának egy thai Botondot, akire
ráüvölthet, hogy rosszul csinálja a kávét – kalandozott el
Evelin, mi pedig nevetve hallgattuk.
– Az biztos – feleltem röhögve.
– De bárhol is legyen, ott biztos, hogy van internet, és
ezer százalék, hogy látta a közös képedet Márkkal –
vigyorgott Evelin elégedetten.
– Gondolod?
– Ezt a fotót mindenki látta. Az is, aki nem akarta –
biztosított.
– Hát, ha csak annyit értünk el vele, hogy még egyszer
felidegesítjük Baloghot, már megérte feltölteni –
bólogattam,
majd
megborzongtam,
amikor
a
kiadótulajdonos hangjának emléke a fülemben csengett,
ahogyan nyájas hangon Bexikémnek szólít, miközben
kizsarolja a lelkemet is. Brrr.
– Annál sokkal többet ért el a Márxi kép – szólt Evelin.
– Márxi? Most komolyan… – forgattam a szemem
nevetve.
– Akkor Berk – vonta meg a vállát.
Miután megérkezett a pizzánk, mind a

hárman

törökülésben nekiestünk a szőnyegen, és a szeleteket
cserélgetve beszélgettünk tovább a spontán kialakult
lányos estén. Miután Evelin feltöltötte Snapchatre, hogy

mit eszünk, azonnal megcsörrent a telefonja.
– Bogyó az, kihangosítom – mondta, és letette a telefont
a szőnyegre a kis körünk közepére, hogy mindannyian jól
halljuk.
– Mi újság? – érdeklődött Evelin.
– Mi az, hogy mi újság? – háborodott fel Bogyó azonnal.
– Ti pizzát esztek úgy, hogy minket nem hívtatok? Milyen
testvér vagy te? – kérdezte sértetten, mire nevetve a
kezembe vettem egy szeletet, és aláhajolva megpróbáltam
beleharapni a lelógó szélébe.
– Először is, nem vagyok a testvéred – röhögött Evelin. –
Másodszor pedig – folytatta. – Lánybulit tartunk Bekinél,
fiúk kizárva.
– Mi? Mit mond? – üvöltözött a háttérben Pepe és
Puding is.
– Hogy lánybuli van Bekinél – magyarázta nekik Bogyó.
– És nem hívtak minket??? – ordította Pepe. –
Fehérneműben párnacsatáznak és közben nevetgélnek? –
fantáziált az Aszád, mire mindhárman összevont
szemöldökkel néztünk össze.
– Nem – válaszolta Daniella egyszerűen. – Beki a
körmét reszelgeti, Evelin felpuffadt a kajától, én meg
nyomkodom a pattanásaimat – hazudta, mi pedig
Evelinnel hangosan felröhögtünk. – Ilyen egy igazi
lánybuli, bocs, ha összetörtem a kis képzelt világotokat –
tette hozzá a csellista.
– Daniella, utállak – közölte Bogyó elkedvetlenedve,
mire valamennyien elnevettük magunkat.

– Ti mit csináltok? – érdeklődtem a fiúktól, akik teljesen
lehangolódtak Daniella szavaitól.
– Most végeztünk a pakolással a Körte Recordsban –
felelte Bogyó.
– Mit pakoltatok?
– Elhoztunk ezt-azt Sanyival a BPRP irodájából… –
ismerte be, mire felszaladt a szemöldököm.
– Mi? Hogy érted? – kérdeztem a fejemet rázva. – Mit
loptatok el?
– Nem loptunk semmit! – tagadta Pepe beleszólva a
beszélgetésbe. – Használaton kívüli tárgyakat emeltünk
át A pontból B pontba – szépítette.
– Rémesek vagytok! – nevettem a fejemet fogva. – Körte
és Botond ki fog nyírni titeket.
– Körte elfoglalt, befektetőkkel tárgyalt egész nap.
Botond meg velünk volt…
– Mi? – csodálkoztam el, mert képtelen voltam elhinni,
hogy Botondot sikerült beszervezniük cinkostársnak. Erre
is csak Aszádék képesek. – Mibe kevertétek szegényt? –
sóhajtottam.
– Viccelsz, Beki? Mi kevertük bele? Neki van kulcsa, ő
engedett be minket. Sőt, az ő ötlete volt, hogy hozzuk el
Balogh mahagóni tárgyalóasztalát – közölte Pepe
ünnepélyesen.
– Ti lenyúltátok az asztalt? – kerekedett el a szemem.
– Nem, ez így nem pontos kifejezés. Használatba vettük.
Jogilag így hívjuk – erősködött Bogyó, aki úgy tűnik,
komolyan vette a doktori címet, amit önkényesen osztott

ki magának.
– Szóval berendeztétek az irodát? – röhögött Evelin.
–
Ja,
mondhatjuk.
Nem
akartuk
Körtét
pluszköltségekbe verni, gondoltuk, ezzel ne legyen gondja,
és megoldottuk magunk – mesélte Bogyó. – Sanyi négyszer
fordult a busszal, mire mindent át tudtunk cuccolni. A
kávéautomatával meggyűlt a bajunk.
– Nem akarom hallani a részleteket – fogtam a fejem
elképedve.
– Már késő, tudsz róla, tettestárs vagy – vihogta Bogyó.
– Örülök – feleltem mosolyogva.
– Most megyünk, és leisszuk magunkat – avatott be a
további terveibe.
– Jó szórakozást. És vigyázzatok magatokra! –
köszöntem el.
– Nektek meg jó lánybulit. Ami akkor is olyan,
amilyennek mi képzeljük! – erősködött az Aszád.
– Nyilván – bólintott Daniella. – Most habszivaccsal
bőrkeményedést fogok leszedni a sarkamról, tök szexi lesz
– tette hozzá gonosz mosollyal az arcán.
– Daniella, te állat! Ha még egyszer ilyeneket mondasz,
kinyírlak – üvöltötte el magát Puding.
– Most miért? – vigyorgott Daniella elégedetten.
– Mert fogalmam sincs, hogy lehet az, hogy egy lány,
mint te, aki úgy néz ki, mint egy Victoria’s Secret modell,
miként tud kiábrándítani mindenkit egyetlen mondatával
– förmedt rá Bogyó, majd miközben mi nevettünk,
Aszádék lerakták a telefont, és inkább elmentek piálni,

hogy az alkohol kimossa az agyukból a Daniella által
felvázolt lánybuli képeit.
A csellista a vállát vonogatva elégedetten nyúlt egy
újabb pizzaszeletért, én pedig kérdőn néztem Evelinre.
– Tényleg, sikerült beszélni a műsor producerével? –
érdeklődtem, mert rémlett, hogy a mai nappal tervezték
visszamondani a felkérést a műsorra, de lemaradtam
arról, hogy végül mi történt.
– Aha. Minden oké, nagyon megértő volt – nyúlt Evelin
egy újabb pizzaszeletért, de az olvadt sajt miatt nem tudta
kiemelni a dobozból, így Daniella odanyúlt, és durván
eltépte. A bájos csellista a társaságunk „megoldóembere”,
bármiről legyen
is szó. Evelin
köszönetképpen
rámosolygott, és folytatta. – Azt mondta, hogy hallott a
kiadó körüli balhéról, aztán a Körte Records
megalakulásáról, és megérti, hogy most inkább az új
albumon
kezdenénk
dolgozni,
hogy
legyen
produktumunk. Sőt – harapott bele a pizzába. – Külön
kiemelte, hogy értékeli a lojalitásunkat Körte felé, és
mindenképpen számít ránk a következő évadban, aminek
télen lesz a forgatása – mesélte.
– Jaj, de jó – sóhajtottam megkönnyebbülten. – És azt
elvállaljátok?
– Persze – biccentett. – Addigra összerakjuk az albumot
– magyarázta. – Egyébként is jobban tetszik Aszádéknak a
téli műsor ötlete, mert akkor snowboardozni visznek majd
minket – vigyorgott.
– Jól hangzik – vigyorogtam. – Pabló mit szólt hozzá? –

érdeklődtem.
– A téli forgatás ellen nincs kifogása, mert az egy időben
van az Üres Utcák karácsonyi turnéjával, és akkor amúgy
sem
tudnánk
sokat
találkozni,
így
simán
összeegyeztethető – mesélte, én pedig mosolyogva
hallgattam, és kissé furcsa megkönnyebbülés öntött el
attól, hogy úgy beszélünk a téli turné és forgatási
időszakokról, hogy nekem nincs kötött programom. Csak a
suli, és ha mellette az időm engedi, akkor a kísérő
szerepében megyek velük. Fellépni már nem.
– Beki – pillantott Daniella a telefonjára. – A
sakkpartnered velem ordít üzenetben, hogy nem tud
téged elérni – mondta.
– Mi? – kérdeztem, aztán Daniella felém fordította a
kijelzőt, így láttam, hogy Márk írt neki.
– Ó, a repülő mód – kaptam a fejemhez, és a
telefonomhoz nyúlva gyorsan visszaállítottam, hogy
elérhető legyek.
Márk négyszer próbált hívni, amiről üzenetet kaptam,
így a fülemhez emeltem a telefont, és visszahívtam.
– Bocs, csak repülőn voltam… – szóltam bele köszönés
nélkül.
– Tegnap lelépsz velem Karintiába, ma este meg
repülsz… – szólt szórakozottan.
– Úgy értem, a telefonom van repülő módban –
javítottam ki magam. – Végeztél a forgatással? – váltottam
témát, és mivel a többiek vigyorogva néztek, kiléptem az
erkélyre és behúztam magam mögött az ajtót.

– Nem, baromi nagy csúszásban vagyunk a késésem
miatt, fogalmam sincs, hogy mikor végzünk – mondta.
– Ó – sütöttem le a szemem csalódottan.
– Csak azért hívtalak, hogy szóljak, ma már valószínű,
hogy nem tudunk találkozni.
– Nem gond – ráztam meg a fejem, és igyekeztem
megértőnek tűnni.
– Dehogynem – közölte.
– Mi?
– Gondolom, hiányzom – tette hozzá, mire ösztönösen
elmosolyodtam.
– Ami azt illeti, nem igazán – füllentettem.
– Tényleg? – kérdezte úgy, mint aki nem hiszi el.
– Na jó, egy kicsit – ismertem be, Márk pedig felnevetett.
– Mennem kell – szólt. – Később hívlak.
– Jó – biccentettem.
– Jó – felelte.
– Márk… – mondtam gyorsan, mielőtt letette volna.
– Igen?
– Szeretlek – suttogtam.
– Várj egy kicsit… – szólt, mire meglepetten néztem
magam elé.
– Mi? – kérdeztem furcsán, miközben hallottam,
ahogyan lépked. – Á, oké, értem – bólintottam. – Nem
voltál egyedül, és most kimész a helyiségből, hogy ne a
stábtagok előtt kelljen kínos helyzetbe kerülnöd – láttam
át azonnal a helyzetet.
– Nem, nem – kezdett magyarázkodni, de mosolyogva

félbeszakítottam.
– Márk, nem azért mondtam, hogy te is mondd. Nem
kell, oké? – nyugtattam.
– Beka, várj már – szólt.
– Menj vissza a forgatásra – köszöntem el, és leraktam a
telefont.
Visszaléptem az erkélyről a szobámba, ahol a lányok
nagyokat pislogva néztek rám, várva a fejleményeket.
– Na, mi újság? – érdeklődött Evelin.
– Semmi, Márk sokáig forgat ma, úgyhogy csak holnap
tudunk találkozni – mondtam a lehető legpozitívabb
mosolyomat előkeresve.
– Ahhoz képest, hogy ennyire elfoglalt, éppen élőzik a
Facebookon – mutatta fel Daniella a telefonját.
– Mi? Mutasd – néztem a kijelzőre kérdőn.
A Facebookon Márk élő bejelentkezésére azonnal
elkezdtek záporozni a lájkok és szívecskék, miközben ő a
stúdióban a színpad előtt állt, amin a háttérben éppen az
egyik versenyző hangbeállása zajlott. Márk mosolyogva
köszöntötte a nézőket, néhány szerencsést név szerint is,
aztán beszélt pár szót arról, hogy szörnyen fáradt, de a
próbák még zajlanak. Erre rengeteg reakció érkezett,
nagyjából százan ajánlották fel azonnal az ágyukat, hogy
Márk ki tudja pihenni magát.
– Nézd ezeket a kommenteket! – hüledezett Daniella. –
Akarod, hogy seggbe rúgjam őket? Mindet? Egytől egyig? –
fordult hozzám.
– Dehogy. Ők Márk rajongói, persze, hogy ilyeneket

írnak neki, ez tök normális – legyintettem megértően,
aztán a kommenteket olvasva összeráncoltam a
homlokomat. – Kivéve őt! – mutattam egyre. – Ez azért
tényleg túlzás. Őt megölheted – böktem rá a profilra, mire
mindannyian felnevettünk. Amúgy a szóban forgó lány
sorai tényleg arcpirítóra sikerültek, de szerencsére
hamar lepörgött, és észrevétlen maradt. Márk legalábbis
nem vett róla tudomást, akkor sem, ha esetleg látta, mert
mással volt elfoglalva. A kamerába nézve jobbulást kívánt
egy Márkernek, aki azt írta neki, hogy betegen fekszik
otthon, aztán kettőt felköszöntött, akik capslockkal
üvöltötték, hogy ma van a szülinapjuk, végül
válaszolgatott a műsorral és versenyzőkkel kapcsolatos
kérdésekre. Aztán kicsit távolabb sétált a színpadtól, mert
sokan írták, hogy hangos a próba, és nem hallják
rendesen, így Márk a széksorok közt lépkedve beszélt az
előadókról. Minden második kérdés velem kapcsolatos
volt, de rutinosan kikerülte ezeket, olyan volt, mintha
nem dobná fel neki az élő, pedig jól tudtam, hogy ő is látja
ezeket a kommenteket.
– Nem, szombaton én nem lépek fel, zsűritag vagyok –
válaszolta mosolyogva az egyik kérdezőnek.
– Hogy milyen érzés a műsorban zsűrizni? – olvasta fel
a kérdést, miközben büszkén körbenézett. – Elképesztő
volt ide visszajönni. Életem minden fontosabb pillanata
azon a színpadon történt – mutatott maga mögé, mire a
szívem azonnal felugrott a torkomba. Azt hiszem, a
Márkerek is értették a kétértelmű megjegyzést, mert

záporozni kezdtek a lájkok és a szívek. – Lassan
elköszönök, mert várnak vissza a próbára, csak meg
akartam mutatni, hogy hogyan zajlanak az előkészületek
– kezdett búcsúzkodni. – Nézzétek az adást szombaton,
addig is töltök fel sztorikat a Snapchatre és az Instára is –
köszönt el. Ekkor több ezren üvöltötték egyszerre, hogy ne
menjen még, a komment szekció túlpörgött, és mindenhol
szomorú, sírós fejű emojik jelentek meg, amiért Márk
befejezi az adást. – Köszi, hogy néztetek. És Beka… – tette
hozzá a kamerába nézve, mire elakadt a lélegzetem, és
elkerekedett szemmel bámultam az élő adást sok-sok ezer
Márkerrel együtt. – Az előbb leraktad a hívást, mielőtt
befejeztem volna – közölte.
– Jézusom – kaptam a fejemhez.
– Csak az maradt le, hogy szeretlek – integetett a
kamerába, és megajándékozott egy márkcsintással is.
Elhűlten meredtem magam elé, még levegőt is
elfelejtettem venni.
– Beszarok. Ez azt mondta a streamben, hogy szeret…?
– motyogta Daniella. És abban a pillanatban, ahogyan a
kijelzőt szinte beterítették a szívek és elkerekedett szemű
emojik, Márk egyszerűen kikapcsolta az adást.
Elakadt lélegzettel álltam, és bámultam az elsötétedett
képernyőt, miközben a fülemben zúgott a vér, és képtelen
voltam lereagálni a látottakat.
– Basszus – mondta Evelin.
– Szerintem is – dörzsöltem meg a homlokomat
zavarodottan.

–

Nem

az…

Beleléptem

a

pizzába

–

közölte.

Mindannyian odanéztünk, és megbizonyosodtunk arról,
hogy Evelin nagy izgalmában addig toporzékolt a
streamet nézve, amíg végül beletaposott a szőnyegen
hagyott dobozba.
A fejemet fogva, nevetve huppantam vissza a
szőnyegre, és üzentem Márknak.
„Te nem vagy normális!!!” – írtam a telefonomon.
Azonnal elolvasta, és már jött is a válasz.
„Máskor ne rakd le.”
Döbbenten néztem a sorra, és a fejemet csóváltam.
„Ennyi a magyarázatod???” – kérdeztem, és idegesen
vártam a választ, látva, hogy Márk ír.
„Nem. Tényleg szeretlek” – üzente, mire hosszasan
kifújtam a levegőt, és fülig érő vigyorral válaszoltam.
„Te hülye! Én is szeretlek” – küldtem el. Márk azonnal
megkapta, de erre már nem írt semmit. Azt hiszem, hogy
nem is kellett.
– Oké, kiütöttétek a cukiságfaktort, záporoznak a
kommentek – böngészte Evelin Márk profilját.
– Mit írnak? – kérdeztem félve.
– Idézem: Aw. Aww. Awwwwww – olvasta fel.
Nevetve megráztam a fejem, és a kezembe vettem egy
pizzaszeletet abból a dobozból, amibe senki nem lépett
bele. Mondjuk, később az is elfogyott, de mindegy.

16.
Úgy alakult, hogy Daniella és Evelin végül nálam aludtak,
mert
elhúzódott
a
lánybulink,
késő
éjszakáig
beszélgettünk, aztán már nem volt kedvük hazaindulni.
Miután
választottak
maguknak
pólót és sortot
pizsamának, elhelyezkedtünk a szobámban, ahol kissé
szűkösen voltunk. Mi Evelinnel az ágyamban aludtunk, ő
még Pablóval üzengetett, engem meg szinte azonnal
elnyomott az álom. Az utolsó, amire emlékszem, hogy
Daniella párnákat dob a földre, és lefekszik közvetlenül
az erkélyajtóm előtt, majd a telefonján elindítja a
sorozatának
legújabb
részét.
A
kijelző
fénye
megvilágította az arcát, aztán lehunytam a szemem, és
mély álomba zuhantam. Két órával később óriási
ordítozásra riadtam, és rémülten ültem fel az ágyban,
felkattintva az éjjeliszekrényemen lévő kislámpát.
– Mi a…? – kérdeztem ijedten, és az elém táruló képtől
azonnal kiment az álmosság a szememből.
Daniella az erkélyajtó előtt állt kócos hajjal, dühösen,
kezében a bazinagy kijelzős telefonjával. Előtte Márk
(Márk? Igen, Márk.) az arcát fogva meredt rá értetlenül.
– Megőrültél? Megütötted az arcomat – nézett rá Márk
döbbenten.
– Honnan kellett volna tudnom, hogy te vagy? Majdnem
beszartam, úgy megijedtem, amikor rám léptél! – vágta rá
Daniella dühösen.
– Mi történik? – pislogott Evelin, Márk pedig odakapta a

fejét, és meglepetten nézett a mellettem fekvő Evelinre.
– Te mit keresel itt?
– Nem, te mit keresel itt? – kérdezte Daniella.
– És különben te mit keresel itt? – fordult hozzá Márk
széttárt karral.
– Márk, te mit keresel itt? – néztem rá a szememet
dörzsölve.
– Mi történt? – rontott be az ajtón György álmos arccal,
és körbenézett a helyiségben. – Na jó, ti mit kerestek itt,
mindannyian? – tette fel a lehető legtökéletesebben a
kérdést.
– Passz – tettem fel a kezem védekezőn.
– Mi, Evelinnel itt aludtunk, egészen addig, amíg Márk
bele nem lépett a gyomromba! – felelte Daniella.
– De mit kerestél az erkélyajtó előtt? – kérdezte Márk.
– Ott aludtam! – védte magát Daniella.
– Jó, legközelebb szólj, ha kutyát játszol, hogy tudjak
róla – dünnyögte, és fájdalmasan az arcához kapott. – Mi
a franccal ütöttél le?
– A telefonommal. Bocs – húzta el a száját Daniella.
– Mi ez a lárma? – lépett be anyu a szobámba, és
meglepetten nézett körbe. – Mi folyik itt? – akadt meg a
tekintete Márkon.
– Ha jól értem – köszörülte meg a torkát György –, a
lányok itt alszanak Bekinél. Márk vélhetően nem tudott
róla, és felmászott az erkélyen. A szobába lépve
megbotlott Daniellában, aki egészen érthetetlen okból
kifolyólag az erkélyajtó előtt aludt a földön. Ijedtében a

telefonjával arcon verte Nagy Márkot. Mire mindenki
felébredt – vázolta fel a helyzetet.
– Te felmásztál az erkélyemre? – néztem Márkra
döbbent mosollyal.
– Ja – túrt a hajába. – Gondoltam, mindenki alszik, és
nem akartam lármát. Láttam, hogy nyitva van az
erkélyajtó, és… be akartam köszönni. Akkor még nem
tudtam, hogy itt a pitbull, és leüt a hatalmas telefonjával –
magyarázta fájdalmas grimasszal nézve Daniellára, aki
azonnal védekezni kezdett.
– Mondtam, hogy bocs. És különben is, ez a kijelzőméret
az optimális sorozatnézéshez – közölte sértetten. –
Egyébként pedig ez mind nem történik meg, ha a bejárati
ajtót használod, és nem mászkálsz a falon, mint valami
elcseszett pókember! – közölte.
– Mi történik? Kiabálást hallottam – lépett be a szobába
Lili, és meglepetten fordult körbe.
– Semmi, menj vissza aludni nyugodtan – simította meg
a haját anyu.
– Miért van itt Nagy Márk? – csodálkozott a húgom.
– Csak beköszöntem – tette fel a kezét Márk, egyfajta
„már itt sem vagyok!” stílusban.
– Ühüm – bólogatott Lili ásítva. – Gondolom, a sakk… –
legyintett.
– Lili, menj aludni! – kiáltottam rá elkerekedett
szemmel, mire Daniella és Evelin megpróbálták
visszatartani a vihogásukat. Márk, anyu és György
semmit nem értett ebből, így kérdőn néztek össze.

– Te érted, hogy mi folyik itt? – kérdezte anyu
Györgytől.
– Te akartál átlagos tinit a popsztár helyett. Na, az pont
ilyen – felelte szórakozottan.
Anyu fáradtan sóhajtott, és beletúrt a hajába.
– Na jó, mindenki vissza aludni! – próbált rendet tenni.
– Márk, szívem, legközelebb, ha erre jársz, kérlek,
használd a bejárati ajtót, mint a normális emberek,
mielőtt a szomszédok rád hívják a rendőrséget, és
lekapcsolnak a házunk faláról – kezdte.
– Oké – biccentett Márk.
– Gyere szépen, lekísérlek – hívta magával. – És adok
jeget a szemed alá. Jó nagy ütés ért – vizsgálta az arcát.
– Nem az első eset – legyintett Márk utalva arra, hogy
Daniellával már előfordult hasonló szituáció, majd felém
fordult. – Ezt nem egészen így terveztem, de… Jó éjt, Beka!
– Neked is – mosolyogtam rá vadul dobogó szívvel.
Egy pillanat alatt rendeződött a kialakult zűrzavar,
mindenki visszafeküdt aludni, én pedig Daniellán átlépve
(óvatosan, nehogy én is kapjak egyet), kimentem az
erkélyre. Márk egy csomag mirelit zöldséget szorítva az
arcára az utca túloldalán parkoló kocsijához lépett, és
kinyitotta az ajtót.
– Pszt! – pisszegtem neki a sötét, csendes éjszakában.
Márk felnézett az erkélyem irányába, aztán az utcai
lámpa gyér fényében mosolyogva visszasétált, és megállt
előttem. Lenézve rá nevetve széttártam a karomat.– Hogy
van az arcod? – kérdeztem suttogva, megállás nélkül

vigyorogva.
– Fáj – ismerte el röhögve.
– Most komolyan – ingattam a fejem. – Hogy másztál fel
ide? – kérdeztem elképedve, kihajolva az erkélyemen,
hogy jobban szemügyre vegyem a terepviszonyokat.
– Nem lényeg – legyintett.
– Miért jöttél? – mosolyogtam le rá.
– Hoztam neked valamit – mondta. – De mielőtt
odaadhattam volna, Daniella leütött – töprengett.
– Mit hoztál? – kérdeztem csodálkozva, aztán
megráztam a fejem. – Várj, lejövök – szóltam halkan, és
visszamentem a szobámba.
Nesztelenül átvágtam a helyiségen, és halkan
kiosontam. Az egész házban újra sötét volt, csak az
ablakokon beszűrődő holdfény világította meg a lépcsőt,
amin mezítláb leszaladtam, és kimentem a házból. A
hideg aszfalton lépkedve a kavicsok szúrták a talpam, de
nem foglalkoztam vele, csak odaléptem Márkhoz, úgy,
ahogy voltam, egy apró sortban és ujjatlan pólóban, majd
megálltam előtte. A környék teljesen kihalt volt, az
éjszakai csend rátelepedett a kertvárosi utcákra, úgy
álltunk egymással szemben. Márk zavartan leengedte a
kezét, amiben az anyutól kapott mirelit borsót fogta.
– Amióta ismerlek, egy csomó minden nem sikerült,
amit elterveztem – kezdte, majd elgondolkodva kijavította
magát: – Nem, inkább úgy mondom, hogy semmi nem
sikerült.
– Hát, voltak elszalasztott lehetőségek. Egypár –

mosolyodtam el finomítva a tényeken.
– Akadtak – röhögte el magát Márk. – Körte és Betty
eljegyzésén baromira megfogott, amit meséltél –
komolyodott el.
– Mármint? – kérdeztem.
– A koncertről, ahol volt egy üres hely. És a jegyről, amit
azóta is magadnál tartottál… – túrt a hajába. – Aznap éjjel
nem jöttem ide, emlékszel?
– Persze – biccentettem. Hogy is felejthetném el, hogy az
erkélyemen töltöttem az éjszakát Márkra várva. Az ilyen
nem megy ki az ember fejéből olyan könnyen.
– Azért nem jöttem, mert ezt intéztem, de csak ma
kaptam meg a visszaigazolást – nyúlt a farmere hátsó
zsebébe, és kivett egy nyomtatott papírt. A sötétben
hunyorogva emeltem fel a lapot, és az utcai lámpa
fényéhez fordítva néztem meg a feliratot, aztán
elkerekedett a szemem.
– Úristen – suttogtam magam elé, és leejtettem a kezem,
majd döbbenten néztem Márkra. – Ezt hogy… Vagyis…
Miért? Mármint… – kerestem a szavakat, de képtelen
voltam értelmesen fogalmazni. Két koncertjegy volt a jövő
heti Blue October show-ra. Londonban. Márk mosolyogva
megfogta a kezem, majd magához húzva átölelt, és
belepuszilt a hajamba.
– De nem értem… – motyogtam zavartan. – Sold out a
buli már hónapok óta, láttam a neten, és…
– Beka – csitított. – Van némi előnye annak, ha az
ember Nagy Márk – közölte.

–

Azt

látom –

hebegtem elképedve.

–

Nehezen

szerezted?
– Mondjuk azt, hogy jövök egy-két szívességgel néhány
embernek, és valószínűleg el kell vállalnom egy
lánybúcsút a főszponzorom húgának… de nem gond.
– Mi? – döbbentem le.
– Semmi, megoldom – legyintett röhögve. – A lényeg,
hogy örülsz. Örülsz, ugye? – riadt meg egy pillanatra.
– Hogy örülök-e? – kérdeztem totálisan ledöbbenve. –
Márk, ez a legfantasztikusabb dolog, ami valaha történt
velem – suttogtam.
– Akkor jó, mert ha nem örülsz, akkor nem szívesen
énekelek szívességből egy csapat részeg csajnak
félmeztelenül.
– Most komolyan, mi??? – ráztam meg a fejem.
– Mindegy – nevetett, majd a szemembe nézett. – Eljössz
velem a jövő héten a koncertre?
– Persze! – öleltem át szorosan.
– Oké – biccentett.
– Miért csináltad? Ennél jobban már úgysem lehetek
oda érted, képtelenség fokozni – nevettem el magam.
– Azt tudom – reagálta le egyszerűen, aztán a
szemembe nézett. – Csak szerettem volna, hogy amikor
erre a bandára és a koncertjükre gondolsz, akkor… Akkor
nem üres melletted a szék – ismerte be, én pedig
megilletődve meredtem rá.
– Ha létezik tökéletes válasz, akkor ez volt az –
suttogtam a könnyeimmel küszködve, Márk pedig fölém

hajolva megcsókolt, miközben a jegyeket szorongatva
átöleltem.
Nem a koncertjegyről volt szó, vagy arról, hogy
elutazunk oda, ahol egyszer már jártunk együtt, de nem
úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Ezeket Márk a
szponzorai segítségével mindig is meg tudta oldani, a neve
és személye olyan reklámértékkel bír, bármiről is legyen
szó, hogy akármelyik cég teljesíti a kéréseit, csupán azért,
hogy rakja ki az oldalaira. Az üzleti része mindig is nyitott
könyv volt előttünk, senki nem árul zsákbamacskát azzal,
hogy a népszerű előadóké a legjobb szponzor, a legtöbb
felkérés és legklasszabb termék. Ez mindig is így volt,
mindig is így lesz. A gyártók és cégek magasról tesznek
arra, hogy ki, mit, mivel és hogyan ért el, számukra az
egész egy táblázat, ami kattintásokból, potenciális
vásárlókból és a kiválasztott személy által elérhető
fogyasztók számából áll. Ebben pedig Nagy Márk
verhetetlen volt. A Hullócsillag dal óta állnak mögötte a
cégek, szoros együttműködésben. Utazási iroda, ruha,
napszemüveg, telefon, üdítő… Bármi, amire szüksége van,
és egy csomó olyan is, amire igazából nincs. Ezáltal Nagy
Márk bármit megkaphatott, és meg is kapta. Az viszont,
hogy ezeket a lehetőségeket mire használta fel, az volt
számomra a legfontosabb. Mert mindent megosztott a
többiekkel, és mindent meg akart osztani velem is.
Aszádéknak
kifogyhatatlan
energiaital-készletet
biztosított, egy csomó cuccot, miután kiposztolta az
Instájára, egyszerűen Antinak adott, tudva, hogy ő

nagyon

örül

neki.

Mozijegyek,

belépők,

wellness-

meghívások, VIP-bulik… Minden ilyen esetben gondolt a
többiekre, és elhívta magával őket. Csak azért, mert a
barátai, és akkor is azok voltak, amikor Nagy Márk
lejtmenetben volt, és egyáltalán nem tűnt biztosnak, hogy
valaha feláll onnan. De felállt, ő pedig nem felejti el, hogy
akkor kik álltak mellette. Azóta sem enged magához közel
senkit a megszokott csapatunkon kívül. És ezért gyűlölt
engem annyira akkor, amikor azt hitte, önzésből
szakítottam vele. Mert nem bírta elviselni a gondolatot,
hogy én is olyan vagyok, mint azok, akiket a legjobban
megvet. Törtető. Máson átgázoló. Önös érdekből cselekvő.
Mint a legtöbben ebben a szakmában. Talán soha nem is
hitte el igazából, amit mondtam neki. Talán azért nem
volt normális kapcsolata utánam, és azért nem fordult
Debivel sem komolyra a dolog, mert Márk titkon végig
abban bízott, hogy nem igaz. Ahogyan nem is volt az. És az
ajándékában nem az volt számomra a megható, hogy
milyen értéket képviselt, vagy hogy egy utazással járt.
Ezeket a javakat én soha nem igényeltem, akkor sem,
amikor a Késtél után nálam is sorban álltak a szponzorok.
Soha nem érdekelt, hogy Nagy Márk mögött mi van, mert
szerettem már akkor is, amikor éppen semmi nem volt
mögötte. A srácot szerettem, aki előttem állt, azt, amilyen
ő valójában. És ezt kevesen ismerték. Nagyon kevesen.
Talán csak én. Mert ő az volt, aki miután meghallotta,
hogy egyszer üres volt mellettem a szék egy koncerten, a
világot megmozgatta, hogy ezt az emlékemet felülírja egy

sokkal jobbal. A körítés, hogy ez hol lesz, és milyen
klasszul hangzik, szinte teljesen hidegen hagyott. Mert
csak azt láttam benne, hogy Márk figyelt, amikor
meséltem, és eljutott hozzá az igazi üzenete a
történteknek, ő pedig semmi mást nem akart ezzel, csak
azt, hogy tudassa velem, amíg ő velem van, nincs üres szék
mellettem.
– Márk – bújtam ki az öleléséből, hogy a szemébe tudjak
nézni.
– Igen?
– Köszönöm – suttogtam.
– Ne viccelj, Beka – ingatta a fejét. – Ez csak… –
pillantott a jegyemre a kezemben.
– Nem csak ezt – ráztam meg a fejem. – Hanem azt,
hogy akkor is hallod, amit mondok, amikor mindenki más
azt hiszi, csendben vagyok.
– Most erre mit mondjak? – mosolyodott el. – Nem
vagyok neked mindenki más.
– Sose voltál – biccentettem helyeslőn, majd eszembe
jutott valami: – Mégis milyen félmeztelen lánybúcsút
ígértél ezért cserébe? – emeltem fel a jegyet hirtelen.
– Nyugi, Beka. Te már mindent láttál abból. Sőt… –
gondolkodott el, mire nevetve meglöktem a vállát.
– Hülye! – ingattam a fejem röhögve, aztán a nyaka
köré fontam a kezem, és hosszasan megcsókoltam.
Pokoli fáradtan ébredtem. Úgy éreztem, talán soha többé
nem fogom kialudni magam, amikor fájdalmasan korán

megszólalt a telefonom. A szobámban Daniella és Evelin
álmosan, a szemüket dörzsölgetve ébredeztek.
– Nyári szünet van, miért kell ilyenkor felkelnem? –
dünnyögte Daniella, aki jó diákhoz hűen az augusztusi
hónapban dél körül szokott kelni.
– Mert hangbeállás van a Pop/Rockban – motyogtam a
telefonomat fogva. – Körte mindjárt jön értem –
dünnyögtem.
– Aha – értelmezte Evelin a szemét dörzsölgetve. – És
mondd csak, ez minket is érint?
– Nem, aludjatok vissza nyugodtan – botorkáltam az
ajtóhoz, és bármennyire is furcsán vette ki magát, hogy
amíg én készülődni kezdek, addig ők mindketten békésen
alszanak tovább a szobámban, rájuk hagytam a dolgot, és
kimentem az ajtón.
Nagyjából negyven perc alatt elkészültem, majd a kora
reggeli napsütésben lépkedtem Körte kocsijához a
napszemüvegem lencséje mögött hunyorogva. Egy
egyszerű szakadt skinny farmert húztam tornacipővel és
ujjatlan fekete pólóval, amire a kora reggeli hűvös miatt
felkaptam egy kapucnis pulcsit.
Sminket
nem
használtam, mert az órákig tartó próba és hangbeállás
végére úgyis ledörzsölném a fejemről. A műsorokban
látható pompa és csillogás csupán szemfényvesztés, a
show-nak szól. Normális esetben egy előadó a próbákon és
beállásokon a lehető leghétköznapibb ábrázattal jelenik
meg, kábé úgy, hogy egy bolti sorban fel sem ismernék az
emberek. Tudtam, hogy lesz stream a stúdióban, a műsor

a folyamatos élőzésekkel tartja fent a figyelmet, és
hangolja a nézőket a műsorra, és azt is tudtam, hogy
valószínűleg az én bejelentkezésemet rettenetesen sokan
fogják nézni, tekintve, hogy a reggeli lapok közül
mindegyiknek a címlapján szerepeltem Nagy Márkkal.
Mégsem kentem a fejemre vakolatot, és meg sem
próbáltam jobb formámat mutatni, mint ahogyan
ébredtem. Természetellenesnek tartottam volna azt a
látszatot kelteni, miszerint reggel hét órakor jobban
nézek ki, mint ahogyan az ember egyébként reggel hétkor
kinéz. Éppen elég máz és hamis csillogás van a
közösségiken a tökéletes ébredéssel, tökéletes reggelikkel
és tökéletes napokkal, nem akartam én is egy lenni az
Insta-lányok közül, akiknél mindig minden olyan
átkozottul perfekt. Vállaltam, hogy kialvatlan vagyok, és
kicsit karikás a szemem, mert egyébként ezek a karikák
boldoggá tettek, hiszen ismertem mindegyiknek az okát.
És imádtam őket, egytől egyig.
– Jó reggelt, gyerek! – köszöntött Körte szórakozottan, a
kocsija mellett állva, ölében
Madzagot.
– Jó reggelt – mosolyogtam.

fogva

a

kiskutyáját,

– De vidáman ébredtünk – állapította meg az arcomat
fürkészve.
– Nincs okom panaszra – ismertem be, miközben
beszálltam a kocsiba. Körte beült mellém, és elhajtottunk
a házunk elől, ahol néhány órával azelőtt, az éjszaka
közepén Nagy Márk átadta nekem a koncertjegyeket.

– Hallgatlak – pillantott felém vigyorogva.
– Tudtad, hogy Nagy Márk szerzett Blue Octoberkoncertjegyet?
– Két főre? Londonba? A jövő hétre? – érdeklődött. –
Nem, nem tudtam – felelte röhögve. Aha. Szóval Körte is
benne volt. Érdeklődve néztem rá, mire hozzátette: –
Utazunk veletek Bettyvel, mert össze kell szednie a cuccait
a végleges hazaköltözéshez, úgyhogy amíg ti elmentek
Márkkal a koncertre, mi felszámoljuk Betty albérletét –
mesélte.
– Oh – értettem meg, hogy ez azért közös szervezést
igényelt. – És ti nem jöttök a koncertre? – lepődtem meg.
Körte megrázta a fejét és elmosolyodott.
– Nem, oda csak ketten mentek. Ahogyan annak lennie
kell – biccentett határozottan.
– Hű. Köszönöm szépen – motyogtam.
– Ne nekünk. Mi csak megyünk és jövünk, a koncertet
Nagy Márk találta ki, ő intézte, és neki kell valami
csajbulin énekelnie majd póló nélkül a jegyekért cserébe.
– Hallottam róla… – húztam be a nyakam mosolyogva.
– Nem semmi a sztoritok, mire eljutottatok idáig, te
gyerek – ingatta a fejét Körte.
– Tudom – biccentettem elgondolkodva az elmúlt éven.
– De a lényeg, hogy itt tartunk – közölte vidáman, majd
összehúzta a szemöldökét. – Anyád mit szólt ahhoz, hogy
Márk elvisz a koncertre? – pillantott rám érdeklődve.
– Nos – köhintettem. – Én azt hittem, hogy te mondod el
neki.

– Én? Miért én? – kérdezte meglepve.
– Nem tudom, olyan jól csináltad a karintiai sztorinál is
– tűnődtem.
– Ne játszd ki a gyerekkártyádat, gyerek! – csóválta a
fejét mérgesen. – És ne nézz így rám. Mondom, hogy ne! –
förmedt rám, miközben nagyokat pislogva meredtem a
szemébe. – Nem hat meg a könyörgő arckifejezésed. Nem
és nem – határozta el. – Jó, majd felhívom – adta meg
magát végül sokkal hamarabb, mint számítottam volna
rá. – Egyébként tudtál róla, hogy Aszádék szétlopták
Balogh volt irodáját, és minden szart átszállítottak tegnap
a Körte Recordsba?
– Neeeem! – tagadtam azonnal, talán kissé feltűnően.
– Az agyam eldobom. Még Balogh családi fotóját is
lenyúlták. Odarakták nekem az asztalra a képkeretet.
Ezek nem normálisak – mesélte.
– Hát, nézd a jó oldalát – nevettem.
– Van olyan? – kérdezte.
– Ha Balogh nincs is már itt, a szívünkben tovább él. És
az asztalodon.
– Nem vagy vicces – grimaszolt Körte. – Mindegy, majd
délután kiszanálom a cuccokat, mert sem Balogh családi
fotóit nem akarom nézni, sem azokat az arany- és
platinalemezeket, amiket elhoztak. Semmi közünk
azokhoz az előadókhoz, akiknek a díjaival jelenleg tele
van az iroda – értetlenkedett a kormányt csapkodva.
– Ez jogos – biccentettem. – És gondolom,
kávéautomata is megy vissza…

a

– Nem, az igazából maradhat – vonta meg a vállát,
aztán felém kapta a fejét: – Honnan tudsz róla?
– Sehonnan – tettem fel a kezem védekezőn.
A tévé épülete elé érve leparkoltunk, és a szélvédőn át
mindketten az épületet néztük, aminek oldalán egy
óriásmolinó reklámozta a Pop/Rock sztár leszek! új évadát.
Nagy Márk arca a harmadiktól az ötödik emeletig tartott.
Kissé furcsán éreztem magam, ahogyan a stúdióra
néztem, ahová majdnem egy évvel ezelőtt léptem be
először mint a műsorban szereplő egyik versenyző
duettpartnere. Istenem, mi minden történt azóta.
– Készen állsz, gyerek? – nézett rám Körte.
– Igen – feleltem magabiztosan.
– Akkor induljunk. Gyere, Madzag, ne maradj le – szólt
hátra a hátsó ülésen utazó kiskutyának, majd kiszálltunk.
A fotocellás ajtón belépve egymás mellett lépkedtünk
Körtével, miközben a kiskutya előreszaladt, hogy
feltérképezze a terepet. Az előtérben a kellékesek az új
életnagyságú kartonbábukat helyezték el. Összesen
tizenkettőt. Tizenkét idegen arc nézett rám, tizenkét
reményteli szempár, akik azt az utat választották, amiről
én éppen lelépni készültem. Frissek, tele tervekkel,
energiával és reménnyel. Fogalmuk sincs arról, hogy az
áhított világnak van egy nem publikus árnyoldala is.
Sóhajtva néztem végig a kartonarcokon, akiknek hiába
mondanék bármit, akárcsak a hús-vér valójuknak, nem
hallanának meg. Mindegy is, ezt az embernek a saját
bőrén kell megtapasztalnia, más hibájából és intelméből

úgysem tanulnak. A műsor producere elénk sietett, és két
nyakba akasztható passt nyújtott felénk.
– Sziasztok, már nagyon vártalak titeket – köszöntött
minket szívélyesen. – Bexi, először is, köszönjük, hogy újra
emeled a műsor színvonalát, megtiszteltetés számunkra,
hogy itt búcsúzol el ideiglenesen a popszakmától, és
szívből gratulálok a felvételidhez.
– Köszönöm szépen – mosolyogtam a férfira, majd
vártam, hogy folytassa. Mert elég ideje vagyok ezekben a
körökben ahhoz, hogy tudjam, egy dicsérettel soha nem
ér véget semmi. Az csak felvezetés a szívesség előtt.
– Arra gondoltunk – folytatta, én pedig egy apró,
elégedett biccentéssel konstatáltam, hogy sajnos megint
nem tévedtem, és figyelmesen hallgattam a férfit, aki a
szeme alapján úgy százhatvan órája nem aludt a műsor
előkészületei miatt –, hogy mennyire jó lenne, ha most,
hogy Nagy Márk és te vállaltan együtt vagytok, a
műsorban exkluzívként erősítenétek meg mindezt.
– Nem – feleltük Körtével egyszerre. A határozott
válaszunk kissé meglepte a producert, és megpróbált
meggyőzni minket.
– Gondoljatok bele, ennek a műsornak köszönhetitek,
hogy ismeritek egymást. Ott volt a tavalyi duett, ami
rekordot döntött. Most Nagy Márk zsűritag, te
sztárfellépő, és közben együtt vagytok!
– És ez így van jól – bólogatott Körte.
– Értem, persze, és örülök, de képzeljétek csak el: a
Pop/Rock sztár leszek! élő adása előtti felvezető műsor, az

Egy kis Pop/Rock tökéletes lenne egy mélyinterjúra Nagy
Márkkal és Bexivel. Millióan néznék, ha exkluzívban,
csak itt és csak most beszélnének a magánéletükről.
– Nem! – förmedt rá Körte kissé erélyesebben, és a
nyeszlett férfi fölé hajolt tekintélyt parancsolóan. – A
gyerek sztárfellépőként lesz jelen a műsorban, Nagy Márk
pedig zsűritagként. Mindkettőnek van szerződése, ami
eddig terjed, és nem tovább. Meglesz a nézettséged az
exkluzív nélkül is, és ha nem, akkor az azért van, mert
szar a műsorod, akkor meg úgysem menti meg semmi.
Értjük egymást? – kérdezte Körte.
– Öhm. Hogyne, persze – dünnyögte.
– Na, akkor mi megyünk próbálni – vigyorodott el Körte
olyan éles váltással, mintha az imént nem rémítette volna
halálra a
producert.

kialvatlanságtól

amúgy

is

hallucináló

Továbbsétálva a folyosón büszkén néztem Körtére, aki
határozott léptekkel haladt mellettem.
– Hogy van a vérnyomásod? – érdeklődtem.
– Jól, ha nem cseszik fel az agyam – bólintott. – Jó lesz,
ha mindenki megjegyzi, változnak a dolgok, és ez már
nem az egy évvel ezelőtti állapot, amikor úgy rángattak
kettőtöket, mint a marionettbábukat.
– Szerintem megértette – pillantottam vissza a vállam
felett, ahol a producer idegesen pillantgatott utánunk,
szemében tehetetlen csalódottsággal.
rezegni kezdett a telefonom.
– Szia, Evelin – vettem fel..

A

zsebemben

– Beki, bocs, tudom, hogy próbád lesz, nem akarlak
zavarni, de Daniellával itt vagyunk a konyhátokban, és
egy ember perverz vigyorral a fején néz minket.
– Ó! Bocs, nem szóltam. Ő Feri, a burkoló. Vegyetek fel
nadrágot, és akkor nem lesz gond – tanácsoltam. Körte
összehúzott szemöldökkel fordult felém, amolyan
„micsoda?” pillantással. Csak legyintettem neki, és újra
beleszóltam a készülékbe. – Minden oké? – kérdeztem.
– Igen. Daniella elintézte – felelte Evelin.
– Jézusom. Mondd, hogy nem fekszik a konyhánkban
egy halott burkoló – riadtam meg, mire Evelin hangosan
felnevetett.
– Nem, dehogy. Csak kirakta a házból. Majd burkol
tovább odakint – közölte Evelin.
Kissé csodálkozva raktam el a telefonomat, és a
hallottakon gondolkodtam, amikor egy stábtag odasietett
hozzánk.
– Ne haragudjatok, veletek van a kiskutya?
– Igen! Miért? Mi van Madzaggal? – rémült halálra
Körte, és aggódva kezdte forgatni a fejét a kutyáját
szólítgatva.
– Semmi, csak jó lenne, ha megfognád, mert végigpisilte
az öltözőt – közölte a stábtag unottan.
– Ja, jó. Hol van? – könnyebbült meg Körte.
– Éppen az egyik versenyző estélyi ruháját rágja szét.
Próbáltam megfogni, de megkapta a kezem, úgyhogy kéne
egy kis segítség. Nem hallgat semmire, bármit mondunk
neki.

– Próbáltátok azt, hogy „Ölj!”? – érdeklődött Körte.
– Nem, miért, mi történik akkor? – kérdezte a stábtag
ijedten.
– Mi történne? Ez egy yorki – röhögte ki Körte. –
Aszádék hiába tanítgatják rendületlenül. Na, keressük
meg – indult el, aztán felém fordult. – Mindjárt jövök,
gyerek.
– Csak nyugodtan – intettem, és néztem, ahogyan
előresietnek, én pedig ráérősen lépkedtem a folyosón a
színpad irányába, félig a jelenben, félig pedig az
emlékeimben létezve.
Igazából minden megváltozott, és mégsem változott
semmi. Az illatok, a helyiségek, a pörgés, a készülődés az
adásra. Minden ugyanolyannak tűnt, mint tavaly, úgy
éreztem, megismétlődik, mintha csak egy időhurokba
kerültem volna. A falra kirakott képeket nézegetve
sétáltam az előző adások legjobb pillanatait figyelve, majd
ösztönösen kinyújtottam a kezem, és megérintettem a
fotót, amin Nagy Márkkal állok a színpadon a Gotye-duett
közben. Ezen az évadon elidőztem egy kicsit, láttam Nagy
Márkot versenyzőként, majd a döntőről készült fotót, a
pillanatot, amikor a nyertest beborítja a konfetti, Nagy
Márk a háttérbe szorul, és már a lámpák fénye sem
világítja meg. A fejemet ingatva emlékeztem vissza arra
az időszakra, majd a következő évad első fotójára
pillantva elkaptam a fejem, és úgy sétáltam tovább, hogy
egyetlen egyszer sem néztem a képekre. Mert nem
akartam látni Nádor Gergő legjobb momentumait, majd

végső győzelmét. Nem fogadta be a gyomrom.
Benyitottam a színpadhoz vezető ajtón, és hátulról, a
kábeleken átlépve közelítettem meg az emelvényt. A
kinyitott, üzemen kívüli ledfal oldalai közt sétálva kiértem
a színpadra, és megálltam a nézőtér előtt. A szemembe
világító lámpa szinte elvakított, ezért nem láttam, hogy
ülnek-e a nézőtéren. Hallottam hangokat, de nem tudtam
pontosan megállapítani, hogy merről érkeznek, egészen
addig, amíg le nem kapcsolták a fényt, amikor is először
csak foltokat, majd végül mindent láttam. A szemem elé
táruló látvány ismerős volt, a stúdió nézőtere, a székek, a
kameramanok, a zsűriasztal… Mindent láttam már
korábban. A széksorok közt az új évad versenyzői
ücsörögtek, feltehetőleg a próbámra várva. A folyosón
látott kartonbábuk megelevenedtek előttem, hús vér
emberekké váltak, akik az élő adás közeledtével egyre
jobban befeszültek, és izgatottságuk kezdett átcsapni
pánikolásba. Klasszikus előadói tünet, csak a rutin oldja
fel, addig tűrni kell. Kedvesen intettem nekik, mire
valamennyien visszaintegettek, és össze-összesúgtak
valamit, amit nem hallottam. Viszont láttam.
– Bexi – szólt mögülem egy hang, mire megfordultam, és
megpillantottam a hozzám lépő főszerkesztőt. – Örülök,
hogy itt vagy – köszöntött.
– Én is – mosolyodtam el.
– Milyen érzés? – fordult körbe.
– Furcsa – ismertem el.
– Azt elhiszem – értett egyet, majd beleszólt a kezében

tartott telefonba, hogy öt percen belül kezdődik a
beállásom, mindenki készüljön.
A főtechnikus csatlakozott hozzánk a színpadon, és a
ledfalról kezdett beszélni, én pedig igyekeztem figyelni,
csak éppen egyszerre több dolog is történt. Körte belépett
a stúdió ajtaján Madzaggal a kezében. A füstgép
véletlenül elindult, és ontani kezdte a fehér ködöt, mire az
egyik stábtag ordítani kezdett, hogy azonnal állítsák le. A
zsűritagok elfoglalták helyüket a színpad előtti asztalnál,
és a próbát várták. Hármat felismertem közülük, egyről
azonban fogalmam sem volt, hogy kicsoda. Nagy Márk
helyett egy vele egymagas, hasonló ruhát hordó,
ugyanolyan hajszínű fiú ült a székére. Csodálkozva
néztem rá, és a fejemet rázva szerettem volna
megkérdezni, hogy pontosan mi történik, amikor a nyitott
ledfalon az igazi Nagy Márk sétált be lazán, egy
melegszendviccsel a kezében.
–
Sziasztok
–
köszönt
mindenkinek
úgy
általánosságban, aztán odalépett hozzám, és adott egy
puszit. Zavartan néztem rá, és próbáltam összeszedni a
gondolataimat, amikor Márk lenézett a zsűriasztalhoz, és
elkerekedett a szeme.
– Ez ki? – kérdezte az alteregójára mutatva.
– Ó, igen – biccentett a főszerkesztő. – A dublőröd.
– A micsodám? – kérdezte Márk beleharapva a
szendvicsébe.
– Hát… A hét elején még úgy volt, hogy nem akarod
Bexi produkcióját élőben megnézni, és abban maradtunk,

hogy akkor helyettesít téged egy statiszta, akit csak
hátulról mutatunk az élő alatt… Tudod. Ez a te ötleted
volt – forgatta a szemét a főszerkesztő lány.
– Ja, tényleg – jutott Márk eszébe. – Már nincs szükség
rá – legyintett.
– Mi? – kérdezte a főszerkesztő mérgesen.
– Megnézem Beka produkcióját a műsorban, ott leszek
a zsűri asztalánál a helyemen – magyarázta.
– Márk, ne szórakozz velem, a kérésedre válogatót
tartottunk tegnap, tele volt a tévé épülete Nagy Márkhasonmásokkal!
– És ő lett a nyertes? – döbbent meg Márk, és elröhögte
magát. – Nem is hasonlít!
– Hátulról kiköpött te, és ez volt a cél!
– Milyen kiköpött én? Kiköpve is jobban nézek ki, mint
ez a tag – mutatott le a színpad elé, ahol a majdnem Nagy
Márk zavartan üldögélt az igazi zsűritagok között, és
érdeklődve belenézett az elé rakott bögrébe.
– Elnézést, ebben lesz majd ital, vagy ez csak díszlet? –
forgolódott.
Márk pislogás nélkül meredt rá.
– És még hülye is! – jegyezte meg bosszúsan. – A
hasonmásom egy hülye!
– Márk, kérlek, koncentrálj egy kicsit – vette
könyörgőre a figurát a főszerkesztő lány. Látszott rajta,
hogy jó néhány friss ráncot szerzett az utóbbi napokban,
főként Márk miatt, akivel azért annyira nem egyszerű
együtt dolgozni. Ezt tanúsíthatom. – Oké, szóval –

dörzsölte meg az orrnyergét a főszerkesztő. – Nincs
szükség a dublőrödre?
– Nincs – erősítette meg Márk.
– Ajj, istenem, az agyamra mész – fújtatott idegesen, és
leszólt a majdnem Nagy Márkhoz. – Bocs, mégsem kell
szerepelned az adásban, köszönjük, hogy befáradtál.
– Ó. Oké – állt fel a majdnem Nagy Márk, és kissé
tanácstalanul fordult meg, hogy a kijárat felé induljon.
Márk összehúzott szemmel nézett utána.
– Na ne viccelj, hogy én így nézek ki hátulról – ingatta a
fejét felháborodva.
– Márk, hahó, itt vagyok, figyelnél? – integetett előtte a
főszerkesztő. Márk bosszúsan nézett rá. – Jó, elküldtük a
dublőrt, akit castingoltunk a kérésedre, teljesen
feleslegesen – sziszegte idegesen. – Erre viszont adhatnál
magyarázatot! – mutatta fel a telefonját.
– Ez mi? – nézett Márk a kijelzőre, miközben
beleharapott a melegszendvicsébe.
– Ez? Ez a te vendéglistád! – ordította a főszerkesztő. –
Megmagyaráznád, hogy mégis miként történhet meg az,
hogy a fél közönséget a te hozzátartozóid adják? Zsűritag
vagy, a vendéglistád miatt van olyan versenyző, aki nem
tudja meghívni a nagyszüleit, mert már nincs hely! Kik
ezek, Márk? – meredt mérgesen a listába. – A szüleid, oké.
Körte, Betty, Evelin, Aszádék, Botond, Pabló, Sanyi,
Kemál… – kezdte sorolni. – Tegyük fel, hogy ez így
rendben van. – És utána?! Szívbeteg a kórházból. Ápoló.
Taxis. A taxis családja. Daczi Elemér. Előkészítő csoport a

Zeneművészetiről, hét fő?! Kemál unokatestvére, Dzsemál
– olvasta a listát egyre mérgesebben. – És mi az, hogy a
kedves újságos?
– Egy kedves újságos – felelte Márk egyszerűen.
– Ez nem igaz! Nem hívhatsz meg több embert, Márk! –
közölte idegesen a főszerkesztő.
– Jó, megértettem, nem kell túltolni, felfogtam – forgatta
a szemét.
– Túltolni??? Szerinted túltolom?!
– Egy kicsit – biccentett Márk teljesen nyugodtan, ügyet
sem vetve arra, hogy előtte tombol a főszerkesztő.
– Arghhh! – toporzékolt a lány ismét a listába nézve. –
És mi az, hogy szívbeteg a kórházból?
– Nem biztos, hogy szívbeteg, nem vártam meg a
vizsgálatot – gondolkodott Márk. – De ha ez megnyugtat,
jön vele egy ápoló is – tette hozzá szórakozottan.
– Nem! Hívhatsz! Meg! Több! Embert! – bökött bele
Márk vállába minden egyes szónál.
– Oké – biccentett Márk röhögve.
A ledfalon ekkor kilépett a dublőr Nagy Márk, és
csodálkozva nézett ránk.
– Ez mit keres még mindig itt? – tárta szét a karját
Márk.
– A béta verziód a jelek szerint eltévedt – kiáltotta Körte
az első sorból. A beszólásra óriási röhögés hangzott fel.
– Valaki segítsen már, és kísérje ki a csökkentett énemet
– rázta meg a fejét Márk, és leugrott a színpadról, hogy
elfoglalja a helyét a zsűri asztalánál.

Az egyik stábtag a majdnem Nagy Márkhoz sietett, és
kivezette a ledfalon át, vissza a folyosó irányába, én meg
közben kaptam egy mikrofont a kezembe, merthogy
éppenséggel az én próbám zajlott. Volna.
A kezemben tartott mikrofont nézve magabiztosan
bólintottam egyet, és vártam, hogy elinduljon a zenei
alapom. Csakhogy nem az történt, hanem összezárult
mögöttem a ledfal, majd felgyúltak rajta a fények, óriási
méretben jelenítve meg a képeket és grafikákat. A stúdió
lámpái elsötétedtek, csak a led villogott, ezernyi színnel
világítva meg az arcomat, miközben felhangzott a
narráció.
– Most pedig a Pop/Rock sztár leszek! színpadán Bexi
utolsó produkciója – szólt a hang az erősítőkből, a ledfalon
lévő fotóm pedig egyszer csak szilánkjaira hullott, minden
egyes darabban megjelenítve egy-egy videórészletemet
vagy képemet.
Ott voltam egy eltört szilánkban a Késtél klipjével, egy
másikban az Offline albumborítóm tört darabokra. A
kijelző szélei felé úszó darabokban ott volt a Gotyeelőadásunk végén a csók Nagy Márkkal, ami szilánkjaira
repedt, és eltűnt. Ott volt a klubkoncertem, a
közönségtalálkozóm, a reggeli beszélgetős műsorom, a
fesztiválfellépésem. A videoklipjeim, az interjúim, a régi
sulis felvételem Gerivel… A mikrofon kiesett a kezemből,
és a hangfalakból üvöltő zene miatt hangtalanul zuhant
a színpadra, miközben a szemem előtt villogtak a képek,
amik közül mind, egytől egyig megsemmisült a ledfalon,

miközben üvöltött a zene. Somebody That I Used To Know,
Out Of My Head a Theory of a Deadmantől, kis részlet a 9
Crimesból, aztán a Say It… Sokkolódva, a tekintetemet
kapkodva néztem a videót, ami végül abbahagyta a
vibrálást, mert már nem volt több széttörhető emlékem, és
szavak kezdtek felvillanni a leden. Késtél. Hullócsillag.
Illúzió. Nélküled. Nem bírom. Valahol. Bexi. Számok,
amiket én írtam. Magamnak vagy Nagy Márknak. Aztán
teljes sötétség, majd egyetlen lámpa világított engem,
ahogyan a színpadon állok. A Késtél zenei alapja
elkezdődött, én azonban kábán néztem magam elé, és a
kezemből kiesett mikrofont próbáltam megkeresni, de
elgurult valamerre. Lemaradtam a szám elejéről, de senki
nem állította le, ezért már a Hullócsillag dallamai
következtek, a medley zenei alapom nélkülem haladt,
miközben én ott álltam ledöbbenve, mikrofon nélkül a
Pop/Rock stúdiójának színpadán.
– Álljunk le! Álljunk le! – üvöltötte el magát Körte, aki
elsőként kapcsolt.
A lámpákat felkapcsolták, és én zavartan a hajamba
túrva néztem szembe a műsor új versenyzőivel, akik a
telefonjukat felém fordítva vették a jelenetet. A stábtagok,
kameramanok, szerkesztők és zsűritagok érdeklődve
várták, hogy mi a gond, miért állította le Körte a próbát.
– Elnézést, a mikrofonom – hebegtem, és miután világos
lett, már láttam, hogy merre gurult el, így lehajoltam érte
és felvettem. Közben Márk idegesen felállt az asztalától, és
felém indult, Körte pedig elkapta a színpadot figyelő

producer karját.
– Mi a szar volt ez? – fröcsögte az arcába.
– Mi? – kérdezett vissza döbbenten.
– Mi volt ez a leden? Ki csinálta ezt?
– A technikusaink rakták össze az anyagot.
– És ki a franc fogadta ezt el? – kérdezte dühödten.
– Nem kell elfogadnia senkinek, a led a műsor
készítőinek a dolga, ők pedig úgy döntöttek, hogy az
előadáshoz ez a struktúra passzol a legjobban, tekintettel
arra, hogy itt egy búcsúfellépésről van szó – közölte a
producer egyszerűen.
– Cseréljétek ki, ezt mi nem engedjük – kötötte ki Körte.
– Először is nem kell engednetek, másodszor, csak nem
képzeled, hogy egy nap alatt újat csinálunk? Hetek óta
folyik a munka!
– Leszarom, ez egy szar, szar az üzenete, szar az egész! –
dühöngött Körte, és addigra Márk is odaért, amitől a
gyomrom idegesen ugrott össze. Oké, csak balhét ne. Csak
azt ne – gondolkodtam, és én is odaléptem, mert láttam a
produceren, hogy dacol, vélhetően Körte megsértette az
érkezésünk után, amikor olyan durván elhajtotta az
ötletével, és lényegében leszarozta a műsorát. Amit
amúgy azóta is ismételget, cseppet sem segítve a
helyzetünkön.
– Várjatok! – kértem, mielőtt Márk is megszólalt volna. –
Kompromisszum? – próbálkoztam.
– Miféle kompromisszum? – kérdezte a producer, és
azonnal felcsillant a szeme valami exkluzív anyagra

számítva. Sajnos ki kellett ábrándítanom, mert nem egyre
gondoltunk.
– Minden maradhat – kezdtem.
– Gyerek! – szólt rám Körte rémülten, de a szemébe
nézve könyörgő tekintettel próbáltam üzenni, hogy ezt
most bízza rám. Bár nem tetszett neki, megértette, és
fújtatva visszaadta a szót.
– Csak annyit kérnék, hogy Nádor Gergőt vegyük ki a
videók közül – fejeztem be.
– Nem fog menni, Bexi – ingatta a fejét a producer. –
Nádor a legutóbbi nyertesünk, ezer szállal kötődik hozzá
a műsor, ahogyan a produkciód és te is – juttatta eszembe.
– Ha kihagyjuk, az feltűnik a nézőknek, és túl direkt
hatást keltene. Én megértek mindent, meg sajnálom is
emberileg, tényleg, tudom, hogy volt probléma, nem is
kevés. Ez egy szűk kör, mindenki hall ezt-azt. De nem
nézhetem emberileg, hanem kizárólag szakmailag kell
mérlegelnem, úgy viszont nem kétséges, hogy Nádor
Pop/Rock-nyertes, a Késtélt pedig neki írtad, és itt adod
elő, a búcsúkoncerteden, tehát minden marad, ahogyan
az előbb láttad – magyarázta.
Körte és Márk is nyitotta a száját, hogy erre reagáljon,
de megráztam a fejem, mielőtt bármit mondhattak volna.
Mert a producernek igaza volt. Attól, hogy kivetetem a
videók közül, Geri még az, aki, és nekem az volt, aki. A
Késtélt énekelve pedig nem tök mindegy, hogy a ledfalon
vigyorog-e, vagy sem? Mit számít? Azt neki írtam, mindig is
az övé lesz az az átkozott szám, én pedig sosem

szabadulhatok tőle.
– Rendben – feleltem halkan. – Akkor marad minden.
– Hacsak nincs valami nagyszerű ötleted – tette hozzá a
producer, utalva arra, hogy még mindig áll az exkluzív
riportunk lehetősége Márkkal. Óriási, ismét egy zsarolás.
De azt már nem. Nem fogom a kapcsolatunkat kiteregetni
sem nézettségért, sem azért, hogy Gerit leszedjék a ledről.
Felőlem bele is éghet.
– Semmilyen ötletem nincs – közöltem határozottan. –
Folytathatjuk?
– Beka… – köszörülte meg a torkát Márk.
– Nincs semmi gond. Tényleg – mosolyodtam el a lehető
legmeggyőzőbben, és visszaindultam a színpad közepe
felé.
– Gyerek! – szólt utánam Körte. Visszafordultam és
mélyen a szemébe néztem. Nem akartam idegesíteni, nem
akartam, hogy baja legyen miattam, és főleg nem
akartam, hogy összerúgja a port a műsor készítőivel,
amikor most alapított kiadót, és éppen szüksége van a
friss felfedezettekre, akár a versenyzők közül is.
– Nem lesz semmi baj – nyugtattam meg, majd a
kezemben fogva a mikrofont megálltam a színpadon, és
valahonnan nagyon mélyről összeszedtem minden
erőmet, majd biccentettem, hogy kezdhetjük.
A Késtél újra elindult, én pedig igyekeztem profin
viselkedni, és a számhoz emeltem a mikrofont.
– „Itt várok, fogalmam sincs, hol lehetsz, már megint
elfelejtettél” – énekeltem, ahogyan már millió alkalommal

ezelőtt. Azzal a különbséggel, hogy ez teljesen más volt.
Nem volt benne hamis hang, úgy szólt, ahogyan szólnia
kellett, csak éppen semmilyen érzelem nem volt benne,
ami még soha nem fordult elő. Régen volt benne bőven.
Szeretet.
Szerelem.
Szemrehányás.
Csalódottság.
Keserűség. Utálat. Gyűlölet. Két év alatt mindenhogyan
előadtam már a számot attól függően, hogy éppen milyen
periódusomat éltem. De olyan, mint a Pop/Rockfellépésem előtti főpróbán, olyan még soha nem volt. Mint
egy gép, úgy énekeltem el a Késtél sorait, belül
megnyugtató, tökéletes ürességet érezve.
Aztán a dallam váltott, és következett a Hullócsillag.
Nagy Márk száma. Neki írtam, mindig is az övé volt,
fogalmam sem volt, hogy miért kell énekelnem, de
énekeltem, mert azt várták tőlem.
– „Repítette a hírnév, ő szárnyra kapott, bárki bármit
ígér, én hullócsillag vagyok.”
A refrént énekelve lenéztem a zsűriasztalnál ülő
Márkra, aki szomorúan figyelt, és a fejét ingatva, azt
hiszem, komolyan sajnált, amiért az utolsó Bexifellépésem sem szól egy pillanatig sem rólam.
– „Én, aki mindent feladtam volna, / Te, akinek csak a
játéka voltam. / Ki tudja, mi igaz, és mi csak illúzió?” –
váltottam át az Illúzióra a dallamot követve, majd hirtelen
váltással megérkeztünk a Nélküledhez.
A belépésemre várva, meggyőző mosollyal az arcomon
ácsorogtam a színpadon, tudva, hogy az engem néző
versenyzők közül többen kameráznak, az egyik stábtag

pedig állandóan elmászkált előttem az arcomba tolva a
telefonját, mivel élőben streamelte a próbát.
– „Néma csend, a múltunk széttört darabjai mindenhol –
kezdtem bele Márk legsikeresebb számába. – A sötét falra
vetülő arcképed látom, tudva, csak egy újabb álomfolt –
folytattam, és a tekintetemmel Körtét kerestem, aki
idegesen ült az első széksorok között. – Egyszerűbb lenne
utálni téged, ha hagynád, hogy ne szeresselek. Mégis ezer
napot választanék egyedül, ha még egyet eltölthetnék veled.
– fejeztem be, majd figyelve az éles váltásra, és a gyorsabb
ritmusra máris folytattam: – Nem akarok emlékezni rád.
Nem akarok emlékezni rád. Soha már – énekeltem a Nem
bírom szakítós himnusszá vált szövegét. – Nem akarom,
hogy hívj, hogy írj, hogy várj, hogy bánd, hogy gondolj rám
egy unalmas órán. Hogy félts, hogy kérj, hogy békét remélj,
hogy lásd, van más, utánam akár.
A Nem bírom után a zene lelassult, és csupán egy sorom
maradt a medley előadásomból, ezért a számhoz emeltem
a mikrofont, és Márk szemébe néztem.
– „Nem veszíthetlek el újra. Szökjünk meg mindenki elől.
Hadd keressenek… Valahol” – fejeztem be az előadást, mire
a teremben jelenlévők mindannyian tapsviharban törtek
ki. Két ember kivételével. Nagy Márk és Körte.
Még két órán keresztül ismételtették el velem az egész
előadást, mire minden stimmelt, a kamerabeállások, a
fények, a led és a füstgép, én pedig minden instrukciót
követve fegyelmezetten énekeltem újra és újra,
ahányszor csak kérték. Amikor végeztem, a stábtagok

közül többen odajöttek hozzám, hogy gratuláljanak, és
elmondják, élmény velem együtt dolgozni, én pedig
illedelmesen megköszöntem.
– Gyerek – lépett oda hozzám Körte gondterhelten.
– Igen? – kérdeztem a lehető legtermészetesebb
arckifejezésemmel.
– Ez így nem lesz jó – ingatta a fejét. – Nem lehet ez a
szar az utolsó fellépésed Bexiként.
– Körte – nyugtattam meg. – Nem lesz gond. Vedd úgy,
hogy ez Balogh hagyatéka – nevettem el magam
kínomban. – Ő akart tőlem így búcsúzni, hogy berak ide,
még egyszer megforgatva a kést a szívemben. Figyelj –
néztem a szemébe –, ha végre minden más stimmel az
életemben… Akkor szerinted ezt a három percet nem
bírom ki holnap? – kérdeztem mosolyogva.
– Okos gondolatok, gyerek, de ez akkor sem méltó. Ez…
Ez nem te vagy.
– Most én leszek. Na, nézd meg a versenyzők főpróbáját,
van köztük egy-két ígéretes énekes, hallgasd meg őket.
Tudod, épülőben a Körte Records – vigyorogtam rá.
– Annyira ismerlek… – húzta össze a szemét mérgesen.
– Azt hiszed, nem tudom, hogy melyik a kamumosolyod?
Azért csinálod, hogy mentsd a seggünket. Márkét is, és az
enyémet is. Hogy ne balhézzunk. Még mindig azért
csinálsz mindent, gyerek. Hogy minket védj – fújtatott.
– Ez nem igaz! – közöltem.
– Most is hazudsz!
– Menj, kezdődnek a próbák – szóltam kedvesen.

– Ki tudom szedetni Nádort a bejátszásból – ajánlotta fel
Körte.
– Geri nem a bejátszásban zavar. Hanem a múltamban.
Úgyhogy ezzel ne fáradj – simítottam meg a karját, és
lementem a színpadról a hátsó lépcsőn, majd kilöktem az
ajtót, és a folyosóra léptem.
A fejem zsongott a saját hangomtól, a gondolataimban
egymást váltották az eddig írt szerzeményeim, ezért egy
pillanatra lehunytam a szemem, hátha kitisztulok, mert
semmi másra nem vágytam, csak csöndre. Nem sikerült,
sőt, a színpadról kiszűrődő próba még jobban megtöltötte
új dallamokkal a fejem, így fáradtan dörzsöltem az
arcomat.
– Bexi! – szólt rám egy hang, mire kilestem az ujjaim
közül, és megpillantottam magam előtt a stylistot.
– Szia – köszöntem nagyjából őszinte mosollyal.
– A holnapi szettedről szeretnék veled beszélni – kezdte.
– Igen? – érdeklődtem kissé megriadva.
A stylist belém karolt, és elindult velem a folyosón.
– Arra gondoltam, mivel ez
búcsúfellépésed, megadjuk a módját…
– Az mit jelent?

az

úgynevezett

– Nagyestélyi. Hófehér – mutatott maga elé, mintha
csak ott látna engem habcsókként. Hiába néztem az üres
folyosóra, én nem láttam magam. És nem is akartam.
– Aham – bólintottam a számba harapva. – Én inkább
arra gondoltam, hogy jövök a saját ruhámban.
– Nem, nem – mosolygott, próbálva leplezni az

idegességét. – Nem. Neeem – ismételgette.
– De – feleltem egyszerűen.
– Nem, butus. Te is látod, ugye? – mutatott újra a
folyosóra. – Ahogyan ott állsz a színpadon egy fehér
nagyestélyiben.
– Nézd, én nem látok semmi ilyesmit – próbálkoztam, de
kezdett fogyni a türelmem.
– Akkor mit látsz? – kérdezte mérgesen.
– Bakancsot. Farmert. Pólót.
– Neeeem – rázta meg a fejét azonnal. – Gyere, próbáld
fel, meglátod, csodálatos ruhakölteményt hoztam neked,
imádni fogod! Méltó lesz a búcsúdhoz – pislogott
meghatottan.
–
Soha
nem
léptem
fel
nagyestélyiben
–
értetlenkedtem.
– Ideje elkezdeni – vigyorgott.
– De nem szeretném. Hiteltelen leszek benne, már így is
a ledfalon széttörték az összes klipemet és fellépésemet,
ha ehhez még Disney-hercegnőnek öltöztetnek, akkor
végem van – hőbörögtem.
– Márpedig, Bexikém – förmedt rám idegesen –, tavaly
megúsztad a piros estélyit a hisztid miatt, idén viszont
nem engedem, hogy rám szabadítsd
a
hobó
menedzseredet! Sztárvendég vagy, gálát csinálsz fehér
nagyestélyiben, erről nem nyitok vitát! Az én feladatom,
hogy ruhát adjak rád, és nem csöveskedhetsz! Várlak a
ruhapróbán! – oltott le teljesen, és a levegőt csapkodva
hisztérikusan elrohant, otthagyva a folyosón, miközben

én semmi másra nem tudtam gondolni, csak arra, hogy ha
engem még egyszer valaki Bexikémnek hív, azt
egyszerűen megölöm.
A folyosó végén megpillantottam a sminkest, akihez
aztán tényleg nem volt idegrendszerem, így megragadtam
az első kilincset, amit megláttam, és beléptem egy
helyiségbe. Becsuktam magam mögött az ajtót, és
homlokommal megtámasztottam, majd vártam pár
pillanatig, hogy elhalkuljanak a kintről beszűrődő léptek,
és a sötétben tapogatózva felkattintottam a lámpát.
– Ez nem lehet igaz – motyogtam elképedve, amikor
körbenéztem. A kelléktárban voltam, amit jól ismertem a
tavalyi fellépésről.
A kis helyiségben leültem a földre a dobozok és
ruhafogasok között, majd a térdemre hajtottam a fejem,
és próbáltam összeszedni magam annyira, hogy jó pofát
vágjak az utolsó Bexi-fellépésemhez egy hatalmas, fehér
estélyi ruhában, Gerivel a kivetítőn. Basszus, Balogh,
bárhol is van most, remélem, megakad a torkán a koktél.
Az ajtó nyílására felkaptam a fejem, és nevetve néztem
Nagy Márkra, aki bejött, és becsukta maga mögött az
ajtót.
– Honnan tudtad, hogy itt vagyok? – kérdeztem.
– Viccelsz, ugye? Hol máshol lehetnél? – kérdezett
vissza, és leült velem szemben a földre. Igaz, túl jól ismer.
– Nem kellene a próbán lenned? – érdeklődtem.
– Kit érdekel? – vonta meg a vállát. – Mi van veled, te
lány?

– Semmi. Minden csodás – füllentettem.
– Ja, láttam. Mondjuk még ez a fogas is lelkesebben
énekel, mint ma te, de oké, hiszek neked – közölte a
szemét forgatva.
– Most mit mondjak? – kérdeztem. – Úgy látszik, ez lett a
pánikszobánk – néztem körbe keserű mosollyal. – Ha
valami nem stimmel, végül itt kötünk ki – tettem hozzá.
– Úgy tűnik – értett egyet, és a mellette lévő dobozban
kezdett kutakodni. – Megoldás? – pillantott rám.
– Nincs – feleltem. – Eléneklem holnap a medley-t
valami fehér nagyestélyiben, és visszavonulok, mint egy
leköszönő királynő – röhögtem el magam.
– Csodás lesz – biccentett. – Vagy csináld máshogy –
kutakodott tovább, mindenféle fejdíszt kiszedve a
dobozból.
– Úgy érted, legyek inkább hercegnő? – emeltem fel egy
bizsu tiarát, és kérdőn forgattam a kezemben.
– Igen, Beka, pont azt akartam javasolni – röhögött fel. –
Nem – rázta meg a fejét elkomolyodva. – Ez, akit az előbb
láttam, nem te voltál. A színpadon.
– Hogy érted?
– Hol a gitárod?
– Nem engedték, félplayback lesz az adás, a zenei
alapot a műsor adja.
– De neked kell a gitár – jelentette ki. – Azzal vagy Bexi.
Vagy zongorával…
– Oké, de nem engedik – magyaráztam.
– Figyelj – nézett a szemembe. – Pont ez a legjobb az

egészben. Hogy nem kell az engedélyük.
– Mi?
– Ne csináld azt, amit mondanak, mert te nem függsz
tőlük. Búcsúzz el úgy, ahogyan te szeretnél. Ahogyan
neked el kell búcsúznod. Nem a Késtéllel, és nem a nekem
írt számokkal. Ezen túl vagy Beka, most nem ennek van itt
az ideje. Nem tőlem köszönsz el, tőlem nem kell. Ezt te is
tudod, és ezért énekelted ennyire közömbösen az összes
számot. Mert már egyik sem aktuális. Neked már csak egy
aktuális dalod van.
– Mire gondolsz? – kérdeztem, miközben pontosan
tudtam, hogy mire gondol. Csak szerettem volna hallani a
saját gondolataimat az ő szájából is. Mert rájött, persze,
hogy rájött. Már akkor rájött, amikor először hallotta.
– Figyelj, Beka – mosolygott rám. – Amikor Körte és
Betty eljegyzésén Daniella azt mondta, hogy eggyel több
dal van a telefonodban, akkor esküszöm, megállt bennem
az ütő. Hogy írtál valaki másnak számot. Újra Gerinek.
Vagy most Tominak. Vagy akárkinek… Féltem, mert
tudtam, hogy az mit jelentene. Akkor komolyan végem
volt, azért erőltettem annyira, hogy mutasd meg. És
amikor elénekelted az Egyszert, megnyugodtam. Akkor is,
ha az a szám soha nem nekem szólt. És nem is rólam, vagy
rólunk… – mosolyodott el.
– Hogy jöttél rá? – néztem rá szomorú mosollyal.
– A szövegből, és abból, hogy a felvételid napján írtad.
Bele lehet képzelni, hogy azok mi vagyunk, akikről szól, de
nem. Tudom, hogy nem.

– Utálom, hogy ennyire jól ismersz – töröltem le egy
könnycseppet az arcomról, Márk pedig mosolyogva nézett.
– A műsor producere rugalmas, ha bármilyen
exkluzivitásról van szó. Dobd be neki a dalpremier ötletét,
kapni fog rá, és a műsorban énekeld el az Egyszert.
Annak, akinek szántad. Tudjon róla, hogy írtál neki egy
számot, ne hagyd ki ezt az utolsó alkalmat, Beka, mert
örökre bánni fogod.
– Oké – biccentettem a könnyeimet törölgetve. –
Köszönöm.
– Nem kell – rázta meg a fejét.
– És… – szipogtam. – Segítesz?
– Persze, hogy segítek – biccentett, és úgy tűnt,
megtalálta a dobozban, amit keresett, mert kihúzta a
kezét a kartonból, és a tenyerébe nézve ellenőrizte, aztán
óvatosan felém dobta. Elkaptam a levegőben, és a
könnyeimen át néztem a karkötőre, amin egy M betűt
formáló medál lógott. Elkerekedett szemmel bámultam rá,
majd Márkra.
– Ez az a…? – hebegtem.
– Aha. Itt a dátum. Ez a tavalyi évad cucca – mutatott a
dobozon lévő feliratra. – Tartsd meg. A műsor ajándéka –
kacsintott, én pedig hálás tekintettel a tenyerembe
zártam a medált, és megcsókoltam Márkot.
– Beka – suttogta.
– Igen?
– Kérdezhetek valamit?
– Persze – bólintottam.

– Ugye, hogy nem is hasonlított rám a dublőröm? –
nézett rám kérdőn, mire felnevettem.
– Nem – nyugtattam.
– Hogy mondhatták rá, hogy

kiköpött

én?

–

gondolkodott tovább, valószínűleg az incidens óta.
Mosolyogva hallgattam, a kezembe szorítva a tavalyi
fellépés kellékét, majd riadtan kaptam a fejem az ajtó
irányába, ahonnan kopogás hallatszott.
– És most? – suttogtam Márknak, aki tanácstalanul
széttárta a karját.
– Gyerek! Márk! – hallottuk Körte hangját, és kissé
megkönnyebbülten sóhajtottunk fel.
– Itt vagyunk – kiáltottam ki.
– Bejöhetek?
– Persze – feleltem.
Körte benyitott az ajtón, és a telefonjával a kezében
lépett be a kelléktárba.
– Az applikáció – értette meg Márk azonnal, hogy Körte
honnan tudta, merre keressen minket.
– Ja. Csak sajnos azt nem mutatja, hogy van-e rajtatok
ruha, úgyhogy kénytelen voltam kopogni… – közölte
szórakozottan.
– Elég volt ezekből a poénokból! – elégeltem meg. –
Miért ne lenne rajtunk ruha? – kérdeztem felháborodva.
– Hát… ha jobban belegondolok, gyakran nincs –
gondolkodott el Márk, Körte pedig pacsira tartotta a kezét,
mire Márk belecsapott.
– Borzalmasak vagytok – jelentettem ki vidáman. –

Egyébként miért kerestél minket? – néztem Körtére.
– Mert Aszádék írtak, hogy menjünk a Körte Recordsba
megünnepelni az ajtótábla felhelyezését…
– Ezt hogy kell érteni? – gondolkodtam el.
– Szerintem úgy, ahogy hangzik. Megünnepeljük,
ahogyan Betty felragasztja az ajtótáblát – magyarázta,
majd látva, hogy nem pontosan értem, hozzátette: –
Aszádékról van szó, nekik minden alkalom ajándék,
amikor valamilyen ürüggyel piálhatnak. A múltkor az új
vécékefe miatt tartottak bulit – mesélte.
– Á, értem. Akkor menjünk – nyújtottam a kezem, hogy
felhúzzon.
Körte egy mozdulattal felrántott a földről, és kérdőn
nézett az arcomba.
– Sírtál, gyerek?
– Nem – vágtam rá azonnal.
– Ne hazudj!
– Oké – ismertem be. Improvizálnom kellett: – Igazából
csak meghatódtam. Ezt nézd – mutattam fel a kezemben
tartott karkötőt.
– Mi az a W? – pislogott.
– Fordítva, Körte – meredtem rá visszatartott nevetéssel.
– A tavalyi M betűs karkötő a duettdöntőről. Ez volt
rajtam. Nem emlékszel?
– Nem nagyon, de a körülményeket ismerve, amilyen
idegállapotban voltam én a duettdöntő alatt, lehetett vagy
kétszáz a vérnyomásom. Azt csodálom, hogy láttam
egyáltalán bármit, nemhogy ezt a kis izét – jelentette ki. –

De örülök, ha neked sokat jelent, gyerek. Végre valami
pozitívum is a mai napban – mondta.
Az ajtón kilépve Körte felemelte Madzagot, és
mindhárman a kijárat felé indultunk. Elsétáltunk a
kartonbábuk mellett, amikről a szereplők reményteli,
csillogó tekintettel néztek ránk, majd Márk kezét fogva
visszanéztem a folyosón.
– Neked nem kellene itt maradnod? – érdeklődtem.
– Nem, csak este kell visszajönnöm, majd a közös
streamelésre a versenyzőkkel. Addig szünetem van.
– Ha esetleg nem érsz vissza, az sem gond, majd
beállítják háttal a dublőrödet – röhögött Körte, mire Márk
dühösen pillantott rá.
– Egyáltalán nem hasonlít! Hogy gondolták? Beka,
mondd meg neki!
– Nem hasonlít – ismételgettem.
– Most nézzétek meg – állt meg az épület előtt, és
felnézett az óriás molinóra. – Ilyen nincs még egy, mint én
– közölte.
Körte kifejezéstelen arccal meredt rám, és megrázta a
fejét.
– Komolyan, gyerek, hogy bírod elviselni ezt az
önimádatot? – kérdezte őszintén.
– Hát… – gondoltam át. – Láttad már szélvédőt lemosni?
Az sokat segít a helyzeten – feleltem.
Márk a derekamat átölelve, röhögve belepuszilt a
nyakamba, Körte pedig Madzaggal az ölében lépkedett
mellettünk a kocsijához az augusztus délutáni

napsütésben.
– Te is jössz az enyémmel? – pillantott Körte Márkra.
– Aha, itt hagyom a sajátomat, ha visszadobsz később.
– Persze, oké. Ülj be hátra – közölte.
– Mi? Nem ülök hátra – kérte ki magának.
– Márk, tudod, hogy ebben a kocsiban ez a szabály. A
gyereké az első ülés – pillantott rám Körte vidáman, én
pedig szomorú mosollyal beszálltam a helyemre.
Márk a vállát vonogatva beült hátra, és középre
csúszva elgondolkodott.
– Van, ami nem változik, mi? – kérdezte szórakozottan.
– Ahogy mondod – biccentett Körte.
– Akkor lövök néhány szelfit – vonogatta a vállát Márk,
és elővette a telefonját.
– Ahogy mondod – ismételte meg magát Körte röhögve,
és kikanyarodtunk a tévé épülete elől, miközben elindult
a zene. A Blue October üvöltött a kocsiban, mire kérdőn
néztem Körtére.
– Hát ez? – kérdeztem, a Say Itet hallgatva.
– Nem tudom – vonogatta a vállát. – Mostanában újra
kedvet kaptam hozzá. Sok mindenről eszembe jutott.
– Értem – biccentettem óriási gombóccal a torkomban.
„It’s all about esteem, it’s all about dreams, it’s all about
making the best out of everything” – szólt a szám a
kocsiban, én pedig szomorúan pillantottam ki az ablakon,
majd amikor Körte hozzám szólt, mosolyra húztam a
számat, és úgy fordultam vissza hozzá, hogy semmit ne
lásson rajtam.

17.
– Neeee! Létezik egy Nagy Márk bétaverzió? – ámult el
Bogyó, amikor beérkeztünk a kiadóba.
– Szögezzük le, hogy nem is hasonlít rám. Mert az
lehetetlen – közölte Márk.
– Akkor is látni akarjuk! – erősködött Pepe. – Sőt.
Mindannyiunknak kellene egy dublőr. Lehetnének ők a
gonoszak!
– Kevesebb Xbox és több randi, srácok. Jó? – pillantott
rájuk Botond az íróasztala mögül. Merthogy olyanja is lett
időközben.
Megilletődötten néztem körbe az irodának berendezett
régi lakásunkban, és csodálkozva tapasztaltam, hogy ez
annyira nem is fura, mint amennyire annak kellene
éreznem. A Körte Records nem volt még teljesen készen,
és leginkább a volt BPRP kiadó bútorai álltak benne, plusz
a lenyúlt kávéautomata, de ránézésre már alakult az
iroda, és látható volt a koncepció is. A konyha és nappali
egyfajta váróként lett berendezve, ahol Botond íróasztala
állt, ami mögött ülve az érkezésünk pillanatában is
serényen gépelt a laptopján, mutatva, hogy máris eleget
tesz az asszisztensi feladatainak. Az irodában a
„mindenki azt és úgy csinál, amit csak akar” elv
uralkodott, Körte nem szerette volna, ha klasszikus
tárgyalós hangulata lenne a lakásnak, ezért külön nem is
volt kialakítva erre szolgáló helyiség, amitől a látogató
feszengeni

kezd,

ahogyan

tettük

mindig

Balogh

irodájában. Ezt kiváltva egy ülőgarnitúrát helyeztek el az
egyik szobában, hogy lazán lehessen beszélgetni a
komolykodás helyett. Tetszett a koncepció, azonnal
megértettem, hogy Körte mit nem akar a saját kiadójával.
Teljes mértékben támogattam a „legyen otthonos, ahol
mindenki jól érzi magát” ötletét, mert egészen mély
nyomot hagyott bennem minden alkalom, amikor a BPRP
Recordsba mentem, ahol a komor hangulat mellett
minden másodpercben éreztették velem, hogy én egy
bármikor pótolható terméke vagyok a cégnek, és
tudatták, hogy hol a helyem a ranglétrán. A Körte
Records, bár még erősen az előkészületi stádiumban volt,
látványosan máshogy akart működni, mint az előző
kiadónk, én pedig mosolyogva néztem körbe, aztán
megakadt a tekintetem a nappali falán felállított
hatalmas portréfotón. Baloghot ábrázolta, vitorlázás
közben.
– Ez micsoda? – kérdeztem felnevetve.
Bogyó mellém lépve a vállamra támaszkodott

a

könyökével, és meredten bámult a hatalmas fényképre.
– Ez, kérlek, a kedvenc képem – felelte.
– Mi a szar ez? Tüntessétek már el innen – állt meg
mellettünk Körte.
– Nem! – jelentette ki Bogyó határozottan. – Az
íróasztalodról elraktam a képkeretet, de ez ittmarad.
Megszavaztuk – közölte vihogva. – Nézd meg ezt a
tökéletes felvételt. Ahogyan Balogh haja hátrasimul,
annyi lakkal, amit a szél sem tud megmozdítani…

– Talán hajólakk – töprengtem a fotó előtt állva.
– Lehet – biccentett Bogyó.
– De a legjobb az egészben, amit üzen a fotó. Balogh
elhajózik rajta messzire, a horizonton túlra, valahova az
anyjába – fejtegette a kép üzenetét. Körtével egyszerre
röhögtünk fel, ahogyan a volt kiadótulajdonost néztük a
felvételen. – Titeket nem nyugtat meg? – pillantott ránk
az Aszád.
– De, igazából eléggé – bólogattam nevetve.
Körte a fonott szakállát csavargatta és elismerően
biccentett.
– Rendben, maradhat – jelentette ki, mire Aszádék
ünnepélyesen tapsolni kezdtek.
– Körte – nézett fel Botond a laptopjából. – Átvehető a
tegnapi rendelés, minden elkészült – állt fel, és a
nyomtatóból kivéve a lapot odahozta hozzánk.
– Mutasd – biccentett a menedzser, és átfutotta a listát.
– Papír, bélyegzőkészítés, névjegykártya – olvasta fel,
aztán felszaladt a szemöldöke. – Mi a szar? Ki rendelt
pingpongasztalt???
– Mi voltunk – jelentkezett Pepe. – Gondoltam, az egyik
helyiséget berendezhetnénk játékszobának, tudod,
pingpong, darts, PlayStation… Hogy amikor nagy a stressz,
tudjunk lazulni.
– Mi van? – meresztgette a szemét Körte. – Ez nem a
kicseszett Google-székház, és tudom, hogy eszetekbe sem
jut sportolni, hanem csak a sörpong miatt akarjátok az
asztalt! – tárta szét a karját.

A három Aszád lelombozódva vette tudomásul, hogy
nem lesz „játékszobájuk” az irodában.
– Jó, mindegy – hagyta rá Puding elkedvetlenedve. –
Amúgy kész az irodád, éjjel berendeztük azt is, hogy tudj
dolgozni – mondta, aztán Márkra nézett, aki még mindig
arról magyarázott, hogy a műsor valami ronda embert
választott a hasonmásának.
– Melyik lett az irodád? – kérdeztem, de felesleges volt,
mert a régi szobám ajtaján egy körtematrica díszelgett.
Az ajtón belépve mosolyogva néztem körbe, és őszintén
elöntött a boldogság, amiért a helyet, ahol számomra
minden elkezdődött, úgy láthattam, mint egy másik
történet elejét. A szobában egy íróasztal állt, azon Körte
laptopja. A falhoz egy kapkodva összeszerelt polcot tettek
be a srácok, aminek az ikeás csomagolása a földön hevert.
A polc kicsit ferdén, de mégis állt, rajta Körte előadóinak
díjai, amiket a BPRP-ből nyúltak le Aszádék. Az irodában
ott volt még Körte gitárja, óvatosan egy állványra
támasztva, a falon pedig egy parafatábla, teletűzdelve a
közös fotóinkkal. A CsASz-forgatás képei, koncertek, bulik,
a 15Perc Európa, turnék, backstage pillanatok. Elképedve
néztem a táblát, mellettem pedig Körte bosszúsan
megrázta a fejét.
– Csesszék meg, egész éjjel ezzel szenvedtek ezek a
barmok, most mit csináljak velük? – dünnyögte, és láttam
rajta, hogy meghatódott, aztán elővette a telefonját, és a
fejét rázva szólt bele. – Sanyi! Menjél el egy
pingpongasztalért, elküldöm a címet.

Mosolyogva néztem rá, és kedvesen megsimítottam a
karját.
– Megkapják? – kérdeztem.
Körte hosszan fújtatva sóhajtott, és megvonta a vállát.
– Persze hogy megkapják – felelte egyszerűen. – Botond
meg biztos megérti, hogy ezért nem kap fizetést a
hónapban. De használhatja kedvére… – tette hozzá
szórakozottan, utalva a friss kiadója anyagi helyzetére,
mire ösztönösen felnevettem.
Körte leült az asztalához, és a magas támlájú széken
hátradőlve kissé feszengve nézett rám.
– Na, hogy festek? – kérdezte.
– Tedd fel a lábad, úgy főnökösebb – tanácsoltam
vigyorogva.
Körte röhögve hátradőlt a széken, és a bakancsos lábát
rávágta az asztalra.
– Így? – érdeklődött.
– Tökéletes – vettem elő a telefonomat, és készítettem
róla egy fotót. – Beállítom a hívásodhoz – nyomkodtam a
készüléket, Körte pedig röhögve bólintott, aztán visszaült
normális
pózba,
az
asztallapra
könyökölt,
és
gondterhelten nézett rám.
– Menni fog, ugye, gyerek? – kérdezte halkan, és úgy
tűnt, időnként még mindig elbizonytalanodik, hogy képese vezetni egy saját kiadót. Magabiztos mosollyal álltam a
tekintetét, megpróbálva minden tartalék erőmet átadni
neki, és határozottan bólintottam.
– Persze hogy menni fog. Nálad alkalmasabb személy

nincs is arra, hogy saját kiadója legyen. Nézd meg, hogy ki
állt be mögéd. Mindenki – feleltem egyszerűen. –
Egyébként pedig – tettem hozzá –, ez egy jó hely, jó
gondolatok születtek már itt – fordultam körbe a régi
szobámban. – Neked is segíteni fog – jelentettem ki.
Körte elmosolyodva bólintott, aztán egyszerre kaptuk
oda a fejünket az ajtóhoz, amin belépett Betty.
– Itt van! Meghoztam! – szólt ünnepélyesen, és
felmutatta az aranyszínű kis ajtótáblát, amin a következő
felirat szerepelt: Körte Records.
Még vártunk fél órát, mire a többiek is megérkeztek,
addig a régi nappalinkban lévő ülőgarnitúrán
üldögéltünk és beszélgettünk, majd amikor Daniella, Anti,
Evelin és Pabló is befutottak, kezdődhetett az ünnepélyes
táblafelhelyezés. Vagy mi.
Ez úgy nézett ki, hogy Aszádék egy-egy üveg borral a
kezükben kivonultak a lépcsőházba (nem igazán
zavartatták magukat a délutáni időpont miatt, nekik a
partizás nem időponthoz, hanem alkalomhoz volt kötve),
mi pedig követtük őket, és szinte teljesen elfoglaltuk a
lakás előtti folyosót és lépcsőfordulót. Valamennyien a
telefonunkat fogva vártuk a nagy pillanatot, amikor is
Betty átadta Körtének a táblát, hogy helyezze fel ő.
Szerintem még soha nem készült ennyi fotó egy
ajtónévtábla felhelyezéséről, nagyjából másodpercenként
kerültek fel a snapek és Insta-sztorik arról, ahogyan Körte
odafordul az ajtóhoz, és egy határozott mozdulattal
rányomja a névtáblát, amin ujjlenyomatok közt olvasható

a Körte Records felirat. Miután felrakta, nyomott rajta
még párat, hogy odaerősítse, mi pedig valamennyien
kameráztuk a nagy pillanatot, amikor is Körte elvette a
kezét, és… És a tábla élesen koppanva leesett a földre.
Mindannyian követtük a telefonunkkal a történteket,
aztán visszaemeltük a kezünket, és az értetlenül álló
Körte arcát vettük.
– Na, ez jól kezdődik – húzott bele a borosüvegébe
Puding.
– Le kéne szedni róla a papírt, és akkor ragad a hátulja
– tanácsolta Botond.
– Ó, basszus – hajolt le Betty a névtábláért, és felvette a
földről. A hátuljáról lehúzta a papírcsíkot, ami a ragasztót
védte, és röhögve nyújtotta a menedzsernek. – Így már jó
lesz – vihogta.
Körte a fejét fogva, őszinte röhögéssel vette át, és felénk
pillantott.
– Csapó kettő – kiáltotta Daniella. És akkor Körte
odanyomta az ajtónak az immáron ragadó névtáblát,
majd amikor elvette a kezét, a tábla végre a helyén
maradt.
Hangos tapsolásban törtünk ki, Aszádék még fütyültek
is, és záporoztak a fotók és szelfik. Jó, a fotókon valóban
csak egy egyszerű ajtónévtáblának tűnt, de nekünk
sokkal többet jelentett.
– Srácok – nézegette Anti a szája szélét rágva. – Csak én
látom ferdének? – kérdezte. Erre mindannyian a fejünket
döntögetve kezdtük el tanulmányozni a táblát. Igaza volt

Antinak, totál ferdén állt a tábla.
Bogyó odalépett, és megpróbálta leszedni, de az
öntapadós felület annyira erősen ragadt, hogy
képtelenség volt megmozdítani, így hamar feladta, és
megvonta a vállát.
– Szarni rá, jó ez így – közölte. Ezzel valamennyien
egyetértettünk, úgyhogy felröhögve tudomásul vettük,
hogy nem lehet minden tökéletes. Na és? Előfordul.
– Mi ez a lárma? – szaladt fel a lépcsőn Kemál, majd
amikor a török meglátta a csoportosulásunkat, sértetten
nézett ránk. – Buli van, és Kemált nem hívni? Amikor
maradt nekem száz baklava múltkor? Szép! – nézett végig
rajtunk csalódottan.
– Kemál, pont most akartunk hívni. Azért
hangoskodtunk. Hogy hátha meghallod. És sikerült! –
improvizált Pepe, és átölelte a török vállát, hogy
beinvitálja a lakásba.
– Nem hiszem el – mondta Kemál sértetten. – És maradt
nekem száz baklava múltkor, ki kellett dobni felét –
magyarázta a baklavaincidenst, amin úgy tűnt, nem
tudott túllépni.
– Akarsz beszélni róla? – kérdezte Pepe visszatartott
nevetéssel, és a törökkel együtt bement a lakásba. Szép
lassan mindenki követte őket, míg végül csak Márk, Körte
és én maradtunk kint.
– Álljatok oda, csinálok egy képet – ajánlotta fel Márk,
én pedig Körte mellé lépve mosolyogva átkaroltam a
vállát, és belenéztem a kamerába. Jó kép lett.

A nappaliba visszaérve Aszádék borozgatva hallgatták
Kemált, aki a baklaváiról magyarázott, és a többiek is
elvoltak, csak úgy beszélgettünk, miközben Botond a
laptopján
figyelte
a
Körte
Records
követőinek
növekedését, mert a töménytelen mennyiségben posztolt
képek hatására valamennyiünk közönsége átkattintott a
kiadó Facebookjára. Én hely hiányában, meg persze azért,
mert jólesett, Márk ölében ültem az egyik fotelben, és
éppen azt hallgattam, amint Anti látatlanban is arról
biztosította a legjobb barátját, hogy kizárt dolog, hogy a
Nagy Márk-dublőr hasonlít Márkra, amikor kopogtak az
ajtón.
Mindannyian
körbenéztünk,
és
fejben
számolgattunk egy sort, de sehogy nem derült ki, hogy ki
hiányozhat, mert mindannyian megvoltunk.
– Biztos Sanyi jött a pingpongasztallal – jegyezte meg
Körte.
– Mi? Megkapjuk az asztalt? – kerekedett el Aszádék
szeme, és azonnal vad ovációban törtek ki a hír hallatán,
miközben Anti, aki a legközelebb volt az ajtóhoz, felállt,
hogy kinyissa.
– Én játszom először! – üvöltözött Puding, mire Bogyó
rávágta, hogy lesz az ellenfele, mire Pepe vadul vitatkozni
kezdett, hogy ez így egyáltalán nem ér, és kialakult az a
megszokott szituáció, amit mi, többiek, csak az „Aszádátoknak” nevezünk, amikor is véget nem érőnek tűnő
konfliktust szül az, hogy hárman vannak kétfős
játékokhoz.
– Jó, nyugi már, beszállok én is, játsszunk párban –

tanácsolta Botond egy pillanat alatt véget vetve a
hangzavarnak. A három Aszád ezt jó ötletnek tartotta,
ezért elégedetten bólintottak, én pedig összehúzott
szemöldökkel néztem rájuk.
– Ti egyébként mikor is lettetek ennyire jóban? –
tűnődtem el.
– Hétfőn, amikor Botival ott maradtunk a BPRP
irodájában, és megdumáltuk, hogy lopunk ezt-azt –
vihogta Bogyó.
– Mindent értek – forgattam a szemem nevetve.
– Igen. Balogh összehozott minket. Igyunk az
egészségére – tartotta a borosüvegét Balogh kiállított
óriásfotója felé, mintha csak koccintani akarna a
vitorláson álló volt kiadótulajdonossal. Nevetve figyeltük
Aszádék hülyülését, amikor Anti visszalépett a szobába, és
azonnal ráfagyott a mosoly az arcunkra, ahogy
megláttuk. Mert mögötte belépett Geri is.
– Bocs, nem akartam beengedni, de nem bírtam vele… –
sziszegte Anti kelletlenül, mire Körte felpattant a
kanapéról, Márk pedig, akinek az ölében ültem, félretolt,
és ökölbe szorított kézzel felállt.
– Nyugi, nyugi – tette fel a kezét Geri automatikusan,
amikor látta az ellenséges arckifejezéseket, és a felé
induló Körtét, aki után Betty nyúlt, hogy visszarántsa. –
Nyugi – ismételte Geri, megtorpanva az ajtóban, és nem
lépett beljebb, amit nagyon is jól tett.
Visszafojtott lélegzettel, a fülemben dobogó vérrel
figyeltem elképedve, ahogyan Geri körbenéz a

társaságon,

ahonnan

minden

irányból

gyűlölködő

pillantásokat kap, de nem foglalkozott vele. Őt az ilyen
nem szokta meghatni. Talán még élteti is.
– Mi a szart keresel itt? Hogy képzeled, hogy idetolod a
pofádat? – förmedt rá Körte dühösen.
– Naaa – ingatta a fejét Geri, jelezve, hogy nem kell
durvulni. – Csak jöttem gratulálni – közölte, és
határozottan lépett egyet előre, ezzel pedig bent volt a
nappaliban.
– Megtörtént – meredt rá Körte. – Most pedig takarodj! –
mutatott a kijárat irányába.
– Ugyan már – mosolyodott el Geri, a mosolyától pedig
émelyegni kezdtem, és úgy éreztem, mindjárt elhányom
magam. – Nem kell ez, Körte. Adjuk meg a módját! Itt
kezdődött minden – nézett körbe. – És tudod, hogy én is
jelen voltam. Mit jelen voltam? – gondolkodott el. – Tőlem
indult minden.
– Te most viccelsz, ugye? – fakadt ki Körte.
– Madzag, ölj! – kiáltotta hirtelen Puding, és elengedte
az ölében tartott yorkit. Mindenki a kiskutyát nézte, hogy
most mi fog történni, mire Madzag kiugrott az Aszád
öléből, és rohanni kezdett. Először úgy tűnt, hogy a
célszemély felé, de aztán a kiskutya kikerülte Geri lábát,
és átszaladt a másik szobába.
– Hát ez nem jött be – dünnyögte Puding csalódottan,
Daniella pedig odahajolt, és együttérzőn megpaskolta a
karját.
Geri a fejét megrázva visszatért az eredeti

gondolatához, és a menedzserre nézett.
– Nem emlékszel, Körte? Amikor ők itt mind nem voltak
még sehol – mutatott körbe. – Csak mi hárman. Te, én,
Beka… – vigyorgott, a név hallatán pedig Márk megindult
felé. Anti és Pabló azonnal megragadták a karját és
visszahúzták, mire Geri lesajnálóan pillantott Márkra.
– Mit akarsz tenni, Márk, megütsz? Nem unod még? –
sóhajtotta tettetett unalommal.
– Téged nem lehet elégszer pofán verni, mindig jössz
egy újért – felelte Márk, mire Geri visszafordult Körtéhez.
– Takarodj innen, Nádor, nem mondom többet – nézett
a szemébe, és láttam rajta, hogy minden erejével
visszafogja magát, mielőtt nekimenne Gerinek.
– Meg sem hallgatod az ajánlatomat? – dobta fel Geri, a
kijelentését hallva pedig mindenkinek leesett az álla.
– Nem, számomra nincs semmid. Soha nem is volt, soha
nem is lesz – vágta rá Körte határozottan, megvetően
nézve Gerire, aki rezzenéstelen arccal állt és kivárt, hátha
a helyiségben valakit mégis érdekel a mondandója.
– Várj! – szóltam hirtelen, mire mindenki egy
emberként fordult felém.
– Gyerek, mi a… – meredt rám Körte elkerekedett
szemmel, Márk arcából pedig kifutott a vér.
– Csak… – ingattam a fejem. – Csak hallgassuk meg. Mit
veszíthetünk vele? – kérdeztem, és felálltam, hogy
odasétáljak Gerihez, érezve a többiek meglepett tekintetét
magamon. Feltűnés nélkül hátrafogtam a kezem,
összekulcsoltam magam mögött, és kihúztam magam, úgy

léptem Geri elé, és felszegett állal néztem a szemébe.
Bíztam benne, hogy a többiek látják, amit szerettem
volna, hogy lássanak, majd óvatosan Márkra pillantottam,
aki ekkor már észrevette, és szó nélkül bólintott,
megjátszva magát.
– Ha neked ennyire fontos, akkor hallgasd meg – kapta
el a fejét direkt sértetten.
– Na, mi van, Hullócsillag, ejtve vagy? Már megint? –
vigyorgott rá Geri, maximálisan megelégedve a helyzet
alakulásával. – Tanuld meg, hogy a sorban mögöttem
állsz, bármit is csinálsz, akkor is második vagy. Második
voltál a műsorban, második voltál Bekinél… Majd adok
egy listát arról, amiben még megelőztelek. Jó hosszú
olvasmány lesz… – közölte magabiztosan.
– Mit akarsz, Geri? – szóltam rá fáradtan, visszaterelve
a témát arra, amit eredetileg mondani akart. – És ne
kerülgesd, játssz tiszta lapokkal és mondd ki egyszerűen.
Legyél az életben egyszer egyenes! – tanácsoltam.
Geri arcizma megrándult, és a sértést lenyelve
Körtéhez fordult.
– Átjövök a kiadódhoz, megerősítem a csapatodat és
hozok egy új albumot még ebben az évben. Mit szólsz? –
kérdezte nyíltan.
A helyiségben olyan feszült csend lett, hogy hallani
lehetett minden lélegzetvételt, és azt is, hogy Anti nyel egy
óriásit.
– Miért? – kérdezte Körte, direkt nem nézve rám,
nehogy elárulja magát.

– Mert… – tárta szét a karját Geri hatalmasat sóhajtva.
– Mert itt a helyem. Mindig is itt lett volna. Adok neked
még egy esélyt. Két évvel ezelőtt elküldtél, mert nem
kellettem. Csak Beki. Elfogadtam, és nézd meg,
boldogultam, eljutottam oda, ahová itt egyébként senki.
– És hogyan jutottál el oda, Nádor? Hogyan? – ingatta a
fejét Körte szomorúan.
– Mit számít? Hagyjuk ezt a „részvétel a fontos”
szarságot, ezt a vesztesek találták ki vigaszként. Jó csapat
lennénk, Körte, ezt te is tudod.
– Mi van Pível és a MusicNotesszal? – kérdezte Körte
fújtatva, elhitetve azt, hogy elgondolkodtatják a hallottak.
– Te is tudod, hogy a MusicNotes mindig második volt a
BPRP mögött. És most is második lesz, csak a Körte Records
mögött. Pí pedig… – vonogatta a vállát. – Ugyan már. Még
Evelin is otthagyta, amikor Lexiként futott, és azóta sincs
rajtam kívül egy épkézláb előadója sem. Teljesen
inkompetens, semmi produktuma, és engem sem segített
hozzá semmihez, mindent egyedül értem el.
– Én ezt azért nem így látom – ingatta a fejét Körte.
– Az a te bajod, attól még így van. Ha én beállok hozzád,
letaroljuk a zeneipart. Gondolj bele! Beki dalszövegeit
megosztjuk Márkkal, a versenyhelyzet pedig házon belül
lesz, ami egészséges és motiváló. Esélye sem lesz másnak,
mindent vihet a Körte Records, ha én is itt vagyok –
vázolta fel a nagyszerű tervét, és ami a legjobban
meglepett, hogy ő tényleg hitt benne.
– Tudod, Geri – szólaltam meg halkan. – Az a baj veled,

hogy sosem tanulsz a hibáidból.
– Hogy érted? – kérdezte.
– Idejössz egy társaságba, ahol fejenként már legalább
egy konfliktusod mindenkivel volt, és bekönyörgöd
magad, úgy állítva be a dolgot, hogy nekünk van rád
szükségünk – gondolkodtam hangosan. – Mindig ezt
csináltad. Jó helyed volt, jó életed, de neked soha nem volt
elég, mindig a másé kellett. Tanuld meg végre, hogy
bármit is érsz el, mindig egy boldogtalan féreg leszel, aki
más életét akarja élni, mert a sajátja szart sem ér –
mondtam ki egyszerűen. – Úgyhogy jegyezd meg végre,
Geri, hogy a dolgok nem így működnek. A parazitákat
pedig sehol nem tűrik meg. Nesze – vettem elő a kezem
magam mögül, és a telefonomat felé tartva mutattam az
arcába. A kijelzőn az látszott, hogy hat perce hívásban
vagyok Pível, a másodpercek pedig tovább pörögtek.
Akkor nyomtam be a hívást, amikor Geri előállt azzal,
hogy van egy ajánlata, a többiek pedig valamennyien
látták mögöttem a kezemben tartott telefont, és
asszisztáltak a műsorhoz. Pí közben a vonal másik végén
végighallgatta a beszélgetést. Az egészet.
Geri elfehéredett arccal, sokkos állapotban meredt a
kijelzőmön lévő névre, aztán lehunyta a szemét, és
megsemmisülten állt előttem. Ekkor azt hittem, hogy ezzel
vége, és örökre megtanulta. De Gerivel kapcsolatban soha
nem lehet elég felkészült az ember. Mert a következő
pillanatban kinyitotta a szemét, és belefúrta a tekintetét
az enyémbe.

– Te rohadt ribanc! – vágta az arcomba, és egy
határozott mozdulattal kiverte a telefonomat a kezemből,
majd rám emelte a kezét, mire Márk ösztönösen, egy
pillanat alatt elém lépett, és a levegőben elkapta Geri
csuklóját, miközben a telefonom földet érve egészen a
falig csúszott, nekicsapódott, és azonnal berepedt a
kijelzője.
– Ugye nem gondoltad komolyan, hogy befejezheted a
mozdulatot? – kérdezte Márk csavarva egyet Geri
csuklóján, aztán ellökve elengedte, a következő
pillanatban pedig Körte ment neki oldalról Gerinek, a
falhoz csapta, és a torkára szorította a tetovált kezét.
– Két éve, amikor beléptél ide hívatlanul, már akkor
agyon kellett volna, hogy verjelek! – suttogta a fülébe,
Geri pedig kidülledt szemmel nézett oldalra, a menedzser
arcára, miközben a falhoz volt szorítva. – Takarodj innen,
Nádor, és soha többet ne kerülj a szemem elé. Komolyan
beszélek. Ha bármelyikük közelében meglátlak, ott
leszek. Ha csak eszedbe jutnak, ott leszek. Ha álmodban
valamelyikkel beszélgetsz, én ott fogok állni az ágyad
mellett, megvárom, hogy felébredj, és kiverem belőled a
szart is. És ha még egyszer, csak elképzeled, hogy kezet
emelsz a
gyerekre, én
megöllek!
Megértetted?
Megértetted??? – sziszegte Körte a halántékán kidagadó
erekkel. Geri vörös arccal bólogatott, mire Körte
elengedte a falhoz szegezett Gerit, aki lerogyott a földre,
és köhögve markolászta a torkát. – Tűnj innen! – förmedt
rá Körte, és ösztönös mozdulattal beletörölte a

nadrágjába a kezét, mintha csak valami olyanhoz ért
volna, amitől undorodik.
Geri feltápászkodott a földről, és megvetően nézett
körbe.
– Ezt nem úszod meg, Körte! Ezért még számolunk –
mutogatott a nyakára. – Te pedig – fordult hozzám,
miközben Márk ölelésében álltam, amikor pedig Geri
hozzám szólt, Márk erősebben magához szorított –
remélem, örülsz – fröcsögte az arcomba Geri. – Még
holnap, Bexi utolsó fellépésén is azzal a számmal kell
színpadra állnod, amit nekem írtál! Nekem! – nézett rám
lesajnálóan.
– Majd meglátjuk – feleltem halkan.
– Meg – biccentett, és a nyakát dörzsölve kiment az
előszobába, és bevágta maga mögött a bejárati ajtót.
A lakásra telepedett váratlan csend ijesztően hatott,
hirtelen senki nem tudott megszólalni, mindenki a
történteket emésztgette. Anti lehajolt a telefonomért,
aminek teljesen betört a kijelzője, és szomorúan
vizsgálgatta. Aszádék meghúzták a borosüvegeket, Betty
idegesen kapkodta a tekintetét, Botond a fejét csóválta.
Daniella bosszúsan fintorgott, Evelin és Pabló pedig
rémülten néztek maguk elé. Körte a falnál állt, Márk
pedig engem fogott, majd elengedett, és odalépett a
menedzserhez.
– Jól vagy? – kérdezte.
– Ja – biccentett meggyötörten.
– Milyen érzés volt?

– Mi?
– Gerit fojtogatni. Én eddig csak leütöttem és gyomron
rúgtam, de mindig is tudni akartam, hogy milyen lehet a
torkát szorítani – gondolkodott, Körte pedig fáradtan
elröhögte magát.
– Nem volt rossz – ismerte be.
– Gondoltam – vigyorgott Márk, én pedig hálásan
néztem rá, mert tudtam, csak azért beszél erről, hogy
felvidítsa Körtét, aki a történtek óta nem szólalt meg, csak
állt ott teljesen lesokkolódva.
– Beki, hívásod van a betört telefonodon – nézett fel
Anti a kezében tartott készülékből. – Ha jól látom, Pí az –
hunyorgott a szemüvege mögül. Odalépve átvettem a
telefonomat, aminek a kijelzője pókhálósra tört, és
benyomtam a fogadást.
– Szia, Pí – köszöntöttem. – Ki vagy hangosítva – tettem
hozzá gyorsan, hogy tudja, mindenki hallja.
– Sziasztok – köszönt vissza úgy általánosságban
mindenkinek. – Na, hát ezt meghallgattam – köszörülte
meg a torkát.
– Sajnálom, de… Úgy éreztem, rád is tartozik –
sóhajtottam.
– Ez korrekt volt, Beki, és kösz – felelte.
– És most? – kérdezte Körte beleszólva a beszélgetésbe.
– Továbbítottam a MusicNotesnak, amit hallottam. Majd
ők döntenek a továbbiakról. De én felbontom Nádorral a
szerződésemet. Még egy ilyen szarságot… – fújtatott a
telefonba.

– Jól döntöttél – biccentett Körte.
– Srácok, még egyszer kösz a hívást, és a segítségetekért
cserébe… Foglaltam nektek egy asztalt, menjetek,
ünnepeljetek, én állom – közölte Pí.
– Korlátlan? – kerekedett el Pepe szeme, mire Evelin
oldalba lökte, hogy hallgasson.
– Kösz – bólintott mosolyogva Körte.
– Érezzétek jól magatokat – köszönt el Pí. – És holnap
találkozunk a műsorban.
– Mi? Mit keresel ott? – csodálkozott el Körte, a vonal
másik végében pedig Pí jóízűen felröhögött.
– Mit gondoltál, szilva, most hátradőlök és nézem a
diadalmenetedet? A jelen állás szerint nincs topelőadóm,
megyek, szemezgetek a versenyzők között. Az a kis szőke
csaj, Fruzsi, ígéretesnek tűnik…
– Te szemét – sziszegte Körte röhögve.
– Csak nem gondoltál rá te is? Sajnálom… – vihogta Pí. –
Holnap látjuk egymást. Átdobtam az étterem címét Beki
mailjére. Sziasztok, Körte Recordsosok – tette le a telefont
teljesen feldobódva.
Mosolyogva néztük a betört kijelzőmet, amin
megszakadt a hívás, és a kialakult versenyhelyzetet
valamennyien inkább üdítőnek, mintsem nyomasztónak
találtuk, amikor Bogyó megbökte a vállamat.
– Melyik étterembe mehetünk? – érdeklődött.
Megnyitottam a mailemet, és felé tartottam. Az Aszád
hunyorogva nézte a pókhálós repedések közti sorokat,
majd elismerően biccentett. – Azta! Domperinyom

mindenkinek! – jelentette ki.
– Az agyadnak domperinyom, annak – szólt vissza
Körte, miközben kimentünk a lakásból.
Márk kezét fogva várakoztam a lépcsőfordulóban, amíg
a menedzserünk bezárta az ajtót, aztán magunk mögött
hagyva a ferdén felragasztott Körte Records táblát
lementünk a többiek után a lépcsőn. A körútra kiérve a
késő délutáni levegőt beszívva megálltunk egy pillanatra,
és amíg a többiek megbeszélték, hogy merre van az
étterem, én Márkhoz fordultam.
– Nem kell visszamenned a Pop/Rockba? – kérdeztem,
mire megnézte a telefonja kijelzőjét, és a szája szélébe
harapva számolgatott.
– Még van egy kis időm – felelte, és átölelte a
derekamat.
– Oké – mosolyogtam rá. – Ugye tudod, hogy amit Geri
mondott, az hülyeség?
– Melyik része?
– Mindegyik, de főleg az, hogy soha nem lehetsz első –
suttogtam. – Mindig is az voltál, csak néha a másodikakból
lesznek az elsők – fontam a karom a nyaka köré, és
megcsókoltam.
– Na, induljunk, csak pár sarokra van a fenszi hely,
ahol Pí számlájára zabálhatunk és italozhatunk
kedvünkre – lépett oda hozzánk Puding vidáman.
– Jó étlap – nézegette a telefonját Kemál, amin az
étterem honlapja volt megnyitva.
– Te is jössz? – nézett rá csodálkozva Pepe.

A török felháborodva hadarni kezdett.
– Ember mondta telefonba, hogy mindenki a vendége.
Kemál van a társaságban, tehát tartozik mindenkihez,
ezért Kemál jön ünnepelni vacsora!
– Jól van, ne izgasd fel magad – röhögte ki Bogyó.
– Te, az nem a Sanyi? – kérdezte hirtelen Daniella,
amikor a turnébuszunk tolatva beparkolt a rakodási
területnek fenntartott helyre.
– Sanyi! Te mit csinálsz? – kiáltott rá Körte, amikor a
sofőr leszállt a buszról.
– Idehoztam a pingpongasztalt, amit mondtál – vágta rá
egyszerűen.
– Ja, jó. Tényleg. Fel kéne vinni az irodába – mutatott fel
az épületre.
– És mégis hogyan? – tárta szét a karját a sofőrünk.
– Oldd meg, Sanyi. Oldd meg – tanácsolta Körte
szórakozottan, miközben elindultunk.
– Te most hülyéskedsz? Hogy vigyem ezt fel egyedül? –
kiáltott utánunk, de a hangját elnyelte a körút lármája.
Mielőtt befordultunk volna, még egyszer visszanéztem, és
láttam, ahogyan Sanyi széttárt karral áll a turnébuszunk
mellett.

18.
Nem terveztünk ekkora feltűnéssel érkezni az étterembe,
de eleve nagy volt a társaságunk, és köztünk volt Nagy
Márk, velem együtt, közösen, a kirakott fotónk óta először
a nyilvánosság előtt egy vendéglátóhelyen. A pincérek ezt
egy másodperc alatt felfogták, és potenciális lehetőségét
látták annak, hogy az étteremből reklámértékű fotók
kerülnek majd ki az oldalainkra, így nem győzték lesni,
hogy mit szeretnénk. Szinte már zavaró volt, ahogyan
sürögtek-forogtak körülöttünk a lehető legjobb asztalt
biztosítva számunkra, közben többször hangoztatva, hogy
tudjuk-e, az étteremnek van Facebook- és Instagramoldala is, posztoljunk csak nyugodtan, de ne felejtsük el
jelölni őket. Először éreztem igazán annak a súlyát, amit
kiváltott a neten és a sajtóban az, hogy mi újra együtt
vagyunk. Zavartan leültem Márk mellé az asztalhoz, és
megpróbáltam figyelmen kívül hagyni azt, hogy a kíváncsi
tekintetek mind ránk szegeződtek.
– Az úr, aki idetelefonált, megjegyezte, hogy a számlát ő
állja, nem tudom, hogy erről van-e tudomásuk – közölte a
pincér, amikor megállt mellettünk, hogy felvegye a
rendelést.
– Maga szerint, ha nem lenne róla tudomásom, akkor
rendelnék Hennessyt? – pislogott rá Bogyó. – Hozzon
nekem egy üveggel. Vagyis legyen kettő, elviszem haza a
másikat – gondolkodott.
– Értem – pillantott a pincér rosszallóan. – Tehát akkor

két üveg az úrnak…
– Így van. Bogyó úr – biccentett Bogyó, aztán
átgondolta. – Vagyis Doktor Bogyó. Inkább Doktor Bogyó
úr – állapodott meg a végső nevében.
– Nagyszerű – dünnyögte a pincér. – A többieknek? –
forgolódott.
– Én kérnék egy sült csukát – jelentette ki Pepe.
– Az nincs az étlapon, uram – forgatta a szemét a
pincér, és valószínűleg rájött, hogy ez egy hosszú este lesz.
– Milyen hely ez? – nézett körbe Pepe felháborodva. –
Még egy jó csuka sincs – ingatta a fejét.
– Van más halételünk – próbálkozott a pincér.
– Nem, nem érti. Én csukára készültem. Jó, mindegy,
hozzon nekem is egy üveg Hennessyt – legyintett.
– Rendben.
meggyötörten.

A többieknek? – kérdezte

idő előtt

– Mondja csak, milyen a párolt kacsa? – nézett fel az
étlapból Puding.
– Kacsa. Párolva – válaszolta a felszolgáló.
– Érdekes – tűnődött el Puding.
– Hozhatom azt?
– Nem, miért? – kérdezett vissza az Aszád.
Az egész társaság felröhögött, Körte pedig a fejét rázva
rájuk szólt.
– Viselkedjetek
rendesen, ma
már
kaptatok
pingpongasztalt!
– Jó’vanna – húzta be a nyakát Puding.
– Elnézést, hol jelzik az ételek allergén összetevőit? –

kérdezte Anti az étlapot böngészve.
– Várjunk csak – gondolkodott el a pincér. – Á, tudom
már. Egy másik étteremben! – förmedt rá kissé türelmét
vesztve, aztán mosolyogva Márkra és rám nézett. – Esetleg
visszajövök később, amikor már döntöttetek – mondta
pont akkor, amikor Daniella közölte, hogy szerinte itt szar
a kaja.
Az italrendelést végül sikerült leadnunk, így a
felszolgáló elment, mi pedig ott maradtunk a kör alakú
asztalnál, az étterem közepén, ahol minden vendég ránk
látott, és minden
felröhögésünkre odafordultak.
Néhányan mosolyogva, néhányan azonban szúrós
tekintettel, jelezve, hogy zavarjuk őket, de a legtöbben
csak kíváncsian fürkészve minket. Főleg Márkot és
engem.
– Hé – gondolkodott el Evelin. – Ez az utolsó esténk így,
hogy Beki még Bexiként van a köztudatban – mondta.
Valamennyien elgondolkodtunk a hallottakon, és kissé
zavartan néztünk magunk elé.
– Te aztán tudod, hogy kell kinyírni a bulit – röhögte el
magát Daniella.
– Nem, nem – ráztam meg a fejem Evelint védve. – Ez
tényleg így van, nekem is eszembe jutott – feleltem.
– Nekem is – ismerte be Körte.
– Nekem állandóan – biccentett Márk. Szép lassan
mindenki bevallotta, hogy a holnapi utolsó fellépésem
Bexiként tudat alatt rányomta a bélyegét a hangulatra,
akár kimutattuk, akár nem. Egyedül Kemál lapozgatta az

étlapot érdeklődve, majd sóhajtva lerakta.
– Itt nincs borjú – jelentette ki nem zavartatva magát,
hogy éppen teljesen másról volt szó.
A pincér visszaért az italokkal, amit szép lassan
lerakott elénk, Aszádékra külön vetve néhány megvető
pillantást, majd Pabló mellé lépve megköszörülte a torkát.
– Elnézést, de meg kell kérdeznem… Elmúltál
tizennyolc éves, ugye? – érdeklődött zavartan, nem
titkolva, hogy az Üres Utcák-tag magassága némiképp
elbizonytalanította a felszolgálót. A kérdését akkora
röhögés követte, hogy zengett tőlünk az étterem,
miközben Pabló vihogva bólintott.
– Persze – felelte, mire megkapta a rendelt sörét.
– Alacsony barátunk nem olyan ifjú már, mint
gondolná – jegyezte meg Bogyó. – Hobbitmérete ne
tévessze meg – tette hozzá.
A pincér sűrű elnézést kérve magyarázott Pablónak
arról, hogy mennyire sajnálja a félreértést, aztán gyorsan
letette a többi italt, és elviharzott az asztalunktól.
– Oké, akkor igyunk a Körte Recordsra – emelte meg az
üvegét Puding.
– És arra, hogy Körte fojtogatta Gerit – szólt Pepe
ünnepélyesen.
– Így van. És Sanyira, aki most valószínűleg a
pingpongasztalt cipeli a lépcsőfordulóban – emelte meg az
italát Bogyó is.
– És igyunk Bekire – mosolyodott el Evelin.
– Bizony. A gyerekre – értett egyet Körte, és megemelte

a poharát. – És a zsűritagunkra – pillantott Márkra
büszkén, aki mosolyogva megemelte a poharát.
– Meg persze Berkre – jutott eszébe Bogyónak, majd
röhögve hozzátette. – És Körtyre, Pavelinre, na meg
Dantira.
– Mi a szar az a Danti? – meredt rá Daniella értetlenül.
– A shipnevetek. Daniella és Anti. Danti – vigyorgott az
Aszád.
– De hülye vagy – reagálta le a csellista szórakozottan,
miközben megemelte a poharát.
– És igyunk Baloghra, aki összehozott minket. Bárhol is
van, remélem, tudja, hogy rohadtul utáljuk – szónokolt
Botond.
– Pontosan. De ne feledkezzünk meg Balogh legjobb
barátairól sem. Igyunk a talicskákra – gondolkodott el
Anti.
– Tényleg, a sok-sok talicskára – röhögte Pepe.
– És igyunk arra is, hogy… – gondolkodott el Bogyó, de
látszólag kifogyott az ötletekből. – A fenét, igyunk
mindenre – legyintett, és meghúzta az üveget.
– Hát akkor… Ránk – mondtam mosolyogva,
körbepillantva a társaságon, majd belekortyoltam a
pezsgőmbe.
– Betty! – kerekedett el Puding szeme, amikor
észrevette, hogy Betty leteszi az asztalra az ásványvízzel
teli poharát. – Te miért nem iszol alkoholt?
– Tessék? – kérdezte Betty zavartan, és a pohara
oldalán idegesen kopogott a körmével.

– Tudtam! Tudtam, hogy valamiért gyorsan kellett az az
eljegyzés! Fogadjunk, hogy úton van a kis Kompót! –
üvöltötte el magát Bogyó.
Mindannyian nevetve néztünk Bettyre, várva a
megcáfoló válaszát.
– Idióta! – meredt Körte az Aszádra, aztán röhögve
Bettyhez fordult, aki viszont nem nevetett, hanem
idegesen harapdálta a szája szélét. Körte egy pillanat
alatt elkomolyodott, és tágra nyílt szemmel nézett a
menyasszonyára.
– Bogyó csak idióta. Ugye? Ugye, hogy milyen idióta? –
kérdezgette enyhén bepánikolva. – Betty, ugye? – nógatta,
mire Betty megrázta a fejét.
– Annyira nem is… – motyogta. – De még nem biztos –
mondta ki.
– Mi nem biztos??? – hűlt el Körte teljesen. – Hogy
terhes vagy, vagy az, hogy Bogyó idióta? – kérdezte kábán.
– A második tuti – jelentette ki Betty.
– Na, kösz – fonta össze a karját maga előtt Bogyó.
– Hogy érted? Akkor az első nem biztos? Mi van??? –
kérdezgette Körte.
– Basszus, ez a legjobb vacsora, amin valaha voltam! –
ámult el Daniella tökéletesen élvezve a kialakult
zűrzavart, és a poharába kortyolva vigyorgott.
– Na jó, asszem, felment a vérnyomásom – közölte Körte
a fejét fogva.
– Sikerült rendelni? – lépett mellénk a pincér, és
érdeklődve nézett körbe.

– Piát! Sokat – motyogta Puding elhessegetve tőlünk a
felszolgálót, és izgatottan figyelte az eseményeket.
– Mégis… Hogy lehetséges ez? – kérdezte Körte ijesztően
sokáig nem pislogva.
– Tudod, Körte, amikor két felnőtt ember szereti
egymást… – kezdte Bogyó, de Evelin meglökte a vállát,
ezért abbahagyta.
Betty a haját piszkálva kereste a szavakat, majd kicsit
kínosan feszengve körbenézett.
– Megbeszélhetnénk ezt majd… Ketten?
– Persze – dünnyögte Körte. – De hogy érted, hogy nem
biztos? Van egy majdnem gyerekem? – értetlenkedett
Körte.
– Most ebben mi olyan nagy ügy? Mi is azok vagyunk –
vonogatta a vállát Pepe.
– Ne igyál többet – szóltam rá, utalva arra, hogy
hülyeségeket beszél.
– Még nem biztos, nem volt időm tesztet venni –
magyarázta Betty.
– Hogy érted, hogy nem volt időd? Névtáblát tudtál
csináltatni, terhességi tesztet nem? – kerekedett el Körte
szeme.
– Nem is akartam addig beszélni róla, amíg nem biztos –
magyarázta. – Te meg miért azzal foglalkozol, hogy más
mit iszik? – kérdezte Pudingtól idegesen.
– Hé, hé, máris felborultak a hormonok, vagy mi van? –
védekezett Puding.
– A francba, talán akkor vegyünk egy tesztet – állt fel

Körte az asztaltól.
– Jó – állt fel Betty is.
– Jó szórakozást – intett Daniella vigyorogva.
– Várjatok – ingatta a fejét Pepe. – Azt akarjátok
mondani, hogy ti szexeltetek? – kérdezte röhögve, mire
Körte keze meglendült, és fejbe csapta az Aszádot.
– Hülye vagy – szólt rá egyszerűen, aztán körbefordult.
– Bocs, srácok, csak ezt most el kell intéznünk – makogta
teljes sokkban.
– Semmi gond, menj csak, gyakran előfordul, hogy egy
asztaltól két ember feláll, hogy elrohanjon terhességi
tesztet venni – intett Evelin vidáman.
Valamennyien csodálkozva néztünk Körte és Betty
után, majd a fejemet fogva meredtem magam elé, az
összevissza csapongó gondolataimba merülve.
– Nem tudtam, hogy mit jelent a „piát! sokat” rendelés,
ezért hoztam mindenből – lépett mellénk a pincér két
telerakott tálcával a kezében.
– Ez egyre jobb – röhögött fel Daniella.
– Elnézést, van borjú? – kérdezte Kemál a pincértől,
még mindig az étlapot böngészve.
– Nincs.
– Miért? – kérdezett vissza a török.
– Mert nem tartunk.
– Nekem van török büfé, és

ott

van

borjú

–

büszkélkedett Kemál.
– Akkor magának nagyon jó lehet – felelt a pincér
unottan. – Sikerült választani?

– Nekem indulnom kell – szólt Márk, ellenőrizve az időt
a telefonján.
– Ne! – kiáltott rá a pincér. Márk ledöbbenve, teljesen
értetlenül nézett rá. – Úgy értem – váltott kevésbé
hisztérikus stílusra a felszolgáló –, esetleg töltesz fel egy
fotót arról, hogy itt jártál? És nagyon ízlett az étel…
– Nem is ettem semmit – válaszolta Márk furán.
– De én esküszöm, hogy finom – közölte a pincér
könyörgő tekintettel.
Márk csodálkozva körbenézett, aztán megvonta a
vállát, és a telefonjával készített egy szelfit.
– Hol vagyunk? – kérdezte tanácstalanul.
– Mutatom – állt mellé a pincér, és segített megkeresni
az étterem Insta-oldalát. Márk feltöltötte a képet, aztán
felállt az asztaltól.
– Ne menjek el veled? – kérdeztem.
– Ne – rázta meg a fejét. – Maradj a többiekkel.
Ünnepeljetek – adott egy puszit az arcomra, aztán
elgondolkodott. – Valamit. Akármit – tette hozzá. – Ha
végeztem, visszajövök – ígérte meg.
– Oké – biccentettem.
– Beszélek a producerrel a holnapi módosításodról, jó?
– Rendben. Köszönöm – pillantottam rá hálásan. –
Szerinted sikerül?
– Beka – nézett a szemembe. – Ha rajtam múlik, biztos,
hogy nem kell elénekelned a Késtélt… – mondta őszintén.
És elhittem neki.
Márk otthagyott minket, és taxival visszament a

Pop/Rock stúdiójába, mi pedig rendeltünk vacsorát,
miközben Anti átült Márk megüresedett helyére, és
fürkészve nézte az arcomat.
– Minden rendben? – érdeklődött.
– Igen – bólintottam határozottan. – Most minden –
suttogtam.
– Látom – mosolyodott el a szemüvege mögül vizslatva. –
Azt hiszem, amióta ismerlek, még soha nem volt ennyire
kerek körülötted minden – tette hozzá.
– Tudom. És elég ijesztő, nehéz mit kezdeni ezzel,
beidegződött, hogy azt várom, mikor omlik össze
körülöttem szokás szerint minden – nevettem el magam,
Anti pedig a fejét rázva mosolyodott el.
– Ugyan, Beki. Mindig felállsz belőle. Ez a te különleges
képességed. Hogy is van abban az új számodban? –
gondolkodott megpróbálva felidézni az Egyszer szövegét.
Azonnal tudtam, hogy mire gondol, ezért segítettem neki.
– „Majd építek új álmot a régi romjai felett” – suttogtam.
– Pontosan – biccentett határozottan, én pedig
végiggondoltam a dolgot, és sóhajtva rájöttem, hogy
valószínűleg igaza van.
Az asztalokra kirakott telefonok egy időben kezdtek
rezegni, amikor a Márker app, ami természetesen
mindannyiunknak le volt töltve, jelezte, hogy Márk élőzik.
A telefont a poharamnak támasztottam, és Antival a törött
kijelzőn néztük, ahogyan Márk a stúdióból bejelentkezve
promózza a holnapi első élő adást, miközben a pincér
lerakta elénk a rendelt ételeket.

– Te, Beki… – köszörülte meg a torkát Anti.
– Hm? – fordultam felé.
– Tudsz róla, hogy Körtének tetszett az eljegyzési bulin
előadott produkcióm? – kérdezte zavartan.
– Igen – vigyorogtam rá.
– És említett valami olyasmit, hogy a Körte Recordsnál el
tud képzelni nekem egy komolyzenei albumot… –
motyogta izgatottan.
– Tudom – feleltem. – Kikérte róla a véleményemet.
– És mit mondtál? – kerekedett el a szeme.
– Mit mondhattam volna? Hogy te vagy az egyik
legtehetségesebb, legkitartóbb és leglelkiismeretesebb
zenész, akit valaha ismertem – vontam meg a vállam
szórakozottan. Anti hálásan pislogva nézett rám, mire a
fejemet rázva hozzátettem: – És ezt nem azért mondtam,
mert legjobb barátok vagyunk, hanem mert így gondolom.
Hajrá, vágjatok bele! – biccentettem komolyan.
– Köszönöm – sütötte le a szemét zavarában, majd
lebiggyesztette a száját, és újra rám nézett. – Beki.
– Igen?
– Valamit tudnod kell.
– Mit?
– Nekem Nagy Márk a legjobb barátom – közölte
kijavítva az iménti megjegyzésemet, mire meglepetten
néztem rá, aztán hangosan felnevettem.
– Mi van? – kérdeztem szórakozottan.
– Mármint, tudod, te is nagyon fontos vagy nekem, és az
egyik legjobb dolog, hogy a barátod lehetek. De nézzünk

szembe a tényekkel. Mi, Nagy Márkkal legjobb barátok
vagyunk – magyarázta, én pedig megállás nélkül
nevettem.
– Tényleg, még barátságnapotok is van – hagytam rá
röhögve.
Daniella a tányérjában turkálva pillantott ránk, és
unottan megrázta a fejét.
– Jó, most, hogy mindenkinél olyan rohadt kerek
minden, és meghallgattam, ahogyan teljesülnek az
álmaitok, lemezszerződés, előkészítős felvételi, fellépés,
zsűritag, téli műsorforgatás és még a bébibumm is
Körtééknél, esetleg rátérhetnénk az én elcseszett
életemre, amiben minden szar? – kérdezte.
Antival meredten néztünk rá, aztán nevetve
bólintottunk, és hagytuk, hogy Daniella kipanaszkodja
magát, miközben azt vártuk, hogy a Körtéék vagy Nagy
Márk visszaérjenek.
Addig Aszádék szórakoztattak minket azzal, hogy ivós
játékot játszottak, aminek a lényege az volt, hogy minden
alkalommal, amikor a pincér csúnyán néz ránk, ittak egy
pohárral, majd újra töltöttek, várva a következő ilyen
szituációt. Elég hamar eláztak, mert gyakran előfordult a
jelenet, és az sem segített a helyzeten, hogy Daniella
beszólt a felszolgálónak valami olyasmit, hogy „mit bámul
állandóan?”. Azt hiszem, az ilyen dolgok miatt van
egyfajta sztereotípia a hírességekkel szemben, akikről
állítják, hogy nem tudnak normálisan viselkedni. Hát, ezt
nem tudtam megcáfolni, pedig én behúzott nyakkal

üldögéltem,

és

igyekeztem

feltűnés

nélkül,

szinte

láthatatlan lenni az asztalnál, de a többiek állandóan
magunkra
vonták
a
figyelmet, úgyhogy hiába
pillantgattam sajnálkozva a bárpult irányába, nem
hatotta meg a személyzetet.
Márk másfél óra múlva visszaért, és leült mellém az
asztalhoz.
– Mi volt? – kérdeztem, amikor odahajolt hozzám, hogy
megcsókoljon.
– Előadhatod az Egyszert – suttogta.
– Komolyan? – fújtam ki a levegőt megkönnyebbülten,
és szorosan átöleltem.
– Aha – felelte.
– Köszönöm – rebegtem hálásan. – Simán belementek?
–
Hát,
baromira
feldobódtak
a
dalpremier
lehetőségétől, de azért a műsor megváltoztatása nem
ennyire egyszerű, úgyhogy futottam pár kört, mire
sikerült mindenkivel leokéztatnom. Úgyhogy jövök egykét szívességgel a fejeseknek.
– A fenébe. Túl sok szívességet vállalsz értem –
mondtam.
– Meg sem közelíti azt, amennyit te tettél már értem –
felelte, mire elmosolyodtam.
– De ugye nem megint valami póló nélküli? – néztem a
szemébe visszatartott nevetéssel.
– Nem – rázta meg a fejét. – Belementem, hogy fellépek
a műsor döntőjén – felelte, mire meglepetten néztem rá.
– Basszus, ez nem volt a tervben – sziszegtem kínzó

lelkiismeret-furdalást érezve, amiért Márkot sarokba
szorították miattam.
– Beka, nem gond. Átgondoltam, és… ez pont kapóra
jön, ha valami újjal akarok fellépni. Van rá tíz hetünk.
– Valami újjal? – kérdeztem elcsodálkozva.
– Hát… Gondolom, van abból a hatvankettőből valami,
ami használható – tűnődött el.
– Akad – biccentettem a gondolataimba merülve. – De
kaphatsz újat is… Valamit, ami kevésbé depresszív, mint
amiket a nyáron írtam – gondoltam át mosolyogva. –
Holnaputántól időm, mint a tenger – ajánlottam fel.
– Újat akarsz nekem írni? – csodálkozott. – Csak nem
megihletett Karintia, te lány? – hajolt oda hozzám
vigyorogva, mire zavartan lesütöttem a szemem.
– Dehogy – suttogtam elvörösödve, Márk pedig
elröhögte magát, és hosszasan megcsókolt, majd a
többiekhez fordulva felemelte az étlapot az asztalról. –
Éhen halok, ti rendeltetek már?
– Már meg is ettük. Kivéve Kemált. Ő nem tud túllépni
azon, hogy nincs borjú – biccentett Pabló a török felé, aki
még mindig az étlapot nézegette.
Márk ráhagyta, majd intett a pincérnek, aki azonnal
odapattant hozzá. Miután elmondta a rendelését, Márk
csodálkozva fordult körbe.
– Körtéék még nem jöttek vissza?
– Nem. Lehet, hogy megvárják, hogy megszülessen a
gyerek – vihogta Pepe összeakadó szemmel. – Olyan nyolc
hónap múlva jönnek – számolgatta az ujjait.

– Jézusom, mennyit ittak? – meredt Márk a három
Aszádra, akik az asztalnál dülöngéltek.
– Ne akard tudni – legyintettem. – Én attól szédülök,
hogy végignéztem.
Az étterem ajtaja kinyílt, és Körte lépett be Bettyvel
együtt. Mindkettejük arca fehér volt és kifejezéstelen, így
fogalmunk sem volt, hogy ez mit jelent az esetükben, ezért
lélegzet-visszafojtva vártuk, hogy odaérjenek hozzánk. Az
asztalunk mellett megálltak, és egymás kezét fogva
meredtek ránk.
– Bocs, hogy eddig tartott, csak… – kereste a szavakat
Körte. – Csak beszélnünk kellett a szüleimmel.
– Miért? – kérdezte Botond.
– Mert nem árt tudniuk, hogy nagyszülők lesznek –
fújta ki a levegőt Körte, én pedig a szám elé kaptam a
kezem és sikoltva felpattantam a székről.
– Úristen, gratulálok! – öleltem meg szorosan, és
megállás nélkül vigyorogtam, egyszerűen nem bírtam
abbahagyni. A többiek is egymás után gratuláltak, bár
Körte kissé sokkos állapotban volt, ezért nem biztos, hogy
később emlékezni fog rá, de majd elmeséljük neki, hogy
mind nagyon örültünk.
– Mikor megyünk ultrahangra? – kérdezte Puding
Bettytől, aki eközben segített neki megtartani az
egyensúlyát.
– Megyünk? Mármint kik? – nevette el magát Betty.
– Mi, Bogyóval és Pepével – mutogatott Puding
illuminált állapotban. – Egyrészt családtagok vagyunk,

mégiscsak a kistesónk érkezik – vihogta. – Meg különben
is… Szeretnénk látni az ultrahangon, hogy a kis
Kompótnak van-e fonott szakálla, mint Körtének –
magyarázta, és a beszólása a másik két Aszádnak is
nagyon tetszett, mert óriási röhögésben törtek ki.
– Idióták – legyintett feléjük Körte, és visszafordult
Evelinhez, aki éppen gratulált neki.
– Mekkora lehet most a gyerek? – gondolkodott el
Daniella. – Mint ez a mogyoró? – emelt fel egy szemet a
tálból, mire Márk abbahagyta a rágást, és ösztönösen
eltolta maga elől a mogyorós tálat.
– Kösz – szólt a csellistának, jelezve, hogy sikerült
elvennie az étvágyát. Daniella röhögve biccentett, mire
Márk megdobta egy szemmel. A csellista azonnal kapott
az alkalmon, és visszahajított felé egy marékkal.
A pincér idegesen odalépett hozzánk.
– Elnézést, itt nem dobálózhatnak – mondta. – Kivéve
Nagy Márkot. Ő bármit megtehet – tette hozzá gyorsan,
gyanítom, hogy annak hatására, amennyi reakció
érkezett az étteremből feltöltött kép alá.
– Van humusz? – nézett fel az étlapból Kemál.
– Uram, értse már meg, hogy ez nem egy török étterem
– próbálkozott újra.
– Hagyd, Kemál. Itt csuka sincs – legyintett az egyik
Aszád, és kábán meredt maga elé, megpróbálva megfogni
a poharát, de folyamatosan félrenyúlt.
A pincér kínosan az órájára nézett, azt számolva, hogy
nagyjából mikor szólhat ránk először, hogy záróra, majd

kihozta Márknak a rendelt ételt, én pedig átültem Körte
mellé, és érdeklődve néztem rá.
– Hogy vagy? – vigyorogtam.
– Hát, gyerek, őszinte leszek – dörzsölte meg az arcát
fáradtan. – Még egy hír ezen a héten, és esküszöm, hogy
beledöglök.
– Dehogy! Bírsz te ennél többet is – veregettem meg a
karját nevetve.
– El tudod képzelni? Hogy van egy kölyköm? Látsz
engem ebben a szerepben? – kérdezte, én pedig
végigpörgettem az emlékeimben az elmúlt két év minden
olyan pillanatát, amikor Körtének felelős döntést kellett
hoznia valamelyikünk érdekében, és értetlenül néztem
rá.
– Most viccelsz, ugye? – kérdeztem nevetve. – Nézz
körbe – fordultam a többiek irányába. – Már akkor is
ebben a szerepben voltál, amikor nem is tudtál róla –
vontam meg a vállam.
– Kösz, gyerek – mosolygott rám Körte, amikor
megértette, hogy mire gondolok.
– Bármikor – biccentettem.
– Annyira sajnálom a holnapi fellépésedet. Megöl a
bűntudat, hogy ezt az egyet nem tudtam elintézni –
meredt maga elé szomorúan.
– Hé, hé – szóltam rá a fejemet rázva. – Oké lesz a
holnap. Bízz bennem! – ígértem meg, Körte pedig
csodálkozva nézett rám.
– Hogy érted?

– Csak… Csak bízz bennem – kértem újra anélkül, hogy
megmagyaráznék bármit is.
– Bízom benned – bólintott határozottan, nem firtatva a
dolgot.
– Akkor jó – mosolyodtam el. – Nézd, megjött Sanyi! –
kaptam a fejem az étterem bejárata felé. Az ajtón a
sofőrünk lépett be, és érdeklődve nézett körbe, aztán
meglátta a középen elhelyezkedő asztalunkat, és elindult
felénk.
– Sanyi! Sanyiii! Itt vagyunk! – intett neki Körte, és
felállt a székről. – Gyerekem lesz! – kiáltotta boldogan.
– Nekem meg lumbágóm! – felelte a sofőr a derekát
fogva, amit valószínűleg meghúzott a pingpongasztal
felcipelésekor.
A sofőrünk érkezésével teljes lett a csapat, és végül már
azt sem tudtuk, hogy mit ünnepelünk, mert túl sok
minden történt ahhoz, hogy konkretizáljuk, így aztán
csak eltöltöttünk egy estét, ahogyan sokszor tettük már.
Nem volt benne a levegőben Bexi búcsúja, nem éreztem,
hogy ez rólam vagy nekem szólna, és ez így volt tökéletes.
Az elmúlást amúgy sem szoktuk ünnepelni, azt csak
megéljük, mindenki úgy, ahogy akarja. A kezdetet viszont
szokás ünnepelni, mert abban ott van a lehetőség, az
ismeretlen és az izgalom, ezért aztán az este folyamán
mindenről beszéltünk, ami előttünk áll, és semmiről, amit
magunk mögött hagytunk. Ez pedig így volt jó, a kezdeti
keserédes hangulatot felváltotta az ünneplés, ami
mindennek szólt, de főleg annak, hogy a sokadik őrült

hetünket éltük túl közösen, együtt. És már csak egy este
választott el minket attól, hogy meghúzzuk azt a bizonyos
vonalat, és tiszta lappal indítsunk. Mindenki a sajátjával.
Nagy Márk mint bemutatkozó zsűritag. Körte mint egy új
kiadó tulajdonosa. Anti mint a Körte Records egyik első új
szerződöttje. Evelin és a Fogd be Aszád, akik hétfőtől
stúdióba vonulnak felvenni az új albumukat. Az Üres
Utcák a Séta a múltba szerzeményének dalpremierje előtt,
amit már a Körte Recordsnál adnak ki. Betty teljesen új
szerepben. Daniella a lehetőségekre várva. És én mint
Budai Rebeka átlagos tanuló, a Zeneművészeti rendkívüli
tehetségek
előkészítő
csoportjának
tagja.
Mindannyiunkra új szerepkör és feladat várt, és valahogy
úgy alakult, hogy az új fejezet végül akkor kezdődik majd,
amikor Bexiként lemegyek arról a színpadról, ahol alig
egy évvel ezelőtt kiálltam, hogy segítsem Nagy Márkot a
versenyben a duettpartnereként.
Az étteremből este tizenegykor jöttünk el a személyzet
óriási megkönnyebbülésére, és elbúcsúztunk egymástól a
körúton. Én Nagy Márk kocsijába szálltam be, aki dudált
egyet a járdán még beszélgető többieknek, aztán
elhajtottunk. A kocsiban hirtelen ránk telepedő csend
furcsán hatott az étterem hangzavara után, és miközben
hazafelé hajtottunk, Márk egy pillanatra elkapta a
tekintetét az útról, és fürkészve rám nézett, ellenőrizve,
hogy minden rendben van-e velem.
– Izgulsz a holnap miatt? – kérdezte.
– Talán egy kicsit – ismertem be. – És te? – kérdeztem

vissza,

utalva

arra,

hogy

először

mutatkozik

be

zsűritagként, és bármennyire is tartja magát, én láttam
rajta, hogy nagyon nagy a nyomás amiatt, hogy szinte rá
építették az egész új évadot.
– Kicsit – válaszolta előttem nem tagadva, hogy érzi a
súlyát annak a holnapi szereplésének. – Fogalmam sincs,
hogy milyen leszek zsűritagként. Hogy mit mondok majd a
versenyzőknek. Mindenki nézni fogja a holnapi műsort,
ez lesz a vízválasztó, ettől függ majd, hogy milyen lesz a
további nézettség. A sajtósok és bloggerek tűkön ülve
várják, hogy szétszedjék a mondataimat és kritizáljanak
zsűritagként, megveregetve a saját vállukat, ha nem
teljesítek jól a szerepben – mondta, én pedig megértően
hallgattam.
Az elmúlt napokban valóban rengeteget cikkeztek
arról, hogy Nagy Márk mennyire felel meg szakmai
zsűriként egy olyan tehetségkutató műsorban, ahol
nemrég még ő is csak versenyző volt. Nem fogják kímélni,
túl nagy az elvárás vele szemben, és a Márkereken kívül,
akiknek általában elég Márktól egy mosoly vagy
márkcsintás, mindenki más a
szakmaiságát és
kompetenciáját fogja nézni, és ha csak egy másodpercre is
meginog a hozzáértése, biztos, hogy megindul a mémgyár,
és szét fogják szedni.
– Nem lesz gond – próbáltam nyugtatni, aztán
elővettem a telefonomat, és a betört kijelzőt nézve írtam
egy e-mailt.
– Mit csinálsz? – kérdezte.

– Semmit – legyintettem, és bíztam benne, hogy reggel,
mire felkelek, kapok választ a kérésemre, ezért már
elraktam volna a telefonomat, amikor az jelezte, hogy
válaszom
érkezett.
Meglepődve
nyitottam
meg,
elcsodálkozva azon, hogy manapság már senki sem vár a
válasszal egy normális időpontra, hanem azonnal reagál,
akkor is, ha elmúlt péntek este tizenegy óra.
– Menj be reggel a stúdióba nyolcra – szóltam Márknak.
– Miért? – kérdezte furcsán.
– Mert Daczi odamegy akkorra, megnézi veled a
versenyzők főpróbáját, és ad néhány instrukciót, hogy mit
emelj ki a véleményezésnél – mutattam fel a mailt
vigyorogva, amin a pókhálós kijelző mögött a tanárom két
sora jelent meg. Márk elkerekedett szemmel pillantott
rám, aztán vissza az útra, és röhögve megrázta a fejét.
– Te írtál neki, hogy segítsen?
– Aha – biccentettem. – Nem gondoltam, hogy rögtön
válaszol, de így jobb – vigyorogtam elégedetten. – Ha
holnap bárkinek problémája lesz azzal, amit zsűritagként
mondasz, elmehet a fenébe, mert mi tudni fogjuk, amit ők
nem tudnak… Hogy mennyire „hozzá nem értő”
véleményt hallottak… – magyaráztam.
Márk elképedve rázta a fejét, és az utat nézve
elmosolyodott.
– Nyolcra vár – zártam le a témát.
– Oké – mondta mosolyogva, és mielőtt megköszönhette
volna, amit nem kellett megköszönnie, mert számomra
természetes volt, gyorsan odahajoltam hozzá, és adtam az

arcára egy puszit.
A házunk előtt megállva néhány percig még ültünk a
kocsiban, mielőtt kiszálltam volna, és mindketten a
gondolatainkba merültünk. Tavaly, a duettdöntős fellépés
előtti éjjel nem aludtam szinte semmit, hanem a körúti
szobám plafonját bámultam, azt várva, hogy elnyomjon az
álom, megállás nélkül Nagy Márkra gondolva. Majdnem
egy évvel később, a nyár utolsó napjaiban, a kocsijában
ülve együtt voltunk, magunk mögött tudva néhány húzós
időszakot, szakításokat, megoldásra váró problémákat és
teljes kilátástalanságot. Mindet túléltük, együtt, én pedig
nem akartam úgy felállni arra a színpadra, hogy megint
végigagyalom a fellépés előtti éjszakát, ezért Márkhoz
fordultam, és a szemébe nézve megkérdeztem:
– Velem maradsz ma éjjel? – kérdeztem.
– A kocsiban? – kérdezett vissza, mire elröhögtem
magam.
– Hülye – ráztam meg a fejem. – Dehogy a kocsiban –
nevettem, mire Márknak leesett.
– Persze – felelte, és kiszálltunk.
Nesztelenül, nehogy felébresszük a többieket, akik már
aludtak, bementünk a házba, és Márk indult felfelé a
lépcsőn, én pedig lábujjhegyen a konyhába indultam.
– Mit csinálsz? – suttogta felém, amikor észrevette, hogy
szétváltak útjaink a sötét előszobában.
– Hozok valami kaját – feleltem, és a konyhába beérve
kivettem a szekrényből a Nutellát, majd a hűtőből
kiemeltem két üdítőt, és a lehető leghalkabban felmentem

a szobámba.
Márk az éjjeli lámpám fényében az ágyamon ülve
nyomkodta a telefonját, éppen kiütötte az értesítéseket,
amikor megérkeztem. Felültem mellé törökülésben, és
kibontottam a mogyorókrémet, aztán belenyomtam a
kanalat, és kiemeltem belőle egy adagot. Mármint egy
adagot, amit én gondoltam annak. Márk szórakozottan
nézett rám, miközben a gondolataimba merültem, aztán
úgy döntöttem, hogy megosztom vele.
– Emlékszel a duettdöntő előtti éjszakára? – kérdeztem.
– Egy percet sem aludtam – biccentett.
– De ezt soha nem értettem, te miért izgultál akkor?
Hetek óta ment a műsor, nem volt újdonság számodra
semmi, ráadásul a legnagyobb esélyesként tartottak
számon…
– Lehet. De másnap megcsókoltalak – emlékeztetett.
– És ezért nem aludtál? Naaa. Ez nem annyira Nagy
Márkos – ingattam a fejem nevetve.
– Nem, nem. Igazából csak koncentráltam, hogy úgy
sikerüljön, amit nem felejtesz el – felelte.
– Sikerült – bólintottam. – Nézz meg minket majdnem
egy évvel később. Hihetetlen, ugye? – mondtam
elképedve, aztán odahajoltam Márkhoz, és meg akartam
csókolni, mire rám szólt.
– Várj egy kicsit, Beka – kérte, én pedig meglepetten
mozdulatlanná váltam, és kérdőn néztem a szemébe.
– Oké, most már mehet tovább – mondta, és a számhoz
hajolt.

– Ez mi volt? – kérdeztem összeráncolt homlokkal.
– Csak visszamentem gondolatban a tavalyi döntőhöz,
és lepacsiztam az egy évvel ezelőtti Nagy Márkkal –
közölte, én pedig felnevettem, miközben Márk egy
mozdulattal megragadva a derekamat átfordított a másik
oldalra, így fölém került, és mosolyogva nézett le rám.
– Szóval lepacsiztatok – suttogtam vigyorogva.
– Ja. Egész jó munkát végzett, megérdemli – bólogatott.
– Gondolod?
– Nem, Beka. Tudom – felelte magabiztosan, mire
megragadtam a pólója nyakát, és magamra húzva
megcsókoltam.
Emlékszem, a tavalyi duettdöntős fellépés előtt
összevissza álmodtam mindenfélét abban a néhány
percben, amikor sikerült lehunynom a szemem, és a
lámpaláztól és izgalomtól gyötörve küzdöttem végig az
éjszakát, mire végre reggel lett, és elkezdődhetett életem
legmeghatározóbb napja, amiről akkor még nem is
tudtam, hogy milyen jelentőséggel bír majd. Az utolsó
Bexi-fellépésem előtti éjjel azonban végigaludtam az
éjszakát, és nem álmodtam semmit. Talán azért, mert
Nagy Márk jelenléte biztonságot adott. Talán azért, mert
túl fáradt voltam, és az agyam egyszerűen csak
kikapcsolt. De a legvalószínűbb mégis az, hogy azért nem
álmodtam semmit, mert már nem volt mit. Minden, amire
csak vágytam, teljesült az ébren töltött perceimben, így
egyszerűen nem maradt álmodnivalóm.
„Sleep too long and the sand runs out. So close to

midnight.”

19.
Reggel hétkor a kapunkban állva köszöntem el Márktól,
aki a derekam köré fonta a karját, és a korai napsütésben
a napszemüvege mögül nézett rám.
– Hányra jössz a stúdióba?
– Délután megyek, előtte elugrom Norbihoz gyakorolni
az Egyszert – mondtam, mert időközben eszembe jutott,
hogy talán nem ártana néhányszor eljátszanom, mielőtt
egy országos kereskedelmi csatorna legnézettebb élő
műsorában besülök vele.
– Oké. Ott várlak – adott egy gyors csókot Márk.
– Rendben – búcsúztam el, és néztem, ahogyan a
kocsijához lép.
– Beka – fordult vissza.
– Igen?
– Ki a tag a konyhában? – kérdezte értetlenül, mire
elgondolkodtam kicsit, aztán eszembe jutott:
– Ja, ő Feri, a burkoló – legyintettem.
Márk amolyan „oké” vállrántással vette tudomásul,
aztán elhajtott. Sokáig néztem a #márker feliratú kocsi
után, és mosolyogva léptem vissza a házba, ahol anyu állt
velem szemben.
– Márk itt töltötte az éjszakát? – kérdezte csodálkozva.
– Nem – feleltem azonnal – tudom… – tettem hozzá. –
Nem tudom – hebegtem végül.
Anyu a homlokát ráncolva nézett rám, és azt hiszem,
egy kicsit bánta, hogy évekig azt kívánta, bárcsak átlagos

tini gyereke lenne az énekes helyett. Hát, végül is teljesült
a kívánsága.
Gyorsan visszamentem az emeletre, hogy elkészüljek,
majd amikor a reggeliző családomat a konyhában
találtam, átadtam nekik a jegyeket.
– Máris mész? – szomorkodott Lili.
– Igen, muszáj próbálnom. De este találkozunk a
stúdióban – köszöntem el felkapva a húgom tányérjáról
egy palacsintát.
– Rendben – intett utánam anyu.
– Ó, és hívjátok fel Körtét, hogy gratuláljatok – jutott
eszembe az ajtóból visszafordulva.
– Már küldtem ajándékkosarat a kiadó alapítására –
felelte anyu.
– Aha, oké, de most nem azért. Hanem mert gyerekük
lesz Bettyvel – hadartam.
– Hogy mi??? – kérdezte anyu teljesen elképedve, de
nem volt időm megmagyarázni, csak felkaptam a
gitártokomat, amit az ajtó mellé támasztottam, és
beszálltam a ház előtt parkoló taxiba.
A hangszerboltig igyekeztem teljesen kikapcsolni az
agyam, de nem volt egyszerű feladat, mert hiába nem
néztem meg a netet, és kerültem el a híreket, a rádióból
megállás nélkül szólt a Pop/Rock promója, a buszok
oldaláról Nagy Márk mosolygott, és bármerre kaptam a
fejem, belefutottam az esti adás reklámjába. Norbi
hangszerüzletébe lépve becsuktam magam mögött az
ajtót, szimbolikusan kizárva a külvilágot, meg amúgy

igazából is, mert szokás szerint egyedül voltam az
üzletben, és hosszasan kifújva a levegőt nekidőltem az
üvegajtónak, hogy fellélegezzek egy kicsit.
– Csak nem nagy a nyomás? – mosolygott rám Norbi a
pult mögül.
– Egy kicsit – ismertem be. – Zavar, ha itt töltöm a napot
és próbálok? – kérdeztem.
– Mikor zavartál? – tárta szét a karját kedvesen,
eszembe juttatva, hogy még Gerivel jártam, amikor a
többiekkel ideszoktunk az üzletbe, és suli után együtt
lógtunk Norbinál. Hát, azóta történt ez-az, de a
hangszerbolti eladó mindig szívesen látott, én pedig nem
győztem elég hálás lenni neki ezért.
– Tessék – nyújtottam felé az utolsó jegyemet az esti
adásra. – Ha van kedved, örülnék, ha eljönnél –
mondtam.
– Tényleg? – lepődött meg, és kicsit zavartan forgatta a
kezében a jegyet.
– Igen. És ez most tényleg a tiéd, neked hoztam – tettem
hozzá, utalva a múltkori jegyre, ami a Pop/Rock
duettestjére szólt.
– Köszi. Eljövök – biztosított, aztán hagyta, hogy
lepakoljak, bedugjam a gitáromat az erősítőbe, és
csendben hallgatta, ahogyan egymás után többször
eljátszom az Egyszert.
Órákig gyakoroltam teljesen elveszve a dalban,
módosítgatva rajta, megpróbálva tökéletesíteni. Ahogyan
általában zenélés közben, most sem vettem észre, hogy

mennyire elment az idő, így amikor végül leraktam a
gitáromat és felnéztem, Norbi mosolyogva bólintott.
– Jó lesz ez – dicsért meg kedvesen.
– Köszönöm – ittam bele az üdítőmbe, ami felmelegedett
mellettem az órákig tartó gitározás alatt.
– Szép szám, az egyik legszebb, amit tőled hallottam –
közölte Norbi. – Csak szomorú – tette hozzá.
– Nem szomorú – ingattam a fejem. – Csak éppen nem is
vidám – gondolkodtam.
– Kiadatod még Bexiként? – érdeklődött.
– Igen – biccentettem határozottan. – De csak single,
nem lesz hozzá album.
– Nem baj az – közölte. – Így is nagyot fog ütni.
– Gondolod?
– Tuti – bólogatott.
Hálásan pillantva rá elővettem a telefonomat, aminek
betört kijelzőjén Körte fotója jelent meg, ahogyan a Körte
Records íróasztalánál, a lábát felrakva ül. Felvettem a
hívást,
miközben
elraktam
a
gitártokomba
a
hangszeremet.
– Gyerek, jövök érted, most indulok – kiabálta a
kocsijában kihangosítva.
– Oké, de a hangszerboltban vagyok, itt tudsz felvenni –
mondtam gyorsan.
– Mi? Mit keresel ott? – döbbent meg semmit sem tudva
a módosításról.
– Behoztam Norbinak egy jegyet – egyszerűsítettem le a
témát, és leraktam a telefont.

Tíz percig ácsorogtam a napsütésben, gitártokkal a
vállamon, és csendben figyeltem az út forgalmát, amikor
Körte megállt a parkoló autók mellett másodiknak, én
pedig bepattantam mellé.
– Miért van nálad gitár? – kérdezte furán.
– Mert anélkül hülyén érzem magam a színpadon –
feleltem egyszerűen.
Körte helyeslően bólintott, aztán elindultunk a
Pop/Rock stúdiója felé, amikor is a lejátszóból szóló szám
befejeződött, és elindult a következő, én pedig az első
hangokat meghallva szorosan lehunytam a szemem, és
éreztem, ahogyan összeugrik a gyomrom. A Blue October –
Say It emlékek ezreit zúdította rám, miközben a szemem
megtelt könnyel. Körte felém pillantva észrevette, hogy
másodpercek alatt szétestem,
telefonjához nyúlt, de rászóltam.

ezért

kapkodva

a

– Ne kapcsold el – kértem.
– Biztos, gyerek? – kérdezett vissza szomorúan.
– Persze. Szeretem ezt a számot – feleltem, homályosan
látva a szélvédőn át az utat.
– Tudom. Én is. Mostanában sokat hallgatom – ismerte
be.
– A francba – töröltem le a könnyeimet, amiket nem
tudtam tovább elfojtani, és egyre sűrűbb cseppekben
gördültek végig az arcomon.
Körte rezzenéstelen arccal meredt maga elé az útra, és
időnként benyúlt a napszemüvege lencséje mögé, hogy
megdörzsölte a szemét, miközben néma csendben

hallgattuk a dalt, amit két évvel ezelőtt mutatott nekem,
amikor minden elkezdődött. Amint véget ért, a fejemet
rázva nyúltam a telefonhoz, és visszaraktam az elejére,
így újra és újra meghallgattuk, egészen addig, míg meg
nem álltunk a tévé épülete előtt.
– Jól nézünk ki, gyerek – dünnyögte Körte az üvöltő
zenében, amikor feltolta a hajára a napszemüvegét, és
megláttam a szemét. Félig sírva, félig pedig nevetve
értettem egyet azzal, hogy mindketten hülyék vagyunk,
aztán felnéztem az épületre, aminek oldalán Nagy Márk
nézett le ránk a molinóról.
– Készen állsz erre, gyerek? – kérdezte aggódva
pillantva rám.
– Igen – biccentettem határozottan. – Menjünk –
öleltem magamhoz a gitártokomat, és kiszálltunk a
kocsiból.
„It’s all about esteem, it’s all about dreams, it’s all about
making the best out of everything” – suttogtam a
dalszöveget felnézve az épületre, Körte pedig mellém
lépett, és egyszerre indultunk be.
A stúdióban hirtelen az egy évvel ezelőtti felfordulás
fogadott, minden ugyanúgy volt, mint akkor. A versenyzők
rohangáltak a sminkszoba és a backstage között, a
szerkesztők megállás nélkül üvöltöztek, vagy egymásnak,
vagy telefonban. Az adásig visszaszámláló óra mutatta az
egyre csak fogyatkozó másodperceket, és ahogy
közeledtünk a műsor kezdetéhez, annál nagyobb lett a
káosz és fejetlenség, hogy aztán az utolsó pillanatban

minden a helyére kerüljön, és a nézők semmit ne
érzékeljenek az egészből. Ők csak megkapják a szokásos
profi műsort, száznyolcvan perc szórakozást töménytelen
reklámmal, és összesen tizenkét szám előadásával. És egy
extra produkcióval. Ami én vagyok.
A folyosón elköszöntem Körtétől, aki visszament a
bejárathoz, mert időközben megérkeztek Aszádék, és nem
szerette volna, ha felügyelet nélkül maradnak egy
épületben, ahol ennyi nő van. Az sosem szerencsés.
– A sminkben leszek – intettem Körtének, és valóban el
is indultam arrafelé, csak előtte megkerestem a vezető
technikust, átadtam neki a gitáromat, és egyeztettük a
fellépésemet.
– Oké, azt az infót kaptam, hogy minden marad, a
kamerabeállás, a füstgép, kivéve a zenei alapot, mert
akusztikus lesz az előadásod…
– Így van – helyeseltem.
– És mi van a leddel? Arról nem tudok semmit – tárta
szét a karját.
– Az? – gondoltam végig, és megvontam a vállam.
Úgysem tudom kitörölni a leden szereplő videókat az
életemből, semmi értelme tagadnom, hogy az is én voltam.
– Maradhat – közöltem.
– Rendben – biccentett a technikus, és elsietett, én
pedig a színpad mellett, a kábeleken és huzalokon
átlépkedve néztem ki a nézőtér irányába.
A széksorok még üresen álltak, a zsűriasztalon papírok
hevertek, amik fölött Nagy Márk állt, és olvasgatta a

sorokat.

Mosolyogva

odasétáltam

észrevett, ellépett az asztaltól,
derekamat, és megcsókolt.
– Szia – suttogtam.

hozzá,
majd

és

amikor

átkarolta

a

– Szia – köszönt vissza.
– Hogy ment Daczival? – érdeklődtem.
– Még átnézem a jegyzeteit, de amúgy jól. Menni fog –
pillantott a lapokra idegesen.
– Persze, hogy menni fog – bólintottam, aztán
észrevettem a stábot Márk mögött, akik interjúra vártak,
ezért félreálltam, hogy ne tartsam fel.
– Bexi! Maradj te is! – kérte a riporter, mire ösztönösen
megráztam a fejem.
– Köszönöm, de… Én csak egy fellépő vagyok ma, interjú
nélkül – hátráltam ki a lehetőség elől, és mielőtt
megpróbáltak volna rábeszélni, elsiettem a folyosó
irányába. Nem állt szándékomban Márkkal szerepelni,
azt akartam, hogy ez róla szóljon, arról, hogy ő zsűritag, és
ne keverjék bele a magánéletünket. Mert az csak a
miénk, és többé nem irányíthattja más. Azok az idők már
elmúltak.
A sminkbe belépve leültem a székre, és váltottam pár
szót a sminkessel, aki kedvesen megjegyezte, hogy örül az
újabb közös munkának, mire azt válaszoltam, hogy én
pedig az újabb lehetőségnek, és miközben dolgozni
kezdett az arcomon, minden erejét bevetve, hogy
eltüntesse a mögöttem álló napok nyomait a szemem alól,
én a tükörben figyeltem a mögöttem ülő versenyzőt,

akinek a haját fonták. Ahogy meg tudtam ítélni, már órák
óta. Én sokkal hamarabb elkészültem, mint szegény
versenyző, akit szinte megtéptek, így a füstös sminkemmel
az arcomon álltam fel, és odaléptem mellé.
– Hogy bírod? – érdeklődtem, látva, hogy még mindig
nem végeztek.
Ahogy rám nézett, elkerekedett a szeme, és
megilletődve válaszolt.
– Nehezen – ismerte be. – Bexi, ha kész vagyok, esetleg
csinálunk egy közös fotót?
– Persze – ígértem meg. – Kérsz valamit a büféből? –
érdeklődtem, mert komolyan megsajnáltam, hogy étlenszomjan tűri ezer éve, hogy befonják a hosszú haját.
– Komolyan? – kérdezte teljesen ledöbbenve.
– Aha. Úgyis odamegyek, visszahozok neked valamit, ha
kérsz. Ahogy elnézem, ez még eltart egy ideig.
– Úristen, nagyon köszi, meghalok egy kóláért – ismerte
be.
– Mindjárt hozom – tettem a vállára a kezem kedvesen,
és kimentem a sminkből.
A büfében vettem két kólát és két pogácsát, aztán
óvatosan beleharapva az egyikbe (mielőtt a sminkes
megölne a rúzsom miatt), visszamentem a helyiségbe,
ahol a szőke lány úgy nézett rám, mint aki az életét
mentette meg.
– Köszönöm, Bexi – hálálkodott egy hatalmasat
kortyolva az üdítőbe.
– Ne viccelj már – legyintettem. – És nyugodtan hívj

Bekinek – tettem hozzá, kijavítva a nevem.
– Oké – mosolyodott el.
– Hányadikként lépsz fel? – érdeklődtem.
– Utolsó. Tizenkettedik – felelte.
– Izgulsz?
– Nagyon – ismerte be.
– Mit adsz elő? – beszélgettem tovább a
sminkesasztalnak támaszkodva, hogy lássam szemből a
lányt.
– Egy Adele-számot – húzta el a száját.
– Ó, az nem könnyű – nevettem fel meglepetten. – De
biztosan menni fog – nyugtattam kedvesen.
– Remélem – sóhajtotta.
– Kész vagyunk – szólt mögüle a fodrász, mire a lány
megkönnyebbülten sóhajtva nyúlt a hajához, mint aki el
sem hiszi. – Ne szedd szét! – förmedt rá a fodrász
mérgesen.
– Elnézést – dünnyögte a lány, és a nyakát behúzva
fordult felém, mint aki valami rosszat csinált és lebukott.
Mosolyogva, kissé nosztalgikus hangulatban figyeltem, és
nem tudom, valahogy arra emlékeztetett, amikor engem
húztak-vontak a fodrászok, sminkesek, stylistok.
– Akkor csinálunk egy képet? – kérdezte csillogó
szemmel. Beálltam mellé, és mosolyogva néztem a
kamerába, amíg ellőtt vagy tizenöt szelfit, amik közül
nagyjából mindegyik ugyanolyan lett, és hálásan nézett
rám. – Köszönöm szépen!
– Nagyon szívesen. Drukkolok a műsorhoz, hátul leszek

az előadásotok alatt, de a backstage-ből nézlek majd –
ígértem meg.
– De jó! – lelkesedett. – Beki…
– Igen?
– Nincs valami tipped lámpaláz ellen?
– Teljesen mindegy, hogy mit mondok, nem fog segíteni
– vonogattam a vállam. – Viszont az vigasztaljon, ahogy
kilépsz a színpadra, azonnal elmúlik. Addig pedig majré
ezerrel – sóhajtottam, megosztva vele a tapasztalatomat.
– Milyen kedves vagy – pislogott rám hálásan. –
Bejelölhetlek esetleg Facebookon, vagy ez túl tolakodó
lenne? – kérdezte halkan, és láttam rajta, hogy azonnal
megbánta, ahogy kimondta, úgyhogy kedvesen néztem
rá.
– Nincs privát Facebookom, és az oldalaim is leállnak
ma estétől…
– Ja igen, tényleg, befejezed… – biccentett.
– De figyelj csak – jutott hirtelen eszembe. – Megadom a
számom, és hívj, ha van valami.
– Komolyan? – kerekedett el a szeme.
– Persze. Írod? – kérdeztem. A lány izgatottan pötyögte
be a számomat a mobiljába, aztán benyomta a hívást. A
telefonom rezegve jelzett, mire a betört kijelzőt
nyomkodva elmentettem.
– Milyen néven írjalak be? – érdeklődtem kissé
tanácstalanul, mert rájöttem, hogy szokás szerint nem
követem a tehetségkutatót, ezért nem vagyok tisztában a
versenyzőkkel, de aztán megnyugtattam magam, hogy

már az is haladás, hogy számot cserélgetek másokkal, és
kezdek úgy élni, mint egy normális ember.
A lány bemutatkozott:
– Fruzsi – mondta, én pedig elkerekedett szemmel írtam
be a nevét, és beletúrtam a hajamba.
– Hallottam már rólad – ismertem be elfojtott mosollyal.
– Tényleg? – ámult el.
– Aham. Van egy közös barátunk. Csak még nem
ismered – nevettem fel, és kimentem a sminkből teljesen
feldobódva
attól,
hogy
merő
véletlenségből
összeismerkedtem a versenyzők közül azzal a lánnyal,
akit Pí és Körte is szívesen menedzselne. Hát, van ez így…
A stylist a folyosón várt, és mérgesen meredt rám,
amikor meglátott.
– Jó! – közölte dühösen, mire értetlenül forgolódni
kezdtem, mert nem voltam biztos benne, hogy hozzám
szól. – Nem tudom, hogy intézted el, de odafentről szóltak,
hogy te választasz magadnak fellépőruhát, úgyhogy
parancsolj – mutatott a nyitott ajtóra. – Szolgáld ki magad,
felőlem rontsd el a gáládat úgy, ahogy akarod, én
levettem rólad a kezem! – fröcsögte az arcomba, és
otthagyott az öltözőnél.
Meglepve néztem utána, aztán a telefonomat a
kezembe véve üzentem egyet Márknak.
„Lebeszélted a hülye fehér estélyiről a stylistot?” –
írtam meg az üzenetet nevetve.
„Nem. Én a producerrel beszéltem le” – írta vissza
azonnal.

„Igazán hálás vagyok” – küldtem el az üzenetet.
„Mennyire?” – jött a válasz egy kacsintós smiley
kíséretében.
„Nem tudom. Kapsz, mondjuk, 5 Beka-kupont…”
„Megbeszéltük” – írta, én pedig nevetve elraktam a
telefonomat, és a ruhasorok között lépkedve végighúztam
az ujjamat a felakasztott darabokon, majd leemeltem egy
fekete felsőt, egy szakadt fekete farmert és egy bakancsot.
Csak a szokásos.
Miután átöltöztem óvatosan, hogy a pólócserénél ne
húzzam le az alapozót az arcomról, kiléptem a folyosóra,
ahol a stylist jött velem szemben. Egy prüszkölésfélét
hallatva került ki, ebből sejtettem, hogy nem ért egyet a
döntésemmel, de nem foglalkoztam vele, mert közben
megláttam, hogy a bejáratnál érkeznek a vendégek, és
odasiettem a társaságomhoz. Mindannyian ott voltak, az
összes hozzátartozóm, nagyobb csapatot alkotva, mint
bármelyik versenyző kísérete.
– Hogy értik, hogy a harmadik sorban ülünk? Az szar
hely! – közölte Daniella, a jegyét fogva a kezében.
– A versenyzők családtagjaié az első két sor –
magyaráztam nevetve.
– Miért? – kérdezte Evelin mérgesen.
– Mert ők a műsor főszereplői – mondtam egyszerűen,
remélve, hogy megérti a választ.
– Mindegy, Aszádék már bent vannak, menjünk –
legyintett Evelin, aztán elköszöntünk egymástól, amikor
az egyik stábtag elordította magát, hogy „Hozzátartozók

azonnal a nézőtérre!”
Az adás kezdetéig csupán pár perc volt hátra, a
színfalak mögött ilyenkor fokozódik a helyzet, mindenki
rohangál és próbál időben a helyére kerülni, én pedig a
forgatagban állva, hagyva, hogy kikerüljenek a túlpörgött
stábtagok és versenyzők, hirtelen Körtét pillantottam
meg.
– Gyerek! – kiabálta. – Nem engedik, hogy a színpad
mögött legyek – tárta szét a karját értetlenül.
– Persze hogy nem – mosolyogtam rá.
– De tavaly is ott voltam! – háborgott.
– De tavaly egy versenyző produkciójában voltam… –
magyaráztam.
– Akkor is ott akarok lenni a színpadnál. Mindig ott
vagyok a színpadnál a fellépéseiden! – közölte idegesen.
– Körte – nyugtattam –, menj a nézőtérre, ahová
küldtek. Nem kell a színpad mellett állnod. Tudod… –
próbáltam rávezetni, hogy ez a szituáció merőben más,
mint a tavalyi, a műsor sztárfellépőként hívott, a
menedzserem ezáltal vagy a backstage-ből nézi végig a
produkciómat, vagy a nézőtérről. Más alternatíva nincs.
– A francba az egésszel! – dühöngött tovább.
– Hé! – fogtam meg a karját. – Ne aggódj már, rendben
leszek – ígértem meg. – Menj a többiekhez. A harmadik
sortól a tiétek.
– Harmadik sor? – kerekedett el a szeme.
– Körte! – szóltam rá nevetve, mielőtt neki is el kellene
magyaráznom, hogy ez a nap csak szerintünk szól rólam,

egyébként viszont tizenkét új énekesről, akik most fognak
bemutatkozni.
– Jó, értem – dünnyögte kelletlenül. – Sok sikert, gyerek
– ölelt át gyorsan, aztán elsietett a nézőtér felé.
Én visszamentem a backstage-be, ahol egyedül voltam,
mert a versenyzők egy közös produkcióval nyitották az
adást. Tudva, hogy élő stream megy a neten, leültem az
egyik kanapéra, és a kihelyezett monitorokra néztem,
amelyek közül az egyiken magamat láttam élő
közvetítésen. Az érkezésemre kommentek és reakciók
indultak el, ezért mosolyogva beleintegettem a kamerába,
aztán a másik képernyőre szegeztem a tekintetemet,
amin a reklámblokk éppen véget ért, és feltűnt a
Pop/Rock sztár leszek! intrója. A bevágásban a versenyzők
fotói úsztak be, majd a négy zsűritagéi, amik közül Nagy
Márk képére beszűrődött a backstage-be a nézőtérről
feltörő tapsvihar, majd a műsorvezető lépett a színpadra,
és megnyitotta a tehetségkutató műsor új évadát.
Egyedül üldögélve, nézőként élveztem a műsort, a
zsűritagok bemutatkozásánál megfeledkezve magamról
hangosan felnevettem, mert Márk, tökéletesen adva saját
magát, szelfizett és kacsintgatott az asztalnál, a közönség
legnagyobb
örömére.
Iszonyatosan
jól
csinálta,
tökéletesen passzolt hozzá az egomán zsűritag szerepe, és
bármit csinált, egyszerűen nem lehetett nem szeretni. A
versenyzők közös produkciója után valamennyien
bejöttek a backstage-be, és egymást lökdösve kiabáltak a
streamet közvetítő kamerába, hogy szavazásra buzdítsák

a nézőket, én pedig csendben ültem köztük, és figyeltem.
Hármasával mentek le a számaik, mindegyik blokkot egy
hosszabb reklám követte, amikor is a monitoron azt
láttam, hogy a zsűriasztalhoz odarohan a sminkes meg a
szerkesztő, és instruálja az ítészeket. Elégedetten dőltem
hátra a kanapén, mert Márk minden egyes előadó után
korrekt és szakmai véleményt tudott adni, hála a
tanáromnak, aki olyan szakszavakkal látta el, amikkel
nemcsak felkészültnek, de maximálisan odavalónak is
tűnt. Türelmesen várakozva hallgattam a versenyzők
produkcióit, tanúja voltam, ahogyan idegesen kimennek a
szobából, majd izzadtan, az adrenalinlökettől remegve
térnek vissza a kapott pontszámukon gondolkodva.
Egyszerre voltam kívülálló és abszolút bennfentes, és
mindegyikükben láttam a két évvel ezelőtti önmagam,
amikor az első fellépésem előtt a mosdó szélét támasztva
néztem a tükörképemet, azon görcsölve, hogy túlélem-e az
első előadásomat a közönség előtt. És túléltem. Ahogyan
mindenki más is. Az utolsó versenyző behívása előtt
átnéztem a többiek Instagramját és Snapchat-sztoriját,
láttam, hogy remekül szórakoznak a nézőtéren. Aszádék
például állandóan hátulról fotózták Márkot, aki ugye a
zsűriasztalnál helyet foglalva előttük ült, és reakciókat
gyűjtöttek olyan szöveggel, hogy: „Lájk, ha szerinted is jó
Nagy Márk segge!” Röhögve tettem el a telefonomat, aztán
felkaptam a fejem az Adele-számra, és közelebb hajolva a
monitorhoz megnéztem Fruzsi előadását, összeszorított
fogakkal várva, hogy ki tudja-e énekelni. Ki tudta. A

nézőtéren óriási tapsot kapott, és a stream kijelzőjén is
dőltek a reakciók, amikor a kamerához fordultam, és
felmutattam a telefonomat, azt tátogva, hogy „szavazzatok
rá!” A nézők vették a célzást, mert elképesztően sok szívet
küldtek hirtelen, aztán Fruzsi kimerülten lépett be a
backstage-be, mire büszkén mosolyogva odatartottam a
kezem, és mellettem elsétálva boldog megkönnyebbüléssel
az arcán belecsapott a tenyerembe. És helyet cseréltünk.
Mert én következtem.

20.
A ledfal mögött állva az egyik technikus odarohant
hozzám a gitárommal, a nyakamba akasztottam, és a
sötétben vártam, hogy beléphessek. A lélegzetem szapora
volt, a fülemben lüktetett a vér, és lehunyt szemmel
hallgattam a ledfalon lévő bejátszások aláfestő zenéjét,
várva, hogy kinyíljon előttem. Megpróbáltam kizárni a
fejemből mindent, de az emlékek úgy zúdultak rám a
hallott részletektől, hogy szinte beleszédültem. Ott voltam
egyszerre minden fellépésemen, minden színpadon,
minden koncerten, minden közönség előtt. Az arcok
elmosódtak az emlékeimben, csak a tömegeket láttam, a
velem együtt éneklő hangokat, aztán néhányan
kirajzolódtak előttem. Anti, Daniella, Evelin, Aszádék.
Anyu, Lili. Betty. Geri. Tomi. Nagy Márk. És Körte. Láttam
őket egy-egy koncertemen, láttam őket a színpad szélén, a
színpad előtt, a közönség soraiban, vagy éppen hátul, a
backstage-ben. Ott voltak velem, ott voltak bennem.
– Következik a legújabb, és egyben utolsó, Körte
Records
által
kiadott
Egyszer
című
számának
dalpremierjével… Bexi! – szólt a módosított felkonfom,
amit Márk intézett el nekem, a ledfal pedig kinyílt
előttem.
A gitáromba kapaszkodva kisétáltam a színpadra, mint
mindig, görcsösen szorítottam a hangszer nyakát,
miközben a fények elvakították a szemem, majd
elhalványultak, és kirajzolódott a nézőtér. A közvetlenül

előttem lévő zsűriasztalnál Márk büszkén nézett rám,
miközben élőben közvetítette az egyik stábtag az arcába
tolt kamerával. Egy aprót biccentettem felé, hogy tudja,
minden oké, aztán lefogtam a húrokat, a mikrofonhoz
hajolva végigpásztáztam a közönségen. Lefagyott
pillanatként égtek bele az agyamba örökre, úgy, ahogy
akkor láttam őket. Anyu, Lili és György visszafojtott
lélegzettel néztek, Aszádék buzdítóan mutogattak nekem
mindenfélét, Evelin összekulcsolt kézzel figyelt, mellette
Pabló tátott szájjal izgult. Anti és Daniella tapsra tartották
a kezüket, Kemál kiabált valamit. Sanyi és a mellette ülő
Norbi csodálkozva bámultak, Betty mosolyogva kapott a
szájához. A felső sorban Brigi integetett, mellette nagy
valószínűség szerint a csoporttársaim néztek rám
érdeklődve. A sor szélén apu, aki az utolsó pillanatban
mégis odaért a műsorra. Apu szomszédos székén a
kórházban megismert férfi vigyorogva tapsolt, annak
kifejezetten örültem, hogy a jelek szerint jó egészségnek
örvend, mellette az ápoló aggódva figyelte. Daczi Elemér
maga előtt összefont karral fúrta a tekintetét az enyémbe,
amolyan „lássuk” stílusban, mögötte Gál Szilárd kedvesen
mosolyogva nézett rám. Az összes arcot megjegyeztem
magamnak, de mégis, leginkább Körtéét, aki a
felkonfomat értetlenül fogadva, a fejét rázva meredt rám,
azzal a jól ismert arckifejezéssel, amikor azt kérdezi „Mit
művelsz, gyerek?” Csupán egy pillanat volt, amíg
végigsiklott rajtuk a tekintetem, aztán elkaptam a
szemem, és a gitáromra nézve megpengettem a húrokat.

Féltem, hogy megremeg a hangom, amit a nézők talán
izgalomnak vagy lámpaláznak vélnének, de igazából csak
abban nem voltam biztos, hogy kibírom-e bőgés nélkül.
Aztán szorosan lehunytam a szemem, és erőt vettem
magamon, tudva, hogy ez az alkalom nem ismétlődik meg
többet, ezért nem szúrhatom el. A színpadot megvilágító
lámpák forró fényében állva pengettem a húrokat, aztán
újra a zsűrire pillantottam, és Márk szemébe néztem.
– Gyerünk, Beka! – olvastam le a szájáról, mire
megpróbáltam egyenletesen lélegezni, és amikor úgy
éreztem, sikerült, a mikrofonhoz hajolva énekelni
kezdtem.
Egyszer azt mondtad, ez a közös harcunk.
Mi ketten mindenki ellen.
Együtt leküzdjük az akadályokat,
nincs ellenfelünk. Azt mondtad egyszer.
Emlékszem, azt hittem, az álmok útját járjuk,
és ha én letérek róla, elveszünk.
Emlékszem, azt hittem, örökké tart,
és minden megmarad nekünk.
De véget ért. El kell engedj.
Az álmaink szétváltak,
te maradsz, én megyek.
Véget ért. A holnap még nehéz lesz.
Mégis tudod, hogy így kell lennie.
Te maradsz, én pedig megyek.

Egyszer azt mondtad, felégetjük a hidat.
És továbbsétálunk ketten.
Magunk mögött hagyunk mindent,
és nem nézünk vissza. Így lesz, azt mondtad egyszer.
Emlékszem, azt hittem, elég erősek vagyunk együtt,
te és én, a világgal szemben.
Emlékszem, azt mondtad, ha egyikünk elesik,
a másik helyette is továbbmegy.
És most véget ért. El kell engedj.
Az álmaink szétváltak,
te maradsz, én megyek.
Véget ért. A holnap még nehéz lesz.
Mégis tudod, hogy így kell lennie.
Te maradsz, én pedig megyek.
Nincs mit megbánnom,
ha a döntésem helyes.
Majd építek új álmot
a régi romjai felett.
Nem félek már,
ha tudom, te vagy nekem.
Amíg te vagy nekem.
És most véget ért. El kell engedj.
Az álmaink szétváltak,
te maradsz, én megyek.
Véget ért. A holnap még nehéz lesz.

Mégis tudod, hogy így kell lennie.
Te maradsz, én pedig megyek.
Befejeztem a számot, és a pengetővel a kezemben az
arcomhoz kaptam, hogy letöröljem a könnycseppeket,
amik az egész előadásom alatt áztatták az arcomat. A
nézőtéren síri csend volt, élő műsorban voltunk a tévében,
én már befejeztem a számot, de nem történt semmi,
megállt minden, nem jött be a műsorvezető, nem mentek
el reklámblokkra, csak engem mutattak, ahogyan a
gitárommal a kezemben állok a színpadon lesírt
sminkkel. Hirtelen elléptem a mikrofontól, a pántját
megforgatva magam mögé toltam a gitáromat, leugrottam
a színpad széléről, és egyenesen a zsűri asztalához
mentem. Márk abban a pillanatban felpattant és kilépett
az asztal mögül, két keze közé fogta az arcomat, majd
megcsókolt, és a homlokát az enyémnek támasztotta.
– Megcsináltad, Beka – suttogta két csók között, majd
mosolyogva a szemembe nézett. – Menj! Menj már oda –
szólt kedvesen, és ellépett tőlem, mire a szemem újra
megtelt könnyel, és homályosan látva rohantam oda a
széksorokhoz, ahol fogalmam sincs, kik ültek, de felálltak,
és hagyták, hogy a bakancsommal rátapossak a székre, át
a támlán, egyenesen a következő sorhoz. Valaki a kezét
nyújtotta segítségként, de nem tudom, ki volt az, csak
elfogadtam, és átléptem a másik széken is. A gitárom
minden mozdulatnál a hátamnak csapódott, de nem
foglalkoztam vele, csak a székeken átlépkedve igyekeztem

a harmadik sor felé, ahol Aszádék megragadták a
karomat, és átsegítettek a széktámlán, én pedig elrohanva
előttük, és Danielláék, Evelinék, anyuék előtt, a széksor
közepéhez rohantam, és a menedzserem nyakába
ugrottam, aki szorosan magához ölelt, és a hajamat
simogatva csitított, miközben megállás nélkül zokogtam.
– Mit csinálsz, te gyerek? – kérdezte ököllel
megdörzsölve a szemét, mire a fejemet rázva a
mellkasába fúrtam a fejem, és semmi mást nem tudtam
mondani, csak annyit, hogy köszönöm. Az egészet.
Vége

hu.wikipedia.org/wiki/BPRP_kiadó
A BPRP kiadó a 2010-es évekig az egyik legsikeresebb
hazai kiadó volt. Legnagyobb előadóik között szerepelt az
akkoriban Bexiként ismert Budai Rebeka, Nagy Márk, az
Evelin és a Fogd be Aszád formáció, valamint az Üres
Utcák hiphopbanda. A BPRP kiadó egy augusztusi napon,
minden előzmény nélkül megszűnt, és eltűnt a hazai
kiadók közül. Tulajdonosa, akit többszörös zsarolással,
vesztegetéssel és sikkasztással vádoltak, elhagyta az
országot, és öt évig nem hallatott magáról, amikor is
kiadatása
után
visszahozták
Magyarországra.
Pénzbírságra ítélték, amit kifizetett, de a zenei életbe nem
tért vissza. A BPRP kiadó honlapja nem sokkal a kiadó
megszűnése után hackertámadás áldozata lett, az oldalra
kattintva hónapokig csak egy talicskás animációt
láthattak a látogatók.
hu.wikipedia.org/wiki/Üres_Utcák
Az Üres Utcák egy jelenleg is aktív hiphopformáció, a
Körte Records egyik legsikeresebb csapata. Tagjai az évek
során gyakran cserélődtek, ketten maradtak csupán az
eredeti felállásból. Pabló (lásd bővebben az Evelin és a
Fogd be Aszád oldalán) és Tomi. Legsikeresebb daluk a
Séta a múltba, valamint a Minden lépéssel közelebb,

melyeknek szövegírója Tomi. Az együttes jelenleg is
turnézik.
hu.wikipedia.org/wiki/Evelin_és_a_Fogd_be_Aszád
Az Evelin és a Fogd be Aszád formáció gyerekdalokkal
vált ismertté. Hét albumuk jelent meg a Körte Recordsnál,
és előkészületben van a nyolcadik, Dobókocka címmel.
Többszörös díjnyertes együttes, az év gyermekdala
címet négyszer ítélték oda nekik. A Kompót című dalukkal
kijutottak az Eurovíziós Dalfesztiválra, ahol hazánkat
képviselték a nemzetközi versenyen. Utolsó helyezést
értek el nulla ponttal. A dalversenyt nem élték meg
kudarcként, a zenekar egyetlen lánytagja, Garai Evelin
úgy nyilatkozott, hogy élmény volt a részvétel, a többi tag
pedig saját bevallása szerint „örült az ingyen útnak és
piának”. Az Evelin és a Fogd be Aszád számos sikeres
műsorban szerepelt, köztük a Dobáld meg a celebet!,
valamint
a
Csatáznak
a
Sztárok!
karácsonyi
különkiadásában is, ahol az egyik tagnak, Bogyónak
megrepedt a gerince, amikor a többiek leejtették a
mászófalról. Bogyót fél év rehabilitáció után teljesen
gyógyultnak minősítették az orvosok.
Garai Evelin, aki kezdetben a MusicNotes kiadónál Lexi
névvel próbálkozott, és csak később csatlakozott a Fogd be
Aszád együtteshez, és Pabló az Üres Utcákból évek óta egy
párt alkotnak, a két formáció számos közös turnén vesz
részt. Evelin az egyetlen tag az EÉAFBA együttesből, aki
komoly kapcsolatban él, Bogyó, Puding és Pepe a

nyilatkozataik alapján „még várják az igazit. Lehetőleg
szexuális kinézetűt. Lehet MILF is”.
Az együttes legsikeresebb dalai közt szerepel a Mákos
guba, a Madárijesztő, a Megverlek egy csokiért, a Leestem a
mászókáról, valamint a Sanyi, te buszsofőr!
Évi kétszáz koncertet
vállalnak,
folyamatosan
turnéznak. Menedzserük a kezdetek óta Körte, a Körte
Records tulajdonosa.
hu.wikipedia.org/wiki/Nádor_Gergő
Nádor Gergő (Geri) a MusicNotes kiadó volt zenésze,
ahol egyetlen albuma jelent meg, mielőtt szerződést
bontottak vele. A Pop/Rock sztár leszek! című műsor
egykori győztese. Budai Rebeka (Bexi) első két albumának
ihletője. Róla szól a Késtél című nagy sikerű dal. A
MusicNotes kiadó szerződésbontása után több kisebb
lemezcégnél is próbálkozott eredménytelenül, végül
felhagyott a zenei karrierrel. Jelenleg semmi hír róla,
visszavonult a nyilvánosságtól.
hu.wikipedia.org/wiki /Sleisz_Antal
A Körte Records komolyzenei alkiadója, a Körte
Instruments legsikeresebb előadója. Hegedűvirtuóz,
tanulmányait a Zeneművészeti Egyetemen végezte Budai
Rebeka csoporttársaként. Öt lemezt jelentetett meg a
Körte Instrumentsnél, valamennyivel megnyerte az Év
komolyzenei lemeze díjat. Aranycsermely-nyertes előadó.
Karácsonyi lemeze, amelyet csellista barátnőjével,
Daniellával közreműködve készített, november közepétől

januárig vezette az iTunes toplistát. Legjobb barátja a
popsztár Nagy Márk, számos közös produkcióban
szerepeltek együtt. Sleisz Antalt európai turnéjára
elkísérte több Körte Records-os együttes és előadó, akik
magukat valamennyien csak az Alapítókként emlegetik.
(Bővebben lásd: Körte Records)
hu.wikipedia.org/wiki /Körte_Records
A Körte Records és Körte Instruments Magyarország
legnagyobb könnyű- és komolyzenei kiadója. Tulajdonosa
a tetoválóművészből menedzserré vált, majd kiadót
alapító Körte. Körte nevéhez olyan hazai topelőadók
köthetők, mint Bexi (akinek BPRP kiadós lemezeit Körte
adta ki újra), Nagy Márk, Sleisz Antal, Evelin és a Fogd be
Aszád, Üres Utcák, Fruzsi.
A kiadó a BPRP Records megszűnésének hetében
alakult, és néhány hónapon belül piacvezető lett a
leszerződtetett és új albummal jelentkező BPRP zenészek
hatására. Ma Magyarország egyik legnagyobb brandje.
A tulajdonos felesége Betty, volt londoni idegenvezető.
Ikergyermekeik születtek. Körte féltve őrzi magánéletét,
kevés információ lelhető fel róla, valódi nevét homály fedi.
A Körte Instruments vezető igazgatója a volt BPRPasszisztens, Novák Botond.
Érdekesség: Az egyik Pop/Rock sztár leszek! adás után
(melyben
Budai
Rebeka
Bexiként
búcsúzott
a
közönségtől) a magukat Alapítóknak nevező zenészek és
munkatársak egyentetoválást készítettek a kiadó

logójával.
Körte a bal kézfejére.
Betty a bal bokájára.
Garai Evelin a füle mögé.
Sleisz Antal a vádlijára.
Daniella a lábfejére.
Pepe, Bogyó és Puding a bal vállukra.
Botond a jobb vállára.
Nagy Márk az alkarjára.
Budai Rebeka a jobb csuklójára.
A Körte Records kiadócsoport legsikeresebb előadója
Nagy Márk.
hu.wikipedia.org/wiki Budai_Rebeka
Karrierjét Bexi néven kezdte tizenhat évesen. A Késtél
című gigasláger indította el karrierjét, melynek szerzője
és előadója. Visszavonulásáig számos sláger köthető a
nevéhez (legsikeresebbek: Késtél, Offline, Nélküled,
Valahol), majd amikor felvételt nyert a Zeneművészeti
Egyetem
rendkívüli
tehetségek
előkészítőjére,
tanulmányaira hivatkozva visszavonult a nyilvánosságtól,
és befejezte karrierjét Bexiként. Azóta is Budai
Rebekaként tevékenykedik. Az egyetemet summa cum
laude végezte. Nagy Márk valamennyi dalának
szövegírója és zeneszerzője. Utolsó Bexiként kiadott dala
volt az első Körte Records kiadvány. Az Egyszer tizenhét
hétig vezette a rádiós slágerlistákat, egy évig volt a
legnézettebb magyar videoklip a YouTube-on, és minden

díjat besöpört, köztük a legfontosabb Az év dalát és Az év
dalszövegét is, maga mögé utasítva a MusicNotes jelöltjeit.
Magánélet: Lásd Nagy Márk
hu.wikipedia.org/wiki/Nagy_Márk
A hazai könnyűzene legsikeresebb és leghíresebb,
jelenleg is aktív előadója. Karrierjét a Pop/Rock sztár
leszek! című műsorban kezdte, ahol második helyezést ért
el. Két évaddal később ugyanebben a műsorban
zsűritagként debütált, ahol négy további évadra
szerződtek vele. Minden dalszövegét Budai Rebeka
szerezte. Legsikeresebb dala a Hullócsillag, a Nélküled, a
Nem Bírom, a Vártalak és a Veled jó.
Négyszer nyerte el Az év férfi előadója címet, volt Az év
felfedezettje, számos alkalommal nyerte el az év
videoklipje díjat. A tíz legtöbb megtekintéssel bíró hazai
YouTube-videó közül öt Nagy Márké. Instagram-oldala az
egyik legtöbb követővel rendelkező profil. Applikkációja, a
többszörösen díjazott Márker app minden idők legtöbbet
letöltött hazai fejlesztésű alkalmazása lett. Két könyve
jelent meg, a Hullócsillag és az Egyszer. Mindkét
interjúkötetet Gál Szilárd készítette az előadóval, a
kötetek hetekig vezették az eladási sikerlistákat. Nagy
Márk háromszor nyerte el A nyár felsőteste címet. Egyszer
második helyezést ért el, amit megóvott, így végül neki
ítélték a díjat.
A Körte Records oszlopos tagja a kiadó alakulása óta.
Reklámarca az egyik legnagyobb üdítőmárkának és

számos más terméknek. Koncertkörútjai sorban sold
outok, az early bird jegyek átlagosan egy nap alatt
elkelnek.
A Márker shop legnépszerűbb termékei: matricaalbum,
párnahuzat,
törülköző,
bögre,
női
pizsama
és
életnagyságú kartonbábu.
Magánélet: A Pop/Rock sztárduett-döntőjén megismert
Budai Rebekával egyévnyi, a köztudatban se veled, se
nélküled kapcsolatnak tűnő időszak után hivatalosan is
bejelentették, hogy együtt vannak. A kiposztolt fotó
rekordszámú reakciót váltott ki, évekig tartotta a
„legtöbbet lájkolt hazai fotó” címet, míg végül egy másik
Nagy Márk – Budai Rebeka fotó vette át a helyét, amin
Beki, a Pop/Rock sztár leszek! duettdöntőjének ötödik
évfordulóján megmutatta az eljegyzési gyűrűjét Nagy
Márk hivatalos oldalán.
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