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Néha a boldogság csak néhány
percig tart. Néha addig sem. Néha
pedig, ha nagyon akarjuk, és elég
áldozatot hozunk érte, akkor
egészen sokat is kaphatunk
belőle. Csak az kegyetlenül sok
meló.

Valahol Zala megyében
kanyarogtunk a turnébusszal, én
pedig az ablakon át bámultam az
elsuhanó fás tájat, a homlokomat



az üveghez nyomtam, és
megpróbáltam kizárni a
körülöttem lévő zajt, hogy
belefeledkezhessek a
gondolataimba, gondosan
ügyelve arra, hogy az ölemben, a
gitáron heverő jegyzetfüzetemet
eltakarjam, nehogy leolvasható
legyen a sok áthúzott sor között a
kétszer bekarikázott szó, amit egy
új szám címének szántam, és
amit senkinek nem szerettem
volna megmutatni. Mert nem
láthatták.



A bambulásból azonnal
kizökkentett az üzenetjelző hang,
ezért riadtan kaptam a mellettem
lévő ülésen hagyott
telefonomhoz, és azonnal
ellenőriztem, hogy ki a feladó. A
húgom, Lili érdeklődött, hogy
merre vagyunk, így az
adrenalintól felgyorsult
szívverésem hamar visszaállt a
normál tempóra, és megírtam
neki, hogy hamarosan
megérkezünk. Alkarommal
megtöröltem gyöngyöző



homlokomat, és miközben a
többieket néztem, sokadszorra is
rádöbbentem, hogy az elmúlt
hetek történései nem tettek
kifejezetten jót az
idegrendszeremnek. A klíma
valahol Veszprémnél adta meg
magát, azóta a lehúzott
ablakokon beáramló forró levegő
keringett a járműben, elbódítva
az egész társaságot. Evelin egy
ujjatlan topban és farmersortban
fetrengett a minibusz két ülését
elfoglalva, és a koncert



szórólapjával legyezte az arcát,
teljesen eredménytelenül.
Aszádék szintén szenvedtek, Pepe
közölte, hogy izzad a füle, Puding
a benzinkúton vásárolt
megmelegedett vízzel locsolta
magát, Bogyó pedig a turnéra
szerződtetett sofőrünk, Sanyi
mellett bámulta kifejezéstelen
arccal az utat. A legjobb barátom,
Anti a második ülésen lehunyt
szemmel utazott, nem tudtam
pontosan, hogy pihen, vagy
elájult a melegtől, mellette pedig



a barátnője, Daniella nézett
valami sorozatot a telefonján,
időnként átrakva a készüléket az
egyik kezéből a másikba, hogy
izzadt tenyerét a pólójába
törölhesse. Más nem volt velünk.
Ittam egy kortyot felforrósodott
narancslevemből, aminek keserű
utóíze marta kiszáradt torkomat,
és felkaptam a szórólapot, amit a
buszban keletkezett forró huzat
sodort mellém, és sokadszorra is
átnéztem a kiírást.

A turnébuszban ülve Aszádék



koncertjére igyekeztünk az év
legmelegebb napján, és
miközben a többiek a bedöglött
klímájú járgány ablakát lehúzva
próbáltak levegőt venni, én
görcsbe rándult gyomorral
néztem a netes szórólapot a
koncertről. A flyer szerint
délután hattól az Evelin és a Fogd
be Aszád játszott, héttől az Üres
Utcák, nyolctól pedig a fő
fellépő… Nagy Márk. Tudtam,
hogy ez szörnyen kínos lesz, de
azt nem is sejtettem, hogy



mennyire. A busz leparkolt, a
többiek kimenekültek az ajtón,
én pedig letettem a gitáromat az
ülésre, és utánuk indultam.

– Szia – köszöntött
mosolyogva, a busz mellett állva.
Nem számítottam arra, hogy vár,
ezért meglepetten felnevettem,
és boldogan leugrottam az utolsó
lépcsőfokról a nyakába borulva.

– Szia. Hiányoztál – mondtam
őszintén, mire hosszasan
megcsókolt ott a világ végén, a
turné közepén, egy lepukkant



parkolóban. Nem érdekelt, hogy
a pólóm izzadtan tapad a
testemre, nem érdekelt, hogy a
hajam csapzott és tincsekké állt
össze a folyamatos spricceléstől,
és az sem érdekelt, hogy smink
nélkül vagyok, mert az a
minimális mennyiség, ami
rajtam volt, leolvadt a fejemről
útközben. Belefeledkezve a
csókjába semmi más nem
érdekelt, csak ő. Mert nem
számítottam rá, hogy ott lesz,
legutóbb annyit írt, hogy majd a



koncert előtt találkozunk.
Valahol.



1.

8 héttel ezelőtt

Daniella utánam kiáltott valamit,
de nem fordultam vissza, csak
egyenesen megindultam, hogy az
elhatározásomnak eleget téve
megmondjam neki, hogy ezt így
nem folytathatjuk tovább. Lizike
esküvőjén, miközben a tánctéren
mindenki önfeledten mulatott és
ünnepelt, én komor arccal



léptem oda. Tomihoz.
– Beki! Fantasztikus volt a… –

kezdte, de félbeszakítottam.
– Tudunk most beszélni? –

néztem mélyen a szemébe. Tomi
bólintott, de abban a pillanatban
váltott a zene, amitől
megváltozott az arckifejezése, és
derűsen nézett rám.

– Imádom ezt a számot!
Táncoljunk! – ragadta meg a
karomat, és magához húzva
átölelte a derekamat, lehetőséget
sem adva arra, hogy kibújjak a



szorításából. Esetlenül hagytam,
hogy vezessen, miközben az
addig szólóban tipegő vendégeket
leváltották a párok, betöltve a
színpad és az asztalok közti
táncteret. A sötét teremben
fények cikáztak a ruhákon és
arcokon, Tomi a derekamon
pihentetve a kezét mosolyogva
nézett le rám, mire kínosan
elkaptam a tekintetem és
körbefordultam.

A tánctér körül állók a
mobiljukkal a kezükben



videózták és fényképezték a
történéseket, a legtöbben Lizit és
az újdonsült férjét vették, de
néhányan minket is, illetve a
többi táncoló párt. Balogh úr, a
BPRP kiadó igazgatója fátyolos
tekintettel figyelte az
unokahúgát, aki idegbetegen
rácsapott a férje mellkasára,
amiért az véletlenül rálépett a
lábára. Daniella értetlenül, a
karját széttárva nézett rám,
amolyan „most mi a szar van?”
nézéssel, mert nem pontosan az



történt, amire számított, és ettől
összezavarodott. Anti fotózgatott,
Aszádék a pincér tálcájáról
kettesével szedték le a poharakat,
Lili gondterhelten kapkodta a
fejét, az ölében Körte kiskutyáját,
Madzagot fogva. Körte sóhajtva
bólintott, azt üzenve a
pillantásával, hogy marhára
megijesztettem, mert már azt
hitte, hogy valami hülyeségre
készülök… Aztán, ahogyan Tomi
vezetésével fordultunk egyet,
elkaptam az ő tekintetét is.



Nagy Márk a koszorúslányok
gyűrűjében állt, és amíg a lányok
egymást lökdösték a közös szelfi
reményében, Márk egyáltalán
nem is érzékelte a jelenlétüket,
kizárólag minket nézett Tomival,
halvány mosollyal az arcán.
Nyitottam a számat, hogy
üzenjek neki valamit, hátha le
tudja olvasni a hangzavarban, de
Márk csak óvatosan megrázta a
fejét, jelezve, hogy ne is
próbálkozzak, mindent ért, majd
a legközelebb álló lány kezébe



nyomta kiürült pezsgőspoharát,
és elindult a kijárat felé.

Szorosan lehunyva a szemem
azon kattogtam, hogy most mit
csináljak. Utánamehettem volna,
ott hagyva a mit sem sejtő Tomit
a tánctéren, de nem tehettem.
Mert előtte el kellett intéznem
valamit. A szám a végéhez
érkezett, Tomi pedig egy utolsó
lépés után szorosan magához
húzott, és belepuszilt a hajamba.

– Beszélnünk kell – kezdtem
kelletlenül.



– Tudom – suttogta a fülembe.
– Tudod? – pillantottam rá

elkerekedett szemmel.
– Persze, hogy tudom. Csak

akartam egyet táncolni veled,
mielőtt… – kereste a megfelelő
kifejezést, továbbra is a tánctéren
állva velem szemben.

– Mielőtt… – ismételtem
halkan, és megráztam a fejem. –
Nagyon sajnálom –
biggyesztettem le a számat. – Te
remek srác vagy, és úgy
szerettem volna, ha…



– Ha szeretsz? – segített ki.
– Olyasmi – ismertem be a

könnyeimmel küszködve, és pont
annak éreztem magam, ami
voltam. Egy dögnek. A zene újra
váltott, és amíg a körülöttünk
lévő emberek vígan egymás
vállába kapaszkodva vonatozni
kezdtek, mi félszavakból is értve
a másikat éppen szakítottunk az
esküvő kellős közepén.

– Megértem – bólogatott.
– Köszönöm – szóltam hálásan.
– Hát, van ez így – engedett el



hirtelen. – Benne van a Mind
olyan lány számunkban is…

– Melyik részére gondolsz? –
kérdeztem félve, felidézve
magamban a szöveget,
konstatálva, hogy bármit is
mond, mindenképpen szörnyű
lesz rám nézve, tekintve, hogy
nem túlságosan pozitív dalról
beszélünk.

– „Lehetsz jó fej, lehetsz
kedves, lehetsz nyájas, lehetsz
rendes, a végén megszívod, mert
aki neki kell, az úgyis az az óriási



seggfej” – szavalta, én pedig
lesütöttem a szemem, mert erre
nem tudtam mit reagálni. Ez
egyszerűen csak talált, süllyedt.

– Sajnálom – sziszegtem egy
idő után, amikor még mindig
valamiféle reakciót várt tőlem.

– Én is. Na, lépek, majd
ütközünk itt-ott – vette lazára a
figurát.

– Rendben. Vigyázz magadra –
szóltam utána, amikor ellépett
tőlem. – Tomi!

– Igen? – fordult vissza.



– Szólj Botondnak, ma ő az
ügyeletes sofőr, hazavisz –
juttattam eszébe, hogy Balogh
asszisztense felajánlotta a
társaság illuminált és/vagy jogsi
nélküli tagjainak, hogy fuvarozza
őket.

– Nem kell. Hazasétálok –
intett, és elindult a kijárat felé,
otthagyva engem a tánctéren.

– Juhúúú! – üvöltötte hirtelen a
mellettem elhaladó Balogh úr, aki
a vonatozást vezette. A kiadó
tulajdonosa legelöl ugrándozott, a



sor pedig kígyóként tekeregve
követte.

Nagyjából minden második
ember megragadta a karomat,
hogy tartsak velük a
vonatozásban, így nem győztem
kiszabadítani magam, majd a sort
átszakítva – ami miatt kaptam
egy jó adag fújolást – átkeltem a
tánctéren, és a kiürült, rúzsfoltos
textilszalvétákkal és felborult
pezsgőspoharakkal tarkított
asztalok között megtaláltam a
társaságunkat. Mindenki ott ült



és engem néztek, türelmesen
várva, hogy mondjak valamit.

– Szakítottam Tomival –
nyögtem ki végül.

– Bazki, gyerek, ez nem igaz!
Miért nem vártál néhány napot,
amíg visszajövök Londonból?
Cseszhetem az utat – csapott
ököllel Körte az asztalra, amitől
két kés és egy villa is koccanva
ütközött össze, a többiek pedig a
hír hallatán egy emberként
vették a kezükbe a telefonjukat,
mire riadtan megráztam a fejem.



– NE! – üvöltöttem el magam
hirtelen. – Senki ne szóljon neki!
– tettem fel a mutatóujjamat
fenyegetően, mert Evelin,
Aszádék, Anti, Daniella és még
Lili is szerette volna megosztani a
nagy hírt… valakivel. Na, vajon
kivel?

– Gyerek, én lemondom ezt a
londoni utat – ingatta a fejét
Körte, aki éppen reggelre tervezte
a sok év óta először esedékes
szabadságát.

– Nem, dehogy mondod! –



szóltam rá dühösen. – Elmész
Londonba Bettyhez ipszilonnal,
és jól fogod érezni magad!

– De… – kezdte a befont
szakállát birizgálva.

– Semmi de! – néztem a
szemébe szigorúan.

– Nem tudom, gyerek –
sóhajtotta tanácstalanul. – Ha az
unalmas utca kikerült a képből,
és Nagy Márk szabadon
garázdálkodhat a közeledben, én
nem léphetek le. Az könnyen
tragédiába torkolhat. Még



híradóba is kerülhettek. Jézusom,
mi lehet ebből…

– Körte – állítottam le, mert
szemmel láthatóan nagyon
elkalandozott. – Nem lesz semmi
gond. Tudod, mit? Amíg nem
vagy itthon, ha úgy nyugodtabb
vagy, akkor inkább elmegyek
apuhoz – ajánlottam fel.

– Tényleg? – csillant fel a
szeme.

– Tényleg? – hőkölt hátra Lili.
– Persze – áldoztam be magam.
– Megígéred? – pillantott rám



Körte gyanúsan méregetve, hogy
hihet-e nekem.

– Megígérem.
– Jó, mert ha jön a PTNMSZ,

akkor szükséged lesz rám, és
melletted akarok lenni – morgott
kelletlenül.

– Mi az a PTNMSZ?
– Poszttraumás Nagy Márk

szindróma – közölte
szórakozottan, én pedig
hunyorogva meredtem rá.

– Nem létezik ilyen szindróma.
– Dehogynem – felelték



kórusban a többiek.
– Na, igyunk arra, hogy elsétált

az üresfejű – emelte a poharát
Bogyó.

– Igeen! – ordította Puding. –
Nincs többé Toxi!

– Se Bemi! – rázta az öklét
Pepe, sikeresen összevonva a
Bexi és Tomi nevet.

– Én úgysem bírtam – értett
egyet Daniella.

– Te kit bírsz? – érdeklődött
Pabló, akit az Üres Utcák oszlopos
tagjaként nem igazán viselt meg



a csapattársa kibeszélése, Evelin
mellett ülve egészen jókat
röhögött a kialakult szituáción.

– Senkit – válaszolta Daniella. –
De közöd? – emelte meg a fél
szemöldökét, mire mindenkiből
kitört a röhögés.

Én nem tartottam
helyénvalónak a koccintást, de a
többiek valamennyien
megünnepelték a szakításomat
Tomival, majd amikor Pepe
felüvöltött, hogy „dögös MILF a
tánctéren!”, szétszéledt a csapat.



Aszádék nőzni próbáltak azon
hölgyvendégek között, akik egy
esküvőn általában szembesülnek
a saját szingliségükkel, emiatt
pedig könnyen kaphatóak, Evelin
és Pabló elmentek táncolni, nem
sokkal utánuk Daniella közölte,
hogy „utál mindenkit és
idegesítik az emberek”, ezért
Antival leléptek, Lili pedig beállt
vonatozni. Körtével ketten
maradtunk az asztalnál, és
miközben én tartani próbáltam
magam, ő megállás nélkül engem



fürkészett.
– Miért nem engedted, hogy

szóljanak Márknak?
– Mert… – kerestem a szavakat.

– Mert jobb ez így. Ha nem tudja
– sóhajtottam végül.

– Kinek?
– Mindenkinek – vontam meg

a vállam szomorúan.
– Te gyerek… – ingatta a fejét

Körte.
– Indulnod kellene, reggel

korán megy a géped.
– Nálam van a bőröndöm,



innen egyenesen a reptérre
megyek.

– Annak mi értelme? –
kérdeztem. – Ez a buli már halott,
inkább aludj pár órát a gép
indulásáig, hogy ne hullafáradtan
érkezz Bettyhez – tanácsoltam. –
Itt már úgyis mindenki kész van
– mutattam a násznép irányába,
akik erősen illuminált állapotban
dülöngéltek valami zenére.

– Igazad van. Néhány óra alvás
jót tenne. De előbb hazaviszlek –
határozta el Körte, mire a szám



szélét rágva megráztam a fejem.
– Nagy baj lenne, ha még

maradnék egy kicsit? Nincs
nagyon kedvem otthon a falat
bámulni, és agyalni a dolgokon…
Itt legalább van egy kis élet –
magyaráztam, és a színpad felé
fordultam, ahol éppen Bogyó
üvöltötte teli torokból a My Way-
t, a vendégek legnagyobb
rettenetére.

– Nem, maradj csak,
megértem.

– Botond majd hazavisz –



tettem hozzá.
– Rendben van. A kisgyereket

hazadobjam én? – pillantott Lili
felé, aki éppen Pudinggal táncolt,
vagyis abból, ahogyan az Aszád a
húgomat rángatta, arra a
következtetésre jutottam, hogy
valószínűleg táncolnak.

– Igen, köszönöm –
helyeseltem, mert úgy ítéltem
meg, az lesz a legjobb, ha Lili
lassan elbúcsúzik a bulitól.

– Te gyerek – nézett rám Körte.
– Hm?



– Nem szeretem, ha szomorú
vagy.

– Pedig abból jó dalok szoktak
kisülni – nevettem fel keserűen.

– Szarok a számokra – rázta
meg a fejét dühösen. – Engem az
érdekel, hogy jól legyél.

– Nem vagy hétköznapi
menedzser, ugye tudod? –
mosolyogtam rá hálásan.

– Te pedig nem vagy
hétköznapi gyerek – vágta rá
gondolkodás nélkül.

– Na, induljatok – mondtam.



– Jó. Reggel még hívlak. Meg a
reptérről. És amikor leszálltam.
Aztán beszélünk, ha…

– Körte. Jól leszek. Ne velem
foglalkozz. Szóljon már valami
rólad is, könyörgöm!

– Jó gyerek vagy te – csapott a
vállamra barátilag. – Amúgy. Mit
mondott az üresfejű? A
szakításra?

– „Lehetsz jó fej, lehetsz
kedves, lehetsz nyájas, lehetsz
rendes, a végén megszívod, mert
aki neki kell, az úgyis az az óriási



seggfej” – idéztem vissza.
– És aztán?
– Aztán elsétált – vontam meg

a vállam, Körtéből pedig kitört a
röhögés.

– Elbírsz Nagy Márkkal két
napig? – fürkészett.

– Igen. Lelépek apuhoz és
átgondolom a dolgokat. Van mit –
sütöttem le a szemem.

– Na, mi az, hiányzik a
gombász? – vigyorgott.

– Őrülten – ismertem be
nevetve.



Lili kipirultan jött vissza a
tánctérről, amikor is közöltük
vele, hogy Körte hazaviszi.

– És te? – csodálkozott.
– Még maradok egy kicsit.

Aszádékkal – pillantottam a
húgom mögé. Evelin a
menyasszonyi csokorral pózolt,
miközben Pabló fotózta, Puding
éppen egy ősz férfit itatott
üvegből, Bogyó egy dekoratív
nővel szelfizett, Pepe pedig a
mikrofont akarta megszerezni, de
Balogh úr fülön csapta egy



étlappal. A buli kezdett kissé
vadulni. – De kikísérlek titeket –
álltam fel az asztaltól.

A hotelből kilépve az áprilisi
esőillat megcsapott minket, az
aszfalt koromfekete volt, az utcai
lámpa fényében tisztán látszott,
hogy ömlik az eső.

– Jó szórakozást Londonban –
öleltem meg Körtét gyorsan.

– Kösz, gyerek, meglesz. Te
pedig…

– Nem csinálok semmit.
Ígérem. Mindennel megvárlak,



addig apunál leszek – kötöttem ki,
bízva abban, hogy így nyugodtan
itt tud hagyni.

– Na jó. És tudod. Ha kellek…
– Behunyom a szemem, és

háromszor összeütöm a
sarkamat – mosolyogtam rá.

– Így van – biccentett. – Bent
felejtettem az ernyőt –
forgolódott.

– Kihozzam? – kérdeztem.
– Hagyd csak. A kocsiig talán

nem ázunk szarrá – terítette
Körte a zakóját Lili fejére, a hóna



alá pedig Madzagot fogta, készen
arra, hogy a parkolóig fusson
vele.

– Vigyázzatok magatokra –
intettem utánuk az ajtóból,
anélkül, hogy kiléptem volna az
esőbe, és kissé előrehajolva
néztem, ahogyan elszaladnak az
autóig.

Amikor elhaladt a hotel előtt a
kocsi, Körte kettőt dudált, én
pedig mosolyogva intettem, majd
fordultam volna, hogy
visszamenjek, amikor az utca



másik oldalán megláttam,
ahogyan kilép a kapualjból, és a
szakadó esőben megáll velem
szemben. A meglepettségtől a
lélegzetem is elállt.

– Márk, mit csinálsz itt? Azt
hittem, elmentél – léptem egyet
az úttest irányába döbbenten,
miközben a ruhámat, a hajamat
és a bőrömet is azonnal belepték
az esőcseppek.

– Visszajöttem – felelte
frappánsan, mintha magamtól
nem vettem volna észre.



– Miért? – kérdeztem
gyanúsan.

– Nem tudom, megérzés –
szólt, és az utcai lámpa fényében
láttam, ahogyan szórakozottan
figyel az úttest másik oldaláról.
Egy autó lassan elhaladt köztünk,
a fényszórója megvilágította az
esőtől tocsogó aszfaltot, mi pedig
néma csendben állva,
folyamatosan ázva megvártuk,
hogy elhajtson. – Hol van Tomi? –
kérdezte végül.

– Bent vár rám – füllentettem,



mire Márk magabiztos vigyorral
az arcán bólintott.

– Pedig azt hittem, hogy
kisétált az életedből. Szó szerint.

A francba. Sziszegve
beharaptam a számat, és a
fejemet ingatva bámultam az
aszfaltot, aztán felnéztem. Tudott
a szakításról.

– Ki mondta el?
– Miért, igaz? – mosolygott

elégedetten.
– Nem – hazudtam, próbálva

menteni a menthetetlent.



– Miért szakítottál vele? –
hagyta figyelmen kívül, amit
mondok, és rátért arra, ami őt
érdekli.

– Tudod, hogy miért
szakítottam vele – adtam meg
magam tehetetlenül.

– Mert még mindig szeretsz? –
kérdezte vigyorogva.

– Hülye! – sóhajtottam. –
Tudod, hogy mindig is szerettelek
– ismertem be, mire Márk
gondolkodás nélkül megindult,
körbe sem nézett, csak átsétált az



úttesten, határozottan odalépett
hozzám, és a szakadó esőben
magához rántva megcsókolt. A
jéghideg esőcseppek alatt
belevesztem Márk forró csókjába,
és miközben a derekamra tapadt
vizes pólón át éreztem a kezét
magamon, én beletúrtam vizes
hajába, és a szememet szorosan
lehunyva hagytam, hogy újra és
újra megcsókoljon, majd
elszakítva a számat a szájáról
átöleltem, és a nyakába fúrtam a
homlokomat. Odabentről



kiszűrődött a This Year’s Love,
mire ösztönösen elmosolyodtam,
és vadul kalapáló szívvel
emeltem meg a fejem, hogy Márk
szemébe nézhessek.

– Szóval mindig szerettél… –
akadt meg a mondaton, amit
talán túlságosan hirtelen
mondtam ki egy olyan egomán
embernek, aki kifejezetten szeret
ilyeneket hallani.

– Azért ne bízd el magad –
nevettem fel őszintén.

– Ha ezt tudom, előbb



megmutatom neked a
H u l l ó c s i l l a g kéziratát –
komolyodott el, és homlokát az
enyémnek támasztva nézett a
szemembe.

– Khm – jött egy hang a hátunk
mögül, mire mindketten
odakaptuk a fejünket, és egymást
ölelve néztünk az ajtóban álló
Botondra.

– Bexi, Balogh úr keres, azt
mondja fontos, mert lenne itt
még egy spontán produkció.

– Ó, rendben – bólintottam.



– Márk, téged pedig
hazaviszlek.

– Bejövök Bekával – kulcsolta
az ujjait Márk a kezemre, mire
Botond megrázta a fejét.

– Ha most bejössz, nem
szabadulsz, mindenki azt hiszi,
hogy elmentél, a részeg
koszorúslányok megtámadnak,
ha meglátnak. Tele lesz a net a
képekkel, ahogyan rád másznak
ezek a lányok. Nem hiányzik a
balhé – vázolta fel a lehetséges
szituációk közül a



legvalószínűbbet.
– Igaza van – suttogtam

Márknak.
– Biztos? Ne maradjak veled? –

fürkészett aggódva.
– Nem. Megkérdezem, hogy

mit akar Balogh, és utána lelépek
én is – bólintottam.

– Oké. Hívsz, ha hazaértél?
– Persze – mosolyodtam el.
Márk fölém hajolva újra

megcsókolt, ami után én is
visszacsókoltam, így ismét
egymás karjába gabalyodtunk,



Botond pedig türelmesen várt
ránk, amíg mi… Hogy is
mondjam? Elbúcsúztunk.

– Márk – suttogtam az esőtől
vizes nyakába. – Erről most
senkinek egy szót se, jó? Alig egy
órája szakítottam Tomival, ennek
ismeretében elég kínos lenne
előállni azzal, hogy máris együtt
vagyunk… – gondoltam át a
dolgot.

– Rendben – értett egyet
azonnal.

– Ja, és holnap elmegyek



apuhoz néhány napra – tettem
hozzá.

– Mi? – kérdezte meglepetten.
– Bocs, de… szakítanom kell az

istállótakarító fiúval is –
nevettem el magam.

– Jó, persze. Meg a gombászt se
felejtsd el. Ilyen jó időben
biztosan félmeztelen.

– Ahogy megszokhattuk –
helyeseltem szórakozottan,
imádva minden pillanatát annak,
ahogyan a külön emlékeink
egyesültek, és együtt tudtunk



nevetni rajtuk.
– Mikor jössz?
– Hétfőn. Megígértem

Körtének, hogy ott leszek, amíg
vissza nem ér. Félt, hogy esetleg
lesz valami dolog a távollétében…
Köztünk – túrtam zavartan a
vizes hajamba.

– Vajon mire gondolt? –
mosolyodott el Márk.

– Fogalmam sincs – nevettem
fel én is gyanútlanul.

– Hívj, ha otthon vagy – csókolt
meg újra, mire viszonoztam, és



nagyon úgy tűnt, hogy eltart egy
darabig az elszakadásunk.

– Amúgy… – toltam el
magamtól végül, mert kezdett
kissé feszélyezni, hogy Botond a
közönségünk, és újra Márk
szemébe néztem. – Ki informált?
Ki mondta el, hogy szakítottam
Tomival? – kérdeztem.

– Miért fontos ez? – suttogta
mosolyogva.

– Mert érdekel.
– Nem mártom be őket.
– Őket? – akadtam meg a



többes számon.
– A francba – hunyorgott Márk,

mint aki elszólta magát. – Jó, de
ne mondd vissza.

– Nem fogom.
– Üzent Evelin, aztán Bogyó,

Pepe, Puding és Lili is – kezdte
sorolni, majd folytatta. – Anti
felhívott a mosdóból, Daniella
snapet küldött. És még Pablótól is
kaptam egy ilyet – mutatta fel a
telefonját, és a kijelzőre csöpögő
esőt letörölve megnéztem Pabló
üzenetét. Rövid volt és tömör:



„Tesó, szabad a pálya, kirúgta
Tomit! Gyere vissza, tiéd a csaj!”

– Hát ez… – nevettem el
magam. – Erre nem tudok mit
mondani – ingattam a fejem.
Szóval ennyit arról, ha a
társaságunkban valamit titokban
kell tartani. Szép, mondhatom.

– Öhm. Khm – köhécselt
Botond, mint akinek lassan sietős
lenne.

– Indulj – nyomtam egy gyors
csókot Márk szájára, aztán bőrig
ázva néztem, ahogyan Botond



kocsija felé indulnak.
– Beka! – kiáltotta Márk,

miközben megfordult sétálás
közben, és hátrafelé lépkedett a
szakadó esőben.

– Igen?
– Mindig tudtam.
– Mit?
– Hogy odavagy értem.

Tudtam abból, ahogy rám néztél.
– Nem is néztem rád –

nevettem a fejemet fogva. Még
akkor is mosolyogva néztem az
esőben állva, amikor Botond



kocsija kitolatott az útra, és
elhajtott.

Ahogy egyedül maradtam a
hotel előtt, hirtelen kirázott a
hideg, és rádöbbentem, hogy
tetőtől talpig csurom víz vagyok.
Az ajtóhoz ugrottam, mintha csak
számítana az a plusz pár csepp
víz, ami elől fedett helyre
menekültem, kicsavartam a
hajamat, aztán tocsogva
beléptem az elegáns hotelbe azzal
a céllal, hogy valami
pluszprodukciót előadjak a



totálisan benyomott násznépnek,
miközben a gondolataim
kizárólag Nagy Márk körül
forogtak. Az elmúlt percek
eseményeinek emlékei
hullámokban törtek rám,
akármikor Márk csókjára
gondoltam, a szívem ki akart
ugrani a mellkasomból, és alig
tudtam elhinni, hogy megtörtént,
és végre együtt vagyunk.

Ó, mennyire elhittem, hogy az
élet ilyen egyszerű…

A hallba érve már befordultam



volna a különterem irányába,
amikor valaki elkapta a karomat,
mire Nagy Márk képe hirtelen
szertefoszlott a szemem előtt, és
megláttam Balogh urat, a kiadó
tulajdonosát.

– Bexike, megáztál? –
érdeklődött nyájasan.

– Egy kicsit. De természetesen
elő tudom adni a pluszprodukciót
– töröltem meg az arcomat, bár a
tenyerem is vizes volt, így a
mozdulat inkább csak
beidegződés volt, mintsem



hasznos. – Mi is lenne a spontán
előadás? Botond említette, de úgy
tudtam, hogy csak a This Year’s
Love a mai szám, az pedig már
lement… – kezdtem hadarni,
miközben Balogh a karomat
fogva magával húzott, de nem a
terem felé, ahonnan a lagzi
mulatozása kihallatszott, hanem
a hotel bárja felé terelt.

– Öhm, nem értem –
kapkodtam a fejem.

– Gyere, beszélgetünk egy
kicsit, amíg megszáradsz –



taszigált be a félhomályos bárba,
ahol a csapos unottan felénk
pillantott, a kagylófotelekben ülő
vendégek pedig fel sem néztek a
poharukból, ügyet sem vetve
ránk tovább iszogattak, és
sajnálták magukat, ahogyan azt
az érkezésünk előtt is tették.

– Nem lehetne az esküvőn?
Talán egy kicsit barátságosabb ott
a hangulat – sziszegtem
értetlenül, de Balogh úgy tett,
mintha nem is hallaná, amit
mondok, csak a vállamra téve a



kezét lenyomott az egyik fotelbe,
majd helyet foglalt velem
szemben, és koromfekete haját
hátrasimította, amitől még a
koponyája formája is
kirajzolódott. Az elmúlt időkben
a többiekkel sokat nevettünk
azon, hogy Balogh miért
gondolja, hogy a lenyalt frizura
jól áll neki, de társaság hiányában
egy ilyen érthetetlen szituációban
semmi kedvem nem volt ezen
szórakozni, inkább csak vártam,
hogy kiderüljön, mit akar.



– Mit kérsz? – érdeklődött,
amikor a pincér fáradtan mellénk
lépett.

– Egy baracklevet – mondtam
hirtelen, mert Balogh
ellentmondást nem tűrő fejjel
bámult rám, ezért úgy ítéltem
meg, muszáj valamit innom.

Miután leadta a rendelést,
összekulcsolta maga előtt a kezét,
és vidáman nézett rám.

– Bexikém. Mesélek neked egy
kicsit a zeneiparról, jó? –
kérdezte, de a kérdés költői volt,



egyáltalán nem várta meg a
válaszomat, vagy hogy érdekel-e,
már folytatta is. – Tudod, a BPRP
kiadó úgy működik, hogy igen
sok pénzt fektetek egyes
előadókba, hogy ennek a
befektetett pénznek a sokszorosa
jöjjön vissza, és így tudjak
mosolyogni – mutatott magára,
és az arcán valóban egy elégedett
mosoly jelent meg. – De nyilván
ezt tudod, hiszen te is a csapat
tagja vagy, ahogyan az Üres
Utcák is, meg a kis barátaid, az



Evelin és a Mazsolák…
– Evelin és a Fogd be Aszád –

javítottam ki.
– Részletkérdés – legyintett. –

Aztán ott van még számos kis
feltörekvő zenekar, énekes, akik
arra várnak, hogy pénzt
pumpáljak beléjük, hogy
ismertek és sikeresek legyenek,
készíthessenek videoklipeket,
kapjanak reklámot, kicsit
megtoljuk a nézettségüket,
elhelyezzük őket rádiókban és
meghívassuk őket bizonyos



műsorokba. Tudod, hogy megy
ez, már elég ideje benne vagy
ahhoz, hogy átlásd.

– Igen – bólintottam, és kissé
átfagyva fészkelődtem a bársony
kagylófotelben, amit már
átáztatott a vizes overallom.

– Szóval nem újdonság, ha azt
mondom neked, hogy vannak
kiemelt előadói a kiadónak. Hogy
lenne újdonság, te magad is az
vagy – nevetett erőltetetten, én
pedig összehúzott szemöldökkel
vártam, hogy ebből mi lesz. – És



aztán van még nálad is
kiemeltebb előadó. Mint például
Nagy Márk – mondta ki, és
hátradőlve tartott egy kis
hatásszünetet, hogy megvárja a
reakciómat, én azonban
rezzenéstelen arccal hallgattam,
és vártam, hogy folytassa. –
Tudod, Bexikém, te nagyszerű
előadó vagy, és kiváló, sőt,
kimagasló dalszerző, fiatal korod
ellenére. De konok vagy. Sokkal
eladhatóbb lennél szponzorokkal,
több fellépéssel, műsorokban



való szerepléssel… De hát
elfogadtam, hogy te ebből
köszönöd szépen, nem kérsz.
Ellenben ott van Nagy Márk. Aki
tökéletes sztár alkat, és jelenleg a
legeladhatóbb termék a piacon,
ezáltal a legtöbb pénzt hozza a
kiadónak. És tudod, mit szeretek
én nagyon?

– A pénzt? – tippeltem.
– Pontosan! – csapott az

asztalra diadalittasan, látva, hogy
értem, amiről beszél.

– Na mármost, Bexikém. Nagy



Márk nekem egyenlő a pénzzel.
Sok pénzzel. Sokat is költök rá, de
kizárólag azért, mert tudom, a
sokszorosát hozza vissza.

– Értem – bólintottam, mire
szinte azonnal folytatta.

– És ha én valamibe
belefektetem a pénzem, akkor
nem szeretem látni annak a
kockázatát, hogy elveszítem,
főleg nem kívülálló okok miatt.
Főleg nem olyan kívülálló okok
miatt, ami számomra
légypiszoknyi méretű, mégis



kihathat mindenre.
– Kezdem elveszíteni a fonalat

– hunyorogtam, miközben a
pincér lerakta elénk a rendelést.

– Akkor segítek – biccentett, és
újra előrehajolt, hogy jobban
nyomatékosítsa a mondandóját. –
Bexikém, édes volt, és
használható a civódásotok Nagy
Márkkal, jót tett a
leszerződésének, jót tett a
bemutatkozásának, és jót tett a
karrierjének a kezdetekkor. A
maga módján még jópofa is volt



ez a „szeret, nem szeret”
játékotok, mindketten sokat
nyertetek vele, és én is
profitáltam rendesen. De ennek
már vége. Mindenki
továbblépett. Eltelt több hónap, a
sztori kiégett. És csak nem
gondolod, hogy hagyom, hogy
egy milliárdos cég legnagyobb
bevételi forrása függjön a
nyomorúságos
tiniszerelmetektől?

– Tessék? – tátottam el a
számat kábé olyan meglepetten,



mint akit hirtelen fejbe vertek.
– Na jól figyelj rám, mert

egyszer mondom el. Talicskával
tolom a pénzt Nagy Márk
Hullócsillag című könyvének
reklámozásába, egy másik
talicskával hordom a pénzt a
Nélküled dal és klip
promotálásába, és a harmadik
talicskámmal, mert nekem ilyen
sok talicskám van, a Nem bírom
című számba tolom a
töménytelen pénzt, hogy
lealázzuk a MusicNotes kiadót és



Nádor Gergőt a bemutatkozó
dalának a hetén. Igen, én ilyen
sokat talicskázom mostanában.
Erre fel mit látok az üvegajtón át,
miközben az unokahúgom
esküvőjén a mosdót látogatnám
meg? Hogy ti ketten úgy
enyelegtek a hotel előtt harminc
perccel azután, hogy kiadtad az
útját az Üres Utcák gyereknek,
mintha azt csinálhatnátok, amit
akartok.

– Már elnézést, de a
magánéletünk… – kezdtem, de



Balogh gyilkos tekintettel
elhallgattatott. Valószínűleg a
talicskái miatt.

– Magánélet? Magánélet?! –
fröcsögte habzó szájjal. – Szaros
tinédzserek vagytok, akkor van
magánéletetek, amikor én azt
mondom, és olyan, amilyet én
mondok! Nagy Márk Hullócsillag
című könyvében azt írja,
összetörted a szívét. És tudod, mi
eladható, Bexikém? Az összetört
szív! Jön a Nélküled szám, ami
tudod, miről szól? Tudod, mert te



írtad! Összetört szívről! És tudod,
miről szól Márk másik dobása,
amiről még senki nem tud?
Persze, hogy tudod, hiszen a Nem
bíromot is te írtad! Szakításról
szól, Bexikém, összetört szívről és
nyomorúságos szenvedésről.
Ami eladható! Amiért döglenek a
népek! Amiből nekem nem sok
pénzem lesz, hanem rengeteg!
Ha te megfúrod ezt a három
premiert azzal, hogy hirtelen dúl
a szerelem köztetek, akkor Nagy
Márk, és minden, amit jelenleg el



akar adni, hiteltelen lesz. És a
hiteltelen terméket nem veszik
az emberek. Azt senki nem
szereti! – hadarta idegbetegen.

Teljesen ledöbbenve ültem a
kiadó tulajdonosával szemben, és
próbáltam felfogni a hallottakat.

– Gondold át, Bexikém – váltott
hangnemet, és kissé
higgadtabban folytatta. – Ha
kiderül, hogy Nagy Márk és te
újra egymásra találtatok, hogy
tökéletes az összhang és minden
a legnagyobb rendben van, akkor



ki veszi meg a könyvét, amiben
rólad tálal ki? Ki hallgatja meg a
számát, ami a kapcsolatotokról
szólt? Kinek lesz hihető egy
Nélküled mondandója, ha nincs is
arról szó, hogy nélküled?
Bexikém, Nagy Márk karrierjével
játszol, és a pénzemmel. És
gondolhatod, hogy ebből a
kettőből engem melyik érdekel.
Akármikor felépítek egy Nagy
Márkot, meghirdetem, és
holnapra négyszáz hasonló
kaliberű kölyök áll a BPRP kiadó



irodája előtt. Nem érdekelne,
mert nekem pótolható. De
beleraktam a pénzemet. És ki
fogom szedni, a többszörösével
együtt – fejezte be.

– Miért nekem mondta ezt el? –
suttogtam teljesen lesokkolódva.

– Mert neked van eszed. Nagy
Márknak nincs. Ő hirtelen
temperamentumú, a döntései a
pillanatnyi állapotát tükrözik, ezt
bebizonyította az elmúlt
időszakban többször is. Ha neki
ezt elmondom, beint, és megy a



saját feje után. És akkor…
– És akkor elvesztek a talicskái

– fejeztem be.
– Így van. Ellenben te egy

értelmes, korodhoz képest
meglehetősen felnőtt
gondolkodású előadó vagy. És
tudom, az nem érdekel téged,
hogy a kiadóm mennyit veszíthet
ezen. De az már igen, hogy Nagy
Márk mekkorát bukhat rajta.
Éppen ezért ülsz most velem
szemben te, és nem ő. Mert te
képes vagy racionálisan



gondolkodni.
– Mi van akkor, ha téved? Ha

elfogadja a közönség, hogy végül
sikerült megbeszélnünk a
dolgokat, és… együtt vagyunk? –
kérdeztem halkan.

– Nem vagy te ennyire naiv,
Bexikém – nézett rám lesajnáló
mosollyal az arcán. – Ebbe
belebukik ez a fiú. Ha a
Hullócsillag-könyv nem aktuális,
nem eladható. Ha a Nélküled
szövege nem aktuális, senkit nem
fog érdekelni. És ott van a Nem



bírom. Ami az első olyan száma,
ami megcélozza a fiúközönséget
is, az igazi szakítós szám a dühös
fajtából, amit a srácok piásan
egymásnak fognak óbégatni. A
nyár slágerének ígérkezik. Hogy
adja el, ha közben nem igaz?
Tudod te, mit fognak írni rólatok?
Tudod, hogy mit fogtok kapni?
Nem, azt te nem tudod elképzelni
– ingatta a fejét.

– Szóval azt kéri, hogy ne
legyünk együtt? Nem hiszem,
hogy erre kiterjed a



szerződésünk – húztam ki
magam idegesen.

– Nem, nem tér ki – értett
egyet. – De tudsz-e együtt élni
azzal a tudattal, hogy ez a fiú
megbukik miattad? Vagy
kérdezek mást. Veled marad-e ez
a fiú, ha mindent elveszít, és csak
te maradsz neki? Mert nyilván
azt nem kell elmagyaráznom,
hogy amennyiben nem hozza az
elvárásokat, természetesen
anyagi értelemben, akkor Nagy
Márkot páros lábbal rúgom ki a



kiadótól.
– Csodás – suttogtam kínosan.
– Hát, Bexikém, ilyen ez az

ipar. Hiheted, hogy arról szól,
hogy dalolászol, szerelembe
estek, szétmentek, egymásra
találtok, dalolásztok együtt… De
ne pont neked kelljen
elmagyaráznom, hogy ez
mekkora illúzió. Azt hiszem, van
sejtésed a szó jelentéséről –
ironizált.

– Igen, van – biccentettem
kelletlenül fészkelődve a



székemben.
– Akkor megértettük egymást?
– Meg – ismételtem úgy, mint

akit fejbe vágtak.
– Hagyd békén ezt a fiút, indul

a könyvével dedikálni, le van
szervezve a nyári turnéja, jön a
két száma, amivel földbe döngöli
Nádort és a MusicNotes kiadót,
forgatjuk a klipjeit, haknizni fog
őszig megállás nélkül, sorban
állnak érte a szponzorok, tele van
megkeresésekkel és
felkérésekkel. Most jön neki az



igazi siker. Hagyd, hogy megélje.
Hagyd, hogy sikerüljön neki. És
ki tudja? Ha most kellően
összetörtem a szíved, őszre ebből
a legjobb albumod is kijöhet –
vigyorgott rám, de nem igazán
tudtam visszamosolyogni,
valahogy nem értékeltem a
humorát. – Megbeszéltük? –
nyújtotta a kezét, arra várva,
hogy megrázzam, így pecsételve
meg azt, hogy betartom a
kérését. – Na, fogj szépen kezet –
tette hozzá nyomatékosan,



amikor látta, hogy vacillálok.
Miközben a hideg rázott, és

már egyáltalán nem az elázott
ruháim miatt, a másodperc
töredéke alatt átgondoltam az
eddig hallottakat és
megvizsgáltam, hogy amit Balogh
felvázolt, reális-e, vagy csupán
egy őrült pénzéhes
kiadótulajdonos utópiája.
Gyorsan felidéztem magamban a
Nem bírom szövegét. Hogy is
van? Igen, megvan.



Nem bírok több vitát,
nem bírom.
Ez a kapcsolat mindkettőnknek

árt,
engedjük, hogy belepje a

homály.

Nem kell megmagyaráznom,
nem kell.
Éjjelente csak arra vágyom,
hogy emlékedet elvigye az

álmom.

Nem akarok emlékezni rád. Nem



akarok emlékezni rád, soha már.

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.

Nem érdekel mit mondasz,
nem érdekel.
Az erődet a gyengeségemből



nyered,
engedj el, ha nekem nem jó

már veled.

Nem akarok emlékezni rád. Nem
akarok emlékezni rád, soha már.

Nem akarom, hogy hívj, hogy
írj, hogy várj, hogy bánd,

hogy utánam rögtön találj
mást.

Hogy keress, hogy felejts, hogy
szeress, hogy utálj, hogy bánts,

hogy lásd az összes hibám.



Gyűlölt pillanataink emléke
felemészt,

közös múltunk összes perce
kísért.

Hamis mosolyod reményeket
ígért,

és én elhittem neked az összes
mesét.

Nem akarok emlékezni rád. Nem
akarok emlékezni rád, soha már.

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.

Nem akarom, hogy hívj, hogy
írj, hogy várj, hogy bánd,

hogy utánam rögtön találj
mást.

Hogy keress, hogy felejts, hogy
szeress, hogy utálj, hogy bánts,

hogy lásd az összes hibám.
Nem akarok emlékezni rád,



soha már.

Akárhogy gondolkodtam, ez a
szám nem jöhet ki úgy, hogy
együtt vagyunk, és minden
rendben. És mi lenne, ha gyorsan
írnék egy másikat? Erről nem tud
a közönség. De mit írjak? Ilyen
nyomás alatt? Képtelenség. A
Hullócsillag-könyvet azzal nem
tudom megmenteni. Ahogyan a
Nélküledet sem. Hogy lehet „Egy
újabb nap nélküled”, ha közben
együtt vagyunk? Istenem. Jobban



szeretem Nagy Márkot annál,
minthogy ártsak neki. Nem
bírnám elviselni, ha miattam
lenne neki rossz. Ennek
tudatában mi mást tehettem
volna? A fenébe az egésszel.

A szám szélét harapdálva
megragadtam Balogh kezét, és
megráztam.

– Okos lány vagy, Bexikém.
Mindig is tudtam.

– Ez nem erről szól – húztam
vissza a kezem csalódottan, és
minden erőmmel azon voltam,



hogy leküzdjem a kényszert, és
ne töröljem bele az overallomba,
mint valami fertőzést.

– Hétfőn ugorj be az irodába –
állt fel az asztaltól.

– Miért? – érdeklődtem,
miközben én is felkászálódtam,
bár a fejem nehéz volt, és kissé
zavart a történtek hatása miatt.

– Kiállítok neked egy előadói
bónuszt, aláírod, és nem is
tudom… Vegyél magadnak
valami szépet, vagy vidd el a
családodat városlátogatásra –



töprengett.
Gyilkos tekintettel néztem rá,

és azt hiszem, hogy a felajánlása
miatt képes lettem volna
nekirontani.

– Ha azt hiszi, elfogadok bármit
azért, amit most itt
megbeszéltünk, akkor nagyon
rosszul gondolja! Ez kizárólag
Nagy Márkról szól, érte teszem! –
vágtam a képébe dühösen, mire
Balogh olyan jóízűen nevetett fel,
mintha csak valami vicceset
mondtam volna.



– Ó, milyen mókás tud lenni a
tizenéves morál. Majd kinövöd.

– Remélem, hogy nem fogom –
szipogtam dühösen, Balogh pedig
még mindig nevetve hagyta el a
bárt, és visszament az esküvőre.

Gyanítom, a következő
percekben már vonatozott az
idegbeteg unokahúgával, és
semmi jele nem volt annak, hogy
tönkretette az életemet.

Tehetetlenül álltam a hallban,
miközben Botond éppen
visszaérkezett. Az asszisztens



megállt előttem, és kedvesen
érdeklődött.

– Na, megvolt a produkció?
– Most inkább Balogh remekelt

– feleltem szűkszavúan.
– Hazavigyelek?
– Köszönöm – biccentettem, és

minden idegszálammal azon
voltam, hogy ne bőgjem el
magam.

Mit mondhatnék erre? Ismét
volt pár perc boldogság az
életemben. Majd megpróbálom
beosztani.



Hazáig egy szót sem szóltunk a
kocsiban, én az ablakon
kibámulva a gondolataimba
temetkeztem, Botond pedig
tiszteletben tartotta, hogy nem
vagyok beszédes kedvemben,
ezért csak akkor szólalt meg,
amikor megérkeztünk, és jó
éjszakát kívánt.

Becsaptam a kocsiajtót, és
mielőtt bementem a kapun,
megálltam a körúton. Mélyen
beszívtam a tavaszi esőillatot, és
azon agyaltam, hogy kivel



beszélhetném meg a történteket.
Az órámra nézve
megállapítottam, hogy Körte
hamarosan ébred, és indul
Londonba. Nem tehetem tönkre
az utazását, ráadásul ezért
biztosan rárúgná az ajtót a
kiadóra, és akkor borulna
minden. Féltettem Körtét, és
féltettem az állását is. Evelinnel
és Aszádékkal nem oszthatom
meg, éppen csak elkezdődött a
rég várt sikerük, nem
kockáztathatom, hogy bajuk



legyen. Jobb, ha nem tudnak
róla. A homlokomat dörzsölve
gondolkodtam tovább. Lili
tizenegy éves lesz, ő még kicsi,
egyszerűen nem tehetem ki
akkora tehernek, hogy ezzel a
tudattal éljen. Maradjon gyerek,
ameddig csak lehet, higgye, hogy
az élet szép, az emberek
kedvesek, Balogh pedig egy
egyszerű kiadótulajdonos, és
nem maga az ördög. Anyunak
ma kérte meg a kezét Dzsordzs,
nem ronthatom el azt a napot,



ami sok év óta először végre róla
szólna. Anti a legjobb barátom, de
nem hiszem, hogy erre bármit
tudna mondani, maximum
annyit, hogy Baloghnak valahol
igaza van… Ezt pedig tudtam Anti
okoskodása nélkül is. Daniella
meg esetleg megverné a kiadó
tulajdonosát, ami örvendetes
lenne, de őszintén szólva azzal
nem sokra mennénk. És a
legfontosabb, hogy Nagy Márk
sem tudhat róla. Mert tisztában
vagyok vele, hogy mit választana.



Én pedig azt nem engedhetem
meg neki. És ennyi. A sor végére
érve rájöttem, hogy magamra
maradtam a történtekkel, és
amikor ez tudatosult bennem,
belöktem a kaput, majd fel sem
kapcsolva a lámpát, a sötétben
sétáltam fel a lépcsőn, miközben
kitört belőlem a zokogás. Az ilyen
szituációkról nem sokszor írnak a
magazinok. Popsztár élet. Ja,
persze.



2.

Egy percet sem aludtam egész
éjjel. Miután üzentem Márknak,
hogy otthon vagyok, de nagyon
elfáradtam, a válaszát meg sem
várva kikapcsoltam a
telefonomat, és a sötétben addig
néztem a plafont a gyötrő
gondolataim közepette, amíg
világosodni nem kezdett odakint.
Túl sok minden történt hirtelen, a
beteljesült álmomból túl hirtelen



lett rémálom, és úgy éreztem,
kicsúszik a kezemből az irányítás.
Már megint. A tudat, hogy
szakítanom kell Nagy Márkkal,
szinte szétmarcangolt, és
megállás nélkül emésztett,
miközben akárhogy törtem a
fejem, nem találtam más
megoldást. Balogh minden szava
igaznak hatott, úgy vetítette előre
a baljós jövőképet, mint aki
tévedhetetlen, és ez annyira
megriasztott, hogy képtelen
voltam más alternatívát találni.



Ahhoz, hogy Nagy Márknak jó
legyen, az kell, hogy nekem rossz
legyen. És ez ellen nem tehettem
semmit. Hajnali öt órakor nem
bírtam tovább, felkeltem, és a
lehető leghalkabban becsuktam
magam mögött a fürdőszobaajtót,
és miközben fogat mostam, a
fekete karikákat vizsgáltam a
szemem alatt, amik a
kialvatlanság és az órákig tartó
bőgés nyomán jelentek meg a
fejemen. Olyan ürességet
éreztem magamban, mint még



soha, és állandóan csak azon
agyaltam, hogy mégis miként
adom elő Nagy Márknak a
szakítást anélkül, hogy megtudná
az igazat. Mert Balogh rátapintott
a lényegre. Ha Nagy Márknak
mondja el azt, amit nekem, akkor
Márk egyértelműen meglépi azt,
amiről híres. Vagyis elveszíti a
fejét. Azt pedig nem
engedhettem. Ezért ahhoz, hogy
őt megvédjem, nem szabad
tudnia, hogy igazából miért
szakítok vele. Jézusom. Két



kézzel beletúrtam a hajamba, és a
tükörképemet bámultam,
amikor… Amikor elkerekedett a
szemem. Nem szabad tudnia.
Nem tudhatja. Oké. Várjunk csak.
Pislogás nélkül meredtem
magam elé, és a tompa
gondolataim cikázva kavarogtak
a fejemben. Jó, de mi van, ha
megfordítjuk a helyzetet? És
akkor… Az órák óta tartó sírás
után hirtelen megkönnyebbülten
néztem bele a tükörbe, majd
fáradtan bólintottam. Mert néha



a legőrültebb, legképtelenebb
megoldás is pislákoló
reményként hat a sötét
tehetetlenségben.

– Beki, te mit csinálsz ilyen
korán? Most jöttél? – nyitotta rám
anyu a fürdőszobaajtót, és
álmosan nézve fürkészett.

– Nem – ráztam meg a fejem. –
Most megyek – kaptam fel egy
hosszú pulcsit a leggingsemre.

– Most? Hová?
– Futni – improvizáltam, és

miközben copfba kötöttem a



hajam, lehajoltam az
Adidasomért.

– Futni? – ásított anyu. – Soha
nem futsz – értetlenkedett.

– De. Ma kezdem – pattantam
fel, és nyomtam egy puszit az
arcára. – Gratulálok az
eljegyzéshez. Bírom Dzsordzsot –
jutott hirtelen eszembe.

– Még nem mondtam igent –
ásította. – Azt gondoltam, hogy
megbeszéljük.

– Mindenképpen. Ahogy
végeztem a futással. Ó, és utána



elmegyek apuhoz pár napra.
Aztán megbeszéljük. De
szerintem mondj igent – kaptam
fel a táskámat, és kirohantam az
ajtón. A lépcsőházban leugráltam
a lépcsőn, és még hallottam, hogy
anyu döbbent hangon szól
utánam, de nem feleltem. A
körútra kiérve jobbra-balra
kapkodtam a fejem, a hajnali
fényben hunyorogva a kihalt utat
néztem, majd valóban futni
kezdtem.

A piros lámpánál elértem egy



ott vesztegelő taxit, és
bepattantam hátra, majd levegőt
kapkodva bemondtam a címet a
fáradt éjszakás sofőrnek, akinek
valószínűleg az utolsó fuvarja
voltam azon a napon. A város
épphogy ébredezni kezdett,
amikor a virágzó fák alatt megállt
a kocsi, és kiszálltam Márk háza
előtt.

A videotelefont benyomva
hosszan hallgattam, ahogyan
kicsöng, és a kamerába meredve
már éppen ki akartam nyomni,



hogy megismételhessem a hívást,
amikor a kapu berregve kinyílt,
és bementem. Márk az ajtóban
állva értetlenül nézett rám, és a
kezében tartott telefonján
ellenőrizte, hogy tényleg nincs
még hat óra.

– Beka? Mit művelsz? – ásított.
– Bocs, felébresztettelek? –

sétáltam felé, és igyekeztem
figyelmen kívül hagyni, hogy
csupán egy bokszert visel. –
Márk, beszélnünk kell – álltam
meg előtte a lényegre térve.



Egy pillanat alatt kiment az
álmosság a szeméből, és
összevont szemöldökkel nézett
végig rajtam. A gyorsan,
válogatás nélkül felkapott
ruháim, a kialvatlan, meggyötört,
smink nélküli arcom, a kapkodva
copfba kötött hajam és a mosoly
teljes hiánya láttán Márk egy
pillanat alatt felfogta a dolgot,
csupán ennyiből megértette a
helyzetet és idegesen elröhögte
magát.

– Na, menj a fenébe – mondta a



fejét rázva.
– Márk, várj már –

próbálkoztam.
– Nem, Beka! – vette át a szót. –

Egyszer szakítottál velem, oké,
lenyeltem, elviseltem, mert volt
rá okod, de ha most megint
kidobsz, az már a vicc kategória –
közölte indulatosan. – Nincs
tizenkét órája, hogy összejöttünk!
Te valami rekordra készülsz? –
rázta a fejét ingerülten, utalva
arra, hogy az első alkalommal
sem tartott sokkal tovább az,



amikor együtt voltunk.
– Márk! – forgattam a szemem,

megpróbálva félbeszakítani, de
képtelenség volt, folyamatosan
mondta a magáét.

– Mert oké, beismertem, hogy
beléd estem, de azért annyira
nem nagy dolog, szóval érted, én
Nagy Márk vagyok, engem nem
szoktak kétszer dobni,
megjegyzem egyszer sem, de azt
megbeszéltük, hibáztál, és
megbántad. Többször is – kezdte
fényezni magát, mire a



mellkasára téve a kezem
belöktem a házba, és becsuktam
magunk mögött az ajtót. Márk
furcsán körbenézett, és megrázta
a fejét. – Na jó, döntsd el, hogy
mit akarsz, mert ez kezd nem
szakításra hasonlítani – kacsintott
rám, kissé félreértelmezve a
szituációt.

– Hülye! – szóltam hirtelen,
mert ez volt az első, ami eszembe
jutott. – Tényleg beszélnünk kell.

– Oké – bólintott. – Mennyire
sürgős? – húzott magához a



derekamnál fogva, miközben
belepuszilt a nyakamba, amitől
végigfutott a gerincemen a hideg.

– Márk, várj már, ezt
hanyagoljuk most – hámoztam ki
magam az öleléséből. – Pár percig
– tettem hozzá, miután
átgondoltam a dolgot.

– Jó – tette fel a kezét,
látványosan biztosítva arról,
hogy hozzám sem ér, amíg
beszélek. Ezt sajnálattal vettem
tudomásul, de ennek tényleg
nem volt itt az ideje.



– Szakítanunk kell – mondtam
ki.

– Te viccelsz, ugye? –
kerekedett el a szeme.

– Nem, nem úgy. Hanem… –
kerestem a szavakat. – Oké,
szerintem ülj le – sóhajtottam.

Majdnem negyedóráig
járkáltam fel-alá Márk előtt,
miközben ő a kanapén ült, és
hallgatta, amit mondok. Szó
szerint mindenről beszámoltam
neki onnantól kezdve, hogy
Balogh betaszigált a hotel



bárjába, egészen addig, hogy
kezet adtam arra, hogy szakítok
Márkkal a kiadó tulajdonosának
kérésére. Nem volt könnyű a
történet végére érnem, mert
Márkot milliószor kellett
elhallgattatnom, mondván, még
nem végeztem, egy csomószor
akart felpattanni, mire
visszalöktem a kanapéra,
mondván, hogy még nem
végeztem, és megállás nélkül
elővette a telefonját, hogy
felhívja Baloghot, de



megakadályoztam, mondván,
hogy még mindig nem végeztem.
Aztán végül elfogyott a sztori, és a
jelenbe értünk.

– Ennyi? – kérdezte idegesen.
– Ennyi – feleltem.
– Most már beszélhetek?
– Igen – biccentettem.
– Megölöm! – pattant fel, és az

ajtó felé indult, mire
megragadtam a karját, és
megpróbáltam visszahúzni.

– Ne már, Márk, fejezd be! Mit
akarsz tenni? Megvakítod a



kockás hasaddal? Gyere már
vissza – forgattam a szemem
szórakozottan, mert nem
pontosan értettem, hogy hová és
milyen szándékkal indul hajnali
hatkor félmeztelenül. – Ha
végiggondolod, akkor te is tudod,
hogy igaza van – mondtam ki
komoran.

– És szerinted ezzel el is
rendeztük? Ennyi? Igaza van? –
kérdezte ingerülten. – Nem
érdekel, hogy igaza van, nem
érdekel, hogy mi lesz, nem foglak



elveszíteni másodszorra is csak
azért, mert egy seggfej valami
talicskákról beszél! – dühöngött,
és bármennyire is jólestek a
szavai, kénytelen voltam
megrázni a fejem, hogy lássa,
nem értek egyet vele.

– Márk, nem kockáztathatsz
ekkorát. Ebben a dologban
baromira benne van a bukásod.
És tudod, hogy mi történik akkor.
Én is tudom. Gondolj arra, mi volt
a Hullócsillag előtt. Milyen
állapotban voltál –



emlékeztettem.
– Igen, tudom, de értsd meg,

hogy nekem ez az egész szart
sem ér nélküled! – fakadt ki, mire
vadul dobogó szívvel hallgattam.

– Márk – suttogtam halvány
mosollyal az arcomon. – Nem
buktathatod be miattunk azt,
amit eddig felépítettél. Ez az
életed…

– Aminek te vagy az értelme –
vágta rá rögtön, mire
elkerekedett a szemem. –
Mármint – javította ki magát



azonnal. – A dalok, amiket írsz
nekem. Úgy értettem. A dalaidról
beszéltem – magyarázkodott.

– Persze, értem – biccentettem
elfojtott vigyorral.

– Ne mosolyogj, csak egy
szerencsétlen szófordulat volt –
kérte ki magának zavartan, mire
felnevettem, mert a kialakult
borzasztó helyzetben is képtelen
voltam nem imádni, hogy
mekkora magas labdát kaptam.
Ilyet nem mond mindennap
Nagy Márk. Még véletlenül sem.



– És most mi lesz? Megint volt
pár jó óránk? – kérdezte,
visszatérve az eredeti
beszélgetéshez. – És ennyi? Ha
együtt maradunk, kicsapnak
minket, ha szétmegyünk, akkor
hiteles maradok? – túrt a hajába
idegesen.

– Kábé – biccentettem. –
Vagyis… Van még egy megoldás,
de elég rizikós.

– Hogy megölöm Baloghot?
– Márk, hagyd már ezt –

forgattam a szemem. – Kitaláltam



mást.
– Igen? – kérdezte.
– Figyelj. A tegnap estéről csak

Balogh tud. Meg Botond, de ő
nem számít, ő olyan, mint
Balogh. Ő a kis Balogh –
gondoltam át. – Na mindegy.
Szóval a többiek mit sem sejtenek
arról, hogy te és én… Baloghnak
megígértem, hogy szakítok veled,
tehát ő és Botond már úgy tudja,
hogy ez a kérésnek megfelelően
megtörtént.

– És? – kérdezte Márk.



– Szinte senki nem tudott róla,
hogy újra összejöttünk, akik
pedig tudták, mostanra azt hiszik,
hogy vége. Érted már? Senkinek
nem kell tudnia arról, hogy még
együtt vagyunk! – lelkesedtem.

– Mi? – húzta össze a szemét.
– Ahogy mondom. Mi van, ha

senki nem tud róla? Akkor…
akkor minden maradhat így,
ahogy most van.

– Aha. Szóval tartsuk titokban –
értelmezte a hallottakat.

– Pontosan!



– Ki tudna róla?
– Senki – ráztam meg a fejem.
– Körte? – ráncolta a homlokát.
– Nem – feleltem azonnal. – Ha

tudna róla, akkor falazna nekünk,
és ha kiderül, akkor bajba
kerülne. Ezt nem vállalom –
suttogtam. – Ugyanez vonatkozik
Evelinre és Aszádékra is.

– Képes lennél hazudni
mindenkinek?

– Igen, miattad képes lennék –
biccentettem határozottan, mire
Márk arca megenyhült, és



megpróbálta elfojtani a
magabiztos mosolyát. – De ha
csináljuk, akkor csináljuk
rendesen – tettem hozzá. –
Kettőnkön kívül erről senki nem
tudhat. Túl nagy a tét, ez nem
játék.

– Lili? Anyukád? Anti? –
sorolta.

– Nem – feleltem halkan.
– Ez nem fog menni.

Lehetetlen – nevetett fel
idegesen.

– Most is együtt vagyunk. És



senki nem tudja – vonogattam a
vállam.

– Beka, még azt is meg fogják
kérdezni, hogy most hol vagy –
gondolkodott.

– Azt mondtam, futni megyek.
– Futni? – meredt rám úgy,

mint aki még soha nem hallott
bénább kifogást.

– Jó, ez gyenge volt, gyorsan
kellett improvizálnom. De ha
rákészülünk és kitaláljuk az
egészet, akkor… Akkor működhet
is – próbálkoztam.



– Egy apróságról
megfeledkeztél – dörzsölte meg
az arcát álmosan.

– Igen?
– Ha a többieket le is rázzuk, és

fogalmam sincs, hogy, de elérjük,
hogy ne tudjanak semmit…

– Igen?
– Mindkettőnket felismernek

mindenhol. Nem tudunk úgy
ketten lenni, hogy ne landoljon a
neten azonnal – nézett a
szemembe.

– Hát… Akkor ki kell találnunk,



hogy ezt hogyan oldjuk meg –
mondtam.

– Persze, majd hat sorral
feljebb ülök a moziban, mint te –
nevetett fel, majd amikor látta,
hogy én pislogás nélkül meredek
rá, azonnal megrázta a fejét. – Ezt
nem gondolod komolyan, ugye?
– kérdezte riadtan, de mivel
továbbra is válasz nélkül
hagytam, sóhajtva magához
húzott és átölelt. – Jól
átgondoltad, Beka? – suttogta a
fülembe.



– Igen – motyogtam bele a
vállába. – Azt hiszem, nincs más
megoldás.

– Oké – ment bele a dologba,
majd kissé eltolt magától, hogy a
szemembe tudjon nézni, és
mérges tekintettel tért vissza
ahhoz a részhez, amin látszólag
megakadt. – Nem hiszem el, hogy
Balogh bónuszt ajánlott fel neked
a szakításért!

– Pedig de.
– És mennyit?
– Honnan tudjam? Nem



fogadtam el – meredtem rá
értetlenül.

– Nem is érdekelt? –
csodálkozott elismerően.

– Egy pillanatig sem –
suttogtam, és hagytam, hogy
megcsókoljon.

A következő percben
megcsörrent a telefonom, én
pedig kihalásztam a táskámból,
és mélyet lélegezve néztem a
készülékre.

– Hé – ragadta meg a karomat
Márk, rápillantva a kijelzőn



vigyorgó Körtére. – Biztos, hogy
ezt akarod, te lány? Ha most
hazudsz, annak nem lesz vége.

– Ha most nem hazudok, akkor
viszont szakítanom kell veled –
vágtam rá kapásból.

– Oké. Vedd fel, és mondd,
hogy futsz – közölte gondolkodás
nélkül, én pedig a helyzet
komolyságától függetlenül
akaratlanul is felnevettem.

– Gyerek, anyád hívott, hogy
elfutottál apádhoz. Nem vágom.
BAZ megyébe mész futva? –



kérdezte indulatosan.
– Nem, dehogy. Apuhoz

később megyek. Előtte futok egy
kicsit.

– Soha nem futsz –
értetlenkedett.

– De kedvet kaptam hozzá –
füllentettem. – Jó stressz
levezetés, meg ilyesmi –
magyaráztam hadarva, miközben
Márk egy bögre kávéval lépett
oda hozzám, és a kezembe
nyomta. Miközben a telefont
vállal a fülemhez tartottam,



megforgattam a kezem közt a
bögrét, amin Márk fotója a
jobbra-balra mozgatás
következtében kacsintgatott.

– Ez meg mi? – tátogtam
értetlenül.

– Márkcsintós bögre. Újdonság
a webshopban – suttogta.

Ah, szóval erre értette Balogh,
hogy Nagy Márk jelenleg a
legeladhatóbb termék a piacon.
Mert van márkcsintós bögréje.
Óriási. Elfojtott nevetéssel
kortyoltam bele a tejeskávéba,



majd eszembe jutott, hogy Körte
még vonalban van.

– Jól van gyerek, akkor
futkározzál – szólt némi
töprengés után, miután
megpróbálta elképzelni, hogy
hajnali hatkor rohangálok a
körúton.

– Már úton vagy a reptérre? –
érdeklődtem.

– Ja.
– Oké, akkor vigyázz magadra,

Körte, és érezd magad nagyon jól
Londonban! – kezdtem



búcsúzkodni, majd eszembe
jutott, hogy mit jelent nekem
Körte, az elmúlt években mit tett
értem, és mit éltünk át együtt,
hogy mit köszönhetek neki, és
egy pillanat alatt elöntött a
keserű bűntudat érzése, amiért
nem mondok neki igazat. Márk
észrevette a megváltozott
arckifejezésemet, és a fejét
ingatva várt, amikor is erőt
vettem magamon, és folytattam.
– Körte!

– Mondjad, gyerek – szólt



vissza derűs hangon.
– Nagyon szeretlek, ugye

tudod? – kérdeztem óriási
gombóccal a torkomban.

– Ezt most miért mondod? Le
fog zuhanni a gép? – kérdezett
vissza emelkedett, kissé
hisztérikus hangon.

– Mi? Dehogy! Nem, csak…
Ritkán szoktam mondani.

– Ne is mondd! – kiabált. – Úgy
hangzott, mintha búcsúznál.
Bazki, ellenőriztetem a
futóművet.



– Körte, nyugi. Semmi baj nem
lesz, én csak kedves akartam
lenni – próbáltam menteni a
dolgot, miközben már rájöttem,
hogy a helyzet ismerete nélkül ez
elég hülyén jöhetett ki Körte
szemszögéből nézve.

– Ne legyél kedves! Öcsém, én
ezek után nem szállok fel a
gépre! – rikácsolt.

– Körte! Csak azt mondtam,
hogy szeretlek, de hagyjuk, vedd
úgy, hogy nem szóltam. Hívj, ha
Londonban vagy – sóhajtottam.



– Ja, ha odaérek. Most
rendesen beszartam. Elég dögös
Betty ipszilonnal ahhoz, hogy
felüljek arra a szarra? –
elmélkedett, miközben kinyomta
a hívást. Miután lerakott,
hosszasan néztem az elsötétülő
kijelzőt, majd Márkhoz
fordultam.

– Tényleg azt hiszed, hogy ez
menni fog neked? – ingatta a fejét
gondterhelten.

– Meglátjuk – feleltem, mire
megcsörrent Márk telefonja. – És



neked? – kérdeztem vissza a fél
szemöldökömet felvonva. Mert
éppen Körte hívta.

Márk a kezébe vette a telefont,
és azonnal a kihangosításra
nyomott, így én is hallhattam a
beszélgetést.

– Te miért nem alszol? –
kérdezte gyanakodva Körte,
amikor meghallotta Márk
túlontúl éber hangját a korai
időponthoz képest.

– Elhúzódott a buli. Még nem
alszom – hazudta Márk idegesen



a hajába túrva, és láttam rajta,
hogy ez neki is nehezen megy.

– Ja, jól van – felelte Körte. –
Azért hívlak, Márk, mert tegnap
nem mondtam, mert a gyerek
mindenkit megkért arra, hogy ne
szóljon neked, de a francba is,
tudnod kell róla. Kidobta az
üresfejűt – vallotta be, mire
eltátottam a számat. Hah! Szóval
Körte sem tudja tartani az
ígéretét, annak ellenére, hogy
nyomatékosan megkértem rá. De
jó, így legalább minimálisan



enyhült a lelkiismeret-
furdalásom, amiért nem
mondtam neki igazat.

– Tényleg? – kérdezte Márk,
kínosan lehunyva a szemét. Ezzel
ugyanis, hogy Körte képes volt
szólni neki, hirtelen Márkot
kezdte gyötörni a bűntudat.

– Igen, de ide figyelj rám –
magyarázta Körte. – Tegnap
szakítottak, nehogy nekem
összegabalyodjatok, mert
szétszed titeket a média, ha
azelőtt összejöttök, hogy az



üresfejű kidepizné magát.
Figyeljél rám, a gyerek elmegy az
apjához, és te hagyd békén addig.
Megértetted?

– Persze.
– Mi az, hogy persze? Mikor

fogadsz te szót? Mi bajod van
neked? Sunnyogsz valamit? –
fogott gyanút Körte azonnal.

– Mi? Nem, semmi. Csak –
nézett rám Márk tehetetlenül. –
Van egy csaj… Szóval nyugi, már
nem érdekel Beka. Túl vagyok
rajta, tudod, régi sztori,



elengedtem – hebegte Márk,
miközben félve rám pillantott.
Felvont szemöldökkel amolyan
„mesélj még” pillantással
ajándékoztam meg, amitől
idegesen elkapta a tekintetét, és
inkább a kijelzőn bámulta Körte
fotóját.

– Ó. Vagy úgy. Oké. Akkor
kerüljétek is el szépen egymást,
az lesz a legjobb – tanácsolta
Körte.

– Megtörtént – biccentett Márk.
– Na. Jó. Akkor ennyi? Tényleg



nem is érdekel, hogy kidobta a
sétafikát? – érdeklődött Körte, és
kissé feszengve hallgattam a
beszélgetést, aminek elvileg nem
lehettem volna fültanúja.

– Nem – köszörülte meg a
torkát Márk. – Az ő dolguk – tette
hozzá, és kínosan a tenyerébe
temette az arcát, majd hosszasan
megdörzsölte.

– Hát pajti, sajnálom, én
mindig is neked drukkoltam –
ismerte be Körte. – De hát ilyen
az élet – bölcselkedett.



– Ja. Ilyen – ismételte meg
Márk Körte szavait, és
tehetetlenül megrázta a fejét.
Láttam rajta, hogy nagyon
rosszul érzi magát, már nem csak
arról volt szó, hogy Körte baromi
jó fej módon végül mégis
értesítette a szakításomról, nem
tudva, hogy ezt előtte már szinte
mindenki megtette, de azt is
elismerte, hogy végig Márknak
drukkolt. Márk pedig mindezek
ellenére kénytelen volt hazudni
neki. És ezzel nem tudott



megbirkózni. – Figyelj, Körte –
szólalt meg végül.

– Hallgatlak – válaszolta Körte.
– Nem sokszor volt alkalmam

eddig elmondani, de… ugye
tudod, hogy bírlak? – szólalt meg
Márk lelkiismerete is, mire
szomorúan lesütöttem a
szemem. A telefonban Körte
csendben átgondolta a
hallottakat, és én már azt hittem,
hogy esetleg gyanút fogott attól,
hogy mindkettőnktől megkapta a
szokatlan érzelmi kitörést,



amikor végre megszólalt.
– Hát bazmeg, én biztos, hogy

lezuhanok. Mi a szarért lelkizik
velem mindenki ma reggel? –
kérdezte idegesen.

Miután Márk megpróbálta
megmagyarázni Körtének, hogy
ezt csak azért mondta, mert
szerinte Körtétől „jófejség volt” az
a mondat, hogy végig Márknak
drukkolt, a menedzserünk
valamennyire megnyugodott, és
egy elegáns búcsúzással közölte
Márkkal, hogy „jó, nem érdekel,



szarok bele, egyszer élünk,
megyek a csajomhoz Londonba!”

– Hát, ez jól ment – tette le
Márk kínos arckifejezéssel a
telefonját az asztalra, és hozzám
lépve átkarolta a derekamat.

– Nagyon – biccentettem
kelletlenül.

– Mindegy. Túl vagyunk rajta –
mondta, majd magához húzva
belefúrta az arcát a nyakamba. –
Hol is tartottunk? – kérdezte,
mire egy pillanat alatt kiment a
fejemből minden gondolat, és



nem igazán tudtam Márkon kívül
másra koncentrálni. Kizárt, hogy
bárki képes lett volna rá.

Hirtelen ajtónyitódást
hallottunk a nappaliba vezető
folyosó felől, mire riadtan a hang
irányába kaptam a fejem.

– Azt hiszem, felébredt anyu –
gondolta át Márk, miközben ott
álltunk a nappali közepén. – Ő
sem tudhatna rólunk? – nézett
rám.

– Nem! A senki azt jelenti, hogy
senki – hadartam, és alig



hallottam a fülemben dobogó
vértől.

– A francba – szólt Márk, és
már hallottuk a lépteket. – Bocs,
Beka – mondta.

– Miért? – kérdeztem, de
hamar kiderült, hogy mi miatt
kért előre bocsánatot, ugyanis a
következő pillanatban Márk
felkapott az ölébe, két lépéssel a
kanapéhoz ment, majd némi
töprengés után egyszerűen
leejtett mögé.

– Aú! – szisszentem fel, és a



szám elé kaptam a kezem,
nehogy felüvöltsek, miközben
egyre közelebbi lépteket
hallottam.

– Márk, mit csinálsz ilyen
korán? – hallottam az anyukája
hangját, amíg én a kanapé hátulja
és a teraszüveg között feküdtem
a könyökömet fájlalva. Egy
darabig nem gitározom,
gondoltam, és tovább hallgattam
a beszélgetésüket.

– Csak nézem a kilátást – felelte
Márk.



– Tizenkilenc éve nem néztél ki
azon az ablakon – dünnyögte az
anyukája unottan.

– Ezért is csodálkozom, hogy
milyen szép – vágta rá Márk.

– Aha – dünnyögte az
anyukája. – Milyen volt az
esküvő?

– Elment – válaszolta Márk
szűkszavúan, és nagyon úgy tűnt,
hogy szeretné rövidre zárni a
beszélgetést. Azt nem tudtam
megítélni, hogy ennek oka az
volt-e, hogy minél előbb



ellenőrizze, életben vagyok-e
még, vagy hogy nem szeretné, ha
olyat hallanék, ami kínosan
érintheti.

– Beki? – kérdezte az anyukája,
bennem pedig megállt az ütő, és
visszatartott lélegzettel vártam,
hogy ez most mit jelent.
Megszólított, mert rájött, hogy ott
vagyok, vagy csak érdeklődik
felőlem.

– Mi van vele? – kérdezte Márk
a körülményekhez képest
nyugodt hangon.



– Hogy ment a közös fellépés
Bekivel? – pontosított, amitől
megkönnyebbülten elernyedtem,
és kiterültem a szűk helyen.

– Lenyomtuk a közös számot,
utána ő táncolt a barátjával, én
pedig leléptem – közölte Márk.

– Sajnálom. Olyan helyes és
kedves lány, annyira aranyosak
vagytok amikor együtt… – kezdte
az anyukája, de Márk
félbeszakította.

– Csak meló volt.
– Értem – felelte az anyukája.



– Mit csinálsz? – kérdezte
hirtelen Márk.

– Leülök, hogy megigyam a
kávémat – hangzott a válasz.

– Itt?
– Igen, Márk, ahogyan minden

reggel teszem.
– Menj ki a kertbe kávézni –

tanácsolta.
– Szakad az eső.
– Akkor vigyél esernyőt is.
– Márk, mi ütött beléd ma

reggel, megőrültél? – kérdezte az
anyukája felháborodott



hangsúllyal.
– Nem, csak… – akadt meg. –

Egyedül akarok lenni.
– Jó, akkor menj el valahová és

legyél egyedül – szállt vitába.
– Nem, én itt akarok egyedül

lenni, megtennéd, hogy
magamra hagysz? Kösz –
próbálkozott, én pedig a kanapé
mögött összeszorított fogakkal
vártam, hogy ebből mekkora
veszekedés lesz. És vajon mikor
állhatok fel?

– Tudod, fiam, néha



irtózatosan nagy bunkó vagy! –
közölte Márk anyukája sértetten,
és a halkuló léptekből, majd a
becsapódó ajtóból ítélve elhagyta
a helyiséget.

A következő pillanatban Márk
arca jelent meg, aki a kanapéra
feltérdelve benézett mögé, le
rám, mivel még mindig a földön
feküdtem.

– Jól vagy? – kérdezte
visszatartott mosollyal.

– Nem! Szedj ki innen –
nyújtottam a kezem. Amíg Márk



felhúzott, én a fejemet ingatva
fejeztem ki a nemtetszésemet. –
Tényleg bunkó voltál
anyukáddal.

– És még mennyi mindenkivel
leszek – kacsintott rám.

– Ez nem vicces – sziszegtem
kínosan, és az újabb ajtónyitódás
hallatára odakaptam a fejem. – Ez
most mi?

– Felkelt apám is – fogta meg
Márk a fejemet, és egy határozott
mozdulattal visszanyomott a
kanapé mögé.



– Mikor mehetek ki innen? –
suttogtam tehetetlenül.

– Ha őt is kiborítottam. Kérsz
valamit? – érdeklődött
szórakozottan, továbbra is a
kanapén térdelve, úgy nézve le
rám.

– Nagyon vicces vagy!
– Márk, mit csinálsz? –

hallottam meg hirtelen az
apukája hangját, mire Márk
elfordította a fejét.

– Benéztem a kanapé mögé –
felelte egyszerűen.



– Miért?
– Mert eszembe jutott, hogy

ilyet milyen ritkán teszek –
közölte egyszerűen, én pedig alig
bírtam visszatartani a
nevetésemet.

– Aha – dünnyögte a hang. – És
találtál valami érdekeset?

Márk újra lepillantott rám, és a
szemembe nézve átgondolta a
dolgot.

– Ha tudnád – röhögött fel
jóízűen, mire elkerekedett
szemmel ráztam a fejem, hogy ne



hülyéskedjen már, ez baromira
nem játék!

– Hát – szólt az apukája. – Igaza
volt anyádnak. Tényleg fura vagy
ma reggel – hagyta rá, és
hallottam, ahogyan leül, majd
bekapcsolja a tévét. A fenébe.

– Mit csinálsz? – kérdezte Márk
riadtan.

– Kezdődik a Forma–1 – felelte.
– És itt akarod megnézni?
– Miért, hol kellene? – kérdezte

az apukája.
– Oké – dünnyögte Márk. – De



előtte… Beszélhetnénk
valamiről?

– Persze, mondd csak.
– Nem itt. Kocsikázzunk egyet

– improvizált, és minden erejével
azon volt, hogy kiszabadítson a
kanapé mögül.

– De most kezdődik a futam!
– Kösz, egyszer akarok valami

személyeset megosztani veled,
merthogy az apám vagy, és
passzolsz valami futam miatt…

– Te jó ég! – sóhajtotta. –
Rendben, menjünk.



Az ajtócsapódás után
felpattantam a kanapé mögül,
felkaptam a telefonomat az
asztalról és a táskámat
magamhoz szorítva kirohantam
a házból.

Ez volt az első nap reggele,
amikor kettőnkön kívül az
égvilágon senki nem tudta, hogy
együtt vagyunk Nagy Márkkal.



3.

Nyolc hét telt el azóta, hogy Nagy
Márk és én a legnagyobb titokban
együtt vagyunk, és senki nem jött
rá. Még csak nem is sejtik. Senki.
Ez persze csak úgy lehetséges,
hogy a kapcsolatunk a
legkevésbé sem nevezhető
normálisnak, hétköznapinak,
vagy éppenséggel
megszokottnak. Az, hogy az
ismerőseinknek és barátainknak



sem szólhattunk róla,
borzasztóan megnehezítette a
helyzetet, mert előttük tartanunk
kellett a számukra megszokott
„nem bírunk egy légtérben
megmaradni, mert akkor
állandóan öljük egymást” játékot,
ami időnként azt eredményezte,
hogy kifejezetten sértő dolgokat
vágtunk a másik fejéhez, és
bíznunk kellett annyira
egymásban, hogy mindketten
tudjuk, ez csak a színjáték része.
Azon alkalmakkor pedig, amikor



úgy alakítottuk, hogy
leléphessünk egy kicsit kettesben,
szembesülnünk kellett az
ismertség egyik hátrányával,
miszerint mi sehol, de sehol nem
maradhatunk észrevétlenek.
Nem tudtunk elmenni moziba,
nem ehettünk együtt sehol
kettesben, nem tudtunk
megnézni egy koncertet, vagy
csak úgy beülni valahová, mert
Márkhoz azonnal odapattantak a
mindenhol felbukkanó
Márkerek, és közös fotót vagy



aláírást kértek tőle, vagy engem
rohantak meg azzal, hogy „ott
van Bexi!” Így aztán a randizás, a
szó klasszikus értelmében,
kimaradt a kapcsolatunkból, de
nem érdekelt minket, mert végre
együtt voltunk. És csak ez
számított, azt hiszem, hogy
mindkettőnknek. Mivel semmi
lehetőségünk nem volt arra, hogy
a klasszikus kezdő randicsomag
szerinti programokon vegyünk
részt kettesben, azon ritka
alkalmakkor, amikor mégis



sikerült összehozni egy
találkozást, akkor nálunk
voltunk. Persze, ha anyu vagy Lili
váratlanul hazaért, Nagy Márk
egy pillanat alatt a
szekrényemben találta magát,
esetleg a fürdőszobába zártam be,
amikor pedig náluk voltunk,
akkor nekem kellett a
legkülönbözőbb módon lelépnem
a szülei érkezése miatt. Lógtam ki
az ablakon (szerencsére csak a
földszintről), másztam át a
kerítésen, várakoztam néhány



órát a kazánházban, szóval a
kapcsolatunk nem volt
kifejezetten átlagosnak
nevezhető. De én ezt egy percig
sem bántam. Mert amikor velem
volt, akkor eltűnt az egomán,
nagyképű seggfej énje, nem
játszotta meg magát egy
pillanatig sem, és olyan volt,
amilyennek őszintén nagyon
szerettem. Csak úgy, saját maga.
És én ettől jól voltam. Talán
életemben először igazán jól. Ezt
pedig a környezetem is érzékelte.



Csak a miértjét nem tudták. Senki
nem értette, hogy Lizi esküvője
után, ahol szakítottam Tomival,
és ami után látszólag messziről
elkerültem Nagy Márkot, mitől
lettem hirtelen nyugodt és
kiegyensúlyozott, miért tanultam
gőzerővel az év végi vizsgáimra
(mindenki legnagyobb
döbbenetére teljesen magamtól),
és egyáltalán miért nem vagyok
olyan… Amilyen szoktam. Senki
nem értette, de egy idő után
megunták az analizálásomat, és



rám hagyták, tekintve, hogy
mindenkinek megvolt a saját
élete. Így aztán, amikor belátták,
hogy az enyém valamiért teljesen
rendben van, nem fordítottak
rám extra figyelmet, hanem
magukkal foglalkoztak. Mert
onnantól kezdve, hogy azon a
bizonyos esküvői hétvégén Nagy
Márkkal a legnagyobb titokban
újra összejöttünk, a többieknek is
felfordult az élete. Körte végül
sikeresen leszállt Londonban, és a
két együtt töltött nap után



kellőképpen beszerelmesedett
ahhoz, hogy azóta kéthetente
utaznak egymáshoz Bettyvel, hol
Körte tölti nála a hétvégét, hol
pedig Betty érkezik meg. Én pedig
borzasztóan örültem ennek, mert
jó volt látni, hogy Körte végre a
munkája után a magánéletében
is ér el sikereket. Igazán ráfért.
Antival és Daniellával viszonylag
sok időt töltöttem együtt, mert
segítettek a tanulásban, így aztán
Gyuri bácsit, a magántanáromat
meglepve – aki olyan idős, hogy



Napóleonnal is vannak közös
sztorijai – mindenből átmentem,
és sikeres tanévet zártam. Az,
hogy Antival és Daniellával ennyi
időt töltöttem, a közös tanuláson
kívül még arra is nagyon jó volt,
hogy sokat zenéltünk együtt.
Mert bár imádok Bexi lenni és
dalokat szerezni, koncertezni,
valahol a szívem mélyén a
legkedveltebb dolog számomra
mindig is a klasszikus zene
marad, és egy hegedűs és csellista
kíséretében zongoradarabokat



gyakorolni jobban feltöltött, mint
gondoltam volna.

Az élet Aszádéknál is pörgött,
felmondták az albérletüket, és
visszaköltöztek Körtéhez,
mondván, az nekik egy sokkal
kényelmesebb életforma. Ezúttal
azonban a menedzserünk
házának padlásrészét foglalták el
és alakították át „rock’n’rollosra”,
mert szerintük kinőtték a garázst,
így, hogy „hatalmas sztárok”
lettek. Én jót nevettem ezen, de
egyébként igazuk volt, valóban



elképesztő népszerűségnek
örvendett a zenekar, igaz,
leginkább a három és tíz év
közötti korosztály körében.
Aszádék megszokták a délelőtti és
kora délutáni fellépéseket,
rendszerint már este nyolckor
bealudtak a hajnali kelések miatt,
így a bulis életmódjukat matiné
módba helyezték át, ami azt
jelentette, hogy általában délután
öt körül voltak hulla részegek.
Hát igen, ez a gyerekzenekar
egyetlen hátránya. Előnye



azonban sokkal több volt,
legalábbis Aszádék
szempontjából. Ha bárki azt
hinné, hogy a szóló fiú
előadóknak vagy a gitárosoknak
van a legnagyobb esélyük a
csajozásra, akkor nagyon is
téved. Pepe, Bogyó és Puding
simán megcáfolták ezeket a
sztereotípiákat. Annyi kisgyerek
nővérével és bébiszitterével
kavartak, hogy az már szinte a
pofátlanság határát súrolta, ki
sem láttak a jelölésekből és



telefonszámokból. Aszádék tehát
jól elvoltak a kölyök-rocksztár
életükkel, fellépés fellépést
követett, csinálták az új albumot,
és egy idő után olyan extra
kérésük is lehetett előadóként,
hogy szeretnének klímát, vagy
legalábbis ventilátorokat az
előadásukhoz, hogy Pepe ne
ájuljon el többet a
majommaszkban. És teljesítették
nekik a kérést. A csapat egyetlen
lánytagja sem unatkozott az
elmúlt hetekben. Evelin



leginkább Pablóval próbálta
összeegyeztetni az életét, ami
nem ment könnyen, tekintve,
hogy az Üres Utcák alacsony tagja
és Evelin időbeosztása szinte
sehol nem keresztezte egymást.
Pabló hajnalban ért haza a vidéki
fellépésekről, Evelin a
suliidőszakban akkor már kelt,
hogy az iskolákba és művelődési
házakba odaérjen a délelőtti vagy
kora délutáni koncertre, amikor
végzett, akkor Pabló már indult
az ország másik végébe a



bandával, és… És ez így ment
egészen addig, míg szinte nem is
tudtak találkozni. Akkoriban
Evelin nagyon maga alatt volt,
mindennap attól félt, hogy Pabló
szakít vele, és amíg a rettegett
pillanatra készült, általában
nekem öntötte ki a szívét.
Nagyon megtört, én pedig
próbáltam segíteni, de
egyszerűen nem tudtam mit
tanácsolni, a kialakult szituáció
megváltoztathatatlannak
bizonyult, képtelenek voltak



összeegyeztetni az idejüket, mert
mindketten az együttesüktől
függtek. Aznap, amikor Pabló
üzent Evelinnek, hogy szerinte
beszélniük kellene, elkísértem
Evelint, hogy a közeli
Starbucksban várjak rá, ha
esetleg szüksége lenne egy
barátra, amikor Pablóval végleg
szétmennek.

A kávézóban ülve éppen
Márkkal snapchateltem, amikor
alig tíz perccel azután, hogy
elváltam Evelintől, már meg is



érkezett.
– Ez gyors volt – rejtettem el a

telefonomat a zsebemben, és
szomorúan néztem rá, majd kissé
összezavarodtam, mert Evelin
nemhogy nem tűnt szomorúnak,
hanem inkább… Vigyorgott. –
Evelin, minden oké? –
érdeklődtem, kissé félve attól,
hogy esetleg megőrült a szakítás
miatt.

– Beki – ült le velem szemben
kivirultan. – Nem fogod elhinni,
hogy mi történt! – kezdte. – Pabló



azt mondta, elege van abból,
hogy soha nem találkozunk, hogy
elkerüljük egymást, hogy hiába
beszélünk meg bármit, a másik
úgyis lemondja…

– Igen, ezt tudtuk – bólogattam
szomorúan.

– Úgyhogy amiért ma beszélni
akart velem…

– Igen?
– Összeköltözünk! – kiáltotta

hirtelen, mire elkerekedett
szemmel a számhoz kaptam, és
próbáltam felfogni a hallottakat.



– Mi? – nevettem fel
elképedve.

– Beki, ez tökéletes! Nem
leszünk annyit együtt, hogy
megunjuk egymást, viszont
sokkal többet fogunk így
találkozni, minthogy állandóan
átszenvedjük magunkat a
városon, hogy valahol
összefussunk. Összeköltözünk!

– Úristen, ez fantasztikus! –
lelkesedtem, és boldogan
nyúltam át az asztalon, biztatóan
megszorítva Evelin kezét. –



Nagyon örülök nektek!
– Köszönöm – pillantott rám

hálásan, mutatóujjával óvatosan
megtörölve az örömkönnyektől
elkenődött szemfestékét. – Már
megüzentem Aszádéknak! Ők is
baromira örülnek. Alig várják a
Pavelin lakásavató bulit! –
nevetett fel.

– Azt elhiszem – biccentettem.
– Bogyó azt kérdezi, hogy kell-e

ilyenkor ajándékot venni, mert
Pablónak kinézett egy etetőszéket
– mutatta az üzenetet röhögve,



én pedig a fejemet fogva
mosolyogtam, és azon tűnődtem,
vajon leáll-e valaha Aszádéknál a
trollkodás azzal kapcsolatban,
hogy Pabló alacsony. Nem, úgy
tűnt, hogy soha nem unják meg.

Evelin és Pabló kapcsolata egy
pillanat alatt komolyra fordult,
egy héttel az elhatározásuk után
be is cuccoltak egy albérletbe, és
onnantól kezdve megoldódott a
„soha nem találkozunk”
problémájuk. Ami minket illet,
anyu végül igent mondott



Dzsordzsnak, mi Lilivel
százszázalékosan támogattuk ezt
a döntését, és egy vacsora
keretében, szűk körben meg is
ünnepeltük az eljegyzést. A privát
vacsorára eljött György és a
lánya, a mi részünkről pedig
anyu, Lili, én, Anti, Daniella,
Körte, Madzag (Körte kutyája),
Evelin, Pepe, Bogyó, Puding, Nagy
Márk, és a török szomszédunk,
Kemál is. A tósztot György
mondta, és kissé bizonytalanul
jegyezte meg, hogy a vacsora



szervezésekor szűk családi körre
gondolt, de erre valamennyien
azt feleltük, hogy mi így vagyunk
egy család. Mert ez volt az
igazság. Jó, Kemál nem képezi
szerves részét a társaságnak, de
azt már megszoktuk, hogy az
életünk nagy pillanatainál ott van
velünk, így nem hagyhattuk ki.
Amúgy is ő hozta a baklavát.

Az elmúlt nyolc hét tehát
mindenkinek nagy változásokat
hozott, de senkinek nem akkorát,
mint Nagy Márknak. És utólag



már tudom, hogy mire gondolt
Balogh azon az ominózus estén,
amikor megkért arra, hogy
szakítsak Márkkal. Amikor arra
utalt, hogy Nagy Márk számára
most jön a siker. Ő tudta. Nem
véletlenül tulajdonosa a
legnagyobb hazai kiadónak. Mert
arra, ami Márkkal történt, arra
senki nem számított Baloghon
kívül. És talicskázhatott kedvére.

Mert ahogy közeledett Geri
dalpremierjének az időpontja,
kezdett élesedni a helyzet, mivel



a két kiadó olyan
marketinghadjáratba kezdett,
amilyet ritkán látni. A szakma, a
sajtó, a közönség, a Márkerek és
Gerinátorok mind tűkön ülve
várakoztak. Mindenkit csak egy
dolog érdekelt a héten. Hogy a
két szám közül, amelyek végül
egy napon jöttek ki, a Nélküled
vagy a Szívszakadás ugrik a listák
élére. És akkor még senki nem
tudta, hogy Nagy Márknak van
egy másik dobása is. Pedig volt.
Amihez a legnagyobb titokban



leforgatták a klipet, és amíg a
kiadó mindenkinek a figyelmét a
Nélküledre terelte, a háttérben
időzített bombaként várakozott a
Nem bírom. És másnap robbant.
Olyat szólt, amire senki nem
számított. Mert más volt. Mert
hirtelen volt. Mert senki nem
tudott róla. És amíg a Nélküledre
és Geri Szívszakadására is
felkészült mindenki, ezáltal a
várakozásoknak megfelelően
megoszlott a like-dislike arány,
jöttek a „jobbra számítottam”,



vagy éppen „erre volt ez a nagy
hype?” típusú kommentek, mert
a közönség felcsigáztatása és az
erőszakos marketing végül úgyis
egyfajta fanyalgást eredményez,
addig a Nem bírommal nem
tudtak mit kezdeni, így az a szám
megindult, és egyszerűen levert
mindent. De mindent.
Rekordokat döntött a klipje, a
leggyorsabb milliós megtekintést
hozta, úgy pörgött a megosztása,
hogy senki nem tudta követni, és
ami a legfontosabb: mindenki



imádta. A fiúk is. És ezzel
mindent megnyert. Így lett Nagy
Márk megítélése egy pillanat alatt
a „tinilányok kedvencéből”
egyszerűen „elismert előadó”,
háromszorosára nőtt minden
közösségi oldalának a tábora, és
mindenki őt akarta. A Nélküled,
bár szép eredményeket hozott, be
lett áldozva, mert végül meg sem
közelítette azt az őrületet, amit a
Nem bírom okozott. Geri pedig
jobban gyűlölt minket, mint
amire egyáltalán képes lehet egy



ember. A pokolba kívánta Nagy
Márkot, amiért ekkora sikert
kapott a kezébe, és a pokolba
kívánt engem, amiért nem neki
adtam. Mert addig, amíg a
Szívs zakadás egy középszerű
szerelmes számként felkeltette az
érdeklődést, sőt, a közönség
szerette is, az a szám a
Nélküleddel versengett, és
osztotta meg az embereket,
egyfajta „Team Nélküled vagy
Team Szívszakadás” szinten,
miközben a Nem bíromnak nem



volt ellenfele. Ez lett nyolc hét
alatt a kiadó legnézettebb,
legtöbbet letöltött és
legsikeresebb száma. Nagy Márk
csillaga pedig fényesebben
ragyogott, mint valaha. És akkor
megjelent a könyve. A
Hullócsillag-könyv a tavasz
legnagyobb slágere lett,
dedikálása olyan tömegeket
vonzott, hogy még a hírekbe is
bekerült (egy lány ráugrott
Márkra, azt üvöltve, hogy
imádja), én pedig sorra kaptam az



indulatos kommenteket a
Márkerektől, akik a CsASz-fejezet
után nem igazán kedveltek… Sőt.
Igazából Körte és Aszádék alig
győzték moderálni az oldalaimat.
Abban az időszakban én teljesen
offline voltam, úgyis a tanulásra
kellett koncentrálnom, tehát nem
vettem különösebben észre a
felém irányuló gyűlöletet, idővel
pedig egyszerűen elhalkultak. A
neten minden csak pár pillanatig
hírérték, hamar ráunnak a
dolgokra, mert annyira pörög,



hogy szinte napi szinten lehet
valakit kikezdeni, vagy éppen
utálni. A BPRP kiadó a szituációra
teljesen fel volt készülve, mert
valljuk be, a könyv olvasása után
várható volt a Márkerek rohama,
mondván „mit tettem a
kedvencükkel”, és kiadott egy
közleményt, miszerint „Az
előadói között továbbra is
zavartalan a munkakapcsolat, és
Nagy Márk dalait, ahogyan eddig,
a továbbiakban is Bexi jegyzi
majd.” Ebbe pedig senki nem



tudott nagyon belekötni, mert azt
jelentette, hogy minden, ami a
könyvben szerepel, igaz, és azon
kívül, hogy együtt dolgozunk a
számokon, semmi más nincs,
amin témázhatnának. Így aztán
ez a sztori hetek alatt kimerült,
Márk óriási magasságokba
emelkedett előadóként, Balogh
pedig dagadó mellkassal
talicskázhatott kedvére, mert
bejött a számítása, dőlt a pénz a
kiadójának, ez pedig elégedett
mosolyt csalt az arcára. A



Hullócsillag-könyv eladási
rekordokat döntött, ezzel egy
időben pedig Márk országos
közönségtalálkozóra indult vele.
A tavasz nehéz lehetett azoknak,
akik valamilyen okból kifolyólag
nem szeretik Nagy Márkot, mert
képtelenség volt kikerülni. Ott
volt mindenhol. A könyvesboltok
kirakatában, a
tévéhirdetésekben, a rádióban, a
reggeli műsorokban, a
bulvármagazinok címlapján, a
híroldalakon, a női szájtokon, a



metrón utazók kezében, a
fülhallgatókban, a
bevásárlóközpontok
hangszóróiban, és… Amikor csak
lehetőségünk nyílt rá, ott volt
velem valahol, a legnagyobb
titokban. Csak erről senki nem
tudott.

És miközben Márk sikert
sikerre halmozott, én is
megkaptam az egyáltalán nem
áhított figyelmet dalszerzőként.

Mert a Nélküled és a Nem
bírom, de főleg az utóbbi hatására



megindultak a megkeresések az
irányomban is, Körte nem győzte
fogadni a felkéréseket, mert
egyszerre minden előadó, de
tényleg mindenki azt akarta,
hogy írjak neki számot. Elnézést,
nem is számot kértek tőlem,
hanem konkrétan „sikerszámot”.
Jött a felkérés zenekaroktól,
énekesektől, kezdőktől, és
olyanoktól is, akik már akkor a
pályán voltak, amikor én még
meg sem születtem, megkerestek
más kiadók, más menedzserek…



Körte szinte beleőszült abba, amit
az előadói okoztak neki, Aszádék
mellett alig bírt el Nagy Márkkal,
akit ostromoltak a szponzorok, a
koncertszervezők, a
műsorajánlatok, amikor is még
pluszban az én dolgaim is a
nyakába szakadtak, akaratomon
kívül. Komolyan úgy tűnt, hogy
Körte ki fog tikkadni, pedig
épphogy csak bekanyarodtunk a
nyár elejébe. Ezért aztán
megpróbáltam megkönnyíteni a
dolgát, és egyszerűen közöltem



vele, hogy velem kapcsolatban
mindenre mondjon nemet.

– Gyerek, mindenre? – nézett
rám a fonott szakállát
csavargatva. – Legalább nézz bele
a felkérésekbe.

– Nem – ingattam a fejem. –
Körte, én most is azt csináltam,
amit mindig csinálok. Hogy ez
most hirtelen mindenkinek
tetszik, és mindenki szeretne egy
morzsát belőle, arról én nem
tehetek. Nem tudok sikerszámot
írni sikerszámrendelésre, és nem



is fogom megpróbálni. Nem írok
sem pénzért, sem utasításra, sem
azért, mert valakinek szüksége
lenne a sikerre. Azért írok
dalokat, mert szeretek, annak
írok dalokat, akinek szeretnék, és
ennyi – közöltem határozottan.

– Nagy Márknak írsz dalokat –
konkretizálta a mondandómat. –
És mostanában nem vagytok túl
jóban. Mondjuk rosszban sem.
Tényleg, mi ez veletek? Nagy a
nyugi. Mi ez a csend? –
gondolkodott, én pedig zavartan



megráztam a fejem.
– Ő éli az életét. És én is az

enyémet – szóltam.
– Ennyi?
– Ennyi – biccentettem.
– Mióta Londonban voltam,

valami nem stimmel – közölte
sokadszorra, én pedig sóhajtva
megráztam a fejem, és
elismételtem azt, amit mindig
mondok, amikor csak elkezdi ezt
a „London óta valami nem kerek”
témát. Mert persze Körte nem
hülye, tudja, hogy van valami.



Csak azt nem tudja, hogy mi.
Semmi konkrétra nem gondol,
viszont annyira már ismer
minket, hogy azt pontosan lássa,
hogy van valami, amiről nem
tud.

– Minden stimmel. Nagy Márk
egy borzasztó ember, én pedig
nem írok senkinek semmit –
mondtam, megpróbálva elég
meggyőzőnek tűnni, és úgy
láttam, Körte rám hagyja a
dolgot, mert bizonyíték
hiányában tehetetlen, ameddig



csak gyanakszik valamire. És
fogalma sincs arról, hogy mire
gyanakszik.

– Ühüm – húzta össze a szemét
engem méregetve. – Kavar most
valakivel?

– Honnan tudjam? –
kérdeztem tettetett
közömbösséggel.

– Rég láttam az instáján
lányokat…

– Körte, nekem ehhez mi
közöm? Biztos, hogy tele van
lányokkal. Ő Nagy Márk! Mit



vársz tőle? – forgattam a
szemem, és miközben Körte az
iPadjén nyitotta meg az e-
maileket, a kezembe vettem a
telefonomat, és írtam egy
üzenetet Márknak.

„Rakj ki egy lányt!” – küldtem
el. Pár pillanat múlva jött a
válasz.

„Mi van?”
„Valakit rakj már ki az

Instádra, Körte most mondta,
hogy furcsállja.”

„Oké. De Beka…” – írta, mire



azonnal elküldtem az üzenetet.
„Márk, nem gáz, én kértem.

Rakj ki valami fotót. Bármilyet” –
küldtem el.

– Kivel üzengetsz, gyerek? –
pillantott rám Körte.

– Ja, ez csak – legyintettem – az
a barátnőm, akiről meséltem.

– A zongorista spiné? –
kérdezte.

– Ühüm – biccentettem. Mert
időközben lett egy kitalált
barátnőm, tekintettel arra, hogy
feltűnően sok üzenetem érkezett,



és mindenki ismerte az összes
ismerősömet. Így jött a képbe
Márti. Akit általánosból ismerek.
Akivel külön zongorára jártam
évekig. Akire anyu azt mondta,
hogy „valami rémlik neki”.
Akivel napi szinten üzengettem,
és egyszer-egyszer még össze is
futottam vele. És aki baromira
nem létezik.

Körtét a továbbiakban nem
érdekelte Márti, annyiban hagyta
a dolgot, egy zongorista barátnő
pont eléggé unalmas téma ahhoz,



hogy senki ne foglalkozzon vele.
– Hah! Ezt nézd! Aszádék első

szponzormegkeresése – fordította
felém a tabletet.

– De jó! Milyen reklámra
kérték fel őket? – néztem bele
lelkesen az e-mailbe.

– Azt írja a cég marketingese,
hogy szeretnék felhasználni
reklámzenének a Fogd be Aszád
Szorult helyzetben című számát.

– Ez baromira jó hír!
– Az. És úgy látom, hogy nagy

pénz – tekergette Körte a tetovált



ujjai között a fonott szakállát.
– És mi a termék? –

érdeklődtem.
– Hashajtó – felelte, majd

összenéztünk, és mindkettőnkből
kitört a röhögés.

– Hát, végül is referenciának
ott a Végbél című Lexi paródiájuk
– törölgettem a a nevetéstől
kicsordult könnyeimet. –
Szerinted elvállalják?

– Átdobom Bogyónak, hogy
mit szólnak hozzá – röhögött
folyamatosan.



– Nem rossz ez. Vacsoraidőben
szoktak menni az ilyen témájú
reklámok. Az jó időpont, nagy
nézettség – közöltem rázkódó
vállal.

– Úgyis elvállalják. Ezek állatok
– vágta rá. És igaza volt. Mármint
nem abban, hogy állatok. Hanem
abban, hogy elvállalták.

– Hé – emeltem meg a
telefonomat, a kijelzőt Körte felé
fordítva. – Ezt hiányoltad? Tessék
– mutattam Nagy Márk frissen
posztolt Instagram képét, amin



éppen egy fájdalmasan dekoratív
lánnyal szelfizik. Vagy egy
kacsával. A lány szájtartásából
nem tudtam azonnal
megállapítani. A lájkok ezerrel
pörögtek, ahogyan a kommentek
is. Egyet éppen sikerült
elcsípnem, a Fogd be Aszád
profiljáról írták a következő
értelmes sorokat: „Azta! Márk,
kérdezd már meg a barátnődet,
hogy kell-e szájon át lélegeztetni.
Mert akkor jelentkezem! Pepe.”

Körte dünnyögve elfordította a



fejét, és morgott valami olyasmit,
hogy „Nagy Márk egy hülye”, én
pedig szó nélkül hagyva
megnéztem az üzenetemet. Márk
írt.

„Megfelel?”
„Igen. Amúgy… – kezdtem írni,

és összeszorítottam a számat. – Ő
ki?” – fejeztem be végül, és
elküldtem az üzenetet.

„Passz. A múlt heti koncert
után jött oda a barátnőivel, aztán
elküldte Face-en a közös képet az
oldalamra. Van egy csomó ilyen,



majd lementem, hogy legyen mit
posztolnom.”

Mosolyogva néztem az
üzenetre.

– Minek örülsz, gyerek? –
pillantott felém Körte.

– Semmi, csak Márti… –
legyintettem.

– Ühüm – hagyta rám, és már
nem is figyelt, belefeledkezett az
e-mailekbe.



4.

8 héttel az esküvő után

A turnébuszban ülve Aszádék
koncertjére igyekeztünk az év
legmelegebb napján, és
miközben a többiek a bedöglött
klímájú járgány ablakát lehúzva
próbáltak levegőt venni, én
görcsbe rándult gyomorral
néztem a netes szórólapot a
koncertről. A flyer szerint



délután hattól az Evelin és a Fogd
be Aszád játszott, héttől az Üres
Utcák, nyolctól pedig a fő
fellépő… Nagy Márk. Tudtam,
hogy ez szörnyen kínos lesz, de
azt nem is sejtettem, hogy
mennyire. A busz leparkolt, a
többiek kimenekültek az ajtón,
én pedig letettem a gitáromat az
ülésre, és utánuk indultam.

– Szia – köszöntött
mosolyogva, a busz mellett állva.
Nem számítottam arra, hogy vár,
ezért meglepetten felnevettem,



és boldogan leugrottam az utolsó
lépcsőfokról a nyakába borulva.

– Szia. Hiányoztál – mondtam
őszintén, mire hosszasan
megcsókolt ott a világ végén, a
turné közepén, egy lepukkant
parkolóban. Nem érdekelt, hogy
a pólóm izzadtan tapad a
testemre, nem érdekelt, hogy a
hajam csapzott és tincsekké állt
össze a folyamatos spricceléstől,
és az sem érdekelt, hogy smink
nélkül vagyok, mert az a
minimális mennyiség, ami



rajtam volt, leolvadt a fejemről
útközben. Belefeledkezve a
csókjába semmi más nem
érdekelt, csak ő. Mert nem
számítottam rá, hogy ott lesz,
legutóbb annyit írt, hogy majd a
koncert előtt találkozunk.
Valahol.

– Mit keresel itt? – kérdeztem
Márktól, miközben a nyakát
átkarolva néztem a szemébe. –
Azt hittem, csak este találkozunk,
a koncerten – tettem hozzá.

– Gondoltam, megleplek –



kacsintott, mire a szívem
felugrott a torkomba, és újra
megcsókoltam a felforrósodott
turnébusz mellett, a kihalt
parkolóban.

Mivel lépteket hallottam,
azonnal eltoltam magam
Márktól, és szapora szívveréssel
figyeltem a busz oldalát, hogy
kiderüljön, ki jött vissza. A
többiek, ahogy leszálltak,
megkerülve a járművet azonnal
elhúztak onnan, ezáltal mi
tökéletes takarásban voltunk,



senki nem láthatott ránk. A busz
oldalánál Bogyó tűnt fel.

– Beki, még itt vagy? Nem
találom a… – kezdte, amikor is
elcsodálkozott azon, hogy Márkot
is ott találja. – Hát te?

– Láttam a szálloda étterméből,
hogy megérkeztetek a tragaccsal,
és gondoltam beköszönök, de
mire ideértem, mindenki eltűnt –
magyarázta.

– Nem mindenki. Beki még itt
van – mutatott rám Bogyó,
mintha csak nem lenne elég



egyértelmű, hogy ott állok.
Márk lesajnálóan rám nézett,

majd visszafordult Bogyóhoz.
– Valaki olyanra gondoltam,

aki érdekel is – közölte, mire a
számat beharapva sértetten
elkaptam a fejem.

– Aha – forgatta a szemét
Bogyó, pont úgy, mint aki ezer
ilyen beszélgetésen van túl, és
pont nincs kedve a
következőhöz. A kisbusz ajtaját
feltépve bemászott, hogy
megkeresse, amiért visszajött,



mire Márk röhögve nézett rám.
– Bocs – suttogta szórakozottan

az előző kijelentése miatt.
– Semmi gond – mosolyodtam

el. Az elmúlt hetekben számtalan
hasonló szituációba kerültünk, és
időnként kénytelenek voltunk
durván viselkedni egymással,
mert a többiek így szokták meg,
és azonnal feltűnik nekik, ha nem
vitatkozunk.

– Na, meg is van – mászott ki a
járműből Bogyó, és diadalittasan
emelte fel a zacskót, amiben az



Evelin és a Fogd be Aszád logós
pengetőket tartotta. – Egy csomó
csaj fürdik a szálloda
medencéjében, megyek,
szétosztogatom ezeket köztük –
vigyorgott. – Márk, jössz?

– Kösz, de kihagyom – felelte,
mire Bogyó úgy nézett rá, mintha
nem lenne normális.

– Egy okot mondj, amiért
kihagyod a bikinis csajok háláját
az ingyen pengetőkért – meredt
rá az Aszád döbbenten. Márk
átgondolta a dolgot, és feltolta a



napszemüvegét a fejére, majd
elröhögte magát.

– Oké, hol vannak? – kérdezte.
Bogyó röhögve feltartotta a

tetovált kezét, arra várva, hogy
Márk lepacsizzon vele, és
miközben a fiúk elindultak a
szálloda bejárata felé, én
visszatartott nevetéssel másztam
be a bőröndömért, hogy
megpróbáljam kirángatni a
járműből.

– Na, szép. Minek tartok ennyi
fiút, ha egy sem segít cipelni a



cuccaidat? – szólalt meg a hang a
hátam mögül, mire felcsillant a
szemem, és boldogan fordultam
hátra.

– Körte! – ugrottam a
menedzserem nyakába.

– Hiányoztál, gyerek – ölelt át
esetlenül az agyontetovált
karjaival, én pedig bólintva
helyeseltem.

– Te is nekem! Aszádékkal
jöttem! Egy buszban! –
panaszoltam.

– Tudom, gyerek, tudom. Jól



vagy?
– Nem! – közöltem egyszerűen,

mire nevetve átvette a
csomagomat, és fél karjával
magához ölelve indultunk a
bejárat felé.

Nagy Márk könyve miatt a
csapat egy hete kettévált, és amíg
Körte a dedikálásokra és
közönségtalálkozókra kísérte
Márkot, ahol óriási szükség volt
rá, mert a könyvkiadó nem
tudott elég embert biztosítani
ekkora őrülethez, addig én



Aszádékkal jártam az országot, és
a fellépéseiket segítettem Antival
és Daniellával együtt. Senki nem
így tervezte, eredetileg Márk és
Aszádék azonos turnén vettek
volna részt, és úgy Körtének is
egyszerűbb lett volna, azonban a
Hullócsillag-könyv sikere
mindenbe belekavart, és borult
az egész „nyáron együtt
megyünk mindenhová”
elképzelés. Egyszerűen kevesebb
lett azon alkalmak száma, amikor
összeérnek a koncertezések, mint



amikor az ország két másik
pontján vagyunk.

Ez volt az egyik ilyen hét
hétfője, amikor is Nagy Márk és
Aszádék ugyanazokon az
eseményeken léptek fel több
napon keresztül, és összejött a
csapat.

– Milyen volt a tegnapi
közönségtalálkozó? –
érdeklődtem Körtétől, mert ők
Márkkal már tegnap
megérkeztek Zalaegerszegre.
Természetesen a kérdésem csak



terelés volt, pontosan tudtam,
hogy milyen volt, mert Márk este
elmesélte.

– Dögmeleg, tömegnyomor,
izzadt rajongók, tolakodás –
elevenítette fel az emlékeit.

– Értem – biccentettem. – És
milyen a szállás? – pillantottam
az épületre hunyorogva. –
Fenszinek tűnik – mosolyogtam.

– Az is – erősítette meg. –
Valami spa-élmény akármi.
Fogalmam sincs, tud egy csomó
mindent, de őszintén szólva



tegnap, amikor átjöttünk Márkkal
Zalaegerszegről Zalakarosra, meg
sem néztünk semmit, ő azt
mondta, hogy fáradt, és ment a
szobájába, én pedig egy jéghideg
zuhany után meglátogattam a
bárt.

– És jól szórakoztál?
– Állítólag – dünnyögte. –

Legalábbis azt mesélte a pultos
ma reggel.

– Örülök – nevettem fel.
– Na, az van, hogy a szállodát a

könyvkiadó intézte, ők állják, és



Márknak két franciaágyas szobát
biztosítottak, úgyhogy ma én
átcuccolok hozzá, tiéd lesz az én
szobám Evelinnel és Daniellával,
a három Aszádnak pedig
megpróbáltam a koncert
szervezőivel lebeszélni a szállást,
de nem lelkesedtek azért, hogy
ilyen drágán fizessék ki az
éjszakát, tekintve, hogy nem is
értik, miért maradnak éjszakára a
félórás előadásuk után…

– És akkor? – riadtam meg.
– Sikerült lebeszélnem itt a



szálloda igazgatójával, hogy
megkapják ingyen a
legleharcoltabb családi szobát,
cserébe egy kis reklámért… –
tekergette a fonott szakállát.

– Mit kell csinálniuk? – kaptam
a szám elé a kezem nevetve.

– Nem nagy ügy. Vlogolniuk
kell egyet arról, hogy itt minden
milyen csudajó, mennyire
családbarát ez a hely, és van
csúszda meg minden biszbasz.
Annyi feliratkozójuk van, mint a
szemét, a hotel igazgatója simán



belement, jó reklám ez a
helynek. Sleisz meg belóg
hozzájuk aludni, nem tűnik fel
senkinek, így is annyian
vagyunk, hogy fogalmuk sincs
róla, és mindjárt érkeznek az
Üres Utcák. A személyzet azt sem
tudja, mi van.

– Ó! – bólintottam kínosan, és
elhúztam a számat az Üres Utcák
érkezésének hallatán.

– Na, felkísérlek, aztán
megkeresem Aszádékat, hogy
közöljem velük, forgatniuk kell



az ingyen szállásért.
– Szerintem menj most, mert

éppen a medencénél csajoznak és
piálnak. És ha így folytatják, ez
nem igazán családi videó lesz…

– Mi? Hogy az a! Agyoncsapom
őket – meredt rám Körte
dühösen, és a kezembe nyomta a
szobakulcsot, majd elrohant a
kültéri medence irányába, én
pedig a bőröndömet húzva
odaléptem a lifthez.

A hétfő kora délutáni időpont
miatt a szálloda csendesnek tűnt,



a liftre várva kinéztem az
ablakon, és láttam, hogy a
kerthelyiségben kirakott
napozóágyak egytől egyig
foglaltak, a medencében
gyerekek fröcskölték egymást, a
bárpultnál pedig Körte heves
mozdulatokkal, erősen
gesztikulálva magyarázott a
sortra vetkőzött Aszádékkal, akik
körül bikinis lányok üldögéltek.
Mosolyogva beszálltam a liftbe,
és néhány másodperc múlva
benyitottam a szobánkba, amit



Evelinnel közösen kaptam meg
Körtétől.

A félhomályos szobában senki
nem volt, Evelin bőröndje
hanyagul felborítva hevert az ágy
mellett, Daniella cucca pedig a
falra szerelt tévé alatti íróasztalon
volt lerakva, így becsuktam
magam mögött az ajtót, és az
ablakhoz léptem, hogy elhúzzam
a sötétítőt, majd bementem a
fürdőszobába. A takarítónőknek
valószínűleg már szóltak a
variálásról, mert mindenből



három fő részére volt kikészítve,
a minisamponok, tusfürdők és
törülközők láttán kinyitottam a
szekrényt, ahol egyetlen
frottírköpeny volt, a másik kettő
hiányzott. Hamar összeállt a kép,
Daniella és Evelin minden
bizonnyal ledobták a holmijukat,
és lementek a sparészlegbe, vagy
a medencéhez, így magamra
maradtam. A hosszú és
borzasztóan fülledt út után
jólesett a szoba hűvös klímája,
majd hosszú percekig álltam a



zuhany alatt, többszörösen
lemosva magamról a
turnébuszban rám ragadt…
mindent. A megmaradt köntösbe
bújva éppen a vizes hajamat
fésültem ki, amikor kopogtak az
ajtón. A fürdőszobából kilépve
pont egy lépéssel értem el a
kilincset és nyitottam ki, majd
mosolyogva beengedtem Márkot,
aki érdeklődve nézett körbe.

– Egyedül vagyok – segítettem
ki nevetve, és becsuktam
magunk mögött a szobaajtót.



– Ez a mai nap második legjobb
híre – ragadta meg a köpenyemet
az övénél, és magához húzva a
szemembe nézett.

– És mi az első? – kérdeztem
suttogva.

– Hogy ez van rajtad – nézett
végig az öltözékemen.

– Hülye! – szóltam nevetve, és
a hajába túrva hagytam, hogy
hosszasan megcsókoljon.

– Daniella, nem szólhatsz rá
idegen emberekre, hogy leütöd
őket! Az a bácsi nem csinált



semmit! – nyitotta ki az ajtót
hirtelen Evelin, és mindketten
becsörtettek a folyosóról.

Márkkal a másodperc töredéke
alatt szétrebbentünk, én
lángvörös fejjel néztem
Danielláékat, Márk pedig lazán
ácsorgott velük szemben, mintha
ez a szituáció teljesen
természetes lenne.

– Beszólt nekem! – felelte
Daniella ügyet sem vetve ránk,
csak lehuppant az ágyra a
köntösében, és felháborodottan



meredt Evelinre.
– Ott voltam, egy szót sem szólt

– ingatta a fejét Evelin, és
kikerülve Nagy Márkot, az
ablakhoz lépett, hogy kilessen a
parkolóra.

Értetlenül Márkra néztem, és
már éppen ellenőrizni akartam,
hogy vajon a frottírköpeny
láthatatlanná tett-e, vagy tényleg
nem foglalkoznak azzal, hogy mi
ketten ott voltunk a szobában,
amikor Daniella végre rám
nézett.



– Mi az, Beki?
– Semmi – ráztam meg a

fejem.
– Megégtél? Tiszta piros a fejed.
– Aham, megkapott a nap –

biccentettem. – Merre voltatok? –
kezdtem csevegni, Márk pedig
felkapta a tévé távirányítóját,
lehuppant Daniella mellé az
ágyra, és bekapcsolta.

– Megnéztük a belső medencét
– válaszolta Evelin.

– És milyen volt?
– Jó, amíg Daniella nem



támadta meg az öregembert –
fújtatott Evelin.

– Értem – biccentettem.
– És ti? – kérdezett vissza

Evelin.
– Én tusoltam, aztán Márk…

Márk jött, mert téged keresett –
közöltem.

Márk elkerekedett szemmel
nézett rám, majd a kérdőn felé
forduló Evelinre.

– Itt vagyok – vonogatta a
vállát.

– Aha. Ja igen, csak azért



jöttem, hogy… – próbált
improvizálni Márk, de megakadt.
– Tolunk egy szelfit? – nyögte ki
végül.

Pislogás nélkül meredtem rá.
Egy szelfi? Tényleg nem jutott
eszébe jobb indok?

– Persze – biccentett Evelin. –
De itt, a szobában? Mert lent
baromira jó a medence, ilyen
barlangszerűen van megcsinálva.

– Oké, akkor a medencénél –
vonogatta a vállát Márk. –
Daniella, te jössz? – kérdezte a



mellette ülő csellistától, aki
továbbra is duzzogott.

– Addig nem, amíg a vén
barom ott van – közölte maga
előtt összefont karral.

Kopogtak az ajtón, és mivel én
ott álltam, odanyúltam a
kilincshez, és kinyitottam. Pepe
és Puding léptek be.

– Hé, Evelin, megjött a pasid –
jelentette be ünnepélyesen Pepe.

Evelin azonnal az ablakhoz
lépett, és kilesett, majd felcsillanó
szemmel nézett vissza ránk.



– Tényleg! Itt van az Üres
Utcák-busz! – lelkesedett. – Hol
vannak?

– Lent, a külső medencénél.
Pablót már elkaptuk és bedobtuk
a vízbe – röhögött Puding.

– Bunkók! – forgatta a szemét
Evelin, és kiment az ajtón.

– Nem lett semmi baja, ott
egyhúsz a víz, leért a lába –
kiáltotta utána Pepe.

– Épphogy – tette hozzá Puding
vihogva.

– Ennyit a közös szelfimről



Evelinnel – sóhajtott tettetve
Márk. – Mindegy.

– Miért nem csinálsz Bekával?
– kérdezte Daniella, mire
felvontam a szemöldökömet.
Pepe, Puding és a csellista is
kérdőn nézett Márkra, aki
kínosan elröhögte magát.

– Kösz, inkább csinálok
egyedül – állt fel az ágyról, és
kisétált a nyitott ajtón.

– Klassz, hogy ilyen jóban
vagytok – ironizált Daniella.

– Bárcsak érdekelne, hogy mit



mond – vonogattam a vállam
megjátszott sértettséggel.

– Te, Beki – nézett rám Pepe.
– Hm?
– Csinálhatunk egy videót

rólad ebben a szexuális
köntösben, és bevághatjuk a
vlogunkba?

– Te barom! – meredtem rá
unottan. – Kifelé – mutattam az
ajtó irányába.

– Ne már, reklámoznunk kell a
szállodát!

– Akkor tegyétek. Nélkülem –



mondtam.
– Nélküled? – kérdezte Pepe

vigyorogva, mire körbenéztem,
és felkapva az ágyról a
telefonomat, hozzávágtam az
Aszádhoz, aki elkapta a
mellkasának ütődő készüléket, és
felemelte.

– Egy újabb nap nélküled, a
hívásodra várva… – üvöltötte a
dalszövegemet eljátszva,
ahogyan könyörgően mered a
telefonra, várva, hogy hívják,
Puding és Daniella pedig megállás



nélkül röhögtek.
– Kérem vissza – nyújtottam a

kezem.
– Semmi sem jó nélküled –

énekelte tovább Pepe a számot,
amikor is a telefon rezegve
jelezte, hogy üzenetem jött. Én
pedig teljesen lefagytam.

– Kérem – szóltam komolyan.
Pepe vihogva nézett rám, aztán

szép lassan lehervadt a mosoly az
arcáról.

– Fontos üzenetet vársz, Beki?
– látta át a helyzetet azonnal.



– Nem – ingattam a fejem.
– Akkor akár meg is

nézhetem? – vigyorgott, én pedig
elővettem a leghihetőbb
pókerarcomat, és állva a
farkasszemet, határozottan
bólintottam.

– Persze – mosolyodtam el
végül. – Szerinted ki üzenne
nekem? Nézd csak meg –
közöltem kedvesen, miközben a
fülemben úgy dobogott a vér,
hogy alig hallottam a saját
hangomat.



Pepe mosolyogva megrázta a
fejét, és felém lépve a kezembe
nyomta a telefont anélkül, hogy
ránézett volna a kijelzőre.

– Csak hülyültem, Beki –
nyomott egy puszit a fejemre, én
pedig majd' elájultam a
megkönnyebbüléstől.

– Na, akkor lefotózhatunk? –
tért vissza az alapproblémájára.

– Nem – nevettem fel
hangosan, és kitessékeltem a két
Aszádot a szobánkból.

Daniella a tévét bámulta, én



pedig megpróbálva lazának tűnni
megnéztem a telefonom
kijelzőjét. Márk írt. Tudtam. És
bár más néven van elmentve a
telefonomban, kizárt, hogy
amennyiben Pepe mégis
elolvasta volna, nem jön rá
azonnal. Mert Márk üzenete
félreérthetetlen volt.

„Beka, itt ülök lent az
üresfejűvel, és rólad kérdezget.
És most hogyan tovább?”

A szám szélét rágva
sóhajtottam egyet, és



válaszoltam.
„Hát, egyszer találkoznom kell

vele, nem hiszem, hogy most el
tudom kerülni.”

Azonnal láttam, hogy elolvasta,
és már írt is.

„Oké. Én lelépek, nem akarok
itt lenni. Dumáljatok, meg
minden.”

„Rendben.” – írtam vissza.
„Beka!”
„Igen?”
„Kérhetek valamit?”
„Persze”



„Felöltöznél, mielőtt lejössz?” –
írta, és az üzenetet olvasva
akaratlanul is felnevettem. Mivel
ezt eléggé érthetetlen
szituációnak ítéltem meg, a tévét
bámuló Daniellára néztem.

– Csak a barátnőm, akiről már
annyit meséltem – magyaráztam
meg a nevetésem okát, a csellista
pedig bólintott egyet.

– Tudom. Már akkor sem
érdekelt – közölte. Daniella olyan
kedves és tapintatos lány.

A telefonomat nyomkodva



gyorsan visszaírtam Márknak.
„Pedig így akartam lemenni…”
„Gondoltam” – jött az üzenete,

majd némi gondolkodás után
újra írni kezdtem.

„Hé!”
„Igen?”
„Szeretlek” – küldtem el az

üzenetet hirtelen felindulásból, és
kissé hunyorogva néztem a
készülékre. Rögtön láttam, hogy
elolvasta, és azt is láttam, hogy ír
valamit. Mosolyogva vártam, de
még mindig azt jelezte, hogy ír.



Aztán még mindig. Kis szünet.
Megint írt valamit, de még
mindig nem küldte el. Felvont
szemöldökkel vártam az
üzenetet, ami nem érkezett meg,
mert még mindig írta. Mi a fene?
Már majdnem egy perc eltelt, és a
készülék továbbra is azt jelezte,
hogy Márk valamit ír. Nem
bírtam tovább, idegesen küldtem
egy újabb üzenetet.

„Márk, egész pontosan mit
művelsz?” – kérdeztem meg. A
következő pillanatban már



érkezett is a válasz.
„Annyira szerettem volna látni

az arcod, amíg vársz a válaszra,
és nézed a három pontot” – írta,
mire lesütöttem a szemem, és
elröhögtem magam.

„Te akkora bunkó vagy!” –
írtam.

„De szeretsz…”
„Hát nem tudom.”
„Dehogynem”
„Mit írtál majdnem másfél

percig?”
„J betűket”



„Hülye” – nevettem el újra
magam, aztán a szám szélét
harapdálva megráztam a fejem,
és megint küldtem egy üzenetet.

„Ennyi? Semmi válasz?”
„Mit akarsz hallani, Beka?”
„Tudod, mit? Semmit” –

zártam le a beszélgetést.
„Oké”
„Ne már!” – küldtem el

nevetve.
„Beka, tudod, hogy imádlak” –

írta, mire elmosolyodtam.
„Te vagy a hetedik



legklasszabb lány, akit valaha
ismertem!” – kaptam meg a
következő üzenetet, amitől még
jobban nevetni kezdtem.

„Utállak!” – küldtem el.
„Sosem utáltál.”
„Nem vagy te túl magabiztos?”

– kérdeztem.
„Azt nem tudom, de Tomó

mindjárt indul sétálni.”
„Ó. Oké. Akkor lejövök” –

zártam le a beszélgetést, és
becsuktam a fürdőszobaajtót
magam mögött, hogy elkészüljek.



5.

Azóta nem találkoztam Tomival,
hogy Balogh unokahúgának az
esküvőjén szakítottam vele, mire
idézett egy dalszöveget az egyik
számukból, és elsétált. Tudtam,
hogy kínos lesz a viszontlátás,
ezért szerettem volna hamar
túllenni rajta. A lift megállt a
szálloda halljának szintjén, ahol
néhány tizenkét év körüli lány
várakozott a felvonóra. A vizes



fürdőruhájukra körbetekerték
magukon a törülközőjüket, és
valószínűleg a szobájukba
szerettek volna feljutni, amikor
megérkezett a lift, velem együtt.
Ahogy megláttak, tátott szájjal
néztek rám, és felcsillant a
szemükben az a semmivel össze
nem téveszthető felismerés és
sokkhatás, amikor egy hírességet
látnak maguk előtt hús-vér
valójában. Annyiszor láttam már
ezt a tekintetet az elmúlt
években, de soha nem tudom



megunni.
– Sziasztok, lányok –

köszöntöttem őket kedvesen,
mert látványosan sokkot kaptak.

– Szia – hebegték.
– Hogy vagytok? –

érdeklődtem, megpróbálva
oldani a feszültséget.

– Jól – motyogták alig
hallhatóan.

– Klassz – mosolyogtam rájuk,
majd helyet cserélve velük
kiszálltam a liftből, ők pedig be.
Amíg be nem zárult az ajtó,



némán állva néztek rám, majd
amikor a felvonó elindult, a zárt
ajtókon át is hallottam a
sikoltásukat. Mosolyogva
megfordultam és a hallban lévő
fotelek irányába igyekeztem,
ahol észrevettem Tomit, aki
nekem háttal ült az egyik
fotelben.

– Szia – szóltam, amikor a
közelébe érve a látóterébe
kerültem.

– Beki! – nézett fel a
telefonjából mosolyogva, és



azonnal felpattant, hogy puszival
üdvözöljön. Egy kicsit
mindketten zavartak voltunk,
elég hülye dolog először
találkozni az exszel, de azt
hiszem ez olyan, amin mindenki
átesik előbbutóbb. – Hogy vagy?
Baromira jól nézel ki! – dicsért
meg, és azt hiszem, őszintén
gondolta, nem udvariasságból.
Egy egyszerű farmersortot
viseltem magas szárú converse-
szel és ujjatlan fekete pólóval,
amihez sok karkötőt és egy



nyakláncot választottam
kiegészítőnek. A hajamat szárítás
után kiengedve hagytam, és
gyakran túrtam bele,
hátrasöpörve az egészet, ami
egyfelől a zavartságomat leplezte,
másfelől pedig emlékeztetett
arra, hogy legközelebb ne
felejtsek otthon minden csatot.

– Köszönöm – mosolyodtam el.
– Hogy vagy? – érdeklődtem.

– Jól, nagyon jól – bólogatott. –
Éppen sétálni indultam. Nem
jössz velem? – invitált a kedvenc



tevékenységére.
– Nem, köszönöm, csak

köszönni akartam, a többiek már
biztosan várnak.

– Oké. Én járok egyet a koncert
előtt. Kiszellőztetem a fejem.

– Rendben. Jó szórakozást! És
sok sikert a fellépéshez, látni
fogom – szóltam lelkesen.

– Oh, kösz. Az jó lesz. A Mind
olyan lány is lesz.

– A himnuszom – ironizáltam,
de nem nagyon értette.

– Ja, tényleg – röhögött, bár



nem pontosan tudtam, hogy
miért. – Te, Beki.

– Igen? – kérdeztem.
– Amikor dobtál, két hónapja…

– kezdte, mire összeszorítottam a
fogamat. Laza hétfő délutáni
témának nem rossz.

– Igen?
– Én frankón azt hittem, hogy

Nagy Márk miatt dobsz. Közben
meg mondja, hogy nem vagytok
együtt, meg semmi – meredt rám
erősen gondolkodva.

– Öhm. Tomi, régen volt már,



és tökre örülök, hogy akkor
teljesen normálisan tisztázni
tudtuk, de ha nem baj, nem
szeretnék erről beszélni… –
hadartam idegesen.

– Ja, jó, nem pálya, csak
gondoltam, megkérdezem,
hogy… Ha úgy nincs senki, meg
nem zavarok bele semmibe,
esetleg érted,
megpróbálhatnánk… Jó páros
voltunk – közölte.

– Gondolod? – pislogtam
zavartan, mert én nem egészen



így emlékeztem.
– Ja.
– Tomi, bocs, de…
– Jó, vágom, felejtsd el. Csak ha

egyszer úgy van. Menjünk el
sétálni – ajánlotta fel.

– Ööö. Rendben, köszönöm,
észben tartom – mondtam furán.

– Oké. Csapj bele – emelte fel a
kezét.

– Most komolyan? – néztem rá
szörnyülködve.

– Persze – tartotta felém még
mindig a tenyerét.



– Jó. Hogy? Ököllel, vagy sima
pacsi? Bocs, de én ebben béna
vagyok – motyogtam, miközben
kezdtem úgy érezni, hogy ez
életem egyik legabszurdabb
szituációja, és teljesen kiégek
tőle.

– Csak így – csapott végül ő a
tenyerembe, aztán kiment a
szálloda ajtaján, és elkanyarodott
jobbra.

Ott álltam teljesen ledöbbenve,
amikor Márk mellém lépett, és
mindketten a kijáratot bámultuk,



holott már senki nem volt ott.
– Hogy ment? – érdeklődött.
– Hát – meredtem magam elé.

– Elhívott sétálni, megkérdezte,
hogy újrakezdjük-e, aztán
lepacsiztunk. Vagy mi – adtam
elő a rövid verziót, majd Márkra
néztem.

– Gondolom, ezek után dobsz –
bólintott tettetett szomorúsággal.

– Igen – feleltem habozás
nélkül. – Bocs, Márk, de…
Fogalmad sincs, hogy mire van
szükségem. Még sosem pacsiztál



le velem – közöltem, és kitört
belőlünk a röhögés.

– Hát itt vagytok? – lépett oda
hozzánk Körte.

– Igen – közölte Márk, mintha
ez nem lenne elég egyértelmű
abból, hogy ott állunk a hallban.

– Jól van – biccentett. – Agybajt
kapok.

– Mi történt? – kérdeztem.
– Az történt, gyerek, hogy

mindenki idióta. Aszádékat
felismerték a medencénél a
kisgyerekek, ezért rájuk ugrottak,



Pepének a torkába kapaszkodott
egy a vízben, hogy „húzza”, mire
az majdnem megfulladt, az
úszómesternek kellett kiszednie,
mert lilult a feje. Bogyó meg
Puding feltették a Snapchatre,
ahelyett, hogy segítettek volna.
Sleisz valami ekcémát kapott a
klóros víztől, olyan a háta,
mintha rohadna, átkozottul
undorító, fogalmam sincs, mit
csináljak vele. Pabló beszorult a
szaunába, Evelin hívta a
személyzetet segítségért.



Mondtam, hogy ki kellett volna
másznia a kulcslyukon… Közben
a szálloda igazgatója
panaszkodott, hogy állítólag a
hozzánk tartozó „szép arcú
kislány” inzultálta a szálloda
egyik idős törzsvendégét. Szóval
hol az istenben van Daniella? És
miért érzem úgy, hogy egy csapat
csimpánzt hoztam el? És
különben is, ti mit műveltek? –
fejezte be a hadarást, és kérdőn
nézett ránk.

– Várjuk a többi csimpánzt,



hogy menjünk a koncertre? –
érdeklődtem visszatartott
nevetéssel.

– Hm – tűnődött el Körte. – Itt?
Így? Nyugiban? Ti ketten?

– Miért olyan elképzelhetetlen
ez? – kérdeztem értetlenül.

– Azért, gyerek, mert ha ti
ketten öt percnél tovább vagytok
kettesben, akkor az vagy
balhészagú, vagy korhatáros –
förmedt ránk dühösen.

– Körte – veregette meg Márk a
vállát. – Nyugi. Túl stresszes



vagy. Lazíts!
– Te ne nyugtass engem, Márk.

Valami nem stimmel. Tudom!
– Na jó, én megnézem

Daniellát – hátráltam ki a kis
privát körből.

– Én pedig lövök egy fellépés
előtti szelfit – indult el Márk a
másik irányba.

Körte a fejét kapkodva nézett
hol az egyikünkre, hol pedig a
másikunkra.

– Túl normálisak vagytok! Mi
van veletek? Mi folyik itt? –



kérdezte, aztán a mellé lépő
recepciósra förmedt, aki felé
nyújtott egy papírt.

– Mi az? – ordította le szegényt
a tetovált menedzser.

– Uram, aláírná ezt? Az egyik
családi szobában eltört lámpáról
a nyilatkozat, miszerint az önök
társaságának tagja, nevezetesen
Bogyó úr tette.

– Bogyó úr, mi? Hát én
beszarok – firkantotta alá a nevét
Körte idegesen.



A délután hat órakor kezdődő
Evelin és a Fogd be Aszád
koncerttel vette kezdetét a Zala-
napok rendezvénysorozat,
aminek első, hétfői napját
nyitotta a BPRP kiadó három
fellépővel. A hoteltől a lepukkant
turnébuszunkkal mentünk át
Zalakarosról a helyszínre, a klíma
nélküli járgányban gyöngyözött a
homlokunk és a rövid út ellenére
is kellően levert minket a víz,
mire megérkeztünk, ami annak
volt köszönhető, hogy június



utolsó hétvégéjére beállt a
rekkenő hőség. A Snapchatre
feltöltött fotóm harmincnégy
fokot mutatott, a képre hiába
húztam rá a fekete-fehér filtert,
akkor is látszott rajta, hogy
konkrétan „mindjárt
megdöglünk” arcot vágunk. A
csoportszelfin egyedül Nagy
Márk nézett ki kifogástalanul,
neki még az is jól áll, ha szenved
a melegtől, mindenki más
azonban csapzottan és kissé
tébolyultan meredt a kamerába.



A luxusbuszunkat valószínűleg
lenyúlta Taylor Swift, így mi
abban a roncsban fuldokoltunk,
amit Balogh bérelt nekünk a
turnéra. És nem eresztette el
nagyon magát, amikor az
összeget kiállította az „utaztatom
a turnén a zenészeimet”
projektre, mert az ócskavas, ami
a rendelkezésünkre állt,
idősebbnek tűnt, mint a kiadó
zenészei együtt, összeadva a
korukat. Az út alatt Márk rám
sem nézett, ahogyan én sem rá,



abszolút közömbösséget
tettettünk egymás iránt, így
aztán, amikor végre
megérkeztünk, és mindenki az
ajtó felé csörtetett, hogy végre
leszálljon, a szívem felugrott a
torkomba, mert Márk elkapta a
kezem, és visszahúzott.

– Mit művelsz? Hülye!
Meglátnak – tettem a kezem a
mellkasára, és óvatosan eltoltam
magam tőle.

– Csak gondoltam, elköszönök
a koncert előtt – ragadott meg, és



maga felé húzott. Erőtlenül
felnevetve kaptam el a fejem,
hogy kitérjek a csókja elől, és a
busz ablakán át a többieket
figyeltem, ahogyan kiszedik a
cuccokat. Látszólag eszükben
sem volt felnézni.

Márk észrevette, hogy mitől
tartok, ezért leült az ülésre, és
laza mozdulattal az ölébe húzott,
majd a derekamat átfogva
belepuszilt a nyakamba, amitől
hangosan felnevettem, és bár
biztos voltam benne, hogy most



lebukunk, valahogy mégsem
törtem magam annyira, hogy
felálljak az öléből. Éppen
remekül elvoltam. Az előttünk
lévő ülések tökéletes takarásában
hosszasan megcsókoltam Márkot,
majd amikor sikerült
elszakadnunk egymástól, a
szemébe néztem.

– A színpad mellett leszel a
koncert alatt? – kérdezte.

– Nem – ingattam a fejem
azonnal.

– Miért nem? Szeretném, ha ott



lennél – közölte, mire sóhajtva
lesütöttem a szemem.

– Márk, nem szeretném, ha ott
látnál a fellépés alatt. Csinálj
mindent úgy, ahogy szoktál, ne
figyelj rám, ne foglalkozz velem –
suttogtam aggódva, mert ez volt
az első alkalom, amikor, ha még
titkosan is, de a barátnőjeként
vagyok jelen egy koncertjén. És
ismerve Márkot, hajlamos
előtérbe helyezni az olyan
dolgokat, amik neki a
legfontosabbak, ezt pedig nem



engedhetem, miközben ezrek
állnak ott miatta.

– Van itt valaki? – hallottuk
meg hirtelen Anti hangját, aki
felszállt a buszra, és mivel mi
lebuktunk a hátsó ülések közt,
nem lehetett biztos benne, hogy
ott vagyunk. Riadtan néztem
Márkra, aki egy laza mosollyal
felém hajolt, és adott egy gyors
puszit, majd lelökött az öléből és
felállt. Miközben én halk
puffanással estem be az ülések
közé, és hangtalanul a



csuklómhoz kaptam, azon
tűnődtem, miért van az, hogy én
minden ilyen titkos perc
végeredményeként lezuhanok
vagy leesek valahonnan. Márk
egy abszolút nem feltűnő
pillantást vetett rám, hogy
ellenőrizze, élek-e még, aztán,
mintha semmi nem is lenne ott,
továbbsiklott a tekintete rólam,
és Antihoz szólt.

– Ja, itt vagyok.
– Ó, de jó!
Anti megindult, és egyre



közelebb hallottam a lépteit, mire
Márk határozottan megállt előtte,
és az ülés támlájára tette a kezét,
ami mögött én lélegzet-
visszafojtva bujkáltam.

– Márk, segítened kellene,
Daniellával most hordjuk a
merch cuccokat a pulthoz, és
fogalmunk sincs, hogy hol
vannak az aszádos párnák. Van
kedved megkeresni?

– Nincs – mondta Márk
egyszerűen.

– Miért nincs? – döbbent meg



Anti.
– Mert nincs – közölte, én pedig

a szememet összehúzva ingattam
a fejem, és egy hirtelen
mozdulattal megütöttem Márk
térdhajlatát, amitől
megbicsaklott. Anti ebből annyit
látott, hogy Márk majdnem
összerogyott vele szemben állva,
én pedig az ülés takarásában alig
bírtam visszatartani a nevetésem.

– Jól vagy? – hallottam Anti
csodálkozó hangját.

– Aha, csak… Kiment a térdem.



Néha szokott – improvizált Márk,
és egy óvatlan, dühös pillantást
vetett rám.

– Szóval tényleg nem segítesz
nekünk? – kérdezte újra Anti,
mire megint Márk térdéhez
nyúltam, és hátulról beleböktem,
amitől újra kiment alóla a lába. –
Márk, minden oké? – érdeklődött
Anti aggódva.

– Aha. Na, menjünk, inkább
segítek megkeresni a… bármit –
értette meg végre Márk, hogy
miért bökdösöm.



– Hú, kösz, nagyon beúsztunk,
még ki kell pakolni, közben már
sorban állnak a márkcsintós
bögrékért, Daniella az előbb is
üvöltött valakivel, hogy
hivatalosan csak hatkor nyit a
merch shop, közben meg
nincsenek meg a párnák, és
mindjárt kezdenek Aszádék.

– Jól van, Anti, de figyelj,
beszélhetünk valami olyanról,
ami érdekel? – kérdezte Márk.

– Öhm. Persze – lombozódott
le Anti, mire újra megböktem



Márk térdét, aki ettől már
idegesen felszisszent.

– Mármint – javította ki magát.
– Mondd csak tovább, maximum
nem figyelek – szépítette a
helyzetet. Mármint szerinte.

– Oké – nevette el magát Anti,
és hallottam a távolodó lépteit. –
Amúgy – torpant meg, mire
megint visszatartottam a
lélegzetemet. – Nem láttad Bekit?

– Nem – vágta rá azonnal
Márk.

– Hé! Megvannak a párnák! –



lépett fel Daniella is a buszra. A
szememet forgatva dünnyögtem
magamban valami olyasmit,
hogy „ezt nem hiszem el”, és
örültem volna, ha más már nem
száll fel arra az átkozott járműre,
amiben százmillió fok volt, és
aminek az üléséről leesve
várakoztam, hátha tiszta lesz a
levegő, és leléphetek.

– Na, szuper, akkor kösz, Márk,
de így nem is kell segítened –
lelkesedett Anti. – Daniella, te
sem láttad Bekit? – érdeklődött.



– Nem. Márk, te nem láttad? –
kérdezte Daniella.

– Miért tőlem kérdezgetitek?
Fogalmam sincs, hol van. A
százas listámon pontosan a
kilencezredik helyen szerepel,
hogy Beka hol van, mit csinál,
vagy egyáltalán mi van vele –
közölte idegesen.

– Jó, nyugi. Csak kérdeztük –
rémült meg Anti.

– De ne tőlem kérdezzétek! –
ismételte meg Márk ingerült
hangsúllyal. – Na, lépjünk le,



dögmeleg van itt – indult meg
Márk, majd hallottam, hogy
Daniellára förmed. – Hová mész?

– A busz végébe. Ott maradt a
napszemüvegem – válaszolta a
lány.

– És? Minek az? – kérdezte
Márk.

– Jézusom, ember! Mi a szar
van? Ha idegbeteg vagy, akkor
szedjél hangyát. Na, átengedsz?

– Jó, bocs, tényleg egy kicsit
feszült vagyok – ismerte be Márk.
– Hozom a szemüveged, merre



van? – próbálta menteni a
helyzetet, ami kezdett
menthetetlennek tűnni.

– Az ülésemen – hangzott
Daniella megenyhült hangja.

Márk elhaladt mellettem, és
lehajolva felkapta a
napszemüveget, majd pillanatok
alatt vissza is ért vele.

– Tessék.
– Kösz – szólt Daniella.
– Nincs mit – felelte Márk. – Na,

szálljunk már le – indult meg, és a
távolodó lépteket hallva végre



fújtam egy hatalmasat. –
Várjatok, ott maradt a telefonom,
jövök utánatok – szólalt meg
Márk, és visszasietett a busz
hátuljába.

Az ülés mögé lehajolva
vigyorogva nézett a szemembe.

– Jól vagy, Beka? – kacsintott
rám.

– Szerinted? – kászálódtam fel
idegesen. – Mi lenne, ha egyszer
végre te kerülnél ilyen lehetetlen
helyzetbe? Miért mindig én esek
egy hatalmasat?



– Te pedig bökdöstél! Tudod,
milyen hülyén nézhettem ki?
Sleisz most azt hiszi, hogy
idegrángásom van – közölte
felháborodottan, mire
felnevettem.

– Mert bunkó voltál vele –
magyarázkodtam. – Menj, mert
várnak – néztem a szemébe
mosolyogva.

– Oké – hajolt oda, és adott egy
gyors csókot.

– Jó koncertet.
– Kösz – suttogta.



– Szeretlek – tettem hozzá.
– Ezt is kösz – vágta rá, mire

felnevetve megráztam a fejem.
– Borzalmas vagy! –

vigyorogtam.
– Tudom. Ezért szeretsz –

hajolt oda, és hosszasan
megcsókolt, miközben a
zsebemben lévő telefonom őrült
hangerővel kezdett üvölteni.

„Repítette a hírnév,
Ő szárnyra kapott,
Bárki bármit ígér, én
Hullócsillag vagyok” – énekelte



Márk hangja a telefonomban,
mire értetlenül nézett rám.

– A Márker app – magyaráztam
meg a kissé abszurd helyzetet. –
Óránként emlékeztet az esti
koncertedre – tettem hozzá.

Márk magabiztos mosollyal
nézett rám, mire megráztam a
fejem.

– Mielőtt bármit hinnél, csak
azért van letöltve a Márker app,
mert az elmúlt hetekben így
tudtam követni a
legegyszerűbben, hogy mikor



van fellépésed vagy dedikálásod,
és… Miért? Miért vigyorogsz? –
kérdeztem feladva a dolgot.

– Beka. Nem kell
megmagyaráznod. Mindig is
tudtam, hogy Márker vagy.
Látszott rajtad.

– Tényleg? Na ne mondd –
forgattam a szemem.

– De. Láttam, ahogyan áhítattal
néztél. Ahogy vágytál rám. És
imádtál – kezdte magyarázni,
mire felröhögve megragadtam a
tarkóját, és magamhoz húzva



megcsókoltam. Az ülésre dőlve
Márk rám feküdt, és a forró
buszban a csókjai közt
kapkodtam a levegőt, amikor…

– Márk! Jössz már? – szólt Anti
a busz elejéből.

– Persze – nézett fel az ülés
mögül Márk, és lekászálódva
(rólam) Anti felé indult.

– Mi van a hajaddal? –
méregette Anti.

– Semmi, miért?
– Összeborzolódott – jegyezte

meg.



– Ja. Igen. Nagyon kerestem a
telefonomat – köhintette, én
pedig mosolyogva hallgattam,
ahogyan leszállnak a buszról.

A pulzusom a torkomban
dobogott, és nem bírtam
abbahagyni a vigyorgást, így a két
ülésen végigfekve megpróbáltam
összeszedni magam, és minden
erőmmel azon voltam, hogy újra
egyenletesen vegyem a levegőt.
Semmi kétség nem fért hozzá,
őrülten szerelmes voltam Nagy
Márkba. És az, hogy ezt



viszonozva éreztem, olyan
boldogsággal töltött el, hogy
legszívesebben világgá
üvöltöttem volna. Pech, hogy
egyáltalán senkivel nem
oszthattam meg a határtalan
örömömet. Néhány percnyi
relaxálás után felültem, amikor is
Körte jelent meg a busz ajtajában.

– Gyerek? – kerekedett el a
szeme. – Te meg mit művelsz itt?
Azt hittem, már mindenki
elment.

– Én csak… – rágtam a szám



szélét riadtan. – Lepihentem egy
kicsit.

– Miért? Nem vagy jól? Mi van?
Elég piros a fejed.

– De, de, jól vagyok –
erősködtem. – Semmi bajom.
Csak gondoltam, alszom egyet –
közöltem, de ahogy kimondtam,
éreztem, hogy ez mennyire
hülyén hangzik. Körte gyanúsan
fürkészve méregetett.

– Túl sokat vagy Aszádékkal –
hagyta annyiban a dolgot, és a
kezét nyújtotta felém, amit



megragadva a menedzserem
felrántott az ülésről.

– Minden készen áll a
koncertekre? – érdeklődtem.

– Daniella és Anti a merch-
standnál, Aszádék a színpad
mögött, Nagy Márk a backstage-
be ment, hogy interjúkat adjon a
helyi médiának, a közönség a
színpad előtt várja a kezdést… –
sorolta.

– Szuper – biccentettem. –
Akkor menjünk.

– Te gyerek…



– Hm? – kérdeztem, miközben
leszálltam a buszról és feltettem a
napszemüvegemet.

– Nem kell megnézned Nagy
Márk koncertjét, Aszádék után
leléphettek a fiúkkal. Evelin
biztosan marad az Üres Utcák
fellépésén, de Bogyóék
visszamennek veled, ha…

– Körte – fordultam felé. –
Semmi gond. Szívesen
megnézem Nagy Márkot.

– Jó, csak… tudod. Volt
köztetek az a balhé. Az a néhány.



És gondoltam, nem biztos, hogy
jó lenne neked, ha látod, ahogyan
a számaidat énekli. Vagy amit
együtt toltatok a Pop/Rockban…

– Nem lesz gond. De azért
köszi, hogy gondoltál erre –
mosolyogtam rá.

– Aham. Hát jó – bólogatott.
– Hol leszel a koncertek alatt? –

érdeklődtem.
– A színpad mellett. Aszádékat

és Nagy Márkot is élőben
streamelem az oldalaikon.

– Értem – bólintottam. – És



nem bánnád, ha én nem lennék
ott veled? – kérdeztem, mire
Körte szemöldöke összerándult,
ezért így folytattam. – Nem
szívesen megyek a backstage-be,
egy rakás helyi újságíró, blogger
és rádiós faggatja Nagy Márkot,
ha a közelében látnak, akkor
biztosan be akarnak vonni az
interjúkba, kérdezgetni fognak
arról, hogy mi a véleményem a
Hullócsillag-könyvről, meg
ilyesmi – túrtam a hajamba
zavartan.



Körte átgondolta a dolgot, és
idegesen biccentett.

– A fenébe. Ez igaz. Jó, ne gyere
a színpad mögé – értett egyet,
majd megakadt. – De akkor hol
leszel?

– Szerintem hátramegyek a
tömeg mögé, leülök ott valahol,
és megnézem a három koncertet
onnan – vonogattam a vállam.

– Gyerek, ennek nem örülök –
sziszegte aggódva. – Senkit nem
tudok melléd adni, még Sleiszék
is melóznak…



– Nyugi – simítottam meg a
karját. – Megleszek. És különben
is. Egyszer hadd legyek én is csak
egy néző – kértem nagyokat
pislogva.

– Ez így akkor sem pálya. Várj,
szerzek melléd egy biztonságit –
tervezgetett, mire kétségbeesve
néztem rá.

– Körte! – ragadtam meg a
karját. – Nehogy mellém rakj egy
testőrt! Semmi szükség rá, semmi
bajom nem lesz! Te jó ég, itt
vagyunk a Zala-napokon, ha



parádézni kezdek, mint valami
amerikai sztár, akkor végem van!

– Jól van, gyerek, én értelek, de
azok a kommentek –
idegeskedett.

– Azok nem valóságosak –
nyugtattam, és csak magamban
tettem hozzá, hogy remélem. Ha
az ember híres, elkerülhetetlen,
hogy kap ilyen-olyan negatív
kommenteket is. Addig nincs baj,
amíg valaki azt írja, hogy utálja a
zenémet, utál engem, vagy ehhez
hasonló. De az utóbbi időben



beesett néhány „legszívesebben
agyonverném egy péklapáttal” és
„ha találkoznék vele, jól
megtépném” típusú vélemény is,
ami miatt anyu és Körte is majrés
lett egy kicsit. Én igyekszem nem
felvenni ezeket a dolgokat, és
hiszem, mert hinnem kell, hogy
ezek csak a fotelforradalmárok,
akik mindenkiről és mindenről
megmondják a véleményüket, de
ezt kizárólag a Facebook előtt
ülve teszik, a valóságban oda sem
szólnának. Vagyis bízom benne.



Felszegett állal, eltántoríthatatlan
arckifejezéssel meredtem
Körtére, aki éppen azt tesztelte,
hogy mennyire vagyok
határozott, és amikor látta, hogy
nagyon, idegesen megrázta a
fejét, jelezve, hogy ezzel nem tud
mit kezdeni. A jelenlétem
bezavart a megszokott menetbe,
és hirtelen nem tudta, hogy mit
kezdjen velem, mert azon túl,
hogy féltett a sajtótól, féltett attól,
hogy Nagy Márk fellépését
lássam, és féltett attól, hogy



valami negatív atrocitás ér, még
meg is sajnált.

Ugyanis az új számaim az
I l lúzió kivételével mind Márk
dalai lettek, a régiekkel pedig jó
ideje nem léptem fel, mert
Gerihez köthetők.

Így aztán egy ideje úgy alakult,
hogy nem igazán adok koncertet.
Az új albumomig semmi esetre
sem. Körte pedig szörnyen
fájlalta ezt, ahogyan egyébként
én is, mert hiányoztak a
koncertek és a fellépés, de amióta



a közönségem egyszer elkezdte
Geri nevét skandálni a Késtél
éneklésekor, azóta nem vállaltam
önálló koncertet. Ugyanis
Gerinek hála, az életem nyitott
könyv mindenki előtt, egy halom
interjút adott velem és a
számaimmal kapcsolatban, a
Késtél és Offline albumok
mindegyik daláról elmondta,
hogy a kapcsolatunk melyik
szakaszáról szólt, mit, hogy és
mire értettem a dalszövegekben,
onnantól kezdve pedig nem



szívesen nyúltam vissza azokhoz
a zenéimhez. Csak az Illúzió volt,
amit nyugodt szívvel
előadhattam volna, de az igen
kevés egy koncerthez,
akármilyen hosszúra nyújtom is,
vagy akármeddig énekeltetem a
közönséget. Ezért aztán ezen a
nyáron én kísérőként veszek
részt a turnén, rajtam kívül
mindenkinek volt dolga. Körte
menedzserkedik, Evelin, Aszádék
és Nagy Márk fellépők, Anti és
Daniella pedig a kiadónál nyári



munkát kaptak, így velünk
tarthattak a turnén. A feladatuk a
koncerteken való Aszád- és Nagy
Márk-cuccok árusítása. A nyári
melót egyébként Körte intézte
nekik, mert Balogh úgyis
merchárusítókat keresett, és
Körte úgy gondolta, sokkal jobb
lenne, ha nem valami idegen
jönne velünk, hanem a
társaságunk olyan tagjai, akik
amúgy kimaradnának a turnéból.
Sőt, hosszas tárgyalás után
sikerült azt is elérni Baloghnál,



hogy fizet nekik a munkájukért,
mert eredetileg nem akart, így
Körte kibulizta, hogy lesz
fizetésük. Ahogy számolgattunk,
levonva a kaját, néhány
helyszínen a szállást, és egyéb
felmerülő költségeiket, a nyár
végére annyit tudnak spórolni a
munkából befolyt összegen, hogy
Anti vehet egy új szemüvegtörlőt,
Daniella pedig egy csomag rágót.
Talán. De nem számít, a lényeg,
hogy így együtt tudtunk lenni.
Mindenki hasznos volt, egyedül



én nem találtam a helyem, mert
idegen volt számomra a turné
fellépés nélkül. Körte pedig
pontosan ráérzett erre, jól ismert,
ezért szomorúan magához húzva
adott egy puszit a fejem tetejére.

– Legalább vegyél fel egy full
capet, vagy valamit, hogy ne
ismerjenek fel annyian –
töprengett.

– Nem fogom álcázni magam,
az szörnyen szánalmas lenne –
meredtem rá unottan. – Ráadásul
– tettem hozzá. – Csak az Üres



Utcák logós sapkák közül
választhatnék, és azt hiszem,
érthető okokból, azt nem veszem
fel – magyaráztam, de Körte nem
is figyelt rám, mert úgy tűnt,
eszébe jutott valami.

– Milyen okos vagy, gyerek! –
csapkodta meg a vállamat. – Várj
itt! – hagyott ott, és bement a
backstage részlegbe. Értetlenül
ácsorogtam a színpad mellett,
ahol néhány tizenéves lány
papírral a kezében várt valakire.
Mivel Márker pólót viseltek, nem



volt nehéz kitalálni, hogy kit
szeretnének elcsípni, az elkerített
színpad mögötti résznél
kukucskáltak, miközben az őr
sokadszorra szólt rájuk, hogy
hagyják szabadon a backstage
bejáratát.

Hiába mondta Körte, hogy
várjak ott, nem hittem, hogy szó
szerint értette, így kissé
elsétáltam a backstage
bejáratától, hogy ránézzek
Antiékra, akik a színpad melletti
kis standon árusítottak. A pulton



az Evelin és a Fogd be Aszád, az
Üres Utcák, valamint a Nagy
Márk termékek voltak kipakolva.
Az asztal megközelíthetetlennek
tűnt, mindenfelől körbekerítették
őket a rajongók az árak és
méretek felől érdeklődve. Anti
baseballsapka alatt izzadva,
alkarjával a homlokát törölgetve
megállás nélkül szolgálta ki a
vásárlókat, Daniella pedig a saját
stílusában találta meg a közös
hangot a vevőkkel.

– Nem hallom! Mit?



Hangosabban! Márker micsodát?
Beszélj már érthetően! – üvöltött
egy lánnyal, aki elkerekedett
szemmel nézett rá, és zavartan
megismételte, hogy mit szeretne.

Nincs mese, Daniella a bűbájos
stílusával biztosan jó
kereskedőnek bizonyul a turné
alatt. Mivel nem fértem oda
hozzájuk, és nem is vettek észre,
messziről mosolyogva figyeltem
őket, amikor valaki hirtelen
megragadta a karomat. Pabló
volt, az Üres Utcák alacsony tagja,



nem mellesleg pedig Evelin
barátja.

– Beki, éppen téged kerestelek
– mosolygott rám.

– Igen?
– Mizu? – érdeklődött, mire pár

pillanat alatt átgondoltam a
helyzetet, és nevetve
bólintottam.

– Körte küldött, hogy ne legyek
egyedül, ugye?

Pabló lemondóan csettintett
egyet.

– Hát, erre hamar rájöttél.



– Nem volt nehéz – röhögtem
fel.

– Jó, tényleg Körte küldött, azt
mondta, nem akarja, hogy
egyedül legyél a…

– Tömegben? – kérdeztem, és
mindketten felnevettünk, mert ez
jól jött ki. Az Egyedül a tömegben
az Üres Utcák leghíresebb száma.

– Jövök veled, jó? – kérdezte,
amikor kiszórakoztuk magunkat.

– Persze, köszi, de én arra
gondoltam, hogy hátulról, a
tömeg mögül nézem meg a



koncerteket, és az lehet, hogy… –
kezdtem.

– Most arra célzol, hogy
alacsony vagyok, és nem fogok
látni semmit, ha hátul állok? –
meredt rám, mire azonnal
megráztam a fejem, és
szabadkozni kezdtem.

– Nem, dehogy, nem úgy
értettem, hanem, mert ha
szeretnéd, akkor nézheted
Evelint a színpad mellől is, és… –
hebegtem, mert úgy éreztem,
vérig sértettem Pablót, aki



lehajtott fejjel hallgatott, és
rázkódni kezdett a válla. Te jó ég!
Most sír? Ugye nem sír? Jézusom!
Nem sírhat a beszólásom miatt az
Üres Utcák rappere. A következő
pillanatban Pabló felnézett rám,
és kiderült, hogy nem sír, hanem
éppen nem bírja abbahagyni a
röhögést.

– Látnod kellett volna a fejed,
hogy elvörösödtél – vihogta.

– Ez nem volt vicces! Tudod,
hogy megijedtem? Azt hittem
megsértettelek! – háborodtam



fel.
– Beki – hagyta abba a nevetést

végre, és szórakozottan nézett fel
rám. – Az ország egyik
leghíresebb hiphopcsapatának
vagyok alapító tagja. A csajom a
legmenőbb gyerekbanda
énekese, ráadásul olyan dögös,
mint az állat. Érted. Ha
fennakadnék azon, hogy kicsit
alacsonyabb vagyok, mint az
átlag, akkor szar arc lennék. És én
nem akarok szar arc lenni.

– Hű – hallgattam mosolyogva,



és rájöttem, baromira tisztelem
Pabló gondolkodását.

– Arról nem beszélve, hogy
mindenhová bemegyek
gyerekjeggyel – tette hozzá, mire
hangosan felröhögtem. – Na. És
ha nem haragszol, most én leszek
a testőröd, ha már úgy döntöttél,
hogy elkószálsz. Ha bárki
inzultálni próbál téged, csak szólj,
és lefejelem a térdét – közölte, és
utat törve előttem megindult, én
pedig nevetve követtem,
miközben kikerülve az



embereket, akik utánam
fordultak és összesúgtak
mögöttem, azon gondolkodtam,
hogy Evelin egy pillanatig sem
túlzott, amikor az első randijuk
után kétségbeesetten közölte,
hogy Pabló tök vicces, és azt hiszi,
megkedvelte. Mert Pabló tényleg
vicces. És nem mellesleg
nagyszerű ember, így bátran
kijelenthetem, az elmúlt év egyik
legjobb történése volt, hogy ők
ketten megtalálták egymást,
akkor is, ha az egész egy óriási



véletlennek volt köszönhető a
CsASz-forgatás előtt.



6.

A színpad előtt ácsorgó óriási
tömeget kikerülve
hátrasétáltunk, és leültem a fűbe,
miközben Pabló két percre
magamra hagyott, amíg hozott a
közeli bódéból két jéghideg
ásványvizet. A fűben ücsörögve
néztem hátulról a koncert
kezdésére váró embereket és az
előttem elhaladókat, akik közül
néhányan rám csodálkoztak,



voltak, akik messziről lefotóztak,
mások azonban észre sem vettek,
csak siettek tovább. Akik
felismertek, nem jöttek oda
tolakodóan, nem szóltak oda
nekem, csak összesúgtak,
egymást bökdösve felém
mutattak, vagy éppen úgy
szelfiztek, hogy a háttérben ülve
benne legyek. Én a
napszemüvegem mögül
figyeltem az eseményeket
körülöttem, nagyon sok idő után
először nézőként. A szabadtéri



koncertre ezrek gyűltek össze, a
tűző napsütésben ácsorogva
várták, hogy kezdődjön a
programsorozat, miközben a
késő délutáni órában még mindig
rettenetes hőség volt, amit a
tömeg hatására százszorosnak
éreztem. Törökülésbe húztam a
lábam, majd készítettem néhány
videót és szelfit a Snapchatre,
promózva Aszádékat, hogy az ő
koncertjükre várok, majd lőttünk
Pablóval is egy közös képet, és
feltöltöttem az oldalaimra. A



tömeg hirtelen felmorajlott és
tapsban tört ki, ezért a nyakamat
nyújtogatva próbáltam az
emberek közti résen át meglátni,
hogy mi történik a színpadon. A
műsorvezető lépett az
emelvényre, ő kapta az ovációt,
illetve inkább az, hogy végre
történik valami, és felkonferálta
az est első fellépőit.

– Fogadjátok sok szeretettel az
Evelin és a Fogd be Aszád
formációt! – üvöltötte
torkaszakadtából, mire a tömeg



sikongatni és tapsolni kezdett, a
színpadra pedig kirohant Evelin
és a három Aszád.

– Bexi! – hajolt le mellém egy
lány hirtelen. – Ne haragudj, de…
Csinálhatunk egy… – mutatta
felém a telefonját.

– Persze – mosolyogtam rá,
mielőtt befejezhette volna, és
mellém hajolva elkészítette a
szelfit. A lány, aki elég bátor volt
ahhoz, hogy megszólítson,
boldogan elfutott mellőlem, én
pedig újra a színpad felé



fordultam, ahol Evelin a
mikrofonhoz lépett.

– Helló, Zala-napok! –
üdvözölte üvöltve a közönséget,
akik újabb hatalmas tapsban
törtek ki. – Hogy vagytok? –
kérdezte.

Egyöntetű választ kapott
sikoltás formájában, mire a
szétszaggatott, csupán cafatokban
lógó ujjatlan pólóban, apró
farmersortban és bakancsban
megjelenő Evelin vigyorogva
bólintott, a csuklószorítójával



megtörölte verejtékező
homlokát, és a szájához emelte a
mikrofont.

– Az első számunk a…
– Madárijesztőőőő! – üvöltötte

a közönség.
– Nem, nem – nevette el magát

Evelin.
– Mákos guba! – találgattak

tovább.
– Nem talált – vigyorgott. –

Bemelegítésnek kezdjük talán a…
– húzta tovább a közönséget. –
Deviáns kisfiúval! – üvöltötte be a



címet, abban a pillanatban pedig
Bogyó tépni kezdte a húrokat. És
a Deviáns kisfiú című dallal
elkezdődött az Evelin és a Fogd
be Aszád koncert.

Egy nyolc év körüli gyerek
elordította magát mellettem, és
az anyja kezét rángatva berohant
a tömegbe, ahol a közönség egy
emberként ugrált. Miközben
Snapchatre készítettem egy
videót a kezdésről, a mellettem
ülő Pablóra pillantottam, aki
büszkén figyelte a színpadot,



azon belül is a barátnőjét, aki úgy
sikított a mikrofonba, mintha
nyúznák.

– Eszméletlen, nem? – lökött
oldalba Pabló.

– Ühüm – nevettem
kamerázva, sok-sok videót osztva
meg a követőimmel, ezzel is
népszerűsítve Aszádékat.

Aszádék a színpadot tűző
nappal szemben zenéltek,
minden számukat óriási
tapsvihar és ováció kísérte.
Vegyes közönség hallgatta a



koncertet, ott voltak a hardcore
fannak számító kisgyerekek és
szüleik, akik Aszádék miatt
érkeztek, ott voltak az Üres Utcák
fellépésére váró, az együttes
logójával ellátott full capekben
várakozó hiphoprajongók, és ott
voltak a tömegben a Márker
pólót viselő, nagyrészt lányokból
álló társaságok, akik az est
headliner fellépőjét, Nagy Márkot
várták kitartóan.

Pablóval a nézők mögött, a
földön ülve hallgattuk Evelinéket,



amikor is kérdőn felém nézett.
– Te Beki – kezdte.
– Hm? – pillantottam felé, és

sziszegve fogtam meg a vállamat,
ami leégett a tűző napsütéstől.

– Kérdezhetek?
– Persze.
– Azon agyaltunk Evelinnel,

hogy mi van most… Mármint
veled.

– Én jól vagyok, köszönöm –
feleltem mosolyogva.

– Nem úgy – ingatta a fejét. –
Hanem hogy ugye, amikor



dobtad Tomit, akkor mindenki
azt hitte, hogy Nagy Márk és te…

– Rosszul hittétek – vágtam
közbe automatikusan.

– Ja, azt vágjuk. De hogy így
most akkor nem jársz senkivel,
nem?

– Nem – ingattam a fejem, és a
szám szélét harapdálva tűnődtem
azon, hogy vajon merre megy el
ez a beszélgetés. Eléggé rosszat
sejtettem.

– Aha – gondolta át. – Jó,
gondoltam, megkérdezem, mert



van egy haverom, Evelin ismeri
is, és ő elég jó fej, kérdezgetett
rólad… – kezdte.

Ó, a francba.
– Khm – túrtam a hajamba. –

Ez tök jó, meg kedves tőled, hogy
gondoltál rám, de most
egyáltalán nem érzem úgy,
hogy…

– Ja jó, persze, nem akartam
tolakodni, vagy ilyesmi, csak ott
lesz a Balatonon hétvégén, ahol
ti, és kérte, hogy kérdezzem meg,
hogy…



– Miért lesz ott, ahol mi? –
húztam össze a szemem, bár a
napszemüvegem sötét lencséjétől
ez nem látszott.

– Technikus a fesztiválon, ahol
Aszádék és Márk fellépnek
péntek este – magyarázta.

– Ó, értem – biccentettem.
– Szóval kérte, hogy

kérdezzem meg, van-e valami
olyan profilod, ahol bejelölhet
vagy rád írhat. Nem mondtam
meg neki a Hannah Montaná-s
kamu Facebookodat, gondoltam,



előbb megkérdezlek.
– Kösz, hogy nem adtad meg.

Az tényleg privát profil, csak a
nagyon közeli barátaim ismerik.

– Oké. Akkor mit mondjak
neki? Mert amúgy jó srác, én ezer
éve ismerem, és tényleg rendes…

– Elhiszem, hogy rendes, de
most nem igazán szeretnék
senkit megismerni – feleltem.

– Jó. Oké, akkor lepattintom.
Csak gondoltam, megkérdezlek,
mert Evelinnel arról dumáltunk,
hogy lehet nem ártana neked egy



normális srác. Mert azért valljuk
be, nem sok olyat ismersz –
közölte.

– Hogy érted? – csodálkoztam
el.

– Hát, ott volt neked mocsok
Geri, meg Tomi… – sorolta. –
Mármint. Tomi a haverom, és a
banda tagja, de basszus, néha,
amikor nem tudok aludni, rá
gondolok – mesélte, mire
akaratlanul is felnevettem. – Geri
patkány, azt mindenki tudja,
talán még ő is. Szóval ha ezek



után szeretnél egy normális
srácot ismerni, csak szólj, és
összehozlak Gáborral.

– Gábor a technikus –
memorizáltam mosolyogva.

– Így van.
– Hát, köszi, nem felejtem el –

biccentettem. – De várj –
akadtam meg, mire Pabló rám
nézett. – Említetted Gerit és Tomit
is. Nagy Márkot kihagytad –
emlékeztettem.

– Mert vele együtt szúrtátok el.
Ott senki nem hibás, csak… nem



tudom. Nem működtetek.
– Oh. Értem.
– Pedig fogadtunk, hogy mi

lesz Tomi után veled. Mindenki
bebukta, csak anyukád palija
nyert. Nem is keveset – ingatta a
fejét dühösen.

– Ti fogadtatok? – néztem rá
felháborodottan, és nem hittem
el, hogy az összes barátom
hazardírozik a
nyomorúságomon. És mi az,
hogy György nyert? Hogy került
a fogadásba? Ez nem igaz!



Dühödten néztem Pablóra, aki
pont olyan arcot vágott, mint aki
elszólta magát. – Na, mesélj csak
– meredtem rá bosszúsan.

– Nem nagy ügy – kezdett
rögtön szépíteni. – Amikor
dobtad Tomit és leléptél apádhoz
néhány napra, akkor összeültünk
és megtettük a téteket. Mindenki
arra fogadott, hogy összejöttök
Nagy Márkkal, még Körte és a
dögös idegenvezető csaja is…

– Ők akkor Londonban voltak!
– háborodtam fel.



– Facetime – intézte el Pabló
egy legyintéssel. – Szóval anyád
palija azt mondta, hogy szerinte
egyedül akarsz most lenni, de
mindenki más állította, hogy
Nagy Márk és te újrakezditek –
mesélte. – A török tag bukta a
legnagyobbat.

– Kemál is fogadott? – tátottam
el a számat.

– De mekkora összeggel! –
emlékezett Pabló.

– Óriási. És mégis hol köttetett
ez a fogadás, amiről csak én nem



tudtam?
– Természetesen nálatok –

mondta egyszerűen.
– Milyen barátok vagytok ti? –

háborodtam fel.
– A fogadás óta szegények –

vágta rá kapásból. – De van egy
hirtelen meggazdagodott
nevelőapád – tette hozzá, mire
hitetlenkedve felnevettem.

A színpadon zenélő Aszádék
hirtelen abbahagyták a zenélést,
mire odakaptuk a fejünket.
Bogyó, Pepe, Puding és Evelin



izzadtan, kifulladva várakoztak,
miközben felment az emelvényre
a műsorvezető egy hat év körüli
kisfiú kezét fogva. Elvette a
döbbent Evelintől a mikrofont, és
beleszólt. A közönség értetlenül
figyelte az eseményeket.

– Elnézést, hogy megzavarom
a koncertet, de ez a kisfiú, Attika
elveszítette a szüleit – mondta,
mire a kisgyerek zokogni kezdett.
– Kérem, ha valakinek ismerős ez
a gyerek, küldje a szülőket a
színpad melletti backstage



bejáratához – mondta a
műsorvezető.

A közönség soraiból sokan a
nyakukat nyújtogatták, hogy
lássák az alacsony gyereket, mire
Pepe lerakta a basszgitárját,
előrelépett, megfogta a
hónaljánál a gyereket, és a
magasba emelte, hogy mindenki
jól lássa. A számat tátva figyeltem
az eseményeket, mire a
közönségből egy férfi integetni
kezdett, és utat törve magának a
színpad felé ment. Úgy tűnt,



Attika megtalálta a
hozzátartozóját.

– Hopp! Úgy látom, az apuka
érkezik! Na, szuper. Nézd csak,
Attika – mutatott a műsorvezető
a tömegre.

Attika végre abbahagyta a
bőgést, és amíg a tömeg
megtapsolta a happy endet, a férfi
a színpadhoz ért, ott pedig a
biztonságiak segítették fel az
emelvényre. Nagyjából minden
mobil rögzítette a család megható
egymásra találását, és amíg



ezeknek legalább a fele abban a
pillanatban posztolta is a videót,
Attika apja hálásan nyújtott kezet
az együttesnek, miközben a
műsorvezető a mikrofont feléjük
tartva közvetítette a megható
pillanatot.

– Nagyon köszönöm, srácok –
hálálkodott a férfi.

– Igazán nincs mit – felelte
Pepe. – Régi álmom volt egy ilyen
Oroszlánkirály-jelenet – ismerte
be a mikrofonba szólva. Az egész
közönség egy emberként



röhögött fel, és sokan azt kezdték
üvöltözni, hogy lemaradtak róla.
– Szabad esetleg…? – kérdezte
Pepe, mire a férfi nevetve
megvonta a vállát, és átadta a
megtalált Attikát Pepének, aki a
színpad szélére állt, és kiélvezve
azt, hogy legalább ezer telefon
mered felé, megemelte a
gyereket a közönség felé.

Akkora ovációt kaptak, hogy
nem volt néző, akinek nem ült
vigyor az arcára, majd Evelin
eldobta a kiürült ásványvizes



flakont és folytatódott is a
koncert. Gyorsan feltöltöttem a
Snapchatre Pepe Disney-
pillanatát, és örömmel
konstatáltam, hogy Aszádék
fellépésének a végére nem csak
mém lett belőlük, de jelentkezett
a híradó is interjúra, hogy
meséljék el az eltűnt kisfiú cuki
történetét…

A koncert után sokáig beragadt
a fejembe a Madárijesztő, és
miközben Pablóval hátul ültünk,
a körülöttünk sétáló emberek



minket kikerülve siettek a
pultokhoz, hogy oltsák a
szomjúságukat valamivel,
amikor is egy lány megállt
előttünk.

– Hé! – szólt Pablónak.
– Hé! – nézett fel rá Pabló

csodálkozva.
– Te az Üres Utcákban vagy,

nem?
– De – biccentett Pabló.
– Klassz – bólogatott a lány. –

Nem kéne ott lenned? – mutatott
a színpadra, mire Pabló szeme



elkerekedett.
– Bazz! – pattant fel, és nevetve

a szám elé kaptam a kezem. A
nagy koncertnézés közepette
elfelejtettük a fellépését. – Utána
visszajövök – kiáltott vissza felém
rohanás közben.

Mosolyogva intettem neki, és a
telefonomat a kezemben fogva
üldögéltem tovább.

Egyedül maradtam, de nem
bántam, mert tudtam, hogy a
többiek mind elfoglaltak.
Evelinék a koncert után



autogramokat osztottak a
rajongóiknak, Körte
felügyeletével interjúkat adtak, és
a backstage-ben lerogyva
pihenték ki a koncert
fáradalmait. Nagy Márk a
fellépése előtt az úgynevezett
VIP-esekkel fotózkodott a színpad
mögött. Az ilyen koncerteken a
szervező ismerőseit, régi barátait,
a gyerekét, és annak
osztálytársait nevezzük VIP-
eknek, akik akkor is
benyomulnak a színpad mögé, ha



erre a menedzsment semmilyen
lehetőséget nem akar adni. Ők
jönnek a „de mi bejöhetünk,
mert” indokkal, és ez ellen
teljesen felesleges harcolni, ha
szeretné az ember, hogy újra
meghívják, akkor ezek íratlan
szabályok, amiket célszerű
betartani. A közönség mögött
üldögélve ezzel pontosan
tisztában voltam, mert
számtalanszor csináltam én is,
mint fellépő. És miközben
elkezdődött az Üres Utcák



fellépése, amit a közönség
egyöntetű fejbólogatással
fogadott, ütemre, ahogyan azt
kell, Lili üzent nekem. Szinte az
egész koncertet végigbeszéltük. Ő
tudni akarta, milyen újra az, hogy
együtt a teljes csapat, és
érdekelte, hogy minden rendben
van-e Nagy Márkkal, mert a
húgom, mint Ősmárker, nehezen
viselte, hogy ki kell hagynia a
turnét és Nagy Márk koncertjét.
Én pedig tudni akartam, hogy
milyen az élet otthon, anyuval,



Györggyel és György tizenhárom
éves lányával, Natasával. Akivel
kapcsolatban, hála a jó égnek,
nem igazolódott be a legnagyobb
félelmem, és remekül kijönnek
egymással. Lili még csak tizenegy
éves lesz, ez pedig szerencsére az
a kor, amikor az ember még egy
percen belül meg tud kedvelni, és
értelemszerűen meg is tud utálni
valakit. György lányával az előbbi
történt, én pedig ettől boldog
voltam, mert sok-sok év után
kezdett úgy tűnni, hogy megint



normális család leszünk.
„Beki? Hahó! Beki!” – írt Lili, és

miközben a telefonom
folyamatosan rezgett a
kezemben, elkaptam a
tekintetem a színpadról, ahol az
Üres Utcák éppen a Mind olyan
lány című számát adta elő. Tomi
a színpadon sétálva (mi mást is
csinálhatott volna), a legnagyobb
átéléssel szavalta a refrént.
„Lehetsz jófej, lehetsz kedves,
lehetsz nyájas, lehetsz rendes, a
végén megszívod, mert aki neki



kell, az úgyis az az óriási seggfej.”
Hát, ja. Van ez így.

„Itt vagyok” – írtam vissza a
húgomnak, aki éppen azt
ecsetelte csalódottan, hogy
megszakad a szíve, amikor a
Márker app jelez neki, és nem
lehet ott a kedvence közelében.
Na igen, mi már csak ilyen
Márker család vagyunk. Az Üres
Utcák fellépésének végéhez
közeledve egyre nagyobb lett a
tömeg, már nem csak előttem,
hanem mellettem és mögöttem is



álltak az emberek. A nap
lenyugvóban volt, a színpadot
még gyéren megvilágította, de
már nem úgy, ahogyan Evelinék
szemét égette ki a délutáni
fellépésen. Kezdett zavarni, hogy
körülöttem mindenki áll, így
feltápászkodtam, leporoltam a
sortomat, és érdeklődve
figyeltem, ahogyan a tömeg az
időközben kiürült színpadot
tapsolja, majd az első sorokban
elkezdték skandálni, hogy „Nagy
Márk! Nagy Márk!”, ami



ragadósnak bizonyult, és rövid
időn belül a körülöttem állók is
megállás nélkül üvöltötték.
Körbefordultam a telefonommal,
és feltöltöttem egy videót erről a
Snapchatre, majd a színpad felé
kaptam a fejem, mert
mindenfajta felkonf nélkül
elkezdődött a Mr. A híressé vált
első dallama, mire a tömeg
őrjöngve sikoltozni és ugrálni
kezdett. A következő pillanatban
pedig hanyag lazasággal besétált
a színpadra Nagy Márk.



„When I stepped into a club,
everybody shoots hooray” –
kezdte énekelni, a közönség
pedig szó szerint megőrült ettől,
és amikor már azt hittem, ezt
nem lehet fokozni, Nagy Márk az
első sorokban állók közül
valakire kacsintott, vagyis
elnézést, márkcsintott egyet. És
akkor már mindenki sikított. De
tényleg mindenki. A tömeg a
koncert kezdésének hallatán
nyomulva megindult a színpad
irányába, engem pedig magukkal



sodortak, így hamarosan a
közönség közepén találtam
magam, de egy pillanatig sem
bántam. Ilyet én ritkán élhetek
meg, és bár tudtam, hogy emiatt
Körte kitekeri majd a nyakam,
egyáltalán nem érdekelt, mert jó
érzéssel töltött el nézőként részt
venni az eseményen. Ráadásul a
körülöttem állók hihetetlenül
jófejek voltak, felismertek ugyan,
de csak mosolyogtak rám egyet,
illetve készült rólam egy-egy
óvatlan fotó is, de semmi más



nem történt, én pedig
megpróbáltam visszafogni
magam, és nem rajongóként
viselkedni. Mert az furcsán vette
volna ki magát.

Nagy Márk a színpadon állva
énekelte a Mr. A-t, ami a Pop/Rock
műsor duett-hetén vált igazán
ismertté, és ami azóta is az egyik
legkedveltebb szám tőle,
függetlenül attól, hogy
feldolgozásról beszélünk. Ezzel
nyitotta a koncertet, olyan
hangulatot teremtve a fellépésen,



amire nem sok előadó képes.
Néztem őt, ahogyan énekli az „I
look so good, I look so fine” részt,
imádta a színpad, imádta a
közönség, és mosolyogva
megráztam a fejem, mert közben
imádtam én is. Nem lehetett nem
szeretni, jobb volt, mint bárki,
akit előtte láttam, az egész
színpadot betöltötte teljesen
egyedül, nem hiányzott semmi és
senki. Ő egyedül is elég volt. A
Mr. A végén alig hallottam a
hatalmas tapstól, ráadásul, mivel



valaki mellettem fütyült, kis
időre teljesen megsüketültem, és
csak ezek után derült ki a
következő dal címe, amit ismét
brutális ovációval fogadott a
tömeg.

– Úristen! Úristen! – üvöltötte
mellettem egy lány, teljesen
extázisban. – Ez a Nélküled! A
Nélküled! – ordította igazából
nekem, mire derülten
bólintottam egyet. Már az első
dallamok alapján felismertem.
Persze, hogy felismertem, én



írtam.
Márk mosolyogva a színpad

elejére sétált, leült az egyik
erősítőre, és lazán a tömeg felé
tartotta a mikrofont,
egyértelműen jelezve, hogy
megénekelteti őket. A közönség
pedig imád énekelni, és imádja,
ha az előadó engedi énekelni.

„Néma csend, a múltunk
széttört darabjai mindenhol” –
szólt a szám eleje több ezer
torokból, ami valamilyen okból
kifolyólag mindig egy nagy



lányhangnak hat, akkor is, ha
fiúk is vannak a közönségben.

„A sötét falra vetülő arcképed
látom, tudva, csak egy újabb
álomfolt” – énekeltette tovább
Márk a tömeget, akik szépen
szóltak. Fantasztikusan szépen.
Majd a mikrofont a szájához
emelve felállt, és beszállt a dalba.

„Egyszerűbb lenne utálni téged,
ha hagynád, hogy ne szeresselek”
– énekelte, nekem pedig
akkorákat dobbant a szívem,
hogy szinte beleszédültem. Ott



állt a színpadon, én ott álltam a
tömeg soraiban, és hiába volt
köztünk több ezer ember, nem
számított, mert tudtam, hogy
Nagy Márk valahol engem keres
a rengeteg arc között, csak nem
talál.

„Mégis ezer napot választanék
egyedül, ha még egyet eltölthetnék
veled” – énekelte, vele együtt
pedig több ezren körülöttem. Ez
volt az első alkalom, hogy élőben
hallottam tőle a Nélküledet, és
ahogyan ott álltam a



közönségében óvatos mosollyal
az arcomon, vigyázva arra, hogy
akár kamerázhatnak is, csak arra
tudtam gondolni, hogy soha,
senki nem tudná úgy elénekelni
ezt a számot, mint ő. Mert neki
írtam. És ha Nagy Márk igazán ért
valamihez, akkor az a fokozás,
így sikerült mindenkit meglepnie,
amikor a refrén után egyszerűen
leguggolt a színpad szélére, majd
leugrott róla, és már ott is volt az
első sorban, a rajongói között. A
szám elé kaptam a kezem, és a



színpad melletti kivetítőre
néztem, ahol az élőkép tovább
mutatta a jelenetet. A
biztonságiak anyázva indultak
meg Nagy Márk felé, hogy
kiszedjék az őt ölelgető, szinte
fojtogató Márkerek szorításából,
de tekintettel arra, hogy ez nem
kordonos színpad volt, csak két
oldalról tudtak benyomulni, hogy
rendet rakjanak, miközben Nagy
Márk mosolyogva igyekezett
viszonozni mindenki ölelését, aki
körülvette. A szám alapja ment,



de nem volt annyi helye, hogy a
mikrofont a szájához emelje, és
miközben Nagy Márkot
szétszedték a Márkerek,
mindenki sikongatva nézte a
kivetítőt, én pedig a színpad
oldalában álló dühödt Körtét
kerestem a tekintetemmel, aki
Márknak próbált üvölteni, és bár
messze volt tőlem, valami
olyasmit tudtam elképzelni, hogy
„megöli, ha egyszer kiszabadul
onnan”. Semmit nem ért a
fenyegetése, mert Márknak



kisebb gondja is nagyobb volt
éppen, a mikrofon ide-oda
ütődött, ez mind hallatszott,
valami szakadt és recsegett is,
míg végül a biztonságiak elérték
Nagy Márkot, és visszalökték a
színpadra. Márk kócosan,
folyamatosan röhögve ingatta a
fejét, és végignézett magán. A
fehér (szponzor) pólója szanaszét
szakadt rajta, az ujja rojtokban
lógott, mellkas részen pedig több
helyen végig volt tépve.
Miközben a Nélküled alapja még



mindig szólt, Márk nevetve
beletúrt a hajába, és a szájához
emelte a mikrofont, úgy nézett le
az első sorra.

– Csajok, leszakítottátok a
pólómat – mondta, majd egyetlen
mozdulattal levette magáról,
mire óvatos nevetéssel
lesütöttem a szemem, és azt
hiszem, hogy aznap sokadszorra
süketültem meg. Én még az
életben nem hallottam akkora
sikoltást, amit Nagy Márk
félmeztelen látványa okozott, és



amíg így folytatta a koncertet,
aminek mindenki kifejezetten
örült (néhányan szerintem
sokkot is kaptak), addig a színpad
szélén Körte a fejét fogva
lerogyott egy hangfalra, és azt
hiszem, elgondolkodott az életén.
Nem hibáztattam érte.

Nagy Márk tehát póló nélkül
énekelt, ami, khm, nem kis
örömet okozott a Márkereknek.
A műsorvezető ugyan egyszer
megindult felé egy váltás pólóval
a kezében, amit szándékában állt



odaadni neki, de a színpad
közepéig sem jutott, amikor az
első sorokban állók elkezdték
megdobálni mindennel, ami a
kezük ügyébe került, hogy
megakadályozzák. Kapott
palackot, műanyag poharat, egy
szelfibotot és egy plüsst is. Hamar
feladta, és inkább visszavonult, a
Márkerek pedig elérték a
céljukat, Nagy Márk félmeztelen
maradt. Szóval így ért véget a
Nélküled… Nem tudom, hogy
végül mi kapott akkora tapsot, a



szám, az előadás, vagy Nagy
Márk híres six packje, de
kétségtelen, hogy nem kis ováció
kísérte a dalt.

– Oké – fújta ki magát Márk, és
megtörölte az arcát, ami rúzsos
lett attól, hogy valaki
mindenképpen meg akarta
csókolni (?) az első sorban. – Volt
már, hogy valakit nem tudtatok
kiverni a fejetekből? – szólt a
mikrofonba hanyag mosollyal az
arcán, és amíg a Márkerek azt
üvöltözték a színpad irányába,



hogy „igen, téged!”, addig én
ösztönösen lehunytam a
szemem. Mert tudtam, hogy a
Theory of a Deadman-feldolgozás
jön. Amit azért választott Márk a
Pop/Rock-döntőre, mert
megtetszett neki a
csengőhangom, amikor Kemálnál
ültünk. Out Of My Head. Az egyik
legintenzívebb emlékem Nagy
Márkról. Semmi extra, csak
ültünk este a gyrosozóban, tele
félelmekkel és kétségekkel, még
nem ismertük egymást jól, de



mégis olyan volt, mintha ezer éve
tartana az a hét, és akkor… És
akkor elkérte az előadót és a
szám címét. Mert ezt választotta a
döntőre.

Az emlékek sűrűjéből hirtelen
visszacsöppentem a koncertre,
ahol Nagy Márk felkonferálta
magának azt a dalt, amivel végül
elveszítette élete versenyét.

– Out Of My Head – mondta
márkcsintva, és óriási taps
közepette folytatta. – És küldöm
ezt a számot…



– Ó, te jó ég! – állt meg bennem
az ütő, és földbe gyökerezett
lábbal vártam, hogy befejezze a
mondatot.

– Küldöm ezt a számot egy
lánynak, aki tudom, hogy ott van
köztetek – mutatott körbe a
közönségen, mire a legtöbb
Márker csillogó szemmel ismert
magára. – Igen, ott van lent –
folytatta Márk, fokozva a
hangulatot. – Valahol – tette
hozzá laza mosollyal, és énekelni
kezdett. – „I, I, I, I, I can’t get you



out of my head, God knows, I’ve
tried, but I just can’t forget. Those
crazy nights, and all the things
that we did, I, I, I, I, I, I can’t get
you out of my head.”

A tömegben állva, miközben
mindenki feltartott kézzel tapsolt
körülöttem, én Nagy Márkot
hallgattam, ahogyan a kedvenc
dalomat énekli, és a boldogságtól
kicsordulni készülő
könnyeimmel küzdve, nagyon
ügyelve arra, hogy kívülállóként
ne lássák rajtam, mennyire



odavagyok a koncerttől,
magamban ismételgettem Márk
kimondott szavait. Vagyis az
utolsót. Valahol…



7.

A koncert után, a hotelbe
visszaérve Körte nem volt
boldog. Egy kicsit sem. Úgy
álltunk előtte lesütött szemmel,
mint az ötéves gyerekek, akik
tudják, hogy rosszat tettek, és
elkapták őket.

– Komolyan mondom, én
beszarok rajtatok! – fújta
folyamatosan a magáét. –
Viselkednétek végre úgy, mint a



zenészek? Mint akiknek ez a
munkájuk? – nézett végig
rajtunk. A hotel külső
medencéjénél volt a kiosztás,
ahol magunk lehettünk, mert a
vendégek mind a svédasztalos
vacsoráért tolongtak a szálloda
éttermében. – Az egyik
félmeztelenül parádézik a
színpadon! – kezdte idegesen. –
Tudod te, hogy mi van a neten?
Nyár van bazki, semmi hír nincs,
ezért mindenhol kiemelten
kezelték a magamutogatásodat!



Ráadásul letépték rólad a hülye
szponzorpólódat, ami miatt már
jelentkezett a cég nálam, hogy a
szerződésed arról szól, hogy
HORDJAD a felsőt a koncerten,
amit neked küldenek! – osztotta
ki Márkot. – És ti! – kapta a fejét
Aszádék felé. – Egy percre
hagylak titeket magatokra a
backstage-ben, és adtok egy
interjút, amiben valami csajokról
magyaráztok? Gyerekzenekar
vagytok, bazki! Terjedjen már
tovább az agyatok a csajozáson és



bulizáson! És te! – fordult
Evelinhez. – Mondd meg az
aprónépség pasidnak, hogy ha
rábízok valakit, akkor tartsa a
szavát, leszarom, hogy fellépésre
ment, utána meg kellett volna
keresnie a gyereket, mert ebben
maradtunk! – ordította
idegbetegen. Rosszat sejtve
lehunytam a szemem, mert
tudtam, hogy most én
következem. – Ide figyelj, gyerek!
– fordult felém. Körte dühödten
meredt rám és csalódottan rázta



a fejét. – Azt mondtad, megnézed
a koncertet messziről, én pedig
azt mondtam, rendben. Erre mi a
szar van? Nem tudlak elérni,
hívogatlak ötezerszer, nem
veszed fel, én halálra aggódom
magam, majd kiderül, hogy ott
parádézol a tömegben,
énekelgetsz meg szelfizgetsz,
mint egy fuckin’ rajongó –
mutatta felém a telefonját,
jelezve, hogy tele van a Twitter
azokkal a képekkel, amiken
nézőként vagyok jelen. – Neked



teljesen elment az eszed? Napi
szinten moderálom az oldalaidon
a „legszívesebben leütném ezt a
nyomorék Bexit” típusú
kommenteket, de neeem, téged
ez nem érdekel, ma úgy
döntöttél, hogy leszarod az
aggódásomat, leszarod, hogy
anyád rám bízott, és én felelek
érted. Hát kösz! – fröcsögte az
arcomba csalódottan. – És ti
ketten! – nézett végül Antira és
Daniellára. – Ti okék vagytok –
legyintett hanyagul. – Na



mindenki tűnjön a szemem elől!
– tapsolt végül egyet, utalva arra,
hogy befejezte a kioktatásunkat.

Az egész társaság szétszéledt,
Anti és Daniella vacsorázni
mentek, Márk bement a
szállodába, Aszádék a bárba
indultak, Evelin pedig Pablóhoz.
Ott maradtunk ketten Körtével,
és gondoltam, ez megfelelő
alkalom, hogy elnézést kérjek,
amiért idegeskednie kellett
miattam.

– Hé! – néztem rá megbánva.



– Ne most, gyerek! – rázta meg
a fejét, jelezve, hogy ez nem így
működik.

– Ne már! Sajnálom, tényleg.
De amúgy klasszul éreztem
magam, és nézd, csináltam egy
tök jó felvételt a Nem bíromról –
kerestem elő a telefonomat.

– Marhára örülök, hogy jól
szórakoztál – dünnyögte. – De azt
hittem, hogy ennél több eszed
van – szúrt le újra.

– Körte, túlreagálod. Nem
történt semmi, tök jó fej volt



mindenki, és… – kezdtem.
– Igen, ez a szerencse. De

alakulhatott volna máshogy is.
– De nem alakult –

vigyorogtam.
– Gyerek. Értsd már meg

végre, hogy a dolgok nem a
szerencsén múlnak. Én azért
vagyok, hogy kizárjam a
szerencsét, és mindig tudjam,
hogy mi fog történni. Csalódtam
ma benned. Komolyan – mondta
a szemembe, és otthagyott a
medencénél.



Néztem, ahogyan Körte
bemegy a szállodába, és a szám
szélét rágva azon agyaltam, hogy
ezt hogy fogom helyrehozni.
Passz. Tippem sem volt.
Felmentem a szobámba, és
résnyire nyitva hagytam az ajtót,
miközben leültem az ágyra, és a
tenyerembe temettem az
arcomat. Pár másodperccel
később felnéztem a halk
kopogásra, és halvány mosollyal
fogadtam Márkot, aki óvatosan
körbenézett.



– Egyedül vagyok – segítettem
ki, mire bólintott, és becsukta
maga mögött az ajtót.

Szó nélkül leült mellém, és
érdeklődve figyelt.

– Minden oké? – kérdezte.
– Hát… – kezdtem. – Jól

kiakasztottam Körtét. Pedig nem
akartam.

– Nyugi – vonogatta a vállát. –
Ő Körte. Majd lenyugszik. Rád
soha nem haragszik sokáig –
nyugtatott.

– Nem tudom. Most eléggé úgy



tűnt, hogy berágott.
– Mert félt téged – vágta rá

azonnal.
– Tudom – bólintottam

szomorúan.
– Szóval… – váltott témát. – Ott

voltál a közönségben – ingatta a
fejét mosolyogva.

– Ühüm – biccentettem. –
Valahol – tettem hozzá a padlót
bámulva, mire Márk elnevette
magát, és az államat megfogva
maga felé fordította a fejem,
felém hajolt és megcsókolt.



Azonnal viszonoztam, és
miközben a mellkasomban
hullámzott az adrenalin,
beletúrtam Márk hajába, és
hagytam, hogy hátradöntve az
ágyon fölém hajoljon.

Éles kopogásra kaptuk föl a
fejünket, és riadtan néztünk
össze.

– Igen? – kiáltottam kissé
erőtlen hangon.

– Gyerek, én vagyok, engedj
be! – hangzott Körte hangja, mire
még a lélegzetem is elakadt.



– Szállj le rólam! – suttogtam
Márknak, és megpróbáltam
kiszabadulni alóla.

– Tudod, sokszor elképzeltem
már ezt a szituációt, de ott soha
nem az a vége, hogy szálljak már
le rólad – közölte szórakozottan,
de én annyira nem tartottam
viccesnek a beszólását, tekintettel
arra, hogy Körte az ajtó előtt
várakozott.

– Hülye! – hadartam suttogva.
– Egy pillanat! – ordítottam
Körtének, majd Márkra néztem. –



El kell tűnnöd!
– És mégis hogyan? – kérdezte

a homlokát ráncolva.
– Mássz ki az ablakon.
– Az emeleten vagyunk.
– Ugorj a medencébe –

tanácsoltam. Márk pislogás
nélkül nézett rám. Oké, talán ez
mégsem volt életszerű ötlet. – A
szekrénybe! – improvizáltam
tovább, a franciaágy melletti
gardróbra nézve.

– Mi? – kérdezte Márk úgy,
mint aki el sem hiszi, hogy ez



történik vele, majd hagyva, hogy
a mellkasánál toljam, addig
hátrált, amíg be nem lépett a
gardróbba.

– Bocs – mondtam, és már
csuktam volna az ajtót, amikor a
szemembe nézett.

– Akkor én… Itt leszek –
közölte.

– Csak pár perc. Lerázom
Körtét – hajoltam be a
szekrénybe, és adtam egy gyors
puszit a szórakozottan ácsorgó
Márknak, majd rázártam a



gardróbot.
– Igen? – kérdeztem Körtét,

amikor kinyitottam az ajtót, és
terveim szerint kemény lettem
volna, és elutasító, hogy minél
előbb lerázzam, de a látványa
teljesen kizökkentett, ugyanis két
tányérral a kezében állt előttem.

– Gyerek – kezdte mosolyogva.
– Durva voltam veled, bocs.

– Nem, semmi baj, igazad volt –
hadartam.

– Nem, ez nem így működik.
Rajtad töltöttem ki a dühömet,



amikor most egyébként sem
könnyű neked.

– De, hidd el, jól vagyok –
próbálkoztam.

– Azt mondod, de nem vagyok
benne biztos – került ki és ment
be a szobába anélkül, hogy
behívtam volna.

– Mi a két tányér? –
érdeklődtem eléggé rosszat
sejtve.

– Láttam, hogy nem mentél
Antiék után vacsorázni, hanem
felrohantál, és… Basszus,



gondoltam, ne már, kemény
voltam veled, úgyhogy
összeszedtem a svédasztalról egy
csomó mindent, és felhoztam,
hogy kajáljunk meg együtt. Csak
mi ketten – vigyorgott.

Nem bírtam megállni, hogy ne
mosolyogjak rá hálásan, mert
függetlenül attól, hogy éppen
Nagy Márkot bújtattam a
szekrényben, elmondhatatlanul
jól esett az, hogy Körte utánam
jött, ráadásul vacsorával. Hát, ha
azt vesszük, hogy én már



mennyit szenvedtem Nagy Márk
miatt, amióta ismerjük egymást,
igazán kibír fél órát a
szekrényben.

– Köszönöm – öleltem meg
Körtét őszinte szeretettel, majd
felraktuk a tányérokat az ágyra,
és felültünk törökülésben
egymással szemben.

– Tudod, azon agyaltam –
kezdte a menedzserem. – Hogy
észre sem vettem, hogy milyen
szar lehet most neked, minden
miatt. Előadóként koncertekre



jársz, de nem léphetsz fel,
mindenki párba rendeződött
körülötted, te pedig egyedül
vagy. Kockahas meg mutogatja
magát előtted, csajokat tölt fel az
instájára, bunkó veled… – kezdte
kibeszélni Márkot, mire
belemártottam a kihűlt sült
krumplit a ketchupba, és
megráztam a fejem.

– Nincs gond Márkkal.
– Olyan nincs, hogy nincs vele

gond – forgatta a szemét Körte.
– Nekem most nincs –



helyesbítettem. – De figyelj –
vettem át a szót. – Én tényleg jól
vagyok. És baromira élveztem a
mai koncerteket.

– Nagy Márkét is? – húzta össze
a szemöldökét.

– Körte – néztem a szemébe. –
Sok mindent lehet mondani Nagy
Márkra – kezdtem, tudva, hogy
ezt Márk is hallja. – De ismersz
nála jobb előadót?

Körte egy szelet rántott húst
fogva átgondolta a dolgot, és
megrázta a fejét.



– Nem – ismerte be.
– Na ugye. Ott voltam ma a

közönségével. Úgy néztem meg a
koncertet, mint egy néző, nem
úgy, mint… Mint én.

– Mint a dalainak a szerzője –
javított ki.

– És amit láttam, az nem
mindennapi. Tessék – vettem ki a
telefonomat a zsebemből, és az
utolsó videót elindítva
mindketten a kijelzőt figyeltük.

A koncert záró száma a Nem
bírom volt. Nem véletlenül. Mind



közül ez lett Nagy Márk
legerősebb, legpopulárisabb és
legtöbbet hallgatott dala. A
telefonomon, amit a magasba
emeltem a felvétel alatt, elénk
tárult a közönség, és egy
emberként ugrált több ezer
ember. A tömegből felvett videó,
ahonnan soha egyikünk sem lát
koncertet, olyan őrületes
hangulatot árasztott, hogy láttam
Körtén, ez őt is meglepi.
Mindenki teli torokból üvöltötte a
szöveget, Márk hangja alig



hallatszik a felvételen, elnyomja
a közönsége.

Nem bírok több vitát,
nem bírom.
Ez a kapcsolat mindkettőnknek

árt,
engedjük, hogy belepje a

homály.

Nem kell megmagyaráznom,
nem kell.
Éjjelente csak arra vágyom,
hogy emlékedet elvigye az



álmom.

Nem akarok emlékezni rád. Nem
akarok emlékezni rád, soha már.

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.



Nem érdekel mit mondasz,
nem érdekel.
Az erődet a gyengeségemből

nyered,
engedj el, ha nekem nem jó már

veled.

Nem akarok emlékezni rád. Nem
akarok emlékezni rád, soha már.

Nem akarom, hogy hívj, hogy
írj, hogy várj, hogy bánd,

hogy utánam rögtön találj
mást.



Hogy keress, hogy felejts, hogy
szeress, hogy utálj, hogy bánts,

hogy lásd az összes hibám.

Gyűlölt pillanataink emléke
felemészt,

Közös múltunk összes perce
kísért,

Hamis mosolyod reményeket
ígért,

És én elhittem neked az összes
mesét.

Nem akarok emlékezni rád. Nem



akarok emlékezni rád, soha már.

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.

Nem akarom, hogy hívj, hogy
írj, hogy várj, hogy bánd,

hogy utánam rögtön találj
mást.



Hogy keress, hogy felejts, hogy
szeress, hogy utálj, hogy bánts,

hogy lásd az összes hibám.
Nem akarok emlékezni rád,

soha már.

A videót megnézve Körte
elismerően bólintott.

– Átdobod ezt nekem?
– Persze – biccentettem, és már

küldtem is a felvételt, miközben
Körte a fonott szakállát
tekergette.

– Nem kérdés, hogy Nagy Márk



mennyire jó előadó. Sőt. Az
elmúlt hetekben, amíg együtt
voltunk a dedikálásokon és
koncerteken…

– Igen?
– Nem tudom, gyerek. Valami

történt vele. Egyre jobb, basszus.
És ami a legrémisztőbb, hogy bár
tudja, de most mégsem
seggfejkedik annyit. Nem szállt el
a Nélküled és a Nem bírom után,
pedig ezt a sikert feldolgozni is
kemény, nemhogy kezelni. De
bírja. Nagyon bírja. Valami van



vele – gondolkodott el. – Valami
történt, amíg Londonban voltam
– kezdte újra azt, amit azóta is fúj.

– Hát, nekem fogalmam sincs –
húztam ki magam. – És nem is
nagyon érdekel.

– Gyerek. Csak egyvalamit
mondj meg.

– Hm?
– Miért nem érdekel? – meredt

rám, és a kérdése hirtelen
váratlanul ért.

– Mert… – kezdtem, de
elakadtam. – Mert nem.



– Ennyi?
– Ennyi – feleltem a lehető

legmeggyőzőbben.
– És jól vagy?
– Jól, Körte! Miért ne lennék?
– Mert – kereste a szavakat. –

Mert nekem ez nem tetszik.
Titkolsz valamit, gyerek, látom,
amit látok – mondta bele az
arcomba, mire elakadt a
lélegzetem, és azt hiszem, ha
addig Nagy Márk nem fulladt
meg a bezárt gardróbban, akkor
valószínűleg neki is.



– Körte, ne már, hogy titkolnék
bármit…

– Ó, istenem! – meresztette a
szemét.

– Mi az? – rémültem halálra.
– Ó, gyerek, én agyoncsaplak!
– Körte, mi van? – kérdeztem

idegesen.
– Mondd, hogy nem!!! Mondd!
– De mi?
– Gyerek, ugye nem a tetves

Geri? Ugye nem?
– Mi van? – húztam össze a

szemem értetlenül. – Geri? Most



komolyan?
– Ó, de jó – fújta ki magát, látva

a reakciómat. – Bazki, már
aszittem, hogy titokban vele
kavarsz, csak nem mered
elmondani.

– Dehogy! Gyűlölöm Gerit!
Tiszta szívemből gyűlölöm –
közöltem őszintén.

– Hú, de megkönnyebbültem –
kapott a mellkasához. – Jó,
bíztam benne, hogy okos gyerek
vagy te, csak beugrott, hogy mi
van, ha fellángolt a régi cucc…



– Körte, én azt nem csak
eloltottam, de utána el is
árasztottam, hogy nehogy újra
fellobbanjon – nyugtattam meg.

– Akkor jó – mosolyodott el. –
Csak beparáztam, mert…

– Mert?
– Tudod… Az nagy szerelem

volt neked. Az a rohadék.
– Nem volt annyira nagy –

ráztam meg a fejem.
– Kit akarsz átverni? Ott

voltam, gyerek, végignéztem az
egészet.



– Régen volt, felejtsük már el.
– Alig várom – vigyorgott. –

Szóval akkor minden oké veled?
Mert úgy sajnállak néha.
Bekavart nekem ez a Bettydolog,
elvesz egy csomó időt, a többiek
is szanaszét, te meg… Csak
lézengsz.

– Egyrészt nem lézengek.
Hanem nagyon jól vagyok.
Másrészt. Én örülök a legjobban,
hogy Betty és te együtt vagytok.
Jó látni, hogy végre van életed.
Olyan igazi, felnőttéleted… Tudod



– mosolyogtam.
– Kösz, gyerek – pillantott rám

hálásan.
– Én köszi a beszélgetést, és a

vacsit is – tettem egymásra az
időközben kiürült tányérokat, és
búcsúzkodni kezdtem Körtétől,
mert kissé aggasztott Márk
állapota a szekrényben.

– Bármikor.
– Most ledőlök szerintem –

nyújtózkodtam, és eleresztettem
egy óriási kamuásítást.

– Oké. Pihenj, gyerek. Én még



megnézem Aszádékat, akik
korlátlanul vedelnek a bárban –
tápászkodott fel.

– Jó. Én szerintem elalszom
valami tévéműsoron – fogtam
meg a távirányítót, és terelés
gyanánt bekapcsoltam a tévét.
Bár ne tettem volna!

Körte az ajtóból visszalépett
egyet, és a képernyőre meredt.

– Ez most kezdődött? –
kerekedett el a szeme.

– Mi? – kérdeztem egy „ezt
nem hiszem el!” dünnyögéssel.



– Gyerek, ez a Szerelemre
hangszerelve! A kedvenc közös
filmünk! – lelkesedett.

– Ó, tényleg – pillantottam a
tévére. – De már annyiszor láttuk
– próbálkoztam.

– Ezt a filmet nem lehet
elégszer! – huppant le az ágyra, a
háta mögé rakott két párnát, és
még bele is bokszolt kettőt, hogy
kényelmes legyen, majd vidáman
meredt a képernyőre. – Csak tíz
perce kezdődött. De baró!

– Körte, én tényleg álmos



vagyok – próbálkoztam
tehetetlenül.

– Majd alszol utána! – intett le
hanyagul.

– Körte. Nem akarok bunkó
lenni, de tényleg leragad a
szemem, és nálad is van tévé –
erőlködtem, vállalva azt, hogy
esetleg vérig sértem. Hát, nem
sikerült. Sem vérig sérteni, sem
elküldeni. Le sem vette a szemét
a képernyőről, úgy válaszolt.

– Nézd, ez annyira mi
vagyunk! Imádom – bökött a tévé



irányába, mire megadva magam
sóhajtva lehuppantam mellé, és
néztem a filmet, ami az
énekesnőről és menedzseréről
szól. Egymilliószor láttuk
Körtével, tényleg ez a kedvenc
közös mozink, a film összes
betétdalát felénekeltem már, és
amikor csak van egy szabad
esténk, és ketten vagyunk, akkor
megnézzük. Bárcsak ne lett volna
Nagy Márk a szekrényben!

A telefonom rezgett, mire
azonnal megnéztem. Márk írt.



„Beka… Meddig tart a film?”
„Úgy másfél óra. Bocs,

mindent megpróbáltam…”
„Küldd ki vécére!”
„Hogy küldjek ki valakit,

akinek nem kell?”
„Azt nem tudom, de találj ki

valamit. Ha hallasz egy
koppanást, semmi gond,
elájultam!”

„Ne már! – írtam, és szinte
felnevettem. – Megoldom” –
küldtem el az üzenetet.

Körte kérdőn felém pillantott,



mire megráztam a fejem.
– Csak Márti, a barátnőm.

Sikerült zongorán lejátszania egy
nagyon nehéz Haydn
zongoraszonátát, és… –
füllentettem, de be sem kellett
fejeznem, láttam Körtén, hogy
már elveszítette az érdeklődését,
valahol Haydn környékén. –
Kérsz egy sört? – jutott eszembe a
nagyszerű ötlet, hogy hátha attól
hamarabb kell mosdóba mennie.

– Kösz, gyerek, az jólesne! –
bólintott Körte elismerően, és



kivettem a minibárból a dobozt,
majd a kezébe nyomtam. Négy
deci, megteszi.

Nagyjából negyedóra múlva
Körte végre elszakadt a
képernyőtől és kiment a
mosdóba. Abban a pillanatban
kiengedtem Márkot a
szekrényből, aki ott üldögélt, és a
telefonja kijelzője megvilágította
az arcát.

– Te mit csinálsz? – suttogtam
ledöbbenve.

– Játszottam a Márker appon.



Ezernégyszázhúsz hullócsillagot
gyűjtöttem.

– Gratulálok – nevettem el
magam halkan. – Tűnés – jutott
eszembe, hogy nincs sok időnk,
Márk pedig kimászott a
gardróbból és az ajtóhoz lépett.

A folyosóra kilépve azonban
azonnal visszaugrott, miközben a
fürdőszobából kihallatszott, hogy
Körte lehúzta a vécét.

– Mi az? – néztem Márkra
értetlenül.

– Jön Daniella – suttogta.



– A francba. Menj vissza a
szekrénybe!

– Ne már, Beka! Éhes vagyok –
közölte, de már vissza is toltam a
gardróbba, majd egy
másodpercnyi hezitálás után a
minibárhoz léptem, és kivettem
belőle két doboz mogyorót, meg
egy gyümölcslevet. A
gardróbajtót csupán résnyire
nyitottam, és bedobtam
Márknak, abban a pillanatban
pedig, ahogy kihúztam a kezem,
egyszerre nyitódott a bejárati és a



fürdőszoba ajtó.
– De szar volt a kaja – szólt

Daniella, és ezt köszönésnek is
vehettük. – Mit csináltok? –
pillantott felváltva Körtére és
rám.

– Filmet nézünk – válaszolta
Körte.

– Hát jó – bólintott a csellista,
aki ezt invitálásnak vette, felült az
ágyra, és bekapcsolódott a filmbe.

Körte és Daniella csendben
bámulták a tévét, én pedig az
ujjaimat tördelve minden egyes



alkalommal összeszorítottam a
fogaimat, amikor a gardróbból
azt hallottam, hogy Márk
mogyorót rág.

– Mi ez a hang? – nézett körbe
Körte kizökkenve a filmből.

– Csótány – vágtam rá azonnal.
– Mi? – kérdezték egyszerre.
– Tele van a hotel. Láttam is –

hazudtam. – Jó nagyok. És
ropogtatnak.

– Ropogtat? Ropogtat a
csótány? – meredt rám Körte
unottan.



– Igen. Eszik az épületet –
erősködtem, megpróbálva
meggyőzni őket ezzel a
baromsággal.

– Fúj! Le is pontozom ezt a
helyet a neten – vette a kezébe
Daniella a telefonját, Körte pedig
még mindig elgondolkodva
nézett rám.

– Fura – hagyta rám végül, és
tovább nézte a filmet. A
telefonomat nyomkodva írtam
egy üzenetet Márknak.

„Ne egyél! Hangos.”



Azonnal jött a válasz.
„Miért pont mogyorót adtál?”
„Nem tudom, ez volt az első,

amit megláttam.”
„Jó, mindegy. Amúgy, Beka…”
„Igen?”
„Ropogtat a csótány? Eszi az

épületet?”
„Improvizálnom kellett…” –

írtam, és alig bírtam ki nevetés
nélkül.

„Ugye ennek a filmnek nincs
második része?” – kérdezte.

„Nincs. Bírd még egy kicsit,



mindjárt vége.”
A kopogtatásra lezártam a

telefonomat, és érdeklődve az
ajtóhoz léptem. Anti érkezett
meg.

– Mi újság? – kérdeztem, és bár
direkt nem nyitottam ki az ajtót,
csupán kidugtam a fejem, Antit
nem igazán érdekelte, mert
benyomult mellettem.

– Nem láttátok Márkot?
– Nem – mondtam azonnal.
– Nem – ingatta a fejét Körte.
– Nem – felelte Daniella is.



– Fura. Nincs a szobájában. Hé,
ez a Szerelemre hangszerelve? –
pillantott a tévére, én pedig úgy
éreztem, feladom, nem bírom
tovább.

– Aha. Még van egy félóra
belőle – mondta Körte.

– De jó! Csináljatok nekem
helyet – nyitotta ki Anti a
minibárt, majd csalódottan
felnézett. – Nincs mogyoró!

– Megették a csótányok –
mondtam széttárt karral.

– Mi? – kérdezte Anti felvont



szemöldökkel.
– Semmi, semmi – hagytam rá.

És néztük tovább a filmet.
Négyen. Márk pedig még mindig
a szekrényben volt.

Soha nem akartam még
annyira, hogy véget érjen egy
film, a percek csigalassúsággal
teltek, és hiába ásítoztam,
tettettem, hogy elaludtam, vagy
nyújtózkodtam, a többieket
egyáltalán nem érdekelte. Úgy
döntöttek, hogy akkor is
megnézik a filmet a szobámban.



A fenébe. Mikor végre elérkezett
a vége főcím, a másodperc
töredéke alatt felkaptam a
távirányítót, és kikapcsoltam,
mielőtt még meglátják, hogy mi
következik, és azon is maradni
akartak.

– Na, ez szuper volt.
Mindenkinek jó éjt! – tapsoltam
kettőt. Mindhárman
bepunnyadva feküdtek az ágyon,
és fáradtan néztek rám. – Na!
Aludni akarok! – közöltem egy
cseppet sem udvariasan.



– Jól van már, gyerek –
tápászkodott fel Körte.

– Szép álmokat mindenkinek!
Tűnés – sürgettem a társaságot,
akik ásítozva kászálódtak fel.

Körte és Anti leléptek,
pechemre pedig Daniella maradt,
merthogy ő velem volt egy
szobában. Hiába erősködtem,
hogy búcsúzzon el Antitól
mondjuk valahol máshol, esze
ágában sem volt. Így ketten
maradtunk. Márk pedig továbbra
is a szekrényben ült. Marha jó.



– Mész előbb zuhanyozni, vagy
menjek én? – érdeklődtem
Daniellától, megpróbálva
rávezetni arra, hogy húzzon be a
fürdőszobába.

– Mehetsz előttem – felelte a
telefonját nyomkodva. Hát ez
nem igaz.

– Oké – bólintottam. – Vagyis.
Még felhívom Lilit, menj te előbb
– jutott hirtelen eszembe.

Daniella felnézett rám a
telefonjából.

– Úgy érted, most menjek



fürdeni?
– Aha – feleltem. – Ha nem

gond.
– Fura vagy – jegyezte meg, és

becsapva maga mögött az ajtót
hallottam, ahogyan megnyílik a
víz odabent.

Azonnal a szekrényhez
ugrottam.

– Mondd, hogy még élsz! –
néztem Márkra, aki unottan
meredt rám.

– Hogy ez milyen unalmas film
volt! – közölte, miközben



kimászott a gardróbból.
– Nem is – mosolyodtam el. –

Bocs, mindent megpróbáltam,
de…

– Semmi gond – lépett az
ajtóhoz. – Jössz nekem egy Beka-
kártyával.

– Mi? – nevettem el magam a
fejemet rázva. – Nem jövök
semmivel.

– Órákig ültem a szekrényben!
Jár egy Beka-kártya.

– Mit szeretnél a „Beka-
kártyával”? – forgattam a



szemem.
– Majd meglátod – kacsintott

rám, amitől elnevettem magam.
– Menj, mielőtt vissza kell

ülnöd a gardróbba.
– Oké. Jó éjt, Beka – adott egy

gyors csókot.
– Neked is – mosolyodtam el.
– Hé – állt meg az ajtóban.
– Márk, Daniella mindjárt

kijön, és… – kezdtem, de láttam,
hogy Márk komolyan mondani
akar valamit, ezért megráztam a
fejem. – Mindegy. Mi az?



– Amit Körte mondott…
– Sok mindent mondott…

Melyik része? – kérdeztem.
– A tetűről.
– Geri? Jaj, ne már – nevettem

el magam idegesen. – Én azt
hittem, hogy arra jött rá, ami
köztünk van, de így… Semmi az
egész. Nem kell vele foglalkozni.

– Nem, azt tudom, hogy nem
vagytok kapcsolatban – rázta meg
a fejét.

– Hát akkor?
– Amit rólatok mondott… Hogy



– akadt meg. – Hogy nagy
szerelem volt. Ez tényleg…
Mármint ez tényleg ennyire
komoly volt? Tudod. Én csak
onnan ismerem a sztorit, hogy
jöttél a Pop/Rockba, meg amit
hallottam, de amit Körte
mondott, hogy ő végignézte, és az
komoly volt, köztetek…

– Márk – kerekedett el a
szemem. – Ugye te most nem
vagy féltékeny? Ráadásul
Gerire?! – tátottam el a számat.

Márk lazán elröhögte magát.



– Ugyan, Beka. Csak azért
kérdeztem, mert ezt még így nem
hallottam, de amúgy nem is
téma.

– Persze, hogy nem! –
nevettem el magam elképedve.

– Oké – biccentett. – De nem
vagyok féltékeny. Csak utálom
Gerit. Tényleg. Mint a szart –
közölte idegesen.

– Tudom.
– Viszont féltékeny nem

vagyok – ismételte.
– Jó, oké – bizonygattam, hogy



elhiszem.
– Miért lennék? Meg amúgy is.

Én Nagy Márk vagyok.
– Tudom – fojtottam el a

nevetésemet.
– Senkire nem vagyok

féltékeny. Soha!
– Márk – néztem a szemébe

szórakozottan. – Rendben.
– Jó, mert csak arról van szó,

hogy ő a volt barátod, akinek írtál
egy rakás számot, aki megnyerte
a műsort, amit én elbuktam, aki
folyamatosan versenyez velem,



és akiről ma azt hallottam, hogy
olyan rohadt nagy volt a
szerelem köztetek… De miért
érdekelne? – nevetett lazán.

– Tudod, milyen aranyos vagy,
amikor féltékeny vagy? –
mosolyogtam rá.

– Beka! Nem vagyok féltékeny,
ne mondogasd ezt, mert nem
vagyok.

– Persze – bólintottam
határozottan.

– Ez így nem oké – mutatott
kettőnkre.



– Mi?
– Ma letépték rólam a pólót.

Miért én vagyok kiakadva
kettőnk közül?

– Mert szeretted azt a pólót? –
komolytalankodtam, de Márk
nem értékelte.

– Komolyan, Beka, ne már.
Utálom azt az embert – tért vissza
Gerihez, mire sóhajtva meredtem
rá.

– Márk, nem értelek. Semmi
közöm hozzá, ezer éve nem
láttam, és nem is fogom. Ne őrülj



meg attól, hogy hallottál egy
mondatot, amit nem is szabadott
volna hallanod. Szeretlek, Márk,
mindent kockára tettem azért,
hogy együtt lehessünk, és ha ez
megint nem elég, és elszúrod,
akkor… – ingattam a fejem
csalódottan.

– Dehogy szúrom el – tért
észhez látszólag.

– Figyelj – gondoltam át. – Mi
lenne, ha már mindenkinek
hazudnunk kell, akkor azt a
néhány percet, amit együtt



tölthetünk, azt nem Gerinek
szánnánk, hm?

– Mire gondolsz? –
mosolyodott el.

– Nem tudom, neked van Beka-
kártyád… – vonogattam a vállam,
Márk pedig elnevette magát.

– De szeretlek, te lány – bukott
ki belőle, amikor is kinyílt
mögöttem a fürdőszobaajtó, és
Daniella lépett ki köntösben,
törölközővel a haján.

– Ki szeret kit? – kérdezte
értetlenül.



– Mi van? – váltott stílust Márk
egy pillanat alatt. – Mondom,
szeretném elkérni a töltőt, mert
az enyém elromlott, de Beka nem
adja oda, mert…

– Mert nekem is kell –
kapcsoltam rögtön és bunkón
vágtam Márk arcába.

– Hogy mi a szart tudtok ti
állandóan veszekedni –
dünnyögte Daniella és odahozta
Márknak a saját töltőjét. – Nesze,
vidd, nehogy lemerülj, és ne tudj
szelfizni, a végén még álomba



sírják magukat a követőid –
nyomta Márk kezébe a töltőt.

– Kösz. Te legalább rendes
vagy – vetett rám egy gyilkos
pillantást Márk, és megfordult,
majd elindult a folyosón.

Becsuktam mögötte az ajtót, és
tettetett idegeskedéssel ültem fel
az ágyra.

– Te Beki – feküdt fel mellém
Daniella, és könyökölve, a fejét
támasztva nézett rám.

– Hm? – nyitottam meg a
böngészőt.



– Dumáltunk Antival, és nem
tudom, érdekel-e, de van egy
haverom a zeneművészetiről, aki
bírja a zenédet, meg amikor
megtudta, hogy ismerlek, akkor
tökre feldobódott, mert szívesen
megismerne, és mondtam
Antinak, aki szerint jó ötlet lenne,
hátha egy kicsit, tudod…

– Mi? – néztem fel értetlenül a
telefonomból.

– Eljössz velünk kajálni?
Négyesben?

– Dupla randira? Egy



idegennel? – kerekedett el a
szemem.

– Nem lesz idegen. Bemutatom
neked – próbálkozott.

– Miért akar nekem mindenki
barátot találni? Tök jól elvagyok
így – csóváltam a fejem.

– Hát, nem tudom. Két volt
pasid koncertjét is végignézted
ma. Kicsit természetellenes.

– Ó – értettem meg. – Kedvesek
vagytok, de… nem igazán érdekel
a dolog, bocs.

– Jó. Csak szólj, ha mégis. Jó fej



gyerek. Még én is bírom.
– Hű. Akkor tényleg különleges

lehet – gúnyolódtam, utalva arra,
hogy Daniella senkit nem kedvel
a kedvenc sorozatszereplőin
kívül. Mosolyogva a telefonomra
néztem, aztán egy pillanat alatt
elkomorodtam, és fájdalmas
arccal lesütöttem a szemem.

– Jól vagy? – érdeklődött, mert
észrevette, hogy valami
megváltozott az arcomon.

– Persze – füllentettem, és le
sem bírtam venni a szemem Geri



Facebook-oldaláról.
Csak annyit akartam

megnézni, amit naponta
csekkoltam, hogy Geri éppen hol
koncertezik. Körte ehhez
igazította az egész turnét, úgy
alakította, hogy mindig más
városokban legyünk, ha nem is
az ország két legtávolabbi
végében, de jó messze egymástól.
És ez eddig rendben is volt.
Egészen addig, amíg egy
„Figyelem! Programváltozás!”
kezdetű poszt ki nem került az



oldalára. Hiába olvastam el
egymás után négyszer,
változtatni nem tudtam rajta. A
MusicNotes kiadó közleménye
szerint a FlowerZ együttes
tagjainak betegsége miatt a
pénteki koncerten Nádor Gergő
lép fel. Balatonszárszón. Ahová
mi is megyünk. Mert azon az
estén, azon a koncerten a
headliner Nagy Márk lesz.

Idegesen ledobtam magam
mellé a telefonomat, és
megdörzsöltem az arcomat. Nagy



Márk és Geri egy koncerten.
Óriási. Átküldtem a linket
Körtének, aki azonnal visszaírt
egy rövid, de lényegre törő
üzenetet.

„Na bazz!”
Hát, akkor mindenki készítheti

a popcornt. Mert ez hangos lesz.



8.

A svédasztalos reggelinél két
asztalt összetolva terített meg
nekünk a személyzet. A szálloda
vendégei a nyakukat tekergetve
figyeltek minket, minden
szempár ránk szegeződött, ami
nem véletlen, az asztalunknál ült
az Evelin és a Fogd be Aszád
formáció, Pabló az Üres Utcákból,
én, akit mindenki Bexiként
ismer, és ott ült Nagy Márk is. A



társaságunkban ülő Daniella és
Anti kissé feszengve ették a
tojásrántottájukat, nem szoktak
hozzá, hogy ekkora figyelem
kíséri ezt a hétköznapi
tevékenységet, Körte viszont
egyáltalán nem foglalkozott a
közönségünkkel, hanem
idegbetegen telefonálgatott, pont
a falra kirakott Telefonálni tilos
tábla alatt. Nem tudom, hogy a
személyzet azért nem szólt-e rá,
mert ennyi híresség volt a
társaságában, vagy csupán azért,



mert a dühödten ordibáló,
agyontetovált menedzserhez
senki nem mert szólni, de tény,
hogy Körte végig a pénteki
fellépést próbálta átszervezni,
amíg mi reggeliztünk.

– Az istenit! – csapta le a
telefonját az asztalra.

– Nem sikerült elintézni? –
érdeklődtem kiszáradt torokkal,
rosszat sejtve.

– Balogh nem enged belőle. Ha
lemondjuk a koncertet, olyan
kötbért fizettetnek ki a kiadóval,



amit nem vállal. Cseszhetjük.
Márk előtt lép fel Geri Szárszón.

– Boáh! – büfögött egy
hatalmasat Puding, mire
mindannyian odafordultunk. –
Elnézést, a narancslé –
magyarázta meg a
gusztustalankodását, ami akkorát
szólt, hogy három asztallal arrébb
is nagy derültséget okozott.

– Ember, viselkedjél, vagy
kiváglak, mint macskát szarni –
nevelte meg Körte Pudingot a
saját stílusában, ami miatt meg a



másik oldalunkon lévő
asztaltársaság nézett felénk
rosszallóan.

– És akkor most mi lesz? –
kérdezte Márk, aki tőlem a
legtávolabb ült, szándékosan.

– Nem tudunk mit csinálni. Fel
kell lépned Nádor után – ingatta a
fejét Körte.

– Nem cserélhetünk? –
érdeklődött Pabló. – Párszor már
bejött – tette hozzá utalva arra,
hogy az Üres Utcákkal sűrűn
cserélgetjük a fellépéseinket.



Pabló egyébként az együttesétől
külön, velünk reggelizett, mert
értelemszerűen a barátnőjével
akarta tölteni a fennmaradó
kevés időt az indulásig, miközben
a hiphopbanda többi tagja a
terem másik végében reggelizett
egy asztalnál. Nem volt nehéz
felismerni őket, valamennyien
Üres Utcák feliratú full capet
viseltek.

– Kösz, Pabi, már próbáltam, de
a szervező Nagy Márkot akarja,
vele hirdették meg az egész



átkozott napot, és Baloghnak is
extra fontos valamiért a szárszói
buli – válaszolta Körte
gondterhelten.

– Kár – sajnálkozott Pabló, mire
Evelin hálásan a vállára hajtotta a
fejét. Legalább megpróbálta.

– Nem tudjuk mi összedobni a
kötbért? Amit ki kell fizetni
lemondás esetén? Én beleszállok,
bármennyivel, anyu intézi a
jogdíjaimat meg a gázsit, de
biztosan hozzányúl a lekötött
pénzhez, ha SOS kérem –



próbálkoztam.
Márk arca megrándult, és

azonnal megrázta a fejét.
– Nem! – mondta egyszerűen. –

Nem engedem.
– Gyerek, ez nagyon nagylelkű

tőled, de ezt én sem hagynám,
rohadt nagy összegről beszélünk,
belépős buli, nem fizetsz semmit
Balogh helyett – rázta meg a fejét
Körte.

– Pedig mi is beszállnánk. Van
egy tízesem – nézett fel a
tányérjából Bogyó.



– Tíz mi? – meredt rá Daniella
értetlenül.

– Tíz. Forint – felelte Bogyó,
mire a rossz hangulat ellenére az
egész társaság felröhögött.

– Barom! – forgatta a szemét
Daniella. – Hova a szarba teszitek
a pénzt, amit a fellépésekkel
kerestek? Megint Körténél laktok,
ő etet és itat titeket, a
koncertszervező állja a
benzinpénzt, a kiadó egy csomó
helyen a szállást… Mit műveltek?
– pislogott Daniella, és erre



valamennyien kérdőn néztünk az
együttesre.

– Most erre mit mondjunk?
Drága dolog a barátnő – felelte
diplomatikusan Pepe.

– Főleg, ha ennyi van belőlük –
tette hozzá Puding.

– Hülyék – nevettem fel.
– De Evelin tele van! Mi is

mindig tőle kérünk! – jutott
Bogyó eszébe.

– Mi az, hogy tele vagyok? –
röhögött fel Evelin. – Veletek
ellentétben én felnőtt vagyok,



felnőttélettel. Albérletet fizetek,
kaját veszek, befizetem a
számlákat… Tudjátok, úgy hívják,
hogy élet. Próbáljátok ki újra,
mert legutóbb nem bírtátok
sokáig – tanácsolta a fiúknak,
akik egyöntetűen megrázták a
fejüket, jelezve, hogy inkább
kihagynák.

– Akkor Pabló! Neki tutira sok
léje van – forszírozta tovább a
témát Bogyó.

– Nehogy azt hidd – ingatta a
fejét Pabló. – Az Üres Utcák



magasság szerint osztja szét a
gázsit – közölte, mire
mindenkiből kitört a röhögés.
Természetesen csak viccelt,
viszont ez jó poén volt.
Egyébként magunk között
mindig jót derülünk a témán. Az
emberek hajlamosak azt hinni,
hogy ha valakik ismert zenészek,
az együtt jár a luxussal, a
magángéppel, a spéci
turnébusszal és a szoba-
hőmérsékletű Evian ásványvízzel
a turné öltözőjében. Ez



marhaság, az itteni valóságnak
köze sincs ahhoz, amit a
tengerentúli előadók mutogatnak
a Snapchaten. Az ilyen nyári
turné alatt, ha Selena Gomez
véletlenül nem tart velünk, mert
más dolga van, akkor marad a
buszban átöltözés, a
hangszereinket magunknak
hangoljuk be, és előfordul, hogy a
szállást költséghatékony módon
egy szobára redukálják, ahol is a
leggyorsabbé az ágy, a
legpechesebbé pedig a fürdőkád,



amiből reggel elfeküdt nyakkal
kászálódik fel. Instant kávé,
partvissal pók lecsapása, fülledt
turnébusz és akkora gázsi,
amekkorát a menedzser ki tud
bulizni. Semmivel sem több.
Ilyen a popsztárélet belülről. De
erről nem beszélünk publikusan,
hagyjuk, hogy megmaradjon az
illúzió.

– Mindenki kuss! Balogh hív! –
emelte fel a telefont Körte,
mindannyiunkat egyszerre
csitítva el.



– Hé, Beki – bökött oldalba
Pepe.

– Hm?
– A svédasztalért kell fizetni? –

suttogta.
– Nem, benne van a

foglalásban, korlátlan –
segítettem ki.

– Kösz – állt fel.
– Hová mész?
– Megyek, elrakok néhány

sajtot és főtt tojást későbbre.
– Hülye – nevettem fel a

fejemet fogva, és szomorúan



láttam be, hogy valószínűleg soha
többet nem látnak szívesen
minket ezen az egyébként
nagyszerű szálláson.

– Rendben, a többiek felé
fordítom – nézett Körte a
telefonjára, majd figyelmet kért.
– Hé! Mindenki befogja. Balogh
úr szeretne veletek beszélni. Hol
van Pepe?

– Elment elrakni néhány főtt
tojást – válaszoltam.

– Agyoncsapom! – fújtatott
idegesen a menedzserünk, majd



felénk fordítva a telefonját
megláttuk a BPRP kiadó
tulajdonosát a FaceTime-on.

– Jó reggelt a kiadóm
legsikeresebb zenészeinek –
köszönt negédesen, amitől
végigfutott a hideg a hátamon.
Balogh a kamerán keresztül
lecsekkolta a társaságot, majd
kicsit hosszan időzött rajtam, de
én rezzenéstelen arccal álltam a
tekintetét, ezért úgy ítélte meg,
hogy minden a legnagyobb
rendben van velem, továbbra is



tartom magam a
megbeszéltekhez.

– Üdv! Pesten esik? – kérdezte
Bogyó, utalva a kiadótulajdonos
fényesen hátranyalt hajára, mi
pedig valamennyien
visszatartottuk a nevetésünket,
miközben Körte a szabad kezével
kivett az asztal közepén lévő
tálból egy zsömlét, és Bogyónak
dobta, akit váratlanul ért a
hajítás, és arcon találta.

– Mindenkinek pofa be! –
sziszegte szigorúan Körte, Balogh



pedig nem reagálva az előbbi
jelenetre, folytatta.

– Hogy érzitek magatokat? –
kérdezte általánosságban.

– Jól! Jó a kaja. Látja? – mutatta
fel a tányérját Puding.

– Nagyszerű. Arrébb mennél,
fiam, mert nem látom tőled
azokat, akik számítanak – oltotta
le Balogh, mire Puding hátradőlt
a székén, így biztosítva a rálátást
arra, aki valóban érdekelte a
kiadó tulajdonosát. – Nagy Márk,
hogy vagy?



– Köszönöm, jól – felelte.
– Láttam felvételeket a tegnapi

koncertről, gratulálok, ismét
kivetkőztél magadból. Szó szerint
– viccelődött, de elég gyenge volt,
ezért valamennyien csak egy
udvarias „ahahah!” nevetésfélét
hallattunk. El sem tudtam
képzelni, hogy mennyire el
szerette volna sütni ezt a
nagyszerű poént. Elégedettnek is
tűnt magával. – Nos – folytatta,
amikor már elült az
álnevetésünk. – A hívásom azon



sajnálatos esemény
következménye, hogy a pénteki
balatonszárszói koncerttel
adódott egy kis probléma. Mint
gondolom, már értesültetek róla,
a szervezők kénytelenek voltak a
MusicNotes-os zenészek hirtelen
lebetegedése miatt más előadót
berakni a megüresedett
időpontra.

– Majd írok a FlowerZ
lányoknak, hogy nem szabad
romlott majonézt enni –
motyogta Pabló teli szájjal, utalva



arra, hogy az Üres Utcák is
betegedett már le hirtelen, akkor
mentünk mi helyettük
Londonba.

Balogh figyelmen kívül hagyta
Pabló beszólását, sőt, valójában a
jelenlétét is, és folytatta.

– Sajnos úgy alakult, hogy a
FlowerZ zenekar helyett Nagy
Márk előtt Nádor Gergő fog
fellépni. Nem tehetünk ellene
semmit, így arra kérnélek titeket
és főleg téged, Márk, hogy
balhémentesen, profin csináld



meg a koncertet, sem előtte, sem
pedig utána nem kommunikálsz
Nádorral, nem állsz le vele, és
nem hagyod magad provokálni.
Érted, amit mondok?

– Értem – biccentett Márk.
– Jól figyelj rám, fiam. Egy

húzásod van, ha elszúrod, most
nem fogod megúszni. A csúcson
vagy, mindenki arra vár, hogy
hibázz.

– Értem – ismételte magát
Márk.

– Ne okozz nekem csalódást!



– Nem fogok. Minden úgy lesz,
ahogyan szeretné.

– Rendben, ezt megbeszéltük –
biccentett Balogh. – Bexikém –
keresett a kamerában, Körte
pedig felém fordította a telefont,
hogy a kiadó tulajdonosa jól
láthasson.

– Itt vagyok – intettem
hanyagul.

– Bexikém, a pénteki koncert
több szempontból is roppant
fontos a BPRP kiadónak, így arra
kérnélek, hogy támogasd a kiadót



a koncerten, hiszen egy család
vagyunk, és szeretném, ha
látnák, ez a család mennyire
összetartó…

– Mit kell csinálnom? BPRP-
pólót hordani? – ironizáltam.

– Természetesen nem. Bár, ha
gondolod… – próbálkozott. – De a
kérésem inkább arra irányul,
hogy adj elő egy számot Nagy
Márk fellépése előtt.

– Hogy mi? – kérdeztük
egyszerre Körtével. – Nem! –
mondtam azonnal a lehető



leghatározottabban.
– Ugye tudod, hogy a kérés

inkább úgy értendő, hogy
megadom a lehetőséget arra,
hogy magadtól mondj igent,
mielőtt meg kell tenned
akaratodtól függetlenül.

– Nem kérheti, hogy álljak ki a
színpadra Geri fellépése után, és
Nagy Márk koncertje előtt egy
számra! A közönség tele lesz
Márkerekkel és Gerinátorokkal,
és a két táborban egyetlen közös
dolog van, mégpedig az, hogy



utálnak engem! – akadtam ki
teljesen, és kissé megemeltem a
hangomat.

– Ismétlem, a fellépésed célja,
hogy szeretném, ha mindenki
látná, hogy a mi kiadónknál
minden a legnagyobb rendben
van, családias a légkör, jó a
hangulat, és a zenészeim
összetartanak…

– Ha családias hangulatot akar,
akkor én akár azt is
lenyilatkozom, hogy maga az
apám, de nem lépek fel Geri és



Márk között, szét fog szedni a
közönség! – förmedtem a
kijelzőre, mire Körte azonnal
elkapta rólam a kamerát, és ő
nézett szembe a
kiadótulajdonossal.

– Körte, világosítsd fel a
kislányt, hogy mit írogatott alá,
amikor leszerződött a BPRP
Recordshoz, és neveld meg egy
kicsit, mert úgy látom, felvágták a
nyelvét – közölte dühösen
Balogh.

– Bízza csak rám – sziszegte



Körte, és láttam rajta, hogy
gondban van, mert
legszívesebben belefejelne a
kijelzőbe, de nem teheti. Ha
valaki, akkor ő pontosan ismeri a
szerződésemet. És meg voltunk
lőve vele. – Egy szám, Nádor
után, Nagy Márk előtt? –
köszörülte meg a torkát a
menedzserem.

– Igen.
– Intézem. Még valami?
– Igen. Az Illúzió legyen a

szám, az nem köthető



Nádorhoz… – tűnődött el Balogh.
– Bazz – sütötte le a szemét

Daniella, mire a szám szélét
harapdálva vártam, hogy
megszakadjon a hívás, és
kifejthessem a véleményemet.
Egy pillanatra összetalálkozott a
tekintetem Márkéval, és láttam
rajta, hogy robbanni készül, azt
pedig nem engedhettem,
úgyhogy minden erőmet
összeszedve gyorsan megráztam
a fejem.

– Körte, fordítsd felém, kérlek,



a telefont.
– Biztos, gyerek? – nézett rám

aggódva.
– Igen – biccentettem

határozottan. A kijelzőn újra
megláttam Balogh fejét, aki
mérgesen meredt rám. – Elnézést
az előbbiért – kezdtem úgy,
ahogy kell.

– Hallgatlak – emelte meg az
állát. A Körte kezében fogott
telefon mögött láttam, ahogyan
Márk már nyitná a száját, ezért
felemeltem a mutatóujjamat,



jelezve, hogy mindenki maradjon
csendben.

– Természetesen örömmel
előadom az Illúziót a pénteki
koncerten – mondtam
segítőkészen.

– Csodás – húzta ördögi
mosolyra a száját Balogh. –
Tudtam, Bexikém, hogy mi
ketten mindig meg tudunk
állapodni.

– Így van – mosolyodtam el a
lehető legőszintébben.

– Mi van? Miről beszél? –



kapkodta a fejét Körte, aki ezt
nem értette. Hogy is érthette
volna? Semmiről nem tudott.

– Semmi – legyintettem
hanyagul, mintha csak nem
lenne fontos, közben pedig
Balogh témát váltott.

– Na, ha már így ilyen szépen
meg tudtunk beszélni mindent,
van még egy jó hírem – csigázta
fel a társaságot.

– Még egy? Mi volt az első? –
suttogta Evelin a fejét kapkodva.

– Mint tudjátok,



Balatonföldváron áll szerény
nyaralóm, amit szombat reggelig
a rendelkezésetekre bocsátok,
hogy pihenjétek ki magatokat a
hétvége előtt, így nem kell
visszajönnötök Pestre,
maradjatok csak nyugodtan a
fellépés közelében. Botond
hamarosan indul Budapestről,
hogy beengedjen titeket, és ott is
marad veletek – közölte lelkesen.

– Hűha! Nem semmi – csillant
fel Anti szeme, aki a társaság
naivjaként egyáltalán nem látta



át a dolgokat.
– Hülye! Várd ki a végét, ez

csapda – sziszegte Evelin, és ezzel
mindannyian egyetértettünk.
Nem kellett sokat várnunk,
Balogh már folytatta is.

– Nos, igen, ez valóban egy
szokatlanul nagylelkű felajánlás,
de gondoltam, annyit dolgoztok,
szállodákban kell néhány órát
aludnotok a turnén, vagy az utat
rójátok az éjszaka közepén,
megérdemeltek egy kis
otthonosságot, és hát, mint



mondtam, a BPRP kiadó egy
családias cég. Érezzétek otthon
magatokat!

– Nyögje már ki, hogy miért
adjuk el éppen a lelkünket az
ördögnek – forgatta a szemét
Bogyó kényelmetlenül feszengve
a székén.

– Nem bánnám, ha sokat
posztolnátok az ottlétetekről,
tagelve a kiadót, mint szállásadót.
Szeretném, ha látnák, hogy a
BPRP Records nagylelkű az
előadóival, és mindig meghálálja



a befektetett munkát.
– Ó! – esett le Körtének

elsőként. – Mit szeretne, kinek
kéne látnia ezt a roppant gáláns
gesztust? – dünnyögte.

– Nos, ha már így kérdezed… –
túrta hátra fényesre nyalt haját a
kiadó tulajdonosa. – Biztosan
hallottatok már BB-ről – kezdte.

Hogyne hallottunk volna róla.
Kiadófüggetlen DJ, a YouTube-on
kapták fel a nézők az év elején,
azóta annyi feliratkozót szerzett
és olyan megtekintéseket hoz,



hogy a kiadók ölre mennek azért,
hogy leszerződtessék, de egyelőre
ellenáll, és azzal büszkélkedik,
hogy ahogyan azt mondani
szokás „nem adja el magát”. És
ezek szerint most Balogh
ostromát hárítja. Baloghnak
pedig kell a segítségünk.

– Rövidtávú terveim között
szerepel leszerződtetni a
fiatalembert a BPRP Recordshoz,
hogy kiadónk az elektronikus
műfajban is tudjon sikereket
felmutatni – kezdte.



– Csakhogy a srác nem akar
leszerződni – találta ki a történet
folytatását Körte, miközben mi
valamennyien csendben
hallgattuk a sztorit.

– Esze ágában sincs – meredt
dühödten a kamerába Balogh. –
Márpedig én nem fogadom el a
nemleges választ, és nem azért
építettem kiadóbirodalmat, hogy
egy taknyos a laptopjával hülyét
csináljon belőlem. Ezt nem
érdekli a szerződés, a pénz, a
szponzor, mindent elért magának



a YouTube-on, nincs mivel
megfognom… – magyarázta.

– Kivéve… – tette hozzá Körte.
– Kivéve, hogy a kis takony

imádja a bulikat, a jó társaságot,
élvezi az életet, ezért… – avatott
be minket a tervébe.

– Ezért arra gondolt, hogy majd
ha látja, mennyire jó a hangulat a
kiadóban, azzal megfogja –
fejezte be Körte.

– Pontosan! – csettintett Balogh
büszkén. Fantasztikus tervet
eszelt ki. Csak a hülye nem látja



át, de nem gond.
– Jól értem? – pislogott Puding.

– Azt kéri tőlünk, hogy kapjuk
szét a nyaralóját, ezt töltsük is fel
a netre, közben pedig köszönjük
meg a kiadónak, hogy ilyen jó fej,
hogy ezt engedi nekünk?

– Nem tudom, hogy mit jelent
pontosan a „szétkapni” – torzult
be a kiadó tulajdonosa. – De én
azt kérem, hogy mutassatok
képek és videók formájában egy
jó hangulatú, hogy is mondják,
„lazulós” hetet, ami azt sugallja



egy külső szemlélőnek, hogy
tartozzon a csapatunkhoz, mert
nálunk a legjobb lenni – hadarta.
– Péntekre sikerült a kis
szarzsáktól időpontot kérnem,
merthogy ő nem ér rá akármikor
– forgatta a szemét hitetlenkedve.
– Akkor leviszem magammal a
szárszói koncertre, útközben az
oldalaitokra irányítom, ahol
rengeteg, ismétlem, rengeteg
jópofa videót és helyzetjelentést
lát a privát nyaralómból, majd
végignézetem vele a kiadóm két



legnagyobb csillagának a
fellépését, és miután Bexi és Nagy
Márk koncertje után
meggyőződött róla, hogy ennél
jobb lehetőséget soha nem fog
kapni, leszerződik szépen
hozzám a kis görcs, és
húzónévként használva
bevonzom a többi elektronikus
zenészt – ismertette a terveit.
Elég konkrétnak tűnt.

– Tehát akkor a mi szerepünk a
Fogd be Aszáddal kimerül
annyiban, hogy legyünk jó fejek?



Mi így csábítjuk a kiadóhoz? –
érdeklődött Evelin.

– Miért, mégis mit szeretnél a
jelenlegi legnagyobb közösségi
sztárnak mutatni? Egy dalodat a
pandákról? – kontrázott Balogh.

– Nincs is számunk a
pandákról – háborodott fel
Bogyó, majd átgondolta a dolgot,
és hozzátette. – Még.

– Nekünk mit kell csinálni
Antival? – kérdezte hirtelen
Daniella.

– Én azt sem tudom, hogy most



mit csináltok – legyintett rájuk
Balogh, és túl is lépett a témán. –
Na! Mindenkinek világos
minden?

Csak egyöntetű dünnyögés
hangzott fel válaszként, mire
elégedetten biccentett.

– Körte, Botond mindjárt küldi
a címet. Jó szórakozást, a
medencét is használjátok
nyugodtan. És ne felejtsétek
dokumentálni az eseményeket.
És bulizzatok BB egyik zenéjére,
hadd higgye a kis szemét, hogy



ennyire odavagytok érte –
instruált minket. – És még
valami! – jutott eszébe, mintha ez
nem lett volna bőven elég. –
Mindenki mutassa, hogy
mennyire boldog és elégedett
amiatt, hogy a BPRP család része
lehet. Menni fog?

– Hogyne… – nyöszörögték a
többiek.

– Bexikém, nem látlak –
keresett újra Balogh, mire Körte
óvatosan felém fordította a
telefont, így a kiadó



tulajdonosának a szemébe
nézhettem a kamerán keresztül.

– Menni fog – ismételtem meg,
mert ezt akarta hallani.

– Nagyszerű. Hát akkor
találkozunk pénteken! – köszönt
el vidáman, és kinyomta a hívást.

Magunk elé meredve néztünk
némán, majd mindenki egyszerre
kezdett el magyarázni arról, hogy
Balogh mekkora egy szemét,
hogy mennyire utálják, hogy
biztos nem köszöni meg azt, amit
kiposztolunk a nyaralójáról, hogy



remélik, ez a BB gyerek van elég
okos ahhoz, hogy átlát ezen az
egészen… Amíg a többiek
felháborodottan, egymás szavába
vágva dühöngtek, csak ketten
figyeltek rám. Nagy Márk néma
csendben, idegesen rágva a szája
szélét nézett az asztal végéből,
Körte pedig gondterhelten
fürkészett, miközben közölte,
hogy ezt „nem bírja idegekkel”,
és intett a pincérnek, hogy
hozzon alkoholt.

– Gyerek… – kezdte, mire



megráztam a fejem.
– Semmi gond. Megcsinálom a

fellépést, ha kötelességem –
mondtam határozottan.

– Nagyon sajnálom – ingatta a
fejét őszintén.

– Nem baj – erőltettem egy
mosolyt az arcomra, és
próbáltam úgy tenni, mintha
nem telt volna be nálam a pohár
teljesen attól, hogy Balogh már
megint a markában tart, és
tehetetlen vagyok vele szemben.
– Viszont megnéznél nekem



valamit? – kérdeztem Körtét,
szinte mellékesen.

– Persze gyerek, bármit –
biccentett.

– Meddig van szerződésem a
BPRP-vel? – tettem fel a kérdést,
mire Márk kezéből kiesett a villa,
a többiek pedig egyszerre
csendesedtek el, és elkerekedett
szemmel fordultak felém.
Mindenki lefagyva nézett rám,
közben pedig Pepe megérkezett,
és dühösen ült le az asztalhoz.

– Az a pincér rám szólt és



kivetette a zsebemből az összes
főtt tojást! – dühöngött. – Történt
valami? – kérdezte értetlenül
forgolódva, amikor feltűnt neki,
hogy nagy valószínűséggel
lemaradt valamiről.

– Majd elmeséljük – suttogta
neki Evelin, felé sem fordulva.

– Nézem, gyerek – felelte Körte
pókerarccal, és egy húzásra le is
hajtotta az elé lerakott felespohár
tartalmát, és már intett is a
pincérnek, hogy újabbat kér,
miközben nyomkodni kezdte a



kijelzőt, hogy eleget tegyen a
kérésemnek.

Amíg mindenki néma
csendben emésztette a
hallottakat, főleg azt, amit én
mondtam utoljára, Tomi lépett
oda hozzánk.

– Jó reggelt – köszönt. – Jön
valaki sétálni?

– Te, figyelj ide – dobta le újra
Márk a kezéből az előbb felvett
villát. – Takarodj már a sétáddal
együtt! – nézett rá dühösen.

Tomi elkerekedett szemmel



nézett körbe, mire Pabló
megveregette a karját.

– Haver, ez most nem a
legmegfelelőbb pillanat –
mondta.

– Jó, de lehet ezt normálisan is
közölni! – szólt sértetten. – Fel is
idegesítettem magam – meredt
körbe értetlenül. – Most nem is
sétálni, hanem futni fogok –
határozta el, és megbántva
megfordult, majd otthagyott
minket.

– Szeptemberben kellene



hosszabbítani – találta meg Körte
a mailjei között a szerződésemet,
és mélyen a szemembe nézett. –
Mire készülsz, gyerek?

– Semmire. Csak jó tudni –
mondtam a vállamat vonogatva.

– De ugye nem mész át a
MusicNoteshoz? – kérdezte
Daniella riadtan, mire mindenki
egy emberként fordult felém.
Körte ekkor egy újabb pohárral
gurított le egy húzásra, és engem
nézve várta a válaszomat.

– Na, ne vicceljetek – mondtam



elképedve. – Soha! – ígértem
meg.

– Akkor? – pislogott Bogyó.
– Hagyjátok a gyereket, majd

mindent megtudtok, ha itt az
ideje. Ugye? – vett a védelmébe
Körte, holott látszott rajta, hogy
sikerült őt is kellően
összezavarnom, nem mellesleg
pedig alkesszé tennem a reggeli
órában.

– Persze – turkáltam a
villámmal a kihűlt
tojásrántottámban. – Viszont! Mit



szóltok? Megyünk Balogh
nyaralójába! – tereltem a témát,
mert vágni lehetett a feszültséget
a társaságban.

– Én biztos, hogy belehányok
az ágyába! – tervezgetett Puding.

– Te állat! – szólt rá Körte. – De
nyugodtan – tette hozzá, mire
végre elnevettük magunkat.
Pedig nem volt könnyű.

Körte kérésének megfelelően a
többiek nem faggattak tovább,
hanem a hetet kezdték
tervezgetni, én pedig ittam egy



korty narancslevet, mert
kiszáradt a torkom. A poharat a
számhoz emelve találkozott a
tekintetem Márkéval, aki pislogás
nélkül meredt felém, mire csak
óvatosan megráztam a fejem,
jelezve, hogy majd később
megbeszéljük, és csendben
hallgattam tovább azt, ahogyan
beavatják Pepét az eseményekbe,
aki azért maradt le mindenről,
mert főtt tojásokat pakolt a
zsebébe.



Reggeli után pillanatok alatt
összepakoltunk, Körte pedig
leegyeztette a recepción, hogy
igénybe venné a szálloda
sofőrszolgálatát, tekintettel arra,
hogy sikerült a korai órában
eláznia, így nem tudta vezetni a
kocsiját. A recepción kelletlenül
felvették a címet (Balogh
nyaralójáét), ahová majd
utánunk hozzák a kocsit, aztán a
szálloda személyzete elbúcsúzott
tőlünk. Úgy néztek ki, mint akik
soha a büdös életben nem



szeretnének minket újra látni. És
nem, egyáltalán nem hibáztattam
érte őket. Teljesen érthető
reakció volt, figyelembe véve,
hogy miként viselkedett a
társaságunk. Upsz.

A hotel elé kiérve beraktuk a
cuccainkat a turnébuszba és
elköszöntünk az Üres Utcáktól,
akikkel véget ért a közös utunk
egy időre. Mi a Balaton felé
indultunk, ők pedig Debrecenbe
mentek. A busz mellett állva
csendben figyeltem, ahogyan



Evelin hosszan búcsúzkodik
Pablótól, közben pedig Tomi
lépett hozzám. A
napszemüvegem lencséje mögül
láttam, ahogyan Nagy Márk
felénk pillant, de el is kapta
rólunk a tekintetét, nehogy
feltűnjön valakinek, és szelfizni
kezdett az Instájára.

– Jó szórakozást a Balatonon –
szólt Tomi.

– Köszi. Nektek pedig jó utat –
köszöntem el.

– Meglesz – biccentett, és



zavartan ácsorgott velem
szemben, mintha még mondani
akarna valamit, csak nem tudja,
hogy vágjon bele. – Láttad tegnap
a koncertünket?

– Igen. Klassz volt – feleltem.
– Örülök, hogy tetszett –

mosolygott. – Na, mi indulunk.
– Rendben.
– Beki, felhívhatlak majd

valamikor? – nyögte ki végül.
– Öm – akadtam meg. –

Szerintem ez nem a legjobb ötlet
– lomboztam le, igyekezve, hogy



nehogy megsértsem. Még
jobban.

– Oké – értette meg. – Akkor
majd…

– Majd találkozunk. Valamikor
– mosolyogtam rá kedvesen.

– Elmondod majd egyszer?
– Mit?
– Hogy miért dobtál, ha nem

miatta? – biccentett Márk felé, aki
még mindig a telefonjába
mosolyogva csinálta a szelfiket.
Már attól tartottam, hogy betelik
a tárhelye.



– Egyszer, jó? – sóhajtottam
Tomira szomorú mosollyal.

– Jó. Mert fogalmam sincs, mit
rontottam el. Azóta annyit
gondolkodtam, és… – kezdte, de
azonnal félbeszakítottam.

– Tomi, nem veled volt a gond.
És remélem, hamarosan találsz
valakit, aki értékeli azt, hogy
mennyire jó srác vagy. Sajnos az
nem én voltam.

– Hm – emésztgette a
hallottakat. – Ez jólesett, kösz.

– Vigyázz magadra –



köszöntem el egy mosoly
kíséretében, mire Tomi esetlenül
megölelt.

– Te is, Beki – súgta a fülembe,
majd elengedett és a többiek felé
nézve elköszönt, úgy
általánosságban. Amikor elsétált
Nagy Márk mellett, a két fiú úgy
döntött, hogy a reggelinél
történtek miatt, vagyis Márk
beszólása miatt kicsit
személyesebb stílusban vesznek
egymástól érzékeny búcsút.

– Tomó – biccentett neki Márk.



– Seggfej – köszönt vissza Tomi
unottan, mire Nagy Márk
felröhögött.

– Vigyázz magadra. Messze
van gyalog Debrecen, és nincs
mindenhol járda.

– Nem vagy vicces – meredt rá
sértetten Tomi.

– Ja, hogy nem sétálva mész?
Azt hittem – fokozta Márk.

– Na jó, elég ebből – lépett
közéjük Körte kissé nehezen
kontrollálva a mozgását. – Márk,
a buszba, Tomi, te is a tiétekbe! –



rakott rendet azonnal.
– Hé, Tomó! Nehogy beszélgess

a sofőrötökkel útközben, mert
elalszik! – kiáltotta Márk a válla
mögül.

– Nem kéne neked
kiválasztanod a legjobban
sikerült szelfidet? – vágott vissza
Tomi, de nem a
legszerencsésebben, mert ezt a
magas labdát Márk azonnal
lecsapta.

– Az a baj, Tomó, hogy mind jól
sikerült. Most mit csináljak? –



tárta szét a karját magabiztos
mosollyal.

– Na, elég lesz már – lökdöste
fel a buszra Körte.

– Barom – sziszegte Tomi.
– Idióta – lépett fel a lépcsőn

Márk.
Hát, ezt megbeszélték.
Odaléptem Pablóhoz, aki

mosolyogva megölelt.
– Kitartás, Beki. És törj el

Balogh nyaralójában egy vázát
helyettem is. A legdrágábbat –
utasított, mire felnevettem.



– Igyekszem – köszöntem el
szomorúan, mert rájöttem, hogy
Pabló annyira a társaságunkhoz
tartozik, hogy biztosan hiányozni
fog a következő napokban.

– Hé! Azért átdobom Gábor
számát, hátha… – próbálkozott
újra a kerítéssel még az indulás
pillanatában.

– Rendben – túrtam a hajamba
fáradtan, mert már nem volt
erőm újra megmagyarázni, hogy
senkit nem szeretnék
megismerni.



A buszra felszállva elhaladtam
Nagy Márk mellett, aki az ülésen
ülve felpillantott rám, és láttam
rajta, hogy annyi mindent
szeretne mondani és kérdezni, de
nincs rá lehetősége, így csak
összetalálkozott a tekintetünk, és
már vissza is mentem leghátulra.
Levágtam magam az ülésre,
bedugtam a fülembe a
fülhallgatómat, és a
jegyzetfüzetemet fellapozva
sóhajtottam egyet, miközben a
busz megindult, és



kikanyarodtunk a zalakarosi
szálloda parkolójából. Az ablakon
kinézve figyeltem az út szélén
húzódó erdős tájat, miközben az
addig tűző napon álló,
felforrósodott járműben langyos
menetszél keringett. Hátul ülve
beláttam az egész buszt, és
szemügyre vettem a többieket,
akik a hőségtől kábán utaztak.
Bogyó és Pepe a Bogyó ölében
lévő laptopon vágták a videót,
amit a szállodáról készítettek
reklámként az ingyen szoba



fejében. Evelin az ablaknak
támasztott halántékkal üldögélt,
és merengett, valószínűleg azon,
hogy Pablóval mikor találkozik
újra. Puding két ülésen
végigfekve aludt, a lába lelógott a
folyosóra, így aki elhaladt az
ülések között, általában
belebotlott a bakancsába.
Daniella sorozatot nézett a
telefonján, Anti egy könyvet
olvasott. Körte a sofőr mellett
állva beszélt az útvonalról. Nagy
Márk pedig a telefonját



nyomkodta, és hátra sem fordult
felém.

Sóhajtva lesütöttem a szemem,
és végiggondoltam az elmúlt
huszonnégy óra eseményeit,
majd összeszorult torokkal
vettem tudomásul, hogy ez
megint egy „olyan” hétnek
ígérkezik. Amikor akaratom
ellenére minden szétesik
körülöttem, én pedig tehetetlenül
nézem a bazinagy hullámot, ami
elmosni készül a nehezen
felépített homokváramat, hogy



aztán visszahúzódva ne hagyjon
mást maga után, csak egy nagy
kupac sarat. A jegyzetemre nézve
szomorúan megráztam a fejem,
és írni kezdtem.

Mielőtt jöttél, nem volt más
nekem,

az életem üres volt és
reménytelen.

Minden egyes nap azzal telt,
hogy rád vártam,

pedig akkor még nem is
ismertelek.



Az egyforma arcok elmosódtak
a tömegben,

köztük sétálva elvesztem én is.
Te hirtelen megragadva

kiemeltél onnan,
és lettél a sötétségemben az

egyetlen fény.
 
Nem veszíthetlek el újra.

Szökjünk meg mindenki elől.
Hadd keressenek… Valahol.

– Zavarok? – kérdezte hirtelen
Körte, mire összerándultam az



ijedtségtől, és ösztönösen
behajtottam a füzetem.

– Nem, dehogy.
Körte leült mellém és

hosszasan hallgatott, mire végre
felém fordult.

– Írsz valamit?
– Ez csak… ez semmi –

legyintettem.
– Jól van, gyerek. Ha gondolod,

akkor hagylak, hogy… bármit is
csinálsz, be tudd fejezni.

– Nem csinálok semmi extrát –
ingattam a fejem. – Jól vagy? –



kérdeztem aggódva fürkészve
Körte gondterhelt arcát.

– Nem! Hogy lennék jól? Túl
sok a stressz, és benyomtam a
reggelinél. Úgy érzem magam,
mint gyerekkoromban – vágta rá
őszintén, mire akaratlanul is
elnevettem magam. – Te jól
vagy?

– Dehogy vagyok jól –
ismertem be, majd mindketten
felröhögtünk.

– Jól nézünk ki, mi? – pillantott
felém elkeseredetten.



– Nagyon – bólintottam. –
Tudod, amikor posztoltam a
Késtélt, és kikukáztál a netről…

– Nem ilyennek képzelted –
fejezte be a gondolatmenetem.

– Nem egészen – nevettem el
magam szerencsétlenül. – Erről
keveset hallani. Hogy mi van a
háttérben – mondtam.

– Üdv a showbizben – tartotta a
tenyerét, mire a számat elhúzva
belecsaptam.

– Én csak egy dalszerző
vagyok. Egy ilyen füzettel –



mutattam fel csalódottan az
agyongyűrt, teleírt füzetemet. –
Nekem… nekem ez sok.

– Tudom, gyerek – ölelte át a
vállam. – Jól gondolom, hogy
azon agyalsz, hogy kiszállsz a
francba az egészből? – pillantott
rám, és gyorsan hozzátette. –
Őszintén válaszolj.

– Nem tudom, mit gondolok –
ráztam meg a fejem tehetetlenül.
– Utálom Baloghot.

– Üdv a klubban – vigyorgott. –
Lépj be a Facebook-



csoportunkba. Zárt, de beveszünk
– poénkodott.

Mosolyogva néztem a
szemébe, és hirtelen gyötrő
lelkiismeret-furdalás kerített
hatalmába, amiért van egy
titkom az egyetlen ember előtt,
aki a legsötétebb óráimban is
kitartóan hitt bennem.

– Körte.
– Mondjad, gyerek.
– Amikor tegnap este azt

hitted, hogy titkolom előled, hogy
Gerivel kapcsolatban vagyok…



– Igen? – szaladt fel a
szemöldöke.

– Ne aggódj, nem az van, amire
most gondolsz – nyugtattam meg,
mert átsuhant néhány árnyék az
arcán. – Csak… Ha esetleg van
olyan, amit nem tudsz…

– Gyerek. Mindenkinek
vannak titkai. Nyilván nem tudok
mindenről. Nem is kell. Ha nem
Gergőhöz, vagy a MusicNoteshoz
van köze, akkor nem is érdekel.

– Értem – bólogattam.
– És ha nem illegális – tette



hozzá gyorsan.
– Nem, dehogy – nevettem el

magam.
– Akkor ennyi – rázta meg a

fejét. – Én azért vagyok, hogy
helyrehozzam a szarokat, amiket
rakásra elkövettek. Ha nincs
hiba, én nem is kellenék. Ezért
vagyok nektek. Szóval… –
sóhajtotta. – Ha szükséged van
rám, és elmondanál valamit,
akkor mindig tudod, hol találsz –
mosolyodott el.

– Köszönöm – pillantottam rá



elérzékenyülve. – Szerinted
sikerülni fog neki? – váltottam
témát. – Megszerzi BB-t a
kiadónak?

– Jó úton halad – tekergette a
fonott szakállát. – A MusicNotes is
próbálkozik, nagyon nyomulnak,
de Balogh tényleg mindent bevet,
hogy hozzá szerződjön a kissrác.
Akarja. És ezért bármire képes.

– Tudom. Engem például kirak
a színpadra az Illúzióval Geri és
Nagy Márk fellépése között –
emlékeztettem.



Körte idegesen fújtatva
megrázta a fejét.

– Bárcsak tehetnék ellene
valamit, de az az átkozott
szerződés…

– Nem gond – fintorogtam.
– Te gyerek. Nem akarsz

romlott majonézt enni? –
kérdezte hirtelen, majd ahogy
kimondta, mindketten
felnevettünk.

– Nem igazán. De rendben
leszek. Csak egy szám. A Márker
és Gerinátor közönség előtt –



húztam be a nyakam.
– Ha paradicsommal dobálnak,

én eléd állok, bazki! Megvédelek
– ígérte meg Körte.

– Hát – dörzsöltem meg az
arcomat –, nézzük a jó oldalát.

– Van olyan?
– Ha megdobálnak

paradicsommal, csináljunk belőle
ketchupot – próbáltam
felvidítani, mire Körte
mosolyogva megborzolta a
hajamat.

– Jó gyerek vagy te. A legjobb



kölyök, akivel valaha találkoztam
– nézett mosolyogva, kissé
összeakadó szemmel, aztán
hirtelen áthajolt rajtam, és
kibámult az ablakon. –
Benzinkút! Ott egy kút! – nyomta
a fejét az üveghez. – SANYI! Állj
meg! – ordított előre a sofőrnek,
aki satufékkel megállította a
buszt, ami fekete csíkot húzva a
forró aszfalton, csikorogva
megállt. A többiek valamennyien
leestek az ülésről, és értetlenül
kászálódtak fel, miközben Körte



előresietett.
– Bocs, srácok – paskolta meg a

fejeket, és a sofőrhöz érve
közölte, hogy kanyarodjunk le.
Tulajdonképpen csak arról volt
szó, hogy Körte szomjas volt, és
ilyen drasztikusan közölte azon
szándékát, miszerint inna valami
hideget.

A benzinkúthoz bekanyarodva
a csapat leszállt a buszról, majd
amikor Anti hátrafordulva azt
látta, hogy ott ülök hátul, kérdőn
sétált vissza hozzám.



– Beki, nem jössz?
– Nem, megvárlak itt titeket –

legyintettem.
– Oké. Kérsz valamit?
– Csak vizet. Hideget –

mondtam.
– Jó. Figyelsz Nagy Márkra?

Alszik – biccentett Márk irányába,
aki az ülésén lehunyt szemmel
ült, fejét kissé félrebillentve.

– Persze – ígértem meg
Antinak.

Ahogy leszállt, Márk azonnal
kinyitotta a szemét, én pedig



odamentem hozzá.
– Jól vagy? – kérdezte aggódva.
– Nem igazán – ismertem be,

mire Márk magához húzva
átölelt, és megsimogatta a hajam.

– Egyszer megölöm Baloghot –
suttogta a fülembe.

– Nem kell. De ha mégis…
Lehetek tettestárs? – nevettem fel
erőtlenül.

– Nem. Egyedül intézem el –
erősködött. – Az egy rohadék! Ha
nem szólsz közbe, akkor biztos,
hogy elküldöm a…



– Márk – toltam el magamtól,
hogy a szemébe tudjak nézni. –
Tudom, hogy elküldted volna.
Azért szóltam közbe – ismertem
be.

– De miért?
– Mert… – akadtam meg, és

végiggondoltam a dolgokat. –
Mert neked nála van a jövőd. A
BPRP kiadónál.

– És neked? – vonta fel a
szemöldökét.

– Nekem meg… Mindegy, csak
a te közeledben legyek – vontam



meg a vállam nemtörődöm
stílusban. Márk elmosolyodott, és
hozzám hajolva megcsókolt. –
Figyelj – szakítottam el magam
tőle. – Botond ott lesz velünk.
Úgyhogy az eddigieknél is jobban
kell vigyáznunk, ő az egyetlen
Baloghon kívül, aki tud az esküvő
estéjén történtekről.

– Oké – biccentett. – Mit
mondott Körte? Most, az úton?

– Hogy bármikor mondjak el
neki bármit, akár utólag is, mert
ő ott lesz nekem, és helyrehozza



a hibáimat, mert szerinte ő azért
van nekünk – sóhajtottam
szomorúan.

– El akarod neki mondani?
Hogy együtt vagyunk? –
kérdezte.

– Nem tehetem. Megölné
Baloghot, amiért ezt tette velünk
– mondtam.

– Biztos, hogy nem! –
háborodott fel Márk. – Álljon be a
sorba, én vagyok az első, aki
kinyírja! – versengett, mire
elmosolyodva a vállára hajtottam



a fejem és kinéztem az ablakon.
– Jönnek a többiek – meredtem

a benzinkút shopjából kilépő
társaságra, és egy gyors csókot
adva Márknak, eltoltam
magamtól.

– Márk, ébren vagy? – lépett fel
a buszra Anti.

– Ja, most keltem – fordult felé
a szemét törölgetve, tettetett
ásítással.

– Aludtál, amikor megjöttünk,
úgyhogy nem tudtam, mit kérnél,
de hoztam neked egy csomó



mindent – mutatta fel a szatyrot
Anti.

– Köszi – vette át Márk.
– És én? – pislogtam Anti felé.
– Tessék, itt a vized – nyújtott

felém egy hervadt üveg
szénsavmentes vizet.

– Ennyi? – csodálkoztam
csalódottan.

– Ennyit kértél – kontrázott, és
bár igaza volt, azért a számat
elhúzva figyeltem, hogy miket
vett Nagy Márknak. Gumicukor,
szendvics, Nutella, chips… Óriási.



Anti eredetileg az én legjobb
barátom volt, de Nagy Márk
elszedte tőlem, és amióta
barátságnapot is tartanak, Anti
teljesen behódolt. Fiúk, és az ő
bajtársiasságuk. Bah! – Kérj
Márktól valamit – vonogatta a
vállát Anti.

Márk olyan arckifejezéssel
nézett felém, mintha
fárasztanám.

– Kérsz? – tartotta felém a
zacskót lekezelő stílusban.

– Hát… tőled nem szívesen,



de… Megkaphatom a Nutellát? –
kérdeztem olyan lelkesen,
mintha a fogamat húznák.

– Tessék – dobta felém
hanyagul.

– Kösz – fordultam meg, és a
Nutellámmal hátramentem az
ülésemhez.

Sanyi, a sofőrünk visszaszállt a
buszra, majd amikor Körte is
fellépett a lépcsőn, indultunk
tovább. Mindenki a benzinkúton
vásárolt kajákkal és jeges
italokkal bizniszelt, mentek a



videók a Snapchatre, készültek a
szelfik az Instára, szakadt rólunk
a víz a dögmeleg járműben, de
összességében nagyszerűen
elvoltunk, amikor Körte
felpattant az ülésről, és
elüvöltötte magát.

– SANYI! Állj meg!
A busz ismét akkorát fékezett,

hogy minden cuccunk lerepült az
ülésről, Márk kiejtette a telefonját
a kezéből, a gitárom leesett az
ölemből, Antit Daniella húzta
vissza a pólója nyakánál fogva. A



sofőr idegbetegen hátrafordult, és
széttárt karral nézett Körtére.

– Mi van már megint?
– Hol van Bogyó? – forgatta a

fejét Körte. Jogos volt a kérdése,
mert a járműben nem volt.

Mindannyian egyszerre
kezdtük el hívogatni, míg Körte
ránk szólt, hogy csak az egyikünk
hívja, az pedig Pepe volt. A
telefon kicsöngött, mi pedig a
kihangosított készülék köré
gyűlve vártuk, hogy felvegye,
miközben vészvillogóval



vesztegeltünk.
– Bazz, frankón itthagytatok a

benzinkúton? – szólt bele Bogyó
dühösen.

– Bocs, haver, már megyünk is
vissza érted – húzta be a nyakát
Körte. – Sanyi! – ordította. –
Megyünk vissza a kútra.

– Csak bejöttem brunyálni, és
amikor kijöttem, eltűntetek.
Körte, milyen apa vagy te? Itt
hagytad a fiadat a kúton! –
dramatizálta túl a helyzetét
Bogyó.



– Először is, nem vagy a fiam –
reagálta Körte. – Másodszor pedig
már megyünk vissza érted –
folytatta.

– Szerinted ez elfogadható
válasz? – duzzogott Bogyó.

– Jó, na, igazad van. Elcsesztem
– kért bocsánatot Körte a saját
stílusában. – Na, itt vagyunk,
szállj fel – mondta, és kinyomta a
hívást, miközben Sanyi kinyitotta
a busz ajtaját pont Bogyó előtt,
aki viszont megmakacsolta
magát a benzinkút előtt. És nem



szállt fel.
– Nem! – szólt sértetten az ajtó

előtt állva.
– Na, gyere már – nógatta

Körte. – Tényleg bocs, nem
tudom, hogy hagyhattunk itt –
szabadkozott.

– Nem jövök – fonta össze
tetovált karját maga előtt az
Aszád, sértetten ácsorogva a busz
előtt.

– Gyere már – kezdtük el
mindannyian, miközben
odanyomultunk az ajtóhoz, és



megpróbáltuk rávenni, hogy
szálljon fel.

– Nem! Bunkók vagytok, itt
hagytatok, és fel sem tűnt! –
panaszolta.

– Ez nem igaz, Körtének feltűnt
– mondta Pepe.

– Igen? Tíz perc múlva. És a
bandámnak? A barátaimnak? –
fröcsögte.

– Ilyen nincs – tekergette meg
Körte a szakállát idegesen. –
Bogyó, mondtam, hogy bocs, de
most már szállj fel a buszra!



– Térdelj le, és úgy kérj
bocsánatot – emelte fel az állát
Bogyó, mire Körte összehúzta a
szemét.

– Túlfeszíted a húrt, haver –
figyelmeztette.

– Igen? Akkor maradok –
makacsolta meg magát.

– Bogyó, háromig számolok –
szólt neki Körte, akinek úgy tűnt,
fogytán a türelme.

– Csókold meg a cipőm talpát,
akkor megbocsátok – közölte
Bogyó a menedzserünkkel, és én



a számhoz kapva lehunytam a
szemem, mert tudtam, hogy
ezzel elvetette a sulykot.

– Futás! Bogyó, rohanj! –
üvöltötte el magát Puding, mire
Bogyó kapcsolt, és rohanni
kezdett, Körte pedig leugrott a
lépcsőről, és utánaeredt.

A szánkat tátva néztük,
ahogyan Bogyó rohan az
országút felé, a dühödt
menedzserünk pedig utána.

– Sanyi, mire vársz? Indulj
már! – sürgette meg Daniella a



sofőrünket, aki beletaposott a
gázba, és utánuk indultunk. A
nyugodt, kedd délelőtti zalai
tájban kisebb zavar támadt, mivel
a ragyogó napsütésben két
tetovált ember kergette egymást,
nyomukban egy ezeréves,
csotrogány busszal, aminek
ajtajából üvöltöztünk utánuk.

A nyitott ajtóban kapaszkodva
figyeltük a buszról az utat,
amikor is Körte mellé értünk a
járművel.

– Hé! Körte! Elvigyünk? –



kérdezte Márk szórakozottan,
miközben videóra vette a
jelenetet.

– Hü-lye! – fújtatott Körte. – Üs-
sé-tek el! – mutatott előre, utalva
arra, hogy azt szeretné, ha így
állítanánk meg Bogyót, aki alig
egy méterrel Körte előtt futott.

– Tessék, igyál – nyújtotta ki
Márk a kezét az ajtóból, mire
Körte idegesen nézett felénk, de
azért elvette a palackot, és
beleszagolt futás közben. – Nyugi.
Csak víz… – tette hozzá Márk,



Körte pedig fintorogva bólintott.
– És itt látható a híres zalai

futóverseny. Körte, integess a
kamerába – snapchatelt Evelin, és
még filtert is rakott rá, amitől a
kijelzőn megjelent, hogy a
tetovált menedzserünk milyen
tempóval fut.

A Körte előtt rohanó Bogyó
ekkor úgy döntött, hogy letér az
egyébként teljesen kihalt
országútról, és futni kezdett a
füves területen keresztül,
fogalmunk sem volt, hogy merre.



Vagy miért. Körte pedig rohant
utána. Ekkor Sanyi, aki az
autósüldözést feladni
kényszerült, leállt a busszal, mi
pedig valamennyien leszálltunk,
és fejenként egy-egy telefonnal
vettük, ahogyan Bogyó és Körte
sziluettje egyre kisebb lesz, míg
végül csak két kis alakot láttunk
belőlük, akik közül az egyik végre
beérte a másikat, hátulról
ráugrott, és mindketten
elterültek a földön.

– Adj neki! – üvöltötte Pepe, aki



tölcsért formált a kezéből.
– Gyerünk, Körte! – biztatta

Puding is.
– Öld meg! – kiáltotta Daniella,

mire mindenki értetlenül nézett
rá. – Most mi van? Gondoltam, én
is drukkolok – vonogatta a vállát.

A busz gyér árnyékában, a
forró aszfalton ácsorogva vártuk,
hogy azok ketten kibirkózzák
magukat, miközben a nap olyan
erővel tűzött, hogy a fiúk
félmeztelenre vetkőztek, majd
ezt látva mi is úgy döntöttünk



Daniellával és Evelinnel, hogy
megszabadulunk a dögmelegnek
ható pólóinktól, ami alatt
mindhárman bikinifelsőt
viseltünk.

Bogyó és Körte kifulladva,
csuromvizesen, de folyamatosan
röhögve sétáltak vissza a
buszhoz, majd amikor odaértek
hozzánk, meg sem bírtak szólalni
a nevetéstől.

– Kijátszottátok magatokat? –
érdeklődtem, egy-egy üveg hideg
vizet nyomva a kezükbe.



– Ja – köhögött Körte a térdére
támaszkodva, majd fáradtan
Bogyóra nézett. – Bocs, hogy
otthagytalak.

– Nem gond – fulladozott
Bogyó. – Bocs, hogy meg kellett
kergetned a negyven fokban –
nyújtotta a kezét, Körte pedig
röhögve belecsapott.

– Semmi gond, legalább
kijózanodtam – legyintett, majd
értetlenül nézett végig rajtunk
egyesével. – Amúgy ti a mi a
fenét műveltek itt bikiniben meg



félmeztelenül? Abercrombie
fotózásra készültök?

– Meleg van – feleltem
egyszerűen a fekete
háromszögfazonú
bikinifelsőmben, rövid
farmersortomban és rövid szárú
Converse-emben.

– Értem én, de mégis – ráncolta
a homlokát. – Sleisz, te rejtsd el a
habtestedet, mert visszaveri a
napfényt a mellkasod, Nagy
Márk, te meg ne szelfizz a
díjnyertes felsőtesteddel, mert



kinyúlnak a Márkerek, ha ezt
meglátják – forgatta a szemét
gúnyosan… Óvatos pillantást
vetettem Márkra, és hát,
megértettem, hogy mitől félt
Körte. A látványa ugyanis… hogy
is mondjam? Nem volt
hétköznapi a zalai országúton.

– Hé! – jutott Puding eszébe. –
Én viszont feltölthetek rólad
egyet a saját Instámra? Még soha
nem volt tízezer lájkom –
dobódott fel az ötlettől.

– Felőlem – vonogatta a vállát



Márk hanyagul.
– Senki nem tölt fel

félmeztelen Nagy Márk-fotót! –
hiúsította meg Körte Puding
tízezer lájkos képét. – De egy
csoportfotó mehet, amin
mindenki rajta van – enyhült
meg, mire beálltunk a fotóra,
amin szándékosan a lehető
legtávolabbi helyet választottam
Nagy Márktól. Mert ez így van
rendben. Sajnos.

– Indulhatunk? – kérdezte
Sanyi, a sofőr, miután elkészítette



a fotónkat, és egyesével
felszálltunk a buszra.

– Na, menjünk, kapjuk szét
Balogh nyaralóját – kiáltotta
ünnepélyesen Pepe.

Ahogyan továbbhaladtunk, és
mindenki a közös fotónkat küldte
át a másiknak, hogy egyszerre
tudjuk posztolni, én a hátsó
ülésen ülve mosolyogva
figyeltem őket, majd sóhajtva
megráztam a fejem, és rájöttem,
hogy bármennyire is gyűlölöm
Baloghot, és azt, amit ő tesz



üzletemberként az előadóival,
ezekért a pillanatokért és a közös
emlékekért semmit nem bánok.
Mert abban a kiadó
tulajdonosának igaza volt, hogy
mi egy család vagyunk. Csak ő
nem tartozott bele ebbe a
családba. Minden más stimmelt.
És a csapatunk éppen a
hihetetlenül erős barátságtól és
az állandó spontaneitástól
működött ennyire jól, a
közönségünk pedig éppen ezt
szerette. A MusicNotes-osok vért



izzadva próbálnak jó fejek lenni a
közösségiken, általában utánunk
csinálnak mindent, be vagyunk
állítva nekik oldalfigyelésre, így a
posztjaink után nem sokkal
mindig hasonlót próbálnak meg
alakítani. Azon túl, hogy ezt
szörnyen szánalmasnak tartjuk,
nem igazán foglalkozunk velük,
mert valamennyien úgy vagyunk
ezzel, hogy addig örökké
másodikak lesznek mindenben,
amíg csak az a cél vezérli őket,
hogy valakit legyőzzenek,



miközben semmit nem képesek
megélni az amúgy egészen nagy
sikereikből.

– Beki, megvan a kép? Töltsük
egyszerre, és versenyeztessük
meg a lájkokat! – ordította Puding
nekem, kizökkentve a
gondolatmenetemből, így
mosolyogva felálltam,
odasétáltam hozzájuk a
telefonommal a kezemben, majd
Nagy Márk mellé lépve
felemeltem a mobilt, és amikor
Bogyó háromig számolt, a



többiekkel tökéletesen egyszerre
feltöltöttem a fotót az Instámra,
ahogyan ők is a sajátjukra.
Mindenki a kezében tartott
telefon kijelzőjére meredve
bámulta az oldalát, közben pedig
Márk óvatosan, úgy, hogy senki
ne lássa, a hátunk mögött
átkarolta a derekamat, és
megsimította a kezével. Az arcom
sem rezzent, csupán vadul
dobogó szívvel tovább
frissítgettem a posztolt fotót.

– Tizenegy lájk – kiáltotta Pepe



ünnepélyesen a saját oldalát
nézve.

– Nekem eddig százhúsz –
vigyorgott Evelin.

– Nulla – mondta Anti, mire
ránéztünk. – Minden barátom itt
van – magyarázta.

– Majd én lájkolom –
mosolyodtam rá kedvesen.

– Beki, neked mennyi? –
kérdezte Puding.

– Nyolcszáz körül – feleltem.
– Azta! Nekem ötvenkettő –

biccentett elismerően.



– Na, halljuk – pillantott
Daniella Márkra.

– Biztos, hogy tudni akarjátok?
– kacsintott magabiztosan.

– Négymillió? – kérdezte Evelin
szórakozottan.

– Kétezer – felelte.
– Menj már! Mennyi volt ez,

két perc? – kerekedett el Pepe
szeme.

– Olyasmi.
– Megyek csajozni a

kommentelőidhez – ragadta meg
az alkalmat Puding, és a másik



két Aszád is így tett, miközben
Anti ránézett a kijelzőjére, és
felcsillant a szeme.

– Nyolc lájk! Igeeeen! –
ünnepelte meg ezt a számára
nem mindennapi alkalmat. –
Kösz, srácok – pillantott körbe
hálásan. Persze, hogy mi
lájkoltuk. Meg Kemál, a török
szomszédom, aki kommentelt is
Antinak. A következőt írta:
„Kemál Márker”. Hát, ez annyira
nem passzolt Anti profiljára, de
nem számított, legalább kapott



egy kommentet.



9.

– Bazz, ki lakik itt? – tátotta a
száját Puding, amikor a buszunk
leparkolt a megadott címen, és
kiszállva megpillantottuk Balogh
„szerény” vízparti nyaralóját.
Csapzottan, izzadtan, erősen
strandolóöltözetben érkeztünk
meg.

– Azta! – biccentett elismerően
Pepe is, felnézve a hatalmas
luxusnyaralóra.



– Mégis miből? – tette fel a
költői kérdést Bogyó a házat
bámulva.

– Szerinted miből? – kérdezte
Daniella. – Van egy-két tippem.

– Naa! – csitította le őket Körte.
– Balogh úr keményen
megdolgozott a javaiért – kezdte,
de mindannyian szórakozottan
pillantottunk felé. – Na jó, a
francokat, kit akarok etetni? Ezt a
zenészek és együttesek hozták
neki össze az elmúlt húsz évben –
legyintett afféle „tök mindegy,



hogy mit mondok, úgyis tudjátok
az igazat” stílusban.

– Azt mondod, hogy belőlem
van ez a vityilló? – büszkélkedett
Bogyó.

– Hát, belőled egyelőre
maximum a kerítés – felelte
Körte.

– Na! Az is valami. Legalább
megkérdezte volna, hogy milyen
az ízlésem, ha már én álltam a
kovácsoltvasat – panaszolta
szemügyre véve a kerítést, mire
nevetve néztünk az épületre. Az



automata kapu hirtelen kinyílt, és
Botond jelent meg előttünk.

– Üdvözöllek titeket Balogh úr
nyári rezidenciáján – mosolygott.

– Beszarok, te lettél az inas? –
röhögte ki Puding, és ügyet sem
vetve az asszisztensre, kikerülte,
és csörtetett befelé a kerten át.

– Balogh úr üzeni, hogy az
ittlétetek alatt érezzétek
magatokat nagyon jól, a
megbeszéltek szerint pénteken
csatlakozik a csapathoz – folytatta
Botond.



– Alig várjuk – vigyorgott rá
Körte, és ő is kikerülte az
asszisztenst, hogy Aszádék után
menjen.

– Ööö, elnézést – állította meg
Botond feltartott kézzel Daniellát
és Antit. – Tudomásom szerint
Balogh úr meghívása a kiadó
zenészeire vonatkozik, és… –
kezdte, de Daniella közbeszólt.

– Na, ide figyelj – kezdte. –
Nincs klíma a szar buszban,
izzadt vagyok, fáradt és nyűgös.
Szeretnék tusolni, tiszta ruhát



felvenni, mert az elmúlt órában
abban a roncsban aszalódtam –
mutatott hátra a busz irányába –,
és marhára ajánlom, hogy ne
kelljen most nekem szállást
keresnem Antival, amikor a
csapat tagjai vagyunk, és ránk is
vonatkozik a meghívás, mert
azon túl, hogy ők itt mind a
barátaim, én csellóztam az
idegbeteg Lizikének az
esküvőjén, a turné alatt pedig egy
tákolmány asztal mögött rohadva
dolgozunk a merchekkel a BPRP



kiadónak és a te Balogh uradnak,
úgyhogy, bazki, állj félre, amíg
szépen mondom, mert leütlek a
csellótokommal, ha azt akarod
bemesélni, hogy nem férünk el
ebben a százhúsz szobás
komplexumban! – vázolta fel
Daniella a problémáját, mire
Botond elkerekedett szemmel
nézett a bájos arcú lányra, és
automatikusan félreállt.

– Együtt vagyunk – köhintette
Anti, és Daniella után sietett.

– Add ide, segítek – nyújtotta a



kezét Márk a táskámra nézve.
– Köszi – mosolyogtam rá

óvatosan, majd átadtam neki a
nehéz csomagom, amikor
mindketten észrevettük, hogy
Botond előttünk állva, felvont
szemöldökkel figyeli a jelenetet.

– Ha ennyi cuccot be tudtál
pakolni, Beka, akkor vinni is
tudod – engedte el Márk a táska
fülét, így a súly hirtelen lehúzta a
kezem, és szinte felborultam.

– Kösz! – szóltam utána
idegbetegen. – Belehalnál, ha



néha úgy viselkednél, mint egy
normális ember? – kiáltottam
Márknak.

– Nem tudom, még nem
próbáltam – szólt vissza a háta
mögött.

– Várj, majd én – sietett oda
hozzám Botond, és kikapta a
kezemből a csomagot, így a
gitártokomat magamhoz ölelve
sétáltam be a kapun a ház
irányába. – Minden rendben? –
érdeklődött.

– Persze. Csak… Tudod –



néztem körbe, hogy
meggyőződjek arról, senki nem
hall minket. – Az esküvő óta nem
vagyunk túl jóban…

– Gondolom.
– De nem baj – tettem hozzá

gyorsan. – Ez így a legjobb.
Mindenkinek.

– Balogh okos ember –
vigasztalt. – Csak a javatokat
akarja – védte a főnökét, mire
bólogatva értettem egyet, és
felnéztem a bazinagy házra. Hát
hogyne. Kizárólag a mi



érdekeinket tartja szem előtt.
Mert egy áldott jó ember.

– Hogy van a szobaelosztás? –
érdeklődtem Botondtól, mert úgy
gondoltam, ő biztosan tudja,
elvégre ő engedett be minket.

– Ha akarsz, lehetsz egyedül –
válaszolta, én pedig csodálkozva
felvontam a szemöldökömet.

– Van elég szoba?
– Persze, csak döntsd el, hogy a

földszinten, vagy az emeleten
szeretnél lakni – mosolygott.

– Ó. Oké. Ki merre lesz? –



próbálkoztam.
– Hát, a bájos Daniella ezek

szerint velünk marad, így ő és
Evelin az egyik fenti
hálószobában lesznek, Nagy
Márk is az emeleten van, fent van
még egy üres szoba, ami lehet a
tiéd. A három Aszád és a teljesen
indokolatlanul itt tartózkodó Anti
akkor így lent laknak majd a
mediterrán nappaliban, én is lent
leszek az egyik vendégszobában,
Körte pedig a lenti hálószobát
kapja, hogy mindent felügyelni



tudjon. A sofőrötöket, Sándort
pedig a kerti kisházban
szállásolom el – húzgált nyilakat
a jegyzetfüzetébe, gondosan
felírva mindent. Úgy tűnt,
Botondnak minden részlet
nagyon fontos.

– Rendben – bólogattam a
bejárati ajtó felé sétálva.

– Ha minden jól megy, akkor
BB is csatlakozik hozzátok
pénteken. Bízunk abban, hogy a
hétvégén leszerződik a kiadóhoz.

– Értem – mondtam.



– Megmutatom, a szobádat, jó?
Az emeleten van.

– Oké – értünk az ajtóhoz
Botonddal, aki, mielőtt kinyitotta
volna, hirtelen rám nézett, és
teljesen lazán a következőt
mondta.

– Tudod, én azért vagyok itt,
hogy figyeljek a dolgokra…

– Gondoltam. Nyilván nagyon
kell vigyáznunk a berendezésre
meg mindenre – mondtam, de
Botond megrázta a fejét.

– Ugyan – nézett a szemembe



lesajnálóan. – Tudod, hogy nem
erről van szó.

– Nem egészen értem – ráztam
meg a fejem.

– Nem vagy te buta lány, Bexi,
sőt – vigyorgott rám, de nem
tetszett az arckifejezése, sokkal
torzabb és ijesztőbb volt, mint
amikor kedvességből mosolyog
az ember. – Balogh külön felhívta
a figyelmemet arra, hogy
időzített bombaként ketyegsz,
tele vagy sérelemmel és ki nem
mondott gondolatokkal, és



nekem az a feladatom, hogy
marhára ne ezen a héten
robbanj, mert az ittléteteknek
üzleti jelentősége van, amit nem
befolyásolhat semmilyen hiszti.
Érted?

– Hű – biccentettem
elismerően. – Emlékszem,
amikor először láttalak, amikor
Ilona helyére kerültél a BPRP
Recordsnál. Hol van az a
gyakornok srác? Mit csináltak
vele? – kérdeztem gúnyosan, és
nosztalgiázva néztem magam elé.



– Nekem ez a munkám –
sziszegte kemény arcvonással.

– Biztosan büszke vagy rá –
bólogattam. – Nyugi, nem lesz
velem gond – mondtam sóhajtva.
– Nem akarok balhét, senkivel.

– Nagyon helyes.
– Most mehetek, vagy össze

vagyunk nőve, és nélküled nem
nagyon mozoghatok, amíg itt
vagyok? – rángattam ki a
táskámat a kezéből, amit végül
elengedett. Próbáltam úgy tenni,
mintha nem lenne nehéz a



csomagom, és kihúztam magam
előtte.

– Menj csak – hagyta rám, és
félrekapta a fejét, mert
valahonnan egy üvöltés, majd
egy nagy csobbanás hangzott fel.
Úgy tűnt, Aszádék megtalálták a
kinti medencét. Botond
fontoskodva a hang irányába
sietett, én pedig, bár majd’
megszakadtam, azért bementem
az ajtón a cuccommal, és körbe
sem nézve ledobtam a táskám,
majd a lépcső irányába siettem.



Kettesével szedtem a fokokat,
aztán az emeleti folyosón
megpróbáltam az ajtók közül
kitalálni, hogy melyik lehet
Márké. Az egyik csukott ajtón át
meghallottam Daniella és Evelin
hangját, így óvatos léptekkel
továbbmentem, majd szinte
belefutottam a szobájából éppen
kilépő Nagy Márkba, akit a
mellkasánál tolva visszalöktem a
helyiségbe, és becsuktam
magunk mögött az ajtót.

– Ööö – tette fel a kezét



védekezően, látva, hogy mekkora
hévvel érkeztem, és
elmosolyodott. – Ez most megint
egy olyan öt perc lesz, aminek a
végén valamelyikünk a
szekrényben fog ülni?

– Nem, Márk, várj, baj van! –
mondtam rémülten.

– Mi? – váltott azonnal stílust,
és érdeklődve nézett rám.

– Botond… Balogh kopója,
totálisan rám szállt.

– Hogy érted, hogy rád szállt? –
szaladt fel a szemöldöke, mire



megráztam a fejem.
– Nem, nem úgy! –

legyintettem. – Csak figyel.
Balogh kérésére.

– Aha. Jó. De akkor nem úgy
szállt rád – akadt meg az előző
gondolatánál.

– Nem, nem – ingattam a
fejem. – De baromira ijesztő volt.
Úgy beszélt, mint Balogh. Hogy
időzített bomba vagyok, és nem
ronthatom el itt az üzleti
dolgokat, meg ilyesmi –
suttogtam. – És tudja, hogy



gyűlölöm Baloghot.
– Mindenki gyűlöli – tette

hozzá Márk, és átkarolva a
derekamat magához húzott. –
Nem lesz semmi gond, Beka. Itt
vagyunk annak a nyaralójában,
aki folyamatosan a
szerződéseddel zsarolva tart
téged sakkban, és aki üzleti
szempontból megtiltotta, hogy
együtt legyünk, így a barátaink
előtt kell bujkálnunk, miközben
az elmebeteg volt barátoddal
készülünk közös koncertre, úgy,



hogy köztünk te lépsz fel a
nekem írt dallal. Mégis mi baj
lehetne? – kérdezte a szemembe
nézve, mire nem bírtam tovább,
egyszerűen kitört belőlem a
röhögés.

– Igazad van – szóltam halkan.
– Minden rendben lesz –
bólogattam még mindig nevetve.

– Hé – emelte meg az államat. –
Melyik szobában vagy?

– Melletted – mosolyodtam el.
– És közös az erkélyünk.

– Végre egy jó hír – nézett a



szemembe mosolyogva,
miközben végigsimította a
karomat, majd ujjait rákulcsolta
az enyémre.

– Hé! – jutott hirtelen eszembe
valami. – Mi volt Körtétől az a
díjnyertes szöveg?

– Ja, nyertem egy díjat pár
napja – legyintett.

– Milyen díjat? – csodálkoztam.
– Netes szavazás, az egyik női

magazin oldalán. Én lettem „a
nyár felsőteste” – mondta.

– Hű – nevettem el magam



halkan.
– Levertem a mezőnyt.
– Nem meglepő. De csak most

kezdődik a nyár – tűnődtem el.
– Megelőlegezték a szavazók –

vonogatta a vállát.
– Hát, gratulálok – mondtam

furán. – Jár valamivel?
– Fotózással. A jövő héten –

felelte.
– Semmi díjátadó gála? Valami

arany mellkas szobor, vagy
ilyesmi? – cikiztem, Márk pedig
szórakozottan megrázta a fejét.



– Fejezd be – kérte nevetve.
– Oké, elnézést. Most

megölelnélek, de nem merek a
díjnyertes mellkasodhoz érni –
húztam tovább.

– Tényleg hagyd abba, Beka –
ismételte röhögve.

– Jó, bocs, befejeztem. De
legalább öntenék gipszbe, hogy
kiállítsák valahol –
gondolkodtam, amikor is Márk
hirtelen megfogott, és felkapott
az ölébe. A szám elé kaptam a
kezem, nehogy felsikoltsak, és a



nevetésemet visszatartva
kalimpáltam a lábammal, jelezve,
hogy tegyen le, de esze ágában
sem volt, berúgta maga előtt a
hálószobához tartozó
fürdőszobaajtót, a karjában tartva
becipelt, majd a zuhanyzóhoz
lépve előrehajolt, és megnyitotta
a vizet.

– Márk, nehogy! – suttogtam
rémülettel vegyes nevetéssel az
arcomon, és akkor már tudtam,
hogy be fog rakni alá, így
szorosan lehunytam a szemem,



és minden erőmmel azon voltam,
hogy ne sikítsak fel a jéghideg
víztől, ami alá egyszerűen
beállított.

A zuhany alatt állva széttárt
karral néztem a mosolygó Nagy
Márkra, aki megvonta a vállát.

– Mondtam, hogy hagyd abba –
közölte mellékesen. Vacogva
néztem rá átázott sortban,
bikinifelsőben, lelapuló, vizes
hajjal a totálisan hideg vízsugár
alól.

– Igazad van, ezt



megérdemeltem. Segíts kimászni
– nyújtottam a kezem, Márk
pedig gyanútlanul megfogta, ami
nagy hiba volt, mert abban a
pillanatban behúztam magam
mellé a zuhanyrózsa alá, és
átkarolva kapaszkodtam belé,
hogy ne tudjon kiugrani. Alig
bírta megtartani az egyensúlyát a
hirtelen mozdulattól, és azonnal
eláztatta a jéghideg víz. És
egyáltalán nem fair, hogy Nagy
Márknak ez konkrétan jobban
állt, mint amikor száraz volt.



Szóval ez nem egészen úgy jött
össze, ahogy terveztem. Márk
hátrasimította vizes haját, majd
nevetve megrázta a fejét, és a
szemembe nézett. És akkor
valahogy mindkettőnk mosolya
eltűnt, és ahogyan ott álltunk a
zuhany alatt, már egyikünk sem
nevetett, mire Márk felém hajolt,
én a csempének vetettem a
hátam, és a nyaka köré fontam a
kezem. A jéghideg víz alatti forró
csókjait véget nem érő
sorozatban kaptam, és miközben



a vizes vállát átkaroltam, ő
belecsókolt a nyakamba, én pedig
elakadó lélegzettel lehunytam a
szemem, és egy pillanatra
eszembe jutott, hogy most
valamelyikünknek nem ártana
észnél lennie, de nem igazán
tudtam ezzel foglalkozni, és
őszintén szólva nem is akartam.

– Itt vagy, Márk? – szólt
hirtelen Bogyó a szobából, mire
mindketten egyszerre fordultunk
a hang irányába, és amíg
Márknak volt annyi



lélekjelenléte, hogy behúzza
előttünk a zuhanyfüggönyt, én
lélegzet-visszafojtva simultam a
hideg csempének, és azon
imádkoztam, hogy Bogyó be ne
jöjjön az ajtón, mert ha
fürdőruhafelsőben és vizes
farmersortban talál rám Nagy
Márkkal a zuhany alatt, azt
valószínűleg nem élem túl, Körte
mindkettőnket szétcsap. Vadul
dobogó szívvel, elkerekedett
szemmel és visszatartott
lélegzettel vacogtam a víz alatt,



mire Márk elzárta a tust, és
kilépett a zuhanyból.

– Zuhanyozom, mit akarsz? –
ordította ki Márk a
fürdőszobából, miközben
visszanézett rám, és suttogva
hozzátette. – Elküldöm, egy perc.

– Oké – ácsorogtam ázottan,
magam előtt összefont karral.

– Beka – szólt halkan.
– Hm? – kérdeztem riadtan.
– Jól nézel ki – kacsintott

szórakozottan, mire összehúzott
szemmel meredtem rá, és



legszívesebben lelocsoltam volna,
amiért ennyire élvezi a
nyomoromat, de nem volt rá sem
időm, sem lehetőségem, mert
abban a pillanatban Bogyó
feltépte az ajtót, és már jött volna
be, de Márk megakadályozta
azzal, hogy visszalökte a szobába,
miközben én leguggoltam a
zuhanyzóban, és minden
erőmmel azon voltam, hogy
elteleportálhassak valahová.
Bárhová.

– Miért lökdösöl? – hallottam



Bogyó hangját a nappaliból.
– Mert mit akarsz a

fürdőszobámban? – vágta rá
Márk.

– Semmit, nyugi – felelte Bogyó
furán. – De miért is nem mehetek
be?

– Mert… – akadt meg Márk. –
Mert állandóan lenyúljátok a
cuccaimat, nem szóltok róla, én
meg utána kereshetem. Puding a
múltkor részegen megette a
hajkondicionálómat – panaszolta.

– Haver, már az is elég gáz,



hogy neked van ilyened – közölte
Bogyó, mire a szám elé téve a
kezem, elfojtottam a
nevetésemet. Mert ez jó beszólás
volt.

– Sajnálom. A hajam az egyik
védjegyem – közölte sértetten.

– Márk, te magad egy nagy
védjegy vagy – felelte Bogyó. –
Amúgy. Miért ruhában fürdesz? –
kérdezte, amikor feltehetőleg
észrevette, hogy Márk cipője és
farmerje csurom víz.

– Leesett a tus, amikor



megengedtem a vizet –
improvizált.

– Ja. Vágom – felelte Bogyó, és
amíg csevegtek, én a lehető
leghalkabban kimásztam a
zuhanyból, és leemelve egy
törülközőt a mosdó melletti
polcról, magam köré tekertem.

– Amúgy Bekit keresem – szólt
Bogyó hirtelen, én pedig szorosan
beharaptam a számat és tovább
füleltem.

– Itt? – hangzott Márk
meglepett válasza.



– Nem, nem itt. Mi van veled?
Csak azt akartam kérdezni, hogy
láttad-e. A cucca szanaszét van
lent, a szobája üres, senki nem
látta…

– Fogalmam sincs. Én tusolni
akartam.

– Jó, úgy tűnik, veled nem
sokra megyek – hangzott Bogyó
csalódott válasza.

– Várj. Segítek megkeresni –
enyhült meg Márk hangja.

– Kösz.
– Akkor most kimegyünk, és



megkeressük Bekát! – szólt
hangosan, gondolom azért, hogy
én biztosan halljam.

– Ember, miért üvöltesz, itt
állok melletted – felelte Bogyó
meglepetten, és a halkuló
léptekből, majd az
ajtócsapódásból tudtam, hogy
egyedül maradtam, így kisiettem
a fürdőszobából, majd az
erkélyajtót feltépve a szikrázó
napsütésben átmentem az én
szobám erkélyéhez. Zárva volt. A
francba.



Fogalmam sem volt, hogy mit
csináljak, Nagy Márk szobájába
nem akartam visszamenni,
örültem, hogy észrevétlenül
kiszabadultam onnan, így más
lehetőség híján leültem a rattan
teraszbútor egyik székére és
várakoztam. Akkor vettem észre,
hogy a szobánk a Balatonra néz,
Balogh nyaralója vízparti
ingatlanként a saját medencén túl
saját partszakaszrésszel is
rendelkezett. A tűző napon
percek alatt megszáradt a ruhám,



így a törülközőt kiterítettem a
mellettem lévő üres székre, és
csak bámultam a vizet, és azon
tűnődtem, mi a fene történt
volna, ha Bogyó nem ront be
Nagy Márk szobájába. A
gondolattól mosolyogva
lesütöttem a szemem, majd
felkaptam a fejem, amikor a lenti
teraszajtó kinyílt, és hangok
ütötték meg a fülemet.

– Hahó! – kiáltottam
felpattanva, és a korláthoz
léptem.



Odalent a vese alakú medence
mellett, amiben három hatalmas
úszógumit ringatott a gyér szellő,
Körte és Daniella jelentek meg.

– Gyerek! Hol a fenében voltál?
Már mindenhol kerestünk. A
többiek még mindig utánad
kajtatnak! – kiáltotta fel Körte.

– Bocs, itt voltam, csak
kijöttem megnézni a kilátást, és
kizártam magam – füllentettem.
– Megtennétek, hogy valaki
beenged a szobámba?

– Persze – indult vissza Körte,



Daniella pedig a napszemüvege
mögül bámult fel rám.

– Kívülről? – kérdezte széttárt
karral. A fenébe.

– Nem, dehogy – ingattam a
fejem. – Gondolom, nem
hallottam, amikor valaki a
szobában keresett, és rám zárta a
teraszajtót – próbálkoztam.

– Aham – felelte Daniella, és
fogalmam sem volt, hogy elhiszi-
e, de végül csak annyit reagált,
hogy megy, és szól a többieknek,
hogy ne keressenek.



Körte kinyitotta az ajtót és
beengedett a szobámba, ahová
időközben felhozta a cuccaimat
is. A gitárom az ágyon hevert, a
táskám a földön, a bőröndöm
pedig eldőlve az ajtó mellett.

– Telefon sem volt nálad, te
gyerek? Hívtunk úgy ezerszer –
csóválta a fejét.

– Nem, bocs – feleltem lesütött
szemmel.

– Na, hadd lássam akkor már
azt a kilátást – került ki, és amíg
én felállítottam az eldőlt



bőröndömet, Körte kiment a
teraszra.

A szoba, amit megkaptam,
gyönyörű volt, a ház többi
részével megegyezően
mediterrán stílusban rendezték
be, és a tévé alatti polcon
átfutottam a díszeket és
tárgyakat, majd hátrahőkölve
álltam meg egy fotó előtt, amin
Balogh vitorlázott. Ösztönösen
lehajtottam a képkeretet, mielőtt
még kísértene éjszaka, és
előhalásztam a telefonomat.



Körte nem túlzott, tényleg
megszámlálhatatlanul sok nem
fogadott hívásom volt. A
többiekével nem törődtem, de
megláttam a nevek között Lilit,
így a húgomat visszahívva
léptem ki az ajtón Körte mellé,
aki a rattan fotelben, lábát a
korlátra téve élvezte a kilátást.
Leültem mellé, miközben a
húgom felvette.

– Lili! Bocs, nem volt nálam a
telefonom – magyarázkodtam
rögtön.



– Semmi baj, látva a
Snapchateteket, azon sem
lepődnék meg, ha soha többet
nem vennéd fel senkinek – szólt
szomorúan, és hirtelen a szívem
szakadt meg, amiért nem lehet
velünk. – Jó a buli? – érdeklődött.

– Nagyon – ismertem be
kelletlenül. – De nagyon hiányzol
– tettem hozzá azonnal.

– Ti is nekem! – mondta, és a
többes szám természetesen arra
vonatkozott, hogy az egész
társaságot imádja. Nagy Márkot



pedig egy kicsit jobban.
– Mi újság otthon? –

érdeklődtem.
– Beki, a Balatonon vagy Nagy

Márkkal, Aszádékkal, Evelinnel,
Antiékkal, Körtével… Szerinted
itthon mi újság lenne? Mesélj te.

– Nem, nem, várj – szakítottam
félbe. – Minden oké? Anyu?
György? Hogy bírod Natasával?

– Minden rendben, mindenki
jól van, Nati kedves, csak…

– Csak?
– Csak állandóan az



oldalaitokat nézem, hátha
posztoltatok valamit – ismerte be
szomorúan. – Most hol vagytok?
Mit csináltok? Nagy Márk ott
van? – kérdezősködött.

Sóhajtva lehunytam a
szemem, majd hirtelen
összeráncoltam a homlokomat.

– Hé! Tudod, hol vagyunk?
– A Balatonon. Valahol.

Aszádék snapje alapján. Bogyónál
valami medencét láttam. Meg
Evelin feltöltött valami nappalit.
De nem értettem. Nem hotelben



szálltatok meg?
– Nem, Balogh nyaralójában

vagyunk. Megkaptuk szombatig –
meséltem, Körte pedig kérdőn
felém sandított.

– Húha. És mit kell tennetek
érte? – kapcsolt azonnal a
tizenegy éves húgom. Hamar
beletanult a szakmámba. Ezért
bízom benne, hogy ő okosabb,
mint én, és ha nagy lesz, akkor
mással szeretne foglalkozni, és
messziről elkerüli ezt a pályát.

– Képzelheted – nevettem fel. –



Viszont Lili – mosolyodtam el. –
Képzeld, pont úgy alakult, hogy
egyedül vagyok egy szobában, és
arra gondoltam, ha már… –
kezdtem.

– Neeeee! – sikoltott közbe, én
pedig felnevettem.

– Pakolj össze, holnap
elmegyünk érted Körtével, és
elhozunk magunkkal a
hétvégéig.

– Úristen! – sikongatott, Körte
pedig széttárta a karját
mellettem, és úgy tűnt, ezt most



nem érti. – Tényleg? Beki,
tényleg? – lelkesedett Lili.

– Persze. Itt van elég hely, és
mindenki szívesen lát. Beszéld
meg anyuval, jó?

– Megyek – tette le a telefont
köszönés nélkül. Mosolyogva
hunyorogtam a napsütésben, a
szélcsendes vizet bámulva.

– Te gyerek… Nem kellett
volna ezt megbeszélned
Baloghgal, vagy legalább
Botonddal?

– Nem – közöltem egyszerűen.



– Jó, csak mert itt mi is
vendégek vagyunk, és a vendég
vendége… – agyalt, de
közbeszóltam.

– Körte. Nem részletezném, de
elég annyi, hogy Balogh ennél
sokkal többet is kénytelen eltűrni
nekem. Egy szava sem lesz –
húztam össze a szemem.

– Ezt hogy érted? – idegesedett
be azonnal.

– Nem fontos. Legyen elég
annyi, hogy jön nekem. Sokkal –
húztam ki magam.



– Na, elég ebből. Mindenről
tudni akarok! – ült fel vigyázzban
a székén.

– Nem fogsz – vigyorogtam rá.
– De hé! Betty nem a hétvégén
jött volna hozzád? – tereltem a
szót.

– De, csak eltoltuk, mert a
koncert, turné… – legyintett.

– Akkor szólj neki, hogy mégis
jöjjön. Van itt hely mindenkinek
– mutattam körbe.

– Mit műveltél, te gyerek? –
kerekedett el a szeme.



– Semmit – ráztam meg a
fejem. – Én semmit – tettem
hozzá gyorsan.

– Most már kezdek ideges lenni
– makacsolta meg magát Körte.

– Figyelj – szóltam
félbeszakítva. – Minden a
legnagyobb rendben van. Balogh
tudja, hogy be vagyok rágva,
tudja, hogy haragszom rá, ezért
van itt Botond. Mert félnek, hogy
jelenetet rendezek vagy ilyesmi,
és engem felügyel. A világ
leggázabb dolga, hogy arra



kényszerít, hogy lépjek fel Geri és
Nagy Márk koncertje között, de
megteszem. Szerinted, ha
idehozom a húgomat, meg
esetleg meghívom Bettyt, akkor
az baj? Mindezek után? A fenét.
Azt hiszi majd, hogy ezzel
rendben is vagyunk, és mindenki
jól járt – magyaráztam, egy kicsit
leegyszerűsítve a történetet.
Körte átgondolta a hallottakat, és
bólintva jelezte, hogy lát benne
logikát.

– Aham. Ennyi?



– Persze.
– Nincs más? – fürkészett

gyanúsan.
– Ugyan. Mi lenne? – forgattam

a szememet unottságot tettetve. –
Na! Kérdezd meg Bettyt, hogy
hirtelen rosszul tud-e lenni, hogy
lelépjen a melóból, és ültesd fel
egy gépre, mert csak szombatig
miénk ez a nyaraló –
vigyorogtam.

– Tudod, gyerek – röhögött fel
Körte. – Elront téged ez a szakma.
Gyorsan vág az eszed.



– Legalább tanultam is valamit
– nevettem fel. – Na, hívod már? –
nógattam, Körte pedig bement
telefonálni.

Amíg vártam, a korláthoz
mentem, és lenéztem a
medencére. Puding és Pepe két
gumikrokodillal ütötték egymást,
Evelin az egyik napozóágyon
feküdt napszemüvegben,
Daniella a medence szélén, a
lábát a vízbe lógatva beszélgetett
az úszógumiban söröző
Bogyóval, Anti pedig a hófehér



bőrére kente a naptejet, arcát
pedig egy Fogd be Aszád full cap
alá rejtette a tűző nap elől. A
medence közepén, az egyik
gumiban Nagy Márk feküdt az
egyik szponzorától kapott
napszemüvegében, fél kezében
egy üdítőt fogott, a másikban
pedig a zenelejátszóját, aminek
fülhallgatójának a zsinórja a
mellkasán át húzódott a füléig. A
sötét lencsék miatt nem tudtam
megállapítani, hogy merre néz,
de valahogy éreztem magamon a



tekintetét, így mosolyogva
intettem egyet óvatosan, vállalva,
hogy maximum beégek, ha
mégsem engem figyel. De engem
figyelt, mert abban a pillanatban
kissé félrehajtotta a fejét és
elmosolyodott. Ahogyan néztem,
rájöttem, Nagy Márk nyári
látványához előre ki kellene írni,
hogy csak saját felelősségre.

– Itt vagyok – lépett ki a
teraszra Körte.

– Sikerült? – fordultam felé
hirtelen.



– Az egyik kollégája átvette a
csoportjait. Holnapra foglalt egy
jegyet, de stand byra rakták, ki
kell mennie a reptérre, nem
biztos, hogy meglesz a jegye –
magyarázta izgatottan.

– Hé – fogtam meg Körte karját
megnyugtatóan. – Rendben lesz.

– Gondolod?
– Ühüm – bólogattam.
– Hát, mindegy, meglátjuk.

Viszont…
– Igen?
– Ez több mint rendes dolog



tőled, gyerek. De ha Balogh szól
érte, akkor én viszem el a balhét
– alkudozott.

– Nem viszel el semmilyen
balhét. Mert nem lesz – ígértem
meg.

– Hihetetlen vagy – karolta át a
vállamat. – A francért helyezed
mindenki boldogságát magad elé
– fújtatott.

– Ez azért nem egészen így van
– húztam el a számat.

– De. De így van – erősködött,
én pedig kezdtem kellemetlenül



érezni magam, amiért szentet
csinál belőlem, miközben nem
tudja, hogy a barátom a medence
közepén szelfizik.

– Most miért? Lili is jön, Bettyt
nagyon kedvelem, ha van egy
ilyen lehetőségem, akkor
természetes, hogy nemcsak
magamra gondolok, hanem rád
is.

– Na! Erről beszélek! Ki mond
még ilyet? Rajtad kívül.

– Azt nem tudom, de nem is
érdekes – mosolyogtam rá.



– Amúgy – vakargatta meg az
állát. – Nem nagyon értek ehhez
a tiniszarsághoz, de… Jól vagy?
Ettől – biccentett a medence
irányába.

– Mitől? – ráztam meg a fejem
értetlenül.

– Ne viccelj már, gyerek. Az év
felsőteste itt fetreng előtted a
címlapfotó külsejével, nemrég ez
még nagyon kiborított volna
téged.

– Körte – szóltam sóhajtva. –
Minden oké Márkkal. Mármint.



Nincs minek okénak lennie.
Megférünk egymás mellett, látod!

– Aha, persze, látom –
gondolkodott. – Mi az isten
történt, amíg Londonban voltam?
– csapott egyet a korlátra, én
pedig akaratlanul is felnevettem.

– Menjünk le a többiekhez –
hagytam ott a gyanújával együtt.

A hátsó kertbe kilépve a
többiek üvöltözése közepette
odaléptem Botondhoz, és
mosolyogva néztem rá.

– Megüzennéd Balogh úrnak,



hogy jön hozzánk két vendég
szombatig?

– Mi? – állt fel a napozóágyból.
– Bogyó, megmondtam, hogy ne
rugdosd a tuját! – üvöltött félre,
aztán újra felém fordult. – Milyen
vendég? Erről nem volt szó, és… –
mérgelődött, én pedig
mosolyogva néztem a szemébe.

– Csak a húgom és Körte
barátnője. Esetleg probléma?

– Meg kell kérdeznem – vette
ki a zsebéből a telefonját.

– Rendben, megvárom –



ácsorogtam előtte. – Azt ne
felejtsd el hozzátenni, hogy
mennyire jól viselkedtem. Eddig.

– Bexi, te ugye most nem
zsarolni próbálsz? – tátotta el a
száját.

– Én? Dehogy! – tettem fel a
kezem. – Az nem ilyen. De azt te
nagyon jól tudod – feleltem.

A telefonbeszélgetés nem
tartott tovább tíz másodpercnél,
és a kimenetele felől sem volt
kétségem, így amikor Botond
lerakta, letörölte megizzadt



homlokát.
– Balogh úr azt üzeni, hogy sok

szeretettel látja a húgodat és a
londoni idegenvezetőt a
nyaralójában.

– Ó, tényleg? De jó, köszönöm
– húztam elégedett vigyorra a
számat. – Megyek, elmondom a
többieknek a jó hírt.

Betty és Lili érkezésének
hallatán mindenki feldobódott,
én pedig elégedetten ültem le a
tabletjén dolgozó Körte melletti
nyugágyra, és a telefonomat



elővéve ránéztem a zárolt
képernyőre. A fotó néhány héttel
ezelőtt készült, amikor Betty
először jött Körtéhez, és
elmentünk együtt vacsorázni
Kemálhoz mindannyian. Senki
nem tudta, de akkor már együtt
voltunk Márkkal, és valamiért ez
a kép számomra különösen
fontos, mert ez volt az egyik első
alkalom, amikor minden a
legnagyobb rendben volt.

– Te gyerek – szólt Körte.
– Hm? – kérdeztem a



telefonomat lezárva, miközben
boldogan pillantottam a zárolt
képernyőn lévő fotóra.

– Spamnek jelezte a mailem,
ezért hetekkel ezelőtt bevágta a
szemét mappába, és csak most
láttam, de létezik, hogy jött neked
egy levél a Zeneművészeti
Tanulmányi osztályáról?

– Mi? Nekem? – néztem fel az
elsötétült kijelzőről.

– A te nevedre szól. Budai
Rebekának.

– Mutasd – vettem el a



tabletjét, és összehúzott
szemöldökkel futottam át a
sorokat.

Amíg a nyári kánikulában a
többiek a medencénél tomboltak
(Puding éppen akkor fogta meg
Evelint, és borította be ággyal
együtt a vízbe Botond legnagyobb
felháborodására), én szapora
pulzussal néztem a nekem
címzett e-mailt. Rövid volt és
lényegre törő. A
Zeneművészetiről kérnek egy
visszahívást tőlem azzal



kapcsolatban, amikor bent jártam
tavasszal.

– Baj van? – kérdezte Körte,
látva, hogy elkomorodtam.

– Még nem tudom – álltam fel,
és a számot beütve a
telefonomba, besétáltam a házba.
A hűs, légkondis helyiségbe érve
behúztam magam mögött az
ajtót, hogy kizárjam a hőséget, és
a csendes nappali kövén mezítláb
lépkedve összehúzott
szemöldökkel hallgattam,
ahogyan kicsöng. Végre felvette



egy férfihang, így
megköszörültem a torkomat, és
belekezdtem.

– Öhm, jó napot kívánok, én
Budai Rebeka vagyok, és kaptam
egy e-mailt, amit sajnos csak
most láttam.

– Jó napot, Rebeka – válaszolta
a hang. – Daczi Elemér vagyok,
tavasszal találkoztunk az
egyetemen.

– Öö. Igen – elevenítettem fel
magamban a napot, amikor
Daniellát kísértem, és amíg ő a



Tanulmányi osztályon intézett
valamit, én barom bementem
egy üres terembe, ahol
zongorázgattam, és jól
rajtakaptak. Mivel már rég
kiestem a sulis szerepkörből,
ösztönösen összerándult a
gyomrom, amiért egy iskolából
keresnek. Elvégre az soha nem
jó. Biztos, hogy csináltam
valamit. A fenébe.

– Rebeka, a találkozásunk után
rögtön kerestelek, mostanra
pedig kifejezetten sürgős lett. Be



tudnál ma jönni?
– Sürgős? Ma? – ismételgettem

elkerekedett szemmel, és kínosan
beharaptam a számat. – Nem,
sajnos én a Balatonon vagyok,
kizárt, hogy felérek késő délután
előtt – néztem végig magamon,
ahogyan bikinifelsőben, apró
sortban ácsorogtam Balogh
nyaralójában valahol Földváron.

– Mikor leszel legközelebb
Budapesten?

– Hát… Én holnap megyek,
elvileg, de… Megkérdezhetem,



hogy milyen ügyben kell
bemennem? – kérdeztem vékony
hangon. – Bajban vagyok? –
tettem hozzá, és többmilliós
nézettség ide, platinalemezek
oda, ha egy suliba sürgősen
behívnak, akkor én is csak az
vagyok, mint bárki más. Valaki,
aki totálisan bemajrézott.

– Meglátjuk – felelte a hang.
Oké, megyek meghalni. – Volna
itt egy kis papírmunka – tette
hozzá.

– Biztos, hogy engem keres? –



kérdeztem halálra rémülve.
– Te vagy az a Budai Rebeka,

aki itt zongorázgatott tavasszal? –
tette fel a költői kérdést.

Én. Persze, hogy én. Jaj nekem.
– Igen, természetesen –

sütöttem le a szemem.
– Holnap délelőtt tizenegykor

várlak az irodámban.
– Rendben. Viszontlátásra –

tettem le a telefont, és
összeroppanva álltam a
nappaliban azon agyalva, hogy ez
meg mi volt.



10.

– Oké, a legvalószínűbb, hogy
lecsuknak – közölte Bogyó, mire
a fejemet fogva néztem rá.

A medence melletti kerti
bútorokon ültünk kis kört
alkotva, és miután beszámoltam
a történtekről (nemcsak a
telefonhívásról és arról, hogy
holnap be kell mennem az
egyetemre, hanem az
előzményeiről is), a többiek



minden lehetőséget felvázolva
találgatták, hogy mi fog történni
velem. És egyik verzió sem volt
túl kecsegtető rám nézve.

– Ne már! – nyöszörögtem,
amikor Bogyó verzióját
elképzelve láttam magam
bilincsbe verve.

– Bocs, Beki, drukkolok, hogy
ne így legyen, de ez nem játék –
sóhajtotta Bogyó. – Ha eltűnt
valami aznap, érted. Te voltál ott
egyedül, Daniellának van alibije,
azt mondtátok, ő a Tanulmányi



osztályon volt. Egy csomó drága
cucc van az ilyen sulikban, üres
volt az épület. Nem nyúltál le
valami híres hegedűt? Szati…
Sztraki… – gondolkodott.

– Stradivari – segítettem ki. – És
nem! Dehogy. Miért tennék ilyet?
Amúgy is, én zongorán játszom –
forgattam a szemem.

– Franc tudja. Zongorát nehéz
lenyúlni észrevétlenül. Bár… –
tűnődött.

– Hülye – hagytam rá.
– Ez mindenképpen szar ügy –



rágózott idegesen Daniella. –
Basszus, ott sem lehettél volna –
gondolkodott. – Beki, nem szartál
el valamit a zongorán? –
kérdezte, én pedig újra és újra
felelevenítettem azt a napot.

– Nem. Nem hiszem –
bizonytalanodtam el. – Nem
tudom.

– Az istenit, gyerek – pillantott
rám Körte aggódva. – Mi a
francnak ülsz le minden átkozott
zongora elé? Miért nem bírod ki,
hogy ne? Hm? Hmm? – szidott le,



igaz, kicsit megkésve, pár
hónappal a történtek után

– Sajnálom! Jó? Én csak… Nem
tudom, mi ütött belém – húztam
el a számat.

– Hjaj – ingatta a fejét Körte. –
Jó, holnap bemegyek veled az
egyetemre, és lerendezzük. Ha
elcsesztél valamit, akkor
gondolom, kifizettetik, ha
bebizonyosodik, hogy te voltál.
Bár ennyi idő után teljesen
mindegy, hogy mit mondasz,
simán rád vernek bármit –



vázolta fel Körte a lehetőségeket.
– Ha pedig hiányzik valami, tehát
lopás történt aznap az épületben
– tekergette idegesen a szakállát
–, akkor a BPRP átveszi az ügyet,
és a kiadó ügyvédjei fognak
védeni – tette hozzá. – Mit
mondott a tag pontosan? Amikor
azt kérdezted, hogy bajban vagy-
e?

– Hogy meglátjuk – sziszegtem
a sírás határán.

– A büdös francba! – rázta az
öklét Körte. – Ki kell zárni a



sajtót. És erről senki nem beszél
senkinek! – fordult körbe. –
Gyerek.

– Hm? – pillantottam fel rá
szomorúan.

– Azt mondta, hogy meglátja,
bajban vagy-e, és hogy
papírmunka lesz?

– Igen – bólogattam.
– Talán biztosítva volt az a

rohadt zongora, és alá kell írnod
ezt-azt – szépítette a dolgot,
egyértelműen azért, hogy
megnyugtasson.



– Talán – értettem egyet. –
Viszont… Szeretnék nélküled
menni – néztem Körtére, aki ezen
igencsak meglepődött.

– Mi? Miért?
– Mert – sóhajtottam. – Mert

így is totál gáz az egész, ha
megjelenek a menedzseremmel,
ami ezekben a zenészkörökben
nem a legjobb belépő, akkor talán
rontanék a helyzeten. Ami most
amúgy sem tűnik túl fényesnek.
Nem szeretnék sztárkodni. Érted
– néztem rá könyörgőn.



– Nem akarok beleszólni, de
igaza van Bekinek – szólalt meg
végre Anti, aki eddig hallgatott. –
Ha belibben oda celebként a
menedzserével, az nem túl
szerencsés.

– Jó, értelek titeket – adta meg
magát Körte. – De kint várlak. És
nem mehetsz be egyedül!

– Oké. Én is arra gondoltam,
hogy elhívnék magammal valakit
– pillantottam körbe, és
megállapodott a tekintetem
Márkon, aki aprót biccentve



jelezte, hogy természetesen nem
is kérdés, hogy számíthatok rá.

– Igen, az lesz a legjobb, ha
megy veled valaki – helyeselt
Körte. Már éppen nyitottam a
számat, hogy szóljak, azt
szeretném, ha Márk jönne velem,
amikor Körte hozzátette. –
Daniella, elkísérnéd? – kérdezte,
mire a csellista, mintha csak
számított volna erre, azonnal
bólintott.

– Persze. Ott leszek Bekivel, ne
aggódj – szólt. – Bárki seggét



szétrúgom – tette hozzá.
– Abban biztosak vagyunk –

mondta Körte, és úgy tűnt, ők ezt
megbeszéltnek tekintik,
miközben csalódottan néztem
Márkra, aki idegesen rágózva ült
a napozóágyon, és a fejét ingatta.
Nem tetszett neki a dolog.
Ahogyan nekem sem. De nem
tehettünk semmit.

– Beki – szólt felém Puding.
– Igen?
– Ha lecsuknak…

Beköltözhetek hozzátok? A



szobádba?
– Idióta – csapott egyet Körte a

vállára, amitől az Aszád leégett
bőrén azonnal megjelent egy
piros tenyérnyom.

– Aúúúú!
– Megérdemelted. Ne mondj

hülyeségeket, és ne paráztasd a
gyereket, így is teljesen kikészült
– szidta le Körte. – Na, akkor a
holnapi napunk a
következőképpen áll össze.
Reggel elindulunk, a gyereket
elvisszük a Zeneművészetire, ott



őrizetbe veszik, utána felvesszük
Lilit, elmegyünk a reptérre, ha
Betty feljutott a gépre, és
visszajövünk – ismertette.

A többiek mind felröhögtek, én
pedig eltátottam a számat.

– Ez nem vicces! – néztem
Körtére, de közben én is
elmosolyodtam, mert látszott
rajta, hogy minden erejével azon
van, hogy jobb kedvre derítsen.

– Nem lesz semmi gond, jó? –
ígérte meg, és valamiért hittem
neki.



– Jó – bólintottam.
– Beki, most már elmondhatod

– fordult hozzám Pepe. – Hová
tetted a Sztarivaldit?

– Stradivari, és hülye vagy! –
forgattam a szemem nevetve.

– Én is elmennék veletek –
szólalt meg Anti minden
előzmény nélkül. Kérdőn
pillantottunk rá, mire
magyarázatképpen így szólt: –
Beki a legjobb barátom – mondta,
majd gyorsan hozzátette: – Nagy
Márk után.



– Köszi – mosolyogtam rá
halványan, de közben Körte a
fejét rázva fordult felé.

– Sleisz, te maradsz, mert úgy
nem férünk be a kocsiba,
visszafelé sokan leszünk –
számolgatott Körte.

– Miért? A csajod úgysem lesz a
gépen – vágta rá Bogyó. Körte
oda sem nézve, egy laza
mozdulattal meglökte az Aszádot,
aki így belezuhant a medencébe.
– Szóval – folytatta, mintha mi
sem történt volna, miközben



Bogyó a vízből felbukva prüszkölt
mellettünk. – Hárman megyünk,
öten jövünk. Pont.

– Kivéve, ha Bekit bevarrják –
emlékeztette Puding.

– Igaz, de bízunk benne, hogy
nem – vigyorgott Körte, én pedig
a mellettem lévő naptejjel
mellkason dobtam Pudingot.

– Ne már, ez a dolog
mindannyiunkat érint,
szeretnénk ott lenni, Bekinek
szüksége lehet ránk! – közölte
Evelin.



– Ja. Menjünk a busszal – jutott
Pepe eszébe, és láttam, ahogyan
Márk egy kicsit megkönnyebbült
az ötlettől, mert ez azt jelentette,
hogy ő is jöhet velünk.

– Igen! És akkor viszont
mehetünk mind – helyeselt
Evelin, és úgy tűnt, ez ellen
Körtének sincs ellenvetése.
Csakhogy közben kijött a házból
Botond, aki éppen elkapta a
mondatot.

– Hová készültök? – bújt be a
napernyő alá, és esetlenül



körbenézett, hogy van-e szabad
hely. Lehetett volna, ha
összehúzódunk egy kicsit, de
nem tettük, ezért ott állt köztünk
szerencsétlenül.

– Holnap vissza kell mennünk
Pestre – válaszolta Körte.

– Mivel kapcsolatban? –
csodálkozott el Balogh kopója.

– Liliért és Bettyért – mondtam
rövidre zárva a dolgot,
szándékosan kihagyva a
zeneművészetis részt.

– És mindannyian megyünk. A



szar tragaccsal – tette hozzá
Daniella.

– Na jó, elég ebből – elégelte
meg Botond. – Te oda mész,
ahová akarsz, kit érdekel – kezdte
Daniellával. – Te menj Körtével,
és szedjétek össze az általatok
önkényesen meghívott plusz két
főt – nézett rám. – Mindenki más
viszont marad, és vígan posztol a
közösségikre arról, hogy
mennyire örül a pihenésnek
ebben a nagyszerű nyaralóban,
amit a BPRP kiadó bocsátott



rendelkezésetekre
nagylelkűségből! – közölte
ellentmondást nem tűrő hangon.
És ezzel le is zárta a témát.

– Te Boti – nézett fel rá Bogyó a
vízből. Karját a medence szélén
pihentette, az arcát pedig
megtámasztotta, így oldalra
hajtott fejjel pillantott fel az
asszisztensre. – Te mikor lettél
ekkora köcsög? – kérdezte lazán,
mire Evelin kiköpte a
limonádéját, és mindenki
felröhögött. Botond megindult a



medence felé, de Bogyó lebukott
a víz alá, és inkább elúszott.

– Idióta – dünnyögte az
asszisztens magában, és újra
felénk fordult. – Beki, mikor értek
vissza?

– Kora délutánra már itt
leszünk – mondtam.

– Ha visszaengedik – tette
hozzá Pepe.

– Ezt hogy értitek? – kapkodta
a fejét köztünk, miközben
valamennyien nevettünk.

– Sehogy, csak viccel –



szólaltam meg elsőként.
– Jó. Azért – bólogatott. – Akkor

kora délutánra itt vagytok.
– Igen.
– Rendben. Értesítem erről

Balogh urat – indult el a ház
irányába a telefonjával a
kezében.

– Botond, vigyázz! – kiáltott
utána Puding.

– Mire? – fordult vissza az
asszisztens.

– Azt hiszem… – gondolkodott
Puding. – Azt hiszem, hogy



beszorult a fejed Balogh seggébe
– mondta, és amíg mi sírtunk a
nevetéstől, Botond közölte, hogy
Aszádék „degeneráltak”, és
sértetten bement a házba.

– Kéne neki egy csaj. Túl
feszült – nézett utána Puding.

– Nem. Pia kell neki. Sok –
kontrázott Pepe.

– Bármit is terveztek, nem
akarok tudni róla. Nem azt
mondom, hogy nem engedem,
csak nem akarok tudni róla –
legyintett Körte, én pedig



felálltam.
– Hová mész, gyerek? –

kérdezte Körte.
– Megnézem a partot –

mutattam a Balaton irányába.
– Azt én is le akartam fotózni –

tápászkodott fel Márk, mire
mindenki felénk nézett, így
jöhetett a szokásos színjáték.

– Most komolyan, Márk,
belehalnál, ha nem pont akkor
szeretnél jönni, amikor én? Tölts
le egyet a netről, ha amúgy is
csak az érdekel, hogy csinálj egy



képet – förmedtem rá tettetett
idegeskedéssel, mire veszekedni
kezdtünk.

– Hát, eredetileg én is menni
akartam, de így… – húzta el a
száját Anti. – Menjenek csak
ketten, úgysem lehet őket
elviselni idegekkel – mondta. A
többiek egyetértettek, nekünk
pedig pont ez volt a célunk.

A kert végéig egymástól tisztes
távolságban, civakodva mentünk,
majd amikor a tujasor közti
ösvényen átértünk, ami a



vízparthoz vezetett, Márk
hátrapillantott a válla mögött,
aztán elkapta a derekamat, és
magához húzva átkarolta, így
sétáltunk tovább.

– Jól vagy? – pillantottam rá
kérdőn, mert idegesnek tűnt, ami
a jelen helyzetben azért volt
kifejezetten vicces, mert éppen
nekem kellett megjelennem egy
hivatalos helyen, feltehetőleg
azért, mert csináltam valamit…

– Nem – közölte egyszerűen. –
A francba, Beka, ez nehezebb,



mint gondoltam – ismerte be
dühösen. – A barátnőm vagy, ott
lenne a helyem melletted holnap.

– Tudom, és köszönöm, de… –
akadtam meg szomorúan. – De
nem lehet.

– Leszarom – túrt a hajába. –
Utálom, hogy ez van – folytatta. –
Te vagy az első lány, akit büszkén
felvállalnék, és nem lehet.

Elfojtottam a mosolyomat,
mert nem szerettem volna, ha
Márk látja, hogy a kirohanása
közepette olyan dolgokat mond



nekem, amikről fogalma sincs,
hogy milyen jelentőséggel bírnak
számomra.

– Mármint – folytatta. – Nem
arról beszélek, hogy kiposztolok
egy közös képet valamelyik szar
oldalra. Az kit érdekel? Nem
mutogatni akarlak, nem lájkokat,
vagy „de édesek együtt”
kommenteket gyűjtenék veled.
Beka, ez köztünk… Azt hiszem,
hogy ez komoly. Legalábbis
nekem eddig a legkomolyabb. És
azt akarom, hogy mindenki tudja,



hogy a barátnőm vagy. Hogy ne
legyen kérdés, hogy van-e
valakid, mert van! Én! Azt
akarom, hogy elmehessek veled
bárhová, hogy ne kelljen
bujkálnunk, hogy amikor bajban
vagy, akkor ott lehessek veled, és
ne Daniella kísérgessen. Hogy ne
próbáljanak neked a barátaink
valakit keresni, mert azt hiszik,
hogy egyedül vagy, mert nem
vagy! Azt akarom, hogy az
üresfejű volt pasid ne hívjon
téged andalogni, mert leütöm –



hadarta, én pedig nem bírtam
megállni, mosolyogva
hallgattam, mire Márk folytatta. –
Azt akarom, hogy ne kelljen éjjel
az erkélyen átlógnom hozzád…

– Várj – akadtam meg. – Mi?
– Ja, az majd ma lesz, bocs,

előrevetítettem a dolgokat –
legyintett, mire hangosan
felnevettem, és a nyaka köré
fontam a karomat.

– Márk.
– Mi az? – pillantott rám, még

mindig a dühös gondolatainak



hevében.
– Szeretlek – mondtam ki

egyszerűen. – És tudod, hogy
jutottunk idáig, mi volt az oka, és
ez sajnos még mindig fennáll. Te
is tudod, én is.

– Tudom, de nem fogadom el –
rázta meg a fejét.

– Dehogynem. Már akkor
elfogadtad, amikor átrohantam
hozzád április végén – néztem a
szemébe mosolyogva. – Nem lesz
semmi gond holnap, Daniella
eljön velem, a többi pedig, amit



mondtál… – fújtam ki a levegőt
gondterhelten. – Ez van – vontam
meg a vállamat. – Viszont… –
gondoltam át a dolgokat,
miközben a kezére kulcsoltam az
ujjaimat, és a stég felé húztam. –
Azt mondtad, ez eddig a
legkomolyabb kapcsolatod –
mosolyogtam. – És nekem
mindent megér ez a mondatod. A
sok hazugságot, bujkálást,
titkolózást, mert… – ráztam meg
a fejem mosolyogva. – Mert ezt
az a srác mondja nekem, aki a



Pop/Rock alatt várólistára tett a
nyereményautójának
utasülésére.

– Beka – nézett rám, miközben
leültünk a privát stég szélére, ami
Balogh nyaralójához tartozott. –
Azért ne bízd el magad. Most is
várólistás lennél a kocsiban –
közölte, én pedig hangosan
felnevettem.

– Szeretnéd, ha belöknélek a
vízbe? – kérdeztem
szórakozottan.

– Nem tennéd. Ahhoz



túlságosan szeretsz – kacsintott
magabiztosan.

– Hah! És én ne bízzam el
magam? – nevettem, Márk pedig
átölelte a derekamat, így a vállára
hajtottam a fejem, és a vizet
bámultam.

A délutáni napsugarak
táncoltak a víz felszínén, és olyan
csend volt, hogy csak a partnak
csapódó hullámok zaja
hallatszott, és miközben én Márk
vállán pihentetve az arcomat a
nyugodt tájat néztem, Márk



csinált egy Snapchat videót a
kilátásról.

– Lassan vissza kellene
mennünk. A többieknek gyanús
lesz. Még te sem szelfizel ennyi
ideig – húztam el a számat arra
utalva, hogy valakinek lassan
biztosan feltűnik, hogy sokáig
vagyunk a parton, és utánunk
fognak jönni, hogy ellenőrizzék,
nem fojtottuk-e egymást a vízbe.

– Oké. De azért még egyre van
idő – mondta Márk, és feltartva
előttünk a telefont magához



húzott.
– Fel ne töltsd véletlenül –

sütöttem le a szemem, amikor az
elkészült fotóra meredtem, és
majdnem megszakadt a szívem,
amiért még annyit sem tehetek,
hogy egy ilyen közös képet
beállítok háttérképnek, mert
valaki meglátná.

– Nem fogom – mondta, és azt
hiszem, hasonló gondolatok
jártak a fejünkben.

– Amúgy… Elkezdtem egy új
dalt – szólaltam meg hirtelen,



Márk pedig éppen felállni készült,
amikor visszaült mellém, és
csodálkozva nézett rám.

– Mi?
– Még csak az eleje van meg,

de… A lényeg, hogy újra írok.
Csak ezt akartam mondani –
hebegtem zavartan, mire Márk
mosolyogva bólintott, és
magához húzva átölelte a
vállamat, miközben adott egy
puszit a fejemre.

– Végre. Az Illúzió óta nem volt
saját számod – suttogta.



– Igen, de ez még nincs kész, és
nem is tud róla senki, csak neked
mondtam – magyarázkodtam.

– Körte? – döbbent le.
– Még nem említettem neki

sem, nagyon friss, és nincs
teljesen kész, és…

– Beka – szólt közbe aggódva. –
Meg fogod neki mutatni, ugye?

– Miért kérdezed? –
érdeklődtem.

– Mert a mai „mikor jár le a
szerződésem” beszólásod
mindenkinek feltűnt.



– Ja. Nem, nem – ráztam meg a
fejem. – Márk, nem azért nem
mutattam még Körtének sem,
mert nem a BPRP-nél akarom
kiadatni…

– Hanem?
– Gondolkozz, Márk. Szerinted

miről szól a szám? –
vigyorogtam, mire Márknak
végre leesett, és amolyan „ó!”
pillantással ajándékozott meg.

– Szóval majd ezzel bukunk le
– röhögte el magát.

– Hát, ha egyszer megmutatom



valakinek, akkor valószínű. De
nem tervezem publikálni, most
egyszerűen csak jólesik írni és
újra zenét szerezni – ismertem
be.

– Örülök neki – simította meg
az arcomat. – Mi a címe? – nézett
rám érdeklődve.

– Valahol – mondtam ki,
szorosan lehunyva a szemem.

– Jó cím – ismerte el.
– Köszönöm.
– Beszédes – tette hozzá.
– Talán egy kicsit.



– Megmutatod?
– Neked igen. Ha kész van –

bólintottam. – Szerintem éjjel
befejezem – tettem hozzá.

– Ja, hogy te ezt tervezted
éjjelre? – kérdezte tettetett
meglepettséggel, én pedig
felnevettem.

– Igen, Márk, pontosan ezt –
bizonygattam. – Miért, te nem? –
néztem a szemébe szórakozottan.

– De, Beka, úgy gondoltam,
hogy ha már végre egyedül vagy
egy szobában, aminek közös az



erkélye az enyémmel, akkor ma
éjjel az lenne a legjobb, ha te dalt
szereznél, én pedig a fal másik
oldaláról drukkolnék – közölte,
én pedig nevetve hallgattam.

– Jó, arról esetleg lehet szó,
hogy hamar befejezem, és
utána…

– Utána? – hajolt oda hozzám,
és megajándékozott egy olyan
csókkal, hogy szavak nélkül is
biztos lehessen a mondatom ki
nem mondott befejezésében.

– Márk! Beki! Itt vagytok? –



kiáltotta Anti a hátunk mögül,
mire elkaptam a fejem Márktól,
és hátranéztem. Anti a tuják közt
matatott, valószínűleg elvétette a
partra vezető utat, és a sövényen
át akart jönni. A két keze már
kint volt, és hirtelen a fejét dugta
ki a növényzeten át, mi pedig ott
ültünk egymás mellett a stégen, a
lábunkat lelógatva, a
legnyálasabb filmek
giccsparádéjával vetekedő
környezetben, romantikázva,
amikor is… Amikor is egyszerre



két dolog történt. Anti végre
áttörte magát a tuján, Márk pedig
egy határozott mozdulattal
meglökte a derekamat, és
beleborított a Balatonba.

Riadtan rúgtam fel magam, a
Conversem ragadva tapadt bele
az iszapba, és amikor a felszínre
értem, prüszkölve
hátrasimítottam a hajamat, majd
a vízben lebegve dühödten
meredtem a stégen ácsorgó Nagy
Márkra, aki mellé megérkezett
Anti is. Mindketten kérdőn



néztek rám.
– Beki – köszörülte meg a

torkát Anti. – Mégis… Mégis mit
csinálsz?

– Beugrottam, mert – kerestem
a megfelelő magyarázatot. – Mert
beesett a telefonom – jutott
eszembe, majd egy „megöllek!”
pillantással meredtem Márkra. –
Ami még mindig nincs meg –
tettem hozzá, és hetek óta először
nem hazudtam. Merthogy
amikor Márk belökött a vízbe, a
kezemben tartott telefont



sikeresen elejtettem, így valahol
az iszapba merülve hevert.

– Ó! – húzta el Márk a száját,
mert erre az apróságra ő sem
számított. – Hát… Az szívás.

– Tényleg? – pislogtam rá
vizesen, miközben a nyakam
körül csapkodtak a langyos
hullámok.

– Várj, segítek – szólt Anti, és
leguggolva a stég szélére,
óvatosan beleereszkedett a vízbe.

– Köszi – szóltam, amikor
beúszott mellém, és lebukott,



hogy segítsen a keresésben. Márk
pedig továbbra is a stégen állt, és
ahelyett, hogy mondjuk bejött
volna a vízbe, a telefonjával
kamerázott minket, majd
hátrafordult, amikor hangokat
hallott. Megérkeztek a többiek is.

– Hé! Balogh garázsában
találtunk egy kenut! – kiáltotta
Bogyó ünnepélyesen, és a vízben
lebegve láttam, ahogyan a három
Aszád a feje felett tartva cipeli a
hajót, mögöttük pedig Botond
jajveszékelt, azt kiabálva, hogy



azt nem használhatják, mert
Balogh úr magántulajdona. Ügyet
sem vetettek rá, csak becipelték a
stégre, majd leeresztették a vízre.
Körte és a lányok röhögve
követték őket, és a jelenetet
figyelték, ahogyan a három Aszád
azon tanakodik, hogy miként
üljenek bele, ha ők a stégen
vannak, a kenu pedig a vízben.

– Szerintem vegyük ki, Pepe
üljön bele, és rakjuk a vízre a
kenuval együtt – gondolkodott
Bogyó.



– Idióták – hagyta rájuk Körte,
és akkor vette észre, hogy én a
vízben úszkálok.

– Gyerek, te mit művelsz?
– Beejtettem a telefonomat –

feleltem egyszerűen, mintha ez
lenne a világ legtermészetesebb
válasza.

– Beki, megvan! – bukott fel a
vízből Anti, diadalittasan feltartva
a vizes készüléket.

– Köszönöm, örök hála –
vettem át, és a stéghez úsztam,
ahová kiraktam száradni



szerencsétlenül járt telefonomat.
– Úristen! – sikoltotta Anti

olyan vérfagyasztó hangot
hallatva, hogy a tihanyi
visszhangot azóta átnevezték
Sleiszre.

– Mi van? – kérdeztem riadtan.
– Hozzám ért! Egy angolna!

Nekem úszott! Szedjetek ki
innen! – sikoltozott tovább nem
túl férfias hangszínen, amitől a
többiek pislogás nélkül meredtek
rá.

– Ember, úgy visítasz, mint egy



csaj – ingatta a fejét Bogyó,
továbbra is a kenut
tanulmányozva, hogy vajon
miként üljön bele.

Anti halálra rémülve
kapaszkodott meg a stégben, és
megpróbálta izomból felhúzni
magát, de mindhárom
próbálkozása sikertelennek
bizonyult, és csobbanva esett
vissza a hullámok közé.

– Na jó, szedjük ki a pasidat a
vízből – tanácsolta Evelin
Daniellának, odasétálva a stég



széléhez.
– Mindig is büszke leszek erre a

mondatra – dünnyögte Daniella,
majd leguggolva megragadták
Anti kezét, és mint egy döglődő
halat, kihúzták a vízből.

Eközben Bogyónak sikerült fél
lábbal beállnia a vízen ringatózó
kenuba, de ekkor a lendülettől
eltávolodott a csónak a stégtől, a
kettő közt álló Bogyó pedig egy
lassított spárgát mutatott be,
mielőtt a vízbe borult. A
spárgájához hallatott egy



Antiéhoz hasonló sikolyt, amitől
óriási röhögésben törtünk ki. Ha
volt is bárki a környéken, aki
élvezte a nyugodt, csendes
környezetet, az biztos, hogy az
érkezésünk után hamar
összecsomagolt és lelépett, mert
sikerült felvernünk és
elviselhetetlenül zajossá tennünk
a körzetet. A kenuban ülő Bogyó
behúzta maga mellé Pepét, majd
felvették a vízben úszó harmadik
Aszádot is, így mindhárman
sikeresen beültek, és a stég



mellett ringatóztak. Közben én a
stéghez úsztam, karommal
felhúztam magam, és próbáltam
kimászni. A tornacipőm fűzőinek
lyukán át nyomódott ki a
beragadt víz, a farmersortom
pedig szorosan rám tapadt, amit a
kenuban ülő Aszádék nagy
örömmel néztek végig.

– Nézzétek már, milyen jó
segge van Bekinek! – kiáltott fel
Bogyó ünnepélyesen.

– Hé! Nyugi! – üvöltött rájuk
Márk, amitől hirtelen megfagyott



a levegő, és mindenki kérdőn
nézett a stégen álló Márkra,
várva, hogy ezt most
megmagyarázza. Közben én
végre kimásztam, és
csuromvizesen felállva zavartan
simítottam hátra a hajam. – Úgy
értem – folytatta Márk. – Kit
érdekel? Itt van nem messze a
strand, tele van jobbnál jobb
csajokkal – közölte, és a fiúkból
egy pillanat alatt eltűnt a
gyanakvás, mert a hallottak miatt
Aszádék megragadták az



evezőket.
– Leléptünk csajozni – intett

Puding, aki középen ült a
kenuban.

A kenujuk lassan, de biztosan
elindult, és amíg Aszádék
távolodni próbáltak több-
kevesebb sikerrel, addig Evelin és
Daniella odaléptek hozzám.

– Jól vagy? – kérdezte Evelin.
– Persze, miért? – érdeklődtem.
– Nagy Márk egy seggfej. Hogy

olthat így le téged? – húzta össze
a szemét Daniella.



– Ja, hogy az? Nem gond –
legyintettem, és megpróbáltam
úgy tenni, mintha azért egy kicsit
zavarna a dolog. Nem volt
könnyű.

– Na jó, de akkor is –
forszírozta tovább Evelin. – A
srácok a maguk módján, de
legalább megdicsértek, erre ez a
bunkó mindenki előtt beéget.
Fogalmam sincs, hogy bírod ki a
közelében így – szörnyülködött
Evelin.

– Hát – fojtottam el a



mosolyomat. – Megoldom
valahogy – vontam meg a
vállamat. – Aszádékkal mi van? –
néztem a kenu után, ami már két
teljes lépésnyire távolodott a
stégtől, de ott nem nagyon
mozdult, inkább csak egyhelyben
körözött.

– Amíg mindhárman egy
irányba eveznek, nem jutnak
messzire – dünnyögte Daniella, és
feltolta a napszemüvegét, mintha
csak nem hinné el, amit lát.

– Barmok – meredt utánuk



Körte, és legyintve megfordult,
visszaindulva a ház irányába.

– Körte! Mi most elhajózunk! –
kiáltott a kenuból Puding.

– Jó szelet! – intett a
menedzserünk hátra sem nézve.
Azt hiszem, úgy gondolta, hogy
menjenek csak, addig legalább
van egy-két órája nyugiban, amíg
a vízimentők nem hívják, hogy
menjen a srácokért, mert
kiszedték őket a kenuból a
Balaton közepén, ahová
besodródtak.



A házba visszaérve felmentem
a szobámba, hogy
lezuhanyozzak, bízva abban,
hogy aznap már többet nem
kerülök semmilyen víz közelébe
akaratomon kívül, és miközben
kimostam a hajamból az iszapot,
és néhány hínárt is, a
fürdőszobaajtón keresztül Evelint
hallgattam, aki Pabló hirtelen
hiányától szenvedve megállás
nélkül a társaságomat kereste,
megnehezítve a helyzetemet,
mert így esélyem sem volt arra,



hogy Nagy Márkkal legyek. A
délután hátralévő részében egy
pillanatra sem maradtunk
egyedül.



11.

Miután Aszádék elhajóztak, Anti
és Daniella pedig találtak a
garázsban két biciklit, amivel
elmentek feltérképezni a
környéket, magunkra
maradtunk. Evelin, Körte, Márk
és én. És mivel csak ennyien
maradtunk, képtelenség volt
lelépnünk Márkkal feltűnés
nélkül, ráadásul Evelin
különösen igényelte a



társaságomat. Kivonultunk a
medencéhez. Én a
jegyzetfüzetemmel az ölemben
ültem az egyik nyugágyon, és a
dalszövegeimet olvasgattam
vissza, kibővítve egy-egy új
sorral, Evelin a telefonján
netezett, míg Nagy Márk a
medencében lévő hatalmas
gumin feküdt és napozott. Körte
pedig, bár állítása szerint örült
annak, hogy leléptek Aszádék,
láthatóan unatkozott nélkülük,
mert először hozzám ült oda, és a



vállam felett belelesett a
jegyzeteimbe, majd amikor
rosszallóan ránéztem, átült
Evelinhez, és megkérdezte, hogy
mit netezik.

– Semmit, indokolatlanul
frissítgetem a Facebookot, de
nem történik semmi – felelte
Evelin a vállát vonogatva.

– Aham – tekergette Körte a
szakállát. – Márk, csináljunk
valamit? – kiáltotta a medence
közepén ringatózó Márknak, aki
fel sem emelte a fejét, úgy



válaszolt.
– Mondj valamit, ami ennél

jobb, és megyek.
– A francba – sziszegte Körte, és

újra megnézte a telefonját. Abban
a percben úgy harmincadszorra.

– Valld be, hogy hiányoznak
Aszádék – szóltam fel sem nézve
a jegyzetfüzetemből.

– Dehogy hiányoznak! Örülök,
hogy van egy kis nyugtom –
kontrázott azonnal, és a fal
melletti pingpongasztalhoz sétált.
– Valaki? Egy menetet? –



kérdezte.
– Ez már a vég, ha

pingpongozni akar – húzta el a
száját Evelin. Mivel egyikünk
sem akart játszani szerintem
érthető okokból, Körte tovább
bóklászott a medence környékén,
majd felcsillanó szemmel fordult
felénk.

– Nézzétek! Van bogrács!
Főzzünk valamit! – lelkesedett.

– Mi? – tettem le a
jegyzetfüzetemet.

– Inkább rendeljünk kaját –



javasolta Márk.
– Ne legyetek már ennyire

életuntak. Na, öltözzetek,
menjünk el vásárolni.

– Körte, nem unatkozhatnál
egyedül? – nyöszörögte Evelin.

Nem, Körte nem tudott
egyedül unatkozni, mi is
kellettünk hozzá, úgyhogy tíz
perccel később már mindannyian
készen álltunk, mert persze arról
hallani sem akart, hogy valaki
mondjuk a házban maradjon.
Pedig hárman is jelentkeztünk.



– Jó, és mégis mivel megyünk?
– érdeklődtem. – Merthogy még
nem hozták át a kocsidat
Zalakarosról… – emlékeztettem.

– Ó, a francba. Tényleg – jutott
eszébe, és átgondolta a dolgot,
majd felcsillant a szeme. – Sanyi!
Sanyiii! Megyünk a Tescóba! –
ordította a hátsó kertben lévő
vendégház irányába, ahol Sanyi,
a sofőrünk kitárta az ajtót és
értetlenül meredt ránk.

Nagyjából négy perc alatt
értünk a turnébuszunkkal a



hipermarketbe, ahová belépve
szétváltunk. Körte elindult
összeszedni a vacsorához
szükséges alapanyagokat, Nagy
Márk már a belépéskor
Márkerekbe botlott, akik
sikongatva körbeállták, és közös
fotókat meg aláírást kértek tőle,
Sanyi elment magának
grillcsirkét venni, hogy este a kis
vendégházban egyedül
elfogyassza, mi pedig Evelinnel az
újságos- és könyvesrészleghez
sétáltunk, és megnézegettük a



magazinokat. Négy címlapon volt
Nagy Márk, továbbá egy
életnagyságú kartonbábun, ami a
gúlába rendezett Hullócsillag-
könyvek mögött állt.

– Ezt nézd – röhögött fel Evelin,
amikor meglátta a bábut, és
megállva mellette átkarolta a
kartont. – Csinálsz rólam egy
fotót a Snapchatre? – nyújtotta
felém a telefonját.

– Persze – nevettem el magam,
és elkészítettem a képet.

– Te nem kérsz? – lépett el a



bábu mellől, amihez éppen
megérkezett egy eladó, és már
azt hittem, hogy ránk fog szólni,
amiért hülyültünk a
dekorációval, amikor egyszerűen
felemelte, és készült elvinni.

– Elnézést – szóltam.
Az eladó hátrafordult, és

láttam rajta, hogy azonnal
felismert. Azt valahogy érzi az
ember, ilyenkor az arcvonások
megenyhülnek, a homlokon apró
csodálkozó barázdák jelennek
meg, a szem felcsillan.



– Segíthetek? – kérdezte
kedvesen.

– Igen, köszönöm. Hová viszik
a Nagy Márk-bábut? –
érdeklődtem.

Látszott az eladón, hogy
normál esetben nem magyarázná
meg ennyire, de mivel időközben
Evelint is beazonosította, halkan
kezdett beszélni.

– A Hullócsillag-könyv tavaszi
megjelenése óta kint van a bábu,
lejárt a kiadó bérelt helye,
ilyenkor bevesszük, és újat



rakunk ki – avatott be minket. –
De hatalmas sikere volt a
könyvnek és a bábunak is –
kacsintott, illetve elnézést,
márkcsintott ránk az eladó, majd
a bábuval együtt elindult hátra, a
raktár irányába.

Kissé lehangoltan álltunk és
néztük a jelenetet, aminek éppen
tanúi voltunk, és ami
valószínűleg a napokban minden
egyes könyvesboltban és
hipermarketben megismétlődik.
Mert előbb-utóbb minden



újdonság lekerül a polcokról, és
helyet ad a következő nagy
dobásnak. Nagy Márk
Hullócsillaga pedig a tavasz
slágere volt. De már nyár eleje
van. Ebből ennyit lehetett
kihozni. Többet nem.

– Hé! Hol a kartonfigurám? –
állt meg mellettünk hirtelen
Márk, és értetlenül nézett az
árván maradt könyvtornyára,
amit ezúttal már nem őrzött a
karton Nagy Márk, ahogyan az
elmúlt hetekben tette minden



egyes üzletben.
– Hát… – húztam el a számat. –

Éppen most vitték be hátra.
– Mi? Miért? – ráncolta a

homlokát.
– Megkérdeztem, azt mondták,

hogy tavasz óta kint van, és lejárt
a kiadó kifizetett marketingje,
ilyenkor beveszik, és…

– De miért? – kérdezte újra,
mintha nem is hallotta volna a
magyarázatomat.

– Márk – próbálkoztam. –
Semmi nem tart örökké, te is



tudod, a könyved rekord eladást
produkált, a megjelenés óta
sikerlistás, de… De már nem
újdonság – mondtam ki, ügyelve
arra, nehogy a lelkébe gázoljak. –
Már nem lesz kint a karton sehol,
az a megjelenésre készült –
tettem hozzá.

– És most beveszik?
Mindenhol? – kerekedett el a
szeme.

– Persze – biccentettem. – De
ez mindig így van, most majd
más lesz az újdonság, ami



megkapja a helyet, mert azt is
reklámozni fogják… – folytattam,
de Márk nem figyelt.

– Hová vitték?
– Nem… nem tudom – ráztam

meg a fejem döbbenten. – Azt
hiszem, hogy hátra – mutattam a
könyvkupaca mögé, Márk pedig
elindult. – Márk, hová mész? –
kiáltottam utána értetlenül,
miközben több vásárló is felénk
nézett, majd lelkesen lökdösték
oldalba egymást, amikor
felismertek minket.



– Nem hagyom, hogy romlott
halak és gyári hibás pólók közé
tegyék a karton Nagy Márkot,
mint valami selejtet.
Megmentem! – határozta el
magát, és hátat fordítva nekünk
otthagyott minket.

Evelinnel pislogás nélkül
meredtünk utána.

– Jól értem, hogy most
hátramegy a raktárba? – szólalt
meg elsőként Evelin.

– Attól tartok – bólintottam.
– Hát jó – röhögte el magát, és



elindultunk a kozmetikumok
felé. – Te Beki.

– Hm?
– Biztos, hogy túl vagy te ezen

a fiún? – fürkészett Evelin.
Csodálkozva néztem rá egy

parfümmel a kezemben, és a
lehető legmeggyőzőbben
bólintottam.

– Persze!
– Akkor jó – szagolt meg egy

kupakot.
– De miért kérdezted? –

érdeklődtem.



– Nem tudom – ingatta a fejét.
– Mert olyan türelemmel és
szeretettel vagy felé néha, ami
totál döbbenet. Aztán meg
megint ölitek egymást. De néha
nem. Most, az előbb is. A hülye
kartonnal kapcsolatban…

– Jaa – értettem meg, hogy
mire akar kilyukadni. – Nem, ez
beidegződés. Én írom a zenéit,
együtt dolgozunk a Pop/Rock óta,
és mivel Nagy Márk baromira
nehezen viseli szakmailag a
mellőzöttséget, ilyenkor



igyekszem neki megmagyarázni,
hogy mi miért történik, mielőtt
ámokfutást rendez –
magyaráztam.

– Aha. Így világos. És ez
marhára rendes tőled –
mosolyodott el. – Tudod, nem
sokszor szoktunk lelkizni, meg
nem is a műfajom, de… – fújt bele
egy újabb kupakba, hogy
megszagolja – amikor Lexi
voltam, és elmentünk Londonba
a 15Perc forgatására, akkor a
legnagyobb szarból húztál ki.



– Ugyan – ráztam meg a fejem,
jelezve, hogy ezt túlzásnak
érzem, de Evelin nem hagyta
magát.

– Fogalmad sincs, hogy mit
tettél értünk. Mindannyiunkért.
Külön-külön. Aszádékért. Értem.
Nagy Márkért. Hiába nem akarod
elfogadni, tény, hogy nélküled
egyikünk sem tartana ott, ahol
éppen tart.

– Köszönöm, ha így gondolod –
pillantottam rá hálásan.

– Te ne köszönj semmit –



ellenkezett a fejét rázva. – És az,
hogy ma megkérdezted, meddig
van szerződésed a BPRP-vel,
először mindannyiunkat halálra
rémített, de aztán félretoltuk az
önzőségünket, és rájöttünk,
bármit is tervezel ezzel
kapcsolatban, támogatunk. Mert
Balogh szar arc veled, Jézusom,
már mióta! Hiszen engem is azért
szerződtetett le, mert nem hitt a
második albumod sikerében. Ha
megelégelted, mi mind
megértjük – fogalmazta meg a



csapat nevében, amitől könnybe
lábadt a szemem, hiába
próbáltam felfelé pislogni. Ott, a
hipermarket parfümsorában,
Evelin, akit Lexiként, a saját
utánzatomként ismertem meg, a
legjobb barátnőmként olyat
mondott nekem, amitől elsírtam
magam.

– Basszus, ne már, ne csináld,
mert akkor én is – legyezgette a
szemét Evelin, és láttam, hogy
már ő is könnyezik, ezért inkább
szorosan magamhoz öleltem, és



lehunyt szemmel arra
gondoltam, hogy senki nem
kívánhat magának nagyszerűbb
barátokat.

– Köszönöm, hogy ezt
elmondtad nekem. Nem is tudod,
mennyit jelent – szipogtam.

– Viccelsz, ugye? – nézett a
szemembe az orrát egy zsepivel
törölgetve. – Ez a legkevesebb. És
figyelj – mondta –, bármi van, mi
melletted leszünk.

– Köszönöm – mondtam.
– Csak nehogy a



MusicNoteshoz menj.
– Dehogy megyek, hagyjátok

már ezt abba! – nevettem fel a
könnyeim közt.

– Jó, csak ez nagy paránk –
ismerte be. – Pí, és az a társaság.
Brrr – borzongott meg.

– Ne aggódj emiatt – ígértem
meg újra. – Ráadásul nagy
valószínűséggel holnap engem
lecsuknak rongálásért – jutott
eszembe, Evelin pedig
felnevetett.

– Az nem lehet, hogy ebből a



társaságból neked lesz
valamilyen ügyed. Most
komolyan, hogyan???

– Nem tudom. Láttam egy
zongorát, és leültem elé –
feleltem.

– Azta! – tátotta el Evelin a
száját. – Ez lehetne az önéletrajzi
könyved címe is, amit a sitten írsz
majd meg – töprengett, én meg
hangosan röhögve hallgattam. –
A borító is megvan. Rácsok
mögött egy zongora. Tuti
bestseller!



– Itt vagytok? – kanyarodott be
a sorunkba Körte, maga előtt
tolva a telepakolt kocsit.

– Ühüm – biccentettem. – Mit
vettél? – érdeklődtem.

– Kaját, piát, chipset, üdítőt, egy
frizbit Pudingnak, egy töltőt Nagy
Márknak, hogy ne állandóan
téged inzultáljon miatta – sorolta.

– Nagyszerű ötlet, köszi –
sziszegtem a lehető
leglelkesebben.

– Amúgy – jutott Körte eszébe.
– Hol van Nagy Márk?



– Elment a raktárba – feleltem
egyszerűen.

– Mi? Na jó, felhívom – vette
elő a telefonját Körte, mire
megfogtam a karját, hogy
megállítsam.

– Szerintem nem kell –
szóltam, és a fejemmel biccentve
mutattam Körte mögé, mire
Evelinnel együtt megfordultak.
Nagy Márk a saját
kartonbábujával a hóna alatt
sétálgatott a sorok között.

– Ez meg mit művel? –



hunyorgott Körte. – Márk! –
kiáltotta.

Márk észrevett minket, és
elégedetten jött oda hozzánk a
bábujával együtt.

– Sikerült! Megmentettem –
büszkélkedett, mire felváltva
néztünk mindkét Nagy Márkra.
Az igazira és a kartonra is.

– Márk, mi az istent csinálsz? –
kérdezte elképedve Körte. – De
most komolyan.

– Bevitték a raktárba! Nem
hagyhattam.



– Miért is nem? – csodálkozott.
– Mert… – kezdte Márk. – Mert

utoljára a Pop/Rock alatt volt
ilyen kartonom, amit a műsor
után bezúztak a francba,
merthogy már nem kellett, jöttek
az új versenyzők az új évadban.

– És? – pislogott Körte. – Most
nem buktál el semmit, túl vagy
egy rakás telt házas dedikáláson,
sikerlistás lett a könyv, már újra
is kellett nyomni, hetek óta kint
van a kartonod minden
könyvesbolt kirakatában és



könyvgúla mellett, Márk, tavasz
óta csak az nem hányt be tőled,
aki tényleg nagyon szeret. Persze,
hogy most már leveszik,
szerintem itt is volt az ideje. Bazz,
néha, amikor egész nap együtt
voltunk, és utána kiraktalak
otthon, én meg mentem egyedül
hazafelé kocsival, a frászt
kaptam, mert a piros lámpánál
benéztél, bazki, egy busz
oldaláról! – hadarta Körte.
Evelinnel nevetve hallgattuk,
Márkot pedig egyáltalán nem



hatotta meg Körte sztorija.
– Akkor se dobják ki a Nagy

Márk-kartont! Inkább jön velünk
– kötötte az ebet a karóhoz.

– Hát, bazki, nem hiszem el. A
három srácom egy kenuban
Siófok felé tart, a negyedik meg a
saját kartonjával sétálgat a
Tescóban – sóhajtotta Körte. –
Visszamegyek a borospolchoz,
asszem rosszul tippeltem meg a
szükséges alkoholmennyiséget –
sétált el, mi pedig követtük.
Mindannyian. Evelin, Nagy Márk,



a karton Nagy Márk, én és az
időközben hozzánk csapódó
Sanyi, egy grillcsirkével a
kezében. Ha esetleg nem lettünk
volna elég figyelemfelkeltőek
attól, hogy fejenként volt
minimum egy platinalemezünk
és slágerlistás számunk, akkor
még simán tudtuk fokozni.

A házba visszaérve még
mindig azon nevettünk, hogy
mekkora derültséget okoztunk a
pénztárnál.

Evelinnel telepakoltuk az



egyébként üres hűtőt (mivel a
nyaraló előttünk használaton
kívül volt, érthető a kiürített
fridzsider), majd tálcákra tettük a
főzéshez szükséges
alapanyagokat, és több körben
kivittük a kertbe, ahol Körte a
bogrács tüzét próbálta életben
tartani. Bár ez amolyan
„férfimunkának” számít, Márk
nem szándékozott segíteni neki,
de annyit megtett, hogy
odaállította támogatóan a karton
Nagy Márkot, hogy Körte ne



érezze magát annyira egyedül.
– De jó, mit főzünk? – lépett ki

az ajtón Anti, nyomában
Daniellával, és odasétáltak
hozzánk.

– Bográcsozunk – kiáltotta
Márk a medencéből, ahol a
gumiban fekve szívószállal ivott
valami üdítőt.

– Látom, megterhelő –
mosolygott Anti, aztán szakértő
szemmel vizsgálta a tüzet, ami
nem igazán akart égni.

– Miért nem dobjuk rá Márkot?



– érdeklődött Daniella, mire
megrökönyödve fordultunk felé.
– Mármint a kartont – tette hozzá.

– Hé, hozzá ne nyúlj karton
Nagy Márkhoz! – szólt Márk a
medencéből, de Daniella nem
figyelt rá, csak felemelte a bábut,
és elindult vele. – Hová viszed?
Valaki állítsa meg, a pszichopata
csellós bántani fogja!

– Nyugi, csak büntibe rakom –
vigyorgott Daniella, és leállította
a bábut a fűre, arccal a sövény
felé fordítva.



– Ne már – sóhajtotta Márk, de
annyira azért nem érdekelte,
hogy kimásszon a medencéből.

A tűz végre megfelelően égett,
így Körtének segítettem
belerakni a bográcsba a
felszeletelt hagymát, amikor is
megcsörrent a telefonja.

– Igen? – vette fel, és
összehúzta a szemöldökét. – Igen.
Értem. Megyek – mondta
hivatalos hangnemben, majd
letette.

– Minden rendben? –



pillantottam rá.
– Vigyázz a tűzre, gyerek. El

kell menni Aszádékért Szántódra
– csapkodta meg farmerjének
zsebét, a kocsi kulcsát keresve,
amikor eszébe jutott, hogy még
mindig nincs nála.

– Mit keresnek Szántódon? –
kerekedett el a szemem.

– Kikötöttek – mondta
szórakozottan. – Sanyi! Megyünk
Szántódra! – kiáltotta a kisház
felé.

Szegény sofőrünk, aki



valószínűleg éppen a grillcsirke
elfogyasztása utáni sziesztáját
tartotta, indulásra készen lépett
ki a vendégházból.

– Siessetek vissza, mert Botond
ki fog akadni, hogy soha nincs itt
senki, és még semmit nem
töltöttünk fel a csodás
nagylelkűségről… – mondtam, de
megakadtam, és összeráncolt
homlokkal néztem körbe. –
Egyébként… Hol van? Délután
óta nem láttam.

– Ne aggódj érte. Alszik.



Mélyen – legyintett Körte.
– Jézusom, mit csináltál?

Kinyírtad? – forgattam a szemem.
– Jó, elviszem a balhét, nekem
már úgyis annyi – vonogattam a
vállam szomorúan.

– Nyugi, gyerek, nem nyírtam
ki. De migrént kapott Aszádéktól,
és kért tőlem egy
fájdalomcsillapítót.

– Milyen fájdalomcsillapítótól
alszik valaki órákig? – kérdeztem,
de mielőtt válaszolhatott volna,
legyintettem. – Tudod, mit? Nem



is akarom hallani.
– Vigyázz a tűzre – köszönt el.
Kezdett sötétedni, és bár a

levegő még mindig borzasztóan
meleg volt, naplemente után
ezerszer elviselhetőbbé vált, mint
a napközbeni kánikula. A
szürkületben ropogó tüzet
felügyelve a bogrács előtt ültem
Evelinnel, aki az „önts bele
időnként egy korty bort” utasítást
úgy értelmezte, hogy a
fennmaradó időben pedig ő igya
meg a maradékot, így amikor



ismét önteni akartam a
marhapörköltre, meglepődve
tapasztaltam, hogy konkrétan
nincs mit.

– Öhm – meredtem a kiürült
üvegre, és kissé félrebillentve a
fejem Evelinre néztem. – Minden
oké? – érdeklődtem.

– Úgy hiányzik Pabló – tárta
szét a karját lebiggyesztett szájjal.
– És úgy szeretlek téged, Beki –
meredt rám kancsal szemmel.

– Én is téged – veregettem meg
a vállát, biztosítva az érzéseimről,



és a ház felé indultam. – Daniella,
figyelj Evelinre, érzelgősre itta
magát – szóltam, mielőtt
őrizetlenül hagytam volna a
tüzet, és persze Evelint.

A házba belépve felbontottam
egy újabb üveg bort, bízva abban,
hogy ez már valóban a pörköltbe
kerül, de esélyem sem volt, mert
akkor megérkezett Körte
Aszádékkal, így ösztönösen
megfogtam még egy üveget, és
úgy mentem vissza a kertbe.

– És akkor Pepe miatt a nádas



felé mentünk, én meg mondtam,
hogy „bazki, nehogy már
belehajtsunk, irányítsátok a
kenut!” – mesélte el azonnal a
friss élményét Bogyó a
többieknek, amikor pedig
meglátott engem, illetve a
kezemben lévő üveget, egy „kösz,
Beki!” kurjantással el is vette
tőlem. – És akkor nem hiszitek el
– folytatta. – Megláttuk a
vízibicikliző csajokat!

– Miért nem lepődöm meg
azon, hogy a ti sztoritokban



vannak vízibicikliző csajok? –
dünnyögte Daniella a szemét
forgatva.

– Várj még – csitította Bogyó. –
És akkor Puding odakiáltott, hogy
„csajok!”, ők meg vihogva felénk
tekertek, kihúztak minket a
nádasból, mondták, hogy
Szántódon szálltak meg, és
elvontattak minket addig.
Ráadásul, amikor mondtuk, hogy
kik vagyunk, totál beőrültek,
megmutattuk az oldalainkat, meg
a YouTube-csatornánkat, és hát



ja, a feliratkozók számát látva
még Pudingot is helyesnek
tartották hirtelen.

– Kapd be – intett oda neki
Puding vihogva, Bogyó pedig
folytatta.

– És akkor beszarsz, meglátták
Nagy Márkot az Instánkon,
megtudták, hogy itt van velünk,
és kikészültek a csajok. Holnap
délelőtt átjönnek strandolni –
fejezte be a sztorit Bogyó.

– Ide? – emeltem fel a fejem.
– Ja, de ne parázz Beki, te



úgysem leszel itt, nem fognak
zavarni – mondta, nekem pedig
összetalálkozott a tekintetem
Márkéval, aki a medence szélén
ült, és tettetett érdeklődéssel
hallgatta Aszádékat.

– Nézd, Márk, itt egy szelfi
velük. Hat csaj, nem stoppoltuk le
egyiket sem, mert te választhatsz
először – hajolt le Márk mellé
Bogyó a telefonjával. – Őt nézd
meg, mekkora a… – kezdte, de
mivel Daniella, Evelin és én is
pislogás nélkül meredtünk rá,



kissé módosította az eredetileg
tervezett mondanivalóját. – Nézd
meg, mekkora az esze!

– Idióta – dünnyögte Daniella.
– Most mi van? – kapkodta a

fejét Bogyó. Megszoktuk már,
hogy Aszádékat semmi más nem
érdekli, csak hogy a lányokat
milyen paraméterekkel áldotta
meg a sors, konkrétan semmi
másról nem tudtak beszélni.

– Hé – állt meg Pepe a medence
mellett, és a sövény irányába
nézett. – Miért pisili le Nagy Márk



kartonja a tuját? – meredt az
arccal a növényzet felé fordított
kartonbábu irányába, a
mellettem álló Körte pedig
megrökönyödve nézett maga elé.

– Körte – botorkált oda hozzá
hirtelen Evelin. – Tudod, hogy
szeretlek?

– Ezzel meg mi történt? –
fordult körbe a menedzser
tanácstalanul.

– Benyomott, mint a szar –
válaszolta Daniella a saját
stílusában.



Abban a pillanatban Puding
odalépett a bográcshoz, lehajolt,
és egy cigivel a szájában bedugta
a fejét a tűzbe.

– Jézusom! – kaptam a szám
elé a kezem, mire Puding kissé
kormosan feltápászkodott, és
bandzsítva nézve a szájában lévő
cigire, elégedetten vette
tudomásul, hogy sikerült
meggyújtania.

– Na jó, nem bírom, nekem
ezekhez alkohol kell. Kösz,
gyerek – vette ki a kezemből az



üveg bort, amit éppen a
pörkölthöz adagoltam.

– Az a… – kezdtem volna, de
Körte a szájához emelte és
hosszasan ivott belőle –
pörkölthöz van – fejeztem be a
mondatot, csak úgy mellékesen.

– Nekem nagyobb szükségem
van rá – felelte egyszerűen, és
újra meghúzta az üveget. Ahogy
a pörköltet kevergettem, arra a
következtetésre jutottam, hogy
már nemcsak egyedül
bográcsozom, de valószínűleg



egyedül fogok enni is belőle, mert
a többiek kezdtek bevadulni.
Senki nem foglalkozott azzal,
hogy valaki csengetett, mindenki
tovább dorbézolt, így átsétáltam a
házon, kimentem a bejárati ajtón,
és kinyitottam a kaput. A
zalakarosi szálloda sofőrje állt
velem szemben, és Körte
kocsikulcsát tartotta elém.

– Meghoztam az autót –
mondta a srác, bár erre
magamtól is rájöttem. – Itt
kellene aláírni – mutatott a



papírra, én pedig ráfirkantottam
a nevem.

– Köszönöm szépen – vettem át
a kulcsot. – Mennyivel…? –
próbálkoztam, de a srác megrázta
a fejét.

– Rendezve van, itt az áll, hogy
a számla a BPRP kiadót terheli –
mutatta felém a papírt.

– Ó, persze, tényleg –
biccentettem, majd visszakértem
a tollat, és hozzáírtam még az
összeghez egy jókora adag
borravalót is. Balogh nyilván



nem fog belehalni. A srác
zavartan elmosolyodott, és
megköszönte a
nagylelkűségemet. Hát, igazán
semmiség volt.

– Van még valami? –
érdeklődtem, mert úgy tűnt, nem
nagyon akar elmenni, én pedig
azt hittem, még adminisztrálni
kell valamit a visszahozott
járművel kapcsolatban.

– Nem, megvagyunk – ingatta a
fejét. – Viszont – pillantott rám.

– Igen? – érdeklődtem.



– Csinálunk egy közös képet? –
kérdezte félénken, mire
meglepetten elnevettem magam.

– Persze, szívesen – álltam be
mellé, miközben feltartotta a
telefonját szelfire készen.

– Kösz. Bírom a zenéidet –
mondta a fotó elkészítése után, és
vidáman kisétált a kapun.

Visszamentem a nappalin át a
kertbe, ahol a többiek zenét
hallgattak, és… És nem tűntek túl
józannak.

– Hol voltál, gyerek? –



üvöltötte Körte.
– Meghozták a kocsidat –

feleltem. – És nálam lesz a kulcs!
– tettem hozzá szigorúan.

– Nem kell nekem kocsi –
legyintett Körte. – Sanyi bárhová
elvisz – vigyorgott a borosüveggel
a kezében. – Ugye, Sanyi? –
forgolódott, de hiába, a sofőrünk
nem volt a társaságban. – Sanyi! –
ordította Körte, mire Sanyi
kinyitotta a kis vendégház ajtaját.

– Mi van? – kérdezte.
– Ugye? – üvöltött neki Körte.



Sanyi értetlenül meredt rá,
majd a kezében fogott üvegre, így
rögtön átlátta a helyzetet, és
válaszolt.

– Persze – hagyta rá, bár
fogalma sem volt, hogy miről van
szó, és visszament a kisházba.

Ekkor úgy ítéltem meg, hogy
ideje valakinek észnél lennie.

– Daniella – suttogtam a
bográcsot kevergető csellistának.
– Átveszem. Te szedd össze a
telefonokat, oké?

– Jó ötlet – biccentett. –



Mindenkitől? – kérdezte, én pedig
körbenéztem a társaságon.

– Ühüm. Akinél piát látsz –
javasoltam. – Mielőtt még bármit
posztolnának illuminált
állapotban – bólogattam
végignézve a társaságon. Jobb
félni, mint megijedni, gondoltam
okosan, és az a helyzet, hogy volt
már tapasztalatom ezzel
kapcsolatban. És akkor még fiatal
volt az este. Hol voltunk attól,
amikor Pepe éjszakai fürdőzésre
ment a Balatonba, de nem ért el a



partig, mert közben „eltévedt” a
tujában, vagy amikor Bogyó
lehozta a gitáromat a szobámból,
és azzal rohangált a medence
mellett, vagy amikor Evelin
kilépett (vagyis inkább kiesett) az
ajtón, és két kezét feltartva
elkiáltotta magát, hogy „találtam
pálinkát!” Na, azt már igazán
nem kellett volna.

Egy kortyot sem ittam egész
este, ahogyan Nagy Márk sem, a
többiek azonban helyettünk is jól
érezték magukat. Ki-ki a maga



módján ázott el teljesen. Volt,
akinek elég volt egyetlen pohár,
hogy fejbe vágja (például Anti, aki
ezek után el is ment aludni, mert
szédült), és volt, aki éjjel
háromkor még Balogh
nyaralójának a borospincéjét
kereste, csakhogy a házhoz nem
tartozott borospince, így a
garázsból egy ásóval jött vissza,
azt üvöltve, hogy akkor majd
most ő ás egyet, hogy
legközelebb már legyen. Ez
például Bogyó volt. Nagy Márk és



én azonban egyáltalán nem
vettük ki a részünket a piálásból.
Abból az egyszerű okból
kifolyólag, hogy nem
ereszthettük el magunkat, mert
olyan titkot őriztünk, ami nem
bukhatott ki belőlünk felelőtlenül
a buli hevében. Így aztán
türelmesen vártuk, hogy a
többiek egyesével kidőljenek,
majd amikor Daniella után Körte
is megbontotta a csapatot, úgy
éreztük, hogy a részeg Evelin és a
Fogd be Aszád formáció már



olyan állapotba került, hogy
nemhogy a hiányunkat nem
veszik észre, de akár be is
mutatkozhatnánk nekik, az sem
tűnne fel egyiküknek sem.

Lábujjhegyen osontam be a
házba, hangtalanul elsiettem a
nappali kanapéján
szemmaszkban alvó Anti mellett,
és felmentem a lépcsőn. Magam
mögött résnyire nyitva hagytam
a szobaajtót, nem kapcsoltam
lámpát, hagytam, hogy sötét
maradjon, és a teraszajtóhoz



lépve kinéztem a fekete égbolt
alatt hullámzó vízre, amit gyéren
megvilágított a fogyó hold. Alig
egy percen belül bejött utánam
Nagy Márk, mire mosolyogva
fordultam meg, amint odalépett
hozzám a sötétben, a nyaka köré
fontam a karomat.

– Szia – suttogtam heves
szívdobogás kíséretében.

– Szia – mosolygott rám, és a
derekamat átkarolva közelebb
húzott magához.

– Le tudtál lépni észrevétlenül?



– érdeklődtem.
– Aha – biccentett. – Amikor

feljöttem, Evelin fejjel lefelé
fekve lógott le a napozóágyról,
Puding a napernyővel vitatkozott,
Bogyó a gitárodat tépte, Pepe
pedig a kartonomat az asztal
egyik felére állította, és töltött
neki is pálinkát. Még mindig arra
vár, hogy megigya – elevenítette
fel.

– Nagyszerű – nevettem fel
halkan, majd néhány
másodpercig csak a lélegzetünk



hallatszott a néma csöndben.
Ekkor Márk közelebb hajolva
megcsókolt, és miközben
viszonoztam, ujjaimmal
beletúrtam a hajába, és hagytam,
hogy a kezemet megfogva
vezessen a sötétben. Végigdőltem
az ágyon, Márkot pedig magamra
húztam, és miközben a hajamat
hátrasimítva belecsókolt a
nyakamba, én akaratlanul is
elmosolyodtam a sötétben
bámulva a plafon irányába.

Egy másodperc alatt



végigpörgött előttem ezernyi
emlék, amik elárasztották az
agyam. Ahogyan a Pop/Rock
színpadán a technikus
instruálását hallgatva elkezdtem
a Gotye-számot, és a próba
közben kinyílt mögöttem a fal,
amin kisétált Nagy Márk.
Ahogyan megcsókolt az adás
alatt. Ahogyan ott álltunk a
döntőn, élőben, és egymás kezét
szorítva vártuk, hogy kimondják
a nevét. Ahogyan nézett, amikor
először megmutattam neki a



Hullócsillagot. Ahogyan megfogta
a kezem Londonban, és azt
mondta, hogy ő vigyáz rám.
Ahogyan apunál ültem, és a 9
Crimes-ot hallgatva megírtam az
Illúziót, amit neki mutattam meg.
Amikor a koripályán a fellépését
a színpad mellől néztem végig.
Ahogyan aznap kiszállt a taxiból,
odasétált hozzám, és „leütötte a
labdát”. Aztán, ahogyan leütötte
Gerit. Ahogyan visszaordította az
utcán, hogy fogalma sincs,
milyen lesz nélkülem. A próbáink



a This Year’s Love  előadásra. És
ahogyan az esküvő után ott állt
az út másik oldalán, majd a
szakadó esőben átsétált az úton,
és magához rántva megcsókolt. A
kapcsolatunk összes pillanata
hirtelen zúdult rám, és úgy
éreztem, soha nem voltam még
boldogabb, miközben a srác, akit
azóta szerettem, hogy először
megláttam, mindezt viszonozta is
nekem.

– Márk – suttogtam a sötétben,
mire mozdulatlanná válva nézett



le rám. – Szeretlek.
Szinte éreztem rajta a

megkönnyebbülést, mire újra
megcsókolt, csak ezúttal talán az
eddigieknél is egy kicsit
szenvedélyesebben, merthogy
elakadt a lélegzetem, a következő
pillanatban pedig újra. Csak
akkor más miatt.

A szobaajtó hirtelen éles
hanggal kivágódott, nekünk
pedig esélyünk sem volt
szétrebbenni, mert addigra
Puding belépett, egy nem túl



célzott mozdulattal a falra
csapott, és felkapcsolta a lámpát.
Az ágyon feküdtem, Nagy Márk
konkrétan rajtam, mindketten az
ajtó irányába meredtünk teljes
sokkban, és néztük a becsörtető
Aszádot, aki persze, hogy
meglátott minket. Ó, hogy az a!

– Császtok – intett kissé
kancsalul, és bebotorkált a
szobámhoz tartozó fürdőszobába,
bevágta maga mögött az ajtót, és
a következő, amit hallottunk, egy
hangos „boáááh” volt.



– Jézusom – meredtem Márkra
remegve. – Látott minket! –
sütöttem le a szemem, Márk
pedig a szája szélét rágva
megrázta a fejét.

– Nyugi. Azt sem tudja, hogy
hol van.

– De… De köszönt is. És ránk
nézett. Úgy köszönt! – hebegtem
kibújva Márk alól, és leszálltam
az ágyról, ami mellett remegve
ácsorogtam egyik lábamról a
másikra. Az adrenalin dolgozott,
a fülemben dobogó vértől szinte



a saját gondolataimat sem
hallottam.

– Beka – kászálódott fel Márk
is, és kócos hajjal (amit én
kócoltam össze) meredt rám. –
Gondolkozz. Látott minket, aztán
– mutatott a fürdőszoba irányába.
– Aztán rosszul lett. Figyelj. Hé!
Nyugi – ragadta meg a karomat. –
Most lemegyek a másik két
Aszádhoz, hogy velük legyek, így
simán mondhatjuk holnap, hogy
Puding hülye. Beka! Figyelsz
rám?



– Ühüm – helyeseltem kissé
sokkos állapotban.

– Oké. Léptem – hajolt oda
hozzám, és adott egy gyors
csókot, majd kitárta az ajtót. – És
Beka.

– Hm? – fordultam felé még
mindig kábán.

– Ezt… – röhögte el magát a
hajába túrva. – Ezt innen
folytatjuk, jó?

– Márk – forgattam a szemem
nevetve. – Most menj.

– Jó – sóhajtotta. – De… Veled



mi lesz?
– Átmegyek Daniellához

aludni, mert bármit is csinál
ennyi ideig Puding odabent, sem
feltakarítani nem fogok utána,
sem pedig elsőként azonosítani a
helyszínelőknek – közöltem, és
kézenfogva kiléptünk a
folyosóra.

Daniella és Evelin szobája előtt
nesztelenül megálltunk, és
elbúcsúztunk, amikor is Márk
kezét fogva visszahúztam őt.

– Hé. Emlékszel – kezdtem



suttogva. – Emlékszel, amikor
először találkoztunk a Pop/Rock
próbáján?

– Persze – felelte. – Amikor
elvetted a soromat – tette hozzá.
Vigyorogva megráztam a fejem.

– Te meg az enyémet! De
mindegy is – legyintettem. –
Akkor… mit gondoltál akkor?

– Hogy elvetted a soromat –
közölte, én pedig véletlenül
hangosan felnevettem, ezért a
szám elé kaptam a kezem.

– Hülye! Nem arról.



– Tudom, hogy nem azt
kérdezed – komolyodott el. – De
mindent tudsz, Beka. Ismered a
sztorit. Benne van a könyvben.

– Jó, de a Hullócsillag… Az egy
könyv. És a könyv mindig
romantikusabban festi le a
dolgokat a valóságnál… Vagy
tényleg belém szerettél azonnal?
Ahogyan ott le van írva? –
kérdeztem halkan.

– Beka – ingatta a fejét. –
Valamit elfelejtesz.

– Mit?



– Én ismertelek téged a műsor
előtt is. Nem személyesen, de
ismertelek. Ahogyan mindenki –
mesélte. – A dalaidat, a videóidat,
láttam a címlapfotóidat,
hallottalak a rádióban. Csak
akkor még nem jelentkeztem a
műsorba, senki nem tudta, hogy
ki vagyok. Aztán jött a Pop/Rock,
vele együtt pedig az egész őrület.
És amikor kiderült, hogy téged
kaptalak duettpartnernek, akkor
marhára reméltem, hogy
elszúrod. Az első benyomást.



Reméltem, hogy nagyképű leszel,
vagy reméltem, hogy megkaplak
két perc alatt, ahogy egyébként
mindenkit, és akkor nem leszel
különlegesebb nekem, mint bárki
más. Vagy reméltem, hogy
unalmas vagy. Vagy tudod, olyan
személyiség, akit utálni lehet.
Mindent reméltem, csak azt nem,
hogy normális vagy.

– Miért? – kérdeztem halkan.
– Mert már akkor tetszettél,

mielőtt megismertelek. És
amikor találkoztunk, ezt nem



elrontottad, ahogy szerettem
volna, hanem ezerszeresére
fokoztad, én pedig nem szoktam
hozzá, hogy passzolnak. Te
viszont megtetted. Nem is
egyszer – kacsintott rám.

– Ó – vigyorodtam el.
– És amikor kiléptem azon a

ledfalon az első próbánkon, és
hátrafordultál hozzám, akkor
egyetlen dologra gondoltam.

– Mire?
– Hogy ebből baj lesz, és akkor

cseszhetem – ismerte el. – A hét



további részében pedig egyre
jobban cseszhettem az egészet.
Végül pedig a műsort is
elcsesztem – nosztalgiázott.

– Ha ez megnyugtat, miután
találkoztunk, velem is hasonlóan
alakultak a dolgok – ismertem be.

– Azt tudom – bólintott
szórakozottan.

– Azért ne legyél ennyire
magabiztos, nem szerettelek
mindig. Sőt! Volt, amikor nagyon
utáltalak – emlékeztettem.

– Sosem utáltál – nevetett ki.



– Jó, de próbáltalak –
gondoltam át a dolgot
mosolyogva, és Márkhoz hajolva
gyorsan megcsókoltam, majd
benyitottam Daniella szobájába,
és a sötétben nesztelenül
megkerestem az ágyat, majd
igyekezve, nehogy felébredjen a
mocorgásomra, a lehető
legóvatosabban elhelyezkedtem
mellette.

A következő pillanatban
Daniella megmozdult, valami
matatást hallottam az



éjjeliszekrénynél, és mielőtt még
bármit szólhattam volna, a
sötétben lesújtott a keze, az
arcomnak csapódott valami, mire
éles fájdalmat érezve
felsikoltottam.

– Takarodj innen! – üvöltötte a
lámpát felkapcsolva, aztán,
amikor a hirtelen fénytől
hunyorogva meglátta, hogy én
vagyok az, a szája elé kapta a
kezét. – Úristen, Beki! Mi a szar?
Jézusom, te vagy az? Jól vagy? –
hallottam a hangját tompán, mert



a fájdalomtól még mindig zúgott
az egész arcom és fejem. – Ne
haragudj, nem sejtettem, hogy te
vagy, csak felébredtem arra, hogy
valaki itt van, nem tudtam, ki a
szar az, és gondoltam, lecsapom…

– Mivel ütöttél le? – fogtam az
arcomat tenyeremmel leszorítva
a bal szememet, ami felett a
szemöldökcsontom pulzálva
lüktetett.

– Bocs, Beki! Jaj. A
telefonommal! Ne haragudj. De…
Mit csinálsz itt? – kérdezte az



ágyon térdelve, és hozzám
hajolva az arcomat vizsgálgatta.

– Odalent mindenki
hullarészeg, és nem akartam
egyedül lenni a szobámban, mert
Aszádék nem tudom, hol fognak
végül elaludni, és… – füllentettem
arról, hogy mit keresek nála. –
Úristen de fáj! – nyöszörögtem.

– Mutasd – fogta meg a
karomat, és óvatosan lehúzta a
kezemet az arcomról. Daniella
szakértő szemmel vizsgálgatva
bólintott. – Ühüm. Na, akkor



hozok jeget és ragtapaszt, hogy
elállítsuk a vérzést.

– Mi? Vérzik? Mi vérzik? –
pislogtam kérdőn, majd kábán az
ölembe ejtett kezemre néztem,
amin piroslott a friss vér. Velem
meg forogni kezdett a szoba.

– Csak felrepedt a szemöldököd
– nyugtatott.

– Csak? – motyogtam
utánafordulva, és ismét
megérintettem a lüktető területet
az arcomon, aztán megvártam,
amíg Daniella leszalad a



konyhába.
Amíg visszaért, azon

tűnődtem, mégis hogy lehet az,
hogy ha az egyik pillanatban
Nagy Márk ölelésében úszom a
boldogságtól, a következő
pillanatban biztos, hogy leesek
valahonnan, beesek valamibe,
vagy leütnek valamivel. Daniella
precízen leragasztotta a
szemöldökömet, és a száját
elhúzva nézett rám.

– Bocs, Beki, ez tényleg
véletlen volt.



– Semmi gond, én jöttem
váratlanul – gondoltam át a
dolgot. – Milyen a sérülésem? –
kérdeztem.

– Nem vészes – szépítette a
dolgot. – Egy apró kis karcolás,
semmi több – nyugtatott meg.
Pedig láttam rajta, hogy hazudik.
– De azért még tegyünk rá egy kis
jeget… – tette hozzá. Én pedig
aznap éjjel nem tudtam a bal
oldalamon aludni. Bár, őszintén
szólva a másikon sem.



12.

Életem egyik legzűrösebb
hetének szerda reggelén a BPRP
kiadó tulajdonosának balatoni
nyaralójában ragtapasszal a
szemöldökömön ébredtem, ami
alatt véraláfutásos, kékeslilás púp
húzódott, közepén egy szétnyílt,
szélein varasodott sebbel. A
tükörképemet bámulva azon
gondolkodtam, hány verzió jut
eszembe a tegnap éjjellel



kapcsolatban, aminek
kellemesebb lehetett volna a
végkifejlete, mint annak, ami
történt.

Miután gyorsan elkészültem,
és leoperáltam a sebembe ragadt
ragtapaszt, lementem a lépcsőn,
beüzemeltem a telefonomat,
amiből sikeresen kiszáradt a
balatoni víz, és köszöntem a
konyhában reggeliző másnapos,
vagyis inkább még aznapos
társaságnak.

– Jó reggelt – fordultam körbe.



Az étkezőasztal körül Nagy Márk,
Bogyó és Körte reggeliztek, a
többiek még kidőlve aludtak a
ház különböző pontjain.

– Basszus, gyerek, mi történt
veled? – kerekedett el Körte
szeme, amikor meglátta a
sérülésemet. Márk pislogás
nélkül nézett rám, ezt ő sem
tudta hová rakni, tekintve, hogy
utoljára ő látott, amikor
bementem Daniella szobájába. És
akkor még épségben voltam.

– Ja, hogy ez… – mutattam a



homlokomra, és szisszentem egy
hatalmasat, amikor véletlenül
hozzáértem a lüktető púphoz. –
Csak egy baleset, nem vészes.
Daniella szobájában aludtam az
éjjel, és nem számított rám,
ezért…

– Leütöttem – fejezte be a
mondatomat Daniella, aki
utánam érkezve leült az egyik
székre, és az asztalon lévő tálból
kivett egy almát, amibe
beleharapott.

– Miért aludtál Daniellánál? –



kérdezte Körte, akinek még
mindig nem volt kerek a sztori.

– Mert nem szerettem volna,
ha valamelyik Aszád
merevrészegen az én szobámat
találná meg…

– Jogos – biccentett Bogyó. –
Pudingot Beki fürdőszobájában
találtam meg reggel. A vécét
ölelve alszik. Nem szép látvány –
magyarázta, aztán felém fordult.
– Mit kérsz reggelire?
Tojásrántotta? Narancslé? –
érdeklődött. Én pedig nem



tudtam eldönteni, hogy
agyrázkódást kaptam, vagy
Bogyó tényleg reggelit akar
nekem csinálni.

– Mi? – emeltem meg a
szemöldökömet értetlenül, majd
rögtön oda is kaptam, mert a
mozdulattól éles fájdalom nyilallt
bele.

– Mit ennél? Hosszú napod
lesz, mindjárt indultok vissza
Pestre a Zeneművészetire, kell az
energia. Csináljak pirítóst? Vagy
mást? Valamit? Bármit? –



kérdezte.
Oké, ez túl fura volt, és kezdett

egyre inkább nem tetszeni, ezért
széttárt karral fordultam a
többiek irányába. Körte
szigorúan a tányérjába meredve
turkált a reggelijében, és
valahogy Márk sem kereste
velem a szemkontaktust, ő a
telefonját nyomkodta. Valamit
tudtak, és titkolták előlem.

– Na jó, mi történt? – dőltem
hátra a széken, magam előtt
összefont karral.



– Mi történt volna? –
háborodott fel a feltételezéstől
Bogyó. – Nem lehet a legjobb
barátomnak reggelivel
kedveskednem?

– Bogyó! – förmedtem rá. – Mit
csináltál?

– Fáj, hogy azt hiszed, hátsó
szándék nélkül nem kapsz tőlem
reggelit. Bacon? – vigyorgott.

– Te most viccelsz, ugye? –
hunyorogtam kissé félrebillentve
a fejem, mire Bogyó végre
megadta magát.



– Oké, de Beki, mielőtt
elmesélek valamit, szeretném, ha
tudnád, hogy évek óta barátok
vagyunk, te vagy a mindenem, az
életem értelme…

– Te jó ég, Bogyó, most már
tényleg megijesztesz! Mit
műveltél?

– Ígérd meg, hogy nem fogsz
utálni – kezdte az Aszád, nekem
pedig kezdett elfogyni a
türelmem.

– Mondd már!
– Na jó! Oké – hátrált két lépést



a biztonság kedvéért, én pedig
értetlenül néztem rá. – Éjjel
iszogattunk egy kicsit.

– Nem mondod? – nevettem el
magam. – Pepe ott alszik a Nagy
Márk-kartont átölelve a fotelben
– mutattam magam mögé.

– Ja. Igen – vakargatta meg a
homlokát. – Szóval volt egy kis
ivászat. És tudod, rémlik valami
arról, hogy lehoztam a gitárodat –
ropogtatta meg az ujjait beszéd
közben. Nekem pedig kifutott a
vér az arcomból.



– Ne! – sütöttem le a szemem,
nagyon rosszat sejtve. – Hol van a
gitárom? – álltam fel a székről.

– Várj, várj – tette fel a kezét,
nyugtatva. – Nem olyan egyszerű
a sztori.

– Eltörted? – suttogtam
csalódottan nézve a szemébe,
úgy, hogy közben éreztem,
ahogyan megszakad a szívem.

– Hát… Mondanám, hogy
eltört, de ez így nem teljesen
pontos – dünnyögte kelletlenül. –
Basszus, Beki, esküszöm, annyira



sajnálom, baleset volt, tényleg.
– Hol van? – kérdeztem újra.
– Nem hiszem, hogy látni

akarod. Inkább ne.
– Bogyó, ha eltörted, akkor el

kell mennem megcsináltatni,
elviszem magammal, és már ma
beadom Norbinak a
hangszerboltba. Hol van a
gitárom?

– Beki – sóhajtotta
meggyötörten. – Nem érted.
Szarrá tört. De konkrétan
atomjaira. A medence melletti



asztalon álltam, kicsúszott a
kezemből, és rázuhant a kőre –
mesélte. Nekem pedig kifutott a
vér az arcomból, és hirtelen
fogalmam sem volt, hogy mit
mondjak. – De veszek neked egy
újat! Most, azonnal. Megyek, és
veszek. Egy ugyanolyat. Vagy
jobbat – próbálkozott.

– Nem! – ingattam a fejem. –
Nem kell új. Nekem az enyém
kell – meredtem magam elé
szomorúan.

– Basszus, Beki, véletlenül



történt, tudod, hogy szándékosan
soha… – kezdte Bogyó a
magyarázkodást, de megráztam a
fejem.

– Nem érdekes – suttogtam. –
Csak… – túrtam a hajamba
csalódottan. – Vigyázhattál volna
rá egy kicsit jobban. Te nagyon
jól tudod, hogy az a gitár volt a
mindenem. Az első komolyabb
jogdíjamból vettem a Késtél után.
Azon szereztem szinte mindegyik
számomat. És Nagy Márk
számait! – motyogtam. – Az nem



egy sima gitár volt, hanem
minden, ami Bexi az életemben!
– tártam szét a karomat
tehetetlenül, és láttam, hogy
Körte kínosan lesüti a szemét. –
Biztos, hogy nem menthető? –
próbálkoztam, de Bogyó elhúzta
a száját.

– Annyira sajnálom.
– Hát – biggyesztettem le a

számat, és kissé üresnek éreztem
magam hirtelen. – Elbúcsúznék
tőle.

– Beraktuk egy zacskóba Körte



csomagtartójába. De inkább ne
nézd meg. Nem szép látvány.

– Oké – dörzsöltem meg az
arcomat.

– Hé – lépett kissé közel
hozzám. – Hogy tehetném jóvá? –
kérdezte óvatosan átölelve a
vállamat, mintha még mindig
félne egy kicsit attól, hogy
mondjuk hirtelen felindulásból
megölöm, vagy ilyesmi.

– Nem tudom – biggyesztettem
le a számat. – Vissza tudod
csinálni? – próbálkoztam, és a



tudattól, hogy az évek óta velem
lévő hangszer nincs többé, úgy
éreztem, mintha ráültek volna a
mellkasomra.

– Nem – ismerte be. – Bocs,
Beki, el sem tudom mondani,
hogy mennyire sajnálom –
ingatta a fejét, és látszott a
nyúzott arcán, hogy egy percet
sem aludt az éjjel, valószínűleg a
gitárom eltörése után azonnal
kijózanodott a sokktól, és azóta
várta, hogy felkeljek, és elmondja
nekem.



– Tudom – bólogattam
zavarodottan. – Csak… Be sem
tudom rajta fejezni, amin most
dolgozom – jutott eszembe a
Valahol.

– Használd a miénket,
nyugodtan – ajánlotta fel azonnal
az Evelin és a Fogd be Aszád
hangszereit.

– Nem, köszönöm, az… Az nem
ugyanolyan. Tudod, hogy nem –
mondtam szomorúan, és
visszaültem az étkezőasztalhoz.

Daniella, Körte és Márk



kínosan figyeltek, miközben
Bogyó a lelkiismeret-furdalástól
gyötörve mindenáron szeretett
volna nekem valami reggelit
készíteni, nem fogadta el a
nemleges választ, hanem sorban
lerakott elém egy csomó
mindent. Félig nyers palacsintát,
leégett gofrit, meghámozott
gyümölcsöket, majd a hűtő
tartalmát is. Vajat, ketchupot, és
amikor valami tepertőt is elém
rakott, mosolyt erőltettem az
arcomra, és leállítottam,



mondván, hogy ez így bőven elég
lesz. Bogyó végre leült az
asztalhoz, és gyötrő bűntudat
közepette figyelt ugrásra készen,
ha esetleg bármire szükségem
lenne.

Csendben üldögéltem a
reggelinél, és ujjbegyemmel az
asztalon lévő morzsákat szedtem
össze egy kis kupacba, miközben
megállás nélkül gyászoltam
magamban a gitáromat, ami évek
óta hűséges társamként szolgált
jóban, rosszban. Igyekeztem nem



ragaszkodni irreális érzelmekkel
a tárgyakhoz, de a francba is, az a
gitár jelen volt az elmúlt évek
minden fontos eseményekor,
ugyanúgy kísért a koncertekre,
mint ahogyan társ volt egy
álmatlan éjszakán, mikor
megpengettem a húrokat, és
olyan számokat jegyzeteltem le
mellette, mint az Offline, a
Hullócsillag, vagy éppen az
Illúzió. És most hirtelen nincs
többé. Egy zsákba szórva végezte
darabjaira törve Körte



csomagtartójában.
– Aztarohadt! Szétmegy a

fejem – kászálódott le a lépcsőn
Puding, és az Aszád érkezésére
riadtan zökkentem ki a
gondolataimból, és pillantottam
Márkra, aki csak óvatosan
megrázta a fejét, jelezve, hogy ne
pánikoljak, minden rendben lesz.
Puding bambán lépkedett felénk,
szemeit csak résnyire nyitotta ki,
úgy tűnt, zavarja a reggeli
napsütés. Nyöszörögve leült egy
szabad székre, és az asztalra



hajtotta a fejét.
– Hogy vagy? – kiáltott rá Körte

hangosan. – Minden oké? Jól
aludtál? – üvöltötte az arcába
hajolva szórakozottan.

– Nee! Hangos! Nem bírom –
kapott a füléhez Puding, mire a
többiekből kitört a nevetés.

– Mi ez az ordítozás? – lépett le
a lépcsőn Botond, és álmosan a
kezében tartott telefonja
kijelzőjére meredt, majd
döbbenten elkerekedett a szeme.
– És miért aludtam én tizenhat



órát? Körte! Mit adtál nekem? –
kezdett dühöngeni.

– Anyám fájdalomcsillapítóját.
Reumára írták fel neki. Kiüt, mint
a szar – legyintett.

– Több, mint fél napig aludtam!
– közölte mérgesen. – Normális
vagy?

– Most mi van? Azt mondtad,
hogy migrént kaptál Aszádéktól,
és adjak valamit rá. Adtam –
vonogatta a vállát úgy, mint aki
semmi rosszat nem tett. – Amúgy
nem maradtál le semmiről –



vihogott maga elé.
– Azt látom – motyogta

kelletlenül, körbenézve a kissé
romokban heverő nappaliban, és
újra a kijelzőjére meredt. –
Jézusom! Balogh úr négyszer is
hívott. Most mit mondok neki? –
sápadt le.

– Mondd, hogy buliztunk –
dünnyögte maga elé Puding, és
fájdalmas arccal kapott a
torkához. – Srácok, én hánytam
az éjjel? – kérdezte, óvatosan
megemelve a fejét, úgy pillantva



körbe a társaságon, bízva abban,
hogy megtalálja az elveszett
emlékeit. Aztán megakadt a
tekintete Márkon. Majd rám
nézett. Utána megint Márkra. És
újra rám. – Ti… – emelte fel a
mutatóujját, mire látszólag
nyugodtan, de egyébként erősen
pánikolva vártam, hogy mit fog
mondani. – Semmi, nem fontos –
rázta meg a fejét végül, de a
mozdulatát erős fejfájás kísérte,
így a halántékát dörzsölgetve úgy
döntött, jobb, ha az asztalon



pihenteti a fejét. Nem mertem
Márkra nézni, de tudtam, hogy
ezt ő is húzós szituációnak ítélte
meg. Mert az volt.

– Balogh úr! Üdvözlöm – szólt a
telefonba Botond. – Igen, sajnos
nem tudtam felvenni a telefont,
mert… – akadt meg, és
körbenézett a társaságon, mintha
csak segítséget várna.

– Add már ide, te szerencsétlen
– kapta ki a kezéből Márk, aki
elsőként szánta meg a rettegő
Botondot. – Jó reggelt – mondta



Baloghnak, a füléhez tartva a
telefont. – Igen. Aha. Persze. Ja
igen, mert Botond telefonját a
stégen felejtettük tegnap délután,
az előbb jutott eszünkbe, hogy ott
lehet. Igen. Igen. Pontosan. Itt?
Itt minden a legnagyobb rendben
– pillantott körbe Nagy Márk.
Puding az asztalra hajtott fejjel
nyöszörgött valami olyasmit,
hogy „meghal, olyan másnapos”,
Pepe a fotelben feküdt kiütve,
Evelin pedig éppen akkor lépett
be a kertből karikás szemekkel,



egy zombi gyorsaságával és
életkedvével. Festett szőke haja
kócosan, tincsekbe állva lógott,
szemfestéke lefolyt, a rúzsa pedig
szétkenődött a szája körül.

– Istenem, de szarul vagyok.
Kávét! – botorkált be, majd
lenézett a lábára, amin csupán fél
pár bakancs volt. – És hol a másik
cipőm? – erőltette meg az agyát,
de nem ment vele semmire,
mivel a korai órában még nem
működött.

– Persze, jól megvagyunk,



semmi extra – vonta meg a vállát
Márk továbbra is Baloghgal
beszélve. – Rendben, akkor
pénteken. Hogyne, addig
feltöltjük az oldalainkra a
balatoni életképeket.
Mindenképpen – vigyorgott
Márk, majd lerakta a telefont, és
lazán Botond felé dobta, aki
ügyetlenül, két kézzel kapott
utána, és épphogy nem ejtette le.
– Na, örülhetsz, még mindig van
állásod – biccentett felé Márk.

Botond zavartan lesütötte a



szemét.
– Köszönöm, én… Gondolom,

ez azt jelenti, hogy jövök neked
eggyel – mondta ki kelletlenül.

– Nem jössz semmivel – vágta
rá Márk. – Csak majd egyszer
próbáld ki, hogy milyen, ha nem
seggfej az ember. Egész jó érzés
tud lenni – közölte, mire
valamennyien csendben,
magunk elé nézve bólintottunk,
erősen helyeselve az ötletet.

– Na! – vigyorodott el Körte a
telefonját nézve. – Betty feljutott



a gépre – közölte feldobódva. –
Gyerek, Daniella, induljunk –
pillantott ránk.

– Jövök – dünnyögtem
szomorúan még mindig a
gitáromra gondolva, és felálltam
az asztaltól.

Ekkor Puding lerakta a villáját
és felpillantott az asztaltól.

– Hé! Ti ketten! – mutatott
Márkra és rám felváltva. – Nem…
– hunyorgott maga elé, és úgy
tűnt, valami nagyon motoszkál az
agyában. – Ti nem… Láttalak



titeket az éjjel – mondta ki
hosszas gondolkodás után.

A gyomrom azonnal
pingponglabda méretűre
zsugorodott, és minden erőmmel
azon voltam, hogy az arcom
természetesnek tűnjön, és ne
remegjen meg.

– Mi? – kérdezte Márk lazán.
– Igen! Megvan! De az nem

lehet – tátotta el a száját, és amíg
afféle „miről beszélsz?” nézéssel
meredtem rá, éreztem, ahogyan
szökik fel a pulzusom.



Hetvenkettőről kilencvenre.
Onnan százkettőre. Minimum.
Mindenki lelkes érdeklődéssel
hallgatta Pudingot, mintha csak
arra számítanának, hogy egy
szokásos, amolyan „ezen nagyot
fogunk röhögni” sztorit kapnak.
Fogalmuk sem volt, hogy
amennyiben Puding
végigmondja, az égvilágon senki
nem fog jól szórakozni. –
Várjatok csak. Bementem
Bekihez, és akkor… – húzta össze
a szemét, és szinte hallottam,



ahogyan az Aszád agyában
nyikorogva elindul a memória
kereke. Én pedig levegőt is
elfelejtettem venni.

– És akkor összehánytad az
egész szobát – fejezte be Márk
helyette, még időben
félbeszakítva, nekem pedig kissé
megrogyott a térdem, ezért
visszaültem a székre, és tettetett
figyelmességgel néztem körbe.

– Ja, tényleg, az megvan –
fintorgott Puding. – Te ott voltál –
mondta Márknak. – És Beki is –



fordult felém.
– Én? – döbbentem le. – Én

Daniellánál aludtam.
– Mi? Nem! – pislogott, mert ez

új információnak tűnt számára. –
Nem, nem – ingatta a fejét. – Ott
voltál, a szobádban. Nagy
Márkkal. Láttalak titeket, együtt.
De még hogy! Bazz, ne már… –
tátotta el a száját.

– Ez miről beszél? – hunyorgott
Körte.

– Fogalmam sincs – feleltem a
lehető legnyugodtabban.



– Puding – szólt Márk. –
Sajnálom, hogy tőlem kell
megtudnod.

– Mit?
– Hogy hülye vagy. Beka

Daniellával volt, nem is láttuk
azután, hogy felment a
medencétől, te pedig mielőtt
bezuhantál a fürdőszobába, előtte
merevrészegen vitatkoztál a
napernyővel – mesélte, a
többiekből pedig kitört a nevetés.

– Ne már, srácok, hinnetek kell
nekem. Ott voltak, az ágyon, és…



– erősködött Puding.
– Hogyne, persze – nézett rá

Márk lesajnálóan. – Bocs, hogy ki
kell ábrándítsalak, de elég rég
volt az, amikor bármelyikünk
ilyesmit tervezett. Ugye, Beka? –
pillantott rám kérdőn.

– Olyan rég, hogy igaz sem volt
– motyogtam a szememet
forgatva, Puding viszont nem
hagyta abba, tovább erősködött,
mire hála a jó égnek, már a
többiek is kezdték megelégelni,
hogy a várt sztorijukból nem lesz



semmi.
– Puding, értsd már meg, amit

mondanak. Beka nálam aludt –
sóhajtotta Daniella.

– Márk meg lent volt velünk a
medencénél. Még a gitáros
incidenst is látta, segített nekem
összeszedni a darabjait – tette
hozzá Bogyó.

– Aha – bólintott bizonytalanul
Puding, de látszott rajta, hogy
nem sikerült meggyőznünk, az
éjszakai kép, miszerint az ágyon
fekve látott engem Márkkal,



jobban beleégett az agyába, mint
gondoltuk. – Figyeljetek már,
biztos ez? – kérdezte.

– Igen – feleltük mindannyian,
tökéletesen egyszerre.

– Hát. Akkor gondolom,
álmodtam – ámult el magán. – De
bazz, én soha többet nem iszom,
ha utána ezzel a kettővel vannak
erotikus álmaim – mutatott
megrökönyödve Márkra és rám.
Erre mindenki felröhögött, Körte
pedig szórakozottan hozzátette:

– Te beszélsz? Akkor képzeld,



Pepének milyen rémálmai
lehetnek – biccentett a fotelben
alvó Aszád irányába, aki a Nagy
Márk-kartonnal maga mellett
aludt. Erre mindenki vihogva
feltápászkodott, és csinált néhány
kompromittáló képet Pepéről
azon egyszerű elv alapján, hogy
aki utoljára ébred egy buli után,
az általában csúnyán megszívja.

Amíg a Snapchatre felkerültek
szegény Pepéről a képek, nekem
összetalálkozott a tekintetem
Márkéval, és szavak nélkül



elbúcsúztunk egymástól, tudva,
hogy a többiek jelenlétében erre
már nem lesz lehetőségünk.

– Ne már! – botorkált Evelin a
fotelhez, és utat tört magának
Bogyó és Körte között, akik éppen
tejszínhabot fújtak Pepe
tenyerébe azzal a céllal, hogy
utána megpiszkálják az arcát,
amihez remélhetőleg odakap, és
akkor az klasszik poén lesz. – Mit
műveltek? – kérdezte Evelin
felháborodva. – Nem jó! Előbb
rúzsozzuk ki – tanácsolta.



A fiúk természetesen
nagyszerű ötletnek tartották. Így
került fel a Snapchatre az a videó,
ahogyan Pepe a Nagy Márk-
kartont átölelve alszik
kirúzsozva, majd homlokon
csapja magát tejszínhabbal. Ez
nem volt szép tőlük. Mondjuk, én
is feltöltöttem…

Ezek után indulásra készen
álltunk, így mindenki kikísért
minket Körte kocsijáig, ahol erőt
vettem magamon, felnyitottam a
csomagtartót, és csalódott



sóhajjal megemeltem a fekete
szemeteszsákot, amiben csörögve
ütődött össze a gitárom
törmeléke. A fenébe. Hirtelen
meggondolva magam
visszacsaptam a csomagtartót, és
a reggeli napsütésben feltettem a
napszemüvegemet, így néztem
körbe a többieken.

– Sok sikert, Beki – ásította
Anti, aki időközben felébredt, és
csatlakozott hozzánk.

– Köszi – nyitottam ki a
kocsiajtót, hogy beszálljak, Körte



pedig a távirányítóval kinyitotta a
kaput, amin azonnal becsörtetett
egy csapat bikinifelsőt és apró
sortot viselő lány.

– Hahó, srácok! Csöngettünk,
de nem válaszolt senki – intettek
felénk, aztán megtorpantak, mert
meglátták a társaságban ácsorgó
Nagy Márkot.

– Jézusom, tényleg itt van! –
sikoltottak össze lányos
zavarukban, és már vették is elő
a telefonokat, hogy
dokumentálják a történéseket.



– Na, húzzunk innen, mielőtt
kezdődik a vizespóló a hat ribivel
– motyogta Daniella, és beszállt a
hátsó ülésre.

Anti behajolt a lehúzott
ablakon, és a barátnőjéhez szólt.

– Daniella, ígérem, hogy nem is
kommunikálok ezekkel a
lányokkal. Totál hidegen
hagynak – bizonygatta
hűségességét, mire Daniella
pislogás nélkül bámult rá.

– Ez nagyon kedves tőled –
bólintott. – Pedig látszik, hogy



miattad jöttek – oltotta le Antit,
akit simán kikerültek a lányok
(talán észre sem vették), és
körbefogták Nagy Márkot, aki a
felvett, jól ismert stílusában,
lazán ácsorgott köztük, és a
sipákolásukat hallgatta.

– Most velem is – tolakodtak a
lányok, és már emelte is a
magasba az egyikük a telefont,
hogy elkészüljön az újabb szelfi,
amivel lehet villogni Facebookon
és Instagramon.

Elkaptam a tekintetem róluk és



inkább beszálltam a kocsiba,
majd átvetve a vállamon a
biztonsági övet, bekapcsoltam.
Körte beült mellém, benyomta a
klímát, ami az arcomba fújta a
hideg levegőt, és kihajtottunk a
kapun. A napellenzőt lehajtva a
tükörbe nézve még egy pillanatra
láttam, ahogyan mögöttünk a ház
előtt a lányok vihorásznak Márk
társaságában, az egyikük pedig
nevetgélés közben mellé simult,
mint egy kígyó, és óvatlanul
átkarolta a derekát.



Összepréselve a számat
visszacsaptam a napellenzőt, és
azzal nyugtattam magam, hogy
semmi gond, Márkkal együtt
vagyunk, szeretjük egymást, és
ez akkor is így van, ha éppen
senki nem tudhat róla.
Elhessegettem a fantáziaképet
arról, ahogyan szólok Körtének,
hogy álljon meg, kiszállok,
visszasétálok, és a Márkot
fogdosó lányt a hajánál fogva
húzom végig a stégig, ahol egy
elegáns mozdulattal belerúgom a



Balatonba, hogy ott ölelgesse azt,
akit talál.

– Minden oké, gyerek? –
pillantott rám Körte a volán
mögül.

– Persze, miért? – tértem vissza
a valóságba egy pillanat alatt.

– Mert rugdosod a műszerfalat
– segített ki, mire észbe kaptam,
és rájöttem, talán túlságosan
beleéltem magam az iménti
gondolatomba.

– Ja – köhintettem. – Csak ugrál
a lábam. Biztosan elfeküdtem,



vagy ilyesmi.
– Aha – hagyta rám. –

Egyébként tök jó fej módon
reagáltál a gitárodra –
kezdeményezett beszélgetést
némi hatásszünet után,
miközben a hátsó ülésen Daniella
bedugta a fülét, és valami
sorozatot kezdett nézni a
telefonján.

– Hát… Bogyó az egyik legjobb
barátom – vonogattam a
vállamat. – Az pedig csak egy
gitár volt, ha úgy vesszük –



mondtam ki.
– Azta! – szakította el a

tekintetét az útról egy pillanatra,
és úgy nézett rám, mintha nem
hinne a fülének. – Na jó, én
tényleg azt hittem, hogy ki fogod
nyírni, ha megtudod, hogy
eltörte. Erre közlöd, hogy csak
egy gitár. Gyerek, jól vagy? Az A
gitár volt.

– Tudom – bólintottam. –
Mármint, imádtam azt a
hangszert, de nem fogok emiatt
összeveszni Bogyóval, amikor így



is megöli a bűntudat. Körte,
reggelit csinált nekem – nevettem
el magam. – Nyilván nem örülök,
hogy eltört a gitárom, és
összeszorul a torkom, ha arra
gondolok, hogy ott hánykolódik a
csomagtartóban ezer darabra
törve, de… – akadtam meg – azt
hiszem, hogy a gitárom
pótolható, de egy olyan barát,
mint Bogyó, biztosan nem.

– De utálom, hogy felnőttél, te
gyerek! – csapott szórakozottan a
kormányra. – Esküszöm, pár



hónapja még a fejét vetted volna
ezért. Mi történik veled?

– Velem? Semmi –
mosolyodtam el óvatosan. – Csak
egyszerűen átértékeltem a
dolgokat, hogy mi fontos, mi
kevésbé fontos, mi a
helyettesíthető, és mi nem –
vonogattam a vállamat.

– Miért tennél ilyet? Ki
gondolkodik ilyesmiken? – rázta
meg a fejét értetlenül.

– Nem tudom – ismertem be. –
Nagyobb tragédiák is



történhetnek az emberrel, nem
fogok kiakadni egy törött gitáron,
mert elképzelhető, hogy
hamarosan sokkal relevánsabb
dolgokban lesz szükségem a
barátaim támogatására.

– Oké, gyerek, fogalmam sincs,
hogy mire célozgatsz, de ha el is
jön ez a pillanat, előtte
mindenképpen mondd el
Aszádéknak, hogy mit jelent az a
szó, hogy releváns, mert ha most
megkérdezed tőlük, akkor
biztosan rávágják, hogy nem



tudják, de rendelnek kettőt belőle
– röhögte el magát, mire én is
elmosolyodtam. A rádióban
felcsendült a Nem bírom, Nagy
Márk hangja pedig betöltötte az
autót.

– Elkapcsoljak? – pillantott rám
Körte kérdőn.

– Nem, dehogy – ráztam meg a
fejem, és az ablakon kibámulva
néztem a Balatont, miközben
halkan énekelgettem a számot,
amit én írtam.

„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.”
– De jó ez a szám még mindig –

dobolt Körte a kormányon.
Mosolyogva fordultam felé. – Te
gyerek.

– Hm?
– Min dolgozol most?
– Hogy érted?



– Amikor megtudtad, hogy
eltört a gitárod, azt mondtad
Bogyónak, hogy be sem tudod
rajta fejezni azt, amin dolgozol.

– Ja, hogy az… – köszörültem
meg a torkomat. – Csak egy szám
lesz. Egyszer.

– Jól van, gyerek, örülök. És
kié?

– Hogy érted?
– Kinek szánod? Magadnak?

Vagy a nyár felsőtestének? –
vigyorgott, és úgy tűnt, nem
győzi elégszer szívni Márk vérét



amiatt, hogy nyert egy ilyen
rangos elismerést.

– Még nem döntöttem el.
Igazából csak megírom, aztán
meglátom, hogy mi lesz vele.

– Azt mondod, hogy még nem
tudod, kié lesz? – csodálkozott el.

– Hát… Ezen még nem
gondolkodtam. Lehet, hogy az
enyém, lehet, hogy odaadom
Márknak. Majd meglátjuk, hogy
mit szól hozzá, ha kész van,
mennyire illik a profiljába a Nem
bírom után, meg ilyesmi. Nincs



konkrét koncepcióm,
megbeszélem vele, ha
megvagyok – magyaráztam.

– Szóval azt mondod, hogy
majd kész leszel vele, és
megdumáljátok Márkkal. Ti
ketten. Hogy mi legyen –
értelmezte a hallottakat.

– Ühüm. Persze. Miért? –
érdeklődtem.

– Gyerek, én el nem tudom
mondani, hogy mennyire bűzlik
nekem valami – ingatta a fejét
folyamatosan gondolkodva.



– Talán az egyik Aszád
itthagyott valamit a kocsiban –
forgolódtam vigyorogva.

– Nem vagy vicces, komolyan
beszélek!

– Körte, egy kicsit paranoiás
lettél – nevettem ki.

– Jól van, gyerek, szórakozzál
csak, akkor is tudom, hogy
valami nem stimmel, amióta…

– Amióta Londonban voltál –
fejeztem be helyette az unalomig
ismételt, szinte már szállóigévé
vált gondolatot. A telefonom



üzenetet jelzett, mire óvatosan
fogva megnyitottam és
elolvastam. Márk írt.

„Nem tudtam elköszönni
normálisan, mert körbeálltak a
csajok” – írta.

„Minden barátnő ilyen
üzenetre vágyik” – válaszoltam
azonnal.

„Beka. Tudod, hogy értem…”
„Persze, csak vicceltem. És

nem gond, amúgy sem tudtunk
volna. Mindenki ott volt.”

„Tudom. Jól vagy? Nem



izgulsz?”
„Egy kicsit, de már várom,

hogy túl legyek rajta.”
„Rögtön üzenj, ha végeztél.”
„Oké. Te megleszel?”
„Igen, bár nyomulnak ezerrel a

lányok, egy perc nyugtom sincs
tőlük.”

„Márk, el sem hiszed, hogy
mennyire sajnállak!” – írtam
vissza cinikusan. Azonnal jött a
válasz.

„Hé! Nem tehetek róla, hogy
imádnak.”



„Tudom, te csak áldozat vagy.
Szegény” – ingattam a fejem
visszatartott vigyorral.

„Féltékeny vagy?”
„Dehogy!” – üzentem azonnal.
„Dehogynem” – kontrázott.
„Márk, nem vagyok! Az sem

érdekel, ha egész nap a
medencében lubickoltok, és a
hatból három belefullad, a másik
három pedig sikítva elmenekül!”
– írtam, kissé dühösen
nyomkodva a billentyűket az
érintőképernyőn.



„Imádlak, te lány!” –
válaszolta, amitől akaratlanul is
elmosolyodtam.

„Most kacsintottál is, ugye?”
„Neeem” – válaszolta. Szóval

igen.
– Te min vigyorogsz ennyire,

gyerek? – kérdezte Körte, mire
hirtelen összerezzentem, és az
ölembe rejtettem a telefont.

– Csak a barátnőm, Márti… –
hebegtem.

– Ja, jó – biccentett unottan. –
Szóval azt magyaráztam éppen,



hogy valami nem stimmel
London óta. Nem tetszik ez
nekem. Csak még arra nem
jöttem rá, hogy mi – húzta össze a
szemét erősen gondolkodva.
Közben az ölemben
folyamatosan rezgett a
telefonom, mert Márk a
válaszaimat meg sem várva,
megállás nélkül írt.

– Bárcsak tudnám, hogy mire
gondolsz – néztem Körtére
ártatlanul, majd újra felvettem a
telefonomat és válaszoltam



Márknak, a menedzserem pedig
feltekerte a hangerőt, és tovább
énekelte a Nem bíromot.

 
„Gyűlölt pillanataink emléke

felemészt,
közös múltunk összes perce

kísért.
Hamis mosolyod reményeket

ígért,
és én elhittem neked az összes

mesét.

Nem akarok emlékezni rád. Nem



akarok emlékezni rád, soha már”
– üvöltötte torkaszakadtából,
miközben valahol az autópályán
száguldottunk vissza, Budapest
felé.

Furcsa volt visszaérni, az
elmúlt időszak turnézása, majd
Balogh érdekmeghívása miatt
úgy tűnt, ezer éve nem jártam
Pesten. Az ablakon kibámulva
néztem a szinte kiürült várost, a
nyári hőségben alig lézengtek az
utcán, az autóforgalom is olyan
gyér volt, hogy egy-egy piros



lámpán kívül zavartalanul
tudtunk haladni. A belváros
épületei közé beszorult a forró
levegő, a villamoson magukat
legyező emberek néztek ki az
ablakon a forróságtól tompán és
kábán. Körte leparkolt a
Zeneművészeti előtt, és aggódva
nézett rám.

– Ideges vagy?
– Nem, nem vészes –

erősködtem tartást mutatva,
mert szerettem volna
megnyugtatni, miközben pedig



összeugrott a gyomrom a
félelemtől, és folyamatosan
pánikoltam magamban. A
műszerfalon lévő órára
pillantottam. Tíz óra ötvenkettő
volt. Időben érkeztünk. –
Megyek, hátha előbb túl leszek
rajta.

– Oké. Figyelj rám – fordult
felém. – Ha gáz van, Daniella
felhív, és jövök – kezdte. – Ha
valami történt a hangszerrel
tavasszal, kérdezd meg, hogy mik
a következmények, mit várnak



tőled, és ha bármi hivatalos
cuccot eléd raknak, akkor
Daniella szól, és jövök, addig
viszont ne írj alá semmit. Ha
valami lopásról vagy hasonlóról
van szó, azonnal a BPRP jogászai
foglalkoznak a dologgal, ezt
közöld, és gyere ki onnan.

– Rendben – memorizáltam a
hallottakat.

– Biztos nem akarod, hogy én
menjek veled? Nem tetszik ez
nekem – pillantott fel a szélvédőn
át az épületre.



– Biztos. Nem mehetek
menedzserrel, tudod, hogy az
olyan nagyon celebes lenne… –
sóhajtottam idegesen. – És
egyébként is. Egyedül csináltam,
bármiről is legyen szó, úgyhogy
egyedül kell megoldanom.

– Rendben, gyerek, megértem.
Na. Nyomás – biztatott. –
Daniella! Megjöttünk, tedd le azt
a szart, és kísérd be a kölyköt –
kiáltott hátra.

– Már itt vagyunk? –
csodálkozott el a csellista, aki az



egész utat csendben töltötte a
telefonját bámulva. Olyan volt,
mintha ott sem lenne. Kissé
addiktív, ha sorozatokról van szó.

Daniella kiszállt a hátsó
ülésről, és együtt indultunk, majd
léptünk be az épületbe. A
becsukódó ajtó résén még
visszanézve láttam a kocsi
mellett ácsorgó Körtét, aki maga
előtt összefonta tetovált karját, és
gondterhelten nézett utánunk.
Aztán már bent voltunk.

– Na, most már én is kíváncsi



vagyok, hogy mi a szart akarnak
rád verni. Menjünk, kérdezzük
meg – szorította meg a kezemet
Daniella bátorítólag, és
felmentünk a lépcsőn.

A nyári fülledt melegből a
hűvös, üres épületbe lépve
visszhangzottak a lépteink, és úgy
tűnt, csak magunk vagyunk. Már
megint. Az emeletre felérve
Daniella mutatta az utat, mivel ő
ide szeretne majd járni, és
gyakran besegít csellistaként
vizsgázóknak, jól ismerte a járást.



Én némán követtem, és a
ruházatomat ellenőrizve bíztam
abban, hogy megfelelően vagyok
felöltözve a… bármiért is hívtak
oda. Hosszú farmert, fekete
tornacipőt és fekete ujjatlan pólót
viseltem. Az épületben feltoltam
a napszemüvegemet a fejemre,
ami miatt láthatóvá vált a
sérülésem. Ennél
nyomorultabbul nem is
járhattam volna. Daniella megállt
egy ajtó előtt, amire ki volt írva a
név: Daczi Elemér, egyetemi



rektor. Szuper, akkor nekem
végem.

Halkan bekopogtattam, és
idegesen kapkodva a levegőt
vártam, hogy behívjanak.

– Tessék! – jött a hang.
Benyitottam.

– Üdvözlöm – köszöntem
halkan, amikor bedugtam a
fejem a résnyire nyitott ajtón. A
férfi, aki tavasszal rajtakapott a
zongorázgatáson, az íróasztala
mögött ült, és meglepetten nézett
rám. Ezek szerint egyenesen a



rektor volt, aki garázdaságon,
vagy bármin is ért.

– Gyere csak be – invitált
továbbra is az arcomat figyelve. –
Minden rendben? – állapodott
meg a tekintete a
szemöldökömön lévő szétnyílt
seben.

– Ó, ez csak… – mutattam a
homlokomra. – Telefonsérülés –
fogtam rövidre a „Daniella éjjel
leütött, mert nem tudta, hogy a
részeg társaságból ki ment be a
szobájába” történetet. Erről



bőven elég volt annyit tudni,
hogy telefonsérülés. Csak
tömören.

– Értem – biccentett.
– Elnézést, a barátnőm is jött

velem, ő is itt volt tavasszal,
amikor… – mutattam esetlenül
Daniellára.

– Semmi probléma. Hozzatok
még egy széket – mutatott az
asztala előtt lévő egyedül
árválkodó székre, ami alapján
arra következtettem, hogy csak
egy személyt várt. Daniella nem



problémázott ezen, azonnal
feltalálta magát, és gyorsan
odahúzott egy másikat is, így
mindketten leültünk az asztal
másik oldalára, és mivel kiszáradt
a torkom, köhögni kezdtem.

– Jól vagy? – suttogta Daniella.
– Ühüm – bólogattam,

folyamatosan megpróbálva
elfojtani a köhögésemet, amitől
könnybe lábadt a szemem, és
apró, csukló hangokat hallatva
fuldokoltam. Nehéz lehetett
engem azzal a lánnyal



azonosítani, aki telt házas
koncerteken, az őt ünneplő
tömeg előtt magabiztosan mozog
a színpadon. Az árnyéka sem
voltam Bexinek abban a
pillanatban, ott, a rektor
asztalának másik oldalán ülve
csak én voltam újra, egyedül,
Budai Rebeka. Sehol nem volt a
csillogás és az ünneplés. Az
ítéletemre vártam.

Daczi Elemér ügyet sem vetett
arra, hogy megfulladok, még
irkált valamit az előtte heverő



papírokra, aminek következtében
nekem várakoznom kellett, így
visszatartott köhögéssel, idegesen
ugráló lábbal üldögéltem, és
zavartan körbenéztem. Kissé
fojtogatott a légkör, úgy éreztem
magam, mint kivégzés előtt, nem
kötötte le a figyelmemet az
asztalon lévő tárgyak nézegetése,
sem a polcsor tele kottákkal, de
még a falra felszögelt keretekben
lévő oklevelek és kitüntetések
sem érdekeltek. Ki akartam
menni onnan, méghozzá



azonnal. Daczi tolla sercegett a
papíron, a falon egy régi óra
másodpercmutatója kattogva
ketyegett, nekem pedig legördült
egy verejtékcsepp a
homlokomon. Ekkor nem bírtam
tovább, és belecsaptam.

– Nézze – kezdtem, mire Daczi
felpillantott az adminisztrációból.
– Tudom, hogy nem szabadott
volna itt lennem tavasszal, én
csak kísérő voltam, a barátnőm,
Daniella – mutattam magam
mellé esetlenül –, ő tanúsíthatja,



hogy csak elkísértem, és
miközben vártam, én nem is
tudom, miért, de megláttam azt a
zongorát, és bementem a
terembe, de esküszöm, hogy nem
rongáltam meg, és nem
csináltam semmit, kérem, ne
jelentsen fel – mondtam ki
könyörgőn, és már attól
megkönnyebbültem, hogy ez
kiszakadt belőlem. Keservesen
néztem az előttem ülő rektorra,
próbáltam leolvasni valamit az
arcáról, hátha ki tudom találni,



hogy most mi következik, és… És
akkor Daczi Elemér a szemembe
nézett, majd a következőt
mondta.

– Rebeka. Fogalmam sincs,
hogy miről beszélsz – nézett újra
a papírok közé. Mi pedig
egymáshoz fordultunk
Daniellával, és értetlenül
vonogattuk a vállunkat. – Na. Ez
megvan – tette félre végre a
papírokat, és ujjbegyeit
egymáshoz illesztve az asztalon
pihentette meg a kezét. – Rebeka,



sejted, hogy miért vagy itt, ugye?
– érdeklődött.

– Nem, uram – válaszoltam
kissé military stílusban. Már csak
tisztelegnem kellett volna, hogy
totálisan idétlennek tűnjek. A
rektor, látva a bénázásomat és
megfelelni akarásomat,
szórakozottan elnevette magát.

– Rebeka, a tanulmányaidat
tizenhat éves korodig
zeneiskolában folytattad, ahol
kimagasló eredményeket értél el
zongorán. Legalábbis a



Wikipédiádon ez szerepel –
mondta, utalva arra, hogy
felkészült belőlem.

– Igen – ismertem el, és kissé
összezavarodtam, mert a
beszélgetés számomra nem várt
fordulatot kezdett venni. Az
előbb még garázdaságtól
rettegtem, most pedig a Késtél
előtti életemet feszegetjük. Nem
igazán tudtam követni, túl gyors
volt a váltás.

– Rendben, akkor ez stimmel –
biccentett. – Rebeka, miután



meghallgattalak tavasszal,
megnéztem az elért
eredményeidet.

– Valóban? – csodálkoztam.
– Igen, és most nem a

popkarrierre gondolok – forgatta
a szemét nemtetszéssel. – Igen
kevés anyagot találni, de akadt
néhány feltöltött videó a
zongoraversenyekről, amiken
indultál.

– Ó, az nagyon régen volt –
mondtam.

– Láttam – fonta össze az ujjait



az asztalon, és a mozdulattól,
valamint a komor tekintettől
kissé hivatalosnak tűnt a
szituáció, ezért feszengve
mocorogtam a székemen. –
Rebeka, a régi iskoládban
folytatott tanulmányaid miatt,
ahol most magántanuló
státuszban vagy, feltételezem,
hogy ismered az egyetemünket,
és tudod, mit jelent az előkészítő
tagozat rendkívüli tehetségek
számára.

– Aztarohadt! – csúszott ki



Daniella száján, mire a rektor és
én is a csellista felé pillantottunk.
– Elnézést, kicsit hevesen
reagáltam – tette fel a kezét
bocsánatkérően.

– Öhm. Igen, természetesen
tudom, hogy mit jelent –
fordultam vissza az asztalhoz
remegő gyomorral.

Persze, hogy tudtam!
Valamikor ezer éve, amikor még
nem létezett Bexi, csak Budai
Rebeka voltam a zenesuliban, és
nem létezett Nádor Gergő, hanem



csak Geri volt, együtt
tervezgettük, hogy jelentkezünk
majd az egyetem előkészítő
szakára az utolsó gimis
évünkben. Több ilyen előkészítő
is létezik, a suliból rengetegen
próbálkoztak, sokakat fel is
vettek, akik utána sikeres
felvételt nyertek az egyetemre is,
de amióta én oda jártam, nem
rémlett, hogy bárki bekerült
volna közülünk a rendkívüli
tehetségek csoportba. Az
számunkra nagyon



megfoghatatlan, szinte
értelmezhetetlen fogalom volt,
tekintve, hogy a suliban
mindenki, egytől egyig játszott
hangszeren, voltak, akik többön
is (mint én), ezért fogalmunk sem
volt, hogy ki és mitől lenne
rendkívüli tehetség a tehetségek
között, így aztán az erre az
előkészítőre való sikeres
bekerülés inkább csak városi
legenda szinten foglalkoztatott
minket. Mindenki hallott
valakiről, akinek a valakijének a



valakije bekerült. De közülünk
senkit nem ajánlott a sulinkból
egy tanár sem, így aztán csak
annyit tudtunk róla, hogy létezik
ilyen. És Daniella reakciójából
arra a következtetésre jutottam,
hogy ő is tudott a kurzus
létezéséről, de személyesen még
soha nem tapasztalta. Egészen
eddig.

– Nagyszerű – csapta össze a
tenyerét Daczi, jelezve, hogy örül
az ismereteimnek, mert
megspórolunk vele egy csomó



időt. – Nos – tért a lényegre,
miközben én kábán ültem vele
szemben, és még mindig azt
próbáltam feldolgozni, hogy nem
tettem tönkre semmilyen
zongorát. – Miután nem
válaszoltál két hónapja az e-
mailemre, sikeresen lekésted a
felvételit az előkészítőre, de a
tegnapi hívásod után
megmozgattam minden követ,
így lehetőséged van a jövő héten,
mielőtt az egyetem nyári
szünetre megy, bejönni egy



meghallgatásra. Ez egy
beszélgetés lenne, továbbá egy
zongoradarab bemutatása –
magyarázta, én pedig értetlenül
megráztam a fejem, és kicsúszott
a számon a kérdés, ami
folyamatosan kattogott a
fejemben.

– Miért?
Daczi bólintva félbeszakította a

felvételivel kapcsolatos
ismertetőt, és végre észrevette az
értetlenségemet, ezért sóhajtva
megrázta a fejét.



– Emlékszel, amikor tavasszal
beszélgettünk egy kicsit? Amikor
itt jártál…

– Igen – biccentettem, mert
eddig stimmelt.

– Tudod, hogy mit
zongorázgattál magadban? –
pillantott rám, de mielőtt
nyitottam volna a számat, hogy
elmondjam a zeneszerzőt és
zongoradarabot, megrázta a fejét.
– A felvételi követelményt
játszottad – segített ki. Ó. Na, ezt
tényleg nem tudtam. – Miután



elrohantál, utánad olvasgattam
egy kicsit… Látva a popkarriered
előtt elért eredményeidet,
kötelességemnek éreztem
lépéseket tenni annak érdekében,
hogy lehetőséged nyíljon egy
felvételire az előkészítőre, már
amennyiben érdekel téged.
Rajtad áll, Rebeka, hogy bejössz-e
a jövő héten a meghallgatásra.
Gondold át – nézett a szemembe.
– És természetesen egyáltalán
nem biztos, hogy felvételt nyersz
az előkészítőre – közölte



folyamatosan az arcomat
fürkészve, amiről valószínűleg
nem tudta leolvasni, hogy mit
gondolok, mert még én sem
tudtam, annyira
összezavarodtam.

– A jövő héten? – motyogtam
magam elé. – Nem tudok
felkészülni ennyi idő alatt –
ráztam meg a fejem.

– Dehogynem – mosolyodott
el. – Láttam, hogy képes vagy rá.
Kérdés, hogy akarod-e – mondta
ki egyszerűen.



– Miért… – simítottam a fülem
mögé a hajamat, és kissé
előrehajolva a könyökömmel a
térdemre támaszkodtam. – Miért
én?

– Mert kiváló zongorista
lehetnél – felelte egyszerűen. –
Ezt te is tudod – tette hozzá. –
Bizonyítsd be, hogy nem
tévedtem, amikor személyesen
beajánlottalak az előkészítő
csoportba pótjelentkezőnek,
vállalva érted minden
felelősséget – tárta szét a karját. –



Gyere vissza a jövő héten a
felvételire, és bizonyítsd be
magadnak is, hogy több van
benned annál, amit most csinálsz.

– Szeretem azt, amit most
csinálok – feleltem sértetten,
mire Daczi a szemét forgatva
bólintott.

– Persze, tudom – közölte. – Ki
ne szeretné? – tárta szét a karját
színpadiasan. – És ez most
nyilván tökéletesen megfelel
neked. De mi lesz utána? Mi lesz,
miután leérettségizel



magántanulóként?
– Nem tudom – ráztam meg a

fejemet.
– Ide fogsz jelentkezni –

mondta ki egyszerűen. – És vagy
sikerül, vagy nem. Majd
szembetalálod magad a hatszoros
túljelentkezéssel, és nyilván
tudod, hogy nincs olyan plusz
kreditpont, hogy valaki „ünnepelt
popsztár” – mosolyodott el. – És
amikor majd eltelik néhány év,
amíg újra és újra próbálkozol a
felvételivel, Bexi helyét átveszi az



új Bexi, te pedig
kétségbeesésedben végül
megelégszel egy olyan szakkal,
ami már nem kapcsolódik a
zenéhez – vázolta fel néhány
mondatban a jövőmet, ami
marhára biztatóan hangzott. –
Ellenben – folytatta –, ha a jövő
héten bejutsz az előkészítőre, és
végigcsinálod a magántanulás
mellett a következő tanévet,
sokkal több eséllyel nyersz
sikeres felvételt az egyetemre,
ahol felvehetsz olyan tárgyakat,



amik esetleg érdekelhetnek.
Gitár, zongora, zeneszerzés… –
vonogatta a vállát, és fogalmam
sincs, honnan volt ennyire biztos
abban, hogy ezzel húzza el
előttem a mézesmadzagot, de
sikerült neki, mert a hallottak
alapján felcsillant a szemem. –
Persze ehhez az kell, hogy a jövő
héten itt legyél az előkészítő
felvételijén – tette hozzá.

– Mi a követelmény? –
kérdeztem hirtelen, és éreztem,
hogy Daniella megfeszül



mellettem.
Daczi Elemér elégedett

mosolyra húzta a száját.
– Mondanám, hogy átküldöm

e-mailben, de félek, hogy
hónapok múlva kapnád meg,
ezért inkább odaadom most –
gúnyolódott, és letett elém egy
mappát. – Benne van a
jelentkezési lap is – tette hozzá.

Magam elé húztam a dossziét,
és beleolvastam a vizsgalapba.
Elfojtottam a mosolyomat,
amikor megláttam, hogy



ugyanazt kell játszanom, amit
tavasszal már hallott tőlem, csak
akkor nem fejeztem be. Bach. Az
egyik kedvencem.

– Jövő péntek? – olvastam le az
időpontot.

– Így van – biccentett.
– Átgondolom – álltam fel, és a

mappát a hónom alá csaptam.
– Számítok rád – pillantott rám,

majd maga elé húzott az asztalon
egy újabb adag papírt, jelezve,
hogy mi végeztünk is.

Kifelé indulva Daniellát



magam elé engedtem, és egy
pillanatra megtorpantam.
Visszanéztem az asztalnál ülő
rektorra, és értetlenül
megráztam a fejem.

– Köszönöm szépen a
lehetőséget – szóltam halkan.
Felnézett a papírokból, és mintha
csak erre várt volna, elégedetten
nézett a szemembe. Zavartan
beletúrtam a hajamba, és
folytattam. – Nem pontosan
értem, hogy miért én… De
köszönöm, hogy rám gondolt –



ismételtem magam, és kimentem
a szobából, becsuktam az ajtót, és
a csendes folyosón megálltam
egy pillanatra, hogy kifújjam
magam, amikor is Daniella
elkapta a kezem, és elhúzott az
ajtó elől a folyosón.

– Úristen, Beki! – suttogta
izgatottan, de láttam rajta, hogy
legszívesebben ordítana. – Tudod,
hogy mit jelent ez?

– Igen. Azt hiszem – pislogtam
rá szorosan magamhoz ölelve az
imént kapott dossziét, és



fogalmam sem volt, hogy mit
gondoljak. Fél órán belül az
ölembe hullott az a lehetőség,
amiről mindig is álmodtam. Az
egyetemi előkészítő. Nem is
akármilyen csoportban.

– Úristen! – folytatta, egyik
lábáról a másikra ugrálva. –
Beszarás, felvételizhetsz a
rendkívüli tehetségek
előkészítőjére. A rendkívüli
tehetségekébe! Érted??? A fél
karomat odaadnám érte! –
ámuldozott. – Igaz, akkor nem



tudnék csellózni – gondolta át. –
De nem baj! Basszus, hogy a
szarba csináltad? Ide tudod,
milyen nehéz bejutni? Várólistás
vagyok a születésem óta –
hadarta izgatottan. – Örülsz?
Ugye örülsz?! – rángatta a
vállamat két kézzel.

– Persze! – motyogtam, majd a
szemébe néztem. – Persze, csak
kicsit sokkolt a dolog.

– Nem csodálom! Engem is,
pedig engem le se szart a tag,
miközben végig ott ültem –



magyarázta izgatottan. –
Jézusom, Beki! Anti átgyalogolja
a Balatont, ha ezt megtudja.
Úristen – tátotta a száját még
mindig.

– Várj már – nevettem el
magam. – Azt sem tudom, hogy
ez miért történt, fel kellene
fognom – suttogtam a kihalt,
csendes folyosón.

– Megmondom, miért –
gondolkodott. – Mert tehetséges
vagy! – közölte egyszerűen. – És
mert itt a helyed! Gondolj bele,



lenyomod az előkészítő évet,
aztán felvesznek az egyetemre
Antival együtt, és egy évvel
később én is jövök, és együtt
járunk majd ide, és… –
lelkesedett, aztán kissé
elkomorodott, amikor látta
rajtam, hogy szomorúan ingatom
a fejem.

– És akkor hol vannak a
többiek? – kérdeztem kiszáradt
torokkal.

– Basszus – rágta a szája szélét.
– Daniella, én nagyon régóta



nem vagyok Budai Rebeka –
motyogtam teljesen
összezavarodva, amikor a kezdeti
lelkesedésem alábbhagyott, és
rájöttem, minden öröm mögött
ott rejtőzködik a szomorúság is. –
Én Bexi vagyok – tettem hozzá. –
Azt hiszem – pislogtam magam
elé.

– De ugye eljössz a felvételire?
Beki, ugye? Ugye? – meredt rám
elkerekedett szemmel.

– Figyelj – álltam meg előtte. –
Jól figyelj rám, Daniella –



ragadtam meg a karját. – Ezt át
kell gondolnom, és…

– De azt mondta, hogy számít
rád! – szakított félbe dühösen.

– Tudom, hogy mit mondott –
hunytam le a szemem idegesen. –
Csak hadd gondoljam át, majd…
Nyugiban. Mert most zsong a
fejem.

– Hülye vagy, ha nem jössz el –
pislogott rám dühösen.

– Nem mondtam, hogy nem
jövök, csak szeretnék tíz percet,
amikor… – akadtam meg. Amikor



megbeszélhetem Nagy Márkkal,
tettem hozzá magamban, de nem
mondtam ki. – Amikor
nyugodtan átgondolhatok
mindent – fejeztem be.

– Oké. De ha nem jössz el, én
eljövök helyetted, bemutatkozom
Budai Rebekaként, és jövök az
előkészítőre – közölte.

– De te csellista vagy –
nevettem el magam értetlenül.

– Részletkérdés – vonta meg a
vállát, miközben lementünk a
lépcsőn, és kitárva az ajtót



kiléptünk a júniusi napsütésbe.
– Mi van, gyerek, mennyi időre

varrnak be? – lépett el Körte a
kocsitól, és vihogva sétált
hozzánk.

– Lehet, hogy egy tanévre –
nyomtam a kezébe a bent kapott
papírokat.

– Mi van? – kérdezte Körte
értetlenül. – Ez mi? – pillantott a
mappára.

– Felvételi előkészítő
rendkívüli tehetségek számára –
felelte helyettem Daniella.



– Mi? – pislogott Körte kissé
értetlenül. – Gyerek, mi folyik itt?
– kérdezte.

– Nem tudom pontosan –
ingattam a fejem, és elővettem a
telefonomat. – Csak… Csak
lehetőséget kaptam arra, hogy a
jövő pénteken pótfelvételizzek az
egyetemi előkészítőre – tártam
szét a karomat.

Körte meglepetten nézett rám.
– Az mit jelent?
– Na jó, majd én – elégelte meg

Daniella, és izgatottan kezdett



magyarázni Körtének. –
Egyetemi előkészítő év
rendkívüli tehetségeknek, amire
baromi nehéz bejutni, mert csak
ajánlásra lehet, és vannak, akiket
évek óta nem akarnak
beajánlani, csellózhat vakulásig,
akkor sem – utalt egy kicsit
magára, majd látva, hogy Körte
nem pontosan érti,
visszakanyarodott az eredeti
témához. – Na szóval, ha sikerül
ez a felvételi, és végigtolja az
előkészítő évet, akkor felveszik,



és tanulhat zenét, igazából, és
akkor nem csak a kis noteszébe
jegyzetelget majd – hadarta.

– Oh – értette meg Körte, hogy
valami nagy dologról van szó. –
Gyerek, gratulálok! – meredt rám
meglepetten.

– Köszönöm, de… de nekem
ezt az egészet át kell gondolnom.

– Miért? – érdeklődött
összezavarodva. – Nem örülsz?
Mert nem nagyon értek ezekhez
a cuccokhoz, de nagy dolognak
tűnik. Abból kiindulva, ahogy



pattog a csellista – biccentett
Daniella irányába.

– De, örülök, persze, csak –
akadtam meg. – Váratlanul ért,
nem erre számítottam.
Szeretném majd az egészet
feldolgozni. Mert ez így nagyon
hirtelen – mondtam.

– Jól van, gyerek, persze, ahogy
gondolod. De… – ragadta meg a
vállamat, és esetlenül magához
ölelt. – Nagyon büszke vagyok
rád.

– Köszönöm – pillantottam rá



hálásan, és elküldtem Márknak
az üzenetet.

„Azért hívtak be, mert
felvételizhetek az egyetemi
előkészítőre, jövő pénteken van
egy pótmeghallgatásom, ahol
eldől, hogy jöhetek-e
szeptembertől” – üzentem meg,
és láttam, ahogyan Márk már
válaszol is.

„Mondjuk ebből nehéz
kitalálni, hogy ez jó hír-e neked,
vagy nem. Legalább egy emojit
rakhattál volna a végére, Beka!”



Az üzenetet olvasva
ösztönösen elnevettem magam,
és válaszoltam.

„Oké, bocs, de őszintén nem
tudom. Egy kicsit le vagyok
döbbenve.”

„Értem. Indultok vissza?”
„Mindjárt megyünk felvenni

Lilit, aztán a reptérre, és utána
jövünk.”

„Itt várlak” – írta, és mivel
Körte mellém lépett, a
tenyerembe rejtettem a
telefonomat, és kérdőn felnéztem



rá.
– Indulhatunk? Vagy… Hol van

Daniella? – forgolódtam.
– Elment magának fagyit venni

– vonta meg a vállát. – Te figyelj
csak – tekergette meg a szakállát.
– Jó sokáig voltatok bent –
pillantott az órájára.

– Igen, eltartott egy kis ideig,
amíg el tudta magyarázni a
rektor, hogy nem garázdaságért
hívtak be, hanem egészen más
miatt – temettem a tenyerembe
az arcomat.



– Ja, volt ez egy óra is.
– Bocs, nem tudtam, hogy

eddig kell itt várnod – sziszegtem
szomorúan nézve Körtére, akiről
azt feltételeztem, hogy addig ott
várt a kocsi mellett azon
idegeskedve, hogy mi lehet
velem. Ezt hamar megcáfolta.

– Nem volt gond, tíz perc után
sejtettem, hogy nem lehet nagy
gáz, úgyhogy addig elugrottam
valamiért – legyintett.

– Merre voltál? – érdeklődtem.
– Csak erre-arra – vonogatta a



vállát, és a mosolyából tudtam,
hogy valamit titkol előlem. – Ja.
És Norbi üdvözöl – tette hozzá.

– Mi? – kérdeztem. – Norbi?
Norbi a hangszerboltból? –
csodálkoztam el.

– Aha.
– De miért voltál a hangszerb

… – értetlenkedtem, aztán
elharaptam a mondatot, és
felcsillant a szemem. – Neee!

– Mi az, gyerek? – röhögte el
magát.

– Ugye nem? – kezdtem



ugrálni.
– Fogalmam sincs, hogy miről

beszélsz – színlelte, mire a
nyakába borultam.

– Hol van? Hol van??? –
sikoltottam.

– Mit keresel, gyerek? –
vigyorgott, aztán látva rajtam,
hogy nem tud átverni, röhögve a
kocsija felé mutatott. – Ott van a
hátsó ülésen.

A szám elé kapva a kezem
odarohantam az autóhoz, és
zakatoló szívvel feltéptem az



ajtót. A vadonatúj gitárom ott
feküdt az ülésen, én pedig a
látványtól akkorát sikoltottam,
hogy az a néhány lézengő
gyalogos, aki a déli hőségben az
utcán volt, riadtan kapta a fejét a
hang irányába.

– Megőrültél? – bámultam
Körtére pislogás nélkül. Nem
olyan gitár volt, mint a régim,
amit Bogyó összetört. Sem
márkában, sem árban.
Klasszisokkal jobb volt.

– Megkérdeztem Norbit, hogy



mit bámulsz évek óta, amikor
bemész oda… Erre mutatott rá.

– Jézusom, Körte, ez egy… –
hajoltam be a hangszerért, és
kissé remegő ujjakkal fogtam
meg a nyakát, hogy kivegyem.

– Igen, az – biccentett.
– De, ez… – hüledeztem.
– Igen, annyi – vigyorgott. – De

megérdemled, gyerek, jobban,
mint bárki. Fejezd be rajta, amit
félbehagytál – ölelte meg a
vállamat, mire elhomályosodott a
szemem. – Bár, most hogy jobban



belegondolok, egy fuckin’
zongorát kellett volna vennem
neked, hogy a puccos sulid
felvételijére fel tudj készülni –
csettintett idegesen, és akkor
hirtelen, ahogy ezt kimondta,
eltört bennem valami, és Körte
mellkasához nyomva a fejem vad
zokogásban törtem ki. – Gyerek…
Nyugi. Ez csak egy gitár –
motyogta értetlenül.

– A fenét csak egy gitár –
bőgtem, és pont nem érdekelt,
hogy miként festünk a



Zeneművészeti előtt, a parkoló
járművek mellett állva.

– Tudtátok, hogy ha egyszer
kitiltanak egy fagyizóból, akkor
oda többet nem mehettek be? –
ért vissza hozzánk Daniella
dühödten. – Beszarás, nem adtak
fagyit, emlékezett rám az a… –
kezdte mesélni, majd amikor
meglátott minket, csodálkozva
tárta szét a karját. – Mi történt?

– Passz. Vettem egy gitárt a
gyereknek, és azóta zokog –
felelte Körte, mire végre



elszakítottam magam tőle, és a
szememet törölgetve bámultam
az aszfaltot.

Daniella benézett a kocsi hátsó
ülésére és szemügyre vette a
gitáromat.

– Aha – bólintott. – Beki
felvételizhet a rendkívüli
tehetségek egyetemi
előkészítőjére, és kap egy vadi új
Gibsont. Hivatalosan is szar az
életem – mondta egyszerűen,
mire mindhárman, beleértve
Daniellát is, elröhögtük



magunkat.



13.

A lakásunkban, a konyhapultnál
ültünk, és valamennyien az
előttem heverő papírokat néztük.
Lili sporttáskája az ajtó mellett
hevert, ő már indulásra készen
várt, azonban, ha már éppen
úgyis hazaugrottam, gondoltam,
beszámolok anyunak a
történtekről, hogy ha mégis úgy
alakul, hogy elmegyek a
felvételire, mondjuk, tudjon róla,



mert neki kell aláírnia.
Miután bejelentettem, hogy ez

történt velem, a családom két
tagja azonnal két táborra szakadt,
ahogyan az várható volt. Anyu a
könnyeit törölgetve hálálkodott a
sorsnak, amiért visszatérek oda,
ahová szerinte tartozom, Lili
viszont folyamatosan azt
magyarázta, hogy ez egy
baromság és nekem Bexinek kell
maradnom. Úgyhogy velük nem
sokra mentem, csupán
megkértem őket is, hogy



hagyjanak nekem egy
szusszanásnyi időt, és bárhogyan
is döntök, támogassanak, mert
ahogyan a dolgok álltak, nagyon
úgy tűnt, hogy az egyikük nem
lesz elégedett az eredménnyel.

– Persze, hogyne – ígérte meg
anyu. – De ez… – kezdett újra
könnyezni. – Rendkívüli tehetség.
Azt írják! – mutatta felém a lapot.

– Igen, láttam – sziszegtem
kínosan.

– Feltehetem a Facebookra?
– Anya! Nem! – kerekedett el a



szemem. – Ez nem publikus.
– Ó, értem. Hogyne.

Györgynek elmondhatom?
– Neki majd igen –

biccentettem. – De csak akkor, ha
már döntöttem – tettem hozzá
gyorsan.

– Rendben. Istenem –
szipogott. – Tudtam! Tudtam,
hogy egyszer kifizetődik az, hogy
gyerekkorod óta hajnalban
cipeltelek zongoraórára, télen,
nyáron, fagyban, hőségben.
Akkor is, amikor nem volt



kedvem. Ó, hogy utáltam azokat
a reggeleket – nosztalgiázott
anyu.

– Örülök, hogy megtaláltad a
módját annak, hogy ez arról
szóljon, mennyire nem szeretsz
korán kelni – meredtem rá
anyura, mire felnevetett.

– Ne szemtelenkedj. Tudod,
hogy értem – legyintett. – Ez… Ez
a legnagyobb büszkeség, amit
valaha láttam. A lányom
rendkívüli tehetség – pislogott
maga elé hálásan.



– Ha eddig nem derült volna ki
a milliós nézettségű videóiból, a
dalszövegeiből, a díjaiból, az
eladott példányszámaiból, a
fellépéseiből… – szólalt meg
Körte unottan.

– Jaj már – háborodott fel
anyu. – Az is szuper. De ez –
mutatta fel a papírt. – Ez itt
komoly dolog – közölte. És már
ott is voltunk, ahol a Késtél előtt.

Sóhajtva Körtére néztem, és
mindketten emlékeztünk arra,
amikor is ő kikukázott a neten a



Késtél-videóval, és meg kellett
győznie anyut arról, hogy ez jó
lesz nekem. Mert anyu egészen
sokáig szkeptikus volt a popzenei
karrieremmel kapcsolatban. És
ahogy azt láttam, amint a
felvételi jelentkezési lapomat
szorongatta, rájöttem, bár mindig
támogatott az elmúlt évek alatt,
valahogy mégis az jött le a
jelenetből, hogy a szíve mélyén
végig egy ilyen, vagy ehhez
hasonló pillanatra várt. És én
nem hibáztathattam érte.



Elfogadtam, és hagytam, hogy
örüljön, mert addig ő is elfogadott
mindent, és hagyta, hogy örüljek.

– Indulnunk kell a reptérre,
Betty már leszállt. És a gép is –
röhögött Körte az órájára nézve,
és elbúcsúztunk anyutól, aki
kikísért az ajtóig minket.

– Beki, vigyázz Lilire!
– Rendben.
– És ne aludjon el későn.
– Oké.
– És a koncert alatt ne veszítsd

szem elől – tette hozzá aggódva.



– Nem szoktam – motyogtam.
– És üdvözlöm a többieket –

integetett a lépcsőházban.
– Átadom.
– És Nagy Márkot is! – kiáltotta.
– Mindenképpen megmondom

– szóltam vissza a
lépcsőfordulóból. Nincs mese, a
családom minden tagja Márker.
Csak azt nem tudják, hogy köztük
én vagyok a legnagyobb.

Körte a körúton másodikként
állt meg, és vészvillogóval hagyta
ott az autót, benne Daniellával,



aki az érkezésünkre éppen egy
taxissal üvöltött, aki a csellista
állítása szerint „úgy dudált rá,
mint akinek elment az esze”.

– Ember, nyugi – intett Körte a
türelmetlen sofőrnek. – Már
megyünk is – szállt be a volán
mögé, én pedig beültem mellé,
amikor Kemál hirtelen kirontott
gyrosozóból, és egy tálcával a
kezében futott felém.
Leengedtem az ablakot, és
csodálkozva néztem rá.

– Beki – lihegett. – Tessék.



Ajándék útra és Balatonra
többieknek – adta be a tálcát az
ablakon.

– Ó! Köszönjük szépen, nem
kellett volna – nevettem fel
döbbenten.

– Ez itt mind baklava –
mutatta. – Alsó tálca mindenkié.
Felső tálca Nagy Márknak.
Mondd neki, Kemál küldi –
üzente meg velem.

– Oké – vigyorogtam. – De várj
– akadtam meg, miközben a taxis
újra dudálni kezdett mögöttünk.



Ekkor Daniella, Körte és Kemál is
üvöltve kezdett hadonászni
hátrafelé. Utóbbi törökül. A taxis
végül kikerült minket, és
mellettünk elhaladva még
anyázott egy utolsót, majd
végigszáguldott a szinte kiürült
körúton. Figyelmen kívül hagyva
a jelenetet újra Kemálra néztem
az ablakon át. – Honnan tudod?
Hogy a Balatonon vagyunk.

– Követem Nagy Márk
Snapchat – kacsintott, vagyis
inkább márkcsintott a török



szomszédunk.
– Értem. Hát, köszönjük szépen

– vigyorogtam.
– Jó utat! Egyetek baklava. De

alsó tálca! Felső Nagy Márké –
kiáltotta, miközben Körte
elindult.

Az ablakon kihajolva
integettem a körút járdáján álló
töröknek, majd visszahuppantam
az ülésre, és pislogás nélkül
meredtem magam elé. Szürreális
napok ezek, gondoltam,
miközben egy tálca baklavával,



álmaim gitárjával, a húgommal,
Anti csellista barátnőjével és
Körtével hajtottunk a reptér felé,
hogy felvegyük Bettyt
ipszilonnal, majd valamennyien
visszatérjünk a Balatonra a BPRP
kiadó tulajdonosának a
nyaralójába. Történt ez annak a
hétnek a szerdáján, amikor
felvételi időpontot kaptam a
rendkívüli tehetségek
előkészítőjére, és alig vártam,
hogy átbeszélhessem ezt Nagy
Márkkal, akivel már hetek óta



együtt voltunk a legnagyobb
titokban. És amikor azt hittem,
ennél durvább már nem lehet…
Ugyan. Kit akarok átverni?
Igazából csak akkor kezdődtek
ténylegesen az események.

– Mi történt a szemöldököddel?
– kérdezte Lili középre csúszva a
hátsó ülésen.

– Ó, ez csak – fordultam hátra
féloldalasan. – Semmiség –
ingattam a fejem. Arra hiába
vártam, hogy Daniella esetleg
beismeri, hogy leütött, mert a



csellista bedugta a fülébe a
fülhallgatóját, és a telefonján
bámulta a kedvenc sorozatának
új részét.

A reptérre tartva leginkább
azzal telt az út, hogy Lilinek nagy
vonalakban elmeséltem az
elmúlt napok történéseit, főleg
Aszádék viccesebb sztorijai
érdekelték, és persze Nagy
Márkkal kapcsolatban minden.
Éppen a koncertet meséltem,
hogy milyen volt nézőként átélni
a többiek fellépését, amikor



hirtelen üvölteni kezdett a
Hullócsillag. A Márker app jelzett,
hogy frissítés történt, és új pályák
érhetők el a játékban. A gond
ezzel csak az volt, hogy a
járműben két telefonon szólalt
meg a refrén. Lilién, és… És az
enyémen is. Riadtan a
telefonomhoz kaptam, és
megpróbáltam kiütni az
értesítést, de nem sikerült, így
idegesen forgatva a készüléket,
megpróbáltam kikapcsolni az
egészet, úgy, ahogy van.



„Repült a felhőkön, és tudtam,
hogy mosolyog,

mosolyog azon, hogy
hullócsillag vagyok.”

Végre sikerült elhallgattatnom,
és zavartan köszörültem meg a
torkomat, tudva, hogy a
mellettem ülő, szemét szigorúan
az útra szegező Körtének milyen
gondolatok járhatnak a fejében.

– Te gyerek… – kezdte némi
tanakodás után. – Miért van
neked letöltve a Márker app? –
tette fel a kérdést, amire bár



szerettem volna rávágni a
megfelelő választ, sajnos nem
jutott semmi hihető az eszembe.

– Hát őőő – szólaltam meg, és
nagyjából itt akadtam meg.

Mit is mondhattam volna erre?
Hogy a dinamikus Nagy Márk
háttérképek miatt, amik
mozognak a kijelzőn? Vagy a
Márker ébresztő miatt, amit
beállítva egy random Nagy Márk
videó indul el reggelente, hogy
kellemes legyen az ébredés?
Esetleg a Márker játék miatt, ahol



egy miniatűr Nagy Márk
figurával kell hullócsillagokat
elkapni a színpadon ugrálva a
karakterrel? Vagy a Márker
értesítő miatt, ami jelzi a közelgő
eseményeket? Mert hát nyilván
Márknak baromi jó appja van,
csak mint a „volt barátnője”,
fogalmam sem volt, hogy miként
magyarázhatnám a használatát.

– Én töltöttem le, amikor Beki
telefonját használtam, és
elfelejtettem törölni, amikor
visszaadtam – szólt hirtelen a



húgom a hátsó ülésről, én pedig
egy pillanatra lefagytam a
mentésétől, majd azonnal
kapcsoltam, és határozottan
bólintottam.

– Igen. Lili volt – dünnyögtem
tettetett dühvel, és még hátra is
fordultam a húgomhoz, hogy
leszidjam. – Légy szíves, máskor
ne hagyj semmit a telefonomon,
ami nem való oda – sziszegtem.

– Bocsi – válaszolta Lili
pókerarccal, és ahogy a szemébe
néztem, tudtam. Tudtam, hogy ez



nem egy sima mentés volt.
Hanem tudta. Tudott rólunk.

Beharaptam az alsó ajkamat,
és visszafordultam előre.
Szememet a szélvédőn át az útra
szegeztem, és minden
energiámmal azon voltam, hogy
türelmes maradjak, miközben
majd’ belehaltam a várakozásba,
mert szerettem volna már
kettesben lenni Lilivel, hogy
kifaggathassam. A
megkönnyebbülés érzésétől
szinte megszédültem, és sok-sok



hét után végre fellélegezhettem
egy kicsit, mert nem tudtam,
hogy mióta, nem tudtam, hogy
honnan, de egymillió százalékig
biztos voltam abban, hogy Lili
előtt nem titok többé az, hogy
Nagy Márk és én együtt vagyunk.
Láttam az arcán, ott volt az a nem
titkolt elégedettség, amikor is egy
mindenki által „kicsinek” tartott
személy hirtelen felnő a
feladathoz, és bebizonyítja, hogy
tévedtünk. Mellesleg pedig nem
is volt nála a telefonom, az appot



én töltöttem le. És ezt ő is
pontosan tudta.

A reptérre megérkezve Körte a
leparkolást követően szinte
kiugrott a kocsiból, és a terminál
felé sietett Betty elé, minket pedig
otthagyott. A hátsó ülésen
Daniella még mindig sorozatot
nézett, ezért szóltam Lilinek,
hogy szálljunk ki, mert
beszélnünk kell. A nap
borzasztóan melegen sütött, a
reptéri parkolóban a
csomagjaikat vonszoló, korai



nyaralásból hazaérkező
napbarnított utasok keresték a
kocsijukat, miközben mi Lilivel
egymással szemben álltunk, és
egyikünk sem szólt semmit, csak
a másikat fürkészte gyanúsan
hunyorogva a napsütésben.

– Oké – kezdtem én, mert hát
mégiscsak én vagyok az idősebb.
– Mennyit tudsz?

– Eleget – vigyorodott el, majd
látva az értetlenséget az
arcomon, hangosan kinevetett. –
Ha látnád magad!



– Lili, ez nem vicces – ingattam
a fejem. – Tudnom kell, hogy mit,
miért és honnan tudsz. Nem
véletlen, hogy titokban tartjuk…

– Nyugi, magamtól jöttem rá.
Senkinek nem mondtam –
komolyodott el.

– Ó. Rendben, köszönöm –
biccentettem. – És azt is, hogy
kimentettél. Az előbb. Az app
miatt.

– Ha tudnád, hogy hányszor
mentettelek ki május eleje óta –
forgatta a szemét úgy, mint aki



sokkal többet tud, mint én.
– Mi? Május eleje óta? Már

akkor rájöttél? De hogyan? Vagy
miért? És miért nem mondtad? –
esett le az állam a hallottaktól.

– Mert úgy gondoltam, hogy
valamiért nem akarod, hogy
tudjam. Vagy hogy bárki tudja.
Beki, nem vagyok hülye, akkor
sem, ha megpróbáltál annak
nézni – emelte meg az állát
sértetten, jelezve, hogy attól,
hogy fiatalabb, még elvárja, hogy
egyenrangú partnerként



kezeljem. És tekintve, hogy az
összes családtagom, barátom és
ismerősöm közül egyedül a
tizenegy éves húgom jött rá a
titkomra, nem esett nehezemre
okosnak tartani. Mert
kétségtelenül az volt.

– Hogy jöttél rá?
– Jaj, Beki – rázta meg a fejét

fáradtan. – Most komolyan.
Márti? Márti a barátnőd a
zongoráról? Minden ismerősödet
ismerem, soha nem hallottam
még Mártiról. Aztán ott volt az,



hogy futni jársz. Te! Ráadásul
néha sminkben, és kiöltözve…
Hát hogyne. Tök hamar
összeraktam az egészet. Arról
nem beszélve, hogy egyszer
láttam nálunk Márkot, amikor
anyuval mozizni mentünk, de
rossz volt a film, kijöttünk róla, és
előbb hazaértünk.

– Ó, arra emlékszem – jutott
eszembe. – De… De akkor utána
lementetek Kemálhoz enni.
Nem?

– És szerinted miért? Mert



láttam szegény Nagy Márkot az
ágyad alatt, és arra gondoltam,
hogy nem fog tudni kimászni
onnan, amíg otthon vagyunk –
nevette el magát.

– Hű. Erre nem is gondoltam.
Mármint arra, hogy ezért
mentetek el otthonról. Azt
hittem, szerencsénk van.

– Túl sokszor volt szerencsétek
– motyogta szórakozottan. –
Falaztam egy csomószor, amikor
a többieknek kezdett valami
feltűnni.



– Lili, nem is tudom, hogy mit
mondjak – suttogtam. –
Köszönöm.

– Ugyan már – legyintett. – Egy
igazi Márkernek ez természetes –
vonogatta a vállát, mire hálásan
mosolyogva megborzoltam a
haját.

– És… mit gondolsz? –
kérdeztem, kissé félve.

– Hogy ez óriási! – vigyorgott. –
Imádom Nagy Márkot! És
annyira klassz, hogy… –
lelkesedett, de tudva, hogy ez



bizalmas infó, suttogva folytatta.
– Annyira klassz, hogy együtt
vagytok! Mármint. Ti ketten.
Tudod! Végre!

– Igen – bólintottam
mosolyogva. – Egyébként, azt is
kitaláltad, hogy vajon miért kell
titkolnunk?

– Hát – tűnődött el. –
Gondolom, Nagy Márk karrierje
miatt – felelte. – Nem lett volna
túl hiteles a Nélküled és a Nem
bírom, ráadásul a Hullócsillag-
könyv sem ütött volna akkorát,



ha a megjelenéskor már újra
együtt vagytok, és boldogság van,
amikor mindenkit az a rész
érdekelt a legjobban, amit Márk
rólad mondott a könyvben.

– Hm. Túl okos vagy – húztam
össze a szemöldökömet, mire Lili
felnevetett.

– Jó ez így. Én okos, te
tehetséges. Megbeszéltük, hogy
ez így mindenkinek oké.

Nevetve megöleltem Lilit.
– Köszönöm, hogy segítettél.
– Nincs mit – felelte



egyszerűen, úgy, mint akinek ez
egy pillanatig sem volt kérdés.

Körte és Betty időközben
megérkeztek, és egymást
átkarolva odasétáltak a kocsihoz.

– Sziasztok, lányok –
köszöntött minket Betty
vidáman, aki az elmúlt
időszakban, amikor Budapestre
látogatott Körtéhez, mindenkit
megismert, aki annak idején nem
volt velünk Londonban, így a
húgommal is barátként
köszöntötték egymást.



– Szia – mosolyogtam rá, és a
tekintetemet Körtére emeltem,
aki teljesen máshogy festett, mint
pár perccel azelőtt. Szinte
kivirult, és alig bírta abbahagyni a
vigyorgást. Még a mellettünk
elsétáló idegenekre is
mosolyogva nézett, ami tőle azért
nem túl megszokott.

Ösztönösen a hátsó ajtóhoz
mentem, hogy beszálljak, amikor
Körte megrázta a fejét.

– Mit csinálsz, gyerek? Üljél
szépen a helyedre – mondta,



utalva arra, hogy ő nem olyan,
aki lecserél a barátnője miatt,
hanem marad minden a
megszokott kerékvágásban.

– Nem, nem – ingattam a
fejem. – Betty ül előre, rég
találkoztatok, hosszú az út a
Balatonig, beszéljétek meg a
dolgokat meg örüljetek
egymásnak, én pedig elleszek
hátul – határoztam el.

– Biztos? – kérdezték szinte
egyszerre.

– Persze. Úgyis… Úgyis van egy



kis dolgom – vonogattam a
vállam.

Láttam Körtén, hogy ez most
nagyon jólesett neki, így csak
mosolyogva beültem hátra. Lili
középre csúszva a Márker appal
játszott a telefonján, Daniella
továbbra is sorozatot nézett, neki
fel sem tűnt, hogy közben
megálltunk, sőt, lett egy
pluszutasunk is, én pedig
bedugtam a fülembe a
fülhallgatómat, elővettem a
jegyzetfüzetemet, átlapoztam



sok-sok kihúzott sorokkal teli
oldalt, és megállapodtam a
Valaholnál. Elolvastam újra az
elejét, majd az autópályára érve,
miközben száguldoztunk vissza,
Földvár felé, én befejeztem a
dalszöveget.

Valahol

Mielőtt jöttél, nem volt más
nekem,

az életem üres volt és
reménytelen.



Minden egyes nap azzal telt,
hogy rád vártam,

pedig akkor még nem is
ismertelek.

Az egyforma arcok elmosódtak
a tömegben,

köztük sétálva elvesztem én is.
Te hirtelen megragadva

kiemeltél onnan,
és lettél a sötétségemben az

egyetlen fény.

Nem veszíthetlek el újra. Szökjünk
meg mindenki elől. Hadd



keressenek… Valahol.

Messze tűnik, mikor nem
voltam veled,

az életem sivár volt és sekélyes.
Minden egyes nap azzal telt,

hogy rád vágytam,
pedig akkor még nem is

kerestelek.
Miután jöttél, minden

megváltozott,
kiegészítettél engem.
Ami belőled hiányzott, nálam

volt,



és te adtad, ami bennem nem
volt meg.

Nem veszítelek el újra. Szökjünk
meg mindenki elől. Hadd
keressenek… Valahol.

Mielőtt jöttél, nem volt más
nekem,

az életem üres volt és
reménytelen.

Minden egyes nap azzal telt,
hogy rád vártam,

mert már akkor is szerettelek.



A tollamat a noteszbe helyeztem,
úgy csuktam össze, és kinéztem
az ablakon. Az autópálya mellett,
amíg a szem ellát,
napraforgótáblák sorakoztak
sárgára festve a tájat. Készítettem
néhány fotót és Snapchat-videót,
majd némi gondolkodás után
odaírtam a képhez, hogy „Valahol
a Balaton felé”. Aztán
feltöltöttem.



14.

– Apu, anyu! Megjöttetek? –
üvöltötte Pepe üdvözlően
széttárva a karját, amikor
meglátta, hogy Körte és Betty
kiszállnak a kocsiból Balogh
nyaralója előtt.

– Idióta! – meredt rá Körte
unottan, miközben kivette a
kocsiból Betty csomagját.

Az érkezésünkre a társaság
nagy része kijött a ház elé, és



amíg a többiek Bettyt támadták le
a hülyeségeikkel, én kivettem a
hátsó ülésről a vadonatúj
gitáromat, és megpróbáltam
észrevétlenül belopózni a házba,
de nem jártam sikerrel, azonnal
meglátták.

– Hé! A lány a Gibsonnal álljon
csak meg! – kiáltotta Puding.
Szakértő szeme azonnal kiszúrta,
hogy mi van nálam. Zavartan
mosolyogva megtorpantam,
majd visszafordultam a társaság
irányába.



– Aztaku! – esett le Pepe álla. –
Honnan van? Megfoghatom?
Megnézhetem? Megnyalhatom a
nyakát?

– Nem! Pfuj! – közöltem
felröhögve. – És ehhez tényleg
senki nem nyúlhat! Komolyan
mondom – szorongattam a
hangszert.

– Így van! Ezt a gyerek kapta,
hogy legyen gitárja, és ne
szomorkodjon. Senki nem nyúl
hozzá, mert annak kitekerem a
nyakát – emelte fel a mutatóujját



fenyegetően Körte. –
Technikailag tőlem kapta, de
igazából Bogyó vette volna neki,
ha van két egyforma pénze. De
nincs – szólt diplomatikusan.

– Basszus, Körte, kösz! – lépett
hozzá Bogyó, és
megkönnyebbülten
megveregette a vállát. – Nem is
tudom elmondani, hogy
mennyire szarul voltam a
történtek miatt. Még az sem
érdekelt, amikor az egyik csaj
monokinizett a medencénél –



ingatta a fejét utalva arra, hogy
valóban megviselhette a dolog,
ha őt egy ilyen jelenet nem
érdekli. Nekem pedig eltorzult az
arcom.

– Hogy mit csinált? – akadtam
ki totálisan.

– Semmi, semmi – legyintett
riadtan pont olyan fejjel, mint aki
elszólta magát. Hát ez marha jó.
Idegesen rágva a szám szélét
megpróbáltam úgy tenni, mint
akit hidegen hagy a dolog, és
Bogyót figyeltem, aki továbbra is



Körtének hálálkodott. – Nagyon
kösz! Úgy örülök, hogy Bekinek
lett új gitárja, és az meg, hogy
helyettem vetted… – kezdte, majd
megakadt. – De ugye ezt
képletesen kell érteni? Nem úgy,
hogy most tartozom neked az
árával – riadt meg, mire
mindenki felnevetett.

– Nyugi – csapott Körte a
vállára, és beindult a házba. –
Majd ledolgozod nálam az árát –
szólt vissza a válla felett.

– Mi? Körte! Én nem



dolgozom! Megbeszéltük, hogy
örökké eltartasz! Nem teheted ezt
velem! Az apám vagy! – indult
utána könyörögve.

– Nem, nem vagyok! –
röhögött Körte.

– De lehetnél!
– Nem, nem lehetnék –

vihogott folyamatosan a
menedzser, nyomában Bogyóval.
A másik két Aszád Bettyt és Lilit
kísérte be, felajánlva, hogy
körbevezetik őket, és
megmutatnak nekik mindent a



házban. Pepe egy
whiskyspoharat tartott a
kezében, Puding pedig egy
hosszú, büdösen füstölgő szivart
fogott az ujjai között, úgy
hadonásztak az idegenvezetőnek.
Talán túl sokat játszottak valami
maffiajátékkal, vagy fogalmam
sincs, honnan szedték a MOB
stílust.

– Pepe, Puding! Azonnal
tegyétek vissza a szivarokat a
dolgozószobába! És jézusom, ki
bontotta fel a konyakot? Azt



Balogh úr az ötvenedik
születésnapjára kapta, igazi
különlegesség! – sopánkodott
Botond az ajtóban állva,
folyamatosan fogva a fejét.

– Erre gondolsz? – kérdezte
Pepe, és egy húzásra kiitta a
pohár tartalmát.

– Ti állatok vagytok! –
hüledezett Botond.

Amíg ők veszekedve eltűntek a
házban, Anti odalépett hozzám.

– Beki, Daniella merre van? –
furcsállotta, hogy a barátnőjét



nem látja sehol.
– Még a kocsiban ül –

biccentettem a jármű felé. – Nem
vette észre, hogy megérkeztünk.
Meg szerintem azt sem, hogy
elmentünk. Nagyon néz valamit –
mondtam nevetve.

– Oké – indult meg a jármű
felé, mire utánaszóltam.

– Anti.
– Igen?
– A lányok, akiket Aszádék

hívtak….
– Már elmentek – legyintett.



– Aham – biccentettem
idegesen. – És tényleg
monokinizett az egyikük?

– Igen – biccentett, meg sem
várva, hogy befejezzem. –
Borzalmasan közönségesek
voltak, totál alpári módon
viselkedtek. Aszádéknak tetszett,
de mondjuk ez nem meglepő –
dünnyögte.

– Értem. Persze, hogy tetszett
nekik – forgattam a szemem. –
Meg gondolom, Nagy Márknak is
– puhatolóztam finoman, hogy



kiderítsem, mi történt a
távollétemben.

– Márknak? – csodálkozott el. –
Ő nem is volt itt.

– Hogy érted? – dobbant egy
hatalmasat a szívem.

– Nem sokkal azután, hogy
elmentetek, azt mondta, hogy
fáradt, és felment a szobájába.
Felmentem hozzá, dumáltunk
majdnem egy órát, aztán én
lejöttem kajálni, ő meg szerintem
bealudt – mesélte.

– Ó. Értem – bólintottam



közömbösséget színlelve,
miközben belül majd'
kicsattantam a boldogságtól. –
Megyek, felviszem a gitáromat –
mutattam fel a hangszert
vigyorogva.

– Gratulálok hozzá –
mosolyodott el Anti. – És Beki –
szólt utánam. Visszafordultam, és
kérdőn néztem rá. – Daniella
megüzente nekem az egészet,
ami a Zeneművészetin történt, és
bár kérte, hogy ne mondjak
semmit, meg ne faggassalak,



mert türelmet kérsz, és nem vagy
biztos az egészben, de… – nézett a
szemembe a szemüvege mögül. –
Mondhatok valamit? Anélkül,
hogy bármit reagálnál rá?

– Persze – léptem egyet felé.
– Az, ami a Késtél után történt

veled, az én életemet is
felforgatta. Tudom, én egy
elhanyagolható tényező vagyok
ebben az egészben – mutatott
körbe. – De azért mégis. Mikor
juthattam volna el turnéra meg
backstage-ekbe, VIP-jegyekkel



fesztiválokra és műsorokba
kísérőként, vagy akár egy ilyen
privát nyaralóba, csak úgy, mert
miért ne? És én ezt nem győzöm
neked megköszönni, mert soha,
semmiből nem hagytál ki.
Fantasztikus barát vagy, a
legönzetlenebb ember, akit
ismerek – mondta, és mielőtt
bármit reagálhattam volna,
feltette a kezét, jelezve, hogy még
nem fejezte be, és folytatta. –
Viszont én ismerlek a legrégebb
óta. Még a suliból – sóhajtotta. –



És igaz, hogy akkor még nem
voltunk jóban, mert te Geriékkel
lógtál, engem pedig levegőnek
néztetek – emlékezett a Késtél
előtti időkre, amikor még nem
barátkoztunk össze, mert… Mert
akkor még egy dög voltam. – De
tudom, hogy mit jelent neked ez
a felvételi lehetőség. Azt hiszem,
hogy a társaságból én tudom a
legjobban. Nem foglak, nem
tudlak és nem is akarlak
befolyásolni. Majd te tudod, hogy
mit csinálsz. Mindig is tudtad.



Szóval csak azt akartam
mondani, hogy baromira büszke
vagyok rád azért, ami ma történt
– vallotta be, és meg sem várva,
hogy mondjak valamit, kinyitotta
a hátsó ajtót, hogy kiszedje onnan
Daniellát.

– Megjöttünk? – csodálkozott el
a csellista.

Az emeletre felérve határozott
léptekkel a szobámhoz mentem,
majd a vállam felett visszanézve
meggyőződtem arról, hogy
egyedül vagyok, és gyorsan



benyitottam Márk ajtaján, majd
becsuktam magam mögött. Márk
az ágyán ülve, hátát a falnak
támasztva tabletezett, és az
érkezésemre felnézett. Az
erkélyajtó csukva volt, a szobát
lehűtötte a klíma, ami halk,
egyenletes hangon zúgott.

– Nem is hallottam, hogy
megjöttetek – csodálkozott.

– Pár perce érkeztünk – léptem
oda, majd a gitáromat fogva
felmásztam az ágyra, és Márkhoz
hajolva adtam egy gyors csókot.



– Ez mi? – kérdezte, a
kezemben szorongatott gitárt
nézve.

– Körtétől kaptam –
vigyorogtam boldogan. – Álmaim
gitárja – simítottam meg a
hangszert. – Azt hiszem, ma ezzel
fogok aludni.

– A kínos pillanat, amikor a
barátnőd ezt előbb mondja egy
gitárra, mint rád – jegyezte meg
Márk, mire hangosan felnevetve
letettem a hangszert és Márkhoz
bújtam, a fejemet a vállára



hajtva.
– Hülye – közöltem

egyszerűen, Márk pedig átölelt, és
adott egy puszit a fejemre.

A szobaajtó hirtelen kinyílt,
mire odakaptam a fejem, és
mosolyogva néztem Lilire, aki
belépett. Csakhogy azt
elfelejtettem mondani Márknak,
hogy semmi gond, ő tud rólunk,
ezért Márk a húgom érkezésének
pillanatában kirántotta a karját
alólam, és mivel hirtelen nem
tudott jobbat kitalálni, levetődött



az ágyról.
– Aú! – hallottam a hangját

valahonnan a földről. Lili
értetlenül nézte, ahogyan Márk
egy pillanat alatt felpattan, és
lazának tűnve megtámasztja fél
kézzel a falat. – Szia, Lili. Mi csak
Bekivel… – kezdte, és
segítségkérőn nézett rám, de túl
jól szórakoztam ahhoz, hogy
bármit is mondjak. – Mi csak –
próbálkozott tovább. –
Megmutatta az új gitárját – fejezte
be végül.



– Nem mondtad el neki, hogy
tudom? – nézett rám Lili kérdőn.

– Még nem – nevettem fel.
– Mi? Miről tud? – kapkodta a

fejét köztünk Márk.
– Rólunk – válaszoltam.
– Rólunk? Mit tud rólunk?

Semmi sincs, amit rólunk tudhat.
Mert nincs semmi – tartotta
magát Márk ahhoz, hogy soha
senkinek nem fedjük fel a
titkunkat.

– Márk – mosolyogtam rá. – Lili
tudja, hogy együtt vagyunk.



Igazából már május eleje óta
tudja.

– Mi? – döbbent le teljesen,
amikor a fejét kapkodva köztünk
rádöbbent, hogy Lili valóban tud
rólunk. – És miért nem mondtad?
– állapodott meg a tekintete végül
a húgomon.

– Nem tudom. Úgy tűnt, hogy
nem akarjátok, hogy bárki tudja.
Nem akartam belezavarni a
dolgokba, amikor végre
működött!

– Hah – gondolta át Márk a



hallottakat. – Május eleje?
– Ühüm – bólogatott Lili

büszkén.
– Nem akkor bújtam az ágyad

alá, Beka? – kérdezte tőlem.
– De – feleltük egyszerre

Lilivel.
– Oké – bólogatott Márk

folyamatosan agyalva. – Akkor
Lili előtt nem titok többé.

– Nem – válaszolta a húgom. –
De hagylak is titeket, csak be
akartam köszönni. Visszamegyek
a többiekhez – intett. – És ha



valaki keres titeket, vagy fel akar
jönni, akkor jelzek, jó? –
kacsintott, vagyis bocsánat,
márkcsintott egyet a húgom,
majd behúzta maga mögött az
ajtót, mi pedig összenéztünk,
miközben az egyre halkuló
lépteit hallgattuk.

– Azért ez így egy fokkal
könnyebb lesz – jegyezte meg
Márk. – Irtó aranyos a húgod.

– Tudom – mosolyogtam
büszkén.

Márk félretolta a gitáromat, és



visszaült az ágyra.
– Mi volt a Zeneművészetin? –

kérdezte, fürkészve nézve az
arcomat.

Én pedig elmeséltem mindent,
onnantól kezdve, hogy beléptem
az épületbe, egészen addig, amit
Anti pár perccel ezelőtt mondott.
Nem hagytam ki anyu és Lili
reakcióját, na meg persze azt
sem, hogy mennyire sírtam,
amikor Körtétől megkaptam a
gitárt. Miután befejeztem, Márk
hosszasan hallgatott, és úgy tűnt,



nagyon átgondolja, hogy mit
mondjon.

– Szóval Kemál küldött nekem
baklavát? – kérdezte megragadva
a lényeget, én pedig
rezzenéstelen arccal meredtem
rá. Szerencséje volt, hogy
elnevette magát, mert komoly
bajban lett volna, ha ezt nem
poénnak szánja. – Nyugi, Beka –
kacsintott rám. – Csak vicceltem.

– Remélem is – bólogattam
mosolyogva. – De egyébként
igen, lent van a konyhában a



baklavád.
– Oké – legyintett, majd

elkomolyodott, és a szemembe
nézve beletúrt a hajába. – Jövő
héten van a felvételi az
előkészítőre?

– Igen – biccentettem.
– Nehéz?
– Aha – bólogattam a szám

szélét rágva.
– Jó. Mert arra gondoltam,

hogy amikor visszaértünk innen,
akkor gyakorolj nálam. A
zongorán. Ott nyugiban lehetsz –



ajánlotta fel a saját zongoráját,
amit igazából csak dísznek tartott,
valószínűleg egyedül én
használtam akkor, amikor a This
Year’s Love -ot gyakoroltuk az
elmebeteg Lizike esküvőjére.

Kissé összezavarodtam a
kijelentésétől és megráztam a
fejem.

– Köszönöm, de még nem
tudom, hogy elmegyek-e
felvételizni – sóhajtottam.

– Dehogynem mész el – vágta
rá. – Szerintem ez egy percig sem



volt kérdés. Dumáltam Antival,
amíg nem voltatok itt. Én nem
tudtam, de elmondta, hogy ez
kábé mit jelent, és mennyire
nagy dolog. Neked. Szóval
próbáld meg. Sőt. Ne is próbáld –
rázta meg a fejét. – Csináld meg.

– De nem érted – ingattam a
fejem. – Ha sikerül, és mehetek
az előkészítőre, az túl sok
változással járna. Túl sok minden
megváltozna, ami most jó –
túrtam a hajamba egy hatalmas
sóhaj kíséretében.



– Semmi nem változik, ha nem
akarod.

– De igen, mert egyszer már
próbáltam párhuzamosan
csinálni a kettőt. És nem ment.
Sok együtt. A suli és Bexi –
ismertem be. – Akkor Bexit
választottam. És egy percig sem
bánom – ismertem be.

– Magad miatt nem bánod,
vagy mindenki más miatt? –
trafált bele, én pedig zavartan
elnevettem magam. Túl jól
ismer.



– Nem tudom – vallottam be. –
Csak azt érzem, hogy ez az
egész… Ez az egész most óriási
lehetőségnek tűnik, főleg azért,
mert Bexiként éppen semerre
sem tartok.

– Szerintem azért nem tartasz
semerre, mert igazából nem is
akarsz – mondta a szemembe
őszintén. – Beka, mi itt mind azon
vagyunk, hogy minél több
koncertünk legyen, minél több
felületen szerepeljünk, hogy
megugorjuk, vagy legalábbis



megtartsuk a szintet, ahol éppen
állunk. Te pedig mintha direkt
homlokegyenest mást csinálnál.
Ami nem gond – tette hozzá
gyorsan. – De azért ezt
mindannyian látjuk.

– Ennyire feltűnő? – húztam el
a számat.

– Persze – simított végig a
hajamon, majd egy tincset az
ujjai közé vett, és azzal játszott,
miközben folytatta. – Ezért nem
értem, hogy mégis min
gondolkodsz? – kérdezte.



– Nem tudom. Én csak
baromira félek attól, hogy ez az
egész, ami kialakult, hogy mindig
együtt vagyunk mindannyian,
hirtelen majd megváltozik.
Miattam.

– Ez hülyeség. Szerinted merne
téged okolni bárki bármiért?
Beka, itt mindenki tudja, hogy
nélküled nem tartana kábé sehol
– nevette el magát kedvesen. –
Körte, Aszádék, Evelin, én…
Mindent te hoztál össze nekünk.
Tudod, mi lett volna velünk



nélküled? Körte nem lenne a
legsikeresebb menedzser,
Aszádékat terelgetné, akik
degenerált punkszámokkal
próbálkoznának a YouTube-on,
és örülnének a hatszáz
megtekintésnek, amit maguknak
hoznának össze. Evelin maradt
volna egy vérciki wannabe
előadó, egy rossz utánzat, csak
nem Bexit koppintották volna le
vele, hanem valaki mást. Én
pedig. Basszus, te tudod a
legjobban, hogy mi történt volna



velem a Hullócsillag nélkül. A
Pop/Rock következő évadára már
arra sem emlékeztek volna az
emberek, hogy valaha láttak a
műsorban. Nagyot mentettél,
Beka, mindenkit kihúztál a
legnagyobb szarból, és nem
fogom végignézni, hogy
mindannyiunk közül pont te
süllyedsz el végül. Itt az ideje,
hogy azt csináld, amit te akarsz.

– Én most is azt csinálom –
erősködtem.

– Viccelsz, ugye? Fél éve nem



volt fellépésed, az első két
albumodat utálod, mert Gerire
emlékeztet, és hozzá kötöd, a
többi számodat nekem írtad. És
a z Illúzió nem ér – emelte fel a
kezét, mielőtt szólhattam volna. –
Azt sem magadnak írtad, csak
úgy alakult, hogy te énekelted,
mert akkor is megzsarolt a BPRP,
ahogyan egyébként naponta
teszi. És most is olyan számon
dolgozol, amit nem akarsz kiadni,
csak azért írod, mert szereted
csinálni – hadarta. – Te lány –



fogta meg az állam, és maga felé
fordította a fejem, kényszerítve,
hogy a szemébe nézzek. – Nem
véletlenül kérdezted, hogy
meddig van szerződésed a
kiadóval. Nem máshoz akarsz
szerződni. Te igazából sehová
nem akarsz… Ez a felvételi a
legjobb dolog, ami most
történhetett veled – tanácsolta
teljesen komolyan.

– De akkor… – szomorodtam
el.

– Akkor mi? Mi lesz ezzel az



egésszel? – fejezte be a
gondolatomat.

– Igen – biccentettem. – Mi lesz
Körtével, mi lesz Aszádékkal? Mi
lesz veled?

– Miért nem azt kérdezed,
hogy mi lesz veled? – suttogta,
mire lesütöttem a szemem. –
Figyelj – rázta meg a fejét. – Bízz
bennem, Beka. Jó?

– Jó.
– Sokkal több van benned,

mint bárkiben, akit ebből a
szakmából ismerek. Ne hagyd



veszni! Kár lenne – mosolygott
rám kedvesen. – Csináld azt, ami
neked való. Minket kísérgetni, az
nem az – rázta meg a fejét. – Nem
lehet az. Ennél te sokkal több
vagy. Ez egészen más szituáció,
mint amikor elmentél apukádhoz
néhány hétre, hogy összeszedd
magad. Akkor kimerültél, és a
vésztartalékaidat élted, le kellett
lépned egy kis időre. De onnan
vissza akartál jönni, néhány hét
elég volt, hogy helyre hozd a
dolgaidat. Szerintem ez most



teljesen más helyzet, és ezt neked
is be kell látnod. Tudod, hogy
akkor nem értettem veled egyet,
most viszont én mondom, hogy
menj el a felvételire, és csináld
azt, amit igazán szeretnél.
Egyébként pedig még senki nem
halt bele egy kis szünetbe, majd
visszahozod Bexit, amikor
akarod. Ha akarod egyáltalán.
Már így is parkolópályára tetted
vagy fél éve… – emlékeztetett
arra, hogy önálló koncertem
valamikor decemberben volt,



ahol kifütyültek, és
idegösszeroppanással leléptem
apuhoz egy időre. Ó, a régi szép
idők.

– Jó, ez igaz – dörzsöltem meg
az arcomat gondterhelten. – De
mi lesz akkor velünk? Veled és
velem? Bexi nélkül ez az egész…

– Nem érdekel Bexi – vágta az
arcomba, félbeszakítva a
gondolatomat. – Nekem Budai
Rebeka a barátnőm – mondta ki
egyszerűen. – És őszintén, őt
sokkal jobban bírom, mint Bexit –



tette hozzá, mire felnevettem, és
odahajolva hozzá átöleltem. –
Anti elmondta, hogy valójában
mennyire fontos neked ez az
előkészítő. Úgyhogy nem versz
át, tudom, hogy csak azért
hezitálsz, mert félsz, hogy akkor
mi történik a csapattal.
Megnyugtatlak, ez a csapat
miattad van, és addig lesz,
ameddig akarod. Úgyhogy menj
el a felvételire, mi pedig
drukkolunk, mert most először
neked van ránk szükséged, és



nem fordítva – simította meg a
hajamat.

– Te vagy a legklasszabb srác a
világon – suttogtam elfojtva a
könnyeimet.

– Tudom – felelte
magabiztosan. – Nem kevés
melóm van benne – kezdte
fokozni.

– Márk, ne rontsd el, ez egy
szép pillanat lehetne – nevettem
fel.

– Nem, nem érted – tolt el
magától, hogy a szemembe



tudjon nézni. – Nem elég, hogy
így nézek ki – mutatott végig
magán. – Még jó gondolataim is
vannak. Tudod, mekkora
felelősség ezzel együtt élni?

– El sem tudom képzelni –
röhögtem a fejemet rázva.

– Vannak, akik jól néznek ki,
vannak, akik okosak, vannak,
akik egyik sem, és itt vagyok én –
ragadtatta el magát, mire a vállát
megtámasztva végiglöktem az
ágyon, és nevetve ráhajoltam.

– Igen, Márk, engem is aggaszt



néha a tökéletességed –
nevettem, miközben
megcsókoltam.

– Zavaró tud lenni – helyeselt
két csók között.

– Azért birkózz meg vele –
tanácsoltam szórakozottan, Márk
pedig valószínűleg szó szerint
vette, mert hirtelen megragadta a
csuklómat, és egy pillanat alatt
azon kaptam magam, hogy
helyet cseréltünk, és már ő hajol
fölém magabiztosan.

– Azt hiszem, azzal nem lesz



gond – suttogta, és belecsókolt a
nyakamba, mire nevetve a nyaka
köré kulcsoltam a kezem, és
szorosan lehunytam a szemem.

– Elmész a felvételire? –
suttogta.

– El – ígértem meg. – De
remélem, hogy Körte nem fog
haragudni.

– Senki nem fog haragudni –
suttogta. – Beka.

– Hm?
– Milyen arcok járnak egy

ilyen előkészítőre? – ráncolta



össze a homlokát.
– Átlagos diákok – vontam meg

a vállamat. – Csak a szokásos.
Félmeztelen, kigyúrt zongorista
srácok – tettem hozzá nevetve,
Márk pedig unottan nézett a
szemembe.

– Gondoltam. Te csak olyan
helyekre jársz, ahol félmeztelen
srácok vesznek körül – biccentett
szórakozottan.

– De nyugi, senki nem közelíti
meg a nyár felsőtestét – nevettem
fel tovább cikizve Márkot a



rangos elismerése miatt, mire
röhögve fölém hajolt, és mielőtt
folytathattam volna az oltást,
inkább hosszasan megcsókolt.
Eszembe sem jutott ellenkezni,
tökéletesen kibékültem ezzel a
szituációval, és közben éreztem,
ahogyan elönt a boldogság, mert
Márk támogatása és kimondott
szavai elég erőt adtak ahhoz,
hogy meghozzam a döntést.

A telefonom rezegve jelzett az
ágyon, mire a fejünket
félrehajtva odanéztünk, és



kinyújtva a kezem felemeltem a
készüléket, hogy el tudjuk
olvasni.

„Hármas fokozatú riadó! Vörös
kód! Ismétlem, vörös!” – üzente
Lili, Márkkal pedig egyszerre
olvastuk le a kijelzőn szereplő
sorokat és kérdőn összenéztünk.

– Oké, ez vagy azt jelenti, hogy
valaki jön, vagy azt, hogy a
húgodat katonai suliba kell
küldeni – tűnődött el Márk, én
pedig röhögve kibújtam alóla, és
kinyitottam az erkélyajtót.



– Várj, a gitárom! – léptem be
érte, de addigra nyílt az ajtó, ezért
visszaugrottam az erkélyre, és
vadul süllyedő és emelkedő
mellkassal hallgatóztam a fal
takarásából a nyitott erkélyajtó
mellett.

– Lili! Ne rángass már, mi van
veled? – hallottam Evelin hangját.
– Márk, Körte küldött, hogy
szóljak, lemegyünk a partra
fürdeni. Jössz velünk? – kérdezte.

– Aha, persze – felelte Márk,
feltehetőleg azért, hogy minél



előbb a szobán kívül tudja
Evelint, én pedig
megmenekülhessek.

– Szuper, akkor lent talál…–
mondta Evelin, de megakadt.
Aprót léptem az ajtó felé, hogy
jobban halljak, és elfojtott
lélegzettel füleltem. – Hé! Ez nem
Beki új gitárja? A srácok
mesélték, és tényleg átkozottul
szép, de… Mit keres nálad, Márk?
Aszádék szerint Beki ki sem adja
a kezéből! – szólt
felháborodottan.



– A fenébe – sziszegtem, és
miközben az erkélyajtó mellett
álltam, a fejemet a falhoz
szorítottam, és a kora délutáni
tűző napon éreztem, ahogyan
lever a víz.

– Én… – kezdte Márk a torkát
köszörülve. – Én elloptam a gitárt
– ismerte be.

– Mi van? – kérdezte Evelin.
– Mi van? – szólt Lili.
– Mi van? – suttogtam magam

elé összehúzott szemöldökkel.
– Lenyúltam, hogy csináljak



néhány képet. Jól megy hozzám –
magyarázta Márk.

– Ez elég görény dolog volt
tőled, Beki ki fog akadni – ismerte
el Evelin. – De ha már úgyis…
Akkor csinálok én is egy szelfit,
ahogyan fogom – közölte.

Összehúzott szemmel,
amolyan „na, szép!” biccentéssel
nyugtáztam, hogy odabent
taperolják a vadonatúj gitáromat,
és türelmesen megvártam, hogy
kiszórakozzák magukat, aztán
amikor hallottam, hogy



becsukódik az ajtó, settenkedve
bementem az erkélyről,
megragadtam a gitáromat, majd
kilestem a folyosóra, és
átrohantam a saját szobámba.

A stéghez utolsóként érkeztem le,
a többiek már mind vagy a
parton voltak, vagy a vízben. Anti
és Daniella egy fa árnyékában
feküdtek, Evelin napozott és
Pablóval üzengetett, Betty egy
gumimatracon ringatózott, Pepe
a matracba kapaszkodva lebegett



a vízen. Bogyó és Puding egy
gumikrokodilt próbáltak felfújni
a parton, Lili pedig Márkkal
együtt épp akkor ugrott be a
vízbe, amikor odaértem.
Odasétáltam a stégen üldögélő
Körte mellé, aki a lábát lógatva
figyelte a többieket, és az
érkezésemre vidáman felnézett
rám.

– Mi újság? – kérdeztem
mosolyogva.

– Tíz perce nézem, hogy Bogyó
mikor ájul el oxigénhiánytól,



miközben a gumikrokodilt
próbálja felfújni, de nem bírja
tüdővel – felelte szórakozottan. –
Ember, mondtam, hogy hagyd
abba a cigit, úgy sípolsz, mint egy
mozdony – kiáltott rá röhögve.
Bogyó kifulladva ingatta a fejét.

– Menni fog. Még néhány fújás
– erősködött, és kissé
bizonytalanul nézett az
irányunkba, olyan volt, mintha
káprázna a szeme. A szememet
forgatva nevettem fel, aztán
levettem a pólómat, és kibújtam



a farmersortomból. Ekkor éles
fütty hangzott fel, mire
odakaptam a fejem. A matracba
kapaszkodó Pepétől jött az
elismerő fütty, ami a fekete
bikinimnek szólt, vagyis inkább
annak, hogy abban lát, mire a
következő pillanatban Márk keze
meglendült a vízben, és egy
hatalmasat sózott az Aszád fejére.
A mozdulatot követően milliónyi
vízcsepp csapódott le a nyugodt
tó felszínén.

– Aúú! Ember, ezt miért



kaptam? – fogta a fejét Pepe, és
sértetten bámult Nagy Márkra,
aki megvonta a vállát.

– Ott volt egy darázs – mondta.
– Aú. És leütötted? – dörzsölte a

bepirosodott fülét Pepe fájdalmas
arccal.

– Nem, sajnos elszállt – közölte
a szomorú hírt Márk, és egy apró
mosoly jelent meg az arcán, ami
azt hiszem, csak nekem tűnt fel.

Leültem Körte mellé, és a
többieket néztem, miközben
Bogyó végre befejezte a krokodil



felfújását, és beugrottak vele a
vízbe.

– De jó! – kiáltotta Lili lelkesen,
amikor megpillantotta a nagy,
zöld gumikrokodilt.

– Szeretnél ráülni? – kérdezte
tőle Márk.

– Ühüm – bólogatott a húgom
izgatottan.

– Oké – felelte Márk, és
Aszádék felé nyúlva megragadta
a gumiállatot, majd a víz
felszínén magához húzva elvette
tőlük.



– Haver, ne már, eddig fújtuk –
szomorkodott Bogyó, amikor
rájött, hogy elvették a
krokodilját.

– Most komolyan – pillantott rá
Márk lesajnálóan. – Nem
engeded, hogy Lili játsszon vele
először?

– Nem, mert… – kezdte Bogyó,
de Márk közbeszólt.

– Tizenegy éves – tette hozzá
utalva arra, hogy van köztük bő
tíz év, ez alapján gondolja át a
választ.



– Jó, de utána kérem vissza a
krokit – adta meg magát
sértődötten.

– Köszi! – vigyorgott Lili
feldobódva, és két kezét feltartva
hagyta, hogy Márk felemelje, és
feldobja a gumiállatra.

Lilinek egy pillanatra sikerült
megtartania az egyensúlyát, de
szinte azonnal le is zuhant a
másik oldalon, és hatalmasat
csobbanva tűnt el a Balatonban.
Amikor felbukkant a víz
felszínén, prüszkölve, nevetve



törölte le a vizet az arcáról, és
már nyújtotta is a kezét felfelé,
jelezve Márknak, hogy
megpróbálná újra. Teljesen
belemerültem a látottakba, és
akaratlanul is mosolyogtam,
ahogyan néztem őket. Fogalmam
sincs, hogy meddig bámultam
őket, megfeledkezve magamról,
de az biztos, hogy amikor észhez
kaptam, a mellettem ülő Körte
már figyelt egy ideje.

– Khm – köhintettem. – Mi az?
– néztem rá kissé félve attól, amit



hallani fogok.
– Semmi, gyerek. Semmi –

motyogta megállás nélkül engem
fürkészve. – Jól vagy?

– Miért ne lennék? –
kérdeztem.

– Mert a volt pasid kiüti a
cukiságfaktort, miközben a
kishúgoddal játszik a vízben –
felelte egyszerűen. – Komolyan,
még az én zord szívemet is
megmelengeti ez a giccsparádé,
amit levág előttünk a kisgyerek
és Mr. Felsőtest – tette hozzá



gúnyosan.
– Ja, hogy az – vonogattam a

vállamat. – Nem nagyon érdekel,
de annak örülök, hogy ennyire
jól kijönnek egymással. Úgyhogy
ennyi.

– Ennyi, mi?
– Ühüm – pillantottam újra

feléjük. Márk éppen a nyakába
vette Lilit, Aszádék pedig
lecsaptak a szabadon maradt
gumikrokodilra, és egymást
lökdösve próbáltak rámászni az
állatra. – Körte – kezdtem bele



némi tűnődés után.
– Mondjad, gyerek.
– Azt hiszem, hogy

megpróbálom a jövő héten a
felvételit – sóhajtottam.

– Tudom – biccentett.
– Honnan? – fordultam felé,

elszakítva a tekintetemet a víz
felszínén csillogó napfényről.

– Már akkor tudtam, amikor
délelőtt kijöttél az épületből, és
elmondtad, hogy mit akarnak
tőled.

– Ó – bólintottam. – És mit



szólsz hozzá? Mert tudod, ha
sikerül, és előkészítőre fogok
járni, akkor sokkal kevesebb
időm lesz, amúgy is érettségi év,
ami magántanulóként elég
húzósnak ígérkezik, és ha az
egyetemre készülök mellette,
akkor…

– Figyelj rám, te gyerek –
pillantott rám kedvesen. – Ne
magyarázkodj. Nincs mit
megmagyaráznod.

– De szeretném – vonogattam a
vállam. – Mert úgy érzem, hogy



magyarázattal tartozom.
– Dehogy tartozol – röhögött

fel. – Tudod, gyerek – birizgálta
meg a fonott szakállát. – Egy
csomószor rágtam magam azért,
mert én voltam az, aki kiszakított
abból a közegből, amiből azt sem
tudom, hogy ki akartál-e
szakadni. Sose derült ki
számomra, hogy amikor
kikukáztalak a netről, azt te
akartad-e egyáltalán.

– Persze, hogy akartam! –
vágtam rá élesen.



– Ne kapkodj, gyerek, ne
kapkodj, hadd fejezzem be – szólt
kedvesen. – Amikor posztoltad a
Késtél-videót, abban semmi
mesterkélt nem volt. Ott ültél egy
gitárral otthon, elénekelted azt a
számot, feltöltötted azt az amatőr
felvételt, és az embereknek
tetszett. Nekem is tetszett.
Emlékszem, landolt a falamon, és
megnéztem egymás után
többször, mert nem hittem el,
hogy végre megtaláltam, amit
régóta keresek. Egy tehetséges



kölyköt, akiben semmi
tudatosság nincs, mégis árad
belőle a báj, a kedvesség és a
zene. De milyen zene, bazki! –
mesélte. – És én lecsaptam a
lehetőségre, és alakult, ahogy
alakult. De közben egy
csomószor szétmarcangolt a
bűntudat, hogy mit tettem, jól
tettem-e, és hogy volt-e jogom
megtenni egyáltalán. Mert
sokszor voltál szarul, és sokszor
éreztem azt rajtad, hogy
visszacsinálnád az egészet a



fenébe, csak nem teheted. Az
egész Bexi-időszakból maximum
egy-egy hetet tudok mondani,
amikor azt gondoltam, hogy jól
tettem, hogy kikukáztalak a
netről. Ilyen volt a Pop/Rock hete,
vagy amikor Londonban voltunk,
meg még talán a CsASz forgatása.
És ennyi. Én pedig mindig csak
azt kérdeztem magamtól, hogy
mit műveltem, mit keresel te
ebben az egész fertőben, amit
zenészszakmának hívunk. Miért
nem vagy ott, ahol lenned



kellene, a suliban, hogy tanuld a
Bachot meg a Vivaldit meg a
mitt’omén, kik voltak még –
legyintett. – Én szedtelek ki
onnan, gyerek, és most én örülök
a legjobban annak, hogy
visszamehetsz, hogy kis kitérővel
ott folytasd, ahol abbahagytad –
mondta.

– Körte – tettem a kezem az
alkarjára, és bátorítóan
szorítottam rajta egyet. – Soha ne
bánd, hogy megláttad azt a
videót. Életem legjobb döntése



volt, hogy posztoltam – néztem rá
szomorú mosollyal az arcomon.

– Kösz, gyerek – biccentett
megkönnyebbülten.

– Amúgy pedig – húztam el a
számat idegesen – marha jó, hogy
itt mindenki drámázik arról,
hogy mi lesz, ha visszamegyek
tanulni, meg minden, miközben
senki nem nézett még bele abba a
nyomorult felvételi lapba! Tudod
te, hogy milyen kemény? Közel
sem biztos, hogy meg tudom
csinálni, ezer éve nem



zongoráztam.
– Ugyan már – legyintett. –

Csak nem gondolod, hogy egy
percig is kételkedem abban, hogy
lenyűgözöd őket? Úgyis ez lesz.
Aztán jól ellopnak tőlem, és
csinálnak belőled valami hipszter
zongoristát – dünnyögte, én pedig
nevetve a vállára hajtottam a
fejem.

– Hogy lopnának már el tőled?
– kérdeztem mosolyogva. – Te
kukáztál, emlékszel?

– Jaja – bólogatott. – Az én



szemetem vagy – közölte
egyszerűen.

– Kizárólag – erősítettem meg,
és mindketten felröhögtünk.

– Jól döntöttél, gyerek. És
büszke vagyok rád – komolyodott
el hirtelen, felém fordítva a fejét.

– Köszönöm, fogalmad sincs,
hogy mennyit jelent a
támogatásod.

– Ezért vagyok – tárta szét a
karját.

– Akkor – fújtattam egy
hatalmasat. – A jövő héten



elmegyek a felvételire, és ha
sikerül, akkor utána szeretnék
bemenni Baloghhoz, hogy
elmondjam, nem hosszabbítok a
kiadónál, mert folytatom a
tanulmányaimat. Bejössz majd
velem?

– Persze, hogy bemegyek –
ígérte meg.

– Jó, mert tuti, hogy kiabálni
fog, hogy egy darabig biztosan
nem számíthat új Bexi-albumra
meg fellépésekre… – forgattam a
szemem, amikor elképzeltem a



kapzsi fejét, amint azt
számolgatja, hogy mennyitől esik
el, ha én kiszállok.

– Nehogy azt hidd – közölte
határozottan Körte. – Nem fogja
érdekelni, hogy Bexiként te
tovább működsz-e. Az most sem
érdekli, használ, ha akar, mert
megteheti, de a komoly majréja
nem emiatt lesz.

– Hanem? – húztam fel a
szemöldökömet.

– Hogy Budai Rebeka ír-e még
számokat a kiadónak,



pontosabban Nagy Márknak.
Mert ha nem, akkor hirtelen több
sebből kezd vérezni a BPRP.

– Ó – esett le hirtelen. – Hát,
nem fogom törni magam, hogy
megnyugtassam Baloghot, szóval
felőlem tombolhat –
vigyorogtam. – De azért azt
szeretném, ha te tudnád, amíg az
már az előkészítő lehetőségének
felvetésekor megfogalmazódott
bennem, hogy Bexi szünetelni
fog, az egy pillanatig sem volt
kérdés, hogy Nagy Márk



dalszerzője maradok, és írom
neki az új számokat – ismertem
be, Körte pedig a fonott szakállát
fogdosva emésztette a
hallottakat.

– Aha. Szóval ezt eleve így
tervezed?

– Persze!
– Gyerek – ingatta a fejét. –

Miért? – tárta szét a karját.
– Mert szeretek Nagy Márknak

dalokat írni – feleltem
egyszerűen.

– Szeretsz Nagy Márknak



dalokat írni – ismételte meg,
majd unottan rám nézett. – Ez
minden?

– Ez minden – füllentettem.
– Bazz, miért érzem úgy, hogy

valamiről nem tudok? – fújtatott
idegesen.

– Nem tudom – vonogattam a
vállamat. – Talán történt valami,
amíg Londonban voltál –
vigyorogtam, és elrugaszkodtam
a stégről.

– Ez nem vicces! Hallod,
gyerek! Azonnal magyarázd meg,



nehogy itt hagyj, miközben
besz… – kiabált utánam, de a
végét már nem hallottam, mert
beugrottam a vízbe.

A stégen üldögélve a nap
felmelegített, így amikor beértem
a vízbe, és a hullámok
összezárultak felettem, a hirtelen
hideg végigkúszott az egész
testemen, és egy másodpercig a
víz alá merülve elképzeltem,
ahogyan Körte a stég szélén állva
magyaráz utánam, majd
felrúgtam magam az iszapból, és



a levegőt visszatartva elúsztam a
víz alatt, bízva abban, hogy
messze leszek a stégtől, amikor
újra felbukkanok. Így is történt,
jó pár méterrel arrébb érkeztem,
mint ahol beugrottam, és csak
mosolyogva intettem Körtének,
aki dühödten meredt utánam.

– Gyerek! Gyere csak vissza! –
ordította.

– Nem hallom, víz ment a
fülembe – mondtam
szórakozottan, és a mellettem
ellebegő gumikrokodilhoz



kaptam, ami megszökni készült
Aszádéktól.

– Ne akard, hogy utánad
menjek! – kiáltotta mérgesen. –
Mi történt?

– Mikor? – kérdezte Márk, aki
éppen felhúzta magát a stégre.

– Amíg Londonban voltam,
április végén! – meredt rá Körte. –
Tudsz te erről valamit?

– Én? – nézett Márk úgy, mint
akinek ez teljesen új. – Ja, igen –
bólintott hirtelen, én pedig
mosolyogva figyeltem.



– Mi az? Mondjad! Mi történt? –
sürgette Körte.

– Már tudom, megvan – húzta
tovább Márk.

– Kinyögnéd már végre?
– Igen. Azon a hétvégén, április

végén, amikor te Londonban
voltál.

– Igen???
– Akkor úgy rémlik, hogy esett

– fejezte be Márk, én pedig
röhögve a szám elé kaptam a
kezem, mert tudtam, hogy most
mi következik.



– Azt hiszed vicces vagy, mi? –
meredt rá mérgesen Körte, és egy
laza mozdulattal meglökte Márk
vállát, aki a stég szélén állva
elveszítette az egyensúlyát, és
visszaesett a vízbe. Csakhogy volt
annyi lélekjelenléte, hogy
megragadja Körte karját, és
magával húzza, így a
menedzserrel együtt mindketten
beleborultak a Balatonba.

Körte dühösen rúgta fel magát
a mélyből, és miközben a hajából
és szakálláról csöpögött a víz, a



fejét ingatva tűrte, hogy
mindenki kiröhögi.

– Hahó, kis csapat – sétált a
stégen Botond. – Mosolyogjatok,
ez megy a netre – emelte fel a
telefonját, hogy videót készítsen a
jó hangulatról. Ami a jelenléte
miatt kicsit alábbhagyott, de nem
zavartatta magát, elkészítette a
felvételt, és már posztolta is.

– Hé, dobjuk be Evelint a vízbe
– jutott hirtelen Puding eszébe, és
a stégen kimászva rohanni
kezdett az időközben elfutó



Evelin után, aki a telefonját
feltartva éppen facetime-olt
Pablóval, így az Üres Utcák-tag
Debrecenből nézte élőben,
ahogyan a barátnője visítva
rohan a Balaton-parton.

Puding sokkal gyorsabb
Evelinnél, így hamar utolérte,
esetlenül elkapta, és vonszolni
kezdte a víz irányába.

– Sziasztok – intett Pabló a
kamerán keresztül.

– Szevasz, Pabi – köszönt vissza
Puding, miközben úgy rángatta



Evelint, mint egy rongybabát. –
Mi újság?

– Nem sok. És ott? – kezdett
csevegni Pabló.

– Itt sem – rázta meg a fejét
Puding, majd artikulálatlanul
felüvöltött, amikor Evelin
beleharapott a vállába. – Várj egy
kicsit – mondta.

– Oké. Itt leszek – várakozott
türelmesen Pabló.

Puding ekkor két kézzel
megragadta Evelin derekát, és
lendületből forogva behajította a



vízbe. A telefon a levegőben
kiesett a kezéből, és a stégre
zuhant, így Pabló egy darabig a
kék eget látta.

– Mi történik? – hallatszott a
hangja, a háttérben pedig Evelin
éppen eltűnt a hullámok között.

– Na, itt vagyok – emelte fel
Puding a készüléket. – Hol
tartottunk?

– Hogy mi újság – emlékeztette
Pabló. – Te. Él még a csajom? –
kérdezte.

– Persze. Ott van – fordította a



kamerát a víz irányába, ahol
Evelin köhögve bukkant fel.

– Barom állat! Nyeltem egy
csomó vizet – kiabálta dühösen.

– Nem kellett volna. Én
belepisiltem – szólt oda Bogyó, és
mindenkiből kitört a röhögés.
Evelin odacsapva a víz felszínére
arcon fröcskölte Bogyót, aki ezt
kihívásnak vette, így ők azonnal
elfoglalták magukat.

A stéghez úszva
megkapaszkodtam, majd kihúzva
magam a szélére ültem, és



vidáman figyeltem a többieket,
akikhez csatlakozott Anti és
Daniella is. Előbbi éppen Betty
szabaddá vált gumimatracára
próbált meg felhúzódzkodni, de
nem járt sok sikerrel, Daniellához
pedig Pepe úszott oda.

– Vegyél a nyakadba – kérlelte.
– Te hülye vagy? – meredt rá

értetlenül a csellista, de Pepe ezt
nem igazán vette nemleges
válasznak, hanem a vállára
csimpaszkodva lenyomta a víz
alá a lányt, aki fuldokolva



kapálózott, amíg Pepe ügyet sem
vetve rá, megpróbált a nyakába
mászni.

Folyamatosan nevetve
néztem, hogy éppen kivel mi
történik, amikor Márk felhúzta
magát mellettem a stégre, és
kimászott a vízből.

– Kérsz valamit bentről? –
kérdezte.

– Igen, köszi, egy üdítőt –
feleltem.

Amikor visszaért, a kezembe
nyomott egy üveg TopJoy-t és



leült mellém. A vízben Lili éppen
Körte nyakában ült, velük
szemben állt a vízben Daniella,
nyakában Pepével (?), és azt
játszották, hogy ki tudja előbb
lelökni a másikat a vízbe, amikor
is Körte csak egy óvatlan
pillantást vetett ránk, ahogyan ott
ülünk a stégen Márkkal,
feltűnően tisztes távolságban
egymástól, és akkor a
menedzserünk összehúzta a
szemöldökét. Mi nyugodtan
üldögéltünk tovább, zavartalanul



ittunk bele az üdítőnkbe, és az
eseményeket figyeltük. Bármit is
gondolt, bármit is rakott volna
össze fejben Körte, egyszerűen
nem tudta bizonyítani. Mi csak
ott ültünk egymás mellett. Azt
meg szabad, nem?

Azt hiszem, az volt az utolsó
olyan balatoni pillanat, amikor
minden rendben volt. Aztán
Botond kirohant a partra Körte
telefonjával, és beüvöltött neki a
vízbe, hogy fontos hívása van. A
menedzserünk kimászott a



stégre, kezével legyező
mozdulatokat tett, hogy
hamarabb megszáradjon, majd
átvette a készüléket, és besétált a
házba. Kérdőn néztünk rá,
amikor majdnem tíz perc múlva
kijött.

– Mi történt? – érdeklődtem, és
a többiek is fürkészve várták,
hogy mondjon valamit.

Körte óvatos vigyorra húzta a
száját, és megrázta a fejét.

– Szedjétek össze magatokat,
elviszlek titeket vacsorázni. Ma



este ünnepelünk – közölte
feldobódva. És egyáltalán nem
állt szándékában elmondani,
hogy miről van szó. – Sanyi!
Hozd a buszt! – üvöltötte, és
visszasétált a ház irányába, hogy
felrázza a sofőrünket.



15.

A földvári étterem teraszán két
asztalt összetoltak nekünk, és
helyet foglaltunk a vízpart
mellett. Úgy tűnt, Körte titokzatos
viselkedése csak engem
foglalkoztat különösebben, a
többiek az étlapot böngészték,
azon tűnődve, hogy mit egyenek,
vagy az Instára posztoltak
képeket arról, hogy hol vagyunk
és mit csinálunk. Anti például az



asztalon lévő kosárból szedett ki
egy szelet kenyeret, és a
mellettünk úszkáló hattyúknak
dobált belőle falatkákat.

– Mit hozhatok inni? – állt meg
mellettünk a pincér, hogy
felvegye a rendelést.

– Szeszt! – vágta rá Bogyó. Az
egész társaság felröhögött, és a
pincér is elmosolyodott, de nem
tudtam pontosan megítélni, hogy
azért, mert azonnal felismert
minket, vagy azért, mert tényleg
viccesnek találta Bogyó



beszólását.
– Kuss, hülye! – oltotta le Körte

azonnal, és a borlapot
tanulmányozva felnézett a
felszolgálóra. – Pezsgőt kérnénk –
bökött rá az itallapra. – A
kisgyereknek pedig hozzon egy
pohár gyerekpezsgőt – tette
hozzá Lilire mutatva.

– Hű! Pezsizünk? Mi az
alkalom? – érdeklődött Evelin, aki
felénk tartotta a telefonját. A
kijelzőn Pabló figyelte az
eseményeket. Úgy tűnt, nem



probléma, hogy ő éppen
Debrecenben volt, nagyjából
semmiről nem maradt le, ami
velünk történt.

– Várj egy percet, adjuk meg a
módját – vigyorgott Körte
Evelinre, mire fészkelődve
elnevettem magam.

– Oké, azt hiszem, hogy valami
jó híred van – néztem Körte
szemébe, akin látszott, hogy alig
bírja magában tartani.

– De még milyen, gyerek! –
dörzsölte össze a kezét. – Hol van



már a pincér? – forgatta a fejét
türelmetlenül.

A felszolgáló végre lerakta
elénk a pezsgőspoharakat, majd
mindannyiunknak töltött, és
otthagyott minket.

– Na végre, szomjan haltam –
emelte meg a poharát Puding, és
a szájához tartva éppen beleivott
volna, amikor Daniella elkapta a
karját, hogy megakadályozza.

– Ne legyél seggfej. Várd meg a
tósztot – szólt rá szigorúan.

– Milyen tósztot? Én halászlét



rendeltem – értetlenkedett
Puding.

– Barom! A köszöntőt –
forgatta a szemét Daniella, és
akkor Körte szót kért. Érdeklődve
figyeltem, ahogyan megemeli a
poharát, és megköszörüli a
torkát.

– Na! – kezdte büszke vigyorral
az arcán. – Ma reggel nem
gondoltam volna, hogy este itt
fogunk ülni, együtt, és én majd
köszöntőt mondok, de… – ingatta
a fejét. – De úgy néz ki, hogy



szerencsésen áll a csillagotok.
Mindenkié – fordult körbe. –
Tudjátok, hogy én értetek vagyok
– gondolkodott el. – A kudarcotok
az én kudarcom is, a sikereitek
pedig, azt hiszem, az én sikerem
is. Vagyis tudok annyira örülni
neki, mintha csak az enyém
lenne – érzelgősködött, mire Pepe
a textilszalvétájával
megtörölgette a szemét.

– Ez olyan szép – tettetett
elérzékenyülést.

– Valaki verje fejbe helyettem –



legyintett Körte, és a feladatra
hárman is jelentkeztek, így Pepe
tarkóján három tenyér is
csattant. Daniella, Evelin és Márk
sózott oda egyet.

– Adjatok neki helyettem is –
szólt a FaceTime-ból Pabló.

Körte röhögve megvárta, amíg
a csapat tagjai elintézik Pepét,
aztán sóhajtva folytatta.

– Tudjátok – pillantott körbe a
társaságon –, ti vagytok a
családom. De komolyan – tette
szét a karját. – És az ember mit



kívánhat a családjának? Csakis a
legjobbakat. Elégedett voltam
eddig is, hiszen együtt olyat
értünk el, amit legmerészebb
álmaimban sem gondoltam
volna. És igen, ezt főleg
Aszádékra értem, akik
valamilyen
megmagyarázhatatlan okból
kifolyólag befutottak – röhögte ki
a bandát, akik nem vették a
szívükre, vele együtt nevettek
magukon. – Aztán itt van a
gyerek, akivel ma olyan történt,



amit nem csak százszázalékosan
megérdemelt, hanem ami igenis
járt neki! – nézett a szemembe
Körte, én pedig hálás mosollyal
álltam a tekintetét.

– Mégis mi történt ma Bekivel?
– kérdezte Botond, aki persze
semmiről nem tudott, és aki
igazából nem is lett meghívva a
vacsorára, de előszeretettel jött el
velünk, nem zavartatta magát.

– Semmi – vágták rá a többiek
egyszerre, miközben Körte
figyelmen kívül hagyta, és



folytatta.
– Gyerek, büszke vagyok rád,

és minden idegszálammal arra
koncentrálok, hogy sikerüljön,
amit szeretnél.

– Köszönöm – suttogtam
keserű mosollyal az arcomon.

– Szóval, emelem poharam
Aszádékra, akik menetelnek
felfelé, ahol a határ a csillagos ég,
és a gyerekre, akiről ma végre
hivatalosan is bebizonyosodott,
amit én évek óta magyarázok.
Hogy rendkívüli tehetség! –



tartotta fel a kezét, de én nem
követtem a mozdulatát, mert
tudtam, hogy itt nem lehet vége.
Mert valaki kimaradt. Óvatosan
Márkra pillantottam, aki
mosolyogva hallgatta Körtét, és
tőle szokatlan önzetlenséggel
nem kezdett el magával
foglalkozni. Pedig kellett volna.
Körte ugyanis nem ivott bele a
pezsgőbe, hanem, afféle „ó,
elfelejtettem valamit”
mozdulattal leengedte a kezét. –
Ja, igen – tette hozzá, és az



asztaltársaság ekkor elvette a
poharat a szájától, és türelmesen
várta, hogy még mi következik. –
És azért van nekünk egy Nagy
Márkunk is – röhögött fel.

– Jelen – intett lazán Márk.
– Akit nyilván senkinek nem

kell bemutatnom – folytatta
Körte szórakozottan. – De ha be
kellene, most nem is tudom,
hogy mit mondanék róla –
gondolta át. – Hogy a Hullócsillag,
a Nélküled és a Nem bírom
toplistás előadója? Vagy a



Hullócsillag bestsellerszerzője –
töprengett. – Vagy a Pop/Rock
sztár leszek! új évadának
ZSŰRITAGJA! – üvöltötte, és
abban a pillanatban annyi
minden történt egyszerre, hogy
lassítva láttam magam előtt.

Márk pislogás nélkül meredt
Körtére, miközben Bogyó és
Puding a vállát lökdösve
ordították, hogy „Mi van???”
Körte büszke mosollyal emelte a
poharát a szájához, Lili és Anti
sikítottak, Evelin, Pepe és Betty



tapsoltak, Botond már emelte a
telefonját a füléhez, hogy
értesítse Baloghot, Evelin
kijelzőjén Pabló elismerően
bólogatott, én pedig a szám elé
kaptam a kezem, és szorosan
lehunyva a szemem suttogva
köszönömöt mondtam azért,
mert ez megtörtént.

– Mi? – kérdezte Márk teljesen
összezavarodva, amikor is Körte
két kézzel megragadta a vállát, és
rángatni kezdte.

– Bazzeg! Hívtak a műsorból, te



lettél az egyik zsűritag! –
üvöltötte az arcába kicsattanó
boldogsággal. – Téged
választottak, Márk! Júliustól
válogató forgatás, ősztől
képernyőn leszel! Zsűritag vagy,
bazki, zsűri!

Márk, bár próbálta lazán
kezelni a dolgokat, látszott rajta,
hogy ettől egy kicsit szétesett, és
ahogyan a többiek tomboló
gratulációit fogadta, megállás
nélkül forgott az agya. Kivártam
a sorom, és amikor Bogyó



abbahagyta az ölelgetést,
odaléptem Márkhoz, és
igyekeztem baráti mozdulattal
átölelni a vállát.

– Gratulálok – mondtam
diplomatikusan, nehogy a
többieknek feltűnjön valami,
Márk pedig a szemembe nézett.

– Köszönöm – válaszolta
zavarodottan, és már el is léptem
tőle.

Amíg Márk lesokkolódva
visszaült a helyére, és egy
húzással kiitta a pohara



tartalmát, Körte, aki a
telefonhívás óta a megfelelő
pillanatra várt, belekezdett a
sztorizgatásba.

– Felhívott a csatorna
igazgatója – kezdte mesélni –,
hogy most rakják össze az őszi
menetet, és elérkeztek a
Pop/Rockhoz. Elmondta, hogy
teljesen új arculatot akarnak a
műsornak, mert a
tehetségkutatók kezdik egyre
kevésbé érdekelni az embereket,
tekintve, hogy hatmillió van



belőlük – forgatta a szemét. –
Úgyhogy a csatorna igazgatója új
szerkesztőket rakott a műsorba,
és egy teljesen friss csapat
brainstormingolt azon, hogy
mivel lehetne feléleszteni a
kihalófélben lévő műfajt. Első
körben a szabályok változtatása
történt meg, sokkal érdekesebb
és izgalmasabb lesz az új évad.
Erről majd bővebben is kapsz
tájékoztatást – magyarázta
Márknak. – De közben rájöttek,
hogy a nézők beleuntak a



megszokott zsűribe, évek óta
ugyanazokkal az arcokkal tolták
a műsort, kellett a frissítés. És
akkor kerültél képbe te.

– De elbuktam a műsort –
emlékeztette Márk.

– Ja! – helyeselt Körte. –
Csakhogy ezt mindenki leszarja,
mert a nyertesek már a levesben
vannak, miközben te nemcsak a
köztudatban tudtál maradni, de
konkrétan sikert sikerre
halmozol. És pont ez kell nekik.
Egy sikertörténet, ami nemcsak a



jelentkezőket, de a nézőket is
elismerésre készteti. Márk, te
vagy a nagybetűs sikersztori,
senki nem jutott ilyen messzire
itthon a tehetségkutatós
szcénából. Mindened volt az
elmúlt időszakban, ami kell a
népnek. Buktál hatalmasat, aztán
feltámadtál a hamvaidból, volt
nagy szerelmi sztori, balhé,
verekedés, sikerdalok,
bestsellerkönyv, turné… És most
zsűritag lehetsz abban a
műsorban, ahonnan kiejtettek, és



amit a következő évadban
megnyert a legnagyobb riválisod
– hadarta, mi pedig
valamennyien figyelmesen
hallgattuk. – Márk, most te
alkothatsz véleményt, te
oszthatsz tanácsokat, te dönthetsz
produkciók és versenyzők
sorsáról! Tudod, mit jelent ez?
Hogy a rendszeres tévés jelenlét
mellett garantált heti címlapok,
folyamatos sajtóérdeklődés és
tájékoztatók, új szponzorok, akik
közt válogathatsz!



– Oké – dörzsölte meg a
halántékát Márk. – És ki a többi
zsűritag? Azt mondod, lecserélik
a gárdát.

– Nyugi, ez volt az első
kérdésem nekem is – biccentett
Körte. – Semmi konkurenciád.
Mind elismert zenészek sokéves
zenei múlttal. Te lennél a
legfiatalabb köztük, és az
egyedüli, aki tehetségkutatós
volt. A műsor új producere tőled
várja a fiatal nézőket, te hoznád a
tinivonalat a műsorba.



– Értem – bólogatott
átgondolva a hallottakat.

– Na? Ember, mit hezitálsz?
Mondj már valamit! Elvállalod? –
bökdöste izgatottan Bogyó.
Valamennyien Nagy Márkra
néztünk, és lélegzet–visszafojtva
vártuk, hogy reagáljon már
valamit, amikor is beletúrt a
hajába, és széles mosolyra húzta
a száját.

– Vicceltek, ugye? – kérdezte
értetlenül. – Hogyne vállalnám
el! – mondta ki egyszerűen, mire



az egész társaság ujjongva
kezdett tapsolni, Puding pedig
elindította a telefonján a Mr. A-t,
így a pezsgőt iszogatva énekeltük
Márknak a legmárkosabb számot,
amit valaha hallottunk, ő pedig
röhögve, a fejét fogva hallgatta.

– „Let me introduce you to the
coolest guy I know, you’ll go hello
hello, I’m unstoppable, hello, hello,
so damn lovable” – üvöltöttük a
földvári étterem teraszán, és a
többi vendég, valamint a
pincérek is mosolyogva figyeltek



minket, miközben a telefonjaikat
felénk tartva kamerázták az
éneklésünket.

Márk laza stílusban reagált a
felkérésre, de láttam rajta, hogy
ez még neki sem annyira
természetes, mint ahogyan
mutatja, a többiek pedig arról
faggatták, hogy milyen zsűritag
lesz, szigorú, vagy engedékeny,
meg az érdekelte őket, hogy
kapnak-e jegyeket nézőként a
műsorba. Mosolyogva hallgattam
őket, aztán felálltam az asztaltól.



– Egy pillanat és jövök –
indultam el a teraszon az étterem
bejárata felé, és a tányérokkal
telerakott tálcát cipelő pincértől
megkérdeztem, hogy merre van
a mosdó.

A klímás helyiségben
átgyalogoltam a pult mellett, és a
női mosdó ajtaján belépve az
ajtót megfogva megálltam, és
vártam néhány pillanatot. Fél
perccel utánam megérkezett
Márk.

– Oké, nincs sok időnk, ez így



túl feltűnő – húztam be
magammal, és az egyik fülkébe
belépve becsuktam magunk
mögött az ajtót, és a biztonság
kedvéért rátoltam a reteszt is. –
Jézusom, Márk! – néztem a
szemébe boldogan. – Annyira
örülök! – suttogtam a nyaka köré
kulcsolva a kezem. – Ez
hihetetlenül nagy dolog, olyan
büszke vagyok! – lelkesedtem,
mire Márk mosolyogva odahajolt
hozzám, és a kezével
megragadva a csípőmet szorosan



magához húzott.
– Beki! Melyikben vagy? –

csapódott ki a mosdó ajtaja
hirtelen, miközben Evelin
belépett. Márk azonnal
elengedett, és összeráncolt
homlokkal figyelt a hang
irányába.

– Az elsőben, egy pillanat –
kiáltottam idegesen rágva a szám
szélét, és rácsapva a vécé
gombjára lehúztam, hogy úgy
tegyek, mintha használtam
volna.



Az ajtó felé nyúlva Márk beállt
a fülke szélébe, hogy amikor
kinyitom, ő takarásban legyen, de
előtte még odahúzott magához,
és egy hangtalan csókot nyomott
a számra, mire visszatartottam a
nevetésemet, majd a reteszt
kihúzva mélyeket sóhajtottam,
erősen koncentrálva arra, hogy
eltűnjön a fejemről a boldog
vigyor, aztán óvatosan behúztam
résnyire az ajtót, éppen annyira,
hogy kiférjek rajta, és kimentem
a fülkéből. Evelin a mosdók előtt



állt, és amikor meglátott, már
indult volna a szabaddá vált fülke
felé, amikor elkerekedett a
szemem. Mert ha bemegy oda,
akkor nem csak arra jön rá, hogy
nem szabad a fülke, hanem arra
is, hogy miért nem.

– Ne! – ordítottam el magam.
Evelin pedig kővé dermedt.

– Mi? – fordult vissza felém.
– Nem lehet lehúzni – tettem

hozzá gyorsan, hogy valamivel
magyarázzam az üvöltözésemet.
– Mármint. Nem megy le a víz –



magyarázkodtam.
– Ja, jó – biccentett. – Akkor

megyek a másikba – vonogatta a
vállát, és bement a második
fülkébe.

Idegesen nyitottam be
Márkhoz, hogy biztosítsam neki a
kiutat, amikor újra nyílt az ajtó,
ezért visszalöktem. Ekkor
Daniella jött be a mosdóba. Ez
nem igaz! Miért nem a fiúvécébe
mentünk Márkkal, amikor
köztudott, hogy a lányok
elmennek mosdóba kajálás előtt.



Ahh.
– Szia, Beki – került ki Daniella,

és egyenesen ahhoz a fülkéhez
lépett, amiben Márk volt. Mielőtt
szólhattam volna, a csellista
durván belökte az ajtót, én pedig
kínosan lesütöttem a szemem,
tudva, hogy szép volt, jó volt, és
eddig tartott, merthogy
lebukunk, amikor Daniella szinte
visszapattant a lendülettől. Az
ajtó ugyanis zárva volt.
Megkönnyebbülten sóhajtottam,
tudva, hogy ezek szerint Márk



okosan behúzta a reteszt, és
bezárta magát a fülkébe. – Mi a
szar? – ráncolta a homlokát
Daniella, és a második fülkéhez
lépett. Ami szintén zárva volt,
mert Evelin használta. Ekkor
Daniella dörömbölni kezdett.

– Mi van már? – ordította ki
Evelin.

– Ja, te vagy? Akkor várok –
forgatta a szemét unottan. – Beki,
te is vársz? – pillantott rám
kérdőn, merthogy az én
jelenlétem a mosdóban elég



indokolatlannak tűnt. Mármint
egy kívülálló számára.

– Én csak… – vonogattam a
vállam. – Evelint várom –
feleltem.

– Tényleg? – kiáltotta ki Evelin.
– Pedig előttem jöttél.

– Igen, de már akkor vártalak –
motyogtam, tudva, hogy ennél
hülyébbnek már úgysem
nézhetnek.

Evelin kilépett a fülkéből és a
csaphoz lépett, kézmosás közben
pedig engem figyelt a tükörből.



– Durva, mi? – kérdezte.
– Micsoda? – zökkentem ki a

bambulásomból, merthogy
éppen azzal voltam elfoglalva,
hogy Márkot miként
szabadíthatnám ki a női mosdó
fülkéjéből.

– A Pop/Rock-sztori – közölte
úgy, mintha nem is értené, hogy
miért nem kapcsoltam azonnal.

– Ja, hogy az! – biccentettem. –
Igen, nagyon durva.

– Baromi nagy dolog –
folytatta. – Szerinted milyen



zsűritag lesz Márk?
– Jó – feleltem egyszerűen.
– Az biztos – mosolyodott el. –

De milyen az élet – tűnődött el. –
Azok hívják segítségnek, akik le
se szarták, amikor elbukta a
döntőt – ingatta a fejét. – Felőlük
meg is dögölhetett volna, erre
most belé kapaszkodnak, hogy
mentse meg a haldokló brandet.
Agyrém.

– Hát, ez már csak ilyen – lépett
ki Daniella a fülkéből. – De Nagy
Márk nem hülye – tette hozzá,



miközben megnyitotta a csapot
és kezet mosott. – Nem engedi
kihasználni magát. Azért vállalja
el, mert ez neki is nagy lehetőség,
ráadásul fél év fix meló állandó
forgatással és médiajelenléttel,
közben pedig hatalmas fricska,
hogy pont azok hajlonganak
előtte, akik kihasználták, aztán
kivágták, mint macskát szarni –
szemléltette a dolgokat a saját
stílusában. – Most visszakapják –
vigyorgott.

– Az biztos – értett egyet



Evelin. – Csak hát, Körte pont azt
magyarázta kint, amikor
bejöttem, hogy mennyire át kell
szerveznie Márknál mindent.

– Mármint? – csodálkoztam.
– Semmire nem lesz ideje, a

műsor teljes embert követel,
ugrik az összes pénteki és
szombati fellépése fél évig,
merthogy a főpróbák meg
élőműsorok akkor vannak –
hadarta. – Aztán ott vannak
hétköznap a háttérműsorok, a
sajtózás, a riportok és



megjelenések, a versenyzők
felkészítéséről már nem is
beszélve. Mehet velük
énektanárhoz, meg nézheti
végtelenségig a próbáikat, közben
interjúzás a vágóanyagokhoz…
De hát te ezt tudod, voltál
duettpartner ilyen műsorban –
jutott Evelin eszébe.

– Persze, hogyne – motyogtam.
Mert ez tény. Csak az nem jutott
el a tudatomig a nagy
örömömben, hogy Nagy Márk
zsűrizése mit jelent mondjuk a



kapcsolatunknak.
– De nem hiszem, hogy ez

gond lesz Márknak – rázta a fejét
Daniella. – Minden róla fog
szólni. Azt pedig imádja – nevette
el magát.

– Jaja – helyeselt Evelin. – És
hát ott lesznek a csajok…

– Milyen csajok? – meredtem
értetlenül.

– A versenyzők között, a
táncosok között… De nem értem,
Beki, mi van veled? Te voltál a
műsorban, miért mi



magyarázzuk, hogy az milyen? –
vihogott.

– Bocs, csak kicsit tompa a
fejem. Túl meleg van, teljesen
kiszívott – magyarázkodtam a
szám szélét rágva.

Az ajtó újra nyitódott, én pedig
egy „ezt nem hiszem el!”
pillantással néztem oda, de
szerencsére csak Lili jött be.
Bárcsak jobb híreket hozott
volna!

– Itt vagytok? – nézett végig
rajtunk. – Szerintem jobb, ha



kijöttök – motyogta kelletlenül.
– Mi történt? Bogyó megint

lenyelt egy szálkát? – kérdeztem.
– Nem – rázta meg a fejét. –

Rosszabb. Vendégünk van.
– Vendégünk? Ki? –

csodálkoztam.
– Geri – felelte idegesen.
– Hogy mi? – esett le az állam,

és kivágtam a mosdó ajtaját. –
Lili, az első fülke nem jó – néztem
vissza, erősen koncentrálva, hogy
a húgom megértse, mit akarok
mondani. Lili azonnal vette a



lapot, és bólintott, miközben
Daniellával és Evelinnel együtt
elindultam kifelé a terasz
irányába, idegesen kattogva azon,
hogy mi a fenét keres itt az a
rohadék.

Az asztalunk mellett állt, nekünk
háttal, de így is tökéletesen
felismerhető volt számomra. A
többiek zavartan, szótlanul ültek
az asztalnál, és kínosan vártak,
valószínűleg rám. Én pedig
megérkeztem.



– Te miért vagy itt? – kezdtem
köszönés nélkül, Geri pedig
megfordult, és mosolyogva
nézett rám.

– Beki! De rég láttalak – hajolt
hozzám, de sosem derült ki, hogy
mi volt az eredeti üdvözlési
szándéka, mert a vállát
megtámasztva megállítottam a
mozdulatot.

– Miért vagy itt? – kérdeztem
újra. Addigra Márk és Lili szintén
kiértek a teraszra, és megálltak
mellettem.



– Márk – nyújtotta a kezét Geri
kedvesen.

Márk hezitálva körbenézett, a
többi asztalnál nyakukat felénk
nyújtogatva figyelték az
eseményeket a vendégek. Ők
sem számítottak arra, hogy ilyen
exkluzív programot kapnak az
átlagosnak szánt vacsorához.
Körte alig láthatóan biccentett
egyet, így Márk végül elfogadta
Geri kezét, és megrázta.

– Geri, utoljára kérdezem,
miért vagy itt? – tettem fel a



kérdést harmadszorra.
– Nyugi, Beki – mosolygott rám

lesajnálóan. – Csak beköszöntem.
– Aha, gondolom, véletlenül

erre jártál – dünnyögte Evelin.
– Kedves Evelin az Evelin és a

Fogd be Aszádból – fordult felé
Geri, és némi gúnyt véltünk
felfedezni a megszólításban. – Te
sem gondolhatod komolyan,
hogy véletlenül futottunk itt
össze – forgatta a szemét. – Mivel
holnap soundcheck van a pénteki
fellépésre, a menedzseremmel



már ma megérkeztem
Balatonszárszóra. Láttam a fél
társaság Instagram oldalán, hogy
itt vacsoráztok, gondoltam,
beköszönök, és megdumáljuk,
hogy pénteken hogy legyen, mert
én sem akarok balhét – közölte.

– Idióták, megmondtam, hogy
ne tageljetek be minden helyet,
ahol jártok – sziszegte Körte
Aszádéknak, akik a szájukat
elhúzva, lesütött szemmel
ismerték el, hogy hibáztak.

– Azért jöttél, mert nem akarsz



balhét? – kérdeztem vissza
gyanúsan méregetve Gerit.

– Persze – mondta felváltva
nézve Márkra és rám. – Ne már –
nevette el magát erőltetetten. –
Volt, ami volt, mindenki
nyertesen jött ki belőle, borítsunk
rá fátylat.

Azt hiszem, mindenki lefagyva
meredt Gerire és a képzeletbeli
fehér zászlójára, amit valamiért
lengetni kezdett. És egyikünknek
sem tetszett.

– Miért nem tudok hinni



neked? – néztem a szemébe állva
a tekintetét.

– Nem tudom – tárta szét a
karját színpadiasan. – Pedig, Beki,
volt idő, amikor nagyon is ment
neked – mosolygott.

– Nem nagyon emlékszem –
motyogtam.

– Csak nem akarsz – nevette el
magát, aztán feltette a kezét, és
tettetett riadalommal fordult
Márkhoz. – Ugye ti nem…? Mert a
világért sem rondítanék bele a
dolgokba, és ha együtt vagytok,



akkor elnézést, nem mondok
ilyeneket, nehogy baj legyen
belőle – magyarázta. Az egész
emberből sütött a mesterkéltség
és műnyájasság, szinte üvöltött
róla, hogy ezt ő sem gondolja
komolyan, csak a jófejséget
próbálja erőltetni, nem sok
sikerrel.

– Nem hiszem, hogy bármi
közöd van hozzá – vettem át a
szót, mire Gerinek felszaladt a
szemöldöke. A francba, ez nem
volt jó beszólás tőlem.



– Ugyan – röhögte el magát
Márk. – Nem vagyunk együtt
Bekával, ezt mindenki tudja,
úgyhogy ne játszd az agyad,
mondd, hogy mit akarsz –
mentette Márk a helyzetet, Geri
pedig elégedetten fordult körbe.

– Semmit nem akarok, tényleg
csak azért jöttem, hogy
köszönjek, és megdumáljam
veletek a pénteki forgatókönyvet,
nehogy meglepetés érjen bárkit –
masszírozta meg az állát, és
Márkra nézett. – A Pop/Rock



főpróbája óta kattog – tette hozzá
magyarázatképpen.

– El sem tudod képzelni, hogy
mennyire sajnálom – mosolygott
rá Márk.

– Na jó – állt fel Körte az
asztaltól. – Mindenki nyugodjon
le – tette fel a kezét. – Gyerek, te
ülj le, Márk, te ne provokálj
senkit, Geri – fordult utolsóként
hozzá. – Nagyra értékeljük a
gesztust, és egyetértünk abban,
hogy nem kell a balhé pénteken –
próbálta rövidre zárni. – Szóval



szerintem mindenki tartja magát
ahhoz, hogy leadja a koncertet, és
ennyi. Nagy Márk, a gyerek, és te
is – fejezte be.

Gerinek meglepett mosolyra
húzódott a szája.

– Beki? Beki is fellép pénteken?
– csodálkozott. Körte pedig
idegesen, egy „a rohadt életbe”
mozdulattal csapott az asztalra,
merthogy ezúttal ő szólta el
magát idő előtt. Geri elővette a
telefonját, és a kijelzőt bámulva
megrázta a fejét. – Nem látom a



műsorban.
– Mert nem hivatalos fellépés.

Csak egy átvezető szám a két
koncert között – dünnyögtem
kelletlenül.

– Milyen kedves ötlet, hogy
téged dobnak be a Gerinátorok és
Márkerek elé. Kinek pattant ki a
fejéből? – röhögött fel gúnyosan.

– Az enyém – hazudtam
akaratlanul is védve mindenkit,
beleértve Baloghot és az
eszement ötleteit is. Szerződéses
voltam a BPRP-nél, és



szeptemberig lojális is, ehhez
pedig tartottam magam. Mert az
ellenségnek akkor sem adom ki
az infót, ha Balogh
megérdemelné.

– Miért? – fürkészett Geri.
– Mert ehhez van kedvem –

vigyorogtam rá a lehető
legmeggyőzőbben.

– Te tudod – húzta el a száját. –
És akkor utánam lépsz fel egy
számmal, Márk koncertje előtt?

– Ühüm.
– Ezt jó tudni. Majd bemondom



többször a fellépésem alatt, hogy
te következel, és megtapsoltatlak
a Gerinátorokkal, nehogy
kifütyüljenek – mondta
átgondolva a dolgokat.

– Geri, lassan elsírom magam,
annyira kedves vagy – figyelte
Márk pislogás nélkül.

– Nem kell ez a seggfejkedés,
Márk – állította le Geri
indulatosan. – Az, hogy köztünk
volt az a szar, nem jelenti azt,
hogy feltétlenül Bekinek kell
megszívnia. Tudod nagyon jól,



hogy mindkettőnk tábora
neheztel rá, segítsük egy kicsit, ne
dobjuk a mélyvízbe.

Értetlenül hallgattam Gerit, és
megrökönyödve meredtem
Körtére, aki hozzám hasonlóan
kissé tudathasadásos állapotban
figyelte a történéseket. Geri
éppen a jófiút játszotta, amit
senki nem tudott hová tenni.
Márk idegesen beletúrt a hajába
és megrázta a fejét.

– Szóval erre megy ki az egész
– értette meg.



– Mire? – csodálkozott Geri.
– Te mented meg Bekát a

gonosz, feldühödött tömegtől. Ez
annyira szép, hogy mindjárt
hányok – ingatta a fejét dühösen.
– Nem bírsz magaddal, Nádor,
nem gyűjtöttél még össze
minden trófeát, egy továbbra is
hiányzik, és bele fogsz őrülni.

– Ha igazad is lenne, de nincs,
akkor sem értem, hogy miért is
zavarna ez téged, ha hónapok óta
nem vagytok együtt – tűnődött el.

– Nem zavar – vágta rá azonnal



Márk.
– Na, akkor mindenki boldog

lehet – kacsintott, mire az egész
társaság egy „uhh!” hangot
hallatott, és egy emberként
fordultak Márkhoz, várva, hogy
erre a provokációra mit reagál.
Márk laza mosollyal biccentett és
szórakozottan figyelte Gerit.

– Mit is mondtál? Kattog az
állkapcsod?

– Aha, miért? – húzta tovább
Geri.

– Csak kérdeztem. Vigyázz rá,



még egy ütés, és könnyen
eltörhet – felelte.

– Ez most fenyegetés volt?
– Nem – rázta meg a fejét

Márk. – Jó tanács – kacsintott
vissza, és leült a helyére.

– Szerintem jobb, ha most
mész – tanácsoltam Gerinek.

– Elnézést – állt meg
mellettünk a pincér. – Hozhatok
még egy terítéket? – érdeklődött
Geritől, aki úgy tett, mintha
gondolkodna, miközben az egész
társaság kelletlenül várta, hogy



erre mit fog mondani.
– Ha látnátok a fejeteket.

Nyugi, nem zavarok tovább –
nevetett fel Geri idegesítően, és
megrázva a fejét a pincérhez
szólt. – Nem, köszönöm. Azonban
kifizetném a társaság
fogyasztását előre.

– Erre semmi szükség! – szólt
rá élesen Körte.

– Ugyan, Körte, engedd meg –
nagylelkűsködött Geri, és láttam
Aszádékon, hogy ők, akik az
ingyen fogyasztás nagymesterei,



undorodva tolják el maguk elől
az ételeket.

– Miért? Mit akarsz, Nádor,
most komolyan. Játssz nyílt
lapokkal, legyél elég tökös hozzá
– ingatta a fejét Körte, Geri pedig
hamis mosollyal ajándékozta
meg.

– Barátsággal jöttem, Körte. Ezt
mindannyian tudjátok, egy rossz
szót nem szóltam. Békülni
jöttem, mert úgy gondolom, túl
vagyunk azon, hogy
szarakodjunk, jól megférünk



egymás mellett, mindenki éli az
életét, csinálja a saját dolgát.

– Aha – dünnyögte Körte. –
Ebben az esetben köszönjük, és
nagyra értékeljük a gesztust –
felelte diplomatikusan. – Ugye,
srácok? – fordult körbe.

A társaság csak dünnyögött
valami „aha” félét, Geri pedig
elégedetten bólintott.

– Na, akkor rendezem a
számlát, további kellemes estét,
holnap találkozunk a szárszói
helyszínen a hangbeálláson –



intett körbe.
– Alig várom – mondta Márk

idegesen.
– Én is – ajándékozta meg egy

álságos vigyorral Geri. – Hé, Márk
– turkált a zsebében, majd elővett
egy kulcsot, és felé hajította.
Márk elkapta a levegőben, és
kérdőn széttárta a karját, jelezve,
hogy ezt nem érti. – Gondoltam,
nézd meg, úgysem láttál még
ilyet. Ez a Pop/Rock-nyertes
kocsikulcsa – vigyorgott Geri.

– Na, itt az ideje, hogy elhúzz a



picsába innen – elégelte meg
Körte a cirkuszt.

Márk hosszasan nézte a
kezében tartott kocsikulcsot, mi
pedig valamennyien szomorúan
figyeltük, mert ez több volt
Geritől, mint bunkóság. Márk
hirtelen visszadobta Geri felé, és
hozzátette.

– Kösz, jó volt látni. De figyelj
már, Geri.

– Igen? – kérdezte, már
indulóban.

– Én meg gondoltam, hogy



nézd meg ezt, mert te viszont
ilyet nem láttál még –
mosolyodott el, és magára
mutatott.

– Mit kéne látnom az önelégült
fejeden kívül? – motyogta
zavartan.

– A Pop/Rock új évadának
zsűritagját – mondta ki
egyszerűen.

– Az istenért, Márk, fogd már
be! – pattant fel Körte mérgesen,
Gerinek pedig földbe gyökerezett
a lába.



– Ne viccelj – mondta ki halk,
megsemmisült hangon.

– Bocs – kacsintott egyet Márk
a nyertesek magabiztosságával.

– Geri, kérlek, hogy most már
menj el – mondtam idegesen.

– Kikísérsz a kocsihoz, Beka? –
kérdezte. A megszólítás hallatán
a szemem sarkából láttam, hogy
Márk felemelkedik az asztaltól,
mire Körte és Daniella odakapva
hozzá lenyomták a vállánál
fogva.

– Persze, csak húzz már el



innen a francba! – förmedtem rá,
és a karját megragadva
elrángattam a társaságtól.

Ahogyan a kerthelyiségen
átgyalogoltunk, a vállam felett
visszanéztem, és láttam, amint a
többiek tanácstalanul néztek
utánunk, még a kijelzőn lévő
Pabló is, aki természetesen nem
maradt le a történésekről.
Láttam, ahogyan Körte utánam
akar jönni, de csak óvatosan
megráztam a fejem, aztán
elkaptam Márk tekintetét.



Tehetetlen dühvel nézett
utánunk, és éppen odament
hozzá egy vendég, hogy
csináljanak egy képet. Márk nem
teljesen tiszta fejjel meredt rá,
majd átváltott, és bólintva
belenézett a kamrába, és egy
mosolyt erőltetett magára,
mielőtt elkészült a szelfi.

Az étteremből kilépve dühösen
üvöltöttem Gerire.

– Mi a franc bajod van neked?
Miért? Miért provokálod ki
mindig azt, hogy még jobban



gyűlöljünk? Mindig azt hiszem,
hogy lehetetlen, de neked
sikerül!

– Beki, ne már – rázta meg a
fejét. – Tényleg békülni jöttem,
csak Márk elkezdett seggfejkedni.

– Te hülyének nézel? Ott
voltam végig, te vagy a seggfej,
mindig te voltál, és mindig te
leszel! – közöltem egyszerűen, és
a sötét utcában állva, a parkoló
autók mellett fejrázva folytattam:
– Mit akarsz, Geri? Komolyan, mit
akarsz még mindig? Mi nem



sikerült, amit elterveztél?
Mindent elértél, mindened
megvan, miért nem hagysz
minket békén?

– Beki, nem akarok semmit.
Csak válaszokat.

– Nehéz lesz, amíg nem
hangzott el kérdés – ráztam a
fejem.

– Oké. Miért?
– Mit miért?
– Miért neki írsz még mindig

dalokat? Miért fúrtad meg a
Szívtörést két számmal? Kettővel!



– Nem fúrtam meg semmit –
tagadtam le.

– Levertétek a
bemutatkozásomat. Miért?

– Geri – sóhajtottam. – Nem
vertük le a bemutatkozásodat.
Csak volt egy szituáció, amiben
alulmaradtál. Tanulj meg vele
együtt élni. Másnak is sikerült.
Viseld emelt fővel – tanácsoltam.
– Amúgy pedig – vonogattam a
vállam. – A Szívtörést nem
lehetett volna legyőzni, ha elég
jó. De nem volt az, sajnálom –



mondtam ki őszintén a
véleményemet.

– Tudom, hogy nem elég jó! –
ismerte be. – De nincsenek jó írók
a MusicNotesnál.

– Én ezzel nem tudok mit
kezdeni – ráztam meg a fejem.

– Mit kellene tennem?
– Mihez?
– Hogy írj nekem egy számot –

mondta hirtelen, én pedig
őszintén felröhögtem.

– Újra megszületned – feleltem,
mert ez volt az első, ami eszembe



jutott.
– Most komolyan. Mennyibe

lenne? A MusicNotes hajlandó
bármennyit fizetni – szólt
komolyan. Hah!

– Geri, ez nem a pénzről szól,
hanem elvekről, az pedig,
bármennyire is hihetetlen,
marhára nem eladó. Ez van.

– Értem – húzta keserű
mosolyra a száját. – Jó, figyelj, én
ezt nem erőltetem.
Megpróbáltam, világosan az
értésemre adtad, hogy nem, és



elfogadom.
– Köszi – bólintottam gyanúsan

méregetve, mert nem hittem
neki, hogy ez ennyi volt. És ó, de
jól ismertem.

– De szeretném, ha tudnád,
hogy hiányzol.

– Mi van? – fintorogtam a
fejemet rázva.

– Jól hallottad – ült le a járda
szélére, én pedig a kezemet
széttárva nem tudtam, hogy mit
csináljak. Végül idegesen
forgatva a szemem hatalmasat



sóhajtottam úgy, hogy ő is hallja,
és leültem mellé a padkára.

– Geri, szerintem te nem vagy
normális – jelentettem ki
egyszerűen. – Tényleg azt akarod
bemesélni, hogy miután felkértél
dalszerzésre, kihagyva a sztoriból
a kiadómat, a saját kiadódat, és
nem mellesleg Nagy Márkot,
akinek én vagyok a dalszerzője,
tehát mindezek után, amikor
nemet mondok, te előjössz azzal,
hogy hiányzom? Ugyan már,
ennél te ravaszabb vagy.



Csalódnom kell benned –
nevettem el magam
hitetlenkedve.

– Kinevetsz, mi?
– Aha – bólintottam.
– Pedig tényleg hiányzol.

Vagyis, tudod, szar megélni ezt az
egészet egyedül.

– Azért éled meg egyedül, mert
mindenkit kihasználtál, ellöktél
magadtól vagy átvertél.

– Hú, te aztán tényleg
haragszol rám.

– Hát, fogalmazzunk úgy, hogy



ha lenne egy vudubabám, Geri
lenne a neve – biccentettem.

– Még mindig vicces vagy.
Emlékszem, imádtam a
humorodat – nosztalgiázott.

– Ugye most nem jössz a régi
szép időkkel? – meredtem rá
elkerekedett szemmel, miközben
a hányinger kerülgetett.

– Nem, dehogy. Csak… Azt
hittem, hogy amikor
mindkettőnknek sikerül, akkor
valahogy újra együtt lehetünk.
Tudod. Olyan szép lenne. Miénk



lenne a legklasszabb sztori.
Gimiből a csúcsra, és ott újra
együtt.

– Ez egy szalagcím, amit most
elképzeltél? Exkluzív anyag egy
magazinnak?

– Nem, Beki, nem kell
mindenben a rosszat látni. Csak
gondolkodtam – folytatta.

– Aha – dünnyögtem.
– Emlékszel, a suliban… –

kezdte volna, de fújtatva
megráztam a fejem, és felálltam.

– Igen, Geri emlékszem –



meredtem rá. – Akkor még
kedves voltál, és szerettelek –
ismertem be. – Azóta pedig eltelt
egy csomó idő, te egy tahó lettél,
én pedig gyűlöllek – fejeztem be.
– És ez szép szalagcím lenne,
használd fel nyugodtan –
indultam vissza.

– Beki! – kiáltott utánam.
– Mi van? – kérdeztem

fáradtan.
– Ő is a volt barátod, vele miért

más a helyzet? – kérdezte Márkra
utalva, mire büszkén mosolyogva



megráztam a fejem.
– Geri, Márk nem csak a volt

barátom. Hanem egy igazi
barátom, olyan, amilyen te soha
nem voltál nekem, és azt sem
tudod, hogy mit jelent. Éppen
ezért megérteni sem fogod soha.

– Szép – biccentett keserűen. –
Neki persze bejött. Maradtál a
barátja, írod neki a sikerdalokat,
és még abba az átkozott műsorba
is zsűrizni hívják, amit meg sem
nyert! – dühöngött ott a padka
szélén ülve, a balatoni estében.



– Tudod – sétáltam vissza
hozzá. – Soha nem leszel
elégedett az elért sikereiddel,
amíg máséra vágysz. Meg sem
érdemled – suttogtam. –
Megnyerted a Pop/Rockot, lett egy
sikerszámod, járod az országot
koncertekkel és fellépésekkel.
Nyereményautót vezetsz, egy jó
nevű kiadónál vagy, kaptál
szponzorokat, utazhatsz, ehetsz,
ihatsz, öltözhetsz ingyen –
soroltam. – Nem elég? Basszus,
milyen ember vagy te? Miért



foglalkozol Nagy Márkkal? Hidd
el, ő nem foglalkozik veled. Talán
azért tart ő ott, ahol, és te ott, ahol
– fejeztem be teljesen kiakadva.

– Ő miattad tart ott, ahol! –
vágta az arcomba.

– Lehet – tártam szét a karom
tehetetlenül. – De tudod, ő akkor
is mellettem volt, amikor te
éppen elárultál. Ő soha nem
tenne ilyet.

– Nagyon biztos vagy benne.
– Igen, Geri, biztos vagyok –

biccentettem. – Ahogyan abban



is, hogy te az első adandó
alkalommal újra megtennéd –
tettem hozzá csalódottan. –
Találkozunk a soundchecken! –
intettem, és meg sem várva a
válaszát visszamentem az
étterembe.

Az ételem kihűlten hevert a
tányéromon, a krumplipüré széle
megkeményedett és sárgulni
kezdett. A többiek néma
csendben figyelték, ahogyan
levágom magam a székre, és
idegesen megfogva a



pezsgőspoharam, beleiszom.
– Mi volt? – tette fel a kérdést

Körte.
– Nem hallom, mondott

valamit? – kérdezte Pabló Evelin
telefonjának a kijelzőjén.

– Nem, még semmit – suttogta
Evelin izgatottan.

– Ez egy seggfej! – csaptam le a
poharat mérgesen.

– Mit akart? – kérdezte Márk
kimért hangon.

– Nem tudom, összevissza
csapongott. Hogy írjak neki dalt,



hogy milyen jók voltunk együtt a
gimiben, hogy hiányzom neki… –
töprengtem.

– És erre te? – suttogta Lili
riadtan.

– Elmondtam neki, hogy
szerintem nem normális.

– És jól vagy, gyerek? –
simította meg a hátamat Körte.

– Persze, csak… – akadtam meg
szomorúan.

– Mi az? Felkavart? –
kerekedett el Daniella szeme.

– Írni akarsz neki számot? –



kérdezte Bogyó rémülten.
– Úgy érzed, hogy még mindig

szereted? – kapta a szája elé a
kezét Evelin.

– Át akarsz menni a
MusicNoteshoz? – hisztériázott
Botond.

Értetlenül néztem fel a
tányéromból, és széttártam a
karom.

– Mi van? Dehogy! Azt akartam
mondani, hogy kihűlt a kajám –
dünnyögtem szomorúan, mire
mindenki felnevetett, Körte pedig



intett a pincérnek, hogy szeretne
kérni egy friss vacsorát nekem.

A többiek a történteket
taglalták, én pedig magam előtt
összefont karral üldögéltem, és
óvatlanul Márkra pillantottam.
Láttam rajta, hogy nagyon
szeretne velem kettesben lenni,
de nincs rá lehetősége, így csak
ült vacsora közben, és néha,
amikor Bogyó meglökte a vállát,
felkapta a fejét, és nevetett vele.
De nem volt jókedve.



16.

Geri felbukkanása totálisan
elrontotta a társaság hangulatát,
és hiába tettünk meg mindent
annak érdekében, hogy újra
jókedvünk legyen, valahogy nem
sikerült. Akárhogy próbáltak
poénkodni Aszádék, és nevettünk
fel néha egy-egy beszóláson, az
alaphangulat pocsék volt. Ha
valamihez, akkor ehhez igazán
értett Geri. Kinyírni a bulit. Így



aztán hiába a pazar kilátás a
teraszról, hiába az éjszakai
kellemes levegő, hiába a rengeteg
jó hír, valamikor éjfél körül
felálltunk az asztaltól, és Sanyi,
aki addigra visszajött értünk,
elvitt minket Balogh nyaralójába.
A nappaliba beérve szét is széledt
a társaság, Aszádék mentek a
medencéhez piálni, Anti és
Daniella a kanapén fekve valami
sorozatot néztek egy tableten,
Körte és Betty elvonultak, Evelin
pedig felment a szobájába, hogy



megnézze az élő streamet az Üres
Utcák klubkoncertjéről.

– Jó éjt, mindenkinek – köszönt
el Nagy Márk is, és otthagyva
mindenkit, felment a szobájába.

Lilivel maradtunk még egy
kicsit, a medence mellett ülve
hallgattuk Bogyóékat, akik azt
tervezték, hogy Geri koncertje
alatt betekerik a kocsiját
vécépapírral. Amikor negyedóra
múlva még mindig azt
számolgatták, hogy hány guriga
szükséges a precíz munkához,



Lilivel úgy döntöttünk, hogy
inkább felmegyünk, mert
eltarthat reggelig is, mire a
három zseni bármit is ki tud
számolni.

A szobába felérve elsőként én
tusoltam le, majd Lili foglalta el a
fürdőszobát. A tükör előtt állva a
vizes hajamat töröltem meg,
amikor kopogtak az ajtón. Végre!
Boldogan nyitottam ki az ajtót, de
legnagyobb meglepetésemre
nem Márk, hanem Körte állt
előttem.



– Szevasz, gyerek – került ki, és
bejött a szobába.

– Öhm. Hát te? – csodálkoztam.
– Jöttem egy kicsit dumálni.

Kemény nap volt – ült le az ágyra.
– Á, annyira nem volt vészes –

legyintettem hanyagul, és riadtan
pillantgattam az ajtó irányába,
tudva, hogy Márk bármelyik
pillanatban megérkezhet.

– Viccelsz? – meredt rám
döbbenten. – Az a tetves Nádor!
Mindent elront! Nagy Márk meg
jól elszólta magát, még nem is



publikus, hogy zsűritag lesz. Ezt
cseszhetjük, Gergő egy
másodperc hírnévért eladja még
az anyját is, holnap tuti, hogy
lenyilatkozza valahol. Ha nem
ma – birizgálta idegesen a fonott
szakállát.

– Na és? – vonogattam a
vállam.

– Na és? – pillantott rám. –
Gyerek, Márk még nem írt alá
szerződést, ha akarják, akkor
kirakják amiatt, hogy idő előtt
kitudódik – mérgelődött.



– Bízzunk benne, hogy nem –
ácsorogtam egyik lábamról a
másikra, türelmetlenül. – Betty?

– A szobánkban van –
legyintett.

– És nem kellene neked is ott
lenned? Londonból jött el miattad
– emlékeztettem, hogy a
barátnője nyilván nem így
tervezte az estét.

– Megérti – vonogatta a vállát.
– Ne már, úgysem tudsz mit

tenni, menj csak nyugodtan,
majd holnap meglátjuk, mi



történik – próbálkoztam
eredménytelenül.

Ekkor Márk megjelent a nyitott
erkélyajtóban, és lazán besétált,
aztán, amikor megpillantotta
Körtét, döbbenten megtorpant, és
úgy maradt. Körte kérdőn felé
fordította a fejét, és hunyorogva
nézett rá.

– Megkérdezhetem, hogy mért
lógsz be az erkélyajtón át a
gyerek szobájába egy szál
boxerben? – tűnődött el.

– Nem találom a töltőmet, és



lemerül a telefonom –
improvizált Márk.

Körte felállt, megmarkolta az
asztalon lévő töltőt, és a kezébe
nyomta.

– Most kaptad, hogy szórhattad
el már megint? Esküszöm, rád
kellene kötni – motyogta
unottan.

– Öhm. Mi történik itt? –
torpant meg Lili, amikor a
fürdőszobából kilépve benne
találta magát ebben a nem túl
hétköznapi szituációban.



– Körte jött beszélgetni, Márk
elviszi a töltőnket, és… Ennyi –
magyaráztam gyorsan.

Lili visszafojtott mosollyal
bólintott, és felváltva nézett
Márkra és rám azon kattogva,
hogy miként tudna segíteni.

– Húúú, de álmos vagyok –
ásított egy hatalmasat. –
Szerintem aludnom kell.

– Lili, éppen beszélgetünk, bírd
még egy kicsit – mondta neki
Körte.

– Tizenegy éves vagyok,



fejlődő szervezet! Ha megállok a
növésben, akkor az miattad lesz!
– förmedt Körtére.

– Na jó, azt nem bírnám
elviselni – adta meg magát Körte.
– Még a végén pablóméretű
maradsz, és rám kened –
vigyorgott. – Jó éjt, kiskölyök –
borzolta meg Lili haját, és az ajtó
felé lépett. Ott hezitált pár
pillanatig, és visszafordult. –
Márk, nálad van a töltő, mire
vársz még, egy generátorra?
Húzzál vissza a szobádba, ne



inzultáld a gyereket, van elég
baja – tette fel a mutatóujját
fenyegetően.

Márk bólintott, és kiment a
teraszra Körte megelégedésére.

– Jó éjt, Körte – bújtam be Lili
mellé az ágyba, Körte pedig
kérdőn nézett rám.

– Azt hittem, csak a kisgyerek
akar aludni.

– Nem, én is nagyon
elfáradtam – ásítottam egyet,
bízva benne, hogy igazinak hiszi.

– Ne csináld már, gyerek,



dumáljunk egy kicsit. Rendbe kell
rakni ezeket a dolgokat – kérlelt
Körte. Én pedig már nem tudtam
mit mondani, ezért a szememet
forgatva kimásztam az ágyból a
hosszú pólómban, amit
hálóingnek használtam.

– Jövök, csak megszárítom a
hajam – találtam ki az alibit.

– Rendben, lent várlak –
vonogatta a vállát rám hagyva,
gondolván, hogy ez valami
lányos dolog lehet, és kiment.

Abban a pillanatban kimentem



az erkélyajtón azzal a szándékkal,
hogy átmenjek Márk szobájába,
mert beszélni akartam vele, de
ahogy kiléptem, megtorpantam,
Márk ugyanis a teraszon lévő
székek egyikén ült töltővel a
kezében, és mivel mindent
hallott, csak felém fordulva a
szemembe nézett.

– Oké, a jelek szerint Körte
lelkizni akar velem, úgyhogy
kábé két percünk van, aztán
mennem kell – ültem le a másik
székre, és a kellemes nyári



szélben elkaptam a tekintetem a
sötéten hullámzó Balatonról, és
Márkra néztem. – Min
gondolkozol? – kérdeztem
feleslegesen, mert természetesen
tudtam a választ. Ugyanazon,
amin én.

– Rád fog hajtani – csapott bele
a közepébe idegesen. – Ha nem
tudja, hogy együtt vagyunk,
akkor nem fogja ennyinél
abbahagyni – rázta meg a fejét
Gerire célozva.

– Majd megunja – próbáltam



nyugtatni, de Márk túl dühös volt
ahhoz, hogy ennyivel letudja.

– Nem fogom tudni tétlenül
nézni, ezt te is tudod – suttogta
maga elé nézve a sötétben.

– Márk, nem tehetsz ellene
semmit, mert arra vár. Ne add
meg neki azt az örömöt, hogy
megint hibázol, tudod, hogy
mennyi forog kockán. Minden!

– Nem érdekel – ingatta a fejét.
– Nem érdekel az egész,
komolyan mondom, Beka!

– Ez már megint miről szól,



Márk? Őszintén – néztem rá
gorombán. – Arról, hogy nem
bírod elviselni, hogy Geri
közeledik felém, vagy arról szól,
hogy van köztetek egy versengés,
aminek valamikor én is a tárgya
lettem? Hogy is mondtad?
Trófea… – húztam össze a
szemem résnyire.

– Neki! Neki vagy az, Beka! –
akadt ki teljesen. – Ne hülyéskedj
már, hogy szerinted én ezt
gondolom.

– Az a baj, hogy már megint



nem tudom, hogy mit gondolsz –
suttogtam sértetten.

– Oké, egyszer már elcsesztem
azzal, hogy nem magyaráztam
meg, és szétmentünk emiatt.
Most nem fogom elcseszni, szóval
tessék. Akarod tudni, hogy mit
gondolok? Elmondom. A
pszichopata volt barátod, akivel
minden olyan tökéletes volt,
akivel olyan marha nagy volt a
szerelem és olyan rohadt jó volt
minden, most éppen rád hajt, én
pedig tehetetlenül nézzem végig,



mert nem tudhatja senki, hogy
együtt vagyunk? Ezt várod
tőlem? Mert annyira már
ismerhetsz, hogy sok mindent
eltűrök egy darabig. De csak egy
darabig – hadarta indulatosan, és
látszott rajta, hogy marhára
mérges. Talán csak Geri tudja
ennyire kiborítani, én legalábbis
még nem láttam, hogy más ezt
hozná ki belőle.

– Na jó, elég ebből –
förmedtem rá. – Mi a franc ez a
„Geri nagy szerelem volt” dolog,



amit hajtogattok Körtével? –
ingattam a fejem.

– Miért, nem az volt? –
kérdezte dühösen.

– Nem, te hülye! Te vagy az! –
förmedtem rá, mire Márk kérdőn
nézett felém. – És ha ez nem
elég… – álltam fel. – Akkor
sajnálom. Mert én ennél többet
nem adhatok neked – indultam
vissza a szobámba, hogy
lemenjek Körtéhez.

– Beka… – szólt utánam. –
Beka, várj már.



– Nem, Márk – ráztam meg a
fejem fáradtan. – Mennem kell,
Körte vár. Jó éjt.

– Megvárlak – felelte.
– Nem kell – vágtam rá. –

Majd… majd holnap folytatjuk –
léptem be az erkélyajtón, és úgy
mentem át a szobán, hogy nem
néztem Lilire, mert nem akartam
látni az arcán a csalódottságot.
Tudtam, hogy végighallgatta a
vitánkat, és nem szerettem volna,
ha állást foglal. Nem volt
szükségem a húgom elfogult



Márker-verziójára. Túlságosan is
tele volt a fejem ahhoz, hogy
objektíven lássam a dolgokat.
Egyszerűen csak elegem volt a
napból, és akkor még várt rám
egy beszélgetés a
menedzseremmel.

A nappaliban Körte a
konyhapultnál üldögélt egy
gyéren világító lámpa fényénél és
rám várt. A ház csendes volt, csak
a medencétől szűrődött be
Aszádék vízbe ugrálása, azon
kívül teljes nyugalom szállta meg



a nyaralót, mindenki elvonult a
szobájába, hogy kipihenje a
kifejezetten eseménydús és
fárasztó napot.

– Itt vagyok – ültem fel a
székre a pult másik oldalán
Körtével szemben, aki rám nézve
biccentett egyet.

– Azt hittem, hajat szárítasz –
vetette oda mellékesen.

– Nem jó a hajszárító –
füllentettem, és kezdett marhára
elegem lenni a folytonos
hazudozásból.



– Hogy vagy, gyerek?
– Szarul – feleltem őszintén.
– Ne beszélj csúnyán, nem áll

jól – szidott le felnőttesen, mire
akaratlanul is elmosolyodtam.

– Elnézést, akkor máshogy
fogalmazom. Úgy érzem magam,
mintha egy marionettbábu
lennék, ami felett összevesznek
különböző emberek, akik nem
tudják eldönteni, hogy ki
irányítsa az életemet, ezért
összevissza rángatják a
zsinórokat, és észre sem veszik a



hatalmi harc közepette, hogy
közben a zsinór a nyakam köré
tekeredett és már egy ideje
élettelenül lógok a kezük között –
mondtam ki őszintén.

Körte rezzenéstelen arccal
meredt rám.

– Visszavonom, inkább mondd,
hogy szarul vagy – legyintett,
mire felnevettem.

– Látod, tudtam én –
biccentettem mosolyogva.

– Húzós nap volt, az biztos –
gondolta át.



– Igen. De majdnem jó volt –
próbálkoztam a „félig teli”
nézettel, amit azért annyira nem
sikerült elsajátítanom.

– Az a rohadt Nádor – fújtatott.
– Hányszor fog még bekavarni? –
kérdezte.

– Nem egy feladós típus,
úgyhogy számíthatunk még rá –
dünnyögtem.

– Nagyon oda kell figyelni
Márkra – gondolkodott hangosan.
– Szétprovokálja Nádor, ő pedig
marhára kapható rá. Elveszíti a



fejét abban a pillanatban, ahogy
Geri felbukkan. Parázok ettől a
pénteki koncerttől, gyerek –
ismerte be meggyötört arccal.

– Nem kell. Minden rendben
lesz – tettem könnyelmű
kijelentést, és még egy bátorító
mosolyt is az arcomra erőltettem.

– Úgy legyen – biccentett. – De
tudod, mi történik, amikor
elhangzik egy ilyen kijelentés?

– Elszabadul a pokol? –
sóhajtottam fáradtan.

– Pontosan.



– Hátha most máshogy lesz –
próbálkoztam. – Segítek, amiben
csak tudok. Márkot bízd rám,
nem lesz gond vele. Tudom
kezelni – mondtam.

– Nem, gyerek, Gerivel
kapcsolatban te sem tudod.
Akkor sem tudtad, amikor együtt
voltatok – emlékeztetett Körte a
CsASz-forgatásra.

– Ez most más – köhintettem,
remélve, hogy Körte nem kezdi
pedzegetni, miért is vagyok
ennyire biztos magamban.



– Gyerek, örülök, hogy
nagyjából normalizálódott
köztetek a helyzet, és képesek
vagytok emberek módjára
eltölteni néhány napot közösen
anélkül, hogy kinyírnátok
egymást – kezdte. – De elfelejtesz
valamit. Márk megkattan, ha Geri
a közeledben van. Tudod, hogy
így van. Elvesztett már emiatt
e g y Pop/Rock-döntőt, leütötte az
újságírók előtt Nádor
főpróbáján…

– Tudom, de fogalmam sincs,



hogy miért. Tomi nem
idegesítette ennyire – gondoltam
át.

– Tomit még maga Tomi sem
veszi komolyan – röhögte ki az
Üres Utcák-tagot. – Geri más.
Neked más volt. Ezáltal pedig
mindenki máshogy kezeli.

– De miért? A gimis barátomról
van szó, ezer éve volt – ráztam a
fejem.

– Az nem számít. Figyelj,
gyerek. Ő volt az első barátod,
neki írtad az első dalt, amivel



befutottál, mindenben ő volt
neked az első, Márk pedig csak
második. És ő nem kezeli túl jól a
második helyet.

– Ez azért így erős túlzás, hogy
mindenben Geri volt az első –
ráztam meg a fejem.

– Tök mindegy, Márkra sok
mindent lehet mondani, ő olyan,
amilyen, de az vitathatatlan, hogy
imádott téged. És ez abból is
látszik, ahogyan ma viselkedett
Gerivel szemben. Nem kellett
volna megvédenie, de megtette.



Szerintem parázik attól, hogy
megint Gerivel leszel. Én
dumáltam vele párszor, amikor
az Üresfejű Tomival kavartál, és
Márk mindig azt mondta, hogy
örülne, ha boldog lennél.
Leginkább annak, ha vele, de ha
mégsem, akkor is támogatni fog
téged, kivéve…

– Kivéve, ha Gerivel vagyok –
fejeztem be helyette a
gondolatot.

– Pontosan.
– Miért érzem úgy, hogy ez



soha nem szólt rólam, hanem
inkább az ő versengésükről? –
duzzogtam.

– Nincs igazad, gyerek. Ez arról
szól, hogy Nagy Márk a mai napig
megvéd téged attól a rohadéktól.
Mert félt téged.

– Ó – értettem meg.
– Ahogyan mi mindannyian,

de Márk… Márk máshogy.
Valahogy ösztönösen. Ezért
ütötte le ő mindenki előtt.
Irigyeltük is tőle – gondolta át.

– Értem – biccentettem a szám



szélét rágva.
A nappali végében lévő

szobaajtó kinyílt, és Betty
botorkált ki álmosan.

– Bocsánat, nem tudtam, hogy
még beszélgettek, csak azt
akartam mondani, hogy én
elalszom, mert hulla fáradt
vagyok – dörzsölte meg a szemét.

– Már végeztünk – szóltam felé
mosolyogva.

– Nem, még… – hadakozott
Körte, mire megfogtam a karját.

– De igen. Menj aludni, rád fér



– köszöntem el.
– Biztos, gyerek?
– Igen. És ne idegeskedj

semmin, rendben leszünk,
segítek, amiben csak tudok –
nyugtattam.

Körte megajándékozott egy
kedves mosollyal és felállt a
pulttól.

– Jó éjszakát.
– Neked is – hajoltam oda még

egy gyors ölelésre, és néztem,
ahogyan elmennek aludni.

Egyedül maradtam a csendes



nappaliban, és sóhajtva felálltam,
majd a hűtőhöz léptem, kivettem
egy kis üveges ásványvizet, és
miközben belekortyoltam a
palackba, a mágnesekkel rögzített
fotókat néztem. Nem biztos, hogy
aznap éjjel még szerettem volna
látni Balogh családi nyaraláson
készült fotóit, így fintorogva
elkaptam a fejem, és lekapcsolva
a kis lámpát felsétáltam a
lépcsőn, miközben folyamatosan
Körte szavai jártak a fejemben,
amiket Márkkal kapcsolatban



mondott. És rájöttem, hogy
tökéletesen igaza van. Amíg azt
hittem, hogy Gerivel verseng,
nem vettem észre, hogy egészen
másról van szó. Féltett tőle
engem már azóta, amióta csak
megismerte. Már akkor fújt rá,
amikor a Pop/Rock duetthetében
állította, hogy Geri köpte el, hogy
Márk nálunk lábadozik, csak nem
hittem neki. Pedig igaza volt. Ő
tudta. És ma már én is tudom,
hogy Geri tette. Csak akkor még
képtelen voltam elfogadni, hogy



ennyire szemét. Visszapörgetve
az elmúlt évet be kellett látnom,
hogy Márk minden egyes
megmozdulása értem volt. Na jó,
egy nem. Amikor leütötte, azt
főként maga miatt tette. De azon
kívül, bárhogy is gondolkodtam,
nem találtam olyat, amit Márk ne
értem tett volna. Amióta
megismertem, mindent értem
tett. Én pedig nem hallgattam ma
végig. Megtorpanva a csendes
folyosón kínosan lehunytam a
szemem és megráztam a fejem.



Az nem lehet, hogy Márk
bizonytalan a kapcsolatunkban
pont Geri miatt. Tudnia kell, hogy
ő soha nem állhat közénk. Mert ő
csak egy darabja a múltamnak,
miközben Márk nemcsak a
jelenem, hanem terveim szerint
az egész jövőm is.

Lábujjhegyen lépkedve
elsétáltam Evelin és Daniella
szobája előtt, ahonnan egyenletes
lélegzés hallatszott ki, majd
továbbmentem Lili ajtaja előtt is,
és óvatosan hátranézve a vállam



felett, megbizonyosodva arról,
hogy senki nem lát, benyitottam
Márk szobájába és hangtalanul
becsuktam magam mögött az
ajtót.

A helyiségben koromsötét volt,
azonban láttam, hogy ébren van,
mert az ölében lévő tablet gyéren
megvilágította az arcát, amit
felém fordított, amikor
megérkeztem.

Márk az ágyon feküdt hátát a
falnak támasztva, és amint
meglátott, lerakta maga mellé a



tabletet és csodálkozva meredt
rám.

– Beka? – kérdezte furán. –
Minden oké? Azt mondtad, hogy
majd holnap… – ült fel, de
addigra odaléptem az ágyhoz,
felmásztam rá, és Márkhoz
hajolva hevesen megcsókoltam,
miközben beletúrtam a hajába.

Nem tudom, hogy Nagy
Márkot sűrűn éri-e meglepetés,
de az biztos, hogy nekem sikerült,
mert bár viszonozta a csókomat,
éreztem rajta, hogy nem



pontosan érti, mi történik.
– Csak azt akartam mondani –

suttogtam –, hogy szeretlek.
Jobban, mint gondolnád, és
jobban, mint amennyire
megérdemled – mosolyodtam el,
mire Márk felröhögött.

– Gondolod? – kérdezte, és
közben teljes sötétségbe borult a
szoba, mert a tablet kijelzője
kikapcsolt.

– Aha – bólogattam, miközben
csak a körvonalait láttam. – És
hülye vagy, ha azt hiszed, ez



bárki miatt megváltozhat –
vallottam be halkan, átkulcsolva
a nyakán a kezemet, és
ujjaimmal a hajába túrtam a
tarkója felett.

– Beka – szólt némi
gondolkodás után.

– Igen?
– Én is szeretlek – mondta ki

halkan, és mosolyogva
lehunytam a szemem.

– Tudom – feleltem.
– Nem, nem – rázta meg a fejét

hevesen. – A kapcsolatunkban én



vagyok a magabiztos, te nem
mondhatod, hogy tudod. Én
tudom. Te nem – kezdett
vitatkozni, mire felnevettem és
bólintottam.

– Oké, igazad van, én nem
tudom – hagytam rá, nehogy
sérüljön az egója, bár őszintén
szólva rá fért volna. – Viszont
akkor… Bizonyítsd be – dobtam
fel a labdát a sötétben zavartan
fintorogva, mert fogalmam sem
volt, hogy ez mennyire hangzott
kínosan.



Márk lefagyott egy pillanatra,
aztán elröhögte magát.

– Szóval bizonyítsam be? –
kérdezte a csípőmre téve a kezét,
és hirtelen mozdulattal magához
húzott, én pedig elfojtottam a
nevetésemet, nehogy valaki
meghallja.

– Aha – bólogattam megállás
nélkül vigyorogva.

– De akkor biztos, hogy ma
nem mész vissza a szobádba –
tűnődött el.

– Nem baj – mondtam



mosolyogva, és éreztem, hogy
Márk meglepődik.

– Nem? – kérdezte, és tudtam,
minden azon múlik, hogy erre
mit válaszolok. Eszembe jutott
egy februári este, amikor Márk
beállított egy farsangi buliról,
leült mellém, és ottmaradt
velem. Akkor mondott valamit,
amit én megismételtem fél évvel
később a balatoni nyaraló sötét
szobájában, ahová csak a
teraszon lévő éjjeli lámpa fénye
világított be gyéren.



– Nem. Mert veled akarok
lenni – szóltam komolyan, és
akkor valahogy már egyikünk
sem mosolygott, hanem
elkomolyodtunk, és miközben
egyre hevesebben vert a szívem,
Márk fölém hajolva hevesen
megcsókolt, amit én azonnal
viszonoztam. A sötét szobában
egyre szaporább lélegzettel
öleltem Márkot, aki belecsókolt a
nyakamba, majd szorosan
lehunytam a szemem, a hajába
túrva felhúztam magamhoz,



számmal a száját kerestem,
miközben feltartottam a kezem,
Márk pedig a pólóm alját
megragadva óvatosan kibújtatott
belőle, és végigfektetett az ágyon.

– Márk – suttogtam a csókjai
közt, mire azonnal abbahagyta,
és szapora lélegzettel, rajtam
fekve nézett a szemembe. –
Valamit tudnod kell – mondtam
alig hallhatóan.

– Igen? – kérdezte visszafojtott
hangon, mire beletúrtam a
hajába és elmosolyodtam.



– Nekem… nekem te vagy az
első – ismertem be, és a
félhomályban láttam, hogy
sikerült ismételten meglepnem,
mert erre nem számított.
Teljesen ledöbbenve meredt rám,
szinte hallottam, ahogyan
kattognak a gondolatai, hogy az
hogy lehet, amikor Geri egy
csomó nyilatkozatában utalt arra,
hogy mennyire komoly volt a
kapcsolatunk, és láttam Márkon,
hogy ezt most nem igazán tudja
hova tenni, ezért mosolyogva



megsimítottam az arcát, és
felemelve a fejem, hozzá hajolva
megcsókoltam, remélve, hogy
ettől magához tér. Vagy ilyesmi.
Márk gyengéden viszonozta a
csókom, és nem vagyok benne
biztos, de azt hiszem, egy
pillanatra megkönnyebbülten
elmosolyodott, majd
végigsimított az arcomon, le a
nyakam vonalán, alkarjával az
ágyon támaszkodva rám feküdt,
és miközben éreztem magamon
a bőrét, a nyakába fúrva a fejem



beszívtam az illatát, és szaporán
kapkodva a levegőt, a hajába
túrva lehunytam a szemem.



17.

A Balaton feletti égbolt
világosodni kezdett, amikor
hajnalban a közös erkélyre
kilépve, egy takaróba burkolózva
visszalopóztam a szobámba, és
mielőtt beléptem az ajtón, Márk
megragadta a kezem, és magához
húzott. Átöleltem a nyakát, és
mosolyogva megpihentettem az
arcom a vállán, majd felnéztem
rá, mire fölém hajolva gyengéden



átölelte a takarón át a derekamat
és megcsókolt. Azt szerettem
volna, ha ez a hajnali pillanat
örökké tart, és soha nem ér
véget. Persze az lett volna a
legjobb, ha ott aludhatok vele a
szobájában, és nem kell a hajnali
hűvös szélben az erkélyen át
visszaszöknöm a saját szobámba,
de hát istenem, az már szinte
pofátlanul tökéletes lett volna. Én
azért így sem panaszkodtam.
Nem igazán sikerült elengednünk
egymást, vagy Márk húzott vissza



a kezemnél fogva, és ölelt
magához, vagy én álltam
lábujjhegyre, és csókoltam meg
újra, miközben a Balaton felett az
ég egyre világosabbá vált, és a
távolban kirajzolódtak a tó
közepén lévő vitorlások. A
kertben hirtelen beindult az
automata öntözőrendszer, ami a
vizet spriccelve szórta a
növényzetre, a csendben pedig
annyira hirtelen hatott a zaj,
hogy riadtan ugrottam egyet.
Ekkor már tényleg úgy tűnt, hogy



nem ártana aludnom egy kicsit.
És ezt Márk is így gondolta, mert
egy utolsó, meglehetősen hosszú
csókkal ajándékozva meg
odakísért az erkélyajtóhoz, én
pedig bementem.

Nesztelenül megkerültem az
ágyat, amin Lili szuszogva aludt,
és a másik oldalon ledobtam a
magamra tekert takarót, amit
azért kaptam magamra, hogy ne
mászkáljak a teraszon hajnalban
Nagy Márk pólójában, amit
felhúztam induláskor, tekintve,



hogy az enyém valahol… Szóval
fogalmam sincs, hol volt végül,
én nem találtam meg, nyilván
leesett az ágy mögé, vagy ilyesmi.

Néma csendben feküdtem be
az ágyba, és nagyon
koncentrálva, szinte hangtalanul
húztam magamra a takarót,
amikor is Lili, aki felém fordulva
feküdt lehunyt szemmel,
továbbra is csukva tartva a
szemét megszólalt.

– Nyugodtan helyezkedj el,
ébren vagyok – motyogta, én



meg majd' frászt kaptam, annyira
megijesztett.

– Felébresztettelek? –
suttogtam.

– Nem te, a locsoló –
dünnyögte.

– Ó. Akkor próbálj meg
visszaaludni – mondtam, aztán
kínosan fintorogva hozzátettem.
– Amúgy… Körtével dumáltunk,
és… elszaladt az idő.

– Ühüm – ásította, és átfordult
a másik oldalára. – Azért jöttél az
erkélyen át – tette hozzá. A



francba. – Gyerek vagyok, nem
hülye. Jó éjt – aludt vissza, és a
beszólása sokáig csengett a
fülemben, majd megdörzsöltem
az arcomat, és a másik oldalamra
fekve aludni próbáltam, de
egyszerűen nem ragadt le a
szemem. Azon gondolkodtam,
hogy a fal túloldalán Márk vajon
azonnal el tudott-e aludni?

Az éjjeliszekrényemen lévő
telefonhoz nyúltam, és
megnéztem a kijelzőt. Nem
érkezett üzenetem. Egy pillanatig



a kezemben tartottam azon
tűnődve, hogy írok neki, de végül
arra gondoltam, hogy biztosan
alszik már, ezért visszatettem a
szekrényre, és lehunyva a
szemem aludni próbáltam a
reggeli fényben, miközben az
éjszaka emlékképei villogtak
előttem megdobogtatva a szívem
és forrósággal öntve el az egész
testemet. A telefonom rezgett
egyet, mire azonnal felpattant a
szemem, és odanyúlva érte a
kezembe vettem és ránéztem a



kijelzőre. Márti írta, hogy szeret.
Akaratlanul is elröhögtem
magam, és visszaírtam Mártinak,
hogy én is őt. Nagyon.

Délben keltem, és nem
magamtól. A tegnapi nap, ami
hajnalban ért véget, kellően
eseménydúsra sikerült ahhoz,
hogy egy baromi nagyot aludjak
utána. Valamit éppen álmodtam,
amibe belerondított Evelin, és azt
kezdte magyarázni, hogy keljek
már fel, amikor is kitisztult a



tudatom, és rájöttem, hogy azt
már nem álmodom, hanem az
egyetlen lány Aszád-tag valóban
az ágyam mellett áll, és rángatja a
karomat.

– Beki, ébren vagy? – kérdezte,
amikor résnyire kinyitottam a
szemem.

– Nem – motyogtam
félálomban.

– Ne már, ne aludj vissza!
Körte küldött, hogy most már
szedjelek ki az ágyból. Elmúlt dél,
mindjárt menni kell a beállásra –



magyarázta.
– Mi? Dél? – dörzsöltem meg a

szememet, és felültem az ágyban.
– Igen. Már mindenki lent van,

Anti csinált neked reggelit, ami
inkább ebéd, és… És mi a szart
keres rajtad Nagy Márk pólója? –
tátotta el a száját, amikor
lerúgtam magamról a takarót.
Egy pillanat alatt kitisztult a
fejem, és zavartan kaptam
magamhoz.

– Nekem adta – hazudtam nem
túl hihetően.



– Mi? Mikor? Miért? Ez az
egyik szponzorpólója.

– Igen, de… – ásítottam. –
Tegnap megint elhányta a
töltőjét, az enyémet kérte
kölcsön, és már elegem lett
belőle, úgyhogy mondtam, hogy
most már adjon érte valamit
cserébe, aztán hozzám vágta ezt a
pólót – improvizáltam.

– Hah! – ámult Evelin. – Én is
egy csomószor adtam neki töltőt
– gondolta át. – Megyek, és kérek
tőle egy pólót – határozta el



magát, és elszántan kiment a
szobából.

Kábán ültem az ágyamban és
ellenőriztem az órát a telefonon,
bízva abban, hogy Evelin csak
túlzott, és nem aludtam olyan
sokáig. Negyed egy volt. A
fenébe. A fürdőszobába
botorkálva megengedtem a vizet,
és kibújtam Nagy Márk pólójából,
amit aztán az arcomhoz
emeltem, és beleszagoltam. Még
mindig Márk illata volt, ettől
pedig záporozni kezdtek az



agyamban az éjszaka emlékei, így
gondoltam, nem árt, ha kicsit
kitisztul a fejem, és beálltam a
zuhany alá. Hosszasan engedtem
magamra a vizet, a tus felé
fordultam, hagyva, hogy a
vízsugár az arcomat érje,
miközben megállás nélkül a
tegnap éjjel járt a fejemben.
Éreztem magamon Márk
érintését, a leheletét a bőrömön,
a csókjait a nyakamban, láttam
magam előtt, ahogyan a
félhomályban rám fekszik,



hátrasimítja a hajamat, ahogyan
átölelem a széles vállát, és… Na
jó, a fejemet megrázva kiszálltam
a tus alól és fogat mostam, majd a
törülközőt magamra tekerve
kinyitottam a bőröndömet, és
elővettem a tiszta ruháimat, hogy
felöltözzek. Márk pólóját
bevágtam a csomagom aljára, és
úgy döntöttem, hogy megtartom.
Sajnálom, lány vagyok, és a
lányok ragaszkodnak az
emlékekhez, emiatt gyakran
lenyúlnak ezt-azt. Előfordul.



A lépcsőn lesietve senkit sem
találtam a házban, csupán a
konyhapulton lévő tányért, amit
Anti hagyott ott nekem, így
felkaptam, és egy szelet sajtot
bekapva kimentem a
medencéhez, ahol a többiek
voltak.

– Jó reggelt – intettem körbe
szórakozottan.

– Gyerek, mindjárt egy óra –
forgatta a szemét Körte
bosszúsan.

– Sajnálom! – védekeztem



azonnal. – De hosszú nap volt a
tegnapi – tettem hozzá, és nem.
Szándékosan nem néztem
Márkra, mert nem akartam látni,
hogy erre milyen fejet vág.

– És a mai milyen hosszú lesz –
közölte Körte. – Edd meg a kaját,
és utána indulunk Szárszóra.

– Rendben – biccentettem. A
kerti bútorok közt lépkedve
leültem az egyik napágyra, az
ölembe tettem a tányért, és
eszegetni kezdtem, miközben a
többieket figyeltem.



Mindenki jól elvolt,
medencéztek, vagy az indulásra
vártak, Anti és Daniella
pingpongoztak, Márk pedig egy
másik ágyon ült
napszemüvegben, füléből
kilógott a fülhallgató zsinórja,
kezében lazán fogta a telefonját.
A sötét lencsék mögül nem
pontosan láttam, hogy merre néz,
de mivel gyakran elmosolyodott,
gyanítottam, hogy a zavaromon
szórakozik ennyire jól.

– Köszönöm a reggelit. Vagy



ebédet – szóltam oda Antinak.
– Szívesen – válaszolta, amikor

ismételten a labda után ment,
amit képtelen volt visszaütni. –
Sok sikert a próbához, ha erősítés
kell, akkor szóljatok. Küldöm
Daniellát – vigyorgott, a barátnője
pedig határozottan bólintott.

– Ti nem jöttök? –
csodálkoztam.

– Nem, Botond kérte, hogy
maradjunk páran, mert
posztolnunk kell, ahogyan
bulizunk és BB-t hallgatunk a



medencénél – húzta el a száját.
– Ó. Értem. Ki jön velünk? –

fordultam körbe.
– Te, Nagy Márk, Lili, egy

Aszád, Betty, és én – sorolta fel
Körte. – A többiek maradnak, és
social médiáznak arról, hogy
milyen jól érzik itt magukat.

– Értem – biccentettem. –
Melyik Aszád jön? – kérdeztem.

– Puding – válaszolta Körte. –
Kértem, hogy jöjjön
valamelyikük, ha esetleg helyre
kell tenni Nádort. Mivel Márk



nem mehet a közelébe, az az
Aszád jön velünk, amelyik a
legnagyobb eséllyel tudja leütni
Gerit.

– És az Puding? – csodálkoztam
nevetve.

– Hát, ő dobos, tud ütni több
percig valamit – gondolta át.

– Jogos.
– Na, indulás! – tapsolt kettőt

Körte, jelezve, hogy mozduljunk
meg, mert késésben vagyunk. –
Daniella – fordult a csellistához. –
Rád bízom a csapatot a



távollétemben, tegyél rendet
helyettem, ha szükség van rá.

– Rendben – lépett felénk
Daniella egy pingpongütőt
lóbálva. – Mennyire kapok
szabad kezet?

– Hát nem tudom, mire
gondolsz? – rökönyödött meg
Körte.

– Üthetek?
– Nem!
– Sokkoló?
– Daniella! Szóval fenyítsd

őket, rendben? – forgatta a



szemét Körte döbbenten.
– Csak? Az úgy kevésbé

szórakoztató, de leszarom, az is
megteszi – gondolta át.

– Kislány, én tetoválóművész
voltam egy Pesti szalonban,
ismerek ezt azt, de olyan
mocskos szájú emberrel még az
életben nem találkoztam, mint
amilyen te vagy. Hidd el, ha
rászólsz valakire, az ér annyit,
mintha leütnéd.

– Kösz a bókot. Baszott jólesik –
vigyorgott Daniella elégedetten.



Na igen, a bájos csellista, aki első
ránézésre egy tündérnek tűnik a
babaarcával, szép hajával és bájos
kisugárzásával. Aztán megszólal,
és mintha a pokol kapuja nyílna
meg.

– Bármikor – röhögte ki Körte,
és megfordult. – Sanyi!!!
Indulunk Szárszóra, hozd a buszt!
– üvöltötte.

A sofőrünk kibújt a kerti
vendégházból és már ment is a
kijárat felé, mi pedig követtük.
Elöl ment Körte és Betty,



mögöttük Puding, aki Lilit cipelte
a hátán, a sort pedig mi zártuk
Márkkal. Tisztes távolságban
sétáltunk egymástól, ő lazán
gyalogolt, én pedig magam előtt
összefont karral lépkedtem
mellette.

– Tudsz valamit arról, hogy
Evelin elkért tőlem néhány
szponzorpólót? – suttogta úgy,
hogy csak én halljam.

– Fogalmam sincs, miről
beszélsz – feleltem egyszerűen.

Márk felröhögött, és értetlenül



széttárta a karját.
– Gondoltam – biccentett

szórakozottan.
– Hé – túrtam bele a táskámba,

és kivettem belőle a
jegyzetfüzetemet. – Tessék. Be
van jelölve – nyomtam a kezébe.

Márk mosolyogva bólintott, és
a buszhoz érve maga elé
engedett, hogy felszálljak, majd
leült a középső ülések egyikére,
és fellapozta a noteszt.

Sanyi kikanyarodott Balogh
nyaralója elől, és elindultunk a



másnapi koncert hangbeállására.
A leghátsó ülésről figyeltem,
ahogyan Márk olvassa a Valahol
sorait, és visszafojtott lélegzettel
vártam, hogy mit szól hozzá. Úgy
láttam, többször is átolvasta, mert
hosszasan tartotta a kezében,
majd összecsukta, és felállt, hogy
hátrajöjjön hozzám. A busz jobb
oldali első páros ülésén Betty és
Körte ültek a széles szélvédőn át
figyelve az utat, mögöttük két
sorral Lili izgatottan nézett ki az
ablakon, a másik oldalon Puding



feküdt végig két széken, és
próbált aludni. Márk odaért
hozzám, a kezembe adta a
noteszt, majd zavartalanul
hozzám hajolva megcsókolt. A
meglepettségtől elkerekedett a
szemem, és riadtan elhúztam a
fejem, szememmel a busz elejét
figyelve, hogy meglátott-e valaki.
Mindenki ugyanúgy ült, mint
addig.

– Mit művelsz? Lebukunk –
sziszegtem rémülten.

– Nem érdekel – vonta meg a



vállát.
– De érdekeljen – vörösödtem

el teljesen, és a szám szélét
harapdálva szorítottam a kezem
közé a noteszem. – Mit gondolsz?
Mármint… Erről – pillantottam a
jegyzetfüzetemre.

– Tudod, hogy mit gondolok –
hajolt újra felém, mire
megtámasztottam a mellkasát, és
megpróbáltam eltolni magamtól.

– Ne már, észrevesznek! –
csúsztam lejjebb, hogy az előttem
lévő ülés háttámlájának



takarásába kerüljek. – Szóval,
tetszik?

– Tetszik. Baromi szép szöveg,
Beka, fogalmam sincs, honnan
jönnek ezek neked, de
fantasztikus számokat írsz.

– Köszönöm – mosolyodtam el
zavartan. – Nem tudom, honnan
jön. Talán valaki inspirál –
vontam meg a vállamat.

Márk kedvesen a szemembe
nézett és magabiztosan bólintott.

– Jó arc lehet – szólt, mire
hangosan felnevettem.



– Mondhatni – vigyorogtam.
– Hé! Mi történik ott hátul? –

ordított felénk Körte.
– Márk nem hagy békén! –

feleltem azonnal.
Márk elkerekedett szemmel

nézett rám, amolyan „oké, te
kezdted!” pillantással
ajándékozva meg, és Körte felé
fordult.

– Körte, csinálj már valamit
ezzel a lánnyal – mondta tettetett
idegeskedéssel.

– Miért? Mi van már megint? –



indult meg felénk a buszban.
– Nem érti meg, hogy már nem

érdekel. Itt könyörög nekem,
hogy kezdjük újra.

– Viccelsz, ugye? – meredtem
Márkra szájtátva, és dühösen
Körtéhez fordultam. – Márk azt
mondta, hogy utál téged! –
vettem elő a szemétkedő
kártyámat, mire Márk a fejét
fogva felröhögött.

– Mi van? Dehogyis! Körte, én
nem mondtam ilyet. Tudod, hogy
bírlak – nyugtatta. – Viszont Beka



totálisan rám mászott, nem
tudom levakarni magamról,
bármit megtenne értem – tetézte,
én pedig összehúzott szemmel
néztem rá. Ha harc, akkor legyen
harc.

– Körte, most komolyan. Kinek
hiszel? Tényleg azt mondta, hogy
utál téged. És azt is, hogy
legszívesebben levágná a fonott
szakálladat, annyira idegesíti! –
hazudtam.

– Neeee! Nem igaz! – riadt meg
Márk, Körte pedig sértetten



kapott a kis fonott szakállához,
amit folyton birizgált, amikor
ideges volt. Tehát kábé mindig.

– Na idefigyeljetek, ti ketten! –
meredt ránk értetlenül, felváltva
kapkodva a fejét köztünk. –
Fogalmam sincs, mi ütött belétek,
de fejezzétek be úgy öt
másodpercen belül. Gyerek, te ne
ostromold Márkot, ha nem
érdekled már – förmedt rám, és
már nyitottam a számat, hogy
megcáfoljam, de nem várta meg.
– Te pedig – fordult Márkhoz –



hozzá ne merj nyúlni ehhez –
bökött a szakállára –, mert
kinyírlak. Komolyan mondom,
Márk, tűntek már el emberek,
akik megpróbálták levágni a kis
haveromat – fújtatott dühösen. –
Na, befejezni a hormontúltengést
és szakadjatok el egymástól, de
azonnal.

– Ő kezdte – mutatott Márk
rám.

– Mi? Én? – nevettem fel
elképedve. – Körte, ne higgy neki.

– Kuss, mindkettőnek! Márk, te



előremész Pudinghoz, gyerek,
hozzád ideküldöm Lilit. És
mindenki nyugodtan utazik. Mi a
franc van, eddig olyan jól
elvoltatok – meredt ránk
csalódottan.

– Nem tudom, talán azzal függ
össze, amikor Londonban voltál –
kontrázott Márk, én pedig
akaratlanul is felröhögtem.

Körte arca megremegett a
dühtől.

– Szétcsaplak titeket! Mi a franc
történt, amikor Londonban



voltam? Tudjátok, hogy
megőrülök tőle! Mondjátok már
el! – pillantott ránk könyörgőn.

– Én tudom – bújt át a karja
alatt Lili.

– Kisgyerek! Ez az! Mesélj csak
nekem – dobódott fel Körte.

– Amikor Londonban voltál,
akkor…

– Igen?
– Anyu igent mondott

Györgynek – vigyorgott Lili.
– Ennyi? Ezt tudom! –

dühöngött Körte.



– Várj csak – gondolta át Lili.
– Na! Igen?
– Azt hiszem, akkor esett is –

felelte.
– Elegem van mindenkiből –

közölte Körte feladva, és Márk
karját megragadva visszament a
busz elejébe, Lili pedig vidáman
nézett rám, aztán a kezemben
tartott jegyzetfüzetre.

– Új szám? – tátotta a száját.
– Olyasmi – feleltem.
– Megnézhetem?
A húgom leült mellém, és



kinyitotta a jegyzetfüzetet, majd
egymás után többször átolvasta a
sorokat.

– Hű – nézett fel. – Kié lesz?
– Nem tudom. Ezt csak úgy

írtam – ismertem be.
– Beki, ez marha jó! De…
– De? – ijedtem meg.
– De totál lebukás.
– Igen, azt tudom – húztam el a

számat.
– Viszont úúú. Ez a rész –

bökött a sorokra. – Ez a
kedvencem.



– Melyik? – hajoltam oda, és
elolvastam.

 
„Miután jöttél, minden

megváltozott,
kiegészítettél engem.
Ami belőled hiányzott, nálam

volt,
és te adtad, ami bennem nem

volt meg.”

– Ez annyira ti vagytok –
mosolygott.

És igaza volt. Azok tényleg mi



voltunk Márkkal.
– Körtének mutattad? –

kérdezte.
– Nem, még nem mertem –

sütöttem le a szemem.
– És mikor fogod?
– Majd ha készen állok arra,

hogy elmeséljem neki az elmúlt
két hónapot.

– Lesz olyan, amikor készen
állsz rá?

– Gondolom… – forgattam a
szemem.

Talán addig kellett volna



mindent beismernem Körtének,
amíg volt rá lehetőségem. Mert
néhány óra múlva már nem volt
választásom, hogy mikor
mondom el. Akkor már kiderült.

A buszról leszállva a másnap
kezdődő kétnapos könnyűzenei
fesztivál helyszínére érkeztünk,
és a munkások és technikusok
között sétálva indultunk el a
színpad felé. Még javában folyt a
munka, a járólapokat akkor
rakták le, a büféstandok a



kínálatukról szóló táblákat
erősítették fel a bódék tetejére, a
szervezők idegesen, kivörösödött
fejjel rohangáltak a helyszínek
között, a fűben szétszórt
szórólapok hevertek, amin a
fesztivál fő fellépője, Nagy Márk
képe volt a nézőcsalogató.

A színpad elé érve megálltunk
a hatalmas üres területen, és a
pódiumot néztük, amin a ledfalat
állították be a technikusok.

– Jól néz ki – szólalt meg
Puding elismerően bólintva a



színpad felé, mire valamennyien
ránéztünk. A kezében egy
műanyag poharat tartott frissen
csapolt sörrel.

– Ezt meg honnan szedted? És
mikor? – pislogott Körte. – És
miért van az, hogy ti Aszádék
mindenhol találtok alkoholt?

– Nyugi – vigyorgott Puding. –
Ott kaptam a pultnál. Még nem
nyitottak ki, de sikerült
meggyőznöm őket, hogy
szolgáljanak ki – mesélte
büszkén.



– Hogyan? Felismertek? –
érdeklődött Betty szórakozottan.

– Engem? – meredt rá Puding,
mintha csak arra várna, hogy
Betty bevallja, viccelt. – Nem,
nem. Viszont mondtam, hogy
Nagy Márknak lesz a sör, és
rögtön adtak. Bocs, haver – nézett
Puding Márkra, aki kedvesen
megrázta a fejét.

– Nem gond, megbeszéltük,
hogy bármikor csajozhattok és
vedelhettek a nevemmel.

– Na, ilyet csak egy igazi barát



mond – veregette meg Puding a
vállát, és beleivott a sörbe.

– Hahó – lépett elénk egy srác
full capben. – Örülök, hogy
megjöttetek. Gábor vagyok, én
csinálom a soundchecket –
mutatkozott be, és sorban kezet
fogott mindenkivel. Amikor
hozzám ért, széles mosolyra
húzta a száját. – Bexi, örülök,
hogy végre találkoztunk – szólt
kedvesen, és látta rajtam, hogy
ezt most nem nagyon tudom
hová tenni, ezért hozzátette. –



Pabló jó haverom, lehet, hogy
mesélt rólam.

És akkor eszembe jutott.
Gábor, a technikus. Akivel randit
akart nekem szervezni Pabló és
Evelin. A francba.

– Ó, igen, tényleg. Bocsánat,
elsőre nem ugrott be, de már
tudom, valóban mesélt rólad
Pabló – bólogattam zavartan.

– Nem gond – legyintett lazán.
– Hogy vagy, mi újság? – kezdett
csevegni, ami egy kicsit kínosan
érintett, tekintve, hogy a többiek



valamennyien mellettünk
ácsorogtak, és értetlenül néztek
össze. És ott volt köztük Nagy
Márk is.

– Öhm. Minden rendben,
köszönöm – motyogtam. – Kivel
kezdünk? – tereltem a szót
szakmai irányba.

– Mivel neked csak egy számod
lesz, beállítunk téged elsőnek. Jó?

– Rendben.
– Akkor gyere velem –

mosolygott rám kedvesen. És
kinyújtotta a kezét felém.



Teljesen lefagytam, mert nem
terveztem kézen fogva felmenni
a színpadra Gáborral. Elég ideje
voltam a pályán ahhoz, hogy
tudjam, ez kissé különös lenne.
Kérdőn a többiekre néztem, hogy
segítsenek, de azt hiszem, ők is
sokkot kaptak. Márk pislogás
nélkül meredt a srácra, Körte
értetlenül széttárta a karját, Lili és
Betty pedig egyszerűen csak nem
értették, hogy ez ki.

– Na, jól van, menjünk – kapott
észhez elsőként Puding, és



mielőtt még Gábor
visszahúzhatta volna a kezét,
megfogta, rákulcsolta az ujjait a
srácéra, majd maga után húzva
elindult vele. A szám elé kapva a
kezem visszafojtott nevetéssel
néztem őket. Gábor megpróbálta
kirángatni a kezét Puding
szorításából, de az Aszád nem
adta meg magát, hanem
erőteljesen fogta, sőt, még lóbálta
is a maguk közé leengedett,
összefonódott kezüket.

– Hé, Beka – kapott utánam



Márk, és visszahúzott. – Ki ez a
barom? – csodálkozott, én pedig
kérdőn a többiekre néztem, hogy
feltűnik-e nekik, hogy
lemaradtam, és Márkkal
beszélek. Körte, Betty és Lili az
óriáskerék irányába néztek, a
szerkezetet figyelték, Puding és
Gábor pedig a színpadot
megkerülve eltűntek a szemem
elől.

– Öhm. Pabló említette, hogy
érdeklem egy technikus haverját
– túrtam a hajamba idegesen.



– Oké – biccentett Márk
idegesen rágva a száját. – Szólj, ha
nagyon nyomul.

– Rendben. De nem fog –
nyugtattam.

– Viccelsz, ugye? Kézen fogva
akart andalogni veled a színpadig
– tárta szét a karját úgy, mint aki
ezt nem pontosan érti. Nem volt
vele egyedül. – Egyébként… Most
komolyan. Miért akar veled
mindenki sétálni? – röhögött fel
tehetetlenül.

– Fogalmam sincs – nevettem



el magam őszintén, majd a
szemébe nézve igyekeztem
megnyugtatni. – Talán olyannak
tűnök, akivel… jó sétálni –
vicceltem, Márk arcvonásai pedig
megenyhültek.

– Itt leszek a próbád alatt –
mondta. Abban a pillanatban egy
haspólót és kínosan rövid sortot
viselő, hosszú barna hajú
hoszteszlány lépett oda hozzánk
egy tálcával a kezében.

– Márk! – kezdte magas,
nyávogó hangon. – Ezt a



főnököm küldi üdvözlésképpen –
nyújtotta felé a tálcát, amin
valami limonádé volt sok-sok
lime-mal és vagy hét szívószállal.

– Köszi – vette el Márk laza
mozdulattal.

– Ott vagyunk, pont a színpad
mellett. Nézz be hozzánk
bármikor – tette hozzá. – Ó, és
mehet egy szelfi a Facebook-
oldalunkra? – állt be mellé
azonnal.

– Persze – bólintott Márk, és
kissé felemelte a limonádét, hogy



az is benne legyen a képben.
– Szuper! – ellenőrizte a lány a

felvételt. – Amúgy – dülöngélt a
lány az apró sortjában és a
tökéletes sminkjében. –
Bekövettelek Snapchaten. Adri…
Ha most megnézed, még látni
fogod, friss követőd vagyok… –
magyarázta, de a szavai
feleslegesek voltak, bármit
mondhatott volna, a tekintete és
mozdulatai arról árulkodtak,
hogy „BÁRMIRE? ÉRTSD,
BÁRMIRE képes vagyok”.



– Bocs, de nem szoktam
visszaadni senkit – rázta meg a
fejét Márk, mert valahol neki is
meg kellett húznia a határt a
Márkerekkel szemben.

– Persze, megértem. De ha
mégis meggondolod magad,
akkor küldenék néhány
meglepetés képet.
Screenshotolhatod is – vigyorgott,
és nyelvével végigsiklott a felső
fogsorán. Nekem pedig
elkerekedett a szemem.

– Gyerek, miért nem vagy még



a színpadon? – lépett hozzánk
Körte, aki egészen addig az
óriáskerékkel volt elfoglalva.

– Már megyek is – motyogtam
úgy, mint akit fejbe vertek. – Csak
lekötött a… limonádé –
dünnyögtem, és megfordulva a
színpad felé indultam.

– Beki! – futott utánam Lili.
– Igen?
– Felülhetek az óriáskerékre

Bettyvel? – pislogott boldogan. Én
pedig hirtelen visszarázódtam a
valóságba, és kivertem a



fejemből a fogát nyalogató
hoszteszlányt, majd a boldog
tizenegy éves húgomra néztem,
akinek olyan kétségei voltak,
hogy engedem-e az óriáskereket,
vagy sem. Kétségtelen, a
gyerekek élete nemcsak jobb, de
sokkal egyszerűbb is.

– Persze, menjetek csak –
biccentettem, és a háta mögött
Bettyre néztem. – Vigyázol rá?

– Természetesen – mosolygott,
és a húgom kezét megfogva
elindultak a kerék felé.



A színpadot megkerülve
felmentem az emelvényre, és
levettem a vállamról a
gitártokom.

– Itt vagy? – állt meg előttem
Gábor. – Te, figyelj csak.

– Igen?
– Az előbb lehet, nem volt

egyértelmű, de… Igazából én
feléd nyújtottam a kezem.

– Tényleg? – tettettem
csodálkozást.

– Aha. Szóval megmondanád a
haverodnak, hogy bocs, de



nagyon félreértette a helyzetet?
– Persze.
– Jó, mert elhívott

vízibiciklizni. És azt mondta,
hogy szeretné bekenni a testem
naptejjel – rökönyödött meg
Gábor, én pedig nem bírtam
tartani magam, és kitört belőlem
a röhögés. A technikus
csodálkozva nézett rám, mire
nevetve megráztam a fejem.

– Nyugi, Puding csak trollkodik
– mondtam ki végül.

– Tényleg? Uhh. Jó. Mert



komolyan megijedtem.
– Nem kell. Csak viccel.
– Jó. Huh. Ez jó hír. És figyelj,

Bexi. A próbátok után nem lenne
kedved esetleg valamit csinálni? –
kérdezte belecsapva a közepébe.

– Ne haragudj, Gábor –
ingattam a fejem. – Nagyon
kedvesnek tűnsz, és az, hogy
Pabló barátja vagy, garancia arra,
hogy tuti nagyon jó fej vagy, de…
De sajnos nem – feleltem.

– Ó. Jó. Persze. Nem gond.
– Sajnálom – pillantottam rá



szomorúan.
– Megértem. Ezzel a gitárral

játszol holnap? – nyúlt a
hangszeremért.

– Igen – adtam át.
Gábor kivette a tokból és

elismerően bólintott.
– Hűha.
– Tudom – vigyorogtam.
– Ez zsír új – pislogott.
– Tegnap kaptam.
– A barátodtól? – puhatolózott,

mert bár látszólag megértette a
nemleges válaszomat, azért ez



általában nem megy ilyen
könnyen.

– A legjobb barátomtól –
javítottam ki, mert nem
szerettem volna azt mondani,
hogy a menedzseremtől. Egy
kívülálló számára, aki nem ismer
minket, ez túl szakmai
kapcsolatnak hat. Márpedig a
miénk egyáltalán nem az.

– Ah, klassz ajándék – ismerte
el. – Szóval olyan nem is létezik,
hogy klasszikus barátod, a szó
szoros értelmében? – faggatott,



számomra pedig kezdett kissé
terhessé válni Gábor tolakodása.
Mert azt, hogy „nem”, én például
nem tudom sokféleképpen
értelmezni. Az egyszerűen csak
nem.

– Nézd – köhintettem. – Nem
szívesen beszélek erről, annak
ellenére, hogy már hét perce
ismerjük egymást, remélem,
megérted – mondtam kissé
cinikus stílusban.

– Bocs. Ezt túltoltam – ismerte
be. – Mindig ez van.



– Nem gond, csak szerintem ne
provokáld ki, hogy a kedves
nemből egy agresszív nem
legyen. Mert ha mindenképpen
nem a válasz, akkor az legyen
kedves.

– Igazad van. Szóval van
barátod? – kérdezte, aztán, látva a
rezzenéstelen arcomat, elröhögte
magát.

– Csak vicceltem – győzködött.
– Vagy nem? – vigyorgott.

– Ühüm – sziszegtem zavartan.
– Bocs, mindjárt jövök – sétáltam



arrébb, és küldtem egy üzenetet
Pablónak.

„Gábor barátod egy segg!” –
küldtem el.

Azonnal elolvasta, és már jött
is a válasz.

„Tényleg? Olyan jó fej szokott
lenni.”

„Nem az!”
„Bocs. Segítsek?”
„Nem, kösz, itt van Puding.

Majd ő megoldja.”
„Sajnálom, Beki. De nincs

harag, ugye?”



„Nincs, csak könyörgöm, ne
akarjatok nekem randit
szervezni” – írtam.

„Oké. De most, hogy mondod,
van egy haverom…”

„Pabló, nem!” – üzentem meg
nevetve.

„Aki totál jó arc.”
„Hagyd abba!”
„Értelmes, vicces, jó hobbijai

vannak.”
„Nem érdekel.”
„Gyakran nézegeti a felhőket,

és megpróbálja kitalálni, hogy



milyen állatra hasonlítanak” –
fejezte be a sztorit, belőlem pedig
kitört a röhögés.

„Ezen nagyon nevetek!” –
üzentem meg megállás nélkül
nevetve.

„Miért?” – kérdezte, mire még
jobban rázkódni kezdett a
vállam.

„Ugye csak viccelsz?” – írtam
neki.

„Nem. Tegnap egy csikóhalat
látott az égen. Le is fotózta. Fent
van az Instáján.”



„Na jó, én kiégtem. Megyek
próbálni. A csikóhalas srácot
pedig NEM AKAROM
MEGISMERNI! Sőt, ha nem gond,
akkor egy barátodat sem” –
köszöntem el üzenetben, és a
könnyeimet törölgetve tettem el
a telefonomat a hátsó zsebembe,
majd a színpadon ácsorgó
Aszádhoz léptem.

– Puding – szóltam.
– Igen?
– Tudod, mire gondoltam? –

túrtam a hajamba vidáman.



– Mire?
– Hogy nem innál egy

limonádét?
– Limonádét? – meredt rám

értetlenül. – Tisztán?
– Igen, mert… – gondoltam át –

apró sortos, dekoratív lányok
szolgálnak ki, és az egyikük
bevállalósnak tűnik, szóval… –
magyaráztam, de sosem
fejezhettem be azt a mondatot,
mert Puding már le is rohant a
színpadról, és egyenesen a
limonádés stand irányába tartott.



Elégedetten néztem utána. Na,
akkor nézzük azt a hangbeállást,
gondoltam, és a mikrofonhoz
léptem.

Gábor visszaadta a gitáromat,
így átvetettem a pántját a
vállamon és megpengettem a
húrokat. Fantasztikusan szólt. A
ragyogó napsütésben
hunyorogva kezdtem bele az
Illúzióba, miközben körülöttem a
színpadot takarító személyzet
tevékenykedett, ügyet sem vetve
a próbámra vagy rám. A



hatalmas nézőtér kihalt volt,
csupán Körte és Nagy Márk ültek
a füvön, és engem figyeltek a
napszemüvegük lencséje mögül.
Mögöttük időnként sietve
elhaladtak a nyakukban
passtartót viselő szervezők, én
pedig sokadszorra kezdtem bele a
számba, amikor Gábor jelezte,
hogy újra próbáljuk meg.

– Oké – biccentettem felé, és
elkezdtem elölről.

– „Amikor úgy tűnik, minden
rossz, és a rosszat csak egy



rosszabb válthatja fel, amikor
örömet semmi nem okoz, mert
többé az öröm sem hoz örömet,
akkor tudom, hogy elveszítettelek,
talán örökre” – énekeltem, és
ahogyan a színpad előtt ülő Nagy
Márkra néztem, valahogy
szörnyen távolinak éreztem az
Illúzió sorait. Mintha ezer éve
történt volna, hogy apunál ültem
az ablakon át a hóesést bámulva,
és úgy tűnt, soha semmi nem lesz
már jó. Bő fél évvel később pedig,
a dalt próbálva, ott a szárszói



színpadon, egy nappal a fesztivál
kezdete előtt tényleg azt éreztem,
hogy végre minden a legnagyobb
rendben alakul az életemben. Ott
volt nekem Nagy Márk, ott volt a
lehetőség, hogy felvegyenek az
előkészítőre, ott voltak a
barátaim, és annyira elhittem,
hogy minden így maradhat. Tíz
perccel később pedig romokban
hevert az életem. Már megint.

– „Én, aki mindent feladtam
volna, te, akinek csak a játéka
voltam. Ki tudja, mi igaz, és mi



csak illúzió? Mi, akik elvesztünk a
múltban. Hol keresselek? Nem
tudom, hogy hol vagy…

Ki dönti el, mi igaz, és mi csak
illúzió? Én már biztosan nem” –
fejeztem be a dalt, és a színpad
előtt ülő Körte büszkén tapsolt,
Márk pedig felállt, és elindult a
pódium felé, mert ő következett.
Mosolyogva néztem Körtére, aki
egyszemélyes
rajongótáborommá vált a próba
alatt, és feltápászkodva a fűből
ugrálni kezdett előttem. Röhögve



figyeltem, hogy mit művel a
hatalmas, üres nézőtéren, aztán
Gábor odalépett hozzám, hogy
átvegye a gitáromat. Levettem a
nyakamból, és a kezébe adtam,
majd megtöröltem gyöngyöző
homlokomat, és a hátsó lépcső
felé indultam, hogy elhagyjam az
emelvényt.

– Jó voltál – biccentett felém az
egyik hangosító.

– Köszönöm szépen –
mosolyogtam rá kedvesen, és
leszaladtam a lépcsőn, aminek



alján belefutottam Márkba, akivel
váltottuk egymást.

– Hé – fogta meg a kezem, és
óvatosan körbenézett, hogy
megbizonyosodjon arról, nem lát
minket senki. Magával húzva
beállt az egyik hatalmas hangfal
mögé, ahol takarásban lehettünk
mindenki elől, és a derekamat
átfogva magához ölelt és
megcsókolt. Dögmeleg volt, rám
tapadt a ruhám a színpadon
töltött bő félóra alatt, mégsem
zavart Márk közelsége, sőt. A



nyaka köré fontam a karomat, és
viszonoztam a csókját.

– Nagy Márkot kérném a
színpadra – hangzott Gábor
hangja, aki a mikrofonba
kiabálva kereste Márkot.

– Menj – engedtem el, bár
eléggé nehezemre esett.

Márk lefejtette rólam a kezét,
és még egy gyors csókra
odahajolt, majd elindult a
színpadra.

Hevesen dobogó szívvel,
kicsattanó boldogsággal néztem



utána folyamatosan mosolyogva,
aztán megfordultam, és szó
szerint földbe gyökerezett a
lábam. Geri állt velem szemben a
kábelek és erősítők között, és
elégedett mosoly ült ki az arcára.
Jézusom! Vajon látott minket?
Vajon mikor érkezett? Vajon
mióta állt ott? Minden erőmet
összeszedve, maximálisan arra
koncentrálva, hogy természetes
legyen a viselkedésem, felé
indultam, és a lehető leglazábban
köszöntem neki.



– Szia, Geri.
– Szia, Beki – bólintott, és az

arcáról semmit nem tudtam
leolvasni, ezért kikerültem, és
terveim szerint egyszerűen
elsétáltam volna mellette, ami
majdnem sikerült is, de éppen,
amikor mellé értem, megragadta
a kezemet. Felvont szemöldökkel
néztem le a csuklómra, amit
fogott, aztán felé fordítottam a
kezem.

– Elengednél? – kérdeztem
meglepetten.



– Majd ha elmeséltél egy-két
dolgot – sziszegte mérgesen.

– Milyen dolgot? – játszottam a
hülyét, és amíg a szorítása egy
pillanatig sem engedett, a
pulzusom az egekbe szökött.

– Ne szórakozz velem! Amit
láttam az előbb – vágta a
képembe.

– Semmit nem láttál –
tagadtam azonnal.

– Gondolod? – emelte meg
lazán a szabad kezét, amivel nem
engem szorított, és meglengette



az arcom előtt a telefonját. Én
pedig megsemmisülten
lesütöttem a szemem. – Ha nem
akarod, hogy a videótok a neten
landoljon, akkor mesélj szépen –
váltott stílust, én pedig abban a
pillanatban tudtam, hogy ezt
cseszhetem. És nem. Nem
blöffölt. Felvett minket, ott
voltunk a kijelzőjén, hat vagy hét
másodperces videóban, ahogyan
a színpad hátuljában, a hangfal
takarásában csókolózunk. A vak
is láthatta, hogy a felvételen Nagy



Márk és én vagyunk. Ó, a rohadt
életbe.

Kirántottam a csuklómat Geri
szorításából, és figyelmen kívül
hagyva, hogy bepirosodott a
helye, reménytelen mozdulattal
túrtam bele a hajamba, majd
könyörgőn néztem Geri szemébe,
miközben a hátunk mögött a
színpadon elkezdődött Nagy
Márk próbája. A Nélküledet
énekelte. És fogalma sem volt
arról, hogy mi történik kábé tíz
lépéssel mögötte.



– Oké – tettem fel a kezem
riadtan. – Geri, ne csinálj
hülyeséget. Beszéljük meg –
próbálkoztam.

– Na, hirtelen már szeretnél
velem beszélgetni? – vigyorgott
gúnyosan. – Hihetetlen, hogy
ehhez ez kellett – mutatta fel újra
a telefonját.

– Ne csináld már – ingattam a
fejem, és nem sok hiányzott
ahhoz, hogy elbőgjem magam.

– Itt nem állhattok! – förmedt
ránk egy mellettünk elhaladó



hangosító.
– Elnézést – dünnyögtem, és

lesétáltam a lépcsőn, majd a
napsütésben megállva
megvártam, hogy Geri utánam
jöjjön.

Nem siette el a dolgot, egészen
elemében volt, lassan, ráérősen
lépkedett a lépcsőn,
folyamatosan a telefonja
kijelzőjét bújva. Azon tűnődtem,
hogy mennyi esélyem van arra,
hogy kikapom a kezéből, és
elrohanok vele. Vajon ki tudom



törölni, amíg utolér? Akkor aztán
bármit csinálhat, felőlem le is
üthet, de legalább nem lenne
meg az az átkozott felvétel! Geri,
mintha csak kitalálta volna a
gondolataimat, röhögve
megrázta a fejét.

– Már a felhőben van, Beki.
– A francba – sütöttem le a

szemem kínosan.
– Na. Halljuk. Mióta vagytok

együtt? Miért nem publikus?
Miért drámáztok hónapok óta?
Nélküled, Nem bírom… Mi ez a



cirkusz, ha közben itt a happy
endetek? – szegezte nekem a
kérdéseit.

Lerogytam a színpad mögötti
lépcsőre, és sóhajtva megráztam
a fejem.

– Ha elmondom, akkor
kitörlöd? – kérdeztem
meggyötörten.

– Mondd el, és meglátjuk –
zsarolt tovább.

Tehetetlenül bólintottam, és
széttártam a karomat. Nem volt
más választásom, abban a



pillanatban Geri jóindulatán múlt
minden, ami számít nekem, ezért
úgy döntöttem, szeretném hinni,
hogy van még benne
minimálisan abból a srácból,
akivel a gimiben jártam, és
belekezdtem.

– Április óta együtt vagyunk
Márkkal – mondtam ki. Gerinek
pedig sűrű barázdák jelentek meg
a homlokán. Sikerült
meglepnem, erre nem számított.
– A Nélküled, a Nem bírom és a
Hullócsillag-könyv megjelenése



előtt – meséltem. – A BPRP kiadó
tulajdonosa megtudta, és azt
tanácsolta, vagyis, dehogy
tanácsolta – ráztam meg a fejem.
– Azt mondta, így nem eladható
Márk két új száma és könyve,
ezért fejezzük be. Úgy tudja, hogy
eleget tettünk a kérésének –
ismertem be.

– De nem tettetek – mondta.
– Nem – ráztam meg a fejem.
– És azóta senki nem tud

rólatok?
– Nem.



– Hű – ült le mellém a lépcsőre.
– Basszus – fogta a fejét.

– Geri, tudom, hogy az elmúlt
időben nem voltunk kifejezetten
jóban, és tudom, hogy amit most
kérek tőled, az több, mint
egyszerű szívesség, de kérlek.
Nem, nem is kérlek. Könyörgöm,
ezt tartsd titokban, és töröld ki azt
a videót! – fohászkodtam, és
képtelen voltam elhinni, hogy
minden, ami fontos nekem és
számít, pont Geri kezében van.

Hosszas hallgatás után felém



nézett.
– Miért? Miért tennék ilyet?

Nem elég, hogy őt választottad,
neki írod a dalokat, őt támogatod,
de még együtt, közös erővel is
tönkre akartatok tenni.

– Geri! – néztem rá elképedve.
– Ez nem rólad szól.

– De szólhatna rólam is –
tűnődött. A fenébe.

– Hogy érted? – motyogtam
kábán.

– Gondolj bele, Beki –
mosolyodott el. – Mennyi minden



változott tegnap este óta. Miket
mondtál nekem? Milyen lekezelő
és lesajnáló voltál? Mennyire
megaláztál… – emlékeztetett. –
Most pedig itt ülsz mellettem a
könnyeiddel küszködve, és azt
kéred, mentsem meg annak a
karrierjét, akit a világon a
legjobban gyűlölök! Ez nem így
működik – fröcsögte.

– Oké – sóhajtottam. – Akkor
váltsunk stílust – bólintottam,
ráeszmélve, hogy Gerivel
semmire nem megyek sem a



könyörgéssel, sem pedig azzal,
hogy megkérem, viselkedjen
emberként. Egészen egyszerűen
azért, mert Geri nem nevezhető
embernek. – Mit akarsz? –
kérdeztem, felszegett állal.

– Mármint? – mosolyodott el.
– Mit kérsz azért a videóért? És

hogy tartsd a pofád? – förmedtem
rá.

– Na, ez már tetszik. Imádom a
harcias Bekit – kacsintott rám
elégedetten, mire kezdtem
komolyan dühbe gurulni.



– Van bármi benned, amit nem
mástól loptál? – vágtam az
arcába.

– Tényleg fel akarsz dühíteni? –
mutatta fel a telefonját.

– Nem, dehogy – vettem vissza
az indulataimból, és totálisan
sakkban tartva éreztem magam.
– Szóval. Hogyan kaphatom meg
a felvételt? – folytattam. – Mit
szeretnél?

– Írj nekem egy számot –
mondta ki egyszerűen. Bennem
pedig megfagyott a vér.



– Soha! – vágtam az arcába. –
Soha nem kapsz tőlem egy sort
sem!

– Soha ne mondd, hogy soha –
figyelmeztetett.

– Nem, Geri, felejtsd el! Mondj
valami mást, és megpróbálok
eleget tenni a kérésednek, de
nem kapsz tőlem számot –
sziszegtem.

– Hát, így nagyot zuhant az
alku tárgya, de lássuk csak, mit
kérhetnék! – töprengett, nekem
pedig kezdett fogyni a türelmem.



Tegnap este két dolgot említett.
Az elsőt kizártam. A másikat
számításba sem vettem.

– Na, nyögd már ki, hogy mit
akarsz – förmedtem rá.

– Ne sürgess! Olyan kiváltságos
helyzetben érzem magam –
szemétkedett. – Végül is, miért is
kérnék bármit? – gondolta át. –
Egyszerűbb feltenni ezt a
felvételt, kitálalni, hogy hónapok
óta átcsesztetek mindenkit, a
kiadótokat, a könyvkiadót, az
olvasókat, a rajongóidat, és



persze a Márkereket. Simán
kigolyózhatom Nagy Márkot a
francba, egyedül maradok a
kategóriámban, ha nem írsz
nekem egy számot, akkor nem
tudsz olyat ajánlani, amire
jobban vágynék, mint Nagy Márk
bukása – ismerte be.

– Rohadj meg, Geri! –
pattantam fel dühösen. –
Komolyan mondom, rohadj meg!
– vágtam az arcába.

– Milyen édes, amikor
szerelmes vagy – vigyorgott rám



önelégült mosollyal. – Értem nem
álltál ki ennyire.

– Annak is megvan az oka,
hidd el – fújtattam. – Tudod, mit?
– meredtem rá. – Posztold a hülye
videódat, kapaszkodj megint
másba, legyen meg a tizenöt perc
hírneved, egyedül úgysem
sikerül soha. Pusztíts el minket,
hidd el, kibírjuk, mert legalább
együtt vagyunk. Te viszont
egyedül fogsz megrohadni, mert
egy féreg vagy, és senki nem bír
megmaradni melletted! –



ordítottam az arcába.
– Ja, hogy most jön az a rész,

amikor el akarod hitetni velem,
hogy nem számít, ha kirakom ezt
a videót? – nevetett ki
lesajnálóan. – Nem veszem be,
Beki, látom rajtad, hogy blöffölsz.
Bármit megtennél azért, hogy
tartsam a számat, csak nem jók
az idegeid ahhoz, hogy ezt
tisztességesen végigjátszd velem
– látott át rajtam azonnal. Én
pedig megsemmisülten álltam
előtte, és szomorúan ingattam a



fejem. – Tudod, lehet, hogy
részben igazad van. Talán ha
kiposztolom, akkor nem történik
semmi – vonogatta a vállát. – De
talán mégis. Talán a ti kis
álomszerű kapcsolatotok pont
addig tart, amíg Nagy Márk
karrierje nem úszik el a francba.
Akkor aztán meglátjuk, hogy
kibírja-e melletted, tudva, hogy
miattad történt. És te kibírod-e
magad mellett, tudva, hogy te
cseszted el az életét. Az imádott
Márkodnak – fröcsögte, én pedig



nem bírtam tovább tartani
magam, és potyogni kezdtek a
könnyeim.

– Miért csinálod ezt? –
kérdeztem.

– Hogy miért? – állt fel ő is a
lépcsőről. – Mert megtehetem –
válaszolta egyszerűen.

– Gyűlöllek, Geri. Tiszta
szívemből – meredtem rá a
könnyeimen át.

– Na és? – tárta szét a karját. –
Eddig is gyűlöltél, mégis elvoltam
– vigyorodott el, és elindult,



engem pedig otthagyott a színpad
mögött bőgve. A pódiumról Nagy
Márk hangja hallatszott, ahogyan
a Hullócsillagot énekli.

„Nincs több fény,
A lámpákat leoltották rég,
Nem láthat senki,
Nem láthat senki a színpadon

túl.”
 
– És most mi lesz? – kiáltottam

Geri után, mire megfordult, és
tökéletesen kihasználva a
helyzetét visszalépett hozzám.



– Mivel?
– Mikor töltöd fel? – töröltem le

idegesen a könnyeimet.
– Tudod, mit? Nem töltöm fel –

kapta el a tekintetemet, és egy
pillanatra úgy tűnt, mintha
megsajnált volna. Csak egy
pillanatra. Már éppen nyitottam a
számat, hogy remegve hálát
mondjak neki, amikor hozzátette:
– Ha elintézel valamit.

– Bármit – ígértem meg
könnyelműen, mert azt hittem,
hogy rólam van szó.



Geri elmosolyodott és bólintott
egyet.

– Beszéld le Nagy Márkot arról,
hogy elvállalja a Pop/Rock-
zsűrizést.

– Mi? – kerekedett el a
szemem, és hitetlenkedve
felröhögtem, aztán, amikor
láttam, hogy Geri ezt komolyan
gondolja, kiült a döbbenet az
arcomra. – Te normális vagy?

– Igen – felelte. – Még sehol
nem jelentették be, hogy zsűrizni
fog, tegnap este óta folyamatosan



figyelem az oldalakat, de semmi.
Dobja vissza!

– De miért? – kérdeztem
elképedve.

– Mert… – kezdte.
– Mert abban bízol, hogy akkor

téged keresnek meg –
válaszoltam meg a kérdésemet
helyette.

– Igen – ismerte be.
– Nem fognak! – förmedtem rá

idegesen. – Semmit nem tettél le
az asztalra ahhoz, hogy egy ilyen
pozícióban tetszelegj! Ha Márk



vissza is mondaná a felkérést,
akkor is a kilencszázezredik vagy,
akire gondolnának! Végig kéne
zsarolnod az egész
zenészszakmát ahhoz, hogy ott
ülj abban a székben és bíráskodj!
– üvöltöttem az arcába. És azt
hiszem, sikerült Geri lelkébe
tipornom, mert kissé eltorzult az
arca.

– Nem érdekel! – ordított vissza
közel hajolva az arcomhoz,
miközben megragadta a
csuklómat, és csavart rajta egy



erőset. – Ha én, aki megnyertem,
nem kellek a műsornak, akkor a
második helyezett Nagy Márk se
legyen benne! Intézd el, vagy
felrakom a rohadt videótokat! –
mondta, és éreztem az arcomon a
nyálát, ahogyan a heves beszéde
közben kifröccsent a száján.

– Engedd el, te szarházi! – szólt
hirtelen egy hang mögülünk,
mire Geri azonnal elengedte az
alkaromat, és ellépett tőlem,
majd szembefordult Pudinggal.

A csuklómat dörzsölgetve



néztem a jelenetet, ahogyan az
Aszád megindul felé, Geri pedig
gyáva módon hátrál feltartott
kézzel, amolyan „semmi balhé,
jó?” mozdulattal. Puding
odalépett hozzá, és megragadva a
pólója nyakát magához rántotta.
Az anyag reccsent, Geri pedig
hisztérikus kiabálásba kezdett,
amint a tetovált kezek között
érezte magát.

– Ne! Nenenene! Holnap
fellépésem van! – kiáltotta
védekezően.



– Annak örülj ember, ha
megéred a holnapot! – lökött
egyet rajta Puding. Geri
elveszítve az egyensúlyát a földre
zuhant, majd bosszúsan nézett fel
az Aszádra, aki mellélépve
felvette a leesett telefont, és egy
jól irányzott mozdulattal
nekidobta a színpad hátuljának. A
készülék nekicsapódott a
vasszerkezetnek, és betört
kijelzővel zuhant a fűbe. –
Takarodj innen – förmedt Puding
Gerire, aki négykézláb iszkolt



arrébb, majd amikor biztos
távolságban tudta magát,
feltápászkodott, felkapta a betört
telefonját, és elrohant a színpad
mellett.

Ott álltam a könnyeimtől csak
homályosan látva. Puding
odalépett hozzám, szorosan
átölelt, és miközben a nyakába
bőgtem, ő a hajamat simogatta,
és folyamatosan szidta Gerit.



18.

Márk a színpadon énekelt, már
majdnem egy órája tartott a
beállása, miközben mi Pudinggal
az emelvény mögötti lépcsőn
ültünk. A vállamat átkarolva
türelmesen várta, hogy
befejezzem a bőgést, majd
amikor már csak szipogtam, és a
kezemben tartott összegyűrt
zsebkendőből tépkedtem le
cafatokat, oldalra fordítottam a



fejem, és ránéztem.
– Mennyit hallottál? –

kérdeztem.
– Kábé mindent – felelte. –

Jöttem elmesélni, hogy a
limonádés csaj, akihez
odaküldtél, felpofozott, de aztán
megláttam, hogy veszekedtek, és
meghúztam magam a színpad
mellett.

– Értem – suttogtam. –
Sajnálom, hogy felpofoztak –
töröltem meg az orromat a
zsebkendővel.



– Semmi gond – rázta meg a
fejét. – Lehet, hogy korai volt
megfognom a seggét – gondolta
át, mire halványan
elmosolyodtam. – Szóval te és
Márk.

– Igen – bólintottam
szomorúan.

– Bazki, miért nem mondtad?
– Senki nem tudta – feleltem. –

Csak Lili, de azt meg nem tudtam,
hogy ő tudja – motyogtam.

– Jól van, Beki, de érted.
Mindenki hülyének nézett, pedig



tudtam, hogy láttalak titeket, és
nem álmodtam! – fújtatott
sértetten. – Legalább nekem
elmondhattad volna. Azt hittem,
hogy megőrültem!

– Bocs – pillantottam rá
megbánóan.

– Nem gond. De… Akkor jól
láttam, ugye?

– Igen – ismertem be.
– És utána hánytam, ugye?
– Igen.
– Oké. Akkor minden stimmel

– húzta össze a szemét, és úgy



tűnt, nincs több kétes emléke. –
És… Április vége óta titokban
tartottátok?

– Aha.
– Akkor az történt, amíg Körte

Londonban volt! – tátotta el a
száját úgy, mint aki óriási
felfedezést tett.

– Igen.
– Beszarás – pislogott maga elé.

– Balogh frankón beleugatott
ebbe?

– Igen. Azt mondta, nem lenne
hiteles Márk könyve és a két új



száma, ha kiderül, hogy megint
együtt vagyunk. Nem eladható.
Vagy mi – ingattam a fejem.

– Azért ez durva – hüledezett. –
Miért nem szóltál Körtének?
Szétcsapott volna mindenkit.

– Pont ezért – feleltem. – Túl
sok forgott kockán, Márk
karrierje, Körte állása a kiadónál,
ha Körte lelép onnan, akkor mi
lesz veletek… Láncreakció. Nem
vállalhattuk.

– Kösz. Ez rendes volt tőletek –
mosolygott rám, majd tekintetét



a csuklómra szegezte, ahol
pirosan kirajzolódott Geri
szorítása, és Puding bedühödött. –
És a szarfej most fenyeget.

– Igen. De igazából a mi
hibánk. Nem kellett volna
ennyire óvatlanul…

– Beki, ne csináld már, hogy ti
tehettek arról, hogy meglátott
titeket az az állat, és most zsarol.

– Álljon be a sorba –
motyogtam dühösen, jelezve,
hogy idén nem Geri lesz az
egyetlen, aki valamivel sakkban



tart.
– És most mit fogsz csinálni?

Szólnod kell Körtének – közölte,
én pedig automatikusan
megráztam a fejem.

– Nem! Nem, nem! Legyünk
túl ezen a hétvégén, holnap jön
Balogh az új reménységével, ha
Körte megtudja, mi volt
áprilisban, amíg Londonban volt,
Baloghot a saját nyaralójában
nyírja ki és ássa el a kertben.

– De Beki, robbanni fog a
bomba, ha Geri kiposztolja a



videót, akkor végetek van.
– Tudom – kattogott az agyam

folyamatosan.
– Ráadásul Márk biztos, hogy

kinyírja! – tette hozzá. – És akkor
Geri hulláját Baloghé mellé kell
ásnunk.

– Puding – motyogtam kábán. –
Azt hiszem, hogy erről Márk sem
tudhat.

– Viccelsz, ugye? – kerekedett
el a szeme.

– Holnap egy fesztiválon
lépnek fel több ezer ember előtt!



– közöltem. – Ha Márk megtudja,
hogy mi történt, akkor nekimegy.
Tudod, hogy megteszi.

– Talán nem is lenne baj.
– De igen! – kontráztam. –

Gondolj bele, mi volt a CsASz-
forgatás után. Szétszedték
Márkot, Geri pedig megnyerte a
műsort. Ő egy vérszívó,
másokból táplálkozik, ha megint
leüti Márk, akkor maga mellé
állítja a közvéleményt, ráadásul
úgy, hogy azt fogja mondani, a
videó miatt tette.



– Bazki – gondolta át Puding. –
De akkor mi lesz? Ha Körte nem
tudja és Márk sem, közben pedig
nem teszed meg, amit Geri kér, és
nem beszéled le Márkot a
zsűrizésről, akkor kiposztolja a
videót, megtudja Balogh meg
kábé mindenki, és nektek
komolyan végetek van, Beki –
dörzsölte meg az arcát, és látszott
rajta, hogy nem szokott ennyit
gondolkodni, teljesen kimerült
tőle.

– Van még egy megoldás –



suttogtam.
– Mi? – pillantott rám.
– Amivel mindent

megmenthetek – sütöttem le a
szemem.

– Mi az, Beki?
– Megteszem, amit kér –

szipogtam. – Adok neki egy
számot – mondtam ki, és abban a
pillanatban összetört bennem
valami.

– Nem teheted! – tátotta a
száját Puding.

– Értsd meg, hogy csak akkor



szerezhetem vissza azt a rohadt
videót, és maradhat minden úgy,
mint most van. Vagyis nagyjából.

– Nem fog megállni egynél,
Beki. Hülye lenne! Életed végéig
zsarolni fog, ha egyszer sikerül
megtörnie, akkor vérszemet kap.
Ráadásul hogy magyarázod ki a
BPRP-nél, hogy egy MusicNotes-
os előadónak írsz számot?

– Pszeudonim leszek.
– Mi?
– Álnéven tüntethetnek fel

rajta.



– Ne, ne, ne – rázta a fejét. –
Beki, tönkreteszed az életed, ha
ebbe belemész.

– Vagy az enyémet, vagy
mindenki másét? – tártam szét a
karom tehetetlenül.

– Basszus. És miért? Miért én
vagyok az egyetlen, aki erről tud?
– meredt az ég felé idegesen. – Ha
most leiszom magam, van esély
arra, hogy elfelejtem az egészet?
– nyöszörgött.

– Nincs – szóltam szomorúan. –
Sajnálom, hogy belekeveredtél.



És köszönöm, hogy megvédtél –
hajtottam a fejem a vállára.

– Nincs mit – bólintott
idegesen. – Bárcsak ne fogtam
volna meg a limonádés lány
seggét, ne pofozott volna fel, és
ne jöttem volna hátra elmesélni –
dünnyögte, én pedig bátorítóan
megveregettem a karját, és
feltápászkodtam.

– Megyek előre, megnézem
Márk próbájának a végét – álltam
fel.

– Beki.



– Hm? – fordultam vissza.
– Szólj, ha kellek. Bármihez. Ha

kell, hozom az ásót – ajánlotta fel
önzetlenül, mire hálásan
elmosolyodtam.

– Köszönöm szépen. Mindent.
– Ugyan – legyintett fáradtan. –

Vedd fel a napszemüveged, szét
van bőgve a fejed – tanácsolta.

Én pedig szót fogadtam, és
eltakartam a kisírt szemem a
napszemüvegemmel, majd
megkerültem a színpadot, és az
üres nézőtérre sétáltam. Márk a



színpadon állt a mikrofon előtt, és
a tűző napsütésben énekelt.

Amikor meglátott,
elmosolyodott a Nem bírom
közben, és tekintetével követte a
mozgásom, ahogyan odasétálok
Körtéhez, Lilihez és Bettyhez,
akik időközben már visszaértek
az óriáskeréktől, és Márk
próbáját nézték.

– Merre voltál, gyerek? –
pillantott rám Körte.

– Csak Pudinggal hátul –
mutattam a színpad mögé.



– Elmesélte, hogy felpofozta a
csaj?

– Igen – erőltettem egy
mosolyt az arcomra, és
megpróbáltam természetesnek
tűnni, miközben a szemem
sarkából láttam, ahogyan Geri az
egyik bódé pultjánál ácsorogva
várakozik.

– Hozok vizet, kértek valamit?
– kérdeztem körbe.

Körte a válla felett
hátrapillantott, és bosszúsan
megrázta a fejét.



– Ne menj oda egyedül, ott van
Nádor.

– Nem lesz gond –
legyintettem, és már el is
indultam.

Márk összeráncolt homlokkal
nézte, ahogyan ellépek a
többiektől, és a pult felé indulok.

– „Gyűlölt pillanataink emléke
felemészt, közös múltunk összes
perce kísért, / Hamis mosolyod
reményeket ígért, és én elhittem
neked az összes mesét” –
énekelte, én pedig odaértem a



pulthoz, és háttal állva a szinte
üres nézőtérnek, valamint a
színpadnak is, megálltam, egy
egész embernyi helyet hagyva
magam és Geri között.

– Mit adhatok? – érdeklődött a
lány.

– Hat szénsavmentes vizet –
mondtam, mire a pultoslány
lehajolt a hűtőhöz, hogy kivegye
belőle a palackokat. Oda sem
fordulva Gerihez, megszólaltam.

– Egy szám, nem tüntetsz fel
dalszerzőként és szövegíróként,



kitörlöd azt a videót, és soha
többet nem keressük egymás
társaságát, Márkot pedig békén
hagyod örökre – jelentettem ki.

Geri kérdőn felém nézett és
elmosolyodott.

– Na! Alakul ez – biccentett
elismerően.

– Nem alakul semmi, ez van,
ha nem tetszik, akkor mehetsz a
francba – fújtattam.

– Rendben van. De lenne itt
még valami.

– Nem, Geri, nem lehet semmi.



Az van, amit mondtam, és kész –
néztem magam elé a pultoslány
mozgását követve, aki a hűtő
hátuljába mászva próbálta
kivenni a hidegebb palackokat.

– Dehogynem – kontrázott
Geri. – Valami olyat kérek, amit
neki írtál eredetileg.

– Mi van? Te beteg vagy,
komolyan, nézesd meg magad! –
fordultam felé szájtátva.

– Mielőtt még azt hinnéd,
bármi személyes jellegű
mögöttes tartalma van ennek a



kérésnek, ki kell, hogy
ábrándítsalak. Csak arról van szó,
hogy tudom, nekem szart fogsz
írni, neki meg nem. Úgyhogy
gondold át, mit szánsz nekem,
izgatottan várom.

– És mi van, ha adok egyet,
amit Márknak írtam, de szarnak
tartod? – gondoltam át.

– Neki nem írsz szart – rázta
meg a fejét.

– Tessék, a hat víz – adta oda a
lány, én pedig az ölembe fogva
átvettem.



– Köszönöm szépen.
Mennyivel tartozom? –
kérdeztem.

– Hagyd, majd intézem –
legyintett Geri.

– Ó, tényleg? – erőltettem egy
vigyort az arcomra. – Köszönöm,
Geri, te egy szeretni való ember
vagy – pislogtam rá unottan.

– Várom a számomat.
– Töröld a videót.
– Majd ha kaptam valamit –

mondta.
Idegesen megfordulva



visszaindultam a többiekhez, és
leültem a húgom mellé, majd
egyesével átadtam a jéghideg
üvegeket. Időközben
megérkezett Puding is, így
valamennyien Nagy Márkot
figyeltük a színpadon.

– Minden oké volt? Nádor nem
szólt be? – kérdezte Körte. Láttam
a szemem sarkából, ahogyan
Puding megfeszül, és dühösen
mered maga elé.

– Nem, semmi nem történt –
hazudtam, és belekortyoltam a



jéghideg vízbe.
„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.
Nem akarom, hogy hívj, hogy

írj, hogy várj, hogy bánd,
hogy utánam rögtön találj

mást.
Hogy keress, hogy felejts, hogy



szeress, hogy utálj, hogy bánts,
hogy lásd az összes hibám.
Nem akarok emlékezni rád,

soha már” – énekelte Márk a
színpadon, és Gábor biccentve
jelzett felé, hogy végeztek, ennyi
volt, kész a beállás.

Márk izzadtan bólintott, és a
szikrázó napsütésben visszatette
a mikrofont a helyére, majd a
hátsó lejáró használatát elkerülve
egyszerűen leugrott a színpadról
a nézőtérre, és odasétált hozzánk.
A fűben ülve, a kezemet feltartva



nyújtottam neki egy bontatlan
hideg vizet, mire bólintva átvette,
de megakadt a tekintete valamin.
Idegesen lecsavarta a kupakot, és
beleivott a palackba, majd
karjával megtörölte a homlokát,
és rám nézett a napszemüvege
mögül.

– Mi történt a csuklóddal? –
kérdezte idegesen rágózva. Ekkor
mindenki felém fordult, és a
karomon lévő véraláfutásra
pillantott.

– Gyerek, mi a szar…? – húzta



össze Körte a szemöldökét.
– Ja, ez… – dörzsöltem meg

automatikusan, mintha csak le
tudnám törölni. Ahogyan Körte
és Márk nézték a kezemet,
rájöttem, soha nem tudhatja meg
egyikük sem, hogy mi történt a
színpad mögött. Mert azt Geri
nem élné túl. És fogalmam sincs,
ki lenne a gyorsabb. Körte vagy
Nagy Márk.

– Hülyültünk a színpad mögött,
és véletlenül erősebben fogtam
meg a karját – mentett ki a



szorult helyzetből Puding.
– Megőrültél, ember? – sózott

egy hatalmasat Körte Puding
fejére, amitől valószínűleg sokáig
csengett az Aszád füle. Puding
fájdalmasan kapott az azonnal
kipirosodott füléhez.

– Nem, nem! – szóltam közbe
Pudingot védve. – Véletlen volt,
semmi komoly.

– Jó, de nézd már meg a kezed!
Ezerszer megmondtam, hogy
nem játszunk állat módjára!
Emlékszel, mi történt a múltkor,



amikor össze kellett varrni Evelin
fülét! – szidta le újra Körte
Pudingot, aki kelletlenül tűrte, és
folyamatosan bocsánatot kért.
Kínlódva hallgattam őket,
miközben Márk szótlanul
kortyolgatott a szájához tartott
palackból, és idegesen nézett.
Rám. Vagyis a csuklómra.

– Kérném a színpadra Nádor
Gergőt! – szólt Gábor a
mikrofonba.

A hívás hallatán anélkül, hogy
összebeszéltünk volna, azonnal



feltápászkodtunk, és elindultunk
visszafelé a busz irányába.
Valamiért nem akartuk
meghallgatni a próbáját.

Ahogyan a pultok felé
lépkedtünk hatan, a bódétól
ellépő Geri a menedzserével,
Pível kiegészülve sétált velünk
szemben a színpad irányába.
Amikor már majdnem elhaladtak
mellettünk, Pí széles vigyorra
húzta a száját.

– Mi van, banán? – biccentett
Körte felé.



– Kérdezd anyádat, jól
mulattunk az éjjel – vágta rá
kapásból Körte, és már tovább is
haladtunk. Nos. A jelek szerint
ezt megbeszélték.

Hátra sem néztem a színpad
felé, csak kimentem a kordonok
közt, és felszálltam a buszra,
aminek az ajtaját Sanyi kinyitotta
előttünk.

Az ülések közt hátrasétálva
beültem a legutolsó sorba, és a
csuklómat masszírozva
gondoltam át a délutáni próbát,



miközben elindultunk. Márk
ügyet sem vetve arra, hogy ez
furcsa vagy sem, hátrajött
hozzám, és levágta magát
mellém.

– Elmondod, vagy kiverjem
belőle? – kezdte minden
bevezetés nélkül.

– Mire gondolsz? – kérdeztem
megjátszva, hogy nem értem.

Márk idegesen levette a
napszemüvegét, és megrázta a
fejét.

– Beka, hónapok óta



hazudozunk együtt, szerinted
nem tudom, hogy mikor vetítesz?
Nem Puding szorította meg a
csuklódat, Geri volt.

– Nem, nem – próbálkoztam,
de esélyem sem volt, Márk
közbevágott.

– Ott voltam az Aranycsermely
backstage-ében, láttam, amikor
ugyanezt már egyszer
megjátszotta. Miért hazudsz
nekem, Beka? Mi történt? –
kérdezte a szemembe nézve.

– Márk, maradj ki ebből –



motyogtam erőtlenül.
– Miből? Mi az, amiből ki kell

maradnom? Ő volt? Tényleg ő
szorított meg így? – borult el az
agya egy pillanat alatt.

– Nem fontos – próbálkoztam.
– Beka – dörzsölte meg a

homlokát. – Mondd el, hogy mi
történt!

Tehetetlenül lehunytam a
szemem, és feltoltam a
napszemüvegemet a fejemre.
Ekkor Márk elkerekedett
szemmel meredt rám.



– Te sírtál??? – kérdezte
indulatosan, és az előttünk lévő
ülés támlájára feszült keze. Az
alkarján kidagadtak az erek.

– Nem, vagyis… –
nyöszörögtem – Oké, elmondom,
de kérlek, hogy ne borulj ki, és ne
csinálj semmi hülyeséget –
sütöttem le a szemem. Márk
reakció nélkül hallgatott, arra
várva, hogy kezdjem el. –
Szóval… Mielőtt a színpadra
mentél. Geri látott minket.
Együtt. Csinált egy videót is, és



utána… – ingattam a fejem –
utána azt mondta, hogy feltölti,
hacsak nem…

– Hacsak nem? – húzta ki
belőlem Márk.

– Hacsak nem írok neki egy
dalt. Vagy léptetlek vissza a
Pop/Rock-zsűrizéstől. És… –
dörzsöltem meg a szemem,
amiből újra folyni kezdtek a
könnyeim – és én ígértem neki
egy számot, hogy hallgasson, és
oda fogom adni neki a Valaholt,
mert az már kész van, és talán



elég jó, hogy lenyugodjon, és
kitörölje a felvételt, amivel most
úgy néz ki, hogy zsarol –
ismertem be.

– Bántott téged? – kérdezte
halk, kimért hangon.

– Nem, csak megfogta a
csuklómat, és… És akkor jött
Puding, és ellökte, de kérlek,
hogy ezen ne idegeskedj, mert
már elintéztem, és nem történt
semmi, minden rendben lesz –
mondtam, de közben Márk
felpattant. – Mit művelsz? Márk,



ne! – ordítottam el magam, mire
a buszon mindenki hátranézett.

– Sanyi! – szólt előre Márk. –
Nyisd ki az ajtót!

– Mi a…? – forgatta a fejét
Körte.

Márk határozott léptekkel
elsétált mellette a busz elejébe,
én pedig a szám elé kaptam a
kezem. Sanyi satufékkel
megállította a járművet, és
kivágta az ajtót, Márk pedig
leugrott a lépcsőről.

– Gyerek, mi a szar történik? –



kérdezte Körte széttárt karral.
– Állítsd meg Márkot! –

üvöltöttem.
– Miért?
– Mert… Mert szerintem

megöli Gerit! – mondtam, Körte
pedig egy pillanatig sem hezitált
vagy kérdezett bármit,
egyszerűen lesietett a busz
lépcsőjéről, és a fejét kapkodva
nézett körbe, hogy merre lehet
Márk. Puding, Lili és Betty
pislogás nélkül meredtek hátra
felém, de képtelen voltam bármit



mondani nekik, csak a
hátraforduló Sanyira néztem
hullafehér arccal.

– Menjünk vissza a fesztiválra –
motyogtam. Sanyi beletaposott a
gázba, és visszakanyarodott,
amitől eldőlve nekizuhantam az
ablaknak. A fejem koppant az
üvegen, de én semmi másra nem
tudtam gondolni, csak arra, hogy
remélem, Körte meg tudja állítani
Márkot.

A fesztivál bejáratánál Sanyi
csikorogva fékezett le, és



kinyitotta az ajtót, én pedig
mindenkit megelőzve leugrottam
a lépcsőről és berohantam a
kordonok között egyenesen a
színpad irányába. Puding
szorosan mögöttem jött, kissé
lemaradva pedig Lili és Betty,
akik egyáltalán nem értették az
egészet.

Az üres nézőtérre érve láttam,
ahogyan Geri a színpadon állt,
kezében a mikrofont fogta, de
nem énekelt, csak várta, hogy mi
fog történni, mert vele szemben



csak annyit látott, hogy Nagy
Márk rohan felé a nyomában
Körtével. Az üres nézőtérre érve
a levegőt kapkodva
megtorpantam, és csak figyeltem
az eseményeket Pudinggal. Márk
odaért a színpadhoz, de ahelyett,
hogy megkerülve a lépcsőn ment
volna fel, megkapaszkodott az
emelvény elején, egy pillanat
alatt felhúzta magát, és már ott is
állt Gerivel szemben, aki riadtan
feltartotta a kezét a mikrofonnal
együtt.



– Hé, hé! Nyugi! Gondolkozz,
Márk! Ne ismételd meg a
Pop/Rock-főpróbát, szarul jöttél ki
belő… – kezdte.

– Márk, állj le! – üvöltötte Körte
rohanva, Márk pedig egyikükre
sem hallgatva megragadta Geri
pólóját a nyakánál fogva, maga
felé húzta, és egy határozott
mozdulattal lefejelte. A mikrofon
közelsége miatt hallottuk a
reccsenést, ami lehetett Geri
pólója, de akár az orra is, majd
ezt követően úgy csuklott össze a



színpadon, mint egy rongybaba.
A fehér pólóját elborította az
orrából kiserkenő vér, és
nyöszörögve fetrengett a
színpadon, tenyerét az orrához
szorítva. Márk idegesen állt
mellette, és szánakozva nézett le
rá. Pont úgy tűnt, mint aki nem
éri be ennyivel, én pedig félve
húztam össze résnyire a szemem.

– Baszd meg! – üvöltött Márk
Gerire, és egy pillanatig hezitált,
majd gyomron rúgta, amitől Geri
még kisebbre kuporodott, és a



színpad közepén magzatpózban
fetrengve jajgatott. A menedzsere
azonnal odarohant hozzá, hogy
felsegítse. Eközben Márk egy laza
mozdulattal leugrott a színpadról,
amihez Körte akkor ért oda. Egy
szót sem szóltak, csak elindultak
visszafelé egymás mellett sétálva,
mindkettő ideges és gyors
léptekkel haladt a gondolataikba
merülve.

Amikor odaértek hozzánk, már
semmi nem érdekelt, egyszerűen
megöleltem Márkot, a nyakába



fúrtam az arcom, és támogatóan
adtam neki egy puszit, majd
megfogtam a kezét, és úgy
szálltunk fel a buszra. Körte látta
a jelenetet, de úgy tett, mintha
nem vett volna észre semmit,
egyszerűen csak felszállt
utánunk, és ránézett Sanyira.

– Húzzunk el innen, de rohadt
gyorsan – adta ki az utasítást.

A buszon ülve mindenki
kínosan hallgatott és maga elé
bámult. Próbáltam elkapni Körte
tekintetét, de nem nézett rám,



csak a szakállát tekergette, és
gondterhelten ingatta a fejét.
Ahogyan Márk mellett ültem,
fogalmam sem volt, hogy mit
mondjak, egyszerűen csak
megszorítottam a kezét, mire
óvatosan felém pillantott félve a
reakciómtól. Legutóbb, amikor
megütötte Gerit, szakítottam
vele. Tudtam, hogy ez jár a
fejében, és szerettem volna
megnyugtatni, hogy most
eszemben sincs ilyesmi,
függetlenül attól, hogy éppen



romokban hever a világunk,
ezért csak odahajolva hozzá a
vállára hajtottam a fejem és
lehunytam a szemem, Márk
pedig adott egy puszit a
homlokomra. Amikor
kinyitottam a szemem, Körtét
láttam magam előtt, ahogyan
féloldalasan ül az első ülésen és
minket néz töprengve. Végül
felállt, és komoran hátrasétált
hozzánk.

– Minden szart elmondtok
nekem, ha visszaértünk, az



elejétől egészen a végéig! –
kezdte mérgesen, és azt láttam
rajta, hogy most aztán tényleg
ideges.

– Rendben – bólintottam.
– De előtte tudnom kell…
– Igen? – pillantottam rá félve.
– Mióta tart újra a kis

lamúrotok?
– Április vége – mondtam ki

elhúzva a számat.
Körte átgondolta a hallottakat,

és ököllel az ülés támlájára
csapott.



– Tudtam! Csesszétek meg,
tudtam, hogy történt valami,
amíg Londonban voltam –
mondta leginkább saját magának,
és a fejét rázta.



19.

Mikor visszaértünk Balogh
nyaralójába, a többiek még
mindig kint voltak a medencénél,
az érkezésünkre pedig bejöttek a
nappaliba, hogy köszöntsenek
minket, de nem pontosan olyan
állapotban értünk vissza, mint
amire számítottak, így kissé
lefagyva meredtek ránk.

– Mi történt? – kérdezte Evelin
csodálkozva, látva a megviselt



társaságot.
– Ne most – szólt rá Körte. –

Felfelé! Mindketten. Nyomás –
szólt Márkra és rám, és anélkül,
hogy bárkinek bármit mondtunk
volna, felmentünk a szobámba.

Körte bevágta mögöttünk az
ajtót, és mérgesen meredt ránk.
Márk a fal mellett állva idegesen
gondolkodott a történteken, én
pedig lehuppantam az ágyra, és
magam elé bámultam.

– Halljam, valaki kezdje el –
szólt ránk Körte.



– Oké – vállaltam magamra a
megtisztelő feladatot. – De eléggé
ideges leszel – húztam össze a
szemem.

– Ennél, gyerek? Ennél
idegesebb leszek? – üvöltötte le a
fejemet.

– Majd meglátod – motyogtam.
És belekezdtem.

Mindent elmondtam, egészen
onnantól, hogy Körte elment az
esküvőről, egészen odáig, hogy
Márk visszarohant Gerihez, aki
valószínűleg azóta is a színpadon



fetreng kidőlve. Körte egyszer
sem szakított félbe, türelmesen
hallgatott, de gyakran láttam
annak a jelét, hogy nem teljesen
nyugodt. Például furcsán
kidudorodtak az erek a nyakán, a
légkonditól függetlenül is
gyöngyözött a homloka, gyakran
ökölbe szorult a keze, és mintha
ugrált volna az ideg a bal
szemében, mert időnként tikkelt.

– Hát, kábé ennyi – fejeztem
be, és még nekem is furcsa volt,
hogy viszonylag rövid időn belül,



nagyjából tíz perc alatt el tudtam
mesélni a két hónap eseményeit
az összes zsarolással, bujkálással,
rettegéssel és pánikkal együtt.
Mindentől függetlenül óriási
megkönnyebbülést éreztem,
amiért végre színt vallhattam.
Kár, hogy ezzel egyedül voltam,
ugyanis a menedzserem
szemmel láthatóan sokkot
kapott. – Körte? Körte, jól vagy? –
érdeklődtem, mert hiába
fejeztem be, Körte nem reagált.
Sőt, nem mozdult. És nem is



pislogott. – Oké, mielőtt leüvöltöd
a fejem, te voltál az, aki azt
mondtad, mindenkinek vannak
titkai. És nekem is lehetnek.
Egészen addig, amíg nem
illegális. Vagy nem Gerivel
kapcsolatos. Hát, ma Gerivel
kapcsolatos lett. És már tudsz is
róla – próbáltam kicsit pozitív
színben feltüntetni magamat.

– Bazki – nyögte ki végül az
első szót, ami eszébe jutott. –
Hirtelen… – dörzsölte meg az
arcát idegesen – hirtelen nem is



tudom, hogy kit öljek meg – rázta
a fejét. – Baloghot? Botondot?
Nádort? Márkot? – sorolta.

– Na! Engem miért? Te is
lefejelted volna Gerit, ha tudod,
hogy bántotta Bekát… – kérte ki
magának Márk.

– Nem azért, hülye! Azzal
semmi bajom – förmedt rá Körte.
– De mit keresett a gyerek tegnap
éjjel a szobádban? – meredt rá
indulatosan. Jó, talán ezt nem
kellett volna elmesélnem,
mármint csak annyit, hogy ott



töltöttem az éjszakát, de ha már
úgyis őszinte perceket
játszottunk, gondoltam, jobb, ha
Körte mindent tud.

Márk azonnal kapcsolt, és
kínosan elhúzta a száját.

– Ja, hogy az… – gondolta át
visszafojtott vigyorral. – Oké, arra
nincs mentségem – közölte
egyszerűen.

– Szétcsaplak! – tartotta fel a
mutatóujját Körte fenyegetően. –
De csak azért, mert a gyerekről
van szó – tette hozzá. – Amúgy



pacsi – emelte fel a kezét, Márk
pedig röhögve belecsapott.

– Hé! – meredtem rájuk
dühösen. – Itt vagyok, nem
zavar? – kérdeztem értetlenül.

– Bocs – intett Körte, de azért
még egyszer összeröhögtek
amolyan fiúsan, mire örömmel
nyugtáztam, hogy a jelen
körülmények között is van idejük
erre. – Szóval – sóhajtotta a fejét
ingatva. – Még egyszer az elejét –
kezdte. – Mit mondott neked
Balogh áprilisban? – nézett a



szemembe elképedve.
– Hogy bebukik Márk karrierje,

ha a Hullócsillag-könyv és a két
szakítós szám megjelenése előtt
kiderül, hogy megoldódtak a
dolgaink és együtt vagyunk.

– Ilyet nem kérhet tőled! Miért
nem jöttél hozzám, gyerek? Miért
nem mondtad el? – meredt rám
értetlenül.

– Mert – ráztam meg a fejem
szomorúan. – Mert féltem, hogy
úgy reagálsz majd, hogy bajod
lesz belőle. És akkor a többieknek



is.
Körte átgondolta, és kissé

megenyhült arccal nézett rám.
– Jó gyerek vagy te –

mosolyodott el. – Igaz, most
legszívesebben szétcsapnálak,
amiért két hónapig totál
hülyének néztél, összevissza
hazudoztál és végig átvertél –
gondolta át a hallottakat. – De
azért jó gyerek vagy – tette hozzá
újra. – Na jó! Akkor, ha már
ekkora szarkupacot csináltatok,
kezdjünk el takarítani – váltott át



a problémamegoldó üzemmódra.
– De előtte… – akadt meg – nem
hiszem el, hogy két hónapig
titokban tudtátok tartani! – ámult
el. – Hogyan?

– Nehezen – ismertem be.
– Senki nem tudta?
– Csak Lili. De mi viszont nem

tudtuk, hogy ő tudja… –
forgattam a szemem. – És ma
Puding is megtudta.

– Hah! Akkor nem is álmodta
részegen, hogy ti… – tátotta a
száját Körte.



– Nem, az tényleg megtörtént –
sütöttem le a szemem kínosan.

– Gyerek! – szidott le újra. –
Csalódtam benned! – mondta
szigorúan. – Márk, neked megint
pacsi – tartotta felé a kezét.

– Befejeznétek? – kérdeztem
unottan.

– Persze. Oké. Akkor lássuk,
hogy állunk – sóhajtotta Körte. –
Balogh megzsarolt, és
kényszerített rá, hogy
szakítsatok, amit ti látszólag
megtettetek, de közben titokban



folytattátok. Balogh nem tudja,
hogy azóta is együtt vagytok,
ahogyan Botond sem, de Geri
tudja, és nála van a felvétel,
amivel zsarol. Geri azt akarta,
hogy Márk lépjen vissza a
Pop/Rock-zsűrizéstől, vagy írj neki
egy dalt, te a dalt választottad,
úgy volt, hogy odaadod neki a
Valaholt, aminek én még a
létezéséről sem tudtam! –
pillantott rám dühösen, majd
folytatta. – De Márk megtudta,
hogy Geri tud rólatok, és



megzsarolt, ezért Márk lefejelte
és megrugdosta egy kicsit –
gondolkodott, majd Márkra
nézett. – Egyébként első osztályú
gyomros volt, gratulálok!

– Köszönöm – biccentett Márk.
– Szóval most ott tartunk, hogy

a gyereket az elmúlt két
hónapban már mindenki
megzsarolta, és most éppen senki
nem tud semmit, ugyanakkor
mindenki tud mindent, holnap
érkezik Balogh, miközben ti
felléptek Szárszón a törött orrú



Gerivel együtt, aki bármikor
feltöltheti a videót, amiből
kiderül, hogy együtt vagytok –
fejezte be, és bárhogy is
agyaltam, ezt én sem tudtam
volna szebben összefoglalni.

– Nagyjából – helyeseltem.
– Na, bazzeg – nézett maga elé

Körte. – Szerintem igyunk
valamit, és avassuk be a
többieket is, hátha többen többre
megyünk – állt fel. – Amúgy –
fordult vissza hozzánk. – Gyerek,
Márk…



– Igen?
– Két hónapja? Ti? És minden

oké?
– Igen – bólintottam.
– Nem semmi – mosolyodott

el, és bár nem mondta ki, azt
hiszem, valahol titokban igazán
örült nekünk. – Mi minden
történt, amíg Londonban voltam
– csodálkozott.

Mikor leértünk a lépcsőn, már
mindenki a nappaliban ült, és
kérdőn néztek ránk. Puding és
Lili csendben üldögéltek az



ülőgarnitúrán, és a többiek
értetlen pislogásából úgy tűnt,
hogy semmibe nem avatták be
őket, megvártak vele minket. A
csapat tágra nyílt szemmel
követte a lépteinket, a feszültség
tapintható volt a levegőben, és
miközben én megálltam előttük,
mellettem Nagy Márkkal, Körte
odasétált a fotelben ülő
Botondhoz.

– Te, Boti, gyere csak velem –
szólt rá.

– Mi történt? – kérdezte.



– Segíts már nekem, meg
kellene nézni, hogy a kamrában
van-e minden az esti grillezéshez
– húzta fel magával a nyegle
asszisztenst, aki kissé fájdalmas
arckifejezéssel követte Körte
mozdulatát, miközben a
menedzser ujjainak szorítása
belemélyedt Botond karjába.

– Jó, persze, segítek, csak a
telefonom – nyúlt vissza Botond
az asztal felé, de Körte elrántotta
onnan.

– Nem kell az most neked, egy



perc az egész – rántott egyet az
asszisztensen magával húzva a
konyha felé. Lélegzet-visszafojtva
néztük a jelenetet, ahogyan Körte
kinyitja a konyhából kivezető
ajtót, és átlöki rajta Botondot.

– Mit nézzek pontosan? –
kérdezte Botond megfordulva a
kis helyiségben.

– Paradicsom, krumpli,
hagyma, anyád… – kezdte sorolni
Körte, és hirtelen bevágta az ajtót,
majd rá is húzta a reteszt,
kívülről bezárva Botondot a



kamrába. Az asszisztens azonnal
dörömbölni és ordítani kezdett
odabentről.

– Körte! Mit művelsz? Engedj
ki. Ez nem jó vicc! Hallod?

– Basszus, bocs, véletlen volt.
Mindjárt kiengedlek – kiáltotta
Körte, majd lazán visszasétált
hozzánk. A szám elé kapva a
kezem elképedve néztem rá.

– Nem hiszem el, hogy
bezártad a kamrába! – mondtam.

– Pedig látod – vigyorgott
Körte.



– Oké, én ebből semmit nem
értek, de rohadt jól szórakozom –
közölte Daniella ördögi mosollyal
az arcán. A kamrában eközben
Botond egyre kétségbeesettebben
ütötte az ajtót.

– Na, menjünk ki, meg kell
beszélnünk a dolgokat, és zavar
ez a lárma – indult meg Körte a
kert irányába.

– Nem lesz baja? – pillantott a
kamra felé Anti gondterhelten.

– Mi? – fordult vissza Körte. –
Enni, inni van bent nála, és jófej



voltam, mert a villanyt is
felkapcsoltam neki. Pedig nem
érdemli meg – közölte idegesen.

Mindannyian kimentünk a
medencéhez, és a kerti bútorokat
elfoglalva elhelyezkedtünk. Márk
az egyik székre ült, a derekamat
megragadva magához húzott és
az ölébe ültetett, majd a kezét a
csípőmön pihentetve a hátamra
hajtotta a fejét, úgy figyelte
Körtét, aki éppen Bogyónak
magyarázta, hogy nem tartjuk
örökre fogva Botondot, ez csak



ideiglenes megoldás.
– Ez mind szép és jó –

bólogatott Evelin. – De
elmondaná valaki, hogy ezek
ketten miért néznek ki úgy, mint
egy pár? – bökött felénk
elképedve, én pedig elnevettem
magam. Na, végre, valakinek
feltűnt.

– Bazz, tényleg – pislogott
ledöbbenten Pepe.

– Én tudtam – tette fel a kezét
elégedetten Lili.

– Én is – szólt Puding.



– Puding, te áruló rohadék! Mi
az, hogy tudtad? És nem mondtad
el nekünk? – tátotta a száját
Evelin.

– Csak ma tudtam meg, amikor
ellöktem Gerit – védekezett.

– Mi? Ellökted Gerit? –
kapkodta a fejét Anti.

– Ja, de végül Márk fejelte le és
rugdosta meg – legyintett Puding.

– Hőő! Micsoda? Valaki
megrugdoshatta Gerit? Én
akartam! – akadt ki Daniella.

– Srácok, elmondanátok, hogy



mi a fene ez az egész? – kérdezte
Anti teljesen összezavarodva.

– Figyeljetek, az egészben az a
lényeg, hogy nem vagyok őrült! –
kezdte Puding a saját verzióját. –
Tényleg láttam Bekit és Márkot,
mielőtt hánytam!

– Nem hiszem, hogy ez a
lényeg – mosolyogtam rá
kedvesen.

– Most komolyan, ti megint
együtt vagytok? – ámult Evelin.

– Igen – bólintottam.
– Klassz. De mióta?



– Hátőőő – túrtam a hajamba. –
Április vége óta – ismertem be.

És akkor mindenki egyszerre
kezdett el velünk ordítozni. Igen
válogatott és szofisztikált
szemrehányásokat kaptunk a
többiektől, akik mind egytől
egyig azt sérelmezték, hogy
titkolóztunk előttük.

– Hé! Ne már! – tettem fel a
kezem megpróbálva lecsitítani a
hangzavart. – Higgyétek el,
elmondtuk volna, csak…

– Csak? – pillantott rám Anti



sértetten.
– Csak ez nem ennyire

egyszerű – mondtam ki.
– Basszus, tudtam, hogy

láttalak egyszer titeket a mozinál!
– tátotta a száját Evelin.

– Az lehet – dünnyögtem.
– Én meg tudtam, hogy nem

létezik semmilyen Márti! – vágta
az arcomba Anti szemrehányóan.

– Dehogynem létezik! –
gondolkodott Bogyó.

– Hülye! – meredt rá Márk. –
Az én vagyok.



– Ezt most nem vágom. Te
vagy Márti? – meredt rá az Aszád
erősen gondolkodva.

– Nem, dehogy! – nevettem fel
idegesen. – Vagyis de, úgy
mentettem el Márkot a
telefonomban, hogy senkinek ne
tűnjön fel… De amúgy nincs
semmilyen Márti.

– Ne már, Beka, azt mondtad,
hogy bemutatsz neki – sértődött
meg Bogyó, akinek a jelek szerint
az egészben ez fájt a leginkább.

– Hát. Tessék, itt van –



mutattam Márkra szórakozottan,
aki felemelte a kezét a
derekamról, és intett Bogyónak.

– Hát, én ennél egy kicsit
dögösebb Mártira számítottam.

– Azt mondod, hogy nem
vagyok elég dögös Márti? –
röhögött Márk.

– Mi lenne, ha a hülyeség
helyett arról beszélnénk, hogy
mondjuk mi a szar folyik itt,
miért van bezárva Botond a
kamrába, én miért nem
rugdoshatom meg Gerit, és



egyébként is, mi ez az egész? –
kérdezte Daniella türelmetlenül.

– Oké – bólintottam sóhajtva. –
Az egész április végén
kezdődött…

– Amikor én elmentem
Londonba! – vette át a szót Körte.
– Nem megmondtam, hogy
történt valami? Betty! Nem
megmondtam? – fordult az
idegenvezetőhöz, aki nagyon
erősen koncentrált, hogy kövesse
az eseményeket.

– De, mondtad – biztosította a



kissé túlpörgött Körtét, aki
kizárólag azzal volt elfoglalva,
hogy végig igaza volt.

– Igen, amikor Körte elment
Londonba – forgattam a szemem.
– Szóval akkor, az esküvő estéjén
Márk és én újra összejöttünk –
mosolyodtam el, és éreztem,
ahogyan a szívem hevesebben
ver az emlékek felidézésétől. – Ez
tartott vagy fél óráig – fejeztem
be a sztorit.

– Na, új csúcsot döntöttetek? –
röhögött fel Pepe.



– Olyasmi – biccentettem. –
Mert Balogh látta, és leültetett
beszélgetni.

– Mit akart?
– Hát. Igazából felvázolta, hogy

mennyire rosszat tesz Márk
karrierjének, a Hullócsillag-
könyvnek és a Nélküled – Nem
bírom kettősnek, ha mi együtt
vagyunk. Azt mondta, nem
eladható.

– Bazki – hüledezett Daniella,
és a többiek is izgulva várták,
hogy folytassam. Úgy néztek ki,



mintha valami nagyon
érdekfeszítő műsort néznének.

– És akkor? –
türelmetlenkedett Anti.

– És akkor másnap reggel
átmentem Márkhoz.

– És szexeltetek! – találgatott
Pepe, mire Körte keze
meglendült a levegőben, és fülön
vágta az Aszádot.

– Te barom! – meredtem rá
pislogás nélkül. – Szóval
átmentem Márkhoz, és
elmeséltem neki a Baloghgal



történt beszélgetést, és akkor
elvileg szakítanunk kellett volna.

– De nem szakítottatok –
mosolyodott el Evelin kedvesen.

– Nem – ingattam a fejem. –
Abban maradtunk, hogy
titkoljuk, amíg lehet, és közben
megjelent Márk könyve, kikerült
a két szám, és… És minden
rendben volt – fejeztem be.

– Egészen…? – húzta ki
belőlem a sztori többi részét Anti.

– Egészen addig, amíg ma
délután Geri nem látott meg



minket együtt a színpad mögött.
– Ahol meztelenek voltatok –

találgatott Pepe.
– Te degenerált vagy! –

förmedt rá Körte a kezét emelve,
de Pepe röhögve behúzta a
nyakát.

– Nem, hülye! – pillantottam rá
szigorúan. – A lényeg, hogy Geri
felvett minket, és megzsarolt,
hogy kirakja a netre, hacsak
nem… – akadtam meg.

– Ha megszólalsz, agyonverlek
– pillantott Körte Pepére, aki már



nyitotta a száját, mert nyilván lett
volna valami idióta tippje, de
Körte fenyítésére inkább
megtartotta magának.

– Hacsak nem léptetem vissza
Márkot a Pop/Rock-zsűrizéstől,
vagy írok Gerinek egy dalt –
fejeztem be. – Az utóbbit
választottam, természetesen –
suttogtam.

– Jézusom – fogta a fejét
Evelin.

– És utána? Hogy jött a képbe
Puding? Hogy rugdosta meg



Márk? – sóhajtotta Bogyó ujjaival
idegesen dobolva a térdén.

– Geri kicsit bedurvult és
megszorította a kezemet –
mutattam fel a véraláfutásos
csuklómat.

– Az álladék! – tátotta a száját
Daniella, és láttam, ahogyan a
társaság összes fiútagja
fészkelődni kezd.

– De Puding közbelépett, és
ellökte – meséltem tovább.

– Szép volt – vigyorgott Evelin
az Aszádra, és a többiek is



odahajoltak hozzá, hogy
lepacsizzanak vele.

– Viszont Márknak nem
akartam elmondani, hogy mi
történt, mert féltem, hogy…
Szóval féltem attól, ami végül
megtörtént – húztam el a számat.

– Meséld el! Meséld el! –
skandálták a többiek egyszerre,
arra buzdítva Márkot, hogy a
lehető legprecízebb
részletességgel ossza meg azon
élményét, amikor eltörte Geri
orrát.



– Nem tudom – rázta meg a
fejét. – Amikor megláttam Beka
csuklóját, akkor hiába mondták,
hogy Puding volt, beugrott az
Aranycsermely, ahol Geri
ugyanígy fogta Bekát, és tudtam.
Tudtam, hogy ő volt. És amikor
Beka végre bevallotta, akkor
leszálltam a buszról,
visszarohantam, felugrottam a
színpadra, megfogtam a pólóját,
és lendületből magamhoz húzva
megfejeltem – mesélte. A
társaság minden tagja feszülten



figyelt, és arckifejezésüket látva
úgy tűnt, a legnagyobb átéléssel
képzelik magukat Márk helyébe.
– Aztán, amikor az a szarházi
rögtön a földre rogyott, úgy
éreztem, ez nem elég, ennyivel
nem úszhatja meg, úgyhogy
gyomron rúgtam – fejezte be
Márk.

Kábé mintha egy meccs
közben gól született volna, úgy
tört ki ovációban és tapsviharban
az egész társaság. Szerintem
gyomronrúgást még soha nem



ünnepeltek ennyire.
– És? – kérdezte elégedetten

Daniella.
– És most itt tartunk –

mondtam elkomorodva. – Valami
ötlet? – fordultam körbe
tanácstalanul.

– Megvan! – tette fel a kezét
Bogyó. És egy pillanatig tényleg
azt hittem, hogy valami értelmes
dolgot talált ki. – Tartsuk fogva
Botondot, és kérjünk érte
váltságdíjat Baloghtól.

– És ez mégis hogy segít a mi



helyzetünkön? – érdeklődtem,
Bogyó pedig az állát vakarva
átgondolta a dolgot.

– Sehogy, de le vagyok égve, jól
jönne egy kis extra – közölte.

Mindenki felröhögött, de
ebben maximum ennyi volt, így
Bogyó legnagyobb sajnálatára
elvetettük az ötletet.

– Srácok, kérdezhetek? – szólt
hirtelen egy hang Evelin
telefonjából. Pabló a kijelzőn
keresztül gondterhelten meredt
ránk.



– Persze – intettem felé
halvány mosolyra húzva a
számat.

– Mi történik, ha Geri feltölti a
videót?

– Passz – ráztam meg a fejem. –
Valószínű, hogy elkezd haknizni
azzal, hogy Márk leütötte, és
hogy mi átvertünk mindenkit a
szakítós sztorinkkal, miközben
végig együtt voltunk – tippeltem.

– Várjatok, műsorváltozás –
kért figyelmet Daniella, aki a
telefonját bújta. – Geri posztolt –



pörgette a Facebook-falat, mire
elakadt a lélegzetem, és
megszorítottam Márk kezét. – De
nem rólatok! Ezt nézzétek – adta
oda a telefonját Daniella, és a
kijelzőt magam felé fordítva
először a képet láttam meg, amin
Geri egy kórház előtt áll gézzel
bekötött, leragasztott orral.
Szapora szívveréssel olvastam el
a poszt alatti szöveget, ami így
szólt: „Sziasztok, Gerinátorok!
Sajnálatos módon a mai próba
alatt a mikrofonállvánnyal



megütöttem az arcom, ami olyan
szerencsétlenül talált el, hogy
eltört az orrom. A holnapi
koncertet így is megtartom,
mindenkinek köszönöm, aki
gondol rám. Ha szeretnéd, hogy
hamar felépüljek, dobj egy lájkot.
1 lájk = 1 jókívánság!”

– Mi van? – ráztam meg a
fejem, mivel több sebből is
vérzett a poszt. Először is, milyen
mikrofonállvány? Márk fejelte le,
semmifajta balesetről nem volt
szó. Másodszor pedig. 1 lájk = 1



jókívánság? Most komolyan?
Lájkokat gyűjt a törött orrára?
Istenem, létezik szánalmasabb
ember Nádor Gergőnél?

– Oké, oké, ezt gondoljuk át –
meredt Körte a saját telefonjára,
amin ő is elolvasta a posztot. –
Miért nem írta ki, hogy Márk
leütötte?

– Lefejeltem és gyomron
rúgtam – javította ki Márk.

– Elnézést – biccentett felé
Körte. – Szóval miért nem azt
posztolta?



– Talán mert nem tudta volna
mivel megmagyarázni. Azért azt
mégsem írhatja ki, hogy azért,
mert megrángatta Bekit –
töprengett Anti. – Az túl negatív
színben tüntetné fel.

– Ráadásul Márk másodszor
verte le – bólogattam. – Most
sajnáltatja magát. És még kivár a
videóval. De mire? – fogtam a
fejem.

– Talán arra, hogy a két kezét is
eltörjem – tűnődött Márk.

– Adom! – helyeselt azonnal



Daniella.
– Na, elég legyen! – ingatta a

fejét Körte. – Senki nem töri el
Nádor kezét. Már így is van egy
túszunk, nem kell több balhé –
gondolkodott. – Mi a francot
akarhat ez a féreg?

– Mi van akkor, ha még mindig
egy dalt? – pillantott fel Lili. Ezen
pedig mindannyian
elgondolkodtunk.

– Nem létezik – ámult Anti. –
Ennyire mélyre senki nem
süllyed.



– Ó, dehogynem – vágtam rá
azonnal, jól ismerve Gerit és az
ambícióit.

– De várjatok már – rázta meg
a fejét Bogyó. – Amíg nem tölti fel
a videót, előnyben vagyunk.
Lopjuk el a telefonját.

– Hiába. Feltöltötte a felhőbe –
feleltem utalva arra, hogy bár
nem vagyok rá büszke, nekem is
eszembe jutott.

– Akkor lopjuk el a felhőt –
vágta rá Pepe.

– Na jó, most már hivatalos.



Téged nem az eszedért tartunk –
pillantott rá Körte értetlenül.

– Most mér’? – kérdezte Pepe
sértetten.

– Semmi gond – paskolta meg
Evelin a vállát. – Tényleg ritka
hülye vagy, de szeretünk –
nyugtatta.

– Gyerek, mi az a szám, amit
említettél? Amiről nem tudtam,
amit nem mutattál meg, és
aminek a létezését eltitkoltad
előttem – emelte meg az állát
megbántva Körte.



– Ne már, ne csináld ezt! –
néztem rá szomorúan. – Azért
nem mutattam meg, mert olyan,
hogy abból azonnal rájöttél
volna, hogy együtt vagyunk… –
mutattam Márkra.

– Hogy érted? – kérdezte Körte.
– Hát, a szövege kábé felér egy

vallomással, ha valaki
meghallgatja, azonnal tudja,
hogy… – ismertem be, de
elharaptam a mondat végét, és
tátott szájjal Körtére meredtem,
aki a fél szemöldökét felvonva



nézett a szemembe, és tudtam,
hogy ugyanarra gondol, amire
én.

– Mi az? Mi történik?
Mondjátok már – kapkodta a fejét
köztünk Anti.

– Ez most egy olyan pillanat,
amikor senki nem mond semmit,
mert mindenki ugyanarra
gondol? – kérdezte Pabló a
kijelzőn.

– Nem tudom – ingatta a fejét
Pepe. – Ti is arra a nagy mellű
lángosos csajra gondoltok? –



fordult körbe.
– Én igen – intett Bogyó.
– Idióták – forgatta a szemét

Evelin.
– Gyerek. Mutasd csak meg

nekem azt a számot – vigyorodott
el Körte figyelmen kívül hagyva
Aszádék beszélgetését.

Kivettem a telefonomat a
zsebemből, megnyitottam a fájlt,
amire a gitárdemómat vettem fel
a múlt héten, aztán a kezébe
adtam a készüléket.

– Hol a szöveg? – kérdezte.



– A jegyzetekben. Nyisd meg a
Valaholt. Az lesz az – mondtam,
és miközben Márk a hátamra
hajtotta a fejét és szorosan átfogta
a derekamat, én Körtét figyeltem,
aki többször is átolvasta a
szöveget, miközben a dallam
folyamatos lejátszásban
ismétlődött.

– Mit gondolsz? – érdeklődtem,
és kissé feszengve vártam a
válaszát. Körte a szakállát
csavargatva megrázta a fejét, és
felém hajolva visszaadta a



telefonomat.
– Hogy ez megint beszarás lett,

gyerek, és ráadásul megmenthet
minket. Ez az össz, amink van,
próbáljuk meg. Mindent vagy
semmit alapon.

– Igen, én is erre gondoltam –
helyeseltem.

– Oké, megszánnátok minket,
egyszerű halandókat, akik nem
értenek a félszavakból, és
elmondanátok, hogy mi a szar
történik? – kérdezte Daniella.

– Persze – fordult felé Körte. –



Nádor kivár, mi pedig
kihasználjuk az előnyt. Ha eddig
nem posztolt, akkor valószínű,
hogy a holnapi koncertig semmi
nem fog történni, mert a sebeit
nyalogatja, el van foglalva
magával. Lépjünk mi előbb, ha
már úgy alakult, hogy nem figyel
ránk, és dobjuk be a Valaholt.
Állítsuk magunk mellé a népet,
ha a gyerektől tudják meg, talán
támogatni fogják őket Márkkal,
és akkor mehet a francba Balogh
és Nádor is – vázolta fel Körte a



tervét.
– Úgy érted, hogy posztolják ki,

hogy róluk szól a szám, és együtt
vannak? – riadt meg Anti.

– Kizárt, annyit nem tudunk
moderálni – húzta el a száját
Puding.

– Nem, nem – szólt közbe
Körte. – Nem megyünk bele
direktbe semmibe, csak utalni
fogunk. A Késtél stílusában
felvesszük az anyagot, és
kirakjuk. Abban a gyerek
verhetetlen – vigyorodott el.



– Nem értem – szólt Pepe.
– Én sem nagyon – ismerte be

Evelin.
– Én igen – közöltem.
– Azt hiszem, én is – szólalt

meg Márk.
– Akkor hajrá! – csapta össze a

kezét Körte, és felállt.



20.

Csak egyszer vettük fel a számot,
nem ismételtük meg, nem
próbáltuk el előtte. A lényeg a
természetességen volt, az
egyszerűségen, pont, ahogyan
annak idején elindult a
karrierem. Egy amatőr
vallomással, egy home-videóval,
amit a szobámban ülve vettem
fel. Most a telefonomat Balogh
éjjeliszekrényére támasztottam,



elindítottam a felvételt, majd
felültem az ágyra a gitárommal,
és megpengettem a húrokat. A
hajam copfban volt, egy
egyszerű, ejtett vállú sötétszürke
pólót viseltem, a nyakamban
pedig látszott a bikinifelsőm
pántja. Nem volt rajtam smink, a
napszemüvegem a fejem tetejére
volt tolva, az arcom frissen
barnult volt. Úgy néztem ki, mint
egy lány nyaralás közben. Semmi
allűr, semmi mesterkéltség,
semmi póz. Csináltam, amit



szoktam, de úgy, hogy most
rögzítettem is. A kijelzőn láttam,
ahogyan a rögzített másodpercek
telnek, majd a húrokat pengetve
lehunytam a szemem egy
pillanatra, és énekelni kezdtem.

Mielőtt jöttél, nem volt más
nekem,

az életem üres volt és
reménytelen.

Minden egyes nap azzal telt,
hogy rád vártam,

pedig akkor még nem is



ismertelek.
Az egyforma arcok elmosódtak

a tömegben,
köztük sétálva elvesztem én is.
Te hirtelen megragadva

kiemeltél onnan,
és lettél a sötétségemben az

egyetlen fény.

Nem veszíthetlek el újra. Szökjünk
meg mindenki elől. Hadd
keressenek… Valahol.

Messze tűnik, mikor nem



voltam veled,
az életem sivár volt és sekélyes.
Minden egyes nap azzal telt,

hogy rád vágytam,
pedig akkor még nem is

kerestelek.
Miután jöttél, minden

megváltozott,
kiegészítettél engem.
Ami belőled hiányzott, nálam

volt,
és te adtad, ami bennem nem

volt meg.



Nem veszítelek el újra. Szökjünk
meg mindenki elől. Hadd
keressenek… Valahol.

Mielőtt jöttél, nem volt más
nekem,

az életem üres volt és
reménytelen.

Minden egyes nap azzal telt,
hogy rád vártam,

mert már akkor is szerettelek.

Amikor befejeztem a számot,
fogalmam sem volt, hogy



szólhattam. Zavartan leraktam a
gitáromat a bal oldalamra az
ágyra, és a telefonomhoz hajolva
kikapcsoltam a felvételt. Körte a
terasz ajtajában állt, és
elismerően biccentett, majd
átvette a készüléket, és elindította
a videót, hogy visszanézze.

– Jól van, gyerek. Lesz, ami
lesz. Töltsük fel – vonogatta a
vállát.

– Rendben – biccentettem
összeszorult torokkal, és a jobb
oldalamon ülő Márk felé



fordultam.
– Milyen volt? – kérdeztem,

Márk pedig válasz helyett csak
átölelte a vállamat, magához
húzott, és hosszasan megcsókolt.

– Khm! – köhintett Körte, aki
továbbra is a szobában állt és
érdeklődve meredt ránk. – Nem
mintha meg akarnám szakítani a
romantikázásotokat, de van egy
kis dolgunk – mutatta fel a
telefonomat.

– Jövünk – álltam fel az ágyról,
és Körte mellé lépve belenéztem



a felvételbe.
A hang rendben volt, ahhoz

képest, hogy telefonnal vettem
fel, szépen szólt, a szöveg
érthetően hangzott, a vadiúj
gitárom egy csoda volt, de a
felvételen mégis ezek a dolgok
voltak a legkevésbé fontosak.
Mert miközben az ágyamon ülve
a gitárral a kezemben énekeltem
a Valaholt, a felvételen látszott,
hogy nem vagyok egyedül. A
mellettem ülő Márk bal karja
végig belelógott a képbe. Semmi



más, csak a bal keze. És ez éppen
elég volt. Körte pedig posztolta a
dalt az oldalamra.

Pár perccel később a medence
mellett ülve a többiekkel együtt
valamennyien a telefonunkat
fogtuk a kezünkben, és az
oldalamat frissítgettük a
reakciókat figyelve. Még
számomra is meglepő volt, hogy
mennyi lájk és megosztás
érkezett pillanatok alatt a
videóra, engem mégis a
kommentek érdekeltek a



leginkább. „Gyönyörű szám!”,
írta valaki. Egy lájk rá, kettő, öt,
tíz. Topkomment lett. Valaki más
a következőt írta oda: „Úristen,
Bexi, ez eddig a leggyönyörűbb
számod!!!” A véleményére
huszonöt lájk érkezett, ezáltal
felugrott topkommentnek.
Sorban kaptam a szíveket,
„imádom!”, „jön az új album???”
és „mikor lesz letölthető
stúdióverzióban?” reakciókat.
Aztán megérkezett az első, aki
megkérdezte. „Ki ül mellette???”



Egy lájk, kilenc, tizenhét,
harmincnyolc, negyven,
topkomment. „Az Nagy Márk!!!”
Ötvenhét lájk a felismerésére.
Aztán száztizenegy. „Nem, az
biztos, hogy nem Márk!”

„De igen!”
„Nem!”
„Az az Ő keze! Márk keze!”
„Dehogy!”
„Itt egy kép a kezéről,

hasonlítsd össze! Úristen, ő az!”
„Nem az Üres Utcák Tomi az?”
„Ő biztos nem, neki tetkó van a



kezén!”
„Emberek, Nagy Márk az!!!!!!”
A kommenteket olvasva egy

pillanat alatt szinte
követhetetlenné vált az egész, a
Márkerek megérkeztek, és
azonnal uralni kezdték az
oldalamat, mindenféle gyorsan
összevágott képekkel próbálták
kitalálni, hogy vajon a mellettem
lévő kéz Nagy Márkhoz tartozik-
e, vagy sem, miközben a lájkok
az egekbe szöktek, a megosztás
pedig rekordmennyiségű volt a



videóm alatt. Alig fél óra múlva
már óriási kommentháború
alakult ki, és szegény Bexi-
rajongók lepörögtek, mert
kiszorította őket a Márkerek
tömege, akik azon vitatkoztak,
hogy mégis ki ül mellettem a
felvételen. Aztán megérkezett
valaki, akit bár nem ismertem, de
nagyon vártam rá. Mert a
következőt írta a videóm alá:
„Emberek, ne veszekedjetek ész
nélkül, gondolkozzatok!
Értelmezzétek a szám szövegét is!



Biztos, hogy Nagy Márk van a
videóban. Szerintem együtt
vannak! Újra van MÁRXI!” írta, és
ő lett a topkomment. Majdnem
ezer lájkkal, és száztíz válasszal.

Valamennyien a
hozzászólásokat olvasgattuk,
majd egy óra elteltével Körte
hirtelen mellém lépett és kivette
a kezemből a telefonomat.

– Még olvastam a
kommenteket – néztem fel rá a
készülék után kapva.

– Nem kell, gyerek –



mosolygott rám kedvesen. – Már
nem kell, ez rendben van –
mondta.

– Srácok – lépett ki Daniella az
ajtón. – Nem tudom, hogy
mennyire számít, de Botond
telefonja megállás nélkül csörög.
Balogh ijesztő feje van a kijelzőn
– mutatta fel.

– A francba – húzta el a száját
Körte, majd némi gondolkodás
után átvette, és a füléhez emelte.
– Üdvözlöm, Balogh úr. Hogy ki?
Botond? Fogalmam sincs. Talán



csobbant egyet a Balatonban,
nálam van a telefonja. Persze,
átadom. Hogy mi? A gyerek
videója? Ja, igen, új száma van,
kiposztolta. Hogyne.
Fantasztikusak a reakciók. Hogy
miért nem szóltunk róla? Mert
spontán ötlet volt, hogy kirakja.
Nyilván, hogyne, máskor előre
bejelentjük a kiadónak. Nem,
legközelebb tudni fog róla,
ígérem. Tessék? Hogy Nagy Márk
van-e a gyerek mellett a videón?
– kérdezte a száját rágva, és úgy



döntött, kényelmesebb, ha kitér a
kérdés elől, és improvizál egy
kicsit. – Balogh úr, rosszul
hallom. Nem, recseg az egész. Mit
mond? – üvöltött Körte, de
tudtam, hogy tökéletesen hallja,
csak hülyét csinál a kiadó
tulajdonosából. – Nem értem,
uram, nem hallom jól! Mindegy,
majd holnap találkozunk! Halló!
Halló! – kiabálta Körte
szórakozottan, aztán egy laza
mozdulattal behajította Botond
telefonját a medencébe. –



Hallgasd a bugyogást, seggfej –
tette hozzá, és visszaült a
napágyra.

– Rossz vagy – mondtam
visszatartott vigyorral az
arcomon.

– Belefér – legyintett Körte. –
Megmondtam, gyerek. Aki veled
szemétkedik, annak velem gyűlik
meg a baja.

– Köszönöm – sóhajtottam
boldogan.

– Bármikor, gyerek. De ha még
egyszer hazudsz nekem! – emelte



fel az ujját.
– Nem fogok – ígértem meg.
– Ajánlom is – bólogatott, és a

mellettem elhaladó Márkot
megállítva feltartotta a kezét. – És
te!

– Én nem csináltam semmit.
Beka mászott rám – kente rám az
egészet, mire elképedve
felnevettem és megráztam a
fejem.

– Nehogy elhidd! Hazudik –
kiáltottam élesen.

Márk röhögve beugrott a



medencébe, aztán a vízből
kiemelkedve az izmos karjával
hátrasimította vizes haját. Körte
unottan nézett rá, aztán a fejét
ingatva felém fordult.

– Mondd, hogy nem lesz ebből
óriási sírás a végén, mert akkor
agyon kell csapnom Mr.
Felsőtestet – meredt rám.

– Nem ígérhetek semmit –
vigyorogtam. – De ha érdekel,
akkor…

– Tudom. Boldog vagy. Látom
rajtad – dünnyögte. – Azóta



látom, hogy Londonban voltam.
– Igen – ismertem el, és a

medence felé pillantottam. Márk
kinyújtott karral éppen megfogta
a víz szélén álló Lilit, és beemelte
maga mellé.

– Jól van, gyerek, örülök, ha
örülsz – mondta Körte őszintén.

– Köszönöm – mosolyodtam el.
– Jó hatással vagy rá, ugye

tudod?
– Azt hiszem.
– Ő pedig jó hatással van rád –

tette hozzá.



– Azt viszont tudom –
biccentettem.

– Hogy is van a szöveg? –
tűnődött el, és meg sem
kérdeztem, hogy mire gondol,
mert azonnal rájöttem, hogy a
Valaholra.

– „Miután jöttél, minden
megváltozott, kiegészítettél
engem. Ami belőled hiányzott
nálam volt, és te adtad, ami
bennem nem volt meg” – feleltem.

Körte mosolyogva bólintott,
majd átölelve a vállamat



magához húzott, és adott egy
puszit a fejemre.

– Kérdezhetek valamit?
– Persze – pillantottam rá.
– Amikor egyik este a filmet

néztük, és annyira feltűnően le
akartál rázni…

– Igen?
– Akkor hol volt Nagy Márk?
– A szekrényben – ismertem

be.
– Ezt most nem mondod

komolyan – meredt rám, és
őszintén felröhögött.



– De. Az appjával játszott.
Hullócsillagokat gyűjtött –
vonogattam a vállamat.

– Hát, gyerek. Ez a fiú tényleg
szeret téged. Meddig ült ott bent?

– Pár órát – tettem a szám elé a
kezem, hogy elrejtsem a
nevetésemet.

– De kár, hogy nem tudtam
róla. Akkor nem léptem volna le
olyan hamar…

– Ne már – húztam el a számat.
– Eleget szenvedett.

– Az biztos – helyeselt. – De



végül csak talált egy lányt, aki
repül a felhőkön, és mosolyog… –
idézte fel a Hullócsillag szövegét.

– Nem vagy vicces –
pillantottam rá mérgesen.

– Dehogynem – röhögött ki.
– Egyébként – jutott eszembe –

nem kellene kiengedni Botondot
a kamrából?

– Nem.
– Miért nem?
– Mert ő még nem szenvedett

eleget – felelte egyszerűen. – Na,
meggyújtom a tüzet a



grillezéshez.
– Rendben.
A házba belépve a lányokat a

konyhában találtam. Daniella
éppen a bepácolt húst vette ki a
hűtőből, Evelin pedig zöldséget
szeletelt. A beszélgetésük közben
ügyet sem vetettek arra, hogy
Botond mi mindent ígér nekik az
ajtó túloldaláról azért, hogy
kiengedjék. Az érkezésemre
Daniella és Evelin mosolyogva
köszöntöttek, a bezárt Botond
pedig meghallhatta a hangom,



mert nekem kezdett el ordibálni.
– Beki! Beki! Te vagy az?
– Igen – feleltem.
– Beki, engedj ki, kérlek!

Mosdóba kell mennem! Már nem
bírom sokáig – kiabálta.

– Ne foglalkozz vele, minden
túsz így viselkedik – legyintett
Daniella, és kivette a tálból, majd
tálcára helyezte a hússzeleteket.

– Azt hiszem, nem akarom
tudni, hogy hányszor voltál már
hasonló szituációban – nevettem
rá.



– Beki! Kérlek. Figyelj, tudom,
hogy szemét voltam –
nyöszörgött Botond a kamrából. –
Nem volt fair, és belátom, hogy
Balogh túllőtt a célon. És figyelj.
Beki. Hallasz?

– Persze, hogy hallak,
mindenki hall – forgattam a
szemem.

– Ha kiengedsz, én komolyan
nem mondok semmit. Felőlem
azt csináltok, amit akartok, nem
érdekel, egy szót sem szólok.

– Ne higgy neki, csapda –



suttogta Evelin.
– A francba – sóhajtottam, és az

ajtóhoz léptem.
– Ne, elrontod a mókánkat! –

szólt utánam Daniella.
Hirtelen elrántottam a reteszt,

és kinyitottam az ajtót. Botond ott
állt velem szemben a lekvárokkal
és borokkal teli polcsorok között,
és az öklét még mindig
feltartotta, feltehetőleg azért,
hogy tovább dörömböljön.
Amikor meglátott, leengedte a
kezét, és elszégyellve magát



képtelen volt a szemembe nézni,
csak a földet pásztázta. Milyen
érdekes az élet, végül annak esett
meg rajta a szíve, akivel a
legszemetebb volt. Hah!

– Mehetsz – mondtam.
– Köszi – sziszegte.
– De… – állítottam meg.
– Bármit mondasz, igazad van,

bármit kérsz, benne vagyok –
esküdözött a szabadulásának
örömére.

– Oké – bólogattam. – Kérlek,
hogy tényleg ne mondj el



Baloghnak semmit, amit itt
hallasz tőlünk.

– Rendben.
– És ezt vidd ki a fiúknak –

hajoltam el mellette, és
leemeltem a polcról egy üveg
bort. – Ha Körte kérdezi, én
nyitottam ki az ajtót.

– Jó, minden világos –
bólogatott. – Beki?

– Igen?
– Mielőtt kiviszem nekik…
– Igen?
– Elmehetek a mosdóba?



– Persze – enyhültem meg, és
miközben az ész nélkül elrohanó
Botond után néztem, beálltam
Evelin mellé, hogy segítsek a
zöldségekkel.

Botond sokkal
megkönnyebbültebben érkezett
vissza, és az üveg borral a
kezében kiment a terasz felé.
Ugyan mi bent voltunk a házban,
a „pfuuuj” reakciók
behallatszottak, ami Botond
szabadulásának szólt, aztán
hallottam, hogy Körte elordítja



magát.
– Ne már, gyerek, ezt most

miért kellett?
Mosolyogva behúztam a

nyakam, és tovább csomagoltam
alufóliába a krumplikat,
miközben Evelin és Daniella
fürkészve figyeltek.

– Mi az? – pillantottam rájuk.
– Na jó – vigyorodott el Evelin.

– Április vége óta együtt vagytok
Márkkal a legnagyobb titokban.

– Igen.
– De most már tudjuk.



– Igen. És?
– Talán kezdj el mesélni…
– Miről? Mindent elmondtam –

ráztam meg a fejem.
– Aha, mindent, ami rájuk

tartozik – biccentett kifelé Evelin
a kert irányába. – De ne már,
Beki. Nagy Márkról van szó!
Mindent tudni akarunk –
lelkesedett, Daniella pedig vadul
bólogatott mellette.

– Fogalmam sincs, hogy miről
beszéltek – tagadtam
mosolyogva.



– Ne szemétkedj – tette fel a
kezét Daniella. – Az ő pasija száz
centi magas, az enyém pedig
asztmás. Hallani akarunk egy
Nagy Márk-féle srácról
részleteket – vigyorgott.

– Hé! – förmedt rá Evelin. –
Pabló nem száz centi!

– Akkor annyi sem – legyintett
Daniella, mire mindannyian
elröhögtük magunkat.

– Oké, mit akartok tudni? –
adtam meg magam lerakva a
kést, és megtámaszkodtam a



vágódeszkán, úgy néztem rájuk a
pult másik oldaláról.

– Mindent? – kérdezték
egyszerre.

A kertbe vezető ajtó hirtelen
kinyílt, és Márk vizesen lépett be
a nappaliba.

– Menj ki! – üvöltött rá
Daniella.

– Mi van?
– Tűnés! Éppen rólad

beszélünk! Zavarsz!
– Mi? – kapkodta a fejét. –

Beka? – pillantott rám kérdőn,



hátha én elmagyarázom, hogy mi
történik.

– Lányos dolog – legyintettem.
– Jó, de dobjatok már hozzám

egy üdítőt – kérte.
Daniella kivett a hűtőből egy

TopJoyt, és odalépve Márkhoz a
kezébe nyomta.

– Na, menj innen. Hess – küldte
ki, kezével a levegőben
csapkodva.

Márk lazán lerántotta a
kupakot, és beleivott az üdítőbe,
majd szórakozottan hátrafordult.



– Csak jót mesélj rólam, Beka –
kérte. – Bár rosszat nem is
nagyon lehet – tűnődött el.

– Na, menj ki szépen, és vidd
magaddal az egódat is – csukta be
mögötte az ajtót Daniella. –
Szóval?

– Ne már – dörzsöltem meg az
arcomat nevetve. – Na jó,
kérdezzetek, és meglátom, hogy
válaszolok-e – ajánlottam fel. És
nem. Nem sok olyan kérdést
kaptam, amire szerettem volna
válaszolni, úgyhogy lángvörös



fejjel álltam a spontán kialakult
lánybuli kérdéssorát, miközben
átköltöztünk a kanapéra, és ott
beszélgettünk tovább.

– Hát, nem tudtunk meg sok
mindent – pillantott Evelin
Daniellára újratöltve a
borospoharát.

– Nem – ingatta a fejét Daniella,
és felhúzott térdeit átkarolva
figyelt rám. – Nagyon diszkrét.

– Ja – biccentett Evelin. – Akkor
egy dolgot mondj el – nézett újra
rám.



– Igen?
– Milyen Márk, amikor nem

seggfej?
– Hogy érted? – csodálkoztam.
– Tudod, amikor ketten

vagytok, és nem teszi az agyát,
meg nem jön ezzel a beképzelt
szöveggel…

– Teljesen normális – ismertem
el. – Kedves. És figyelmes. És
vicces. Meg… Tényleg nagyon
szerethető. Egyáltalán nem
olyan, mint amikor másokkal
van. Nem tudom, ha ketten



vagyunk, akkor… Akkor igazán
más – mosolyodtam el.

– Aww – néztek rám
mindketten ábrándozva.

Az ajtót kitárva Körte dugta be
a fejét.

– Nem akarok zavarni, vagy
ilyesmi, de elárulnátok, hogy a
bánatba grillezzek kaja nélkül? –
érdeklődött.

– Ó – jutott hirtelen eszembe,
hogy a konyhapulton hagytunk
mindent. Mindhárman
felpattantunk, és a tálcákat



felkapva indultunk kifelé.
– Te gyerek – állított meg

Körte.
– Igen?
– Elindult a Valahol – mondta.
– Hogy érted? – csodálkoztam.
– Átvették a bulvároldalak és

blogok, sorra kapom az e-
maileket a hivatalos
dalpremierrel kapcsolatban, és
hát… Marhára mindenkit az
érdekel, hogy ki van veled a
felvételen.

– És akkor most?



– Most nem csinálunk semmit
– mondta. – Hagyjuk, hadd
találgassanak. A lényeg, hogy így
vagy úgy, de végül tőled bukott ki
az egész. Csak még nem biztos
benne senki. De majd, ha esetleg
szorul a hurok a nyakunk körül,
és ott tartunk, akkor tudsz
visszafelé mutogatni, hogy
márpedig te ezzel a számmal
elmondtál mindent a Nagy
Márkkal való kapcsolatodról, kár,
hogy nem értették meg azonnal.

– Oké – bólintottam. – És…



Minden rendben lesz, ugye?
– Fogalmam sincs – ismerte be.

– Megsemmisítő csapást mértünk
Nádorra, erre nem számított.
Kissé értéktelen lett a szaros
videója a Valahol után. Ha most
posztolja, akkor mindenki őt
fogja szidni, hogy mekkora
seggarc. Ezt ő nagyon is jól tudja.
Ezért nem is teszi meg. Esélye
sincs, az akkora rosszfej dolog
lenne tőle a Valahol-videód után,
hogy nem mosná le magáról.
Szóval ebben szerintem ennyi



volt.
– Akkor nyertünk? –

kérdeztem félve.
– Csatát. A háborút még

messze nem – ingatta a fejét. –
Valamire biztos készül majd.

– Nyilván – biccentettem.
– De leszarom, legyünk túl a

holnapi napon, aztán felőlem
bármi lehet.

– Mikor érkezik Balogh?
– Valamikor délelőtt. Hozza

magával a DJ-t is, hogy
megmutassa, a kiadónál milyen



családias, jó hangulat van.
– Az lesz? – kérdeztem.
– Gondolom – felelte Körte. –

Addig már csak nem történik
semmi – gondolta át, majd
kimentünk a kertbe. Ó, ha tudta
volna.

A nap már lenyugodott, Lili és
Aszádék azonban még mindig a
medencében labdáztak. A faszén
parázslott, Körte nagy
szakértelemmel helyezte a
húsokat a rácsra, és a felszálló
sült hús illatú füst betöltötte a



kertet. Meg talán az egész
környéket is. Márk az egyik
napozóágyon ült, és Antival
beszélgetett. Amikor odaértem,
Márk megfogta a derekamat, és
az ölébe húzott, mire Anti
mosolyogva nézett ránk.

– Hihetetlen – szipogta
elérzékenyülten. – A legjobb
barátom és Beki! – mondta.

– Kösz – nevettem fel, mert úgy
rémlett, Anti eredetileg az én
legjobb barátom volt, de
részletkérdés.



Botond a szemben lévő
rattanszéken ült, és látta a
jelenetet, azonban tartva a szavát,
nem rohant telefonálni a
főnökének. Vagy azért, mert
kiszabadítottam, vagy azért, mert
a telefonja továbbra is a medence
alján hevert, és mindannyian azt
hazudtuk neki, hogy nem láttuk,
hova lett. Elképesztően jó
hangulat alakult ki, a Valahol
sikere és a titkolózás vége
valahogy felszabadított minket,
sőt, senkinek nem volt semmi



furcsa, minden megszokottnak
tűnt, én pedig boldog voltam
ettől. A fiúk folyamatosan
röhögtek valamin, Körte és Betty
a grillel voltak elfoglalva, Lili
Daniellával beszélgetett, és még
Pabló is velünk volt FaceTime-on.
Teljes volt a BPRP család, és
akkor, ott, valamiért úgy hittem,
hogy verhetetlenek vagyunk.
Kár, hogy ezt benéztem.

– Na jó, és akkor ez? – kiáltotta
Bogyó a medencében. – Három
szó, amivel leveszel egy csajt a



lábadról. Pepe?
– Jó nő vagy! – avatott be

minket a legjobb ismerkedési
szövegébe az Aszád.

– Ez béna – legyintett Bogyó,
mire valamennyien
felröhögtünk. – Puding?

– Hozz nekem egy sört –
mondta a sajátját.

– Ez négy szó, és hülye vagy –
nevette ki Evelin.

– Tényleg, Puding, kiestél –
dobta arcon a labdával Bogyó, és
körülnézett.



– Anti?
– Legjobb háromszavas csajózó

szövegem… – gondolta át,
miközben mindannyian
érdeklődve figyeltük. – Megvan,
tudom már – jutott eszébe. – Te is
hegedülsz? – mondta.

Az egész társaság szakadt a
nevetéstől, Daniella pedig
szórakozottan bólintott.

– Na, és ezért nem kell soha
attól tartanom, hogy megcsal –
jelentette be, és a beszólását még
az előbbinél is nagyobb röhögés



kísérte.
– Körte? – pillantott Bogyó a

húsokat forgató menedzser
irányába.

Körte megvakarta az állát, és
elgondolkodott.

– Megmutassam a tetkóimat? –
válaszolta, mire mindenki „húú”-
zni kezdett, és a menedzser felé
dobálta, ami a keze ügyébe
került. Kapott fűcsomót, egy
gumikacsát és repült felé Evelin
irányából egy öngyújtó is.

– Nem rossz, nem rossz –



biccentett Bogyó. – Márk? –
fordult felénk.

Márk mellett ülve érdeklődve
pillantottam rá, ő pedig lesajnáló
mosollyal nézett körbe.

– Legjobb csajozós szövegem
három szóval?

– Aha.
– Nagy Márk vagyok – felelte

egyszerűen, én pedig még időben
lehajtottam a fejem, mert ezúttal
mindenki Márkot kezdte dobálni
röhögve.

– Ember, ezt megnyerted –



vihogta Bogyó.
– Még nem biztos – szólt Pabló

Evelin telefonjából.
– Tényleg, Pabi, halljuk a tiédet

is – vigyorgott Bogyó, és kissé
elhalkultunk, hogy halljuk a
FaceTime-on keresztül Evelin
barátját.

Pabló alaposan átgondolta a
kérdést, majd felcsillant a szeme.

– Levennéd ezt nekem? –
mondta ki utalva a magasságára,
és arra, hogy vásárláskor gyakran
segítséget kell kérnie a felső



polcokon lévő termékek
eléréséhez, mi pedig nem bírtuk
tovább, olyan hangos vihogásban
törtünk ki, hogy zengett tőlünk az
egész környék.

– Bocs, Márk, de Pabi nyert –
nevetett Bogyó.

– Nem gond, ez mindent vitt –
értett egyet Márk.

Miután kinevettük magunkat,
Körte, mintha csak eszébe jutott
volna valami, elkiáltotta magát.

– Sanyi!!!
Valamennyien a kert végében



lévő vendégház felé néztünk,
ahol kinyílt az ajtó, és a sofőrünk
kidugta rajta a fejét.

– Mi az?
– Mi a legjobb csajozós

szöveged három szóban? –
kiáltotta felé a menedzser.

– Ez egyszerű – felelte Sanyi. –
Szia, merre mész? – célzott arra,
hogy ő egy sofőr, mi pedig
szakadtunk a nevetéstől. Sanyi a
válasz után, amikor úgy ítélte
meg, hogy már nincs rá szükség,
visszament a házba.



– Kész a kaja! – szúrt fel a
villára Körte egy húst, és büszkén
mutatta körbe.

Amíg Aszádék mindenkit
félrelökve elsőként szedtek
maguknak, én csendben néztem
körbe, majd megakadt a
tekintetem Botondon, aki bár a
társaságunkban ült, teljes
kívülállóként viselkedett. Azt
hiszem, ezt éreztették is vele a
többiek, mert egy játékba sem
avatták be, sőt, vacsorázni sem
hívták, egyszerűen csak ott volt.



Teljesen ignorálták a jelenlétét,
ami kínosan szembetűnő volt,
főként, mert még a kijelzőn lévő
Pabló is részese lehetett
mindennek.

Szedtem a tányéromra a
vacsorából, majd a szám szélét
harapdálva megráztam a fejem.
Felkaptam még egy tányért, arra
is rakosgattam mindenből, majd
odasétáltam Botondhoz, és felé
tartottam.

– Jó étvágyat – mondtam.
Meglepettnek tűnt, és zavartan



elvette.
– Köszönöm – szólt utánam kis

késéssel, én pedig reakció nélkül
visszaültem a helyemre, és enni
kezdtem. Mindenki látta a
jelenetet, de nem jegyeztek meg
semmit, csak csendben ettek
tovább, majd Körte elkapta a
tekintetemet, és kedvesen
mosolyogva megrázta a fejét.

– Túl jó gyerek vagy, egyszer
megégeted magad emiatt –
sóhajtotta. Csak
visszamosolyogtam rá a vállamat



megvonva.
– Finom lett – dicsértem meg a

vacsorát, szándékosan terelve a
szót, Körte pedig vette a lapot, és
a fejét ingatva mosolyodott el.

A grillezésen hamar túl
voltunk, akkor pedig elérkezett
az estének az a pontja, amikor
Aszádék kihozták az általuk
választott üvegeket, majd egymás
után felbontották, és… És
természetesen elszabadult a
pokol.

– Srácok, szerintem nem



kellene – mondtam, amikor egy
újabb palack került felbontásra,
de nem fogadtak szót. Hát, jó.

– Emelem poharam Berkre!
Végre újra van a Márxi! – üvöltött
fel Puding. Zavartan nevetve
megvakartam a homlokomat,
vidáman bólogattam és fogadtam
az üdvözléseket Márk mellett
ülve, mire Puding folytatta. – És
persze ne feledkezzünk meg
Pavelinről sem – pillantott az
egyetlen lány-Aszádra és a
kezében fogott telefonjára, amin



Pabló büszkén bólogatott. – De a
legfontosabb – kért szót újra a
borosüveget emelve a levegőbe. –
Éljen Körty! Ipszilonnal! –
röhögött Körte és Betty irányába,
akiknek a világ legbénább
shipneve jutott. Nem is örültek
neki túlságosan.

– Szétcsaplak, ha még egyszer
így nevezel! – meredt rá Körte
mérgesen.

– Most mér’? – vihogta Puding,
a következő pillanatban pedig
kibotorkált az ajtón Pepe a Nagy



Márk-kartonnal együtt.
Természetesen a karton-Márk
sem hiányozhatott a buliról.
Nélküle nem is lett volna teljes.
Valaki feltekerte a hangerőt, így a
dokkoló őrült hangerővel kezdett
szólni, a poharak összekoccantak,
egy újabb kar nyúlt a dugóhúzó
felé, Evelint Bogyó belökte a
medencébe, és miközben a kerti
lámpák fénye megvilágított
minket, és készültek a
vállalhatatlan szelfik és
artikulálatlan videók, én Márkot



néztem, aki Pudinggal
fotózkodott. Hirtelen Pepe ült le
mellém kissé kábán, és a kartont
közénk helyezve átölelte a vállát,
és beszélni kezdett. Először azt
hittem, hogy nekem, de hamar
kiderült, hogy a bábuhoz beszél,
így feltápászkodtam mellőle, és a
telefonom kijelzőjén az órámra
pillantottam. Éjjel egy múlt.

– Lili – szóltam a húgomnak,
aki vidáman nevetgélt Antival. –
Késő van, gyere, menjünk fel,
aludnod kell – jött elő belőlem a



szigorú nővér, mert eszembe
jutott, hogy anyu mit kért tőlem,
amikor elengedte velem Lilit.
Nem biztos, hogy amikor rám
bízta, akkor arra gondolt, hogy
egy csapat részeg zenésszel
dorbézoljon éjszaka, így
bármennyire utálatosan is
forgatta a szemét Lili, nem
engedtem a kérésének, és
magam előtt tolva, vállára rakva
a kezemet a ház felé
irányítottam. – Mondd a
többieknek, hogy jó éjt – szóltam.



– Jó éjt – dünnyögte Lili
sértetten, mert mindenáron
maradni szeretett volna.
Ahogyan végignéztem a kerten,
én jobbnak láttam, ha a többiből
kimarad. Aszádék épphogy csak
kezdtek elemükben lenni. Bogyó
például Balogh egyik bekeretezett
családi fényképét hozta ki a
nappaliból, és azzal sétálgatott.

– Figyelj! Egy-két-há – számolt
Bogyó, majd felkapta a fotót, és a
levegőbe hajította, egyenesen a
tuják felé. – Ott repül Balogh! –



ordította.
– Jézusom – forgattam a

szemem elképedve, és
betuszkoltam Lilit az ajtón. Éppen
időben, ugyanis a bejárati ajtón
abban a pillanatban lépett be
Puding kissé illuminált
állapotban. És az volt a gond,
hogy nem egyedül érkezett.
Legalább hat fő volt vele, akik
csodálkozva néztek körbe.

– Puding, kik ezek az emberek?
– kerekedett el a szemem.

– Németek – legyintett. – Az



utcán találkoztunk, nem messze
laknak innen a kempingben –
mondta, majd az egyik férfi felé
fordult, hogy erősítse meg,
valóban így történt. – Jaaa? –
bólintott felé.

– Ja – felelte a német.
– Jöttek bulizni – vigyorgott

Puding a turista vállát átölelve és
folyamatosan csapkodva.

– Aham – biccentettem furán,
és csodálkozva néztem az Aszád
után, aki a hatfős német
csoportot kikísérte a kertbe. A



következő pillanatban Botond
bejött a kertből, és a fejét rázva a
kamra irányába ment.

– Beki! Megtennél valamit?
– Igen?
– Rám zárnád az ajtót? – lépett

be önként a helyiségbe, ahonnan
már egyszer kiszabadítottam.

– Mi? – kérdeztem nem
pontosan értve.

– Figyelj – nézett rám idegesen.
– Megígértem neked, hogy nem
szólok Baloghnak semmiről, és
ehhez tartom is magam. Mármint



ahhoz, ami rád vonatkozik –
fröcsögte dühösen. – De… De
ezek állatok! – mutatott ki a kert
irányába. – Nekem ez a munkám,
azért vagyok itt, hogy figyeljek a
rendre. Erre mi történik? Evelin
úgy ordít a medencében, mint
akit nyúznak, Pepe a karton-Nagy
Márkkal üti a többieket, Bogyó
eldobta Balogh fotóját, be kellett
másznom érte a tujába, hogy
visszaszerezzem. Erre Puding
megérkezik egy csapat hívatlan
némettel, akik éppen azt a bort



vedelik a medence mellett, amit
Balogh a saját születésnapjára
tartogatott! Arról nem beszélve,
hogy a trágár csellista abszolút
szociopata, a kis hegedűs barátja
meg benyomott egy pohár bortól,
és elment napozni a stégre!
Napozni! Éjjel! Körte meg Márk
pedig… – fújtatott – jó, velük
nincs gond, de ők meg úgy
néznek rám, mint a véres
rongyra, úgyhogy ha nem
haragszol, szeretném megtartani
a munkámat, és szeretném, ha



holnap délelőtt, amikor Balogh úr
megérkezik, akkor nem tudna
engem felelősségre vonni, mivel
eszméletlenül fog rám találni a
kamrába zárva. És akkor talán,
ha jó napja van, megkegyelmez
nekem. Úgyhogy lennél szíves
leütni és bezárni? – fakadt ki
hisztérikusan.

Lilivel értetlenül összenéztünk,
majd megráztam a fejem.

– Ne haragudj, Botond, de nem
foglak bezárni – mondtam
furcsán nézve rá.



– Jó, akkor bezárom magam
valahogy – sértődött meg, és
behúzta maga után a kamra
ajtaját.

Lilivel pislogás nélkül
meredtünk utána.

– Beki, biztos nem maradhatok
lent? – pillantott fel rám
szomorúan.

– Nem. Már így is eleget láttál –
töprengtem, és a vállát két kézzel
megragadva a lépcső felé toltam.

A szobánkba felérve az ágyon
ülve megvártam, amíg Lili fogat



mos, aztán, amikor kijött a
fürdőszobából, mosolyogva
néztem a Márker pizsamájára.
Három héttel ezelőtt kapta a
tizenegyedik születésnapjára
Nagy Márktól egy halom más
Márker-cuccal együtt, ami Lili
számára felbecsülhetetlen értékű
ereklyének számított. Miközben
betakartam a húgomat, Lili a
nyakamba kapaszkodva
magához húzott, és adott egy
nagy puszit az arcomra.

– Beki.



– Hm?
– Jó lett a Valahol – suttogta

álmosan.
– Köszönöm – borzoltam meg a

haját.
– De ugye írsz még számot

Nagy Márknak is?
– Persze – ígértem meg.
– Akkor jó – csukta le a szemét.

– Szeretem Nagy Márkot – tette
hozzá.

– Tudom – mosolyogtam rá.
Végül is, ki nem?

Lekapcsoltam a lámpát, de



ahelyett, hogy az ajtó felé
indultam volna, kimentem az
erkélyre, és leültem az egyik
székre. Odalentről felhallatszott a
többiek lármája, Evelin éppen a
Dog Days Are Over-t énekelte
torka szakadtából, amit
feltehetőleg a frissen szerzett
német közönségének adott elő, és
miközben a csillagos égbolt alatt
sötéten hullámzó Balatont
figyeltem, megpróbáltam
átgondolni az elmúlt őrült napok
eseményeit. A telefonomat



elővéve felnéztem az oldalamra,
és csekkoltam, hogy mi történt a
Valahollal. A videóm
megtekintéseinek száma az
egekbe szökött, a lájkok,
végtelennek tűnő kommentek és
megosztások által, többmilliós
elérést produkált néhány óra
leforgása alatt, én pedig
rányomva elindítottam a
felvételt, és hang nélkül, némán
megnéztem. Nem kellett
hallanom a számot, jól ismertem,
hiszen én szereztem. A videón



inkább magamat néztem azon
tűnődve, hogy a felvételen
szereplő lány mennyiben
hasonlít ahhoz, aki annak idején
a Késtélt posztolta. És nem, nem
az érdekelt, hogy mennyit
öregedtem, mennyit nőtt a
hajam, vagy éppen mennyivel
jobb most a ruhám, mint akkor.
Az érdekelt, hogy látom-e benne
azt, aki akkor voltam. A válasz
pedig nem. Nyomát sem láttam.

– Szia – lépett ki Márk a saját
szobájának erkélyajtaján, mire



elrejtettem a kezemben a
telefonomat és mosolyogva
fordultam felé.

– Szia – köszöntem vissza
halkan.

– Gondoltam, megnézlek, mert
elég rég feljöttél – ült le a
mellettem lévő székre.

– Igen, én csak… – akadtam
meg. – Betakartam Lilit, aztán
kiültem ide egypár percre,
mielőtt visszamegyek.

– Nem akarsz visszamenni –
közölte szórakozottan.



– Miért?
– Mert amikor feljöttem, akkor

egy indokolatlanul jelen lévő
pucér német pasi beugrott a
tujába.

– Jézusom – röhögtem el
magam lesütve a szemem. – És a
többiek mit szóltak?

– Hát, Bogyó örült, mert ő
fogadott egyedül arra, hogy
fennakad rajta, a többiek mind
azt tippelték, hogy át tudja ugrani
– gondolkodott.

– Igazad van – bólintottam. –



Nem akarok visszamenni.
– Mondtam – mosolyodott el. –

Minden oké a Valahollal? –
pillantott a kezemben tartott
telefonomra, amin a megállított
felvétel látszott a kijelzőn.

– Igen. Úgy tűnik, hogy a
közönség nagyon szereti –
feleltem.

– És még? – faggatott tovább,
mire mosolyogva megráztam a
fejem.

– Honnan tudod, hogy van más
is?



– Beka – nézett a szemembe az
erkély sárgás fényű lámpája alatt.
– Ismerlek. És ha azt hiszed, hogy
állandóan csak magammal
foglalkozom, akkor tévedsz.
Veled is – gondolta át.

– Kösz – nevettem fel, aztán
sóhajtva széttártam a karomat. –
Csak azon gondolkodtam a
felvételt nézve, hogy mennyi
minden történt a Késtél óta. És
hogy mennyi minden változott.
Én mennyit változtam –
magyaráztam.



– És mire jutottál?
– Hát, nem sokra – ismertem

be. – És lehet, hogy egymillióból
én vagyok az egy, aki ezt kívánja,
de nagyon szeretném, ha a jövő
héten sikerülne a felvételim, és
kiszállhatnék ebből a cirkuszból.

– Nem baj az, ha egymillióból
egy vagy – közölte Márk
kedvesen. – Engem pont az fogott
meg benned – tette hozzá.

– Hogy?
– Hogy mész a saját fejed után.

Erre nem sokan képesek. Tudod,



a csordaszellem…
– Lehet – bólintottam. – Márk.
– Igen?
– Még meg sem köszöntem.
– Mit?
– Hogy kiálltál értem Gerivel

szemben.
– Ez nem olyan dolog, amit

meg kell köszönnöd. Én
köszönöm az újabb lehetőséget –
röhögte el magát.

– Ne már, komolyan beszélek –
mosolyodtam el.

– Én is. Beka, én gyűlölöm a



legjobban Gerit…
– Azért ebben nem lennék

annyira biztos – kértem ki
magamnak. – Versenyben
vagyunk egypáran.

– Lehet, de nem számít. Ezt
megnyertem.

– Gondolod?
– Aha – biccentett.
– Hát jó – adtam meg magam

vigyorogva.
– És ha még egyszer meglátom,

hogy hozzád ér, nem ússza meg
ennyivel – tette hozzá, mire felé



fordultam, és vadul dobogó
szívvel figyeltem az arcát, majd
felálltam, és odaléptem hozzá.
Még mindig ideges lett, ahogy
eszébe jutott, mi történt a
délutáni próba alatt, így megállva
előtte megsimítottam az arcát.
Márk felnézett rám, és kissé
kitisztult a tekintete, majd
mosolyogva az ölébe húzott, és
átölelve a derekamat
összekulcsolta az ölemben a
kezét. Lentről felhallatszott,
ahogyan Puding németül énekel,



de megpróbáltam kizárni a
zajokat, és csak Márkra
koncentrálni, aki megtámasztotta
az állát a vállamon, és kissé
szorosabban ölelt magához.

Percekig ültünk néma
csöndben mindketten a
gondolatainkba merülve, és nem
éreztünk késztetést arra, hogy
beszéljünk, nem volt rá szükség,
tökéletes összhangban voltunk a
szótlanságban. Minden
kimondatlan szó elszállt a
balatoni éjszakába, és csak



élveztük a pillanatot, tart,
ameddig tart. És nem tartott
sokáig, mert kinyílt Márk
szobájának erkélyajtaja, mire
mindketten odakaptuk a
fejünket. Pepe botorkált ki a
szobából a karton-Nagy Márkkal
a kezében. Értetlenül néztük
Pepét, aki nem zavartatta magát,
elsétált előttünk, majd lerogyott a
szabad székre, és maga mellé
állította a kartont. Totál kész volt,
a nézéséből azt sem lehetett
tisztán kivenni, hogy magánál



van-e.
– Pepe? – kérdeztem félve.
– Mi az? – fordult a kartonbábu

felé. Nem az szólt neki, hanem
én, de mindegy.

– Intézem – állított fel Márk, és
félretolva a részeg Aszádhoz
ment, hogy felrántsa a székből. –
Figyelj csak – mondta neki Márk.

Pepe bambán nézett az arcába.
– Nagy Márk! – ismerte fel

némi töprengés után. – Az előbb
találkoztam a tesóddal –
vigyorgott teljesen szétcsapva. –



Várj, itt van – emelte meg a
kartont büszkén.

– Aha, persze – hagyta rá Márk.
– Csináljunk egy közös képet.

Hárman! A Nagy Márkok és én.
– Jó, majd csinálunk, csak

előtte… Nem hallod? – kérdezte
Márk.

– Mit? – dülöngélt Pepe, és
hirtelen elcsendesedett.

– Téged hívnak – mondta
Márk. Nem, senki nem hívta.
Pepe elkerekedett szemmel fülelt,
és megdöbbent arccal bólintott.



– Tényleg! Hallom – bólogatott.
– Na. Akkor menj, ne várasd

meg őket – hazudta Márk
visszatartott röhögéssel.

– Oké – ragadta meg a kartont
Pepe, és az ajtó felé indult. Előtte
azonban bizonytalanul a
korláthoz hajolt, mire Márk
rutinos mozdulattal megfogta a
pólóját, és tartotta a biztonság
kedvéért. – Jövök már, nyugi! –
ordította Pepe a senkinek, és
bebotorkált a szobába. Márk
egészen az ajtóig kísérte, és



segített neki megtalálni a helyes
irányt a folyosón, mielőtt kilökte.
Én a tévé mellett állva megállás
nélkül röhögve figyeltem a
jelenetet, aztán Márk sóhajtva
odalépett hozzám, beakasztotta
az ujját a farmerem övtartójába,
és magához húzott, amitől ismét
felnevettem. A hajamat
hátrasimítva fölém hajolt, és
megcsókolt, mire átkaroltam a
nyakát, és szorosan hozzábújtam.



21.

Van, amikor az ember érzi, hogy
valami rossz fog történni. Vagy
azért, mert előre tudja, vagy
azért, mert egyszerűen csak fél
tőle. De érzi a rosszat közeledni,
és sem megakadályozni nem
tudja, sem pedig tenni ellene.
Csak várja összeszorított
fogakkal. Valahogy így éreztem
magam azon a péntek hajnalon, a
meghiúsult szárszói koncert



napján, amikor Márk mellett
fekve egy pillanatra sem tudtam
lehunyni a szemem, csak ébren
bámultam a falat, várva a hajnalt
és hogy kivilágosodjon, tudva,
hogy valamivel szembe kell majd
néznem. Fogalmam sem volt,
hogy mi lesz az, fogalmam sem
volt, hogy mennyire befolyásolja
majd az egész életemet, a
megmagyarázhatatlan
nyugtalanság azonban elborította
az elmémet, és nem tudtam
szabadulni tőle. Miután Márk



elaludt, én a hátamat a falnak
támasztva feküdtem, és
tízpercenként néztem meg a
telefonomat nagyon rosszat
sejtve. Az oldalaim rendben
voltak, a Valahol-videóra
elszórtan érkeztek késő éjszakai
reakciók, de semmi mást nem
láttam. Ránéztem Márk
profiljaira, de ott mindent
rendben találtam. A legutóbb
feltöltött szelfijei a szokásos
számokat produkáltak,
rettenetesen sok lájk, és



szivecskés szemű emojik a
végtelenségig. És ellenőriztem
Geri oldalait is, mert valahogy
belemászott az agyamba egy vele
kapcsolatos gyanú, és nem
eresztett. De nem, semmit nem
rakott ki, a legutolsó posztja a
kórház előtti törött orrú fotó volt,
ahol lájkokat kunyerált a gyors
gyógyulása reményében. Hiába
néztem meg újra és újra, semmi
nem változott az oldalainkon,
nekem viszont valahogy nem
stimmelt az egész. Nem stimmelt



Geri. Túl nagy volt a csend, túl
nagy csapást mért rá Márk azzal,
hogy leütötte, és túl nagy csapást
mértem rá én a Valahol-videóval.
Hiszen pontosan tudta, hogy az
akár az ő száma is lehetett volna.
De nem adtam. Nem tetszett a
hallgatása, nem tetszett, hogy a
felvétel, amivel megpróbált
zsarolni, értéktelenné vált nála,
és legfőképpen az nem tetszett,
hogy úgy tűnt, beletörődik. Mert
Geri nem az a típus, aki bármibe
is beletörődik.



– Nem alszol? – dünnyögte
Márk csukott szemmel a
párnájába fúrva a fejét.

– De, csak megnéztem valamit
– suttogtam.

Márk résnyire kinyitotta a
szemét, és felém nyúlva
odahúzott magához. A fejét a
hajamba fúrta, és karját átvetve
rajtam, átölelt, majd vissza is
aludt. Ránézve mosolyogva
ingatni kezdtem a fejem, mintha
csak dühös lennék saját
magamra. Ez őrület. Talán az



agyamra ment a bujkálás meg a
paranoia, hogy lebukunk, és
akkor, amikor már nem kellett
tovább titkolnunk semmit, és
adagolni kezdtük a
kapcsolatunkat a külvilág felé is,
akkor begörcsölök attól, hogy
valami rossz fog történni. Ugyan.
Talán csak Geri tényleg rájött,
hogy ezúttal messzire ment, és
visszavett az arcából. Talán azért
nem posztolta a videót, mert nem
jött volna jól ki belőle. Talán
ezúttal feladta. Miért is ne?



Egyszer mindenki kénytelen
beismerni, hogy veszített.
Sóhajtva megráztam a fejem, és
miközben Nagy Márkot néztem
magam mellett fekve, azt a Nagy
Márkot, akit jobban szerettem
mindennél és mindenkinél, és aki
viszontszeretett engem annyira,
amennyire csak egy Nagy Márk
típusú ember képes rá,
lehunytam a szemem, és elűzve
az elmémből a baljós
gondolataimat, elaludtam. Hát…
Talán nem kellett volna.



Talán nem csak ezt a három
oldalt kellett volna megnéznem.
Talán nem kellett volna
elhitetnem magammal, hogy Geri
bármit annyiban hagy. Talán én
ismerem a legjobban ahhoz, hogy
egy pillanatig sem kellett volna
megnyugodnom. Mert alig két
óra alvás után kivágódott az ajtó,
és riadtan ébredtem az
álmomból, miközben Körte
berontott a szobánkba.

– Szar van, gyerek, ébredjetek!
– mondta, majd a félálomban a



fejét felemelő Nagy Márkra
nézett. – És mondd, hogy van
rajtatok ruha – tette hozzá
kínosan elhúzva a száját.

– Mi történt? – kérdeztem
figyelembe sem véve a második
mondatát, és azonnal
felpattantam az ágyból. Márk is
felült, és ásítva túrt a hajába,
majd az éjjeliszekrényen lévő
telefonját felemelve először azt
hittem, hogy megnézi mennyi az
idő, de csak azt ellenőrizte, hogy
néz ki. Na, mindegy.



– Baj van, gyerek – ingatta a
fejét Körte idegesen. – Tessék –
dobta oda hozzám a telefonját, én
pedig álmosan elkapva magam
felé fordítottam a kijelzőt. A Geri
által felvett videónk fogadott
kezdőoldalon. De nem Geri
oldalán jelent meg. Nem, nem.
Beküldte egy bulvárújságnak.
Akik reggelre szép hosszú cikket
írtak róla. Kitálalva mindenről.

– A francba – rogytam le az
ágyra, és a telefont remegő kézzel
szorongatva olvasni kezdtem a



cikket.
„A Márkerek átverése” – szólt a

cím. Beszédes.
„A tinisztár Bexi és a Pop/Rock

sztár leszek! egykori második
helyezettje, a Hullócsillag-könyv
bestsellerszerzője és megannyi
sláger előadója, Nagy Márk a
jelek szerint újra együtt vannak.
Ez abból is kiderülhetett, hogy az
énekesnő frissen posztolt Valahol
című számában, ami a tegnap esti
órákban felrobbantotta az
internetet, megjelent Nagy Márk.



Igaz, a felvételen csak a keze
látható, a szemfüles rajongók
(Márkerek) azonban azonnal
felismerni vélték, és a videó alatt
hosszú eszmefuttatásokat
folytattak arról, hogy miként
bizonyítható a teóriájuk.
Mindeközben pedig egy neve
elhallgatását kérő, a tinipárhoz
közel álló ismerősük eljuttatott a
szerkesztőségünknek egy
felvételt, ami bizonyítja, hogy
Nagy Márk és Bexi újra együtt
vannak. A videó automatikusan



elindul ide kattintva.
A neve elhallgatását kérő

ismerős azonban a felvételhez
mellékelt egy hosszú
kísérőlevelet is, amelyben
lerántja a leplet arról, hogy a
történet korántsem ennyire
kedves és ártalmatlan. Forrásunk
szerint Budai Rebeka és Nagy
Márk hónapok óta együtt vannak
a legnagyobb titokban, ami
csupán annak tükrében lényeges,
hogy a jelek szerint az egész
szakításuk és a körülöttük lévő



évődés egy jól irányzott és kitűnő
érzékkel eltalált marketingfogás
volt. Ugyanis a tinik idoljaként
számon tartott Bexi, és minden
lány álmaként emlegetett Nagy
Márk a szakításuk híréből nem
keveset profitáltak, ahogyan a
BPRP Records és Nagy Márk
Hullócsillag című könyvének
kiadója is. A fiatalok románcát
végigkísérő rajongók kaptak
szakítós számokat (Nélküled 9
milliós nézettség és Nem bírom 11
millió), megvehették Nagy Márk



Hullócs illag című bestsellerét,
amiben a kapcsolatukba és
szakításuk részleteibe avat be
minket az íróként idén tavasszal
debütált Márk, és
végigkísérhették a szerelmi
évődést, amelyről most
forrásunk lerántja a leplet, mert
állítása szerint végig hazugság
volt. A neve elhallgatását kérő
informátorunk egyenesen azt
állítja, hogy Bexi és Nagy Márk
álszakítását a BPRP Records
generálta, azzal magyarázva a



döntést, hogy számottevő
profittól esik el, ha a rajongók
hiteltelennek érzik a dalokat és a
könyvet két olyan embertől, akik
a valóságban remekül
megvannak, és egy párt alkotnak.
Informátorunk szerint a tegnap
k i r a k o t t Valahol-videó annak
kezdete lett volna, hogy a
közönségnek és sajtónak
csepegtetve kezdjék el tálalni,
hogy „bocs, mégis minden
rendben, újra együtt vagyunk,
örüljetek velünk”, miközben az



elmúlt hónapokban az
átverésüknek köszönhetően
mindenkit maguk mögé
utasítottak a sikerlistákon, többek
között a Szívtörés című dalával
debütáló Nádor Gergőt, aki nem
mellesleg Bexi volt barátja.
Cikkünk megjelenése előtt
természetesen szerettük volna
megkérdezni az énekeseket is,
akik állítólag a Balatonon
töltenek el együtt egy romantikus
hetet, a közös menedzserüket
azonban nem sikerült elérnünk.



Utolértük azonban Nádor Gergőt,
aki hajlandó volt nyilatkozni
lapunknak:

– Megdöbbent, és egyben
elszomorít a hír. Természetesen
már hallottam hírét, de nem
akartam elhinni, hogy Bexi és
Nagy Márk ennyire
sikerorientáltak. Felfoghatatlan,
hogy képesek hazudni, a saját
rajongóikat átverni a nagyobb
profit reményében. Undorító az
ilyen, és nem tudok vele
azonosulni. A Szívtörés című



számom éppen a bizalomról szól.
Letölthető az iTunes store-ból és
Google Play-en is – nyilatkozta
Nádor Gergő.

Lapunk kereste Bexi másik
volt barátját (igen, a tinisztár nem
vesztegeti az időt, gyakorlatilag
csak zenész barátai voltak), így
felhívtuk Tomit az Üres Utcákból,
azonban, amikor elmondtuk
neki, hogy mivel kapcsolatban
keressük, a rapper annyit
mondott, hogy nem kíván
nyilatkozni, és szeretné, ha békén



hagynánk, mert meg kell
emésztenie a hallottakat, ezért
elmegy sétálni. Kollégánk
megpróbálta elérni a BPRP kiadó
szóvivőjét, hogy reagáljon
valamit a vádakra, azonban a
megadott szám ki van kapcsolva,
hiába próbálkoztunk. Végezetül,
mindent megpróbálva felhívtuk
Gál Szilárdot, aki társszerzője
Nagy Márk bestsellerkönyvének,
és megkérdeztük, mit gondol a
történtekről. Gál Szilárd
szűkszavúan fogalmazott.



– Nézzék, én leírtam, ami
Márkkal történt addig a
pillanatig. A könyv megjelenését
követő időszakról nincs
tudomásom, és a munkámhoz
nem is tartozik hozzá – tagadta,
hogy bármiről is tudna.

Cikkünket követően
megpróbáljuk újra szóra bírni az
érintetteket, hátha sikerrel
járunk. Addig pedig várjuk
kommentben észrevételeiket,
meglátásaikat és véleményüket a
kirobbanó botrányról. Vajon hol



van az a képzeletbeli határ, amit
átlépve már morális problémák,
kérdések vetődnek fel az
énekesekkel kapcsolatban? Vajon
egy tiniszerelemnek és drámának
álcázott üzleti fogást meddig
lehet kiaknázni, mielőtt
kidurranna a pénzeslufi? Vajon
ezeket a kölyköket fel lehet
használni üzleti célokra
büntetlenül? Vajon mit szól több
ezer olvasó, aki Nagy Márk
könyvét elolvasva most úgy érzi,
át lett verve? Vajon a titokban



rögzített videó, ami a
szerkesztőségünkbe jutott,
valóságos, vagy egy újabb PR-
fogás a BPRP kiadó részéről?
Vajon ezek után hiteles maradhat
bárki számára a két előadó? Vagy
Nagy Márk az lesz, amit saját
magának jósolt a dalában? Egy
Hullócsillag? Cikkünk
folyamatosan frissül!”

Végigolvasva a sorokat egyre
nagyobb gombócot éreztem a
torkomban, és riadtan néztem
Körtére, aki a jelek szerint már



túl volt a cikken.
– Jézusom – dünnyögtem. –

Ez… Ez nem igaz! Nem így volt! –
keltem ki magamból.

– Tök mindegy, hogy volt, ez
megjelent, gyerek – mondta. –
Ebben mindenki kap. Te, Márk, a
BPRP, a könyvkiadó – ingatta a
fejét megfeszülő ököllel. – Nádor
nem szarozott, profin adta el a
cuccot.

– Informátor? Névtelenséget
kérő ismerős? – kiabáltam
idegesen. – Legalább annyi tartás



lenne benne, hogy vállalja a
nevét és arcát ehhez a sztorihoz!

– Nem fogja – rázta meg a fejét
Körte.

– Márk – fordultam felé, mert
közben Márk is végigolvasta a
saját telefonján a cikket, és
pislogás nélkül meredt a
kijelzőre. – Márk? – szólítottam
meg újra. Felém nézett, de kissé
kábának tűnt, én pedig hirtelen
nem is tudtam, hogy mit
mondhatnék. Azt hiszem, hogy
erre ő sem volt felkészülve.



Mindkettőnk karrierjének végét
jelenthette a megjelent cikk.

– Gyerek, figyelj rám! – rázta
meg a vállamat hirtelen Körte. –
Tűnés innen.

– Mi? – kérdeztem
zavarodottan, mert közben csak
Márkkal voltam elfoglalva, hogy
szólaljon már meg.

– El kell menned. Mielőtt
Balogh ideér.

– Nem, nem! Ezzel szeretnék
szembenézni – erősködtem
utalva arra, hogy van még egy



Balogh kontra Bexi sztori
függőben.

– De nem most! – rivallt rám
indulatosan. – Figyelj ide. Ez
komoly dolog. Most nem arról
van szó, hogy a rohadék Nádor
kiposztolt egy videót és juj meg
jaj. Ez a sztori húzza magával a
kiadót is, itt vádaskodások
hangzottak el, ami nem vicc, és
Balogh nem fogja türtőztetni
magát, ha itt talál téged, én meg
nem fogom türtőztetni magam,
ha úgy szól neked, és ha én nem



türtőztetem magam, akkor senki,
és akkor, ha senki nem türtőzteti
magát, akkor mészárlás lesz
ebben a kurva nyaralóban –
hadarta idegesen. – Szedjétek
össze a cuccaitokat, és húzás
innen. Mindketten. Márk,
hallasz? Márk! – üvöltött felé
Körte.

– Persze – szólt halkan, és úgy
tűnt, megérkezett a valóságba.
Bárhol is járt az elmúlt
percekben, megrázta magát, és
visszatért közénk. Felállva



kihúzta a szekrény fiókját, és
elkezdte kiszedegetni a ruháit, és
gyűrötten bedobálta a
sporttáskájába, miközben én a
fejemet fogva néztem körbe.

– Gyerek! Hol a táskád?
Nyomás a vonatállomásra,
menjetek vissza Pestre, én
megpróbálom elrendezni addig,
amit tudok, és jövünk utánatok.
Valaki elkísér titeket, elég nagy a
balhé körülöttetek, jó, ha nem
vagytok egyedül – magyarázta,
Márk azonban megrázta a fejét.



– Tudok vigyázni magunkra.
Bekára főleg – közölte
ellentmondást nem tűrően, Körte
pedig nem akart vitatkozni, ezért
gondterhelten bólintott.

– Jó. Nyomás. Rajta,
mozogjatok!

– Rendben. Nekem… A másik
szobában vannak a cuccaim –
motyogtam, és kikerülve Körtét
átmentem Lilihez. Remegő kézzel
tettem bele a gitáromat a tokjába,
és megpróbáltam halk lenni, de a
húgom felébredt, és álmosan ült



fel az ágyban.
– Beki? Hová mész? – kérdezte.
– Le kell lépnünk Márkkal –

mondtam a cipzárral szenvedve,
ami beakadt, és sehogy sem akart
működni. Szitkozódva
rángattam, végül úgy hagytam,
majd a táskámba kezdtem gyűrni
a ruháimat.

– Baj van? – figyelte a
mozdulataimat Lili, és azonnal
kiment az álmosság a szeméből.

– Nem, dehogy – szépítettem a
dolgokat, már amennyire



lehetett. – Csak most így alakult.
Maradj Körtével és a többiekkel,
délután együtt jöttök haza, és
találkozunk otthon. Jó? –
erőltettem egy mosolyt az
arcomra.

– Oké – suttogta rémülten. –
Beki?

– Igen?
– Mekkora a baj? – tette fel újra

a kérdést, csak ezúttal máshogy.
Én pedig kifújtam a levegőt, és
egy pillanatra megálltam a
kapkodásban.



– Hát. Volt már jobb a helyzet –
ismertem be.

– Tudok segíteni? – kérdezte,
amitől szomorúan
elmosolyodtam. Nem, nem
tudott segíteni, de az, hogy
gondolt erre, már önmagában is
boldogsággal töltött el.

– Maradj Körtével – pusziltam
meg az arcát, és a gitártokomat a
hátamra vettem, majd
felemeltem a csomagomat, és
kiléptem az ajtón.

Márk napszemüvegben,



sporttáskával a kezében állt
előttem, és rám várt. Mellette
Körte folyamatosan a telefonját
nézte, hogy ellenőrizze az időt. A
készülék megállás nélkül
csörgött.

– Nem veszed fel? – pillantott
rá Márk.

– Nem – ingatta a fejét. –
Induljunk – sürgetett minket, és
mindhárman lementünk a
lépcsőn.

A nappaliba érve a többieket
ébren találtam, és másnaposan,



vagyis inkább aznaposan
meredtek ránk meggyötört
arccal. Nem kérdeztem semmit,
láttam rajtuk, hogy tudják.

– Basszus – lépett oda hozzám
Evelin, és esetlenül megölelt.

Fél karral viszonoztam az
ölelését, és szomorúan néztem
körbe. Aszádék a telefonjukat
nyomkodták, ahogyan Daniella
is, Betty a konyhában állt, és
kínosan lesütötte a szemét, Anti
pedig mondani akart valami
biztatót, de semmi okos nem



jutott az eszébe, így csak
sajnálattal nézett ránk, és a fejét
rázta. Botondot nem láttam
sehol, szerintem ha értesült is a
dolgokról, akkor már ássa az
alagutat magának a kamrán
keresztül. Egyedül a németek
tűntek feldobottnak, akik
valamilyen érthetetlen okból
kifolyólag ott reggeliztek Balogh
nyaralójában.

– Guten Morgen! – intett oda az
egyikük, amikor meglátott
minket.



Ha azt hittem, ennél már nem
lehet szürreálisabb az életem,
akkor nagyon is tévedtem.
Pislogás nélkül meredtem rájuk,
aztán Körte felé fordultam, aki
Aszádékat faggatta.

– Mi van a neten? – kérdezte.
– Szétcsesződött az egész –

dörzsölte meg a fejét Bogyó. –
Mindenhol anyázások és
indulatok. A cikk tízezer körüli
megosztásnál tart, még az is
átment Beki és Márk oldalára
hőbörögni, aki eddig a



létezésükről sem tudott.
– Próbálkozunk, de nem

vagyunk elegen a veszekedéshez,
legyőznek minket, bármit
kommentelünk, ötvenen szállnak
ránk abban a pillanatban –
hadarta Puding idegesen
pötyögve a telefonján.

– Ha nem többen – bólintott
Daniella. – Márknál a Facebook a
nagyon durva, Bekinél a
Facebook, az Insta, meg kábé
minden oldala, ahol reagálni
lehet, a YouTube is több sebből



vérzik – ütötte a kijelzőjét. –
Anyádnak írjál ilyet, te szar! –
üvöltött rá egy kommentre.

A fejemet fogva kapkodtam a
tekintetem.

– Elesett a Valahol videó is –
mondta Pepe. – Átvette a
szívecskék és mosolygós smiley-k
helyét a mérges fej, de baromi
sok. És a frissen felugrott
topkomment sem túl kedves –
húzta el a száját.

– A francba – rázta meg a fejét
Körte. – Oké, hagyjátok abba –



mondta. – Ennek semmi értelme.
– Nem bírunk el velük. Túl

sokan vannak, túl sok az indulat
és túl másnapos vagyok –
motyogta Puding.

– De mit írnak? – kérdeztem
falfehér arccal.

– Biztos, hogy tudni akarod? –
kérdezte Evelin szomorúan.

– Igen – feleltem őszintén.
– Hogy… – kezdte, és fáradtan a

hajába túrt –, hogy átvertetek
mindenkit azért, hogy eladjátok a
számokat és Márk könyvét.



– Értem – sütöttem le a
szemem.

– Mi írtunk egy csomó
kommentet, amivel próbáltuk
elmagyarázni, hogy
gondolkozzanak, mert a könyv és
a két szám azelőtt elkészült, hogy
újra összejöttetek volna, arról
meg senki nem tehet, hogy utána
megoldódott köztetek a dolog, de
hiába, csak nekünk is beszóltak.
A feldühödött tömeggel nehéz
mit kezdeni, rántják magukkal a
többieket, ráadásul ugye egymást



virtuálisan vállon veregetve
lájkolják és kommentelik az
összes negatív véleményt.
Esküszöm, hogy élvezik – forgatta
a szemét Evelin.

– És ami a leggázabb… – ingatta
a fejét Bogyó.

– Van olyan, hogy leggázabb? –
ráncoltam a homlokomat, mert a
jelen helyzetben nehezen hittem.

– A Márkerek…
– Mi van velük? – kérdezte

Márk.
– Azt írják, hogy nem



Márkerek többé. Letették a
márkerséget – mondta ki
szomorúan.

– Mi? A márkerséget nem lehet
letenni – akadt ki Márk. – Az… Az
örökre szól.

– Hát, ezek szerint nem. Bocs,
haver – sóhajtotta Pepe.

– Hah! – rázta meg a fejét Márk
hitetlenkedve.

– Na, induljatok, mielőtt
megérkezik Balogh – kezdett
sürgetni Körte, én pedig a
zsebemben lévő telefonomhoz



kaptam, amin őrült hangerővel
kezdett üvölteni a Hullócsillag.

– Ez mi? – kérdezte Betty.
– A Márker app – motyogtam. –

Az esti koncertet jelzi – néztem
riadtan Körte szemébe. Mert
akkor eszembe jutott a koncert. –
Mi lesz a fellépéssel?

– Nem lesz – felelte idegesen.
– De hogy? A lemondás, a

magas kötbér, elfogytak a
belépők, és… – gondolkodtam
megállás nélkül.

– Gyerek, oldja meg a BPRP,



leszarom! Nem foglak kiengedni
titeket a bedühödött tömeg elé,
akik nem koncertet, hanem
magyarázatot várnak tőletek, és
jobb, ha én sem vagyok ott, mert
ha Nádor a szemem elé kerül, én
nem lefejelem és megrugdosom,
hanem megölöm! A BPRP
kavarta a szart körülöttetek,
akkor oldja is meg. És ha
Baloghnak nem tetszik valami,
akkor húzzon ki arra a színpadra,
és vállalja, ha meri, hogy azért
nem vagytok ott, mert áprilisban



azt tanácsolta nektek, hogy a
karrieretek érdekében inkább
szakadjatok el egymástól, mert
úgy eladhatóbbak vagytok!
Eladhatóbbak, érted? –
üvöltözött.

– Igen, azt hiszem –
bólintottam.

– Na, akkor most húzás innen,
menjetek a darázsfészek
közeléből – indított el minket
Körte, és kinyitotta a bejárati
ajtót.

Visszatartott lélegzettel



meredtem a kapubeállóba, mert
volt egy olyan érzésem, hogy a
lelépésünk előtti pillanatban be
fog gurulni Balogh autója, és ott
talál minket csomagokkal
indulásra készen, de a
kocsifelhajtó üres volt. A többiek
szomorúan lépkedve utánunk
kikísértek minket a kapuig,
addigra Lili is megérkezett, és
valamiért a németek is.

– Hívlak titeket – ölelt át Körte,
majd Márkhoz is odahajolt, és
esetlenül megveregette a vállát.



– Rendben – biccentettem. –
Sziasztok – köszöntem el
sóhajtva.

– Auf Wiedersehen! – szólt
utánunk az egyik német, Körte
pedig dühösen fordult meg.

– Puding, tüntesd el innen az új
barátaidat, mert nekem ehhez
most nincs idegrendszerem!

– Miért, hozzám tartoznak? –
csodálkozott el Puding.

– Te hoztad őket be éjjel az
utcáról! – meredt rá Daniella.

– Én? Bazki – gondolkodott el



erősen. – Asszem,
alkoholproblémáim vannak –
közölte, Körte pedig elegáns
suhintással tarkón csapta.

A kapun kiérve Márkkal a
vonatállomás felé indultunk, és a
vállam felett visszanéztem a
nyaralóra, ahol az elmúlt napokat
töltöttük. Mennyivel máshogy
nézett ki, amikor megérkeztünk.
Vagy csak én emlékszem
naposabbra és vidámabbra? Mert
miközben távolodtunk tőle, egyre
komorabbnak és szürkébbnek



tűnt, ahogyan a környék is.
Mintha egy filtert húztunk volna
rá, úgy változott meg a bennem
élő kép nemcsak a Balaton-parti
nyaralóról, de az egész hétről.
Szó nélkül sétáltunk egymás
mellett, én pedig óvatosan Márk
felé lestem, hátha le tudom
olvasni az arcáról, hogy mit
gondol. Ideges volt, fáradt és
meggyötört. Nem úgy nézett ki,
mint a hét elején, amikor
leszálltam a buszról, és ott várt
rám Zalakaroson. Ahogyan a



csomagjainkat cipelve sétáltunk a
kora reggeli napsütésben, úgy
éreztem, ezer éve volt, amikor a
nyakába borulva a legnagyobb
titokban megcsókoltam ott, a
szálloda előtt, a busz takarásában.

– Nem mondasz semmit? –
kérdeztem félve.

Márk rám nézett, és halvány
mosolyra húzta a száját.

– Mit mondhatnék? – kérdezett
vissza.

– Fogalmam sincs – ismertem
be. És ez volt az igazság.



A vonatállomásra kiérve
néhányan várakoztak a peronon,
Márk ledobta a cuccainkat az
egyik padra, és a síneket bámulta
a napszemüvege lencséje mögül,
én pedig tanácstalanul
ácsorogtam mellette.

– Talán nem mértük fel a
súlyát – mondtam ki hirtelen.

– Minek? – pillantott rám.
– Amit Balogh mondott

áprilisban. Lehet, hogy
komolyabban kellett volna
vennünk – töprengtem.



– Megbántad? – kerekedett el a
szeme, mire azonnal megráztam
a fejem.

– Dehogy! Egy percet sem –
mondtam őszintén. – De te meg
fogod bánni. Neked túl sok forog
kockán. És most miattam
széthullik – ráztam meg a fejem.

– Oké, ezt ne, jó? – lépett oda
hozzám, és mélyen a szemembe
nézett. – Ha ennyi volt, akkor
ennyi volt. Beka, nem érdekel.

– Márk, ne mondj ilyet,
érdekelni fog, majd ha leülepszik,



és meglátod a
következményeket, akkor… –
kezdtem, de közbevágott.

– Beka, figyelj rám. Az összes jó
emlékem, ami az elmúlt évben
történt, veled kapcsolatos.
Amikor nem voltál a
közelemben, akkor minden szar
volt – ismerte be. – Tudom, hogy
nehéz elhinni, mert ott voltak a
bulik meg az a sok csaj, meg… Na
mindegy, tudod, hogy miről
beszélek – legyintett. – De a
duettdöntőt követően, miután



megismertelek titeket, minden
egyes este vagy reggel, attól függ,
hányra estem haza, de a lényeg,
hogy mindig, amikor hazaértem,
eszembe jutottatok. Körte, Anti,
Aszádék, Lili, utána meg, amikor
csatlakoztak, akkor már Evelin és
Daniella is. Gondolkodtam, hogy
mi lehet veletek, mit
csinálhattok, vajon milyen
programotok van, ami
bármennyire is unalmasnak és
szánalmasnak hangzik, biztos,
hogy összességében jobb, mint az



én összes meghívásom bárhová.
Mert barátok vagytok, én pedig
mindig egyedül voltam
nélkületek. A legnagyobb,
legjófejebb társaságban is
egyedül voltam, Beka. És igen,
komolyan mondom, hogy a
többiek gyakran eszembe
jutottak. De te nem… Te
állandóan a fejemben jártál.
Hogy mit csinálhatsz éppen. Hol
vagy. Hogy nézhetsz ki. Min
mosolyogsz. Min szomorkodsz –
rázta meg a fejét. – Csak rajtad



gondolkodtam, és ha ahhoz, hogy
végre veled lehessek, minden
mást el kell veszítenem, akkor
legyen. Nem érdekel – vonta meg
a vállát. – Mert ez az egész semmi
nekem, ha nem vagy velem. Te
vagy benne minden, ami jó. Nem
akarom újra átélni azt, hogy
milyen, amikor nem vagy velem,
mert hiába volt meg mindenem,
soha nem volt teljes nélküled. És
oké, most nem olyan a helyzet,
mert jelenleg úgy néz ki, hogy
minden eldőlt, de jó, ha tudod,



hogy ha lenne választási
lehetőségem, akkor hidd el, téged
választanálak. Érted már, te lány,
hogy mit jelentesz nekem? –
húzott magához, miközben
mosolyogva néztem a szemébe,
és a szívem felugrott a torkomba,
majd Márk nyaka köré kulcsolva
a kezem odahajoltam hozzá, és
hosszasan megcsókoltam.

– Én is szeretlek – suttogtam.
– Beka… Én nem mondtam,

hogy szeretlek – közölte
szórakozottan, mire felröhögtem,



és a nyakába fúrtam az arcomat.
Hülye Nagy Márk.

A körülöttünk lévő emberek a
vonat érkezésére körbeálltak
minket a peronon, és a közeledő
járművet nézték, ami megállt
mellettünk, mi pedig a
cuccainkkal felszálltunk, és
leültünk két egymással szemközti
ülésre.

– Bocs, sziasztok – lépett oda
hozzánk egy lány, mire
mindketten elszakítottuk a
tekintetünket az ablaktól, és



kérdőn néztünk felé. – Nem
akarok zavarni, csak – forgatta a
kezében a telefonját. –
Csinálhatunk egy képet? –
pillantott Márkra félve.

– Persze – állt fel Márk, és
beállt a szelfire. A lány boldogan
tartotta fel a telefonját, és
szélesen vigyorogva meredt a
kijelzőre. Amikor elkészült a fotó,
vörös arccal fordult Márkhoz.

– Köszönöm szépen – mondta,
és már fordult is meg, de egy
pillanatra elbizonytalanodott, és



visszanézett ránk. – Nem tudom,
hogy számít-e a véleményem…
De nagyon szemét volt az a cikk
rólatok – mondta egyszerűen, és
már tovább is ment az ülések
között.

Márkkal egymással szemben
ülve meredtünk utána, és
mindketten a gondolatainkba
merültünk.

„Nem veszítelek el újra.
Szökjünk meg mindenki elől. Hadd
keressenek… Valahol” – járt a
fejemben, miközben a



tekintetemmel az állomáson
veszteglő vonat ablakán
kinéztem, vissza, Balogh
nyaralója irányába. És hirtelen
úgy éreztem, hogy ez így nem
stimmel.

– Nem jó ez így – mondtam ki a
fejemet rázva.

– Szerintem sem – értett egyet.
– Nem igaz, hogy nincs több
Márker! Egy biztosan maradt –
mutatott a lány után, aki fotót
készített vele.

– Én nem erre gondoltam –



forgattam a szemem
mosolyogva. – Márk! – szóltam rá
hirtelen. – Nem léphetünk le –
közöltem egyszerűen.

– Hogy érted?
– Nem… – határoztam el, és

felpattantam. – Nem hagyom itt
Körtét és a többieket, hogy
Balogh rajtuk töltse ki az
idegbaját! Ők a barátaim, és nem
vihetik el a mi balhénkat, nekünk
pedig nincs ki elől bujkálnunk!
Többé már nem kell – ingattam a
fejem.



– Oké, ez igaz – értett egyet
Márk bólintva, miközben felállt,
és segített levenni a csomagokat,
amiket eredménytelenül
próbáltam egyedül lerángatni. A
gitártokomat a hátamra vetve
megragadtam Márk kezét, és az
ülések között elrohanva
leszálltunk a még mindig az
állomáson veszteglő vonatról. A
peron mellett állva összenéztünk,
és elindultunk vissza a vízparti
nyaraló irányába.

Tudtam, hogy Körte dühös



lesz, amiért nem fogadtuk meg a
tanácsát. Tudtam, hogy ki fog
akadni, amiért már megint nem
hallgattunk rá. Tudtam, hogy
majd megkapjuk a fejmosást,
amiért nem fogadtunk szót. De
azt is tudtam, hogy valahol
mélyen nagyon boldog lesz attól,
hogy visszamentünk. Mert ez így
volt helyes. Az utcába
bekanyarodva felgyorsítottuk a
lépteinket, a ház pedig egyre
közelebb került hozzánk,
miközben a strandra ráérősen



induló járókelőket kikerülve
igyekeztünk a nyaraló felé. A
kapun belépve a kocsifelhajtón
ott állt egy nyitott tetejű
sportkocsi, így biztosak lehettünk
abban, hogy Balogh megérkezett.
Ja, meg egyébként a házból
kiszűrődő oltári üvöltözés is utalt
rá némileg. Márkkal egymás
kezét fogva az ajtóhoz léptünk, és
mielőtt benyitottunk volna,
mindketten megtorpantunk.

– Készen állsz? – fordultam
felé.



– Nem. Te? – mosolyodott el.
– Nem – feleltem egyszerűen.
– Klassz. Akkor menjünk –

kacsintott rám, és kinyitotta az
ajtót, majd belépett, maga mögé
rejtve engem.

A nappaliban állt a cirkusz,
Körte a konyhapult mellől
üvöltözött, Balogh az
ülőgarnitúránál toporzékolt, és
mindig gondosan hátranyalt haja
ezúttal kócosan meredt
szanaszét. A kanapén Bogyó,
Pepe, Puding és Evelin ültek



szorosan egymás mellett, és
nyakukat behúzva hallgatták az
ordítozást, Anti, Lili és Betty kicsit
arrébb, a hátsó ajtónál
ácsorogtak, a biztos menekülési
útvonalhoz közel. Botond a
kamra ajtajában állt, és falfehér
arccal figyelte az eseményeket,
Daniella pedig Körte mellett
harciasan bólogatva fogta a
menedzser pártját. Aztán a
tekintete elsiklott Baloghról, és
egyenesen ránk nézett, majd
elkerekedett a szeme.



– Ti mi a szart kerestek itt? –
ámult, mire mindenki egy
emberként fordult felénk. Körte
látszólag dühösen meredt ránk,
de igazából a szeme alatti
mosolyráncok azt sugallták, hogy
valójában nagyon is örül a
felbukkanásunknak. Jólesett
neki, én pedig egy apró mosollyal
ajándékoztam meg, amitől
lesütötte a szemét, és bár nem
mondta ki, mégis ki tudtam
találni a gondolatát. Valami
olyasmi lehetett az, hogy „ne



már, gyerek!”
– Üdv, mi újság? – érdeklődött

Márk laza vigyorral az arcán,
totálisan kizökkentve a
veszekedésből mindenkit, és
miközben a társaság a fejét
kapkodta köztünk, én senkivel
nem foglalkoztam, csak álltam
Balogh tekintetét, aki
rezzenéstelen arccal meredt rám.

– Itt vagyok – tártam szét a
karomat amolyan „ide lőjön”
stílusban, és ledobtam a táskámat
a földre.



 
 
 
Folytatása következik…



 
A hatodik részből

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.

– 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.



– 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.

– Szia – köszönt rám váratlanul,
én pedig a magazinommal a
kezemben, aminek címlapján
Nagy Márk volt, meglepetten



néztem rá.
– Szia – köszöntem vissza.
– Nincs kedved… – kezdte,

aztán mosolyogva széttárta a
karját –, sétálni?
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