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Mi van, ha az a sorsom, 
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Emlékszel?

Emlékszel, hogy neked adtam az utolsó avokádóm? 
Igaz, egyikünk sem tudta, hogy az az utolsó lesz. Vagyis. 
Nem az volt az utolsó, mert aztán krémet is készítettem 
belőle. Persze nem abból, hanem egy másikból. Abból 
vacsora lett volna, de nem lett, mert állva megettük 
mind. Emlékszel, hogy volt rajta olajbogyó is? Mármint 
a kenyéren, nem az avokádón. Hanem a krémen. És 
akkor azt te nem etted meg, hanem nekem adtad. 
Nem mondtad, hogy nem szereted. Igazából meg 
sem szólaltunk, míg ettünk. Úgy alapvetően nem 
beszéltünk. Szerettelek. Azt hiszem. De persze ezt te is 
tudod, mert mondtam is. Aztán annyit kérdeztél vissza 
a semmiből, hogy de hát pont ezekért szeretsz, nem? 
És nekem akkor válaszolnom kellett volna, de nem 
tettem. Pedig szerettelek. És ezt mind a ketten tudtuk. 
Szerettem kimondani ilyen múlt időben, hogy én 
már az első pillanatban is szerettelek. Ezért hagytalak 
el. Emlékszel? Erre biztosan emlékszel, mert akkora 
butaság volt. És akkor még voltak rattan bútoraim, és 
én azon ültem, pont így. Ilyen felhúzott lábakkal, ahogy 
ezt írom. Nem neked persze, mert te ezt nem látod. Se 
a betűket, sem azt, ahogy apróra húzva össze magam 
bámulom a monitort. Mindig csak ismétlünk valamit, 
és mindig csak egy egészen kicsit jutunk benne előre. 
Két évvel ezelőtt, amit csak mi hívunk annak, pedig 
lassan már három. Akkor azt mondtad, hogy van egy 
üveg borod. És csak két év múlva ittuk meg. Talán 
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szeretni is így fogsz majd egyszer. Három meg két évek 
múlva. Mintha az idő nem értünk telne. Vagy éppen 
fordítva. 



Amiről nem írok, 

az tényleg megtörtént?
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Emlékszel?

Emlékszem, azt mondtam, hogy nincs itthon gyufám, 
csak mert tudtam, hogy neked úgyis van öngyújtód. 
Nem dohányzom, ezért azt mondtam, hogy a 
teamécseshez kell. Már nem emlékszem, hogy valóban 
annyira fontos volt-e az a mécses. Csak azt tudom, 
hogy aznap váltál igazán fontossá. Emlékszem a 
döntésemre. Eldöntöttem, hogy mostantól az életem 
része leszel hivatalosan is. Mármint. Magam számára 
is hivatalosan. Tudod, amikor végre bevallod. Hideg 
volt, talán április. Azóta is hol elrejtem magam elől az 
öngyújtód, hol előkeresem. Mászkálok vele a lakásban, 
mint valami kinccsel. Az volt az első dolgom tőled. 
Vagyis a virág. Amit kidobtam, mert nem akartam rólad 
tudni. Annyi éven át nem akartam, hogy igaz legyél, és 
most meg mindent megtennék, ha. Valentin nap volt, 
és nem szóltál, csak ott volt hajnalban a kerítésen. 
Csupa dér volt a rózsa. Én meg nem értettem, hogy mi 
történik velem, de ez az egész már annyira felesleges. 
Ott őrzöm az öngyújtót a polcomon. És félek. Tudod, 
mitől félek? Hogy majd egyszer már nem lesz benne 
tűz. Mint ahogy már bennünk sincs. De ez hülyeség, 
mert igazából attól félek, hogy mikor megkérdeztem, 
mi lesz, ha kifogy belőle, ugye hozol majd? Már nem 
fogsz. És éppen ezért lesz mindennek más az értéke. 
Mindennek más a fénye. 
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Hideg volt. 

És nem akartam, 

hogy ez az egész 

véget érjen.
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Emlékszel?

Tudod, minden összefolyik egy sűrű masszává. Mintha 
az idő tényleg nem egy lineáris dolog lenne. Behunyom 
a szemem, és látom, ahogy két évvel ezelőtt itt ültél. 
Pedig akkor még bútor sem volt, meg semmi. És 
összesen két napja ismertelek, de soha nem felejtem 
el, hogy mit éreztem, ahogy beléptem a szobába, és te 
hamarabb itthon voltál. És akkor még egyáltalán nem 
hittük, hogy lesz olyan, hogy ez egy egészen parányi 
időre a mi otthonunk lesz. Ahol elveszünk egymásban, 
és ebben a furcsa rendszerben, amit az idő összemos. 
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Sós volt a bőröd íze. 
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Emlékszel?

Az ágy közepén ültem, és azt mondtad a telefonba, 
hogy de hiszen ez két év volt. Hogy ennyit kellett 
várnod rám. És ez volt a legszebb mondat, amit valaha 
hallottam. Hogy ez a mi történetünk. És szeretlek. 
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Föléd nézek. 

Rajtad keresztül látok. 

Olyan mélységekbe, melyek 

előző életekbe vezetnek 

minket. 
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Emlékszel?

Azt mondtad, hogy van egy üveg borod. Én meg 
persze elutasítottam. Mert nem szerethettelek. Nem 
érezhettem irántad semmit. Azon az éjjel sírtam 
miattad. Akkor sírtam először. Mert nem mertelek 
akarni. Szerettelek, de egyszerűen nem lehetett. 
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Emlékszel?

Még most is tudom, hogy a járda melyik pontján 
mondtam el, hogy ez nem működhet. Látom magam 
előtt az összes közös percünket. Ott volt az ujjamon a 
gyűrű. És csak így, ilyen egyszerűen összetörtelek. Az 
már a sokadik volt. Pedig szerettelek. 
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Emlékszel?

Éveken át hazudtalak ki magamból. Befogtam a saját 
szemem. Gyűlöltem, hogy érzek. Hogy két kézzel 
akartalak távol tartani. Mert képtelen voltam nem 
szeretni téged. Inkább elrejtőztem, hogy ne kelljen 
ezzel az egésszel szembenézni. Csak abban bízom, hogy 
egyszer meg tudunk bocsátani magunknak. Azért, 
mert túl gyengék voltunk, hogy igaz döntést hozzunk. 
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Az első pillanattól. 

Ugyanúgy. 

Ahogy most is.
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Emlékszel?

A nevetésedre még emlékszem. Ahogy szándékosan 
képtelen dolgokat mondtam, hogy még egyszer 
elmosolyodj, mielőtt kilépsz az ajtón. Meg a hangodra, 
ahogy felveszed a telefont. Még mindig ezt játszom 
vissza fejben elalváskor. 
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Emlékszel?

Nem akarlak már nem szeretni. Vinni akarom ezt a 
szívemben egy életen át. Még ha folyton mérgez is, és 
néha kitépném a bőröm alól, tudnom kell, hogy volt 
ilyen. Hogy létezik ilyen szerelem. Hogy valóságos 
voltál. És hogy sikerült ebben az elcseszett világban 
egymásra találnunk. Nem tudom, hogy az égben 
írják-e a történeteinket, vagy mi beszéltük ezt meg, 
még minden előtt. A lelkek, meg a fontos találkozások. 
Én csak azt tudom, hogy volt bennünk valami nagyon 
mély és nagyon közös. 
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Emlékszel?

Az egész egy olyan univerzummá torzult, amiben az 
események egymást érik, és egymásból fejlődnek ki, 
hogy végül valahol ismét találkozzanak. Akkor, tíz éve 
még nem tudtam, hogy én ott a római tengerparton 
annyira beleszeretek a tájba azon a hajnalon, hogy majd 
beleírom egy könyvbe. Abba a könyvbe, ami rólad szól. 
Sőt azt sem tudtam, hogy majd elkezdek egy könyvet, 
és veled fejezem be, rólad. Akkor még minden egészen 
más volt, mégis hordozott magában valami titkot. És 
az a titok te magad vagy. Hogy tíz év múlva találomra 
felülök egy vonatra, és pont ott szállok le, ahol azon 
a hajnalon megpillantottam Róma tengerpartját. És 
leülök egy padra, ahol meglátom a neved. És hogy én 
Rómában találtam először avokádó magot az utcán. És 
a mai napig emlékszem arra a fára. Aztán tíz év múlva 
adok neked egy avokádót, és te elteszed a magját, és 
várod, hogy kihajtson. Ugyanúgy hiába, ahogy én is. 
És most itt ülök nélküled, és minden nélkül. De ezt az 
egészet örökre a bőrömbe varrattam. Mert tudom, hogy 
kell valami titok ebben a rendszerben, kell egy kulcs, 
vagy magyarázat. Vagy csak te kellesz. De akkor is, ez 
több, mint amit mi megrendezhettünk magunknak. 
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Emlékszel?

Azt mondtam, hogy majd elhívlak, és majd kávézunk. 
De persze tudtam, hogy ezeket csak úgy mondom. Mint 
ahogy azt is, hogy Ausztráliából majd hozok neked egy 
bumerángot. Nem hoztam semmit, és le is tiltottalak. 
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Emlékszel?

Emlékszel az első csókra? Mennyire remegtünk, és soha 
ennyire tömény szeretetet nem éreztem. Életemben 
először szeretett valaki viszont. Csak azt tudtam, hogy 
le kell állni, mert ez egészen biztosan nem helyes. Nem 
érezhetek. Mintha bárki is számon kérhette volna 
rajtam kívül. Mégis. Szakadt az eső odakint, és én 
abban az autóban akartam maradni örökre. Annyira 
remegtem, hogy inkább az öledbe vetted a lábam. 
Akkor nyugodtam meg. Mert végre elhittem, hogy 
akkor ez most tényleg megtörténik. 
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Kitéptem a szíved, 

és titkon jól tudtam, 

hogy ennek ára lesz. 




