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Minden ami vagy. És minden ami melletted
vagyok.
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London

Másra sem tudtam gondolni,  csak arra,  hogy ha
hazaérek azonnal  felfalom azt  a  hatalmas doboz
jégkrémet,  amit  pontosan  az  ilyen  estékre
tartogattam.  Na  meg  arra,  hogy  egészen  biztos
soha, de soha többet nem fogok elmenni még egy
randira.  Nagyjából  úgy  kábé  egész  hátra  lévő
életemben. Ha esetleg egyedül halok meg, és még
annyi szerencsém sem lesz, hogy lenne egy árva
macskám, – ami ugye tipikus kelléke az olyan idős
hölgyeknek,  akik  azokban  a  jövőképekben
szerepeltek,  amit  éjszakánként  megfestettem
magamnak – akkor sem! Nincs az az Isten, hogy
én még egyszer ennek tegyem ki magam.
–  Azt  hiszem  nekem  most  mennem  kell.  –
szakítottam  meg  a  csendet,  amiről  már
elképzelésem  sem  volt,  hogy  mióta  tart.  Bár
megfordult  a  fejemben,  hogy  az  sem  tűnik  fel
majd  a  randipartneremnek,  ha  csendmegtörés
nélkül, csak simán távozok.
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– De miért? Nem gondolod, hogy jól elvoltunk? –
mondta  valódi  döbbenettel  az  arcán,
Hajólemlékszem Stuart.
Mély  lélegzetet  vettem,  próbáltam  úgy
összerendezni  arcizmait,  hogy  még véletlenül  se
törjek ki  sikítófrászban,  vagy  ne fulladjak bele  a
saját nevetésembe. 
– Hát figyelj,  nem tudom, ha neked ez, hogy itt
ülünk  a  padon  már  egy  órája,  és  az  időjáráson
kívül  semmiről  nem  beszélgettünk,  szóval  ha
neked ez jelenti, a „jól elvoltunk”-ot. Akkor igen,
végül is jól elvoltunk. De én ennél többre vágyom.
– Többre. Értem.
Már  éppen  készültem  elindulni,  mindenféle
köszönés  nélkül.  Alapjában  véve  nem  voltam
ennyire  udvariatlan,  de  éppen  a  szörnyű  randik
hetét  tartottam.  Viszont  úgy  tűnt  a  srác  nem
akarja annyiban hagyni a dolgot. Mintha az eddigi
csak a szép alakú felhőkről beszélni tudó Stuartból
elővedlett volna Kant vagy Nietsche, és elkezdett a
létem értelméről faggatni: 
– Mit jelent neked az, hogy többre? Úgy értem,
hogy  az  egy  dolog,  ha  mondjuk  nem  jövök  be
neked,  de  csak  szeretném  tudni,  hogy
tulajdonképpen mit értesz az alatt, hogy több?
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Úgy tettem, mint aki valami nagyon fontos dolgot
szúrt ki a távolban, az egészen messzi távolban. És
az a dolog egyre inkább fontosabb lett számomra. 
– Nola?
– Igen?
–  Mire  vágysz  valójában?  –  tagolta  lassan
Stuartunk, mintha valami öt éves szintjén lennék.
Hirtelen  úgy  éreztem  magam,  mintha  valami
filmbe csöppentem volna,  ahol  tudjátok a  végén
kiderül,  hogy  a  melléd leülő  férfi  igazából  Isten
álruhában,  aki  majd  jól  megmondja  a  frankót.
Neked  meg leesik  az  állad,  mert  eddig  csak  azt
hitted, hogy egy sültbolond. 
Végül  annyira  összezavart  a  helyzet,  hogy  nem
tudok  úgy  távozni  ebből  a  szituációból,  hogy
mondjuk én vagyok a nyertes fél, így csak annyit
tudtam kinyögni:
– Mennem kell, szia!

•

Fogalmam sem volt, hogy hogyan kerültem haza.
Egyet  tudtam,  hogy  a  csokis  sós  karamellás
jégkrémemet  akarom,  most  azonnal.  Magamra
tekertem az összes létező takarómat, felhúztam a
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pihe-puha  unikornisos  térdzoknimat  és  kiültem
az erkélyére. Nagyjából 12 fok volt, és október. De
most ez érdekelt a legkevésbé. Végre biztonságban
voltam.
Na nem mintha bárki is üldözött volna. Kívülről.
De belül… Tudjátok, mindenkinek meg vannak a
maguk kis démonjaik.
Oké, én volnék Nola Evans, ami azt jelenti, hogy
soha nem vallanám be senkinek,  hogy nekem is
van ez a menekülési függőségem. A legtöbb ember
menekül  valami  elől.  És  olyan  ügyesen  tesszük,
hogy így vagy úgy,  mégis  mindig pont  ezekbe a
szituációkba  futunk  bele.  A  történetnek  ezen  a
szakaszán még hihetnénk, hogy a félidióta pasik
elől  menekültem,  akik  rendre  visszatértek  az
életembe. De a valóság nem így volt. És a valóság
igazából olyan mélyre volt eltemetve, hogy ha egy
teljes  életet  szán  ennek  rejtegetésére  az  ember,
akkor talán soha nem derül rá fény. De sajnos az
igazságnak  van  egy  olyan  csúnya  szokása,  hogy
rendszerint előmászik. Néha csak az aprócska feje
bukkan  fel,  néha  el  is  felejted,  de  azért
mondhatjuk  elég  nagy  rendszerességgel,  az
igazság bekopogtat  az ajtódon.  És  mindig akkor,
amikor  egyáltalán  nem  várod.  Mindig  akkor,
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amikor  látszólagos  rend  van  az  életedben.  Pont
akkor,  amikor  azt  mondod,  de  hát  ez  tök  jó,
minden olyan jól halad most…

•

A telefon csengése zökkentett ki a jégkrém okozta
mámorból.  Betsy volt  az,  a  legjobb és nagyjából
egyetlen  barátnőm.  Nem  könnyű  barátokat
szerezni, ha egy új országba költözöl, pláne nem
olyanokat,  mint  Betsy.  Ő  volt  minden,  ami  én
nem.  Ő  volt  az  energiabomba,  aki  mindenbe
200%-kal  dobta  bele  magát,  de  mégis  ő  volt  a
józan  ész  is.  Én  mindent  hatezerszer
végiggondoltam,  minden  szempontból
megvizsgáltam, és a végén hoztam valami iszonyú
rossz  döntést.  Legalábbis  én  mindig  így  éltem
meg.  Ezzel  szemben  Betsynek  valahogy  mindig
minden  elsőre  sikerült.  Szuper  munkahely,
komoly  párkapcsolat.  És  mégis,  valahogy
fantasztikus csapatként tudtunk együttműködni. 
– Halló. – Vettem fel a telefont kedvtelenül.
–  Ó  te  jó  ég,  szóval  nem  sikerült  a  randi  túl
fényesen?
– Ah…
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–  Kicsit  bővebben?  –  nevette  el  magát  Betsy.
Többek között ez is az egyik szuperképessége volt.
A  nevetése.  Betsy  Coxnak  volt  egy  afféle
jégfelolvasztó  nevetése.  Ami  abban  nyilvánult
meg, hogy a legkilátástalanabb helyzetben is képes
volt  nevetni.  Ő azt  mondta,  hogy  néha  maga is
kineveti az életet. Tudjátok, az a fajta lány volt, aki
ha  otthon hagyta  az  ernyőjét,  és  ömlött  az  eső,
akkor  csak  nevetett  egyet,  és  hazasétált.
Bámulatos jelenség volt.
– Hát szörnyű volt na, most mit ragozzam?
– De mégis,  mennyire szörnyű? Egy egytől tízes
skálán?
– Nem is tudom… tíz.
–  Tíz?  Nem  mondd  már,  hogy  pont  annyira
szörnyű  volt,  mint  múlthéten  a  srác,  aki  elvitt
sétálni a temetőbe.
– Ó Jézusom, már el is felejtettem. – Nevettem el
végül magam én is.
– Oké, akkor kilenc.
– De mit csinált a szerencsétlen?
– Igazából semmit, rém unalmas volt. Egy padon
ültünk végig. Egy padon! Fel tudod te ezt fogni?
– De ez még nem ok arra, hogy lekilencezd. Mi
volt még?
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– Semmi. Egyszerűen elegem van.
– Nola, ismerlek, mi volt még?
Tisztában  voltam  vele,  hogy  Betsy  nem  fogja
feladni.
– Ah nem tudom… nem volt semmi különös, de
valahogy…
– Mondd már!
–  Feltette  azt  a  kérdést,  hogy  mire  vágyom
valójában…
–  Hát  ez  tényleg  szörnyű,  szerintem  jelentened
kellene a rendőrségen. – szakadt ki belőle nevetve.
–  Oké,  tudom,  nem  egy  főbenjáró  bűn…  –
mondtam duzzogva. – De mi van, ha tényleg nem
tudom,  hogy  mire  is  vágyom?  Egész  életemben
másokat  hibáztattam,  hogy  nem vagyok boldog,
mert nem tesznek boldoggá. Nem voltam boldog
Dustin  mellett,  nem  vagyok  boldog,  mert  egy
bolond a  főnököm. Nem voltam boldog otthon,
mert  gyűlöltem  azt  a  várost,  ahol  felnőttem.
Változtattam, de még mindig nem vagyok boldog.
És  a  legrosszabb,  hogy  egy  totál  idegennek sem
tudom megmondani, hogy mire vágyom. Érted, ha
jönne egy dzsinn, annak se tudnám megmondani.
Nem  tudnék  kívánni  egy  aranyhaltól  sem,  fel
tudod ezt fogni???
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– Hát én a dzsinnes résznél kicsit leragadtam. De
oké, nem poénkodom, lehet csak aludnod kellene
egyet most.
–  Nem,  Betsy!  Nem  tudok  aludni.  Elegem  van.
Elmegy mellettem az életem,  és  nem hogy nem
tudom  mit  akarok,  azt  se  tudtam  eddig,  hogy
nekem  esetleg  nem  ártana  tudnom,  hogy  mit
akarok. Oké mindig akartam ilyen alap dolgokat,
mint mások, hogy pasi,  nyaralás a pasival,  aztán
egy gyerek a pasitól, utána meg még egy, mert az
az  elvárt  szám.  Aztán  vissza  munkába,
előléptetések.  Ja  azok nem, mert ugye szültél  és
minden  volt  pasi  kollégád  előrébb  van  mint  te.
Aztán kiveszed a 30 darab szabadnapod, és ezt így
csinálod, míg rajta nem kapod a férjed egy másik
nővel,  aztán  persze  megbocsátasz  neki,  aztán  ki
tudja, lehet Julioval kapod rajta… és bumm vége.
Nyugdíj.  Jobb esetben.  Boldogan éltek,  míg meg
nem haltok.
– Hát izé, Nola, akarod, hogy átmenjek?
–  Nem.  Megmaradok,  ne  izgulj.  Csak  tényleg
miért van az, hogy mindenki tudja, hogy mit akar?
Én  meg  csak  ezeket  az  alap  dolgokat  akartam
eddig, és ebből nekem semmi sincs meg. Oké egy
Julio nem biztos, hogy kellene legalábbis nem az
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előbb idézett felállásban. De tényleg ennyi lenne?
Ezért születtem le ide a Földre?
– Oké Nola, autóba ülök, és átmegyek, mert bele
fogod ebbe hergelni magad.
–  Áh  nem  tudsz  rajtam  segíteni.  Ezek  nem  új
dolgok,  csak  mindig  lenyomom.  Aztán  tudod
most,  hogy  ennek  az  idegennek,  akár  még
hazudhattam volna is,  hogy oké én arra vágyok,
hogy híres író legyek és egy tengerparti lakásom
legyen, vagy bármi. De nem tudtam még hazudni
sem!  Hát  szerinted  mennyire  vagyok  elcseszett?
De komolyan mi ez,  harminc évesen kapuzárási
pánikom van??? Komolyan...  hányni tudnék saját
magamtól.
– Nola!
–  Jó  oké,  nem,  nem  fogok.  Ki  nem  állhatok
hányni. De valamit csinálnom kell.
– Mikor kell menned Dublinba?
– Szerda.
– Talán az jót fog tenni. Kicsit eltávolodsz ezektől
a dolgoktól. Feltöltődsz.
Ha  valami  gyűlöltem  ezen  a  bolygón,  azok  a
közhelyek voltak.  Még  Betsy szájából is.  Minden
közhely olyan, mint valami cukorkacsomagolásba
rejtett  ólomgolyó.  Amit  az  emberek  akkor
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mondanak,  ha le  akarnak pattintani.  Jaj  minden
rendbe  jön.  Jön  majd  helyette  más,  ne  aggódj.
Végül minden jóra fordul. Az idő majd megoldja.
Még  a  legjobb  barátnőm  szájából  is  gyűlöltem
ezeket. Neon színben villogó hazugságok, amiről
mindig az jutott eszembe, hogy oké, pofa be, úgyis
magadnak kell megoldanod. De őszintén kíváncsi
vagyok, hogy valaha a történelem során valakinek
működött-e,  mikor  egy  közhelyet  dobtak  hozzá.
Ha esetleg bárki az olvasók között hallott ilyenről,
erre  a  címre  egészen  nyugodtan  írhat:
nola.evans@gmail.com

Persze  a  legtöbb  ilyen  gondolatot  megtartottam
magamnak.  Nem  szerettem  volna  megbántani
Betsyt, mert ő igazán nem tehet semmiről. Ezek
közül  egyik  sem  az  ő  hibája  volt.  Hogyan  is
okolhatnék bárkit, hogy nem találom a helyem a
világban.  És  nagyon  jól  tudtam,  hogy  az  is
önzőség,  hogy másoktól  elvárom, hogy legyenek
ők is rossz kedvűek, azért mert az én életem egy
nagy kudarc. Oké, azért nem volt ennyire rossz a
helyzet,  de egyszerűen nem voltam boldog. Már
pedig  ha  nem  vagy  boldog,  akkor  valamin
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szeretnél  változtatni.  A gond csak  az  volt,  hogy
fogalmam sem volt, hogy min. 
Részben ezért is próbáltam randizgatni az elmúlt
hónapokban. Ez volt a legegyszerűbb dolog amin
változtathattam. A költözés már pár éve meg volt
ugye.  Azt én is  beláttam, hogy egy újabb helyre
költözni, teljes mértékben badarság. 
De ha most a randizást is kilőttem, mert ugye azt
meg  ma  egy  életre  megfogadtam,  hogy  ennyi
bőven  elég  volt,  akkor  mi  a  fészkes  fenevadat
kellene kezdenem az életemmel???
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Dublin

Végül  a  hosszas  önmarcangolás  után,  szerdán
felszálltam  arra  a  bizonyos  dublini  gépre.  Nem
tudtam  pontosan,  hogy  miért  indultam.  Vagyis
persze,  egy  konferenciára  utaztam  el,  de  belül
valami motoszkált bennem, hogy ez ennél sokkal
több lesz. 
Viszont  ezekkel  a  mondatokkal  az  a  probléma,
hogy soha nem lehet tudni igazából miről is van
szó. Elmagyarázni nem igen tudtam senkinek, de
olyan  érzés  volt,  mintha  a  lelkem  egy  aprócska
darabkáját húzná valami egy ismeretlen irányba.
Ekkor  azonban  mindig  bekapcsolt  valami  kis
gépezet bennem, ami éppen úgy állította be ezt az
egészet,  minta  valami  képtelenség  lenne,  sőt
mintha  minden  méteren  valamiféle  veszély
leselkedne  rám.  Az  utolsó  pillanatban  végül
mindig meg akartam futamodni.  És  az  a  kedves
kis hang, ami noszogatott eddig, az szépen lassan
elhallgatott.
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Így érkezetem meg a reptérre. Útáltam várakozni,
szóval elővettem a laptopomat. Megnyitotta az e-
mailjeimet,  amit  minden  egyes  alkalommal
gyomorgörcs  követett.  Nem  szerettem  a
munkámat. Pontosabban a főnököm nem szeretett
engem. Vagy ha szeretett is, nem túl jól mutatta
ezt ki. Ahogy sejtettem, ismét egy kevésbé kedves
e-mail fogadott. Amire korábban próbáltam volna
elnézést kérni, minden olyan hibáért is, amit nem
ő követettem el. Néha még a létezésemért is. Nem
tudom  megmagyarázni,  hogy  valójában  miért
teszem.  Egyet  tudtam,  ha  elnézést  kérek,  akkor
mindig  hamarabb  vége  van  ezeknek  az
párbeszédeknek. 
Megnyitottam az ablakot, és majdnem leütöttem
az  első  billentyűt.  De  a  kezem  megállt  a
levegőben, és erőtlenül hullott vissza az asztalra.
A  lassan  felszálló  gépeket  néztem,  ahogy  a
semmiben egyszerűen köddé válnak. 
– Köddé válni.
Bár  magamat  is  megleptem,  hogy  hangosan
kimondtam, mégis ettől valahogy sokkal nagyobb
ereje lett ennek a gondolatnak. Nem voltam az a
fajta  lány,  aki  csak  úgy  köddé  válik.  Az  a  fajta
voltam,  aki  vállalta  a  tetteiért  és  a  nem  létező
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tetteiért  is  a  következményeket.  De  olyat  soha
nem csináltam volna, hogy köddé váljak.
– Köddé válni.
Ismét kimondtam, ekkor már körülnézetem, hogy
vajon  hányan  hallották,  de  úgy  tűnt  ma  sokkal
könnyebb  őrültségeket  csinálni,  mint  régen,
hiszen  mindenki  a  mobilját  bámulja,  és  még ha
kiabálnék,  akkor  sem  tulajdonítanának  neki  túl
nagy jelentőséget. Ezen végül elmosolyodtam. 
– Nem is olyan nehéz őrültnek lenni.
És vajon őrültséget csinálni?
Kezeimet  határozottan  a  billentyűk  fölé
helyeztem,  és  megírtam  azt  a  levelet,  amit  én
magam sem gondoltam,  hogy valaha meg fogok
írni. Felmondtam.
Tudtam, hogy ez a pár napos utazás tartogat majd
számomra valamit, de arra nem gondoltam, hogy
még indulás előtt megváltozik az életem. Ráadásul
saját magam változtattam meg. 
Fellélegeztem.

Hosszú  hónapok  óta  most  először  éreztem  azt,
hogy  képes  voltam  kiállni  magamért.  Képes
voltam azt tenni, amit tenni akartam, és nem azt,
amit elvártak tőlem. Évek óta először éreztem azt,

18



LEÉLNÉM VELED AZ ÉLETEM

hogy  büszke  vagyok  magamra.  Sőt  arra
gondoltam, hogy gyakrabban kellene ezt tennem. 
Anélkül,  hogy  megvárta  volna  a  választ,
összecsuktam  a  laptopom,  és  kikapcsoltam  a
mobilomat.
– Talán nem is olyan rossz dolog köddé válni.
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