
Február 12.

Tíz másodperc. Ennyi sem kell, hogy az ember tönkretegye az életét. 
Ha valaki, akkor én tudom. Egy perce sincs, hogy megtörtént…

 Épp odaértem a lépcsőházunk bejárati ajtajához – egyik kezemben 
egy átlagos bagettel, a másikban némi apróval –, amikor a semmiből 

egyszer csak ott termett előttem a Névtelen Szép� ú. 
Alig öt centiméter választott el bennünket egymástól 

(ő épp elhagyni készült az épületet, én pedig belépni az ajtón, 
úgyhogy majdnem össze is koccant a homlokunk). 

Igéző szemével derűs pillantást vetett rám, mire én lesütöttem az enyémet 
– a tekintetem, mondhatni, a föld alá hatolt, jó mélyre, 

valahová a csatornarendszer és a gázvezeték közé. 
Egyszer csak barátságos hang csendült az esti levegőben:

– Nahát! Aurore! Jól vagy?
Vagy ezer évig álltam ott tátott szájjal, mire nagy nehezen 

erőt vettem magamon, és a képébe üvöltöttem: – Vuá! Köci! 
Igen. Szó szerint ez hagyta el a számat.

Egy kamaszlány viszontagságai, kesergései, kalandjai. 
Csípős, szúrós, maró.

Fergeteges.

Bíbor pöttyös könyvek 
é l m é ny t  ke re s ő k n e k  –  p o n t  n e ke d l e t e h e t e t l e n

Tizenkét éves kortól ajánljuk!
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OKTÓBER

Ilyen egy csupasz földikutya élete
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Október 1. – vacsora előtt  
A földkerekség összes flúgosa azon van, hogy összekapargas-

sa az utolsó fityingjeit is. Minden idők legnagyobb varázslója 
ugyanis hamarosan eljön, hogy zsebre vágja szokásos éves gázsi-
ját. Igen, Harry Potterről van szó, arról a fazonról, aki a papírt is 
képes tömör arannyá változtatni. Sophie, más néven Miss Tökély 
– vagyis az undok húgom – is izgatottan készülődik az  esemény-
re. Ő lesz az első, aki megveszi a könyvet. És az első, aki elolvas-
sa. Az első, aki elmondja, mennyivel jobb az előzőnél. Milyen 
kár, hogy még csak most kezdte a hatodikat, és nem elég gazdag 
az angol szókincse ahhoz, hogy rögtön az eredetire vesse rá ma-
gát. Sebaj, Sophie, majd jövőre! A következő rész úgyis sokkal 
jobb lesz még az ideinél is. Őszintén meg kell mondjam, még ha 
fizetnének érte, sem állnék sorba egy könyvért. Főleg, ha olyan 
könyvről van szó, amit már mindenki olvasott. Azon tűnődöm, a 
húgom vajon mit szeret jobban: sorban állni vagy könyvet olvas-
ni. Azt hiszem, inkább sorban állni. Ha szeretne olvasni, akkor 
nem csak képregények sorakoznának a könyvespolcán.
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Őrület, hogy az emberek mennyi időt vesztegetnek olvasásra! 
Effajta gondolatok járnak a fejemben matekóra közben. Kényte-
len vagyok lekötni valamivel magam, ha nem akarok becsava-
rodni. Szóval két egyenlet között megfogalmazódott bennem az 
igazi, a legeslegfontosabb kérdés: miért pocsékoljam az életemet 
olvasásra, ha egyszer írni is tudok?

Épp kéznél is van egy füzet, ami még a tizenkettedik szüli-
napom óta porosodik a fiókomban. Tipikus borzasztó ajándék: 
kemény fedeles, belül millió üres lapja van, és az elején a NAP-
LÓM felirat díszeleg, hogy a világon senki figyelmét el ne kerülje 
a nyilvánvaló tény. Annyira titkos, hogy még egy aranykulccsal 
záródó nevetséges lakat is fityeg rajta – amitől aztán végképp ha-
lálos kísértést érez az ember, hogy suttyomban beleolvasson.

„Elkezdesz naplót írni, és ezzel egy teljesen új élet veszi kez-
detét” – gondoltam magamban, amikor kicsöngettek. Itt abba is 
hagytam az eszmefuttatást. Habozás nélkül összekapkodtam a 
cuccaimat, és a kijárat felé vettem az irányt. Az az igazság, hogy 
a tettek embere vagyok.

Október 1. – vacsora után
Tény, hogy naplót bárki írhat, de főleg lányok szoktak, még-

hozzá tök átlag lányok. Tudom jól, hiszen az első utam engem 
is a könyvosztályra vezet, ha betérek egy hipermarketbe. Az vi-
szont tényleg észbontó, hogy még ki is adják őket. A szóban for-
gó lányoknak rendszerint lehetetlen amerikai nevük van, akár a 
kommersz mozicsatornákon futó agyament sorozatokban – fran-
cia nevekkel nyilván kevesebb kelne el a könyvekből. Hiába, a 
francia hervasztó, idejétmúlt nyelv! Sajnálom, de ez az általános  
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tapasztalat. És ha a könyvek után átsétálunk a DVD-khez, na, 
ott aztán tényleg a falba verheti a fejét az ember: döbbenet, hogy 
akad, aki még filmet is képes készíteni belőlük! Már csak a saját 
érdekemben sem látom okát, miért olvasnám mások naplóját. 
Megvan nekem a saját életem.

Vajon milyen műfajú filmet lehetne forgatni egy olyan életről, 
amiben semmi sem történik? Mint amilyen az enyém is. Valami 
állatos ismeretterjesztőt tudnék elképzelni – például A csupasz 
földikutya élete Abesszínia fennsíkjain címmel. Csak  kevésbé ér-
dekfeszítő változatban. 

Október 5.
Ha valaki nem vette volna észre a lakatot, amit galád mó-

don feltört, annak felhívnám rá a figyelmét, hogy ez az én pri-
vát és személyes naplóm! Továbbá, hogy látatlanban is elátkozok 
mindenkit, aki csak egy pillantást is vet rá. Üldözze balszeren-
cse élete végéig, legyen allergiás, fogszabályzós, és korpásodjon a 
haja! Sophie, ha te vagy az, aki olvasod e sorokat, hagyd abba, 
de azonnal!

Október 6.
Kíváncsi vagyok, vajon miről regélhetnek azok a dilinyósok, 

akik mindennap írnak. Vannak emberek, akik tényleg nem tud-
nak mit kezdeni az estéikkel.

Október 7.
Ma: semmi.
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Október 8.
Tegnap: semmi. Ma: semmi. Holnap: úgyszintén semmi nincs 

kilátásban. Néha szeretnék csupasz földikutya lenni. Egy földi-
kutya élete az enyémhez képest valóságos eseményorgia.

Október 9.
Az a baj a naplóírással, hogy mesélnivaló nélkül nem igazán 

megy. Nem ártana, ha minden kezdő tisztában lenne azzal, hogy 
sivár élettel meglehetősen nehéz érdekes naplót írni. Magam is 
egy vérszegény napló zöldfülű szerzője vagyok. Különös módon 
az írás mégis jót tesz. Persze nem kell túlzásokba esni. Hisz tud-
juk jól, hogy megy ez. Először csak próbálkozik az ember, aztán 
rákap az ízére, majd az egész olyanná válik, mint valami rabszol-
gamunka. Kösz, nem! Inkább abbahagyom. Hiába is kérlelnétek. 
Mára ennyi.

Október 10.
Matekóra végén Ancelin tanárnő elkapta a ruhám ujját, hogy 

megkérdezze, Sophie a testvérem-e. Először letagadtam. Majd 
látván az arcára kiülő döbbenetet (hisz nyilvánvalóan ugyanaz a 
vezetéknevünk), mégiscsak beismertem. Egy egész hónap kellett 
neki, hogy kiszúrja. Ahhoz képest, hogy matektanár, éppenséggel 
nem veti szét a fejét a logika. Most, hogy Ancelin tudtára jutott 
a dolog, gyanítom, az egész suliban elterjed a hír, miszerint van 
egy hatodikos húgom. Bizony, srácok, egy alacsony, rút kiskacsa 
húgica. Könnyűszerrel felismerhető. Szemüveges, és Hello Kitty-s  
táska lóg a hátán. Azon tűnődöm, vajon szülőket is felvesznek-e 
a suliba? Úgy mindannyian együtt lehetnénk! Micsoda buli len-
ne! Ez a nyamvadt suli volt eddig az egyetlen hely a világon, ahol 
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nyugtom volt. Most már ennek is lőttek! Itt van a nyakamon 
Sophie. Néha azon agyalok, mi tart még egyáltalán életben.

– Nagyon okos kislány! – jegyezte meg Ancelin nagyra me-
resztett szemekkel.

Szemlátomást maga is nehezen hitte: egyfelől ott a selejt (én), 
másfelől meg a géniusz (Sophie). Itt valami nagyon nem stimmel…

– Még egész kicsi volt, amikor megbetegedett – mondtam, 
majd emelt fővel távoztam a teremből.

Ha legközelebb megkérdezi valaki, azt mondom, örökbe fo-
gadtuk. Csakhogy ezek után már senki semmit nem fog kérdez-
ni. Mindenki pontosan tudja az igazat. Átok ül a fejemen.

Október 15. 
Halálosan unalmas az életem. Hogy eltereljem róla a figyel-

memet, tévézek és puffasztottrizs szelettel tömöm magam. Még 
a TF1 tíz utáni adásaiban is szebb embereket látni, mint én. Bol-
dogabbnak tűnnek. Van életük. Ráadásul szerepelnek a tévében! 
Azon morfondírozok, hogy hizlal-e a rizsszelet… Hogy tizenöt 
rizsszelet hizlal-e… Na jó… még egy utolsó, és irány az ágy!

Október 18. 
Már három boltban is jártam, és sehol egy csomag puffasztott 

rizs. Megfosztottak a mindennapi betevőmtől. Szeretném tud-
ni, mit vétettem. Ha valaki megveszi, hát biztosan azért, hogy 
megegye…

Október 19.
Ahogy az várható volt, Sophie elolvasta a Harry Pottert. Mond-

jak valami nagyon meglepőt? Még az előző résznél is sokkal jobb 
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volt. Persze ez csak Sophie személyes véleménye. Pfű! Repesve 
várom a jövő évet.

Október 20.
Háromszoros hip, hip, hurrá! Végre valami esemény, ami fel-

kavarja az állóvizet… Nagyra becsült, csodálatra méltó, a nagy-
korúság küszöbén álló nővérem, Jessica, nyelvpiercinget csinál-
tat. Legalábbis ő azt hiszi. Az ostoba libája! Tegnap este jelentette 
be vacsora közben, amikor az egész drágalátos család jelen volt. 
Ha apának műfogsora lett volna, tuti, hogy a rakott paradicsom-
ban landol.

– Ez a leghigiénikusabb piercing – motyogta a nővérem.
– Micsoda? – süvöltötte anya.
– A nyál miatt. Fertőtleníti.
Apa ekkor kezdett el fuldokolni. Anya odament hozzá, és hát-

ba veregette. Köhögött, majd hörgött egyet, és a paradicsomba 
köpött. Itt jegyezném meg, hogy apának protézise ugyan nincs, 
van viszont hídja. Mindennap megtud az ember valamit.

– Te, te, te… – dadogta apa.
Eszméletlen, milyen szembetűnő, ha az embernek felül két 

foga hiányzik. Az a kínos kis kacaj,  ami már percek óta csiklan-
dozta a gyomromat, egyszerre kirobbant belőlem. Nyerítve bo-
rultam az asztalra.

– Tűnj a szemem elől! – üvöltötte anya.
Már bevett dolog nálunk az esti kiabálás. Jessica lehorgasztott 

fejjel állt fel az asztaltól. Úgy szobrozott ott, mint a máglyaha-
lálra ítélt Jeanne d’Arc. Épphogy csak nem fonta össze a kezét a 
háta mögött.

– Nem te!!! Aurore!
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 Hát ez túlságosan igazságtalan volt. Ahelyett, hogy abba-
hagytam volna a nevetést – ami egy idő múlva természetesen be- 
következett volna, hiszen minden épeszű ember tudja, hogy nem 
lehet húsz percnél tovább egyhuzamban röhögni –, elkezdtem 
csuklani. Aminek következtében melegem lett, elvörösödött a fe-
jem, könnyek szöktek a szemembe (és azt hiszem, még az orro-
mat is a markomba fújtam, ami bizony ronda dolog). Nyilvánva-
ló, hogy kiakasztottam őket.

– Aurore! A szobádba! Most azonnal!
Nem megy, édesanyám. Cserbenhagytak a lábaim. Sajnos azt 

hiszem, életem hátralevő részét ennél az asztalnál fogom tölteni.
– Aurore! Ha nem engedelmeszkecc anyádnak, én magam szi-

pellek ki innen… – selypegte apa.
Lám csak, foghíjas apám hangja csodákra képes. Halleluja! 

Ismét tudok járni. A konyhaajtó felé vonszoltam magam, és el-
hagytam a helyiséget. Ennyi volt. Tudom, kiábrándító. Sajná-
lom. Magam is nagyon szerettem volna elmesélni, hogyan foly-
tatódott ez az érdekfeszítő családi beszélgetés. Sajnos azonban 
nélkülem folyt tovább.

A TF1 műsorán döbbenetesen kövér emberek meséltek mér-
hetetlen szenvedéseikről a kamerák előtt. Ez végképp kiütött. 
Megsemmisülten tértem nyugovóra. Most akkor a puffasztott 
rizs hizlal vagy nem? És ha igen, mennyire?

Október 21.
Jeanne d’Arc már nem is szól anyáékhoz. Nahát, micsoda vé-

letlen egybeesés! Anyáék sem szólnak őhozzá.
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Október 21. – délután
Mindez egy nyelvpiercing miatt. Nevetséges!

Október 21. – este
Most már senki nem szól senkihez. Azt hiszem, átlövetem a 

szemöldököm. Akkor remélhetőleg találkoznunk sem kell töb-
bé…

Október 22.
Anyának ismét megeredt a nyelve. Jessica pedig búcsút inthet 

a zsebpénzének. Mivel nem beszél, nehéz kitalálni, mi lehet er-
ről a véleménye. Mindenesetre engem az foglalkoztat, hogyan 
csókolózik az ember egy szöggel a nyelvében. Vajon a nyelvpier-
cinges lányok csak nyelvpiercinges fiúkkal csókolóznak? És mi 
történik, ha a két szög egymásba akad? Be kell vinni a párocskát 
a kórházba, hogy műtéti beavatkozással szétválasszák a szöge-
ket? Szerintem ebből jó kis műsort lehetne összehozni a TF1-en.  
Nem vagyok róla meggyőződve, hogy Jessica tisztában van tette 
következményeivel. Valakinek fel kellene rá hívnia a figyelmét. 
És pont én legyek az a valaki? Nem is tudom…

Október 23.
– Soha senkivel nem csókolóztál még. Gőzöd sincs róla, mi-

lyen!
Ez volt az utolsó alkalom, hogy szóba álltam Jessicával. Azt 

hittem, testvérek vagyunk. Hát tévedtem. Ő csak egy szívtelen 
mutáns. Sophie-t örökbe fogadták, Jessica pedig egy mutáns. 
Egyetlen vér szerinti, emberszabású lánya van ennek a családnak. 
Méghozzá én. Csak az a kár, hogy utálnak a szüleim.



g 17 h

Még szerencse, hogy vannak nagyszüleim. Nagyit felettébb ér-
deklik a nyelvpiercingek. Megkérte Jessicát, hadd kísérje el a lyu-
kasztásra. Az autóbalesete után nagyi úgy döntött, hogy szentté 
avanzsál. Olyan lesz, mint egy női testbe bújt Buddha. Semmin 
sem kapja fel a vizet, és mindennek örül. Nagyapa szerint egy-
szerűen csak elment az esze. Anya szerint viszont soha nem is volt 
neki. Apát hidegen hagyja a dolog. Új hidat helyeztek fel neki. 
Az ember kénytelen azt hinni, hogy az egész élete a fogai körül 
forog. Annyira elszomorító!

Nem szeretem Jessicát. Tulajdonképpen soha nem is szeret-
tem. Csak magára tud gondolni. Sosem fogok férjhez menni, 
nem lesznek gyerekeim, és családom sem. A barátnőimmel élek 
majd egy tágas lakásban. A szomszédos lakásban pedig pasik lak-
nak majd. Nagyon boldogan éldegélünk így együtt, és minden-
ki oda rakat piercinget, ahová csak akar: az orrába, a lábába, a 
hónaljába…

Erről jut eszembe, minek sorvadozzak tovább ebben a rémes 
családban? Inkább meghívatom magam vacsorára Loláékhoz. 
Mivel itt lakik szemben, nem kell messzire mennem. Az apukája 
pedig úgysem bánja, ha eggyel több teríték kerül az asztalra. Is-
ten veled, rémes család!

Október 24.
Miért nem Lola a testvérem? Akár ikreknek is születhettünk 

volna. Ugyanazokat a dolgokat szeretjük, ugyanazokat utáljuk, 
ugyanaz a cipőméretünk (más szóval óriási lábunk van). Gyak-
ran ugyanolyan (más szóval óriási) pattanásunk van. Én szemet 
hunyok a mesés haja felett, ő pedig elnézi nekem a 36-os mére-
temet.
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Lola normálisnak találja a nyelvpiercinget abban az esetben, 
ha valaki a rockzenét szereti. Mivel ő R’n’B-rajongó, inkább a 
köldökét lövetné át. Tekintetbe véve azonban, hogy irtózik min-
dennemű fájdalomtól, egyik testrészét sem szívesen lyuggatná ki. 
Irigylem Lolát, amiért mindig olyan laza, amiért akkor fekhet le, 
amikor akar, és amiért a szülei elváltak. Ő pedig azért irigy rám, 
mert én állami suliba járok. Ő magániskolába jár, ahol a diákok 
visszataszítóak. Látszik, hogy még soha nem járt állami iskolába. 
Elmondása szerint az ő osztályában a fiúk mind torzszülöttek. 
Arról fantáziál, hogy az én osztályomban helyesebbek. Pedig ez 
csak az ő képzeletének vad szüleménye.

Még hogy helyesebbek! Haha. Röhögnöm kell! Egy falka gö-
rény közé járok. Ugyan ki szeretné az egész tanévet egy csapat 
görény közé zárva tölteni? Talán én is kiváló alapanyagul szol-
gálnék egy tévéműsor számára. Mikor a görényes eszmefuttatás 
végére értünk, hazamentem szeretett szüleimhez. Sajnos már 11 
óra volt, és anya köntösben várt rám a konyhában. Egy normá-
lis, elvált, egyszülős, nyitott gondolkodású családban normális 
dolognak számít 11 órakor lefeküdni. Nálunk azonban egyenlő 
a tragédiával. Vagyis búcsút mondhatok a zsebpénzemnek. Már 
nem is tudom, mi tart vissza attól, hogy átlövessem a nyelve- 
met…

Október 30. 
Valaki ragadós vattából kreált pókhálókkal és narancsszínű 

krepp-papír füzérekkel aggatta tele a folyosót. Döbbenet! Micso-
da meglepetés! Vajon mi folyik itt? Csak nem halloween napja 
van? Arra tippelnék, hogy egy bizonyos Sophie, aki továbbra is 
híján van minden eredetiségnek, áll e pompás dekoráció ötlete 



mögött. Némi szerencsével holnap ő maga is tökké változik. De 
ez túl szép lenne ahhoz, hogy igaz legyen!

Október 31.
Négy kiscsaj, kerek szemüvegben és fekete süvegben DVD-né-

zés közben narancsízű cukorkával tömi magát. Ez ám az ünnepi 
hangulat, mondhatom!



NOVEMBER

Éghajlati és szájbéli problémák
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November 1.
Halottak napja. Szuper. Ráadásul esik. Mintegy véletlenül. 

Akkor vissza is fekszem.

November 1. – valamivel később
Ha meghalok, követelem, hogy a naplómat temessék el velem 

együtt. Ez a végakaratom.

November 1. – valamivel és egy perccel később
Változott a program: a naplómat inkább égessék el. Ez a leges-

legvégső akaratom.

November 1. – valamivel és két perccel később
Gondolkodtam. Nem is fogok meghalni. Inkább elmegyek 

zuhanyozni. Még mindig esik. Beteg egy hónap ez a november. 
Olyan szottyos az idő! És ez a csoda még vagy harminc napig fog 
tartani. Kész gyötrelem!
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November 4. 
Szokásomhoz híven ma is meggondolatlanul cselekedtem. 

Anya már vagy három órája azon ügyködött, hogy odaégessen 
egy tortát a sütőben, de meg se fordult senkinek a fejében, hogy 
megterítsen. Éhes voltam, és ostoba módon bekapcsoltam a té-
vét. Végzetes hibának bizonyult. A híradó ment éppen. Másról 
sem beszéltek, mint merényletekről, éhínségről, járványokról, 
pedofilokról és az utcára került munkanélküliekről. Desszertnek 
egy élemedett korú, szörnyen lehangoló író mesélte el szörnyen 
lehangoló élete történetét, és közben olyan arcot vágott, amiről 
nehéz lett volna megmondani, sírnia vagy hánynia kell inkább. 
Érdekelne, hogy az a pasas, aki mindennap bemondja a híreket, 
hogy bírja ki, hogy ne röpítsen golyót a fejébe. Nyilvánvalóan egy 
szót sem ért abból, amit mond. 

November 5.
Megint késett a vacsora. Ilyen anya új stílusa: túl későn – túl-

sültet. Aminek az lett a vége, hogy megint bekapcsoltam a tévét, 
és megnéztem a híradót. Végzetes hiba volt, tudom. De borzal-
masan ki voltam éhezve az adagomra. A nyomasztó hírek függő-
jévé váltam. Előre szólok, hogy függőség szempontjából a híradó 
vetekszik a naplóírással. 

Ezúton tudatom tehát mindenkivel, hogy a jégmezőnek vége. 
De az éghajlati katasztrófák még csak most kezdődnek.

November 6. 
Megtette! Tényleg megtette! Jessica nővérem nyelve át van döf-

ve! Méghozzá egy óriási acélszöggel. Brrr! Nagyi jelentette be 
az imént, amikor hazaértek a piercingestől. Jessica egy szót sem 
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szólt. Neki annyi. A nyelve háromszorosára dagadt. Még a szá-
ját sem tudja kinyitni. Rosszabb, mint A kis hableányban… Meg 
se tud szólalni. Na, nem fogunk sírva fakadni, ha nem hallhat-
juk a mondanivalóját. De ez még semmi. Enni sem tud. Leg-
feljebb Milupát, azt is csak szívószállal. És mindezt csak azért, 
hogy anyáék agyára menjen. Imádom! Jessica, jól figyelj, mert 
nem mondom el többször: imádlak benneteket! Téged és az át-
lyukasztott nyelvedet!

Nagyi felajánlotta anyának, hogy egy hétig vigyáz a kis hable-
ányra, amíg begyógyul a seb. Szerintem ez így helyes. Nagyi va-
lószínűleg hibásnak érzi magát a történtekért. Elvégre ő vitte el 
a henteshez Jessicát. Anya csak megvonta a vállát a javaslat hal-
latán. Annyira bosszantja Jessica, hogy örül, ha megszabadulhat 
tőle. Nagyinak meg annál jobb lesz! Anélkül tudja majd ostoba-
ságokkal tömni Jessica fejét, hogy bárki félbeszakítaná. De vajon 
milyen képet vág majd hozzá a férjura? Ez itt a kérdés. Elvégre 
a jó öreg nagypapi is csak olyan, mint minden más emberi lény. 
Márpedig melyik emberi lény szeretne egy óriásnyelvű, néma és 
farkaséhes teremtéssel egy asztalnál vacsorázni? 

De úgy kell papinak! Senki sem kényszerítette, hogy elvegye a 
nagyit. Légy áldott, Jessica, egyvalakit ugyanis boldoggá tettél: 
én csakis jól járok a távolléteddel. Mivel enyém lesz a pálya, meg-
mutathatom anyáéknak, milyen remek lányuk is vagyok. Ó, ha 
ez a szörnyemény Sophie is eltűnne a színről… Akkor én lennék 
az egyetlen kislányuk. A szemük fénye. A támaszuk öregkoruk-
ra. A lábaimnál hevernének. Miért kellett, hogy Sophie a világra 
jöjjön? Miért ilyen igazságtalan az élet?

Azt hiszem, megmérgezem. A középkorban is pontosan ezt 
tették volna. És higgyétek el, ők sem voltak ostobábbak nálunk. 
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Már ők is írtak könyveket. Manapság is gondolnunk kellene a 
különféle mérgekre és azokra a fortélyokra, amelyek régen any-
nyira megkönnyítették az emberek életét.

November 7.
Az összes tervem romba dőlt. Gyűlölnek a szüleim. Sajnálom, 

hogy Jessica nincs itt. Ha itt lenne, lekötné a figyelmüket a nyel-
ve. De nem ez a helyzet. Neki sikerült menedékre lelnie, míg 
én egyedül vagyok. Iszonyatosan magamra maradtam. Ráadá-
sul An celin egyest vésett a matekdogámra. Egyest! Ez aztán már 
mindennek a teteje. Titokban tudtam volna tartani a hó végi 
értesítőig, de Sophie persze nagylelkűen vállalta, hogy kiszivá-
rogtatja az információt. Mindenről tud, ugyanis Ancelin min-
dent elmondott neki. Undorító! Nem is tudom, hogy ez legális-e 
egyáltalán…

– Uram atyám! – kiáltott fel apa. – Egyes!    
– Sophie, te alattomos kis béka! – fakadtam ki.
– Hagyd békén a húgodat! – vágott közbe anya.
– Én ötöst kaptam – dicsekedett Sophie.
Most már legalább tudom, hová tűnnek azok a pontok, ami-

ket én nem kapok meg. Mind Sophie-nál kötnek ki.
Apa a hídja mögé csúsztatta a nyelve hegyét.
– Nagy kár, Aurore! – közölte azon a rideg hangon, amin csak 

egy nívós szálloda szadista alkalmazottja tud beszélni. – Brad 
Pitt kivett nálunk egy lakosztályt. Úgy terveztem, magammal 
viszlek. Találkozhattál volna vele. Csakhogy nem érdemled meg. 
Sophie fog eljönni velem.

Az a tyúkeszű Sophie meg csak pislogott a pápaszeme mögül.
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– Ki az a Brad Pitt?
Meg fogom mérgezni. Úgysincs vesztenivalóm. Kilátástalan 

a helyzetem. Épphogy csak elkezdődött az életem, és máris kész 
katasztrófa.

November 8. 
Süt a nap. Különös. Bizonyára az éghajlatváltozás az oka. Utá-

na meg jönnek majd az árvizek, földrengések és járványok. Ez 
olyan biztos, mint hogy öt darab egyes kitesz egy ötöst.

November 9.
Anya súlyos hibát követett el vásárlás közben. Összekeverte a 

puffasztott szeleteket. Micsoda mázli: a puffasztott-tönkölybúza-
szelet éppoly fenséges, mint a rizsszelet.  Megmondaná valaki, mi 
az a tönkölybúza?

November 10. – este
Anya elment Sophie-val a szállodába. Az a sunyi kis dög láthat- 

ja Brad Pittet. Méghozzá testközelből. De az is megeshet, hogy 
megvakul. Egyik pillanatról a másikra. Gyakori mitológiai for-
dulat.

Ami a mérget illeti, arról letettem. Először is, mert körülmé-
nyes beszerezni. Másodszor pedig azért, mert még ha sikerrel is 
járnék, végül úgyis ellenem fordítanák az egészet. Szokás szerint.

Előhalásztam az emlékgyűjtős mappámból egy régi képet Brad 
Pittről. Van vagy harmincöt éves rajta. Öreg és ronda. Nem is 
értem, hogy lehettem régen úgy belezúgva. Fiatalság, bolondság: 
másra nem tudom fogni.
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Hatodikban nem nehéz ötöst kapni matekból. Meglátjuk, mi 
lesz majd harmadikban1. Az nevet, aki utoljára nevet. 

Kimerít ez a naplóírás. Kész robot! Ide gyorsan egy tönkölybú-
zaszeletet – egy kis eperlekvárral. Köztudott, hogy a cukor nél-
külözhetetlen a megfelelő agyműködéshez.

November 11.
Munkaszüneti nap. A buszokat zászlócskák díszítik, és min-

denki örül, hogy nem kell melóznia. Az első világháború ün-
nepnapja van. Egymillió halott, egy nap szünet. Ha hétmillióan 
vesztek volna oda, vajon egy egész hét járna érte?

November 13.
Jessica hazajött! Nagyi vaníliaízű Milupa tejpéppel tömte (én 

is szívesen megkóstolnám, de sajnos úgy tűnik, az embernek ki 
kell lyukasztatnia a nyelvét ahhoz, hogy ebben a kiváltságban 
részesüljön). Aminek eredményeképpen lelappadt a duzzanat. És 
most újra tud beszélni.   

– Most meg mi van? Mit bámultok? Hiányzik az egyik fülem, 
vagy mi?

Ezek voltak az első szavai hozzánk, amikor megpillantott ben-
nünket: engem és Sophie-t.

– Nyújtsd ki a nyelved!
Ezek pedig az én első szavaim voltak őhozzá. Még a kabátját 

sem vetette le (helyrezökkent az időjárás, megállás nélkül esik).  

1 Franciaországban a felső tagozat a 6. osztályban kezdődik, és innentől visszafelé szá-
mozzák az osztályokat, tehát a 6. után az 5., majd a 4. és a 3. jön.  A gimnázium há-
rom osztályból áll, amit úgy hívnak: második, első és „végzős”.
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Jó fej volt. Kiöltötte a nyelvét. Klassz! Amikor Sophie meglát-
ta az ezüstös kis golyócskát a nyelve kellős közepébe döfve, totál 
elsápadt. A piercingeknek sokkoló hatásuk van. Ez elgondolkod-
tató…

Anyáék úgy döntöttek, úgy tesznek, mintha mi sem történt 
volna. Piercinggel vagy anélkül, tök mindegy: néma csönd. Mi-
vel senki sem meri felhozni a nyelvtémát, inkább nem beszélünk 
semmiről. Üdítő érzés.   

November 17.
Nagyi mindennap telefonál, hogy Jessica felől érdeklődjön. 

Anya helyében én rácsapnám a kagylót.

November 18.
Anya rácsapta nagyira a kagylót. Ehhez nincs más hozzáfűz-

nivalóm, mint hogy ez bizony csúnya dolog!

November 22.
Át kellett mennem Lolához vacsorára. Teljesen le van törve. 

Azt hiszi magáról, hogy leszbikus. Azonnal leszögeztem, hogy 
én nem fogok vele járni, még akkor sem, ha szépen kér. Ami en-
gem illet, nekem még nem áll elég információ a rendelkezésemre. 
Úgyhogy inkább várnék még egy kicsit a döntéssel.

– Rengeteg fiú van a suliban – nyafogott Lola. – De olyan csú-
nyák, töpszlik és buták.  Inkább ugranék ki az ablakon, mintsem 
hogy egyet is megcsókoljak közülük. Csak a lányokkal jövök ki. 
Mi mást jelent ez, ha nem azt, hogy leszbikus vagyok?

Sokkolóan hatott rám ez a kijelentés.
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– Ebben az esetben én is – vontam le a következtetést. – Egy-
értelmű.

– Hogy mondjuk el a szüleinknek?
Mivel lövésem se volt a válaszról, és amúgy is eléggé le voltunk 

taglózva, inkább tévéztünk. 
– Nem is annyira maga a tény zavar, hogy leszbikus vagyok – 

közölte Lola, miközben eszeveszetten kapcsolgatott egyik csator-
náról a másikra. – Hanem a gondolat, hogy egyetlen fiúval sem 
fogok soha életemben csókolózni. Sírni volna kedvem.

Próbáltam vigasztalni.
– Semmi akadálya, hogy kipróbáld, még ha leszbikus vagy is. 

Egyetlen kitérő még belefér.
– Igen, csakhogy kivel próbáljam ki? Mind olyan iszonytató-

ak, de tényleg!
Végül egy olyan emberekről szóló műsornál kötöttünk ki, akik 

megszállottan imádják a házi kedvencüket. Mindenki rémesen 
nézett ki: a nők, a férfiak, még az állatok is. Annyira visszataszító 
volt, hogy még a gondjainkról is megfeledkeztünk közben. Lesz-
bikusok vagyunk ugyan, de legalább gondtalanok.

November 23.
Egész éjjel Brad Pitt-tel álmodtam. Őrülten szerelmesek vol-

tunk egymásba. Sajnos mégsem tudtam kiélvezni a helyzetet, 
mert addigra anyáék már megtudták, hogy leszbikus vagyok. 
Végül titokban mégis randiztunk. A legizgalmasabb pillanatban 
azonban – épp amikor sóvárgó ajkaival odahajolt hozzám – fel-
ébredtem. Muszáj lesz megkérnem Lolát, hogy mesélje el, ő mi-
ket szokott álmodni.
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November 25.
Senki sem tudja, mi az a tönkölybúza. Kár. Mindenesetre anya 

bevásárolt puffasztottrizs-szeletből. Kihasználtam az alkalmat, és 
kértem egy kis Milupát is. Nem kaptam.

November 26.
– Szóval, Jessica, mi újság a szögeddel?
Gondoltam, lerántom a ragtapaszt. Elég volt a családi kép-

mutatásból. Vacsora közben csaptam le. Jessica a leghatásosabb 
módon válaszolt: kiöltötte a nyelvét. Pozitívum: a piercing még 
mindig sokkol. Sophie falfehér lett. Negatívum: anya elsírta ma-
gát, és szipogva felállt az asztaltól. Mire apa a szobámba zavart, és 
megvonta a zsebpénzemet. Nem mintha meglepne: hónap vége 
van.

November 27.
Felütöttem a szótárt. A tönkölybúza egy gabonaféle. Sejthet-

tem volna. Ugyan miből is készíthetnék a puffasztott dolgokat? 
Hát nem szárított halból, amint az kiderült.

Anya szemlátomást depresszióba esett. Tegnap sírt is. Ma pe-
dig betegszabadságon van. Ez csalhatatlan jel. Meg kell talál-
ni azt, aki mindezért felelős. Utána elítélni. Aztán felakasztani. 
Sophie, nagyi és Jessica között hezitálok.

El fogom rejteni ezt a naplót. Ez nem a legmegfelelőbb idő 
arra, hogy szegény anya rábukkanjon, miközben a cuccaim kö-
zött kotorászik. Épp elég gondja van a saját életével, nem lenne 
szívem az enyémmel terhelni. Az igazság az, hogy készen állok 
feláldozni magam a szüleimért. Nekem is van szívem.



November 28.
Alaposan megnéztem magam a tükörben. A szemeim tökre 

nem egyformák. Ahogy a két szemöldököm sem. Szörnyszülött 
vagyok.         

November 29.
A Föld elmehet a pokolba ezzel a vacak, szeszélyes időjárással. 

A szörnyszülötteket hidegen hagyja az üvegházhatás. Nincs ben-
nük egy csepp együttérzés sem. Kizárólag a saját balsorsuk fog-
lalkoztatja őket.



DECEMBER

Szörnyella karácsonya
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December 1.
Ellenőriztem. A bal fülem körülbelül tíz centivel magasabban 

van, mint a jobb. A szörnyszülöttség eme fokán meglepne, ha va-
laki még hajlandó lenne megműteni.

„Szörnyű külseje ellenére is sikeres az életben.” Hangzatos kis 
cím lenne egy műsorhoz, nem igaz? Más ötletem is van: „Szörny-
szülöttek és a szerelem: a fiatal Szörnyella vallomása”. Vagy: 
„Meglátni és megszeretni – Brad Pitt legutóbbi szerelembe esésé-
nek története: a lány torz arca rabul ejtett ugyan, de sajnos kide-
rült róla, hogy francia.”

December 2.
Azt álmodtam, hogy Brad Pittnek csak egy szeme van a hom-

loka közepén. Órák hosszat kellett vigasztalnom, mert képtelen 
volt abbahagyni a zokogást. Egy síró szem egy homlok közepén 
– groteszk egy látvány.
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December 3.
Jelzem, hogy meg lehet fagyni. Farkasordító hideg van. Ez bi-

zonyos értelemben véve jó hír: jó passzban van az éghajlat. Csak 
így tovább!

Azt is jelzem, hogy Lola szemei sincsenek egy szintben. Igaz-
ság szerint, semmije nincs egy szintben. Sőt, mondhatni, totál 
káosz a csaj. Őrület, hogy mennyire hasonlítunk. A mosdó felet-
ti tükörben méregettük magunkat, amikor az apukája benyitott 
a fürdőbe.

– Szörnyeteg vagyok – jelentette ki Lola. 
– Tudom – felelte az apja.
– Aurore is.
– Rögtön sejtettem.
– Már korábban is szólhattál volna…
– Gyakran megfordult a fejemben, de nem mertem lerombolni 

az illúzióidat.
Ekkor Lola apja is odahajolt a tükörhöz. 
– Egy pillanat! – kiáltott fel Lola. – A te szemeid sincsenek 

egy vonalban!
– Sajnos, így van! – sóhajtott fel az apja. – Ifjúkoromban na-

gyon jóképű voltam, amíg anyád rontást nem küldött rám… Az-
óta visszataszító látványt nyújtok…

– Ne kend anyára!
– Jó, jó, nem kenem.
– Mondd meg az igazat!
– Az igazság az, hogy mindenki aszimmetrikus. Amit te is 

tudnál, ha megnéznéd az embereket magad körül, ahelyett hogy 
a köldököd szemlélésével töltöd az idődet.
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– De apa! Most őszintén… ha jól megnézzük, kicsit tényleg 
torz vagyok…

– Ne legyél már folyton olyan hiú! Nem vagy torz, ahogy Au-
rore sem. Nem vagytok egyebek, mint két tyúkeszű. Két átlagos 
tyúkeszű. 

Lola jó öreg apukája, imádlak! Végre egy férfi, aki megér-
ti a gondjainkat. Aki veszi a fáradságot, hogy megnyugtasson 
bennünket. Talán azért, mert elvált. Egy olyan férfinak, akinek 
nincs felesége, nem kell a feleségére vesztegetnie az idejét. Helyet-
te a gyerekeinek tudja szentelni minden figyelmét. Ez színtiszta 
logika.

December 4. 
Egészségügyi helyzetjelentés: anya állapota stabilizálódott. Ha 

belegondolok, hogy azt hittem, depresszióban szenved… Úgy 
tűnik, csupán gyomorhurutja volt. Egyébként már meg is gyó-
gyult. Anyának nincs is lelke. Csak gyomra. Ezt gyaníthattam  
volna…

December 5.
Anya jól van. Apa jól van. A tesóim jól vannak. Sophie tantes-

tületi dicséretben fog részesülni. Hacsak ki nem találnak számá-
ra egy testhezállóbb díjat, mely esetben nagy eséllyel indulhat-
na a 2005 Talpnyalója címért. Jessica sebe teljesen begyógyult. 
Már fel sem hozza senki előtte a nyelves témát. Még csak látni 
sem szoktuk azt a piercinget. Ki kell öltenie a nyelvét ahhoz, 
hogy egyáltalán eszünkbe jusson. Kár volt annyit cirkuszolni mi- 
atta!
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Tehát összegezve: minden a legeslegnagyobb rendben van. Ha-
lálra unom magam, miközben a világvégére várok. Azt hiszem, 
rám fog törni a depresszió. Vagy a gyomorhurut. Ki tudja…

December 6.
Tegnap játékkatalógusok árasztották el a postaládákat. Reggel 

a pékségben jókora aranycsillagokat szórtak a fánkok és a rétesek 
közé. Ma este pedig anya is lecsapott ránk.

– A rokonok ajándékötleteket fognak tőlem kérni. Írnotok kell 
nekem egy listát. Legalább egyszer szervezetten zajlik majd az 
ajándékozás.

Miss Talpnyaló szemlátomást csak erre várt. Harry Potter és 
halloween után élete következő nagy eseménye a kis Jézus szü-
letése. Befutott a szobájába, és elővette a levélpapírjait. Két ma-
teklecke megírása között egyéb dolga sincs, mint hogy listákat 
gyártson. Szegénykém!

Én éppenséggel nem éreztem olthatatlan vágyat, hogy részt 
vegyek az ünnepekre való készülődésben. Ezért inkább leléptem 
otthonról, és Lolához menekültem.

– Találd ki, mi történt…
– Tudom.
– Hogyhogy?
– Itt a karácsony.
Azt szeretem Lolában, hogy szavak nélkül is pontosan tudja, 

mire gondolok.   

December 10. – reggel
Listahadművelet végrehajtva. Pénzt kérek. Így senkit sem ér 

csalódás. Elég a merész ötletekből. Elég a meglepetésekből, a 
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bóvlikból, a két számmal nagyobb lazacszínű pulcsikból, a retró 
CD-kből, az uncsi tollakból.

December 10. – este
Anya szerint KÖZÖNSÉGES dolog pénzt kérni karácsonyra.  
– Az nem ajándék – jegyezte meg finoman. – Senkinek sem 

okoz örömet, ha pénzt kap ajándékba.
– De igen! Nekem!
Úgy vélte, erre válaszolnia sem érdemes. Amiből én azt a kö-

vetkeztetést vonom le,  hogy nekem van igazam.

December 10. – később
Nagyi felhívott. Az angyali hangját vette elő. Neki tetszik az 

ötlet, hogy pénzzel lepjen meg. Azt javasolja, hogy felezzük meg 
az összeget, és egyik részét adjuk egy éhínség ellen küzdő segély-
szervezetnek. Erre nem mertem nemet mondani. Sőt azt mond-
tam: „Rendben, jó ötlet.” Mindjárt sírok!

December 12.
Apa vett egy karácsonyfát. Kicsi, satnya és a levelét a szőnyeg-

re hullajtja. Tíz nap múlva már egyetlen tűlevél sem lesz rajta, az 
hót ziher. Főleg, ha Sophie továbbra is ráaggat minden szedett-
vedett halloweennapi füzért és egyéb hulladékot, amit a szobájá-
ból guberál elő. Ekkora felhajtás csak azért, hogy két hét múlva 
a járdán végezze a szemét között!? Őszintén megmondom, nyo-
masztóan hatnak rám a karácsonyfák. Ha azt vesszük, hogy hul-
lajtanak, girhesre aszalódnak, és végül teljes közömbösség övezi 
őket, akkor ezzel az erővel akár egy macskát is vehetnénk he- 
lyette.
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December 15. 
Végeztem némi fejszámolást. Ha összeadom az összegeket, 

amelyekre a szokásos adományozóktól számíthatok, és levonom 
belőle a nagyszülők által ígért összeg felét, akkor épp annyi ma-
rad, amiből futja egy felsőre (az alacsonyabb költségvetés szerint), 
vagy egy felsőre és egy nacira (a magasabb költségvetés szerint). 

Újraszámoltam mindent. Ha viszonoznom kell az ajándéko kat 
mindenkinek, akinek az az ostoba ötlete támad, hogy vegyen ne-
kem valamit, akkor keresztet vethetek még a felsőre is. 

Különös, hogy ebben a hónapban nem fenyegettek zsebpénz-
megvonással.

December 16.
– Szó sem lehet róla! – válaszolta Jessica, amikor baráti komp-

romisszumot ajánlottam neki (te sem veszel nekem semmit, én 
sem veszek neked semmit, és már le is tudtuk a gondot).

– Miért nem?
– Mert én már vettem neked valamit.
Ez a kis alattomos már talált nekem ajándékot. Gyűlölöm.
Anya két napja idegesítően vigyorog rám. Fogalmam sincs, mi 

leli. Nem kizárt, hogy a gyomorbaj után most az agybaj a soros. 
Te jó isten, ugyan mit tudnék én Jessicának venni? És miből?

December 16. – este
Tudom már. A nagyi keze van a dologban.
– Kincsem – mondta anya, miközben ölelgetni kezdett a kony-

hában (legyen az a konyhában vagy bárhol másutt, feláll a szőr a 
hátamon, ha ölelgetnek) –, gratulálok!

– Mi?
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– Az ötlet, hogy megoszd az éhezőkkel, amit kapsz…
– …
– Nagyi mindent elmesélt.
Míg én visszavonultam a szobámba, a kulcsra zárt ajtó mögé, 

addig a család minden tagjához eljutott a hír, miszerint szentté 
avattak. Este vacsoránál Sophie beteges kíváncsisággal mérege-
tett. Jessica szája sarkában pedig ott bujkált a szokásos, gunyoros 
mosoly. Még szerencse, hogy apa ma éjjel szolgálatban van. Ami 
pedig a nagyit illeti, most fordult elő utoljára, hogy szóba álltam 
vele.

Utálom a karácsonyt. Át fogok térni egy másik hitre. Meg kell 
találnom a hozzám illő vallást.

December 17.
Meghívtam Samirát Lolához. Szerinte rossz ötlet lenne épp az 

iszlámra áttérni.
– A karácsony nálatok mindössze egyetlen este, nálunk viszont 

huszonnyolc napig tart egyhuzamban. A ramadán huszonnyolc 
bőséges vacsorából áll, nem beszélve a huszonnyolc bőséges reg-
geliről. Majd ráadásként jön az Eid al-Fitr. Mondhatom, anya 
már teljesen ki van készülve.

– Mi az az Eid al-Fitr?
– A ramadán vége. A karácsonyok karácsonya. És ezzel még 

közel sincs vége a történetnek… A muzulmánok sem különböz-
nek a többi embertől. Nem látják okát, miért ne ajándékoznák 
meg egymást december 25-én is. Számoljatok csak utána: először 
huszonnyolc, plusz még egy ráadás karácsony, plusz a kis Jézus 
ajándékai… Én mondom neked: nem jó ötlet.

– Sose gondoltál még rá, hogy áttérj egy másik vallásra?
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– Minek? Attól a családom még megtartaná a ramadánt.
Igaza van. Kereshetek én olyan vallást, amilyet csak akarok, de 

amíg ebben a maradi családban élek, kénytelen leszek elviselni a 
karácsonyt. Azt szeretem Samirában, hogy olyan okos. Lolában 
pedig azt, hogy olyan jó érzéke van dolgokhoz. Mikor látta, hogy 
már semmiben sem hiszünk, bekapcsolta a tévét.

– Ez majd eltereli a figyelmeteket – mondta.
Ha a tévénél dolgoznék, akkor még szenteste is be kellene 

mennem. Mivel az sehová sem vezet, ha másik vallás után nézek, 
jobban teszem, ha gondosan választok magamnak szakmát (le-
hetnék orvos, aki szenteste van ügyeletben; egy atomerőmű biz-
tonsági őre, akit szentestére osztottak be, vagy karácsonyeste épp 
szolgálatban lévő légiutas-kísérő).

December 20.
Jó oldala is van annak, ha valakit szentnek tartanak. A szüle-

im kezére jutott az értesítőm, mégis megúsztam maradandóbb 
sérülések nélkül. Megmondom őszintén: nem valami rózsásak a 
jegyeim. Összességében, ha így folytatom, kétszer járom a har-
madikat, és meg is érdemlem.

Normál esetben anyáék egyhangúlag a fejemet vették volna. 
Szemlátomást azonban új dimenzióba lépett a kapcsolatunk.

– Legalább – sóhajtott anya – van szíve.
Apa lemondóan bólintott, majd rávetette magát Miss Talpnya-

ló briliáns értesítőjére. És ennyi. Semmi fenyegetőzés. Semmi fo-
gadkozás. Sőt még zsebpénzmegvonás sem lett kilátásba helyezve.

VAN SZÍVE. Sophie-nak esze van. Jessicának szépsége. Nekem 
pedig szívem. Már csak az a kérdés, kinek van ki a négy kereke.
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December 22.
Ezer bocs, kedves olvasó, de egy percem sincs írni. Ajándéko-

kat hajkurászok. Pénz és ötlet híján keserves egy meló ez, még 
akkor is, ha az embernek van szíve.

December 23. 
Dicsőség! Halleluja! Megvannak! Az összes ajándék egy füst 

alatt, ugyanabban az üzletben… Az ajtón a Kézműves Kegytár-
gyak felirat állt. Légy áldott, Kézműves Kegytárgyak, mert te vagy 
az én megmentőm. Véletlenül arra jártam, és a kirakatban lévő 
angyal felkeltette az érdeklődésemet. Nagy szárnyai, hosszú haja 
és bárgyú mosolya miatt úgy gondoltam, tökéletes ajándék lesz 
Miss Talpnyalónak – vagyis mostantól Miss Angyalka 2005-nek. 
Megijedtem, hogy betlehemestül-mindenestül kell megvennem, 
de nem. Szépen be is csomagolták nekem, míg én körbenéztem 
az üzletben. 

Hirtelen megtorpantam egy borzasztó (de akciós), zománco-
zott, királykék kis kereszt előtt. Azt gondoltam magamban, hogy 
tutira tetszene Jessicának, hisz odavan az ékszerekért. Arra min-
denesetre jó lesz, hogy felvegye a versenyt a szöggel a nyel vében. 
Nagyinak egy harangjátékos CD-t választottam. Közel száz perc 
harangszóval. Elvégre a harang majdnem olyan, mint a kolomp. 
És a nagyi egy főkolompos. Ha már ott voltam, választottam 
pár egyházi éneket anyáéknak is. Állítólag nyugtató hatásuk van. 
Mint a bálnák énekének. 

Anya gyakran mondogatja, hogy a szándék a lényeg. Remé-
lem, ez csak valami vicc. Különben nagy eséllyel a pokol tüzén 
égek el.    
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December 25.
Bevételi oldal: megfelelő. Miután kinyitogattam a borítéko-

kat, megállapítottam, hogy megvan a pénz a felsőre. A nadrágra 
már aligha. Legfeljebb pucér hátsóval járok majd (de a mellem 
takarva lesz). Jessicától kaptam egy ótvarszínű trikót, ami túl 
nagy rám, Sophie-tól pedig egy uncsi tollat. Gondolom, ez így 
normális.

Kiadási oldal: teljes felsülés. 
– Ó! Egy tündér! – visította Sophie, miután kibontotta az an-

gyalt.  
Senki sem mert ellenkezni vele, és egész este úgy vigyorgott a 

tollas kis teremtésre, mintha Csingiling lett volna személyesen. 
Jessica a kék keresztet azonnal ráfűzte egy karika fülbevalóra, 
amitől úgy nézett ki, mint Madonna tizenöt évvel ezelőtt. Attól 
tartok, elbűvölőnek tartja vele magát.  

Nagyi csodálatosnak találja a harangjátékot, mert a harangok 
közel vannak Istenhez (papi nem kommentálta). Ami anyát illeti, 
úgy szorította a szívéhez a CD-t, mintha egy fészekalja átfagyott 
fiókát próbálna felmelegíteni.

– Gregorián… – sóhajtott.
– Micsoda? – kérdeztem vissza, de az általános lelkesedés kö-

zepette senki sem hallotta.
Mindenki meg van győződve a vallásos beállítottságomról. 

Még a végén egy zárdában kötök ki. Kézműves Kegytárgyak, a 
pokolba veletek!

Nem szeretem a hurkát, nem szeretem a pulykát, a gesztenye-
fagyiról nem is beszélve. Kicsit fáj is a hasam. Romokban heve-
rek. Meg nem értett ember vagyok. Magamra maradtam a világ-
ban. Ráadásul egy hét múlva itt az újév. Kész gyötrelem!



December 26.
A toll folyik. A trikó kész borzalom. Egyébként pedig egy sze-

let puffasztott rizs sem maradt a konyhaszekrényben. Valaki va-
jas kekszet vett helyette (hatcsomagos, akciós kiszerelésben). Va-
jas kekszet. Mit vétettem?

December 29.
Még csak nem is havazik. Esik az eső.

December 30.
Isten nem is létezik. Vagy csak fütyül rám.



Február 12.

Tíz másodperc. Ennyi sem kell, hogy az ember tönkretegye az életét. 
Ha valaki, akkor én tudom. Egy perce sincs, hogy megtörtént…

 Épp odaértem a lépcsőházunk bejárati ajtajához – egyik kezemben 
egy átlagos bagettel, a másikban némi apróval –, amikor a semmiből 

egyszer csak ott termett előttem a Névtelen Szép� ú. 
Alig öt centiméter választott el bennünket egymástól 

(ő épp elhagyni készült az épületet, én pedig belépni az ajtón, 
úgyhogy majdnem össze is koccant a homlokunk). 

Igéző szemével derűs pillantást vetett rám, mire én lesütöttem az enyémet 
– a tekintetem, mondhatni, a föld alá hatolt, jó mélyre, 

valahová a csatornarendszer és a gázvezeték közé. 
Egyszer csak barátságos hang csendült az esti levegőben:

– Nahát! Aurore! Jól vagy?
Vagy ezer évig álltam ott tátott szájjal, mire nagy nehezen 

erőt vettem magamon, és a képébe üvöltöttem: – Vuá! Köci! 
Igen. Szó szerint ez hagyta el a számat.

Egy kamaszlány viszontagságai, kesergései, kalandjai. 
Csípős, szúrós, maró.

Fergeteges.

Bíbor pöttyös könyvek 
é l m é ny t  ke re s ő k n e k  –  p o n t  n e ke d l e t e h e t e t l e n

Tizenkét éves kortól ajánljuk!
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