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AMIKOR AZNAP FELÉBREDTEM, még nem sejtettem 

semmit. Ugyanazt csináltam, amit máskor. Tehát kamaszidő: a 

sok ismétlődésben lassú, és az új szelének sodrásában gyors. 

Egyszerre. Megmostam az arcom, a fogam, reggeliztem, 

felöltöztem, és már indultam is a suliba. Csupán annyiban 

tértem el a megszokottól, hogy szoknyát vettem fel a napos, 

tavaszi időt köszöntve. Anya és apa szokás szerint nem voltak 

otthon. Anya orvos, és korán el kell mennie, apa pedig már jó 

ideje Amerikában dolgozik, és sajnos csak ritkán jön haza. 

Egyedüli gyerek vagyok, nincsen testvérem, ezért gyakran 

vagyok egyedül otthon, és gyakran ébredek egyedül. Szinte 

mindig. 

A legjobb barátnőm, Kincső, most is a suli előtt várt rám 

Levivel, Hunival és Robival. Kincső épp lázadó korszakát éli. 

Bakancsban, szaggatott farmerben és atlétapólóban ácsorgott, 

természetesen tiszta feketében. Szőke hajában kék tincsek, és 

hogy tökéletes legyen a megjelenése, Levi, a suli egyik 

legmenőbb fiúja karolta át. Mivel Kincső is szőke, akárcsak én, 

sőt a szemünk színe is megegyezik, sokszor hiszik azt, hogy 

testvérek vagyunk. Ráadásul az arcunk is eléggé hasonlít. Ez 

engem sosem zavart, ahogy őt sem, és ránk kifejezetten talált 

az a mondás, hogy már majdnem testvérek vagyunk, nem csak 

legjobb barátnők. Persze egy barátság hamar darabjaira 

omolhat... 

Huni a telefonját nyomkodta. Ő eléggé antiszociális. 

Teniszcipőben, egyszerű farmerben és „Breaking bad” feliratú 

pólóban volt. Nos, igen, ő sorozatfüggő. Nem tud leszakadni 

róluk, igazi film-maratonista. Róla mintázták a 



binge-watching fogalmát. De haszna is van. Ha tanács kell 

ilyen téren, hogy éppen mit nézzek, vagy csak beszélgetni 

szeretnék valakivel a sorozatról, akkor rá biztosan 

számíthatok. Igazából nem is emlékszem, hogyan 

barátkoztunk össze, csak annyit tudok, hogy egy sulis 

rendezvényen ismertem meg, és rögtön talált a szó. Amúgy 

rajtunk kívül nem igazán beszél másokkal. 

Huni mellett Robi támasztotta lazán a korlátot. Fehér póló, 

farmer, szintén teniszcipő. Egyszerű öltözet, de neki annyira 

jól állt még ez is! Szőkés-barnás haja kicsit kócos volt, de 

mégis rendezett hatást keltett, mondhatni, olyan jókisfiúsat. 

Összeszorult a gyomrom, és kicsit gyorsabban vettem a 

levegőt. Bár már régen a barátom, félreértés ne essék, 

haverom, de még mindig nem tudok rendesen lélegezni, 

amikor meglátom. Újra és újra hozzá kell szoknom a 

közelségéhez. Éljenek a tiniévek! 

Odaléptem hozzájuk. 

- Jó reggelt! - köszöntem mosolyogva, és Kincső mellé 

léptem, mert a befelé igyekező fiatalok útjában álltam. 

- Csövi! - köszönt Kincső. 

- Hogy tudsz mosolyogni hétfő reggel? - sopánkodott 

Levi, és megdörzsölte a szemét. 

- Jó reggelt! - dünnyögte Huni is, fel sem nézve a 

telefonjából. 

- Szia! Neked is, Viki! - köszöntött Robi, aki 

egyértelműen a legilledelmesebbnek számított a csapatunkból. 

Beérve az épületbe, összefutottunk a drága oszinkkal, 

Barta Elemérrel. Nem fogok szépíteni, ő megveti a nőket, 

főként a tinilányokat. Fogalmam sincs, miért, de így van. A 

szőkéket pedig különösen nem szereti, amit még annyira sem 

értek. Nem valami könnyű egy ilyen oszival, mert kábé minden 

porcikámban kivetnivalót talál, de hát ez van. Sokszor 



elmélkedtünk azon, hogy miért is lett tanár, mert a tinikkel 

úgy alapvetően szörnyű a kapcsolata, és állítólag irritálják őt, 

de sosem találtunk épeszű magyarázatot a miértre. 

- Kérlek, szóljatok mindenkinek - kezdte unottan a 

mondanivalóját -, hogy ma elmarad az oszióra, mert lesz egy 

válogatás, és az igazgató szeretné, ha mindenki hajlandó lenne 

legalább az elejére bemenni, és csak utána passzolni a 

lehetőséget. Szóval legyetek szívesek valami hasznosat is 

csinálni, és szóljatok a többieknek is, hogy mindenki legyen a 

nagy díszteremben utolsó órán - fejezte be, és elviharzott, 

nehogy tovább maradjon irritáló tinédzserek közelében. 

- Szerep? - emésztgette a szót Kincső. - Én 

mindenképpen benne akarok lenni, s valami menő lázadó 

szerepét eljátszani - mondta el hirtelen jött igényét. 

- El kell azt neked játszanod? - kérdezte huncutul Huni, 

mire hangosan felnevettünk. 

-Nem is tudom... Én szeretnék szerepelni, de... - 

bizonytalankodtam. 

- Nincs semmi de! - vágott közbe határozottan a 

barátnőm, én pedig bólintottam. 

- Oké, én is szerepelni fogok - fogalmaztam át a 

mondandómat mosolyogva. 

Láttam magam előtt, ahogy a színpadon állok a 

lámpafényben, és egy pillanatra teljesen más lehetek, mint aki 

vagyok. 

- Én kihagyom - szögezte le Huni. 

Támogatva barátnőjét, Levi szintén igent mondott, 

látatlanban is vállalva az előtte álló feladatokat. 

Néhány dologban nagyon másak voltunk mi négyen, de 

mindnyájunkban megvolt a színpadiasság, a kitűnni vágyás. 

Persze mindenkinél van olyan, amikor ez nagyon előtérbe 

kerül, és olyan, amikor eltűnik. 



- Nekem sincs ellenvetésem. Ha ti kipróbáljátok, akkor 

én is, mindenképp - mondta beleegyezően Robi. 

Mire felértünk az első emeleti folyosó végén lévő 

osztálytermünkhöz, már a szokásos zaj és látvány fogadott. 

Hogy minél jobban bemutathassam az osztályba járó 

társaságot, csoportosítottam őket. A lányok nagyjából három 

kategóriába sorolhatóak. Az első a népszerűek csoportja, 

akiket más osztályokban is ismernek, és mondhatni jó fejek. 

Aztán vannak a sima osztálytársak, akik nem tűnnek ki a 

tömegből, s akik csak úgy elvannak. Az utolsó kategória pedig 

az utálkozóké. Ide szerencsére csak ketten tartoznak. A fiúkkal 

jól kijövök, és őket nem tudom így kategorizálni, de azért 

három laza csoportot megpróbálok felállítani. Először ott 

vannak a stréberek, akik rendszeresen tanulnak, aztán az 

átlagosak, akik nem tanulnak olyan jól, néha még hülyeségeket 

is csinálnak, de poénkodnak is, és ezért néha egészen jó fejek. 

Végül pedig itt is van egy csoport a bunkóknak. 

Ez a reggel is ugyanúgy telt, mint a többi; egy kis terefere 

után el is kezdődtek az órák. 

Aztán végre eljött a meghallgatás ideje! Be kell vallanom, 

egy kicsit izgultam, sőt nem is kicsit, hiszen mindig is vágytam 

arra, hogy egy színdarabban szerepelhessek. Izgalmas 

lehetőségnek tűnt, arról nem is beszélve, hogy ebben a korban 

az ember már elgondolkozik azon, hogy mi akar lenni, és a 

színészi pálya is ott szerepelt a listámon. De ha nem is leszek 

színésznő, azért jól mutat kipipálva a bakancslistámon a 

„Szerepelni egy darabban” sor. 

Tesi után (ami az utolsó óránk volt) csatlakoztunk a 

fiúkhoz, akik az osztályunk előtt vártak ránk, hogy együtt 

induljunk a meghallgatásra. 

Felmentünk a második emeletre, majd a terembe benyitva 

két férfit és egy nőt pillantottunk meg. Gyorsan üres helyet 



kerestünk, és leültünk mi is a már ott várakozók közé. 

- Sziasztok! Nagyon örülök, hogy itt vagytok! - mondta, és 

tényleg láttam rajta, mennyire örül, hogy ott vagyunk. Ő nem 

tudta, hogy sokan kötelezettségből vannak ott, és az első adódó 

alkalommal elmenekülnek, amerre csak tudnak. - Az én nevem 

Zsuzsa. Ő itt Csaba - mutatott a jobb felén álló férfira, aki 

kedvesen integetett. - Ő pedig Szabolcs - mutatta be a bal felén 

álló társát. - Először is szeretném letisztázni, hogy pontosan 

miről is van szó. Ez a darab egy musical lesz, romantikával, 

különleges képességekkel és drámával fűszerezve. 

- Most, hogy mindenkinek a fejében kezd világos lenni, 

hogy miért vagyunk itt, az lenne a kérdésem, hogy van-e olyan, 

aki biztos benne, hogy nem akar ebben részt venni? - nézett 

reménykedve a jelenlévőkre, de hamar lehervadt a mosoly az 

arcáról, amikor a sok kéz a magasba emelkedett. - Na jó. Ez 

esetben megkérek mindenkit, hogy álljon fel! - mire mi óriási 

zajt csaptunk a székek taszigálásával és a nehéz táskák 

suppanásával. - Most pedig - folytatta Zsuzsi, amikor egy kicsit 

elcsendesedett a terem - aki nem szeretne szerepelni a 

darabban, az menjen a terem hátsó felébe; aki szeretne, az 

jöjjön előre! 

A teremben az előbbinél is nagyobb zaj keletkezett. 

Mindenki próbált átfurakodni a tömegen, hogy eljusson a 

terem általa választott felébe. Tiszta Murphy-helyzet volt, 

valahogy mindenki épp a másik sarokba akart eljutni, mint 

ahol addig volt. Közben mindenki igyekezett gyorsan 

megvitatni a barátaival, hogy hova is menjenek, és 

bizonytalanságukban többen lecövekeltek a terem közepén. Én 

magabiztosan préselődtem előre, és boldogan ültem le az egyik 

üres székre. Sóhajtottam egy nagyot, amolyan 

túléltem-érzéssel. Körülbelül a gimisek negyede volt ebben a 

csoportban. 



Zsuzsa a terem bal felében állókhoz fordult. 

- Aki akar, elmehet - mondta, és egy jókora csoport nagy 

lökdösődve elindult kifelé. 

- Üljetek le! - szólt felénk kedvesen, de határozottan. 

- Miről fog szólni a színdarab? - üvöltötte be valaki a 

hátsó sorok valamelyikéből. 

- Egy lányról, akinek meghaltak a szülei, és aki az 

örökbefogadóival nem találja a közös hangot. A lány a suliban 

sem népszerű, de egy fiú beleszeret, és innen bontakozik ki a 

dráma - magyarázta Szabolcs, hogy rendezői avatottságát 

megvillantsa. 

- Állj! - ugrott fel az egyik idősebb fiú. - Én mentem, 

ebben nem veszek részt! 

Erre még vagy tíz ember felállt és elhagyta a termet. 

- Mi lenne, ha végre elkezdenénk a meghallgatást? - 

kérdeztem, mert engem egyből megragadott a történet. 

- Rendben, kettesével fogunk titeket meghallgatni, 

úgyhogy álljatok párba! 

Kincső Levivel állt, én - mivel Huni elment - Robit 

választottam. 

- Van párod? - kérdeztem esetlenül. 

- Nincs. Lehetünk együtt - mondta, és megvillantotta 

csábos mosolyát. 

- Oké - feleltem, és magam is meglepődtem, milyen 

vékony hangot préseltem ki magamból. 

Ekkor megszólalt a harmadik rendező, Csaba, és elmondta, 

hogy mindenki egy szövegrészletet kap, amit öt percig 

gyakorolhatunk. Egy éneken is gondolkodnunk kell, elvégre ez 

mégiscsak egy musical lesz, és látni akarják, mire vagyunk 

képesek. 

Robival kimentünk a folyosóra, és párszor átfutottunk a 

szövegen. Mintha csak pillanatok teltek volna el, már 



szólítottak is. Az előttünk levők közül többeket 

félbeszakítottak és helyreküldtek. Amikor meghallottam a 

nevem, remegő térdekkel indultam fel a színpadra. Minden 

sort nagy beleéléssel olvastam, bár egyik részem közben végig 

arra figyelt, hogy mikor állítanak le. De nem tették, hagyták, 

hogy végigolvassam. Kissé megkönnyebbültem. Aztán 

következett az ének. Belső remegéssel énekelni az egyik 

legnehezebb dolog a világon. De vannak olyanok, akik 

félelmükben jobb teljesítményt nyújtanak. Most tudtam meg, 

hogy én is ilyen vagyok; magam is meglepődtem a hangom 

tisztaságán. Robi is jól szerepelt. 

Elindultam a helyem felé, de szóltak, hogy a színpad elején 

levő székekhez menjünk. Amikor leültem, Kincsőt kerestem a 

tekintetemmel. Mosolyogva ült Levi mellett, épp odasúgott 

valamit. Még elcsíptem a mondat végét, amit a szájáról le 

tudtam olvasni: főszerep. Nem tudtam, hogy mit jelent, persze 

így visszanézve egyértelműnek tűnik. 

A meghallgatás után a rendezők szünetet rendeltek el, 

hogy meghozhassák döntésüket. Kincső és Levi hamarabb 

hagyták el a termet, a főlépcső tetején üldögéltek. 

- Ügyi voltál! - mondtam a legjobb barátnőmnek, aki nem 

igazán figyelt, mert épp a szelfijét posztolta Instagramra. A 

képen Levivel ketten voltak. #meghallgattak, #szeretleklevi, 

#fáradtvagyok. 

A várakozás kicsit elhúzódott, nehéz döntést sejtetett. Már 

vagy negyedórája a lépcsőn gubbasztottunk. Ezt csak abból 

gondolom, hogy legalább ötven képet is csináltunk. Tehát a 

„szelfimérő” szerint legalább tizenöt perc. Három kép a 

Facebookon landolt, kettő az Instagramon, persze teletűzdelve 

hashtagekkel: barátok, unom magam, hülyülés, bff. 

Végre behívtak a terembe. Kincső és Levi bekerült, és már 

nagyon a vége felé jártunk, amikor Zsuzsa azt mondta: 



- A főszereplők pedig Viki és Robi! Gratulálunk! 

Itt kezdődött a bonyodalom... 

- Aki szerepet kapott, maradjon itt. A többieknek 

köszönjük, hogy eljöttek! Ne adjátok fel, én mindenképpen 

arra biztatlak titeket, hogy próbálkozzatok még - mondta 

Csaba. 

- Még mielőtt rátérnénk a próbákra, el szeretnék 

mondani valamit - szólt Zsuzsa. - Sokkal korábban szerettünk 

volna elkezdeni próbálni, de sajnos ezt a tervet egy magánügy 

csúnyán keresztülhúzta. Őszinte leszek, így pofátlanul kevés 

időnk van. Ez biztosan nektek is feltűnt. De úgy döntöttünk, 

vállaljuk így is, mert különben a felsősök örökre lemaradnának 

róla. Sok darabot rendezünk különböző helyeken, mert ezzel is 

az a célunk, hogy minél több fiatalnak lehetőséget adjunk arra, 

hogy kipróbálják magukat a színpadon. Kicsit alakítanunk 

kellett a darabotokon, de bízunk benne, hogy tetszeni fog. 

Nem lesz egyszerű, de az élményért megéri, ezt ígérni tudjuk. 

Persze akit mindez nem győz meg, most még nyugodtan 

kiléphet. 

Senki sem mozdult. Engem valósággal fűtött a vágy, hogy 

valami nagyot alkossunk a szűk időkeret ellenére. Bár tudtam, 

hogy ez azzal jár majd, hogy az elkövetkező hetekben 

elfelejthetem a szokásos programjaimat, de semmiért le nem 

mondtam volna a lehetőségről. 

- Szuper, ennek nagyon örülünk! - tapsolt kettőt 

örömében Zsuzsa. - A próbák itt lesznek. Minden nap legalább 

másfél óra, pénteken kettő és fél, akár három is. Beszélni fogok 

a tanáraitokkal, hogy a következő hetekben legyenek veletek 

elnézőbbek. Az egész iskola büszke lesz rátok, ha sikerül. 

Biztosan sokatoknak lenne más programja délután, remélem, 

megoldható lesz az életetek a próbák mellett is. 

- A szövegeket holnap megkapjátok, ma pihenjetek, 



mert a próbák nehezek lesznek. Szép délutánt mindenkinek! - 

köszönt el Zsuzsa. 

A tömeg egyszerre indult el kifelé. 

Kincsővel beugrottunk az osztályba a táskánkért, aztán 

elindultunk haza. 

- Ma is elkísérsz? - kérdeztem. 

- Igen. Van ma még programod? 

- Nincs. Maradhatsz nálunk, ha anyukád megengedi - 

ajánlottam fel. Ő pedig mosolyogva bólintott, és elővette a 

telefonját. 

Szerencsére az anyja jó fej, pillanatok alatt meg is volt a 

válasz, jöhet. Otthon összedobtunk egy kis kaját, aztán 

felmentünk a szobámba. 

- Gondolom, örülsz, hogy Robival tied a főszerep - 

mosolygott rám. 

Legjobb barátnőmként nyilván tudta, hogy odavagyok 

ezért. Mégis némi visszafogottsággal válaszoltam: 

- Persze hogy örülök neki. De még mindig nem tudjuk, 

hogy van-e barátnője. 

- Ne gyere megint ezzel, különben is, soha nem beszél 

erről, úgyhogy nem hiszem, hogy lenne. 

Falatozás után gyorsan nekiláttam a háziknak, miközben 

Kincső - bár sokat győzködtem, hogy tegye ő is azt - csak a 

telefonját volt hajlandó nyomkodni. Mire én befejeztem a 

tanulást, ami legtöbb fél órát vett igénybe, ő három szelfit is 

posztolt a következő hashtagekkel: #vikimegintstréber#, 

#unommagam#, #mikorleszmárkész#, #vikinélvagyok#. 

Kincsőnek több mint négyszáz követője van, így nemcsak 

rengeteg like, de temérdek komment is érkezik a képeire. Az 

elsőre, amelyiken szépen mosolyog, például ilyenek: 

„Juj de szép vagy!” 

„Remélem, hogy hamarosan tudunk találkozni.” 



„Szépség!” 

Kiléptem az Instagramról, és Kincső mellé ültem az ágyra a 

laptopommal. 

- Nézünk filmet? - kérdeztem, és meg sem várva a 

reakcióját, elindítottam. 

Jó választás volt, rengeteget nevettünk, talán ezért is lett a 

hangulatom szomorkás, amikor nemsokára bejelentette, hogy 

mennie kell - na persze nem haza... Levivel futott össze egy 

étteremben. 

Másnap reggel újra ott álltam a szekrényem előtt, 

tanakodva magamban, hogy mit vegyek fel. Végül a magasított 

derekú fekete nadrágom és a melegebb pulcsim tökéletes 

választásnak bizonyult. 

Nagy meglepetésemre Kincső a házunk előtt várt rám. A 

mai outfitje is igazán ütős volt, szokásához híven fekete és 

bordó kombinációban. 

- Szia! Képzeld, Levi tegnap azt mondta, hogy ma valami 

különös helyre fog vinni. Már annyira várom. Meg persze a 

próbát is - áradozott, én meg várakozóan hallgattam, hova 

akar kilyukadni. Már majdnem az iskolánál voltunk, mire 

furcsa hallgatagságomat végre szóvá tette. 

- Nincs semmi gond, csak nagyon izgulok - vallottam be 

a könnyebben kimondhatót. 

- Ugyan már! - rángatott be a suliba. 

-  Amúgy kicsit utánanéztem a rendezőknek - mondta, és 

a padomra felpattanva az arcomba nyomta a telefonját. - 

Hatalmas siker volt az előző darab. 

Szemügyre vettem a képet. Egy seregnyi fiatal állt a 

színpadon, épp a meghajlás pillanatában lőhették a fotót. Nem 

esett nehezemre belelátni magunkat. 

 - És nézd - görgetett tovább. - Itt van egy interjú. 

Olvasom - mondta, és köhintett kettőt, mintha hatalmas 



szónoklatra készülne. 

 „Riporter: Önmagában már az is különlegesség, hogy 

három fiatal egyetem után összeáll, és darabokat rendeznek 

minden segítség nélkül. De az talán még érdekesebb, hogy a 

három rendező újabb és újabb csapatot toboroz az 

iskolákban, olyan fiatalokat, akikben lehetőséget látnak. 

Hogy jött számotokra ez az ötlet? 

Csaba: Kevés izgalmasabb dolog van, mint új 

tehetségeket felkutatni, és esélyt adni számukra 

megmutatkozni egy szerepen keresztül. Tudatában vagyunk, 

hogy mi magunk sem vagyunk profik, hiszen az egyetem 

után röpke egy évet dolgoztunk színháznál. De annál többet 

tanulunk a közös munkából, és mindig csodálatos új 

tehetségeket lehetőséghez juttatni. 

Riporter: Hogyan tudjátok finanszírozni ezeket az 

előadásokat? 

Zsuzsa: A már említett színháznál, amikor felvetettük az 

ötletet, több lelkes ember is akadt a rendezők, színészek, sőt a 

nézők között is. Közösen hoztuk létre az egyesületet, amely 

még mindig a projekt hátterét jelenti. Szinte minden előadás 

után újabb lelkes támogatók csatlakoznak. 

Riporter: Ha mindig új helyre mentek, akkor nincs is 

olyan »színészetek«, aki több darabotokban is szerepel? 

Zsuzsa: Eddig nem volt, de a későbbiekben tervezünk egy 

műkedvelő csapatot összehozni a kiemelkedő 

munkatársakból. 

Riporter: Minden iskola támogatja, amit csináltok? 

Esetleg volt olyan, hogy elutasítottak titeket? 

Csaba: Igyekszünk olyan iskolákat keresni, ahol 

támogatják a művészetet, bár nem csak ilyen helyeken 

vannak színjátszás iránt érdeklődő fiatalok. Éppen ezért 

célunk mindenhova eljuttatni üzenetünket, ahová csak 



tudjuk. Most, hogy már megismertek, egyre gyakoribb az is, 

hogy az iskolák keresnek meg minket.” 

Ekkor megszólalt a csengő, a barátnőm pedig leült mellém 

a székére, mert a tanár egy pillanat alatt már ott is állt az 

ajtóban. De még mielőtt ténylegesen beérhetett volna a 

terembe, már utasítást is kaptunk, hogy azonnal nyissuk ki a 

füzeteinket a házi feladatnál. 

Az órák gyorsan elteltek, izgalmam pedig egyre nőtt. Végre 

kicsengettek. Először a mosdóba mentünk. Az egyik fülke 

ajtaját támasztva azon kaptam magam, hogy Robin jár az 

eszem. Valószínűleg éppen ezért csak harmadjára hallottam 

meg Kincső kopogtatását, hogy végre álljak arrébb és 

engedjem ki. Sietős léptekkel haladtunk az előadó felé. Amikor 

beléptem, természetesen az első ember, akit meg- 

pillantottam, Robi volt. Levi is ott ült mellette, de én mintha 

észre sem vettem volna. Melléjük telepedtünk, nemsokára 

pedig megérkeztek a többiek is, és ezzel elkezdődött a próba. 

Zsuzsa kiosztotta a szövegeket, amelyek meglepően vaskosak 

voltak. Az utolsó oldalon volt egy lista is a zeneszámokról. 

Boldogan láttam, hogy mindegyik ismerős. 

- Kérlek, lapozzatok a 10. oldalra, mert onnan kezdjük a 

próbát! - szólt Zsuzsa. - Viki, te fogod indítani a darabot egy 

monológgal, amely az életedről szól. Gyere fel a színpadra, és 

olvasd fel a szöveget! 

Remegő térddel álltam ki, még jó, hogy a fekete nadrágot 

választottam, és közben azzal nyugtattam magamat, hogy a 

rendezők talán nem tévedtek, amikor engem választottak ki. A 

színpad közepén állva nyugodt hangon próbáltam 

megszólaltatni az első sort. Bár kalapált a szívem, jó érzés volt 

ezt csinálni. Ahogy haladtam előre a szöveggel, ez a jó érzés 

egyre fokozódott: szerettem magam, ahogy a hangom 

betöltötte a teret. Robira pillantottam, aki mosolyogva tartotta 



fel a hüvelykujját. Nem tudtam nem viszonozni a mosolyt, hisz 

annyira aranyos volt. 

Miután befejeztem, Zsuzsára néztem, és vártam a 

reakcióját. 

- Ügyes voltál, Viki, de azért még kell a gyakorlás! 

Kérlek, most olvasd fel még egyszer, immár több játékkal, és 

holnapra tanuld meg ezt a részletet! - mondta kedvesen, de 

szigorúan. 

Kissé elképedve bámultam rá, azért kétoldalnyi tömör 

szöveget nem olyan egyszerű megtanulni! 

Miután a második felolvasást is befejeztem, Zsuzsa 

tájékoztatta a többieket, hogy mi is lesz a következő jelenet. A 

szereplőm új családját fogják megismertetni a közönséggel. 

Mindezt már a padról hallgattam végig, kissé 

megkönnyebbülve, hogy én mára végeztem, de mégis 

vágyakozva arra, hogy újra ott állhassak a tekintetek 

fókuszában. Zsuzsa gyakran megállította őket a felolvasásban, 

és szintén azt az utasítást kapták, hogy holnapra tanulják meg 

kívülről a részletet. 

Az idő valósággal röpült, már háromnegyed volt, így, a 

hátralevő negyedórát kihasználandó, Zsuzsa felgyorsította a 

dolgot. 

- A következő jelenetben szinte mindenki a színpadon 

lesz, hiszen Eszter az új osztályával fog megismerkedni. 

Gyorsan átfutottam a rendezői utasítást: „Eszter belép az 

ajtón, megpillantja új osztálytársait. Leül a hátsó padba, 

onnan veszi szemügyre a fiatalokat. Meglátja Gábort, aki 

tágra nyílt szemekkel figyeli őt.” 

A színpad szélére mentem, majd úgy tettem, mintha 

belépnék egy láthatatlan ajtón egy új valóságba. Az utolsó pad 

a színpad hátsó sarkában volt, legalábbis képzeletben, úgyhogy 

a földre ültünk mindannyian, mintha padsor választana el 



bennünket. Körbenéztem, majd Robi tekintetét kerestem. 

Mivel csak eddig olvastam az utasításokat, nem tudtam, 

hogy most mi következik, a forgatókönyvet sem vittem fel a 

színpadra. De mintha Robi tudta volna. Felállt, odalépett 

hozzám. Én is felálltam, mert zavart, hogy lenézett rám. 

Elvesztem a tekintetében, és közben belém villant, hogy vissza 

kell lépni a szerepbe, és figyelni az utasításokra. Zsuzsa kissé 

ingerülten szólt rám: 

- Viki, olvasd át holnapra a teljes darabot! Sőt, mindenki 

olvassa el! Most menjetek, és holnapra várok mindenkit a 

megtanult szövegével. 

A színpadról kászálódtunk lefelé, amikor Csaba intett, 

hogy lépjek oda hozzá. 

- Azért késtünk kicsit a próbáról, mert megbeszéltük a 

kóruspróbán, hogy amikor te a monológodat fogod mondani, 

ők a háttérben halkan énekelni fognak. Ugye nem fog zavarni? 

- Nem, dehogyis, nagyon jó ötletnek tartom - válaszoltam 

közömbösnek tűnő hangon, hogy palástoljam büszkeségem. 

Otthon, a gyors tanulás után nekiestem a szövegem 

ismételgetésének. Teljesen lemerültem. Lazításként a 

telefonom után nyúltam. Akkor láttam, hogy Kincső posztolt 

egy képet, ahogy a színpadon állok. Kivételesen egészen 

elégedett voltam a fotóval, igazi színésznőnek néztem ki rajta. 

Feldobott a látványa. Ezzel fogtam hozzá a forgatókönyv 

átolvasásának. Érdekes volt a történet, de a gondolataim 

folyton elkalandoztak, amikor Gábor nevét láttam a sorok 

elején. 

A bejárati ajtó csukódott, anya érkezett haza. 

- Képzeld, Viki, ma beszéltem apáddal, és meséltem neki 

a szereplésedről - mondta lelkesen. 

- És büszke volt rám? - kérdeztem. 

- Nagyon! Annyira, hogy eljön az előadásodra. 



Eredetileg csak a tavaszi vakációra készült hazajönni, de 

áttervezte az útját - mesélte ujjongva. 

- Ez szuper! - örvendeztem. 

Fentről a Nirvána egyik slágere hallatszott, Kincső 

kizárólagos csengőhangja a telefonomon, így gyorsan 

felszaladtam a szobámba. 

- Szia! - szóltam bele a sebtében felkapott telefonba. 

- Képzeld, annyira aranyos ez a Levi, hazafelé vett 

nekem egy csodás fekete ruhát! Holnap megmutatom, abban 

megyek. 

- Kis mázlista! Nekem is van egy jó hírem: képzeld, apa 

eljön majd a bemutatóra! 

Örültem, hogy olyan történik, ami teljesen kizökkent a 

hétköznapok monotonságából. Volt egy olyan érzésem, hogy 

hatással lesz az egész életemre az, ami történik. Tárt karokkal 

fogadtam mindent, ami változásról szólt. De be kell látni, 

mindig van bennünk félelem. Az pedig időnként annyira 

elhatalmasodhat, hogy visszatart attól, amire épp szükségünk 

lenne a növekedéshez. 

Még csevegtünk néhány percig, majd az örömeimbe 

burkolózva elaludtam. 


