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Zakatol alattam a vonat. Kifejezéstelen arccal bámulok ki az ablakon, egykedvűen figyelem az 

elsuhanó nyárfák sziluettjét a délutáni verőfényben. Ahogy lassítunk a következő állomás előtt, 

magamban fohászkodom, hogy ne legyen társaságom. A kezeimmel babrálok közben, mindig ezt 

csinálom, ha túlságosan tétlennek érzem magam. Régebben a bőrömet tépkedtem, de mióta vettem 

a régiségkereskedőnél egy gyűrűt, azóta azt tekergetem. Régi is, kopott is, az ékkövek elveszítették 

már fényüket, nekem mégis tetszik a csillag alakban elrendezett díszítés. 

A felszálló utasok lassan megtöltik a vagont. A kopott ülések recsegve sóhajtanak fel új terhük 

alatt. Mikor már azt hiszem, hogy megúsztam, mégis lezuttyan mellém egy férfi. Borostás, fáradt arcú 

munkás, érzem rajta a vaspor félreismerhetetlen szagát. Koszos egyenruhája hozzáér a kabátomhoz. 

Máskor nem számítana, de épp tegnap hoztam el a tisztítóból, ezért önkéntelenül is elfintorodom és 

odébb húzódom. A férfi megérzi a mozdulatot, és bocsánatkérőn villantja rám félmosolyát. Ahogy 

találkozik a szemünk, megszédülök. Tudom, hogy találkoztunk már valahol.  

A férfinak is elakad a lélegzete. Jobban szemügyre vesszük egymást, a másik arcát vizslatva 

kutatunk emlékezetünkben fogódzó után. A férfi szeme megállapodik a gyűrűsujjamon hordott gyűrűn. 

Várakozón kinyújtja felém a kezét, én pedig gondolkozás nélkül adom a sajátom. Ahogy tenyerünk 

összesimul, minden elsötétedik, mintha álmodnék.  

Én vagyok, de mégsem vagyok önmagam. Mintha egy másik életben lennék, jó pár évtizeddel 

korábban. Egy hatalmas, ódon ház előtt álltam egy férfival. Pillanatnyi zavartságom elmúlt, és már 

éreztem, tudtam, hogy az otthonunk előtt állok a férjemmel. Gyönyörű őszi délután volt, a nyár emléke 

még érződött a nap melengető sugaraiban, de a közelgő hideg ígérete suttogott a lágyan mozgó 

szélben. A ház ablakain megcsillant a fény, az aranyszín ragyogás beszűrődött az előszobába is, ahogy 

beléptünk.  

Az ajtó rozettáján játszó napsugarak a nappali padlójára vetítették az üvegmozaik pompás 

színeit. Otthonos érzés kerített a hatalmába, ahogy végigjártam a ház minden szobáját. Elégedetten 

álltam meg a hálószobából nyíló erkély előtt, és magamba szívtam ennek a csodálatos délutánnak 

minden pillanatát. Hátrahajtottam a fejem az engem ölelő férfi vállára, mikor borostás cirógatással 

lehelt csókot a nyakamra.  

Hetek óta álmodoztam a percről, mikor végre elmondhattam a férjemnek a most már egyre 

nehezebben takargatott, féltett titkomat. Megfordultam az ölelésben, tenyerembe fogtam arcát és 

mélyen a szemébe néztem. Nyugodt, kék szempár csillogott vissza rám. Szarkalábai megsűrűsödtek, 

ahogy rámhunyorított, máskor gondterhelten ráncolt homloka most sima volt. Attól tartva, hogy 

megtöröm a varázst, alig hallhatóan suttogtam el, hogy ismét kisbabát várok. A szemében láttam a 

saját félelmeimet, az aggódást, de a boldogságot és az izgatottságot is.  

Aznap éjjel egyikünk sem tudott aludni. Mindkettőnket felzaklatta a terhességem, hiszen olyan 

sok veszteségünk volt már. Eddig háromszor éltük át a jeges félelmet, mikor elveszítettük a korábbi 

babáinkat. Először egy éjjel, álmomban öntött el a vér, másodszor főzés közben éreztem a csontig 

hatoló görcsöket, amiknek a végén a tenyeremben fogtam a pár hetes, alig felismerhető 

babakezdeményt. A harmadik vetélés viselt meg a legjobban. A bába kereste a kisbabánk 

szívdobogását hallócsöve segítségével, majd gyanakodva rázogatta a hasam, hátha megmozdul a kicsi 

a méhemben. Órákon keresztül próbálta felébreszteni, keresni a szívverését, sikertelenül. Pár nap 

múlva megszültem az akkor már régóta halott kislányomat. Az volt a legrosszabb, hogy észre se vettem, 

hogy nem mozgott már a baba, hogy fel sem tűnt, hogy újra elveszítettem a jövőnk egy darabkáját. 

Nem voltam képes megnézni a kis holttestet, tudomást sem akartam venni az újabb kudarcról, csak 

hetekkel később temetett maga alá a gyász.  

Mikor végre kitisztult a lelkem, elhatároztuk, hogy elköltözünk. Más környékre vágytunk 

mindketten, ezért a lehető legmesszebb kerestük új életünk színhelyét, és mikor megtaláltuk a bordó, 



kissé ódivatú házacskát hatalmas ablakaival, örökzöldekkel ölelt kertjében, azonnal tudtuk, hogy itt 

újrakezdhetjük.  

Egy hónapja laktunk az otthonunkká lett házban, mikor furcsa sejtésem támadt. Mintha 

émelygést éreztem volna a folytonos fáradtság mellett, és a festék szaga a szokásosnál is jobban 

csavarta az orromat. Nem mertem szólni a férjemnek, amíg nem vált biztossá a sejtésem, ezért lopva 

látogattam meg az új orvosomat, aki széles mosollyal gratulált. Mivel mindent rendben lévőnek talált, 

és a napi teendőimet nem ítélte túl megerőltetőnek, ezért visszatértem a rendes kerékvágásba és amíg 

lehetett, egyedül vigyáztam a bennem fejlődő életre.  

Most viszont már ketten aggódtunk. Egész éjjel öleltük egymást, szavak nélkül is értve, hogy 

mire gondol a másik. Egymás felé fordulva dédelgettük a méhemben növekvő gyermeket, elképzeltük, 

hogyan fog kinézni. Vajon melyikünk szemét örökli majd? A haja ugyanolyan göndör lesz-e, mint az 

elveszített testvéréé? Egészséges lesz, ebben teljesen biztosak voltunk, az nem lehet, hogy újra 

elveszítsünk egy babát. Másnap a férjem egy gyűrűvel állított haza, melyet a helyi ékszerésztől rendelt 

még hetekkel azelőtt. Finom darab volt, csillogó ezüstje elegánsan ölelte az apró gyémántokból 

kirakott csillagot. A gyűrűsujjamra csúsztatta az ékszert, hogy örök emléke legyen szerelmünknek és az 

életnek, amit magamban hordtam. 

A nyár épphogy elkezdődött, mikor egy éjszaka arra ébredtem, hogy vizes az ágyunk. Ahogy 

feleszméltem, azonnal tudtam, hogy elfolyt a magzatvíz, az első görcsök is jelezték, hogy beindult a 

szülés. Az aggódó apa azonnal elrohant a bábáért és az orvosért, és mindaddig hagyta, hogy irtózatos 

erővel szorítsam a kezét, amíg fel nem csendült a fiunk első, erőtlen sírása.  

Szépen nőtt a gyermek, fekete fürtjei ugyanolyan zabolázhatatlanul göndörödtek, mint 

születésekor, tökéletes angyalarca bájosan kerekedett, ahogy hízott. Ahogy nyíló értelme minden 

nappal egyre több álmunkat váltotta valóra, úgy teljesedett a boldogságunk is. Egészségesek voltunk, 

fiatalok és boldogok, a miénk volt a világ.  

Egyre romló anyagi helyzetünk viszont lassan gondterheltté tett mindkettőnket. Hiába 

vállaltam varrónőként munkát, ezzel sem tudtam kiegészíteni kellőképp a soványodó kasszát, mert a 

férjemnek egyre kevesebb megrendelése akadt. Az ügyfelek egyre ritkábban járták végig a takaros kis 

kovácsműhelyt, egy idő után pedig kezdett meglátszani a házon is, hogy nehézségeink vannak. A 

falakról mállani kezdett a bordó festék, az ablakkeretek és a hajdan gyönyörű, rozettás ajtó 

megvetemedtek.  

Egy éjszaka morajlást hallottunk. Mindketten felébredtünk a remegésre és a zajra, bár alig 

hittük, hogy nem álmunkban történt. Pár percig feszülten füleltünk, hátha újra kezdődik. A madarak 

nem csiripeltek a kertben, baljós csend terpeszkedett a környéken. Újra elkezdődött a morajlás, most 

jóval erősebben, szinte úszott a padló a hálószobánkban. Azonnal felpattantunk, én a sírva ébredő 

gyermekért rohantam, a férjem a nappaliba a széfhez. Mindketten tudtuk, hogy pillanataink vannak 

kijutni a házból, mielőtt a földrengés újabb hulláma sírunkká rombolja otthonunkat.  

Kétségbeesetten öleltem magamhoz a fiunkat, felnyaláboltam a kedvenc játékát és a takaróját, 

és rohantam, ahogy csak a lábam bírta. Már a lépcsőnél jártam, mikor újabb rengés rázta meg az 

épületet. A tető hatalmas robajlással beomlott és a cserepek lehulltukban felsebezték az arcomat, 

miközben a testemmel védtem a fiamat. A gerendák körülöttünk csapódtak be, szilánkosra törve a 

lépcsőket is, ahová léptem. A szúette lépcsőfokok szinte szétolvadtak a lábam alatt. Meztelen talpaim 

megcsúsztak az omló fán, velőtrázó sikollyal zuhantam a gyermekkel a karomban az emeletnyi 

mélységbe. A férjem hallotta kétségbeesett kiáltásomat, még épp időben ugrott alánk, hogy saját 

testével tompítsa az esésünket.  

Hangos nyekkenéssel értünk földet, és a lezuhanó törmelék csodával határos módon nem 

temetett maga alá minket. Saját sérüléseimet felmérve éreztem, hogy még van erőm kijutni a romok 

alól, az ösztönöm a szabad ég alá hajtott volna.  



Ahogy megmozdultam, elöntötte számat a vér, kibomló hajam a szemembe tódult, nehezítve 

látásomat. Lekászálódtam a férjem mozdulatlan testéről, majd elkezdtem ébresztgetni. Éreztem, hogy 

eluralkodik rajtam a pánik, de hidegvért magamra parancsolva feltápászkodtam és a gyermeket 

felkapva kibotladoztam a romokból. Odakint emberek álltak szomorú tanúként, szomszédok, 

ismerősök, környékbeliek. Döbbenten bámultak rám, mikor ziláltan, véresen, kezemben zaklatottan 

síró fiammal végre kiértem a törmelékekből, de saját félelmüktől nyűgözve senki nem mozdult segíteni.  

Saját véremen és könnyeimen keresztül alig ismertem fel a szomszéd asszonyt, akinek 

odatámolyogva szótlanul nyújtottam legnagyobb kincsemet, a fiamat. Szótlanul bólintott, mintegy 

némán esküdve, hogy vigyáz a gyermekemre akkor is, ha nem térek vissza. Ólomlábakon indultam 

vissza az otthonunk felé, fikarcnyi reménnyel csupán, hogy kimenthetem a férjemet, a társamat, a 

szerelmemet.  

Végtelen nyugalom öntött el. Tudtam, hogy a fiam jó helyen van, biztonságban, és ez 

megsokszorozta az erőmet. Félredobtam az ajtó maradványait, az üvegszilánkok beletéptek a 

húsomba, ahogy megpróbáltam átmászni a törmeléken. Térden csúszva tapogatóztam a vaksötétben 

át életünk romjain, amíg meg nem éreztem a hűlő férfikezet. Villámcsapásként ért a felismerés, egy 

pillanatra megszűnt körülöttem a világ. Hitetlenkedve rázogattam a kezet, sikítva szólítgattam a 

társamat, fenyegettem, kérleltem, de nem felelt. A testét próbáltam kirángatni a mestergerenda alól, 

mikor újra felsejlett az ismerős moraj. Újabb lökéshullám jött, minden korábbinál erősebb és 

pusztítóbb. 

Eszméletem peremén még hallottam a kint állók sikítozását és kiáltozását, majd csak a nagy 

csend maradt. Utolsó erőmmel szorítottam a férjem jéghideg kezét, pont úgy, mint azon a koranyári 

estén, mikor megszületett a fiunk. A csillagos gyűrű lecsúszott az ujjamról, én pedig elúsztam az 

eszméletlenség szárnyain.  

Hirtelen újra a vonaton találom magam. Kezem a férfi kezében, szemünk összekapcsolódva. 

Látom a szemében a saját tükörképem, arcán ugyanazok a gondolatok tükröződnek, mint az enyémen. 

Összetámasztjuk sápadt, verejtéktől nyirkos homlokunkat, szinte támogatva a másikat. Mikor pár 

pillanat múlva megszorítja a kezem, ismerős érzés kerít hatalmába. Újra egymás szemébe nézünk, és 

tudjuk. Ismertük egymást. 

 

 


