
Zárt ajtók mögött 
 

Az egész 2021 Szeptember 06.-án kezdődött, amikor beléptem az ajtón, és Ő lett az 

edzőm...  

Abszolút nem mondanám, hogy szerelem volt első látásra. Abba nem hiszek. De 

az érzéseimet egészen addig tagadtam, ameddig csak tudtam...pontosabban 2021 

október 9-ig, amikor is először bántottam magam miatta. Amikor először néztem úgy 

a tükörbe, hogy: "Jézusom! Undorító vagyok, hogy így érzek". És valóban, az voltam.  

Szépen lassan, egyre jobban megszerettelek, pedig tudtam, hogy nem lenne 

szabad, hisz az edzőm vagy. Beleszerettem a nevedbe. Ez lett az új kedvenc nevem. 

Beleszerettem a szemedbe...gyönyörű óceán kék, gyengédséggel. Ez lett az új kedvenc 

színem. Beleszerettem a hangodba. Ez lett az új kedvenc zeném. Beléd szerettem.  

Aztán az egyik nap megtudtam, hogy neked barátnőd van...4 éve. Megtudtam, 

hogy komoly terveid vannak vele. Házasság, család... És azt hiszem, itt elvesztettem a 

reményt... Ez így ment egy darabig. Aztán elkezdtél velem másképp viselkedni...akkor 

még nem tudtam, hogy mindenkivel ilyen vagy. Láttam néhány pillanatban, hogyan 

nézel rám...láttam a szemedben...azt hittem, hogy talán egy kicsit te is 

kedvelsz...tévedtem...de azt éreztem. Azt éreztem, amikor mondtam neked egy 

borzasztó viccet és "úgy" néztél rám. Úgy ahogyan még soha senki. Amikor nevettél a 

bénázásomon és találkozott a tekintetünk. Akkor, amikor rám kacsintottál. Akkor, 

amikor reményt adtál nekem... Lehet mindent bebeszélek magamnak...de mindez 

olyan igazinak tűnt... egészen addig, amíg meg nem tudtam, hogy itt hagysz.  

Egyik nap leültél velünk és elmondtad, hogy jövőre biztosan nem te leszel az 

edzőnk és, az is lehet, hogy az egész csapat nem lesz már... Azt hiszem itt adtam fel... 

Bíztam benne, hogy nem így lesz...de így lett. 3 hónapunk maradt. 3 reményteli, de 

reménytelen hónap. És ezalatt az idő alatt tudtam meg, hogy mindenkivel úgy bánsz 

ahogyan velem...sőt! Megláttam milyen vagy vele, vele és vele. Mindannyijukat 

megutáltam. Féltékeny lettem rájuk. Ki akartam őket nyírni. Azt akartam, hogy csak én 

legyek...de nem csak én voltam. 



 2022 június 13. A dátum, amikor minden megváltozott. Edzés után odahívtad 

az egész csapatot. Elmondtad, hogy vége. Hogy az egész csapat megszűnik és, hogy 

folytassuk máshol. - Sajnálom, hogy így alakult... -te mondtad. De tudod...már túl késő 

volt a bocsánatkéréshez...már elbasztál mindent. Belenéztél a szemembe...majdnem 

sírtál. Lattam a szemeidben a könnyeket. Edzés után kint vártál. Elmondtad még 

körülbelül háromszor, hogy sajnálod...de már nem érdekelt...már nem... Az utolsó 

pillanatban egymásra néztünk...csak egymásra... Annyira, de annyira szerettem volna, 

hogy átölelj...de nem tetted. Egyet bólintottál "még találkozunk" bólintás volt... majd 

elindultam előre és te is a másik irányba. 

Abban a pillanatban kileptél az ajtón. Engem bezártál, és azóta sem találom a 

helyem, önmagam. Két lépésig bírtam. Összetörtem. Sírtam, hiszen Te tartottál 

életben. Azóta egy másik csapatban vagyok...de nem ott van a helyem. Nem érzem jól 

magam. Teljesen elvesztettem önmagamat és nem tudom, mit csináljak. Utálom, 

rühellem, hogy még 5 hónap után is csak Te jársz a fejembe, még mindig visszanézem 

a közös képeinket. Te vagy minden gondolatom. És utálom, hogy még mindig 

szeretlek... és valamiért még mindig érzek egy köteléket közöttünk. Nem látom, de 

érzem. És habár utálom magam érte...de nekem Te vagy a lelki társam.  

  

 


