
Tóth Valéria:

Biztos ezt szeretnéd?
- Jaj, apa! Kérlek szépen. Soha többé nem kérek semmit, csak most az egyszer 
egyezz bele! - kezdem előlről a rimánkodást, ami már egy hete szinte mindennapos 
program nálunk. De nem vagyok hajlandó beletörődni a vereségbe.

- Megmondtam, hogy nem rendezel bulit a hétvégén úgy, hogy nem leszünk itthon. A 
vita egyszer s mindenkorra lezárva- mondja apa, s a hatás kedvéért lecsapja az 
újságját az asztalra.

- Ó, Istenem! - siránkozom.- Miért nem lehetnek nekem is olyan szüleim, mint 
mindenki másnak?

- Gabi! - emeli föl hangját a szülői szigor megtestesítője. - Úgy gondolom, anyáddal 
nem szolgáltunk rá erre.

- Áhhh, nem - kiabálom. - Csak még mindig úgy kezeltek, mintha óvodás lennék. 16 
éves vagyok!

- Gabriellám! Oly gyakran elfelejted, hogy te lehetsz akárhány éves, örökre az én 
kislányom maradsz!

- És mi van akkor, ha én már nem akarok az lenni? - morgom a kelleténél kicsit 
hangosabban, s magamra zárom a szobaajtómat.

Odabent sötétség honol, odakint az ég feketeségén ezernyi csillag ragyog. Odalépek 
az ablakomhoz, s tekintetemmel megkeresem a sarkcsillagot.

- Csillag! Tudom, hogy tiszta időpazarlás, amit jelen pillanatban csinálok, de ha a 
mesékben beválik, hátha most is - motyogom az orrom alatt, s totál idiótának érzem 
magam tőle. Egy csillaghoz beszélek! Legjobb meggyőződésem ellenére folytattam:

- Kérlek, segíts! Bármit megtennék azért, hogy azt tehessem végra amit én akarok. 
Én ezt már nem bírom! Unom, hogy a szüleim engedélye nélkül még levegőt sem 
szabad magamhoz vennem. Bárcsak holnap arra ébrednék, hogy egyedül vagyok, 
és én döntök a dolgaimról. Egyedül én! És nem kell anyáék jóváhagyásáért 
kuncsorognom! Könyörgök!

Rádöbbenek, hogy mégis mire számítottam? Valami rögtön történik? Varázslat? A 
saját ostobaságomon nevetve dőlök le a párnámra s hunyom le a szememet.



Másnap reggel az ablakomon gazdagon beáramló napfény ébreszt. Alig bírom nyitva 
tartani a szemem, a hirtelen világosság hunyorgásra kényszerít. Fejemre húzom a 
takarómat, s a sötétben eszembe jut a tegnap esti veszekedésem apuval.

„ Lehet, - gondolom magamban- hogy egy kicsit elvetettem a súlykot a kiabálással. 
Legjobb lesz, ha most azonnal bocsánatot kérek.“

Kivonszolom magam a szobámból, egyik lábamat lassan a másik után húzva. Még 
csak most ébredtem föl, s máris fáradtság vett erőt rajtam. Pedig este egész korán 
elaludtam. Elmosolyodom az emléken, ahogy egy csillagnak könyörgök.

Elhaladok a folyosón, s látom, hogy a hajam egy szénaboglya. Gyorsan lesimítom az 
engedetlen tincseket, majd belépek a konyhába. Arra számítok, hogy apa ott ücsörög 
az asztalnál kávét szürcsölgetve, de nem látom sehol. Kinézek a teraszra, hátha ma 
reggel ott kávézik, de a székek ott is üresek.

Már elmentek volna? Ilyen korán? Ránézek a falra, s az analóg óra - apa a 
digitálisakat nem szeretei. Szerinte pontatlanak. - mutatóti fél hetet mutatnak. Minek 
indultak volna ilyen korán, csak nyolcra kell beérniük, és innen csak negyed órányira 
dolgoznak.

Eszembe jut, hogy biztos elaludtak, jobb lesz, ha felébresztem őket, nehogy 
elkéssenek. Benyitok a szobájukba és nagyon meglepődöm, mert nincs is 
megágyazva. Minden ugyanott van, mint eddig, mégis olyan üresnek tűnik a szoba. 
Mintha több hete nem járt volna benne senki. Homlokráncolva megyek vissza a 
szobámba és feltűnik, hogy csukva van a vendég szoba ajtaja.

Érdekes. Ezt az ajtót sosem szoktuk becsukni, hadd szellőzzön. 

Bekopogok, hátha valamelyik rokonunk érkezett az éj leple alatt, így nem tudhatok az 
itt létéről. 

A szobában óriási rendetlenség uralkodik. 

- Ez csak Edit lehet. - mormolom. Anyukám testvére minden hónapban nálunk tölt 
pár napot, s ez ebben a hónapban már éppen esedékes. Nincsenek gyerekei, se 
férje tehát nincsenek állandó kötelezettségei sem, amik visszafoghatnák őt egy kicsit.

Sosem volt bajom Edittel, most sincs, csak éppen nagyon rendetlen. Én meg 
megátalkodott rendmániás vagyok, ebből szoktak is kisebb, nagyobb 
összerördüléseink lenni, de ezek nem tartósak.

Nem állt szándékomban felébreszteni, a hangomra mégis felemeli a fejét és álmosan 
ugyanakkor szélesen rám mosolyog.



- Áhh, jó reggelt Gabi! - köszön két ásítás között.

- Szia Edit! Örülök hogy látlak! Régen találkoztunk! - köszönök vissza illedelmesen. 
Nincs túl sok kedvem bájcsevegni, de nem akarom tovább feszíteni a húrt anyuéknál 
azzal, hogy udvariatlan vagyok. 

Edit furán néz rám, amit nem értek. Aggodalmasan ráncolja a homlokát, s felülve az 
ágyban int, hogy menjek oda mellé. Félszegen oda lépek majd leülök az ágya 
szélére. Gyengéden átkarolja a vállamat.

- Kicsim, minden rendben?

Meglep a kérdése.

- Hát persze, miért ne lenne.

- Azt mondtad, rég találkoztunk! - úgy néz rám, mintha arra várna, hogy én is észre 
vegyem, mit mondtam rosszul. Elgondolkodom, mi nem volt helyes abban a rövidke 
mondatban.

- Nem értem, mire gondolsz! Na mondegy. - vonok vállat. - Anyuék hol vannak? 
Bocsánatot kell kérnem aputól!

Edit szemébe könnyek gyűlnek és engem el fog valami nagyon rossz érzés.

- Edit! Mi történt? - kérdezem élesen. Nem hagyom, hogy eltitkoljon előlem valamit. 
Valami nincs rendben. Edit hirtelen felbukkanása, anyuék szintén hirtelen eltűnése....

- Jaj, Gabi! Azt hittem ezt már megbeszéltük! - könnyeivel küzködve magához ölel, 
alig kapok levegőt.- Nem szabad magadat hibáztatnod!

Elkerekedett szemekkel meredek rá miközben próbálom kisilabizálni, mire mehet ki 
az egész.

- Hibáztatnom?- visszhangoztam.- Miért hibáztatnám magam? 

Erre még erősebben szorít magához. 

- Jó, tudom, hogy nem kellett volna úgy kiabálnom vele tegnap este, de annyira 
mérges lettem...

- Tegnap este? - most rajta van a megrökönyödés sora.

- Igen!



- Az kizárt, hogy te tegnap este apáddal veszekedtél!

- Mégis miért lenne kizárt?

- Gabi! Anya és Apa három hónapja.. meghaltak! - a hangja megbicsaklik az utolsó 
szónál. 

Émelygés fog el és majdnem összeesek.

- Micsoda? Nem! Az lehetetlen!

- Gabi! Te csak álmodtál valamit, de most már ideje lenne felébredni, oké?

Fogalmam sincs róla, miről beszél.

- Ideje lenne felöltöznöd, a végén még elkésel a suliból.

Minden beugrik. Tegnap este azt kívántam a csillagtól, hogy ne legyenek szüleim. És 
most bekövetkezett. De én csak vicceltem!

A szememből patakzanak a könnyek, a torkomat gombóc fojtogatja. Fájdalom nyilal a 
szívembe, ahogy tudatosul bennem a gondolat: Megöltem a szüleimet!

És Edit még azt várja tőlem, hogy suliba menjek! Nem tudnék odafigyelni!

- Edit, én nem mehetek ma suliba!

- Gabi! Nagyon jól tudod, hogy megértem a fájdalmad, talán jobban, mint bárki más. 
A nővéremet veszítettem el! De azzal is tisztában kell lenned, hogy rengeteget 
hiányoztál a baleset után! Mindjárt itt vannak az év végi vizsgák!

Ez ellen nem tudok mit mondani. Tény, hogy május vége, a vizsgák ideje van, de 
arról valahogy elmaradtam, hogy a szüleim meghaltak! És hogy olyan sokat 
hiányoztam volna! Istenem, tegnap este még apuval beszélgettem!

Itt állok a suli előtt, és halvány fogalmam sincs róla, hogy kerültem ide. Nem 
emlékszem arra, hogy felöltöztem volna sem az ide vezető útra. Csakis egy gondolat 
kattog az agyamban: meghaltak. megöltem őket. Minden ötödik percben zokogás jön 
rám. 

Belépek az ajtón, és a barátnőim után kajtatok a szememmel. Meg is látom őket az 
aula túl oldalán, nagyban fecsegnek valamitől. Hanyatt fognak esni, ha elmesélem 
nekik, mi történt. Szükségem van valakire, akinek elmondhatom. Edit így is totál 
idiótának néz!



- Jaj, de jó, hogy itt vagytok! - a táskámat magam után vonszolva futok oda hozzájuk. 
- Szükségem van rátok!

Lassan fordulnak felém, és undorodva néznek rám.

- Te meg mit akarsz? - kérdezi Fanni. Hosszú, szőke haját gőgösen a háta mögé 
hajítja.

- Hogy hogy mit akarok? Ti vagytok a legjobb barátnőim! - mi történt? Ők nem voltak 
benne a kérésemben, velük nem változhatott semmi. Bár, nem lepődnék meg. 
Mindent alaposan elszúrtam.

- Hova gondolsz! Mi már ezer éve nem vagyunk barátnők! Még csak az kéne!

- Tessék? Az nem lehet!- kétségbeesetten nézek a többiekre. Bettire, Lindára és az 
Amerikából származó Elisabethre.

- Figyelj! Mi már nem vagyunk barátok, és soha nem is leszünk! Oké? - magyaráz 
Fanni, miközben körbenéz, nehogy valaki észre vegye, kivel beszélgetnek. - Most 
pedig menj.

- Hova mehetnék.. - nyögök föl bánatosan.

- Mit tudom én! A lúzerekhez, akikhez tartozol!

Ezekkel a szavakkal ott hagy az előcsarnok kellős közepén.

Semmim sincs. A szüleim meghaltak, megöltem őket. A barátnőim rám sem akarnak 
nézni és állítólag a lúzerekhez tartozom. Van értelme egyáltalán élni?

Matek óra van, a mai napon a harmadik órám, és az ég világon semmi sem lett jobb. 
Az eddigi barátaim átnéznek rajtam, a tanárok azzal nyaggatnak, ha nem kezdek el 
sürgősen tanulni a vizsgáimra, és le nem vizsgázom mindenből legalább négyesre, 
évet ismételhetek. Eddig szinte kitünő tanuló voltam. Két négyesem volt a tizenöt 
tantárgyból. De az egy másik élet volt. És az én buta könnyelműségem, idióta 
kívánságaim mindent tönkre tettek. Nem értékeltem azt, amit az élettől kaptam. Volt 
egy nagyon jó anyukám, akivel rendkívül szoros volt a kapcsolatunk, és egy apukám, 
akinél jobb ember nem is létezik a Földön. Belegondolok, hogy azért haragudtam rá, 
mert nem engedélyezett egy bulit olyanokkal, akik már ki nem állhatnak. 

Jelentkezem a tanár kérdésére, ami így hangzik:

- Mit takar a Pitagoras-tétel elnevezés? Gabi?



- a2+b2=c2 - válaszolom. Nem értem ugyan, minek, hiszen mit számít az, hanyast 
kapok matekból?!

- Nagyon jó! Látom neki kezdtél a tanulásnak is!

- Igyekszem..- motyogom az orrom elé.

Kicsöngettek, végre. Már azt hittem, sosem lesz vége. Az egyik fiú idehajol az 
asztalomhoz. Ha jól emlékszem, Leventének hívják. Nagy, vastagkeretes 
szemüveget visel, fekete haját oldalra fésülve hordja. Az a fajta srác, akivel ezelőtt 
sosem álltam volna szóba, de most jólesik, hogy egyáltalán hozzám szól valaki.

- Szia! - köszön félénken remegő hangon. - Öhm, a nevem Levente.

- Igen, tudom. - mondom összezavarodva. Vajon miért ilyen kedves velem? Ezelőtt 
úgy szívattam őt a többiekkel együtt, ahogy csak tudtam. Meg voltam győződve róla, 
hogy utál, mint a bűnt.

- Tudom, hogy az utóbbi időben elég sok gondod van otthon is, meg itt a suliban is.

- Ahhaaa...- hebegem. 

- Ééés, arra gondoltam, hogy segíthetnék neked tanulni a vizsgákra. Persze, csak ha 
van kedved velem tanulni!

Régen erre azonnal rávágtam volna, hogy: NEM!, de most elgondolkodtat az 
ajánlata. Bizony jól jönne egy kis segítség. Fogalmam sincs, mit veszünk éppen, mert 
a tananyagban is kiesett ez a három hónap.

- Köszi, nagyon aranyos vagy, szívesen tanulok veled!

A szeme elkerekedik, nyíilván arra számított, hogy elutasítom. Feldob a gondolat, 
hogy valaki szívesen tölti velem a szabadidejét, még ha az a valaki éppenséggel egy 
szarukeretes szemüvegű, oldalra fésült, lenyalt hajú stréber is. 

- Komolyan mondod? - nem is próbálja leplezni az örömét. Legalább valaki örömét is 
leli a mai napban.

- Hát persze.- bólogattam.

- Király! Akkor majd még beszélünk, hogy mikor találkozzunk! Szia!

Kiszökdécsel a teremből, majdnem hanyatt esik a küszöbnél. De olyan aranyos 
balfék módján, nem olyan nyomorult módján, mint amilyennek én érzem magam. Az 
a cseppnyi öröm, ami Levente közeledése miatt elöntött, a negyedik óra végére 



nyom nélkül elpárolgott, csak a nyomor és a fájdalom maradt, de az gyökeret 
eresztett a lelkemben. Vastag és hosszú gyökeret.

 

Magamba fordulva vánszorgok a folyosón az ebédlő felé, de nem is vagyok igazán 
éhes. Fanniék éppen előttem mennek, és mint akiket nem zavarja, hogy itt megyek 
mögöttük, azt tárgyalják, mekkora gáz, hogy szóba álltam Leventével. Gondolkozom 
rajta, hogy rálépjek-e valamelyikük cipőjének a sarkára, végül mégis lemondok a 
tervemről. Nem érzek elegendő érdeklődést magamban ehhez. 

Az ebédlőben minden asztal foglalt, kivéve egyet. Annál Levente olvasgat egy 
vaskos könyvet. Pont úgy néz ki, mint a biológia könyvünk. Szegény, még ilyenkor is 
tanul...

Elveszem a forró húslevest és a rántott húst a pultról és a tálcámmal együtt elindulok 
az egyetlen asztalhoz, ahol még van hely. Levente meglepetten néz föl a könyvéből, 
mikor meglát engem, ahogy ott ácsorgok vele szemben. Megpróbálom kiolvasni a 
szeméből, nem bánná-e, ha ide ülök hozzá. Olyan elesettnek, olyan szánalmasnak 
érzem magam. Nem látok elutasítást a szemében, kicsit bátrabban megkérdezem, 
ide ülhetek-e hozzá. Megdöbbenve bólint. 

Lassan kihúzom a széket, és zajtalanul visszatolom, mikor már rajta ülök. Észre 
veszem,. hogy nincs rajta a szemüvege, és a haja kicsit fel van borzolódva. Biztos 
tesije volt előző órán. Elpirulok a felismeréstől, hogy így tulajdonképpen elég jól néz 
ki. Elképzelem, ahogy összehajolunk egy asztal fölött és a térdünk összeér. 

Rögtön lelkiismeret furdalásom támad, vagyis inkább fokozódik, amiért ilyen kellemes 
gondolatom támadt. Nem lehetek egy hangyányit sem boldog azok után, hogy anyu 
és apu halálát okoztam.

Szótlanul elkezdem kanalazni a levesemet. A húsleves tűzforró, seperc alatt 
megégeti a nyelvem. Gyorsan a vizeskancsóért nyúlok, de Levente megelőz és tele 
tölti a poharamat. Mohón nyúlok utána és ledöntöm az egész pohárral. Csak akkor 
szólalok meg, miután valamennyire lehült a nyelvem.

- Köszi.

- Nincs mit.

Töprengve fürkészi az arcomat. Nyilván azon agyal, mi késztetett arra, hogy ideüljek 
az asztalához.



- A barátnőim valamiért nem állnak szóba velem. - válaszolok a ki nem mondott 
kérdésére.

- Igen, tudom. De eddig sose ültél ide. Pedig nem most vesztetek össze!

- Hát.. - nem igazán tudom, miért nem jöttem ide hozzá, mivel semmire nem 
emlékszem. De ezt nem mondom el neki, nem akarom elijeszteni őt. - Nem akarok 
tovább egyedül lenni. És..te olyan kedves voltál velem matek után...

- Gabi, én teljesen megértelek! Sejtem, min mész keresztül! 

- Honnan tudnád.. - te nem ölted meg a szüleidet. Ezt viszont csak magamban 
mondom ki.

- Nekem is meghalt az apukám. Nyolc éves voltam.

Elképedek, ahogy ezt mondja. Mi??? És én erről hogy nem tudtam eddig?

- Tessék?

- Igen! Egy szörnyű autóbalesetben.

- Autóbalesetben? - Edit ugyan nem mondta, milyen balesetben történt az, ami 
történt, de gyanítom az is autóval.

- Abban. És.. én tehetek róla.

Visszagondol a múltra és a fájdalomtól eltorzul az arca.

- Hogy tehetnél róla te, mikor csak nyolc éves voltál? - csóválom a fejem. Az aki tehet 
a saját szülei haláláról az nem más, mint én.

- Apu elvitt az egyik barátjához, és ott felejtettük a kedvenc játékautómat. Apu arról 
győzködött, hogy majd másnap visszakapom, de én hajthatatlan voltam. Apa 
kénytelen volt még aznap este el menni érte. Akkor történt. Tulajdonképpen nagyon 
jól megvagyok az anyukámmal, - folytatta gondolataiba mélyedve - de az apukám 
még ma is nagyon hiányzik. Pedig nyolc év eltelt azóta. Biztos nagyon gyerekesnek 
hangzik, főleg egy fiútól, de reggelente még mindig azt várom, hogy azzal ébreszt 
majd, hogy: „Jó reggelt, Superman!“, ahogy mindig is tette. A mai napig itt érzem - a 
mutatóujját az orrához nyomta - a bőrének az illatát. Olyan jó apa illata volt, senkinek 
nem volt olyan. Attól az illattól az esetek 90%-ában nyugodtság töltött el. - révedő 
tekintettel bámult a semmibe, majd zavartan nézte az arcomat. - Most tuti dedósnak 
tartasz. 



- Nem, dehogy is. - motyogom rekedten. Észre sem vettem, hogy amíg hallgattam őt, 
teljesen kiszáradt a szám. 

- Ne haragudj, hogy ezt mind rád zúdítottam.

- Nem haragszom. Jól esik, hogy megbízol bennem.

- Hát, legalább mi kirekesztettek tartsunk össze. - próbál viccelni, de a bennem lévő 
feszültség és fájdalom nem oldódik. 

A kést, amit a kezemben tartok, olyan erősen markolom, hogy a pengéje végigvágja 
az ujjaim belső felét. Csakis arra tudok gondolni, mekkora marhaságot tettem. A 
gyomrom összerándul és a szívem a torkomba ugrik. Érzem, hogy elsápadok. Talán 
a sebesült ujjaimból eső vércseppek lassú, ütemes kopogása az asztalon az oka, 
vagy az hogy mégjobban tudatosult bennem, mindent elrontottam és talán soha nem 
tudom majd vissza csinálni. 

- Valami rosszat mondtam? - kérdezi Levente, miközben röntgen módjára fürkészi az 
arcom. Észreveszi az ujjaimat és felkiált. - Te jó ég, a kezed!

Az egész ebédlő felénk néz, de nem érdekel. Letargiába esek.

- Gyere, hadd segítsek! - ajánlkozik.

- Ne haragudj, de most mennem kell. - nyögöm ki nagy nehezen, felállok az asztaltól 
és nem törődve az egyre erősebben vérző kezemmel kirohanok az ebédlőből. Ki az 
iskolából, át a téren, végig a főutcán. Semmit sem látok a szememet elhomályosító 
könnycseppektől. Meg sem állok a házunk ajtajáig, ahol idegesen bedugom a kulcsot 
a zárba és azon imádkozom, hogy Edit ne legyen itthon. 

Végig szaladok a házon, és meggyőződöm arról, hogy egyedül vagyok. Ledobom a 
táskámat a szobám sarkába, és hangosan zokogva letérdelek az ablak elé. 
Könyörögni kezdek:

- Könyörgöm! Istenem! Tudom, nagyon jól tudom, hogy én kértem ezt. De hidd el, 
rettentően megbántam! Nem gondoltam végig. Eszembe sem jutott, milyen lehet 
anya meg apa nélkül élni. Kérlek! Hadd legyek újra apa kicsi lánya! Ha reggel 
felébredek, hadd halljam apu kedvenc számait a rádióból és őt magát ahogy a 
nyakkendőjét igazgatja a tükör előtt, miközben anya a teraszon kávézik. Könyörgöm! 
Ha ezt megteszed, bármit megteszed cserébe! Bár fogalmam sincs mit adhatnék én 
neked, de majd kitalálunk valamit! Tedd meg, kérlek!

Ezután csak állok ott, és várom a csodát. Reménytől és visszafolytott sírástól 
reszketve bámulom az eget. Tíz percig telik így az idő, és az ég világon semmi sem 



történik. Végül reményvesztetten dőlök le a párnámra, és még annyira sem próbálom 
visszafolytani a sírást, mint addig. 

Vége. Soha többé nem fogom érezni apa ölelését, soha többé nem fogom szagolni 
anya parfümjének illatát a fürdőszobában. Minden elveszett.

A fájdalom, amit érzek, mint egy kés szűrkálja az egész bensőmet. Képtelen vagyok 
másra összpontosítani. 

Az álom amolyan megmentőként érkezik, elhomályosítja az elmémet, és én már nem 
szenvedek többé. Súlytalanul és minden lelki teher nélkül lebegek az óceán fölött és 
nem látok mást magam körül, mint a kék eget.

Valamivel később arra ébredek, hogy hangosan szól a rádió. Meglepődöm, hiszen, 
hacsak az emlékezetem nem csal, nem kapcsoltam be, miután hazaértem. 

Kinyitom a szemem, s a fény, ami az ablakon át besugárzik teljesen elvakít. 
Hunyorogva botorkálok ki az ajtómon, majd megzavarodva konstatálom, hogy apu ott 
áll előttem, s a karjait ölelésre készen kitárja. Az apám. Az én édesapám.

Pedig meg mernék esküdni, hogy felébredtem. 

- Na, nem ölelhetlek meg? - kérdezi kuncogva. A tekintete a hajamra siklik és még 
jobban nevetni kezd. A nevetése boldogsággal tölt el, azt hittem, soha többé nem 
hallhatom.

- Ha már erről álmodom, miért ne használhatnám ki? - motyogom magamnak. 
Odalépek hozzá és hagyom, hogy átöleljen. Az arcomat belefúrom a vállába, ahogy 
mindig is tettem. Olyan valóságos, olyan jó érzés.

- Bárcsak valóság lenne és nem csak álom. - suttogom. 

- Hahó! - nevet még mindig. - Ébren vagy!

- Micsoda?

- Reggel fél hét van! Ha később kelnél föl , elkésnél az iskolából!

- Szóval tényleg ébren vagyok?

- Mi ütött beléd? - néz rám, aggodalmasan ráncolva a homlokát. - Beteg vagy?

- Nem! - vágom rá, és kezd derengeni, hogy sikerült a varázs. Itthon vagyok Apával 
és Anyával! Talán csak álom volt az egész. Egy rémálom. Leventét leszámítva.



Elemi erővel söpör végig rajtam az öröm. A határtalan öröm.

Könnyes szemmel szorítom magamhoz még jobban, és meghatódottságtól elcsukló 
hangon kérlelem:

- Apa, mondd ki, kérlek!

- Mit? - kérdez vissza értetlenül.

- Tudod te, mire gondolok!

Látom az arcán, hogy kezdi sejteni, mit szeretnék hallani. 

Két másodperc elmúltával, szerettel teli, kedves, lágy hangon a fülembe suttogja:

- Mindig az én kicsi lányom leszel!


