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A reggel, amikor minden megváltozott 

 

 Lementem a konyhába, ám senkit sem találtam ott. Gondoltam, hogy anya és apa 

elment vásárolni. Máskor is előfordult már, hogy felkeltem, és senkit se találtam otthon. 

Elkészítettem a müzlimet és leültem reggelizni, közben igyekeztem válaszolni az üzeneteimre. 

Szokás szerint Szanditól érkezett a legtöbb. Mindenféle őrült videókat és hangüzeneteket 

küldött ébresztő gyanánt, de most nem törődtem velük. Rossz érzés fogott el. Csak az órát 

néztem. A másodpercmutató lassan haladt előre, alig vonszolta magát. A falióra alapos 

megfigyelését egy éles hang szakította meg.  A csengő hangja volt.  

Kinéztem az ablakon, egyenruhás embereket láttam. Az ajtónál két jól szituált magas férfi 

állt. Kinyitottam nekik az ajtót. Csak álltak, és komoly arckifejezéssel néztek rám hosszan,  

majd megkérdezték, hogy én vagyok-e Erdős Hanna. Ezután már csak a hangjukat hallottam, 

és az ajkuk mozgását láttam. Egyetlen egy mondatot értettem meg. Tisztán és élesen hallatszott 

az az egyetlen mondat az egyikük szájából: 

- Az édesapja és az édesanyja ma reggel egy autóbalesetben elhunytak. Ettől kezdve ez a 

mondat úgy dübörgött a fejemben, mintha egy ismétlődő lemezről hallanám. A két férfit 

ordítva küldtem el, de még megkérdezték, hogy van-e, akit felhívhatnék, hogy ne legyek 

egyedül. Egy másodpercre elgondolkodtam ezen, majd hirtelen megint üvöltésben törtem 

ki. 

- Igen! Menjenek már innen! Menjenek innen! 

A két férfi beült a járőrautóba és elment. Bementem a házba, lerogytam, a hátammal 

támasztottam az ajtót, és patakokban folyt a könnyem. Sírás közben Áront próbáltam elérni, 

de szokás szerint ki volt kapcsolva. Csak pörgettem a névjegyzéket a mobilamban, míg 

nem Szandihoz értem. Megnyomtam a hívás gombot. Kicsöngött, és másodpercek múlva 

beleszólt. Nekem viszont egy hang se jött ki a torkomon. Szandi csak a sírásomat hallhatta. 

Én pedig csak ennyit fogtam fel abból, amit mondott: 

- Ne mozdulj, indulok hozzád!  

Szandi nem sokkal később meg is érkezett, és én rögtön elkezdtem mesélni neki a ma reggel 

történteket. Ő átölelt szorosan.  Összeszedve minden maradék erőmet, azt is eldadogtam neki, 

hogy próbáltam Áront is hívni, de ki volt kapcsolva. Még sokáig beszélgettünk, majd 

hazaküldtem őt azzal, hogy nyugodt lehet, rendben leszek.  Miután látta rajtam, hogy most nem 

vágyom senki társaságára, elköszönt.  De annyit még mondott, hogy reggel majd újra eljön 

hozzám. Felmentem a lépcsőn, egyenesen az ágyamhoz, és lefeküdtem.   Mindenhonnan a 

szüleim néztek rám a velük készült közös fotókról. Ahányszor csak rájuk pillantottam, 

fátyolossá vált a tekinttettem. Végül elnyomott az álom.  

Valami villogó, fényes szirénával álmodtam.  Reggel nem igazán tudtam hova tenni a 

dolgot. Aztán villámcsapásként bevillant minden. A szüleim meghaltak, és én végleg egyedül 



 

 

maradtam. Folyton az járt a fejemben, hogy most mihez kezdek majd egyedül. A fájdalmam 

ellenére képtelen voltam sírni.  

A következő napokban úgy éltem, akár egy szellem. Este fürdésnél a vizet sokáig folyattam 

magamra, és csak álltam ott, és azon gondolkodtam, hogy család nélkül maradtam, és hogy 

ebből elég, és most legyen ennek vége. Kivonszoltam magamat a fürdőszobából, és lefeküdtem 

az ágyamba. Elaludtam. 

Elérkezett a temetés napja. Kivettem a szekrényből az egyik tiszta fekete egybe ruhámat.  

Majd a fürdőben ott álltam a mosdó felett, és csak mostam és mostam az arcom. Ahogyan a 

hideg víz a bőrömhöz ért, úgy éreztem, hogy a fájdalom is enyhül kissé. De ez csak egy pár 

percig tartott. Ezután kihúztam a szemem egy fekte szemceruzával. Szandi már az ajtó előtt várt 

rám. Kezembe vettem a fekete esernyőmet, mert láttam, hogy zuhog az eső. 

Lezajlott a temetés. Nem volt benne semmi különleges, a pap elmondta az ilyenkor 

megszokott dolgokat. A résztvevők a végén részvétnyilvánításukkal tartottak fel. Teljesen 

felesleges, csupán kopott közhelyek. 

Hazaérve megnéztem a telefonomat, és láttam, hogy Áron üzenetet küldött. 

Megnyitottam. Egy képet láttam, alatta felirattal: megcsaltalak. Abban a pillanatban ledobtam 

a telefont, amely ezer apró szilánkra tört. Éreztem, hogy elájulok, és a padlóra zuhantam a 

szilánkok közé. Azt kívántam, hogy többet ne ébredjek fel. 


