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 Elvileg reggel kilenckor érkezett volna a gép, de majdnem 
tizenegy volt, mire leszálltunk. Tepertem a busz felé, amely 
bevisz a városba. Elfogott a nosztalgia, decemberben épp 
ezen a buszon ültem és olvastam A prófétát, nem is sejtve, 
mi vár rám Párizsban szilveszter éjjelén. Furcsa az élet.
 Lotfi a busznál várt rám. Mások előtt nem akarta mu‑
tatni, de nagyon megilletődött, hogy viszontlát. Megölelt, 
hosszan, nagyon hosszan. Elvette a csomagomat, és miköz‑
ben haladt mellettem, a másik kezével átölelte a vállamat, 
és erősen megszorította. Itt vagy, újra velem – ezt jelentette 
számomra ez a mozdulat.
 Hazamentünk hozzá, hogy lepakoljunk. A lakás Porte de 
Versailles‑nál, Párizs déli részén volt, egy régi épület har‑
madik emeletén. A ház tiszta volt és jól karbantartott, a nap 
vidáman sütött, a sugarai megcsillantak az épület ablakain. 
Kitakarított a tiszteletemre, ez rögtön látszott, amikor be‑
léptem.
 Azt javasolta, menjünk el valahova enni. Nem ellenkez‑
tem, mert igencsak gyötört már az éhség. Metróra száll‑
tunk, és Saint‑Michel felé vettük az irányt. A Notre‑Dame 
impozáns látványt nyújtott most is, igazi építészeti csoda. 
Párizs pedig nyüzsgő volt és vibráló, a jelen emberei han‑
gyákként hömpölyögtek a múltat idéző régi, klasszikus 
francia épületek között.
 A marokkói étterem, ahova Lotfi vinni akart, a latin ne‑
gyedben helyezkedett el egy eldugott kis utcában, a temp‑
lom mögött. A tulaj nagyon barátságos volt. Tajine‑t rendel‑
tünk mindketten. Amikor kihozták, nem voltam túlzottan 
elragadtatva. Akkor konstatáltam, hogy valójában én nem 
szeretem sem a száraz kuszkuszt, sem a rágós birkahúst. 
Így Lotfi tányérjáról csentem el falatokat, hogy mégse ma‑
radjak éhen. Ennek ellenére nagyon jól telt a késői ebéd, 
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kicsit kibeszélgettük végre magunkat. El sem hittem, hogy 
megint Párizsban vagyok.
 Az étterem után Lotfi meglepetést tartogatott nekem.
 Ismételten a Notre‑Dame felé vettük az irányt. A Szajna 
partján sétahajók sorakoztak, amelyek Párizs nevezetessé‑
geit hivatottak megmutatni az érdeklődő turisták vagy ép‑
pen a romantikázni vágyók számára. Jegyet váltottunk, és 
a felső szintre kapaszkodtunk. Meglehetősen csípős volt az 
idő, de az alsó szinten nem lehetett fényképezni az ablakok 
miatt, így inkább a fagyoskodás mellett döntöttünk.
 Párizs vitathatatlanul gyönyörű és romantikus élmény a 
kedvesed társaságában. Bár útközben turbékoló gerlepárként 
igencsak sok figyelmet szenteltünk egymásnak és a csó koló‑
zás művészetének, azért láttunk valamit a műemlékekből is. 
Párizs hídjai, a Notre‑Dame, a Musée d’Orsay, az Eiffel‑torony 
– mind‑mind olyan nevezetességek, amelyek miatt minden 
Párizsba látogatónak kötelező program a sétahajózás; menet 
közben még szelfit is lőhetünk az Eiffel‑toronnyal.
 A hajózás után hazaandalogtunk. Romantikus hangulat‑
ba kerültünk, és hamar az ágyban kötöttünk ki, hogy kicsit 
átmelegedjünk és újra felfedezzük egymást.
 Az arab férfiakról sok sztereotípia kering a nőkkel való 
bánásmódot illetően (a bevándorlókkal kapcsolatos felhaj‑
tás során még inkább reflektorfénybe kerültek ezek), de 
egyet bizton meg tudok erősíteni: az arab férfiak jó és fi‑
gyelmes szeretők, sokat is olvasnak arról, hogyan kell egy 
nő kedvében járni, éppen úgy, ahogy Mohamed próféta tet‑
te a feleségével, erről feljegyzések és tanácsok is születtek. 
Ezek az előjáték fontosságát hangsúlyozzák és azt, hogy 
kell megfelelően törődni a nővel szex közben. (Dióhéjban: 
be kell vonni az előjátékba, flörtölni vele és csak azután sze‑
relmeskedni, mert a nőknél mást jelent a szexuális aktus.) 
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Az egyik legérdekesebb dolog a vallásukban, hogy Moha‑
med, a világ szexuális értelemben legszigorúbb vallásának 
a megalkotója az egyik legszabadosabb karakter volt a vi‑
lágtörténelemben.
 Ezután beültünk a konyhába beszélgetni. Háromórás 
maraton lett a vége, szóba került minden, gyerekkor, csa‑
lád, jövőbeli tervek, vicces sztorik a tunéziai életvitelről. 
Éjszakába menően csacsogtunk. Akkor még nem tudtuk, 
hogy ezzel hagyományt teremtünk, mert a későbbiekben 
is a konyha lett a mélyenszántó filozofálások és hatalmas 
röhögések színtere (kitchen talks), ahol úgy voltunk képe‑
sek utazni az időben, hogy közben el sem mozdultunk a 
helyünkről.

Amikor másnap Lotfi dolgozni indult, búcsúcsókot leheltem 
az ajkára, hosszan megöleltem és integettem neki, ahogy le‑
felé igyekezett a lépcsőn. Visszanézett rám, én pedig vicces 
körtáncot lejtettem, hogy jól induljon a napja. Nem baj, tud‑
ja csak meg, hogy kicsit bolond vagyok, nem árulok zsákba‑
macskát.
 Délben ettem valami könnyűt, és elkezdtem készülődni, 
mert fél háromkor Karollal volt találkám a Notre‑Dame‑
nál, és még oda is kellett találnom a metróval. Akkoriban 
még nem ismertem eléggé Párizst, így többi időt hagytam 
az utazásra.
 Felszálltam a 12‑esre, és a Montparnasse‑nál a 4‑esre vál‑
tottam Saint‑Michel–Notre‑Dame felé. A 3‑as kijárat veze‑
tett fel a szökőkútig, ott találkoztunk. A latin negyedben 
volt egy Haagen Dazs fagyizó, arra vettük az irányt. Sosem 
voltam egy nagy Hageen Dazs‑rajongó, de hajlandó voltam 
átgondolni az álláspontomat némi fagyi hatására. Kértem 
egy karamellás és kesudiós fagyis gofritálat, és lehuppan‑
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tam a sarokba. Épp jó időben vetődtünk erre, már farkas‑
éhes voltam.
 Meséltem Karolnak az utazásról, ő pedig az itteni hely‑
zetről beszélt, arról, hogy boldogul ebben a nagyvárosban 
a franciák között.
 Miután befejeztük a habzsi‑dőzsit, a Notre‑Dame felé 
indultunk. Az öreg hölgy rendíthetetlenül állt a helyén, 
épp úgy, ahogy a XIV. században befejezték, a maga góti‑
kus, elegáns stílusában. Hatalmas rózsaablakai tizenhárom 
méteres átmérőjükkel Európa legnagyobbjai közé tartoz‑
nak. A katedrális belseje igazán lenyűgöző volt. Bent éppen 
misét tartottak. Legnagyobb meglepetésemre a pap fekete 
bőrű volt. Üdvözöltem a felismerést, hogy Párizs valóban 
ennyire sokszínű és elfogadó, még a leghíresebb templom‑
ban is érvényesül a liberális szellemiség. Körbesétáltunk. 
A meggyújtott mécsesek lángja lassú táncot járt az oltáro‑
kon, és békés hangulatot árasztott.
 Voltam már itt egy korábbi út alkalmával, de sok részletre 
még így sem emlékeztem, az újdonság varázsával hatottak.
 A pap közben meglóbálta a templomi füstölőt, és a tömjén 
illata lassan betöltötte a levegőt, ahogy az oltár mellett sétál‑
tunk, a hívők áhítattal figyelték a ceremóniát a padsorokban.
 A hatalmas, veretes templomkapun kilépve azon tana‑
kodtunk, hogy merre induljunk.
 Végül úgy döntöttünk, biciklizünk egyet a Szajna part‑
ján. Karolnak volt két biciklikölcsönzős kártyája, így gyor‑
san kerestünk egy lerakatot és kiemeltük a verdáinkat, 
majd ülés beigazít, fék kipróbál, és már tekerhettünk is a 
Musée d’Orsay irányába.
 Hihetetlen érzés volt. Mintha hirtelen a múltba csöppen‑
tünk volna. Ahogy gurultunk a kiépített bicikliúton, szinte 
láttam magam előtt, ahogy a régi Párizs arisztokratái sétál‑
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nak a fákkal szegélyezett folyóparton, az urak magas kalap‑
ban, öltönyben és sétapálcával, a hölgyek pedig jól szabott 
kosztümjeikben és helyes kis kalapjaikban, egymást karon‑
fogva, elegánsan.

Amikor a Musée d’Orsay‑hoz értünk, akkor láttuk, hogy hét‑
fő lévén bizony zárva.
 Sebaj, haladtunk tovább az Eiffel‑torony irányába. Volt 
még egy kis időnk, míg Lotfi végez.
 Csináltunk néhány képet, ritka jól éreztük magunkat 
Karollal, mintha a gyerekkorunkat élnénk újra együtt. Ma‑
gunkba szívtuk a város különleges atmoszféráját, csodáltuk 
a hatalmas fákat, a hidakat, a Szajna sodrását, az elhaladó 
hajókat. Ady versei jutottak eszembe, és egyáltalán nem 
csodálkoztam, hogy megihlette ez a város, mely épületei‑
vel maga a megtestesült történelem, nyüzsgése a különféle 
nemzetek olvasztótégelyeként egyedülálló kulturális sok‑
színűséget kínál.
 Lotfival azt beszéltük meg, hogy a Musée d’Orsay‑nél 
találkozunk, és onnan megyünk tovább Belleville‑be, ahol 
van egy jó kis tunéziai étterem, és talán még shishát is ta‑
lálunk meg hozzávaló szenet a környéken, mert minden vá‑
gyunk volt, hogy este shisházzunk egyet.
 Oda is ért nagyjából a megbeszélt időben, na jó, kicsit 
később, jó szokásához híven, és újra bevetettük magunkat 
a metró forgatagába, mely este hét óra tájékán leginkább a 
tébolydához hasonlít, mindenki igyekszik haza a munká‑
ból, ez a csúcsidő.
 Örömmel állapítottam meg, hogy Karol és Lotfi milyen 
jól kijönnek, Lotfi épp olyan figyelmes volt drága barátnőm‑
mel, mint velem, Karol meg is jegyezte, hogy látszik, meny‑
nyire előzékeny és kedves.
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 A tunéziai étterem egy nagyon egyszerű kis hely volt, a 
menzákról ismert, kagyló alakú fehér műanyag székekkel, 
szorosan összetolt műanyag asztalokkal, a falon az elma‑
radhatatlan régi, nagy képcsöves televízióval, amelyen az Al 
Ja zee ra hírei futottak éppen.
 Leültünk a középső asztalhoz. Jött is a pincér egyből, mo‑
solygós volt, barátságos benyomást keltett.
 Lotfi briket javasolt első körben, amely egy tojásba áz‑
tatott levelestészta‑lapokban sült arab étel, számos formá‑
ja van (darált húsos, tonhalas, zöldséges stb.), mi végül a 
tonhalas mellett döntöttünk. Karolnak nagyon ízlett, én is 
élvezettel rágcsáltam, egy kis citromot csepegtettem a tete‑
jére ízesítésképpen.
 Másodiknak csirkét rendeltünk sült krumplival és salá‑
tával. Amikor a pincér megkérdezte, milyen szósszal sze‑
retnénk, Karol csípőből rávágta, hogy algériaival (sauce 
algérienne – ez a kedvence), ami egy tunéziai étteremben 
elég viccesen hatott, elnevettem magam, és Lotfi arcát vizs‑
lattam, vajon nem számít‑e sértésnek itt, ha ilyet mond az 
ember. De Lotfi is velünk nevetett. Karolnak pedig végül 
kihozták a csirkéjét algériai szósszal.
 Zárásként kértünk egy mentateát. A jól ismert díszes kis 
üvegpoharakban szolgálták fel, mentalevéllel a tetején és 
egy jó adag fenyőmaggal megszórva, émelyítően cukrosan, 
ahogy kell. Jólesően kortyolgattuk, nyugtatólag hatott.
 Az étterem után elindultunk vízipipát és dohányt ke‑
resni. Az egyik üzletben láttunk kisebb vízipipákat, ennek 
igencsak megörültünk, mivel elég húzós ára volt a nagyobb‑
fajtáknak.
 Némi vacillálás után kiválasztottunk egy zöld, csavart 
mintás pici pipát, vettünk hozzá szenet is, Karol pedig adott 
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nekünk almás dohányt, amely még szilveszterről maradt 
meg neki.
 Egy ideig még együtt folytattuk utunkat, majd elköszön‑
tünk Karoltól, és mindannyian hazafelé vettük az irányt. Jó 
kis este volt, és még nem is ért véget.
 Lotfi nagyon romantikus hangulatban volt, ölelgetett, sze‑
retgetett, folyton fogta a kezemet. Amikor hazaértünk, neki‑
állt vacsorát csinálni, én meg csak ámultam a nagy gondos‑
kodás láttán.
 Miután megvacsoráztunk, elkezdtem elkészíteni a vízi‑
pipát, ahogy otthon szoktuk Karollal vagy Zsuval: megtöl‑
töttem vízzel, raktam a tetejébe dohányt, majd kiszurkál‑
tam az alufóliát és ráhelyeztem a parázsló szenet. Lotfinak 
nagyon imponált, hogy így értek valamihez, ami valójában 
az ő kultúrájának részét képezi. Kicsit nehezen izzott fel a 
szén, vagy én nem szurkáltam ki eléggé a fóliát, nem tu‑
dom, de hiába próbálkoztam, nem tudtam elérni, hogy a 
dohány ízét is érezzem, ne csak a szenet. Utólag aztán rájöt‑
tem, hogy elég vacak minőségű szenet sikerült beszerválni, 
nehezen izzott fel és hamar el is aludt.
 Lotfi fogta a csövet és szívott három erőteljeset a pipából; 
csodák csodájára felizzott a szén, beindult a füst, és meg‑
csapta az orromat az almás dohány édeskés illata.
 Elvettem az egyik poharat az asztalról, szívtam egyet a 
pipából és belefújtam a füstöt a pohárba, nagyon jól nézett 
ki, ahogy az átlátszó üvegben, akár egy viharfelhő, megült a 
sűrű füst. Lotfi nagyot nézett, hogy milyen trükkök vannak 
a bűvésztarsolyomban, pedig valójában csak Karoltól tanul‑
tam, többek között ezt is; miatta tudom a szemöldökömet 
is külön‑külön vonogatni, mert úgy megtetszett, ahogy ő 
csinálta, hogy addig gyakoroltam, míg nekem is sikerült. 
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Shisházás után kerestünk egy jó filmet angol felirattal és 
hátradőltünk a kanapén, hosszú és eseménydús nap volt ez 
is. Ahogy így ültünk, egymást átölelve, éreztem a testéből 
áradó hívogató melegséget, a ragaszkodást a karja szorítá‑
sában, éreztem a finom illatát, és éreztem, hogy vágyik rám. 
Összenéztünk és megcsókoltuk egymást. Elveszve a hosszú 
csókban, lassan felemelkedtünk a kanapéról és ringatóz‑
ni kezdtünk, mintha táncolnánk. Aztán hirtelen a falhoz 
szorított és vadul csókolni kezdett, a nyakamat, a számat, 
kezével a melleimet érintette. Ahogy csókoltuk egymást, 
a vágy egyre követelőzőbbé vált bennünk, szerettünk vol‑
na minél közelebb lenni a másikhoz, hogy megszűnjenek a 
fizikai határok. Türelmetlenül vetkőztettük egymást, leke‑
rült a póló, a nadrág, végül már csak egy szál fehérneműben 
térdeltünk egymással szemben az ágyon és öleltük, érintet‑
tük egymást, eltávolodott a külső világ és minden gondo‑
lat, majd végül teljesen elvesztünk egymásban és az ágyra 
hanyatlottunk. Minden olyan ösztönös és természetes volt, 
mintha soha nem lett volna másképp. A vágy pedig min‑
dent felemésztve egymásba olvasztotta a testünket, és bár‑
mennyire is különböző világokból érkeztünk, egymásban 
feloldódva megtapasztalhattuk, hogy valójában nincsenek 
korlátok és határok, nincs semmi más, csak a jelen pillanat 
és mi ketten.
 Késő reggel volt, amikor felébredtünk, még éreztem a bő‑
rünkön a boldogság édes illatát, körbelengett mindent. Nem 
tudtunk betelni egymással, amint Lotfi felébredt, ismét meg‑
csókolt és magához vont, valahogy tudtam, mi következik, és 
miközben csókoltam, egy kis boldog mosoly bújt meg a szám 
szegletében.
 Amint végre magunkhoz tértünk és felöltöztünk, elmen‑
tünk egy török étterembe ebédelni, majd biciklivel a lakbe‑
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rendezési bolt felé vettük az irányt, hogy kicsit körbenéz‑
zünk.
 Elég nagy forgalom volt Párizsban, óvatosan kerülgettem 
a buszokat és az autókat, mert a buszsáv miatt a belváros 
ezen részén már nem jutott hely külön biciklisávnak, úgy‑
hogy résen kellett lennem, hogy manőverezzek. De ahogy 
elnéztem, Lotfi jobban félt, mint én (gondolom, a baleseté‑
ből adódóan is), olykor elég bátortalanul próbált kikerülni 
egy‑egy járművet. Mondjuk, meg is értettem, mert ezek a 
párizsi vezetők elég őrültek tudnak lenni, hirtelen sávváltá‑
sok indexelés nélkül, nem árt az elővigyázatosság.
 Aztán végre‑valahára letehettük a bicikliket a bolt mel‑
letti tárolóállomáson, és a maradék száz métert gyalog tet‑
tük meg. Sejtettem, hogy szeretné miattam kicsit otthono‑
sabbá varázsolni a lakását. Találtunk hasznos dolgokat, de 
végül csak apróságokat vettünk, tányért, evőeszközöket, 
poharakat, törülközőt, gyertyákat, és egy műanyag tá roló‑
do bozt a ruháimnak a szekrénybe, hogy legyen valamit fel‑
vennem, ha nála vagyok.
 Már ránk esteledett, mire végeztünk, kint pedig eleredt 
az eső, kapkodtuk a lábunkat az új szerzeményekkel. Velib‑
bel ezúttal nem mehettünk, mert tele volt a kezünk, meg 
sötétben, esőben nem is egy életbiztosítás Párizsban bicik‑
lizni.
 Ázva‑fázva érkeztünk meg kicsiny lakásunkba. Lepakol‑
tunk és rávetettük magunkat az előző esti kajamaradékra, 
már igencsak korgott a gyomrunk.
 A konyhának valahogy olyan légköre volt, mintha ma‑
rasztalná az embert, egyszerűen jó volt ott ülni, nyugalom‑
ban. Ekkor vette kezdetét a már említett konyhai terefere. 
Órákig képesek voltunk ott ülni és csak beszélgetni és be‑
szélgetni, mintha megszűnt volna tér és idő. Beszélgettünk 
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a gyerekkorról, a családról, régi emlékekről, új tervekről, 
és minden alkalommal olybá tűnt, mintha folyamatosan 
utaznánk az időben. Most is így történt. Már éjjel két óra 
is elmúlt, mire feleszméltünk, hogy már rég aludni kéne, 
hiszen holnap utazom. Gyorsan bedobáltam a cuccaimat a 
bőröndbe.
 Hajnali három körül végre ágyba kerültünk. Lotfi még 
megnézte gyorsan az interneten az ajánlott útvonaltervet a 
reptérre. Mivel Beauvais‑ról indult a gépem, rá kellett szá‑
molni minimum három órát a reptéri kijutásra, ebből más‑
fél óra csak a busz volt Porte Maillot‑tól, a többi a metró és 
a gyaloglás.
 Mielőtt álomba szenderültünk, magához húzott, és azt 
suttogta a fülembe, hogy úgy érzi, szerelmes belém. Nem 
számítottam rá, de nagyon jólesett. A legszebb dolog volt, 
amit elalvás előtt hallhattam tőle.
 Éjjel aztán alig jött álom a szemünkre. Valahogy úgy 
éreztük, elvesztegett idő az alvás, amikor alig maradt már 
pár óránk arra, hogy együtt lehessünk. Végül aztán mégis 
álomba merültünk.
 Reggel kutyafuttában készülődtem, megmostam az ar‑
com, fésű, öltözés, rohanás. Még az ágyban feküdt félálom‑
ban, amikor búcsúzóul hosszan átöleltem és csókot lehel‑
tem az ajkára. Megnyugtattam, hogy megtalálom majd 
a buszpályaudvart, ne aggódjon, nem fogok elveszni. Ha 
mégis, akkor meg visszajövök hozzá.
 Így is lett, viszonylag könnyen felfedeztem, hol kell át‑
szállni a metróról. Porte Maillot‑nál a felszínre érve a jól 
megtömött kézipoggyászom vidáman gurult mellettem a 
járdán, mint aki azt mondja, de jó, megyünk haza!
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 Én viszont nem tudtam eldönteni, hogy vajon a csoma‑
gom nehezebb‑e vagy a szívem, hogy megint el kell men‑
nem és itt hagynom őt.
 Mindegy, már nincs visszaút. Beraktam a bőröndömet a 
busz tárolójába és elfoglaltam a helyemet. Röpke másfél óra 
alatt ki is értünk a reptérre. A buszról leszállva egy viszony‑
lag hosszú gyalogút vezet a terminálig, ahonnan a buda‑
pesti gépek indulnak. Húztam a bőröndömet, vagy inkább 
magamat.
 Miután beértem az épületbe, elkezdtem keresgélni a be‑
szállókártyámat. Már mindent kikotortam, ott guggoltam 
a terminál közepén, mellettem a táskám teljes tartalmával. 
Nincs sehol. Úrrá lett rajtam a kétségbeesés: most mi lesz? 
Szerencsére eszembe jutott, hogy küldtek visszaigazoló 
e‑mailt a foglalásról, talán sikerül megnyitni és elfogad‑
ják a check‑in pultnál. Végre megtaláltam a pdf‑et és dia‑
dalittasan odamentem a recepcióhoz. De túl korai volt az 
örömöm, a hölgy azt mondta, Beauvais‑n csak a nyomta‑
tott formátumot fogadják el, az elektronikusat nem, szóval 
vegyek pár perces internetlehetőséget, mentsem le pen‑
drive‑ra és pluszpénzért nyomtassam ki a terminálon. Pont 
mintha a kőkorszakban lennék, de legalább van lehetőség 
nyomtatni, örvendetes. Na, már csak ez hiányzott, már így 
is elég ideges voltam. Vagy lehet, hogy épp ezzel vonzot‑
tam be a bajt? Ó, remélem, van nálam pendrive. Gyorsan, 
gyorsan, iparkodjunk! A terminál görgetős egere először az 
istennek sem akarta megtalálni a címsávot, de aztán nagy 
nehezen sikerült elérnem a levelesládámat, a foglalást is 
megtaláltam, és még a pendrive‑ra is le tudtam menteni a 
pdf‑et, juppí! Na, uccu neki, nyomtassunk! Halleluja, ez is 
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megvan. Rohantam vissza a check‑inhez, kezemben lobog‑
tatva a beszállókártyámat. A hölgy megnyugtatott, hogy 
most már minden rendben lesz. Reméltem is, mert a biz‑
tonsági ellenőrzés még hátra volt. Rápislantottam a csoma‑
gomra, hááát, nem volt éppen kicsinek nevezhető. Ahogy 
a kijelölt sávban húztam a bőröndömet, az ellenőr kiszúrt 
magának, valószínűleg észrevette az idegességemet vagy a 
dundi csomagomat. Mindenáron ragaszkodott hozzá, hogy 
rakjam be a tárolóba. Oké. Nem ment bele. Mondta, hogy 
álljak ki a sorból. Ó, hogyaza… Visszamentem és felraktam 
az asztalra a bőröndömet. Ha ezt most kinyitom, minden 
kiborul belőle, így is alig tudtam összecipzározni. A fené‑
be, ma reggel vonzom a bajt! Kinyitottam a csomagomat 
és magamra vettem egy pulóvert meg egy kardigánt, aztán 
kicsit próbáltam átstrukturálni a maradékot. Visszazártam 
és újra beálltam a sorba. Megint következett a szokásos mű‑
sor, rakjam be a vaskalickába; hát lássuk, ha ez kell nektek. 
Most kis gyömöszkélés után végre belement. Legyetek bol‑
dogok vele, gondoltam magamban, és csöndben fohászkod‑
tam azért, hogy közben egy ajándék se törjön össze.
 Üröm az örömben, hogy ugyan belement a csomag, de 
kijönni már nem akart a vaskeretből, ketten rángattuk az 
őrrel, aki az egyik lábával támasztotta az imbolygó áll‑
ványt, a kezével pedig segített a bőröndöt cibálni. Hát, én 
sosem unatkozom, mindig történik velem valami. Röhejes 
látványt nyújthattunk, ahogy együttes erővel ráncigáltuk a 
beragadt csomagot, centiméterről centiméterre jutva egyre 
közelebb a célhoz. Végre, megvan! Ahogy a kezembe kap‑
tam a bőröndömet, gyorsan elslisszoltam, nehogy meggon‑
dolja magát még a végén és felárat fizetessen velem, de sze‑
rintem még a sokk hatása alatt volt, zavarodottan ácsorgott 
és bámult utánam.
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 Végre eljutottam a biztonsági szolgálathoz és kíváncsian 
vártam, mi jöhet még, mi jót tartogat még számomra ez a 
pazar reptér. A gyanúm beigazolódott, mert megtalálták és 
kidobatták velem azt a kevéske sajtot is, amit haza akartam 
vinni. Hitetlenkedve csóváltam a fejem. Nem lehet igaz.
 Kis várakozás után aztán végre felszállhattam a gépre, és 
hátradőlhettem az ülésen. Annyi minden történt az utóbbi 
órában, hogy időm sem volt szomorkodni, talán jobb is volt 
így. Ismét megrohantak az emlékek. Azon tűnődtem, vajon 
hogy fog ez működni közöttünk Lotfival. Nem tudom, de 
most nagyon jó. És nagyon rossz. Hiányzik. Olyan termé‑
szetellenes érzés, hogy nincs most mellettem, nem tudok 
jobb szót találni rá. Nem természetes. Furcsa, magányos ér‑
zés. Mintha folyton hiányozna valami. Meglátjuk, mi lesz. 
De azt hiszem, szerelmes vagyok.




