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Ok és okozat 

Százmilliárd neuron dolgozik azon, hogy amire emlékez-
nem kell, emlékezzek. 

Kiskoromban, ha valami bántott, Anyu befeküdt mellém 
az ágyba, és fogta a kezem. De lassan már tizenöt vagyok, 
Anyu nem jön be a szobámba, nem bújik mellém, és nem 
nézzük a plafonra ragasztott foszforeszkáló csillagokat, ame-
lyek hajszálpontosan kiadják a Kis Göncölt. Akkor azt 
mondta, a csillagok a remény távoli, de valóságos bizonyíté-
kai, és ha kiválasztok magamnak egyet, mindig biztonságban 
leszek. 

Sokszor mesélt a csillagokról, mindig szerettem hallgatni. 
A tenyerébe vette a kezem, és addig masszírozta az ujjperce-
im, amíg az álom karjai magukkal nem húztak messzi világok 
csendje felé. Amikor én már nem leszek, a csillagod veled lesz, 

hogy megóvjon. 

Úgy adódott, hogy Anyut időnap előtt elveszítettem. A 
halállal való találkozásom, az, hogy nagyon is létező dolog, 
olyasmi, ami alól nem lehet kibújni, felforgatta az addig békés 
és zavartalan életem. 
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Ismerj meg! 

A fiatal tini blogoldalt hozott létre, több millió szívet hódít 

meg az élete… 

Már látom a híreket, frappáns szalagcímmel, remek felvé-
telekkel – egy nap után világsiker! 

STOP. Vissza a valóságba! 
Robert Aaron Jillings vagyok. Természetesen ez álnév, 

mint mindenki másé is, aki a blogban említésre kerül. Rend-
kívül fontos a diszkréció! Remélem, megértitek. 

Amikor kicsi voltam, Anyu mindig azt mondogatta, hogy 
gondosan meg kell válogatnom, kiben bízom meg, és mennyi 
információt adok ki magamról. Azt hiszem, ez bármennyire 
is egyszerűen hangzik, nagy igazság. 

De Anyu már nincs. És pedig képtelen vagyok elhinni, 
hogy aki egyszer létezett, az ilyen könnyedén eltűnhet. Az 
emlékek megmaradnak. Tárgyak, fotók, a közösen töltött pil-
lanatok újra és újra felbukkannak a gondolataim között. 
Ahogy közeledik a jövő hétvége és a szünidő képe, elfog a 
rémület, hogy vajon mivel fogom kitölteni a szabadidőm? Ha 
már nem kell reggel kelnem, részt vennem a tanórákon, dél-
után házi feladatot írnom, mit fogok csinálni? Mármint, az a 
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néhány kötelező olvasmány, amit az irodalom-tanárnő fel-
adott, a fél fogamra sem elég. Ugyan van, amelyik kevésbé 
mozgat meg, általában hamar túlesek rajtuk. Tengernyi idő 
áll előttem. Mitévő legyek? Talán ez vezetett rá, hogy létre-
hozzam az oldalt. És az is, hogy az írás állítólag terápia. 

Eredetileg az „Aaron katasztrófa sújtotta világa” címben 
gondolkodtam, aztán utólag rájöttem, hogy túlságosan nyo-
masztó és lehangoló, pedig pont nem ez a célom a bloggal. 
Ahogy feküdtem az ágyban, állig húzva a sötétkék, csillagos 
takaróm, hirtelen beugrott a megoldás – mint ahogy felvillan 
egy égő. Az Univerzum megsúgta a választ! Az is lehet, hogy 
Anyu… 

Anyut egyszer megkérdeztem, hogy hová kerülünk a halá-
lunk után. Ahelyett hogy lelombozott volna, elkezdett mesél-
ni. Éjszaka volt, az ablakban álltunk, kémleltem az eget. Anyu 
azt mondta, odafent egy-egy csillag vár ránk. A saját, szemé-
lyes bolygónk. Ha elveszettnek érzem magam, mindig 
gondoljak erre: hogy egy csillag értem fénylik az égen. 
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Megkérdeztem, az övé melyik, mire azt felelte, az ő csillaga 
nem az égen van. Az ő csillaga én vagyok. Ezért kapta a blog 
a Csillagvizsgáló nevet. Anyu miatt. 

A naplóvezetés nem az én műfajom, túlságosan magányos 
tevékenység. Valahol a blogolás is, de ha az ember úgy ír, 
hogy visszajelzésre vár, máris más hangulatot kap a dolog. 
Szóval, itt vagyok. És van egy tök üres blogom, vagy mi. 
(Tartalomgyártásra fel!) 

Fehéren virít előttem a szövegmező, azon tűnődöm, mit 
kellene írnom. Hogy szeretek olvasni? Hogy egy-egy könyves 
karakter iránt ellenállhatatlanul rajongok? Maradjunk a 
tényeknél. 

Apuval élek egy kertes házban, az emelet mondhatni telje-
sen az enyém, bár nem sok örömöm lelem benne. Amióta 
Anyu nincs, mintha az otthonosság egy részét ellopták volna 
a lakásból. 

Apuval igazán eltérő a stílusunk. Ő focizik és edz. Én olva-
sok. (Egyébként: Az olvasást miért nem sorolják a kötelező 
sportok közé? Hiszen annyi oldalt be kell járni… És még sze-
rethető is!) 

Ha tehetem, léhűtő üzemmódba kapcsolok, sorozat-
maratont tartok, a barátaimmal chatelek, pattogatott kukori-
cát hajigálok a számba (Apa mindig szomorkásan közli, hogy 
porszívózáskor megint felszippantott egy adaggal a kanapé 
mögül, ilyenkor előveszem az aranyos kiskutyamosolyom, és 
máris le van kenyerezve), nos, igen, míg Apa próbál formában 
maradni, addig én igazán jól elvagyok, ha mondhatom, folya-
matos nyaraláson veszek részt. Valójában semmi szükségem a 
sportra. Wes folyton azzal ugrat, mekkora mázlim van, hogy 
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ennek ellenére sem hízom el. Ja, haver, Isten annyira bír, 
hogy folyamatos lábmasszázst vállalok nála. Garantált sze-
rencse! 

Anya csak azért nincs itt, mert jobb neki odafent. Leg-
alábbis szeretném ezt hinni, hogy ő túl jó volt ehhez a világ-
hoz. Ilyen és ehhez hasonló gondolatfoszlányokkal csillapí-
tom magamban a tátongó űrt ( juj, ez kissé költőire sikerült), 
mert Anya távozása óta semmi sem olyan, mint volt. Apa 
rákapcsolt a túlzott maximalizmusra, régi önmaga kifordított 
mása. Először is, azelőtt nem érdekelte a foci, legalábbis nem 
jobban, mint amennyire nemzeti öntudatból szükséges. 
Aztán megtért. Minden héten focimaraton. Hétvégén edzé-
sek tömkelege. 

Azt is meg kell jegyeznem, hogy aki Robertnek hív, halál 
fia. Szóval itt mindenkinek Aaron vagyok, oké? Anya mindig 
Robnak szólított (igen, ez valódi, de hát ebből még semmit 
sem lehet tudni, millió Robert szaladgál országszerte), annyi-
ra megszoktam a szájából, az ő különleges hangján, hogy 
képtelen lennék elviselni mástól. Őrzöm az emléket, édes-
anyám hangszínét, ami hónapról hónapra fakul. Félek, hogy 
egyszer teljesen elfelejtem, hogy a rémálmaimból úgy fogok 
ébredni: már nem emlékszem rá. De ti nem erre vagytok 
kíváncsiak, igaz? Ti egyben az egészre vagytok kíváncsiak. Már-
pedig aki erre jár, az kivételezett, ezt ne felejtsétek el! 

Update: Muszáj megemlítenem: Most már kétségtelen, hogy 

Tania az életünk része, és ez a tudat totál felborítja a belső 
világegyetemem. Szóval, szuper, az Univerzum kipécézett 
magának! Róla az Apu hazahozta a barátnőjét című bejegy-

zésben írok bővebben, ITT. 
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Apu hazahozta a barátnőjét 

 Január 12. 

#brrr #Tania #hátezszuper 

Hát ezt nem hiszem el, Apu hazahozta a barátnőjét. Oké, 
ejtett már szót róla, de nem hittem el, hogy egyszer megjele-
nik a házban. Csak úgy, egészen lazán. 

Már akkor gyanús volt, amikor kopogó léptek zaja szűrő-
dött a szobámba a nyitott ablakon keresztül. Az ágyon hasal-
tam, éppen az aktuális sorozat következő epizódját néztem, 
igazán nem érdekelt, mi zajlik a külvilágban. Legalábbis 
addig, míg Apu fel nem bukkant a szobámban. 

Rám nézett, és mindössze annyit közölt, hogy szeretne 
bemutatni nekem valakit. Az motoszkált a gondolataim 
között, hogy olyasvalaki lépett a házunkba, aki még sosem 
járt nálunk. (A kulcsszó: sosem.) 

És ott állt Tania az előszobában, épp a fogasra akasztotta 
fel a kabátját. Az utolsó lépcsőfokon megtorpantam, úgy 
éreztem, mintha egy láthatatlan erő odafagyasztana a falaphoz, 
képtelen voltam egyetlen mozdulatot is tenni. Apu kikerült, a 
tekintete némán üzente, hogy kövessem. Nem tudom, mire 
számított. Arra, hogy mosolygok? Arra, hogy odalépek, és 
bemutatkozom? 

Fáj. Az Anyu hiánya okozta űr végtelen, nincs, ami kitölt-
se. Ez a veszteség állandó. Nem akarok pótanyát, nem akarok 
soha senkire úgy nézni, mint édesanyámra. A családunk most 
olyan, mint egy szétesett óraszerkezet. Hiányzik néhány alkotó-
elem, vacakolnak az alkatrészek. És idehozza őt. Mit gondol 
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Apu, ez a nő az elkallódott csavar a szerkezetbe, ami majd 
mindent újra egyben tart? 

Igen, jönnek ezek a gondolatok, legszívesebben kiüvölte-
ném magamból. Ehelyett fekszem az ágyon, a fejem a csillag-
mintás párnán, bámulok magam elé. Megoldókulcsot kere-
sek a fehérre meszelt falon, de csak azt érem el, hogy még 
kétségbeesettebb leszek. Három koppanás jelzi Apu érkezé-
sét. Nem vár választ, benyit. 

Kísértetiesen csöndesen mozog. Általában én járkálok így, 
ha valami csínytevést követtem el. Most viszont ő tart a véle-
ményemtől – kicsit sem alaptalanul. Leül az ágyra. Félrehú-
zódom, eltűnnek a szavak, pedig mondani akarok valamit. 
Végül belekezd. Nem kérem, mégis megkapom a monológ-
áradatot. Elmondja, hogy a barátnőjével nem Anyu hiányát 
szeretné kitölteni. Csupán továbblépni. Ez a szó megakad a 
gondolataim között. Továbblépni. A takaróba markolok, Apu 
tekintete a kézfejemre villan. 

– Nem úgy értem – mondja. – Édesanyád valahol azt sze-
retné, ha mindketten boldogok lennénk. Emlékezz rá, milyen 
volt. 

– Miért kell ő hozzá? – pillantok rá. 
Apu sokáig hallgat. A takaró szegélyét piszkálom; leg-

szívesebben megkérném rá, hogy hagyjon magamra. 
Értitek, ugye? Apu bármit bemesélhet. De én naponta 

találkozom Anyu emlékével a lakásban, ahogyan ő is. Vajon 
ez a felnőttek mágikus képessége? Hogy a sebeik hamarabb 
begyógyulnak, az idő jobb gyógyír? Nekem miért nem megy? 
Miért látom édesanyám minden reggel a konyhapultnál, 
miért hallom a nevét álmomból felébredve, miért gyengülök 
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el egy-egy visszatérő emléktől? Gyűlölöm, hogy ez van. És 
magyarázatot akarok! 

– Nem akarom, hogy itt legyen, Apu. 
– Csak hallgass meg, kérlek szépen. 
Bebújok a takaró alá. Gyerek vagyok, megtehetem. De a 

szavak még így is eljutnak hozzám. Az következő kéretlen 
információkkal leszek gazdagabb: 

Tania kozmetikus. 

Tania rendkívül alapos, rendmániás. (A kulcsszó: rendkívül. 

És ez miért is fontos?) 
Körülbelül három hónapja ismerik egymást. 

Sokáig tartott, mire közel kerültek egymáshoz. 

Itt szakítom félbe Aput. Megkérem, hogy menjen ki, 
egyedül akarok maradni. Amikor nyílik az ajtó, megpillan-
tom Taniát a folyosón. Halványsárga ruhát visel, a haja szo-
ros kontyban a feje búbján. Az arca keskeny, az orra hosszú és 
túlságosan egyenes. Az arcán egyetlen vonás sem rezdül, csu-
pán a szemöldöke emelkedik a magasba. Van valami a kisu-
gárzásában, ami taszít, amit ki akarok törölni az emlékeze-
temből, és örökre elfelejteni. Hiszen soha, senki nem 
pótolhatja Anyut! Felkelek, és bevágom az ajtót. 

Teljesen normális, hogy így reagálok, igaz? Egyetlen 
embernek örülnék, de őt már sosem láthatom viszont. Leg-
alábbis nem itt, nem az élők között. Most megyek, megpró-
bálom kicsit elterelni a gondolataim, hátha sikerül. 

Hamarosan érkezem! 

Aaron 
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Update (február 5): 

Ma rikító lila körmökkel állított be. Olyan ízléstelen! 
Pedig amúgy csodás, virágmintás műkörmöt készít, ha felénk 
jár, mindig megmutogatja, hadd nézzem. Legutóbb a lábán 
sárga háttéren százszorszépek, a körmein ugyanez, kék ala-
pon. Ilyenkor persze csak bólintok, mint aki tudomásul vett 
valamit, amivel egyelőre nem tud mit kezdeni, hiszen hol 
érdekel engem, milyen apám nőjének a körme. (És egyálta-
lán… minek mutogatja?) 

Update 2 (március 8): 

Kész, végem! Komolyan árverést fogok rendezni, és higy-
gyétek el, a legelső jelentkezőnek odaadom Taniát. Na, nem 
azért, Apával egyre jobban kijön, de ami a személyiségét illeti, 
hááát… Ha azt mondom, külön színek szerint rendezi a 
szekrényben a ruhákat, elég ijesztő, ugye? A poharakat növek-
vő sorrendbe állítja a polcokon. És arról még nem is beszél-
tem, hogy a hűtőben lévő kaját duplán lefóliázza, a két réteg 
közé kis sárga cetlit helyez, rajta a saját, kézzel írott megjegy-
zései: 

Maradék tejszínes csirke. Paradicsomsaláta. Néhány cikkely narancs. 
Szerintetek is aranyos? (Szerintem pazarlás és fölösleges 

hulladék. Időközben kiderült, hogy az egészséges életmód 
ékesszólója. Kérem szépen, aki ekkora mellszélességgel kiáll 
az elvei mellett, az csinálja profi módon. Anyu mindig zárha-
tó tetejű élteltartókat vett. Sokkal praktikusabb. És kevesebb 
hulladékkal is jár.) De szó, mi szó, túlzás. Ennek ellenére is 
muszáj befogadnom az otthonomba, ugyanis Apa kijelen-
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tette: szükség van a nőre a háznál. Nem akarok belegondolni, 
pontosan mire célzott. 
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Rakéta Egylet 

Elég izgi arról mesélni, mit és hogyan találok ki. Az elmém 
végtelenített ötletek tárháza, így ha elfog a világvége hangu-
lat, általában fekszem és furcsaságokon kattogok. Néha 
egy-egy gondolat annyira fullasztó, villanásnyi emlékek 
Anyuról, hogy levegőt is alig bírok venni. Olyankor igyek-
szem elnyomni a fájdalmas valóságot valami mással. Valahol 
ennek köszönhető az egyletnév létrejötte is… 

A Rakéta Egylet a mi kis mentsvárunk. Jelenleg hatan 

alkotjuk, tulajdonképpen egy már meglévő baráti kör, az elne-
vezés tőlem ered. Amint kitaláltam, azonnal beszéltem róla a 
többieknek. Mire jó a Gmail körüzenet, ha nem erre? 

Ismerjétek meg hát a tagokat – azaz a barátaim! Vegyük 
sorban: 

Wesley – Tizenhét éves, néha zűrös, csapongó életet él. 

Ahogyan ő határozná meg magát, „feltörekvő tetoválóművész”, 
ami azért enyhe túlzás. (Valószínűleg ezért is csúnyán fog 
nézni rám, de mire valók a barátok, ha nem arra, hogy őszin-
ték legyenek? Amúgy le a kalappal előtte, igazán tehetséges!) 
Ugyan még a fejlődés útját járja, egy napon tökéletes művésszé 
érik. Munkái egytől egyig gyönyörűek. Szeret mitologikus 
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elemekkel dolgozni, és azokat a saját elképzelései szerint 
használni. Kedvencem a holdmotívuma. Halkan megjegy-
zem, a Rakéta Egylet logójaként is szolgál. A bekeretezett 
kép az éjszaka sötétjéből kiemelkedő félholdat ábrázolja, 
ahogy rajta ülünk, mi hatan, a lábunkat lóbálva. Hat árnyalak 
ezüstös fényben. A Hold köré pedig gyöngyházfényű sávot 
rajzol egy rakéta. 

Lacey – Minket összeköt a gyerekkor. Emlékszem, Lacey 

az egyik pillanatban mellém szegődött az óvodában, és onnan-
tól kezdve elválaszthatatlanok vagyunk. Átlagos sztori, de 
számomra sokat jelent. Ő amúgy kicsit több, mint egy évvel 
idősebb nálam. Hároméves korában érte egy csúnya baleset 
(szerencsére semmi maradandó), ezért később kezdte már az 
ovit is. Állatvédő szeretne lenni, és nagy álma egy saját men-
hely. Ritkán beszél róla. Nem hibáztatom, a fiúk általában 
elég silány érdeklődéssel fogadják. Amennyire csendes néha, 
annyira könnyedén ki lehet hozni a sodrából. Ha valami 
bántja, azonnal szóvá teszi. 

Ama – Egy nyári táborban ismertem meg. Anyu beszélt 

rá a négynapos kempingre, mikor tizenkettő voltam. Én 
többnyire semmi mást nem akartam, mint végre otthon lenni 
és kihasználni a szünidőt. Végül jól döntöttem. Amikor 
Amával találkoztam, és először beszéltünk, kikerekedett a 
szemem, amint a „Hol laksz?” tapogatózó kérdésre ugyanazt a 
városnevet mondta, ahol én is élek. De ő másik suliba jár, így 
az ottani közös élményeket csak chaten követheti. Ama az, 
aki feldobja a Gmail beszélgetéseket. Imád különböző nyel-
veken válaszolni! Tulajdonképp három nyelvet tanul, néme-
tet, franciát és spanyolt. Igazi géniusz! 
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Oliver – Két évvel ezelőtt csatlakozott az osztályunkhoz. 

Miután a szülei elváltak, az édesanyja úgy döntött, a nyüzsgő 
nagyváros helyett sokkal praktikusabb a kisvárosi élet. Mivel 
amúgy is meg akartam szabadulni az akkori padtársamtól, 
örömmel ültem át Oliver mellé a „Segítek neki beilleszkedni!” 
ürüggyel. 

Lydia – Ama legjobb barátnője, akiről annyit beszélt, 

hogy végül azt mondtuk, hozza már el bemutatni, így nem 
sokkal később ő is csatlakozott hozzánk. Egyből ismerősnek 
tűnt (mi is neki), kiderült, hogy az alattunk lévő évfolyamba 
jár, fél éve a suliújságba ír, imád jógázni, folyton zöldteát 
iszik, és rajong a jazzért. 
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Kérdőív 

(az eredeti posztból másolva) 

Még csak tíz nap telt el, de naponta átlagosan százötvenen 
látogatjátok az oldalt! Hűha. Sokan megjegyzitek, hogy 
mennyire ütős a Csillagvizsgáló cím. Szóval erre fel a nagy 

jelenlét? (A kulcsszó: jelenlét.) 

Nagyon szuper, hogy ennyien összejöttünk itt, ezért úgy 
gondoltam, csinálok egy kérdőívet. Este posztolom! 

Most azokhoz szólok elsősorban, akik már az elejétől itt 
vannak vagy épp időközben becsatlakoztak: holnaptól regiszt-
ráció szükséges az oldal megtekintéshez. Egyrészt azért, mert 
szeretném, ha itt kizárólag olyan emberek lennének, akiket 
teljes mértékben érdekel az oldal, másrészt azért, mert sze-
retnék inkognitóban maradni. A barátaim természetesen 
mindenről tudnak, de nem akarom, hogy az iskolában a napi 
téma jelentős részét én képezzem. Érthető, igaz? És akár-
mennyire is titkolózzon az ember egy nyilvános blogoldalon, 
előbb-utóbb rájönnek, ki áll a háttérben… 
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Továbbiakban a kérdőívről: A Csillagvizsgálóba csak az 

kap meghívót, akit méltónak találok rá. Egy öt teljes perces 
tesztet állítottam össze, amit a tagoknak belépés előtt ki kell 
tölteni, aztán elbírálom, és ha úgy gondolom, szimpatikus az 
illető, máris bejutást nyer titkos világom színterébe. Ne aggód-
jatok: a szívemben szinte az összes jó ember elfér. (Fütyüljetek 
csak ki bátran, ez tényleg nyálasra sikeredett. A jó hír: úgy-
sem hallom.) 
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