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Az én sötét, online barlangom

Kedd, szeptember 2.  
vagyis a Kétségbeesés 45. napja

Posztolva: MissH 15.03

Leon Naylor mostantól kapcsolatban áll vele: Anna McDonnell.

3 perce

Hmm… Ez vicces. Mert én meg azt hittem, hogy velem áll 
kapcsolatban.

Posztolva: MissH 16.05

Csörög a mobilom. Aztán megint. És megint. Steph hív. Aztán 
Faith. Aztán Gracie. Tudom, hogy jót akarnak (kivéve Gracie-t, 
aki nem is annyira titokban élvezi ezt), de tényleg senkivel sem 
akarok beszélni. Talán soha többé. Csakis akkor érintkezem 
majd emberekkel, amikor muszáj, mondjuk, anyuval, ha kaja 
kell. Talán fontolóra veszi, hogy tegyen egy kis ablakot az aj-
tómra.
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Posztolva: MissH 17.14

Miközben bámulom, ahogy az állapotjelzés egyre több és több 
kommentet és like-ot kap, úgy válik egyre valóságosabbá. Én 
pedig egyre szellemszerűbbé.

Gondolom, ez megmagyarázza, miért is nem beszéltünk egész 
nyáron. Hogy tehette ezt? Már egy tisztességes szakítást sem 
érdemlek? Ennyire jelentéktelen volnék, hogy úgy tesz, mint-
ha nem is léteznék? Még addig sem húztam, hogy Facebookon 
vállaljon. Arra sem méltatott, hogy személyesen vagy legalább 
online véget vessen a kapcsolatunknak, mielőtt egy újba kezd. 
Hagyta, hogy sötétségben tapogatózzam, láthatatlanul, észre-
vétlenül.

Mindvégig vele találkozgatott? Miközben én EGYÉRTELMŰ-
EN róla írogattam agybajos és átlátszó módon a Twitterre? Meg 
olyan képeket posztoltam, amikről üvöltött, hogy „NÉZZ MÁR 
RÁM EBBEN A KIHÍVÓ GÖNCBEN, MILYEN JÓL MULA-
TOK! TOTÁL KIRÁLYUL ÉRZEM MAGAM NÉLKÜLED IS, 
BI-BÍÍÍ!”, pedig igazából Stephnek kellett ágyba dugnia már 
este 7-kor, a magas sarkúmban, zokogva. És eközben ő új kap-
csolatba kezd? Mióta tart? Mármint már láttam az egyik, Hyde 
Parkban készült csoportképen a csajt, de azt hittem, hogy csak 
Leon egyik haverjának az ismerőse, vagy ilyesmi.

Posztolva: MissH, 19.36

Így néz ki most a fejem belülről:

Leon Naylor mostantól kapcsolatban vele: Anna McDonnell.
Leon Naylor mostantól kapcsolatban vele: Anna McDonnell.
Leon Naylor mostantól kapcsolatban vele: Anna McDonnell.
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Leon Naylor mostantól kapcsolatban vele: Anna McDonnell.
Leon Naylor mostantól kapcsolatban vele: Anna McDonnell.
Leon Naylor mostantól kapcsolatban vele: Anna McDonnell.
Leon Naylor mostantól kapcsolatban vele: Anna McDonnell.
Leon Naylor mostantól kapcsolatban vele: Anna McDonnell.
Leon Naylor mostantól kapcsolatban vele: Anna McDonnell.
Leon Naylor mostantól kapcsolatban vele: Anna McDonnell.
Leon Naylor mostantól kapcsolatban vele: Anna McDonnell.
Leon Naylor mostantól kapcsolatban vele: Anna McDonnell.

Posztolva: MissH 21.05

Majdnem jobban érzem magam most, hogy biztosat tudok. 
(Majdnem. De nem eléggé.) Tényleg került engem. Már ha a 
többi bizonyíték nem lett volna elég, hogy rájöjjek erre:

Nem vette fel a telefont, és nem hívott vissza.
Még akkor is meggyőztem magam arról, hogy ez csakis vélet-
len egybeesés, amikor az unszolásomra Steph megcsörgette az 
anyja számáról. Rögtön felvette. Talán éppen tusolt, amikor én 
hívtam. Mind a huszonvalahányszor.

Nem válaszolt az üzeneteimre
Biztosra vettem, hogy az sms-ek valahogy elkeveredtek a mo-
bilszolgáltató rendszerében. (Akiket többször is kétségbeeset-
ten hívtam emiatt.)

Kitaggelte az összes közös képünket
Még mindig nem hiszem el, hogy ezzel kapcsolatban is csak 
áltattam magam. Azt hittem, hogy csak egy fura rendszerhi-
ba, vagy a haverjai poénkodnak. De most komolyan: sok hűhó 
egy szakítás miatt… Nem lett volna könnyebb simán meg-
mondania?
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Posztolva: MissH 23.37

Az elfelejtett képek

Nem tudok aludni, úgyhogy listába szedtem a kedvenc közös 
képeinket, amikről hidegvérrel kitaggelte magát. Mert igenis 
jártunk, és nem csak hallucinálok. Nem hallucinálok. 

4.  Amin áthatóan próbálunk nézni. (November.) Megszavaz-
tattuk a neten, és én nyertem 82%-kal. SZAKADT az eső, és 
a szemfestékem kétoldalt lefolyt az arcomon. Leon szerint 
emiatt kísértetiesen néztem ki, ami igazságtalan előnyt adott. 
Visszavágót követelt.

3.  Amin a suli focipályáján heverünk. (Március.) Az arcom 
piros és duzzadt, mert éppen eltalált egy focilabda. Miután 
vagy egytrillió évig röhögtünk ezen, Leon a gólvonalra állt, 
és hagyta, hogy egy labda őt is arcul csapja.

2.  Gracie-ék kertjében, azon az estén, amikor megkért, hogy 
járjunk. (Június.) Gracie grillezett (vagyis a szülei, miután 
ő szmogot csinált). A nap lebukni készült, mi pedig a hátsó 
kertben lustálkodtunk, és nevetve fulladoztunk a füst mara-
dékától. Nem emlékszem, hogy valaha is ilyen boldog lettem 
volna. (Kivéve talán akkor, amikor megnyertem egy magazin 
pályázatát a saját tervezésű estélyi ruhámmal. Elkészítették, 
elküldték nekem, és rátették a képemet a hátsó borítóra. Elég 
szomorú, hogy ezek életem legjobb pillanatai – az egyik 11 
évesen, a másik pedig tönkretéve.)

1.  A tanév vége felé, de még a nyári szünet előtt. (Július.) Ezen 
EGYÜTT vagyunk (és nem csak behallu-ci-nálom.) Már két 
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hete járunk. Az előkészítősök központja előtt állunk, és az 
ablakon bebámulva próbáljuk felderíteni, mi vár ránk szep-
tembertől. Emlékszem, teljesen felvillanyozódtam a babzsák-
fotelek látványától, mire Leon azt mondta: „Sok szerencsét, 
hogy fel tudj onnan kelni, miután rád ülök.” Ezen nevettünk, 
én pedig megfenyegettem, hogy a fulladás elkerülése végett, 
védekezésképpen majd jól leszúrom egy biliárddákóval. Ez-
után csókolóztunk. 

Most meg itt vagyok, és nem igazán tudom, hogy jutottam ide.
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Szeptember 3. szerda,  
vagyis a Kétségbeesés 46. napja

Posztolva: MissH 11.30

A nappaliban ülök, és a szememre nőtt árpát gőzölöm egy tál 
forró víz fölött. 3 napja nem fésülködtem, és 6 napja nem is 
mostam hajat, leszámítva a szárazsampont. A pizsamámon 
sötét paca éktelenkedik egy túlságosan mohón habzsolt cso-
kihabtól. A Gossip Girl alapján nem így kellene kinéznie a ti-
nédzser éveimnek.

Ráadásul kissé igazságtalannak találom, hogy nemcsak dobtak, 
hanem pluszban még egy nagy, piros, fájdalmas göb is nőtt a 
szememre az idegtől. Mégis, egy fontos leckét megtanultam: 
hiába adsz örök életű szerelmet, csak árpát kapsz cserébe.

Posztolva: MissH 11.32

Még csak nem is dobtak. Elkerültek. Magamtól kellett rájön-
nöm arra, hogy ejtettek.

Posztolva: MissH 13.03

Úgy látszik, nem tudok elszakadni Anna profiljától. Tele van 
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olyan képekkel, amiken sportol (úgy tűnik, ő a hokicsapat kapi-
tánya). Talán igyekezhettem volna én is jobban tesiórán ahelyett, 
hogy Gracie-t kergetem az ütővel. Ráadásul van egy… készülj 
fel: sütis blogja. Ínyenckedés Annával. Pff… És egy csomó vi-
deója arról, ahogy komolyan a kamerába nézve az összetevő-
ket kavargatja. Lehet, hogy folyamatosan jobban kellett volna 
igyekeznem.
Szeretném az ellenkezőjét mondani, de Anna vitathatatlanul 
szép. Magamban átneveztem Almára, mert így kevésbé érzem 
fenyegetőnek.

Posztolva: MissH 17.48

Mégis: oké, hogy csinos, de akkor is van valami bárgyú azok-
ban, akik minden képen ugyanúgy néznek ki. Uncsi pofa. Uncsi 
pofa. Uncsi pofa. Uncsi pofa. Mármint igen, mindannyiunknak 
van bevált póza (az én kedvencem a nyelvöltögetős), de most 
komolyan… MINDEN. EGYES. FOTÓN. Ugyanaz a vérszegény 
mosoly. Lehet, hogy egyetlen fényképe van összesen? Csakis 
úgy lehet megmondani, hogy különböző napokon készültek, 
hogy más a kardigánja.

Posztolva: MissH 18.56

ALMA ÉS EMMA: PRÓ ÉS KONTRA

Megjegyzés: csakis a rendelkezésemre álló (nem teljesen meg-
bízható) fényképek és (hírhedten nehézkes) önvizsgálat alap-
ján készült.

ALMA

KONTRA: Nem tud normálisan mosolyogni. Meglehet, hogy 
ez valami fontosat árul el a személyiségéről. De lehet, hogy nem.
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PRÓ: Tök kedves és szép. Sportversenyeket nyer meg iskolai 
dolgokat. Sütis blogja van, és tortákat készít a barátainak.

EMMA

KONTRA: Nevezték már „démoninak” a mosolyomat. SEM-
MILYEN sportban nem vagyok jó (bár azt is mondták, hogy 

„elég vicces” volt, amikor a sportnapon eltaknyoltam. Akkor 
most ez pró vagy kontra?)
PRÓ: Nem vagyok kedves. Nem vagyok szép, még akkor sem, 
amikor ráveszem magam a fésülködésre. Könyvtárnyi tudás-
sal rendelkezem gáz tévéműsorokról. Nekem is van egy blo-
gom, amin elsősorban magamat sajnálom, és aminek sosem 
torta a vége.

Innen nézve azt hiszem, már én is tudom, hogy kit választanék.

Posztolva: MissH 21.14

Egek! Nézz csak rám! Most már hivatalosan is arra veszteget-
tem el egy teljes napot, hogy az exbarátom új csajának üveges 
szemébe bámulok. Mégis, ahogy egyszer Jennifer Lawrence is 
megmondta: „Próbálj csak meg 22 évesen, depisen távol marad-
ni a Google-tól! Egyszer én is rákerestem arra, hogy »Jennifer 
Lawrence ronda«.” Ha még J-Law sem elég erős, hogy ellenálljon 
az önromboló internetnek, akkor én miben bízhatok?

Posztolva: MissH 23.58

Fekszem az ágyban, és alvás előtt a ragtapaszt simogatom a 
párnám alatt.
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A ragtapasz a párnám alatt

Persze hogy Leoné. Egy este anyu elment itthonról, és az ön-
zőségének egyik meggondolatlan pillanatában – bár a hűtőben 
hagyta a hozzávalókat – mégsem csinált pásztorpitét. Szóval 
NAGYON éhes voltam, és már azon morfondíroztam, hogy 
vajon mit kellene csinálnom azzal a halom hússal és zöldséggel. 
Snapchaten küldtem egy képet Leonnak, amin zavartan egy 
hámozót tartok a kezemben. Erre válaszul küldött egy képet, 
amin feltartja a tenyerét, és egy üzenetet. Pontosan emlékszem 
rá, mert screenshotoltam, és egy hónapig ez volt a háttérképem:

„TEDD LE A HÁMOZÓT! 5 perc, és ott vagyok. Eléggé bírom az 
ujjaidat, és nem szeretném, hogy egy pite miatt elveszítsd őket.”

(Tíz másodperc múlva üzenet Stephnek: „Bírja az ujjaimat. 
Bírja az UJJAIMAT!”)

Remegni kezdtem, és a kezemet a fejem fölött rázogatva egyik 
lábamról a másikra ugráltam. Megpróbáltam természetesnek 
ható testtartást felvenni, de nagyon úgy tűnt, hogy elfelejtettem 
állni. Ám akkor egy kopogás rezgett végig a házon. A szívem 
úgy kalapált, mintha a fejszét tartó Jack Nicholson várna az 
ajtó mögött, miközben felé araszoltam. Beengedtem Leont, de 
olyan ideges voltam, hogy rá sem tudtam nézni. Elfordultam, 
erre összecsuklott a nevetéstől.

– Kösz a figyelmeztetést – mutatott gurgulázva a vállam felé.
Teljesen kiment a fejemből, hogy az a pizsamám van rajtam, 
aminek a hátulján az áll: „Fingós vagyok. Neked mi a szuper-
erőd?”
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– Mi az? Óh… Ezt Stephtől kaptam poénból – fordultam vissza, 
és a szemébe néztem, miközben magamban kicsit meghaltam.

– Szóval nem szoktál fingani? – kérdezte.
– Én… Nem – feleltem, és óvatosan hátrálni kezdtem a konyha 
irányába.

– Micsoda? Soha?
– Nem. Soha.
– Sajnos nem hiszek neked, Emma, mert ez fizikai képtelenség. 
Egy átlagos ember fél liter fingot termel naponta.

– …Nos… én nem.
– Ha visszatartod, akkor majd alvás közben jön ki. Talán emiatt 
vette neked Steph ezt a pizsit. Azt hiszed, hogy sohasem puki-
zol, közben éjjelente te vagy Durrantós Emma.

– Aggasztóan sokat tudsz a bélgázokról.
– Aggasztóan sok bélgázod van.
– Segíteni jöttél, vagy sértegetni?
– Kérem a kést – mosolyodott el.
Emlékszem, amikor szeletelni kezdett, nagyon ünnepélyesen 
éreztem magam. Mintha mérföldkőhöz értünk volna a kapcso-
latunkban, amit értékelnem kell. Leon a konyhánkban. Répát 
szeletel. Felém nyújtott egy darabka zöldséget, én pedig olyan 
óvatosan vettem el, mintha csak egy csecsemőt adott volna át.

– Jobban teszed, ha nem kezdesz Durrantós Emmának hívni.
– Már át is írtalak – nyúlt a mobiljáért.
Fejen dobtam egy krumplival.

– A Durrantós név a természetedhez is illik. Hamar eldurran 
az agyad.

– Utállak.
– Igazán? – kérdezte egyenesen rám nézve. Hirtelen úgy érez-
tem, mintha üvegből lennék, és az egész belsőm láthatóvá vált 
volna. A gyomrom hátraszaltózott, ahogy észrevétlenül köze-
ledett felém.
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– Francba – szisszentette, és megtörte a szemkontaktust.
Beletelt egy másodpercbe, hogy felfogjam: megvágta az ujját.

– Ironikus – mondta félszegen, miközben gyorsan kerítettem 
egy nedves konyharuhát, és a sérülésre nyomtam.

– Haha! Igen, ironikus… igen.
Megérintettem Leont Megérintettem Leont Megérintettem Leont

– Köszönöm, Emma.
– Nincs mit.
(Akár a konyhapultról is felnyalnám a véred.)

– Kérhetek egy ragtapaszt?
– Persze.
(Vidd az összes ragtapaszt. Vigyél mindent. Azt a gyümölcsös-
tálat. A halomba gyűlt VOGUE magazint. A cipőmet. A létfon-
tosságú szerveimet.)

Szóval… ja. Ez volna a ragtapasz története. Őszintén mondom, 
hogy semmit sem találtam még olyan kielégítőnek, mint felra-
gasztani azt a tapaszt. Mielőtt hazament, kidobta a szemétbe, és 
egy újat tett fel, de én kivettem a kukából, folpackba tekertem, 
és a párnám alá tettem. Igen. Rendben. Beismerem. NEM VA-
GYOK BÜSZKE RÁ, OKÉ? Amíg tisztában vagyok azzal, hogy 
ez gáz viselkedés, addig nagyjából oké. És szerencsémre itt van 
nekem Steph, hogy ne felejtkezzem el erről. (Ha emlékeim nem 
csalnak, akkor az „AZONNAL DOBD KI, TE NEMNORMÁ-
LIS” szavakat használta.)

A hűtőbe tettem a szent ételt. Helyette inkább pirítóst vacsoráz-
tam, majd lefeküdtem aludni. De a pásztorpite nem tartott ki 
sokáig, mert anyu másnap megette. Nem értette, min vagyok 
úgy kibukva.
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