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Hát eljutottam ide, végre, pedig már kétségeim voltak, ad-e alkalmat az 

élet, hogy igazán kibontakoztathassam a képességeimet;  

aput a rosszakarói elkezdték bántani egyes újságokban, persze valahogy 

mindig ugyanazokban, kicsit átlátszó, ugye, és még engem is 

belekevertek, hogy „az ilyen gyerekének” a világ életében egyetlen 

komoly, önálló döntése sem lesz, 

ez fájt a legjobban, úgyhogy meg is ragadnám az alkalmat, hogy 

közöljem, ha egy kicsi beleszólásom lehet azért, talán, hogy hoppácska, 

hé, helló, ezt én nem így képzelem; 

az egész aljas lejáratás „véletlenül” pont akkoriban indult, amikor 

elkezdett sokkal jobban menni nekünk, és nem azt mondom, hogy 

gazdagok lettünk, de tehetősebbek, ami tökre relatív dolog egyébként, 

azok, akik totál beszűkült perspektívával élik az életüket odahaza, azok 

hiszik csak, hogy nagy pénz, ami nekünk van, pedig csak egy kicsit 

látnák, basszus, hogy mi megy igazából a világban, kinyílna tőle a 

szemük, azt meghiszem, 



szóval elkezdték bántani az aput, és ő leült hegyi beszédet tartani 

nekünk, ahogyan csak ő tud, igazi törzsfőnök ilyenkor, tökre a 

példaképem, és megmondta, hogy ebben a helyzetben muszáj lesz kint 

továbbtanulnom, ami amúgy sem rossz, persze, de már csak azért is jobb 

lesz így, mert így akkor nem fognak miatta szekálni engem, meg nem 

akarnak majd kihasználni mindenféle lesipuskás emberek, 

úgyhogy kifizette az angliai MBA-képzésemet, és ennek köszönhetem, 

hogy megismerkedtem Iannel – Ian, a leggyönyörűbb név a világon, 

mindig is arról álmodoztam, hogy Iannek hívják majd a férjemet, 

örülök neki, hogy így alakult, mellette nyugodtan tervezhetem az egész 

életemet, de közben komolyan el kellett gondolkodnom, hogy egy ilyen 

férfi támogatása számomra aranyketrec lehet, így nem lesz majd 

lehetőségem, hogy kibontakoztassam a képességeimet, 

már két csodálatos hónapot töltöttünk együtt, ezalatt jártunk 

Amszterdamban és a Kanári-szigeteken is, mindig vigyáztam persze, 

hogy ne Iannek kelljen fizetnie mindent, apu átutalta a számlámra a 

teljes év végi jutalmát egy összegben, így simán magamra vállalhattam 

negyven százalékot az úti költségekből (girl power, yay!), Grönlandra is 

így jöttünk el, hatvan-negyven, hogy Ian azért mégis férfi lehessen; 

itt cukker színes kis házikóban lakunk, ma pedig, mivel tiszta az idő, a 

település melletti hegyet megkerülve kijöttünk motoros szánnal a partra, 

éééés és és és ezt nem hiszem el, basszus, de egyből rátaláltunk egy cuki 



kis kölyökfókára, mikor leálltunk, hogy a vezetőnk megbirizgálhasson 

valamit a járgányán; 

fel is vettem a kis fiókafókát a kezembe, Ian pedig azt mondta, hogy 

veszélyben lehet szegényke, mert nincsenek itt a szülei, és elkaphatják a 

jegesmedvék, a közelben viszont pont ott van a jégben egy lék, biztosan 

itt úszkálnak valahol a társai, odalent, az lesz a legjobb, ha 

visszaeresztjük utánuk a vízbe, 

erre látom, hogy rohan felénk a vezetőnk, helyi, eszkimóféle ember, és 

hadonászik, mint az őrült, tisztára freaky, 

Ian szerint biztosan a fókahúsra pályázik, mikor elindultunk, egy bazi 

nagy kést is látott nála, de szerencsére már a lék szélénél járok, 

megmenthetem a csöpp kis jószágot ettől a vadembertől, ha kell; 

a pasi odaér közben, és hadovál nekem, hogy a bébifóka nem tud jól 

úszni, nem jó a bundája, hát ez tényleg szegényke bőrére pályázik ezzel a 

rossz szöveggel, az tuti, 

de csak mondja tovább, jár a szája, hogy az ilyen „agluból” – ezek szerint 

az ilyen fókaléknek vagy miféléknek, hehe, ez a neve – előbb-utóbb 

feljön majd az anyafóka, ha meg nem, az azért is lehet, mert cápák 

vannak odalent, 

ráncolom erre a homlokomat, hogy cáááápák, itt, alattam, a mínusz 

ezerben, embeeeer, na ne hülyéskedjél már, mi lesz, még a csillagokat is 

beleköltöd mindjárt a nagy történetbe, de azért elbizonytalanodom egy 



kicsit, és felváltva nézek rá és Ianre, most akkor melyiknek higgyek, mi 

legyen, 

nem mintha brutálisan nehéz lenne elhatároznom magam, Ian pont 

olyan cukker kerek szemekkel néz rám, mint a fóka, a kis drágaságom – 

de ezzel együtt is tökre izgalmas, hogy rám hárul dönteni ebben a 

kiélezett szituációban, 

azt már biztosan tudom, hogy a kedvemre való az ilyen felelősség, ha 

megszerzem a diplomámat, segíteni fogok az embereken, persze nem 

otthon, az ottaniak irigyek, soha nem bocsátom meg nekik, amit apuval 

művelnek, viszont a múltkor láttam oltárian cukker afrikai kisgyerekeket 

abban a segélyszervezetes videóban, Ian mutatta nekem, Ugundiban, azt 

hiszem, valami ilyen neve volt a helynek, 

ők ártatlanok, olyanok, mint ez a cukker, úszni vágyó, vízbe követelőző 

kis bébifóka, rajtuk segíteni biztosan érdemes! 

 


