
December 
 

Mi nem voltunk jóban. Én tartózkodtam tőled, te meg olyan semleges voltál velem, 

amivel nem is lett volna baj. Csak aztán meguntam, hogy nem kezdeményezel. Bevallom, azt 

hittem nem kedvelsz, meg néha, hogy haragudsz. Amikor évről-évre találkoztunk, 

kényszerítettek, hogy játsszunk egymással. Tudod, olyan unalmas voltál. Mármint persze, az 

elején érdekes, csak aztán ahogyan felszínesen egyre jobban megismertelek, úgy láttam, hogy 

nincs meg benned az a bizonyos plusz. Játszottunk, de az is olyan üres volt és szomorú. Veled 

mindig határok közé zárva éreztem magam. Ez az érzés, azt hiszem, még mindig él bennem. 

Lehet már nem is múlik el. Aztán ahogyan elkezdtünk felnőni, tele lettél meglepetéssel. 

Kellemes csalódásokkal. Azt gondoltam, történt valami, ami miatt elkezdtél megkedvelni. És 

akkor egyre inkább megszerettelek. Más voltál mint a többiek. Nekem már-már egészen 

különleges. Csak tudod, még nagyon gyerek voltam és egészen manipulálható. Még mindig 

haragszom, amiért hazudtál nekem. Éveken át. Ezt már nem felejtem el. Életem első második 

esélyét neked adtam meg. Azóta is remélem, hogy ezt igazán megbecsülöd, mert nem 

hallottam még harmadik esélyekről, de a képzeletemben azok olyan megalázónak tűnnek. 

Tehát ezek után következett az a kényszeresség. Eltűnt a varázs, újra csak azt éreztem, hogy 

muszáj veled lennem. Sokszor féltem ekkor tőled. Évről-évre felbukkantál és mindig csak ezt 

éreztem. Pedig sosem bántottál. Sőt, éppen ellenkezőleg. Ugyan gyakran sodortál rossz 

helyzetekbe, valamiért mégis mindig megvédtél. Valójában oktattál. Megtanítottad nekem, 

hogy hogy ne féljek másoktól. Hogy merjek sötétben egyedül sétálni, hogy ne legyek gyáva és 

olyan bizonytalan. Arra nem tanítottál meg, hogy tőled, hogy ne féljek. Magam jöttem rá 

sokkal később, bár még mindig nem teljesen. Sokszor azt hittem, hogy túljártam az eszeden. 

Azóta nem gondolom, hogy teljes mértékben ki tudom védeni a ‘támadásaidat’, de 

megtanultam ésszerű határokig védekezni. Már nem félek a hidegtől és a korán sötétedés miatt 

a sötéttől sem. Csak azt nem tudom még, hogy a családdal mi legyen. Hogy hogyan oldjam 

meg azt a sok kérdést, ami miattad ekkor a levegőben lebeg. Félek a közös jövőnktől, 

December. Tudod, egészen sok idő óta ismerjük egymást. Pár hete a szokott időben már tárt 

karokkal vártalak. Néha visszasírom a régi éned. Gyakran visszamennék a közös múltunkba. 

Tudod, amikor még olyan kis tudatlan voltam. Ha nekem már nem is tartogatsz 

meglepetéseket, másnak, kérlek, adj belőlük bőven. Újra bízom benned, hiszen mióta ismerlek, 

olyan sok mindent megtapasztaltunk együtt, és már egészen meghatározó vagy nekem. 

Tudod, milyen? Különleges. Már nem 

úgy, ahogyan régen. Ez más. Már 

egészen felnőttes. Te vagy a lezárás. A 

gyerekkorom lezárása. Veled nőttem fel, 

mindig kopogtattál azon a nagy kék 

ajtón, hogy engedjünk már be. Veled is 

tanultam, játszottam, éreztem magam 

igazán embernek. Szeretlek, December. 
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