
 

 

Kedves sepsiszentgyörgyi Színészek! 

Szeretnék nektek elmesélni egy történetet! Az én kapcsolatom a szüleimmel nagyon rossz 
elég kicsi korom óta. Nem tudom, hogy valójában miért, de Anyával különösen (nehezemre 
esik Anyának hívni). Szinte minden nap, mindenért megvertek. 

Mindig is „rossz” kisgyerek voltam, soha nem voltak barátaim aztán a jegyeim is rosszak 
lettek ezért még többször megvertek a maradék barátaimmal aztán nem engedtek játszani 
így azok is elfordultak tőlem, így ment ez egészen általános iskola felső tagozatos koromig. 

2007 áprilisában (akkor voltam 7.-es) kaptam egy új osztályfőnököt, nagyon megszerettem. 
Kedves volt és törődött velem, mint egy Anya a gyermekével. Pedig rosszak voltak a jegyeim 
és mind tudjuk, hogy a tanárok nem szeretik a rossz tanuló gyerekeket, de rajta mégis 
éreztem, hogy szeret. Napról-napra jobban szerettem, mert soha nem éreztem így, hogy 
szeretnek. Mivel kezdtem nagy lenni sok hülyeséget követtem el, nem volt aki foglalkozzon 
velem, vagy akit érdekelt volna, hogy mit is teszek. 

2008 decemberében autóbalesetet szenvedett. Akkor jöttem rá, igazából én nagyon-
nagyon megszerettem és, ha elveszítem, akkor mindennek vége, mert ő volt az egyetlen 
támaszom akire számíthattam, akiben megbízhattam és a legfontosabb akitől igazi 
szeretetet kaptam.  

Akkor féltem életemben először. Kórházba került műtötték, de hála Istennek nem lett 
nagyon komoly baja. Ugornék egy picit a történetben kikerült a kórházból és egy közösségi 
oldalon leveleztem Vele. Nagyon hiányzott. Hiányzott az, hogy rám mosolyogjon és lássam. 
Rendszeresen egyedül voltam otthon így mindig unatkoztam. Egyszer írtam neki 
üzenetben, hogy csináljon címet ahol tudunk chat-elni, nem is gondoltam komolyan, hogy 
megcsinálja, de jött a válasz, „itt a címem”. Onnantól napi szinten beszéltünk elmeséltem 
neki mindig, mi volt az iskolában, mindent megbeszéltem Vele. Aztán alig vártam, hogy 
újra láthassam a mosolyát, ami erőt ad és megvédett mindentől például: ne csináljak 
semmi rosszat. 

Ugornék megint egy picit. 2008 júniusában elballagtam az iskolából, de a kapcsolatunk 
nem szakadt meg. Megfogadtuk, hogy amilyen helyet elfoglaltunk egymás szívében onnan 
senki nem túrhatja ki a másikat. Így lett hirtelen egy Anyukám egy Öcsikém és egy kis 
Húgom. Mindent megadott nekem ami hiányzott az életemből: szeretetet. Kirándulások, 
esti mese, jó éjt puszi, ölelés, lettek barátaim és még sokáig sorolhatnám. Egyszóval Ő lett 
a legfontosabb ember az életemben, egyszerre anya és barátnő volt. 

(2010) Apukám nagyon féltékeny lett egy idő után amiért egy idegen elveszi a gyerekét, még 
többször megvert, ne találkozzak és ne is beszéljek Vele. Mindig azzal fenyegetett, hogy 
elmegy hozzá és bántani fogja vagy bemegy az iskolába és elmondja mindenkinek, hogy 
elveszi a gyerekét, azaz engem. Nagyon megijedtem, féltem, hogy most mi lesz. Kitaláltam 
először, hogy majd titokban fogok Vele találkozni, de ha tőle jöttem, akkor mindig jó 
kedvem volt így tudta Apukám, hogy találkoztunk. Egyre durvábban fenyegetett, én pedig 



 

 

nagyon féltettem. Meg is vert. Iszonyatosan féltettem az én „Anyucikám” és nem tudtam 
neki elmondani, hogy mi történik itthon. Kitaláltam egy hazugságot (amit nem mesélnék 
el részletesen, mert nagyon szégyellem), e-maliban küldtem el az én Anyucimnak. Az volt 
rá a válasz, hogy soha többé nem akar látni. Így szakadt meg a 4 éves őszinte barátság, 
szeretet, bizalom, megértés, de úgy éreztem még mindig jobb így mintha bármi baja is 
esne. Nagyon hiányzott, őrült lelkiismeret furdalásom volt és teljesen összetörtem. 

Most szeretném leírni azt, hogy ezt most miért is osztottam meg Veletek! 

2010.december elején jöttetek hozzánk előadást tartani Jászberénybe. Az osztályommal 
mi is elindultunk az előadásotokra. Az ifjúsági ház ahol előadást tartottátok az az iskola 
mellett van, ahol az én Anyucim tanít, ahová én is jártam. Egyre közelebb értünk és én egyre 
erősebben éreztem, 2 hónap után látni fogom az iskolánál. Nagyon féltem, fájt a hasam. 
Azt hajtogattam, „látni fogom”, barátnőm mondta, nyugodjak meg biztos, hogy órája van 
és nem fogom látni, de én még is egyre erősebben éreztem, aztán megláttam az autóját, 
elviselhetetlen lett a gyomorgörcsöm. Az iskolához értünk és abban a pillanatban kilépett 
az iskola ajtaján az én Anyucikám, csak néztem ahogy jött felénk, néztem, mellém ért és 
mélyen a szemébe néztem, nem mertem neki köszönni, nem tudtam, tegezzem vagy 
magázzam. ”Mi legyen?!” - és csak elmentem mellette ő pedig egy gúnyos mosolyt tett rám, 
de abban a mosolyban láttam azt, hogy nagyon csalódott bennem és rossz neki. Még utána 
néztem, de ő már nem fordult vissza, ahogy előre fordultam síró görcs tört ki belőlem és 
nem bírtam abbahagyni sehogy sem, ezután beértünk hozzátok elkezdődött az 
előadásotok végig sírtam az egészet. Az előadásotok, nekem a szeretetről szólt, arról, hogy 
elmegyünk egymás mellet, nem törődünk a másikkal, folyton bántjuk azt, akiket 
szeretünk. Végig az én Anyucikámon gondolkodtam. Az előadás végén kiálltatok elénk és 
az volt a feladatotok, hogy elmondjátok mit éreztek „most” azaz akkor. Mucha Oszkár állt 
előttem és azt mondta, hogy fáj azt látnia, hogy az előtte lévő lány sír. Akkor még nem 
gondoltam, hogy ez nekem szól, de az előadás utáni beszélgetésben a barátnőm 
megkérdezte, hogy ott találjátok ki vagy betanult szövegeket mondotok. Pont ő szólalt meg, 
rám nézett és elmondta, hogy akkor találjátok ki. Ekkor én rájöttem, hogy nekem szólt. 
Haza mentünk és egész nap az előadásra gondoltam. Rájöttem, nem tudok nélküle 
meglenni, nekem kell Ő, semmi vagyok nélküle. Írtam neki egy sms-t telefonon, ami a 
közös idézetünk: ”Jól csak szívével lát az ember,ami igazán lényeges az a szemnek 
láthatatlan.” Ez A kis herceg könyvből van. Leírtam még neki, hogy nem akarom 
elveszíteni, de az sms-re nem kaptam választ. 

Kitaláltam, másnap oda megyek a sulihoz és megvárom, amíg végez és elmondom neki, ne 
haragudjon rám azért amit tettem, de megvédeni szerettem volna és nem akarom soha 
elveszíteni, nagyon szeretem. Eljöttem 11 órakor az iskolámból, mert nem tudtam hány 
órája van, oda mentem, ott volt az autója, ez megnyugtatott. Szakadt a hó, eltelt három 
órahossza, délután 14:00 lett és kilépett az iskola ajtón, nagy nehezen, de rávettem magam, 
hogy oda menjek hozzá az autójáról söpörte a havat, köszöntem neki és segítettem. 
Köszönt, de nem szóltunk semmit nem is néztünk egymásra. Aztán oda lépett hozzám és 
rám söpört az autóról egy kevés havat majd rám mosolygott, szidott, hogy nem vagyok 



 

 

normális teljesen átfagytam szinte már menni sem birok és üljek be az autóba azonnal és 
elvisz a kollégiumba (8-km-ről vagyok kollégista), hogy átöltözzek. Én mondtam neki, hogy 
addig nem vagyok hajlandó sehová menni, amíg nem beszéljük meg. Beültünk egy teázóba 
és elkezdtünk beszélgetni, végig éreztem a feszültséget. Aztán végül kibékültünk, de 
egyáltalán nem olyan volt, mint régen. Tudtam, hogy kell egy kis időt adnom neki, amíg 
újra tud bennem bízni, hónapok teltek el, de semmi különösebb változás. 

Aztán 2011-ben újra jöttetek. Nagyon örültem a hírnek, Nektek! Természetesen újra 
elmentem az előadásra, és megint megváltozott valami az előadás közben hívott először fel 
az én Anyucim a történtek óta. Akkor beszéltem vele először úgy, mint régen. Nagyon 
boldog voltam, ezután végig mosolyogtam az előadást. Az előadás végén, amikor a bűvész 
- Bartha Lóránd - úgy tett mintha egy lapról olvasná amit mond, miután vége volt a 
jelenetnek oda lépett hozzám és oda adta az üres, „tiszta lapot” és most azért emeltem ki, 
hogy tiszta lapot, mert nekem ez újra egy lépés volt, hogy most tiszta lappal kell indulnia a 
történetnek. Aztán a bor, a testvériség és a gyertya a szeretet lángja. Úgyhogy szeretném 
Nektek elmondani, ha kell szembe szállok a szüleimmel nem hagyom, hogy tönkre tegyék 
ezt a világgal is harcolok érte, újra olyan a kapcsolatunk, mint régen és ma újra mondta, 
hogy szeretlek. Imádom az én Anyukámat! Mindennél fontosabb nekem! Szeretem! 

  

Levelem azért írtam Nektek, mert szeretnék köszönetet mondani Mindenkinek a 
társulatból! Köszönök mindent, az erőt, amit adtatok! 

A tréningen nagyon sok mindent tanultam! Soha nem felejtem el! 

Fazakas Misi! Kipróbáltam a tanácsod: ha már nem bírom tovább, gondoljak arra, hogy 
még háromszor annyit el kell tudnom bírni. Sokat segített! 

  

Üdvözlök Mindenkit és remélem lesz még alkalmam találkozni veletek! 

Sok sikert az előadásokhoz szeretnélek még benneteket látni! 

  

Üdvözlettel: Nóra 

Jászberény 

 


