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(,,)
Gyerekkoromban nem volt saiát ágyam, Rongyokkal
kibélelt szeneskosárban aludtam, aztán a földön.
Anyám mesélte, hogy amikor nagyanyám elzavarta őt
velem és a húgommal, több éjszakát az eIeSZ a]att töl-
töttünk aZ ősz közepén. Becsapott az eső az eresz alá,
átázott a tyúktollas dunyha alattunk, de én nem éb-
redtem fel soha, mert anyám megitatott mákgubófő-
zettel, Szeretetből. Az eresz alatt, a közeli város á]]o-
másán a váróteremben húzta meg magát velünk, He-
tekig a Várópadon aludtunk. A nyilvános WC-ben für-
detett bennünket, és koldult a beérkező, de percekig
Várakozó Vasúti kocsikon, Anyám néha vattakutyát ké-
szített, és azt árulta_ A kenyérből nyert ragacs szagát
és a kétforintos kolbász ízét soha nem fogom elfeiei,
teni, Ez volt a legolcsóbb, hát ezzel etetett bennünket,
Teiet nem Sokszor ittam, Nem iszom meg a mai napig,
de a kakaót azt nagyon szeretem, mégis ilyen kicsi
maradtam, Egy törpe, Néha mondom is magamnak,
,,de Csúnya vagy, te Senki kisasszony|" Mert így hívom
magam. Senki, Amúgy Gyöngyi a nevem, de túl szép
ez hozzám. A szépség.

A szépség sokat foglalkoztat, mert szépnek lenni
olyan, mintha szárnyakkal jöttünk volna a világ.a, Aki-
nek hiányzik a szárnya, az végigkínlódla az életét, az
keményen megdolgozik egy másfajta szépségért, ami,
nek talán nem is ebben az életben látja hasznát, Hi-
szek az új|ászületésben, mindig is hittem benne, pe-
dig senki Sem tanította.

(.,,)
Gyerekkorom óta sa|nálom, hogy nem születtem szép-
nek, Mert, ha szépnek születtem volna, nagyanyám sze-
retett Volna, és nem Zavarta Volna el anyámat a nagyvi-
lágba_ Ha szép lettem volna, a tanárok hittek volna ab-
ban, hogy orvos lehetek, de azt mondták - kivétel nél-
kül - hogy ,,belőled soha nem lesz semmi"!

(,,)
A kollégiumban én voltam az egyetlen cigány. Soha
nem gondoltam úgy magamra, mint egy cigányra, de
ha akartam, ha nem cigánnyá tettek a többiek, Azzal,
hogy cigányoztak, azzal, ha eltűnt valami, rögtön az én
szekrényemet kutatták ki legelőször Pedig soha nem
mernék nyúlni ahhoz, ami nem az enyém, hiszen
gyakran ahhoz sem merek nyúlni, ami az enyém! Mert
úgy érzem, nincs jogom ahhoz, hogy bármim is le-
gyen,_, Senkihez és semmihez nem akarok közel ke-
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rülni, hogy fáj|on, ha távolodik, hogy elveszítsem, ha
csalódok benne

(,,)
Tudatosan keresni és figyelni kezdtem a cigányokat,
Nem egyszer megjiedtem a közelükben, ha kiabáltak
egymással, de legnagyobb megdöbbenésemre a kia-
bálások és széles gesztusok után nem verekedés kö-
vetkezett, amire számítottam, hanem ölelkezések és
csókok. Ámultam. vonzottak és taszítottak ezek az
emberek. Hihetetlen volt, hogy közülük való vagyok,
hiszen ók tele voltak élette], Úgy nevettek, ahogy még
nem láttam máSokat nevetni, Az egész testük neve-
tett, Később ráiöttem, hogy a cigányok mindent így
csinálnak, Ha sírnak, nagyon sírnak, ha esznek, na-
gyon esznek, ha szeretnek, nagyon szeretnek.

Egész lényüket beleadlák abba, amive] éppen fog-
lalkoznak, és teljesen a jelen pillanatban élnek. Úgy,
mint a gyerekek, akiket még nem kötnek meg ilyen-
olyan gátlások, sem az idő, akik számára minden ter-
mészetes, minden emberi. odamenni hozzájuk nem
meftem, Csak figyeltem Őket, A rózsáskötényű asszo-
nyokat, akik úgy kiabáltak a gyerekeik után, mintha
vad, szenvedélyes da]okat énekeltek volna, Nekem így
tűnt, És a nyelv, amin beszé]tek, ja1, minden idegszá-
lamnak ismerős volt, bár nem értettem, mit monda-
nak. De azt nagyon 1ól megértettem, hogy a cigány
nyeiv iétező dolog, és akiknek saiát nyelvük van, azok
mégsem lehetnek senkik, Erőt adó érzés volt ráiön-
nöm minderre, mert jobban tudtam becsülni maga-
mat ls, Az jskola igazgatóját soha nem kerestem volna
fel az irodá|ában, ha az egyik nevelőtanár nem engem
kü]dött volna fel a könlvtár kulcsáért, De engem kül-
dött. És megkérdeztem, hogy vannak-e cigányokról
szóló könyvek, Az igazgató úr azt mondta csodálkozva,
hogy ,,nincsenek, miéIt lennének?". És én nagyon csa-
]ódott voltam

Már éppen becsuktam volna az ajtót magam után,
amikor hirtelen utánam szólt, hogy hétvégére talán
tud szerezni cigányokkal foglalkozó könyvet, jö|iek fel
az irodába szombaton délután. Borzasztóan örültem,
alig vártam, hogy szombat legyen. Arra gondoltam,
hogy milyen jó lesz megtanulni magamat abból a
könyvből,

(,.,)
AZtán eljött a szombat, és elvesztettem a szüzessé-
gemmel együtt a hitemet és alig megszezett, kevéske
önbizalmamat is, mert aZ igazgató úrnak játszani tá-
madt kedve, Már megint nem vették észre, hogy gye-
rek vagyok még, teljesen éretlen a papás-mamáshoz,
Összeom]ott a világ körülöttem-
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