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Andrés Barba: Teresa-látomás 

Aparición de Teresa () 

Először végig a folyosón, négykézláb. Aztán Teresa, ahogy a 

trombitás számot próbálja, a kövek melege a tenyere alatt, a bo-

káján összeráncolódott harisnyanadrág, az idegesség. Már az 

ajtónál érezte, hogy mindannyian ott vannak az étkezőben; a 

nagynénjei, az unokatestvérei – akik majd kinevetik, hogy meg-

alázzák –, ugyanúgy érezte mindezt, ahogy a foltot a ruháján a 

szilveszteri vacsora közben, már egy héttel azelőtt érezte a jelen-

létüket, mielőtt megérkeztek volna az idegességgel karöltve, 

merthogy az idegesség ruganyos érzése minden karácsonyi szü-

netre rátelepedett. Idegesség a becsomagolt, mégis rémisztően 

felismerhető ajándékok miatt, a telefonhívások miatt, a vacsorát 

követő filmek unalma miatt, négyen a tévé előtt. A várakozástól a 

ház is tágasabb lett, mint egy ajándékcsomag, a ház maga volt az 

ajándék. 

Az utcán ezzel szemben – legalábbis az ablakból nézve – nem 

várt nyugalom honolt. Karácsonyi nyugalom. Teresa a szobája 

ablakából figyelte, és közben párafoltot lehelt az ablaküvegre, 

aztán beleírta a nevét, TERESA, fölé pedig egy felhőt, vagy na-

pocskát, esetleg virágot rajzolt; Teresa mindig virágot rajzolt, és 

mindig ugyanúgy: lerajzolt egy margarétát, a szárán egy levéllel 

(„a leveleket rajzolom a legszebben”), és aláírta a notóriusan 

gömbölyű betűivel, TERESA, aztán az utolsó „a” szárát meghosz-

szabbítva aláhúzta az egész nevet, és egy ceruzát rajzolt mellé („a 

ceruzákat is szépen rajzolom”), végül büszkén megmutatta a raj-

zot. 

A szilveszter mindig ugyanolyan volt. Mások szilvesztere, 

mindig csak mások szilvesztere. Szilveszter Teresa kezében, 

ahogy az előadásra készül. 

„Miért mindig csak mi készülünk műsorral?” 

Mire te: 

„Csak, mert ez a mi házunk, ők pedig vendégségbe jönnek 

hozzánk.” 

„Tiszta sor.” 

Ahogy ezt megértette, Teresa hunyorított egyet, és már nem 

is kérdezett semmi mást, mint hogy hogyan csináljam, segíts, 

Marina, ugye idén nem a repülős számot adjuk elő, mit adunk elő 

idén, Marina, már három éve mindig csak a repülős számot adjuk 

elő, már mindenki kívülről tudja. 

Mire te: 

„Tanuld meg ezt, aztán majd kikérdezlek!” 

„Nem tudom, nagyon hosszú.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primero por el pasillo, a gatas. Luego Teresa haciendo la 

trompeta, el calor del suelo en las manos, los leotardos arru-

gados en los tobillos, el nerviosismo. Se los sentía ya a todos 

en el comedor desde la puerta; las tías, los primos que se 

reirían para humillar, igual que se sentía la mancha en el 

vestido de la cena de Nochevieja, se los sentía una semana 

antes de que llegaran en el nerviosismo, porque el nervio-

sismo era el sentimiento elástico que ocupaba todas las fies-

tas de Navidad. Nerviosismo de los regalos aterradoramente 

concretos bajo los papeles, de las llamadas telefónicas, del 

tedio de las películas de después de comer, los cuatro senta-

dos. La casa misma se hacía espaciosa en la anticipación, 

como un envoltorio, la casa misma era regalo. 

La calle, sin embargo, vista desde el cristal, poseía una 

lentitud insospechada. Lentitud de Navidad que Teresa ob-

servaba desde la ventana de su habitación haciendo vaho en 

el cristal y escribiendo su nombre teresa y una nube encima, 

o un sol, o una flor; Teresa siempre dibujaba una flor, y 

siempre la dibujaba igual: una margarita con una hoja en 

tallo («las hojas es lo que hago bien») y firmaba teresa con 

letras empecinadamente redondas en las que la última «a» se 

alargaba en un trazo que subrayaba el nombre completo y 

tras el cual dibujaba un lápiz («los lápices también los pinto 

bien») que luego enseñaba orgullosa. 

Siempre era igual la Nochevieja. Nochevieja de los otros, 

siempre Nochevieja de los otros. Nochevieja en las manos de 

Teresa preparando la actuación. 

«¿Por qué tenemos que hacer siempre nosotras la actua-

ción?» 

Y tú: 

«Porque sí, porque es nuestra casa, porque son ellos los 

que vienen a nuestra casa.» 

«Claro.» 

Cuando lo entendía, Teresa achinaba los ojos y ya no 

volvía a preguntar nada más que cómo lo hago, ayúdame, 

Marina, este año no hacemos el número del aviador, este año 

qué hacemos, Marina, tres años ya que hacemos siempre el 

número del aviador, se lo saben todos de memoria. 

Y tú: 

«Apréndete esto, luego te lo pregunto.» 

«No puedo, es larguísimo.» 
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Mire te: 

„Dehogynem tudod.” 

„De a trombitásat előadjuk?” 

„Igen, előadjuk.” 

Kegyetlen dolog volt tőled, de Teresa bezárkózott a fürdőszo-

bába. Ha az ajtóra tapasztottad a füled, hallottad „Oly bús a kis 

királylány… Miért e bánat, ó jaj?… Piciny szamócaajkán nem kél 

csak hosszú sóhaj és pírt vagy mosolyt rajta semmi nem csal 

elő.”, és elképzelted, ahogy ott áll a bidé tetején, és nézi magát a 

tükörben; „Aranyos zsámolyán ül halványan és kitartón, a billen-

tyűk is némák a zengő klavikordon s ha vázán szegfű kornyad – 

ugyan mit bánja ő?”, ezt átugrod, mert nem fontos, és jóleső érzés 

volt egy nagy iksszel áthúzni a teljes versszakot, és odaírni mellé, 

a szélére, hogy nem. 

„Mi az a nenufár?” 

„Fogalmam sincs.” 

Teresa szüntelenül mormogó hangja az éjszakában, a fürdő-

szoba ajtaja mögött, három éve, „Jaj, a szegény királylány, a ró-

zsapíros ajkú, fecske szeretne lenni, pillangó, tarka rajzú, hogy 

könnyű-röptű szárnyon szálljon a légbe fenn;”, és nem is láttad, 

mikor jött be a szobába, melletted meleg volt az ágy, ő mindig 

megágyazott magának lefekvés előtt, de sosem vetted észre. Be-

szívtad viszont az illatát. Szőke kislány illata volt, szőke és nyávo-

gó kishúgszaga, folyton játszotta az eszét, nem tudni, miért, de 

tántoríthatatlanul, a rajongásig szeretett, mert te érettebb voltál a 

banális csevelyek türelmetlenségében, mert te találtad ki a játéko-

kat, mert te – ha fölálltál egy székre a nappaliban – elérted a föl-

ső polcot, amin ott voltak anyu régi ruhái, mert te már voltál 

elsőáldozó. Ő pedig csak figyelt, szelíden. Pontosan ezért szeret-

ted volna elpusztítani, mert nem tudtál mit kezdeni a szereteté-

vel. 

„Már tudom, Marina, megtanultam majdnem az egészet.” 

A halál már ott volt körös-körül; a polcokon, a babákban, az 

ötkarikás pizsamában, amire az volt írva, hogy Sports, a plébániá-

nak szánt, zsákokba csomagolt régi ruhákban, már sajnáltad, 

hogy mindet el kell ajándékoznod, és ahogy végigsimítottál raj-

tuk, arra gondoltál, hogy egy másik kislány fogja hordani őket, 

ugyanolyan, mint te, csak szegény, mindene pontosan olyan, 

mint a tiéd, csak a pénze nem, a te arcod, a te karjaid. Teresa 

nem foglalkozott ezekkel a dolgokkal. Teresa szőke volt. Fájdal-

mas szőkeség. Gyűlöletes szőkeség. „A palotát már únja az ezüst 

rokka nem kell, nem kell szép sólyma és a piros bohóca sem kell, 

s a mindegyforma hattyúk a tó azúr vizén.” 

„Mi az, hogy azúr?” 

„Olyasmi, mint a kék, csak más.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y tú: 

«Sí que puedes.» 

«Pero la trompeta la hacemos.» 

«Sí, la hacemos.» 

Y era una crueldad, pero Teresa se encerró en el cuarto 

de baño. Si se pegaba la oreja a la puerta se oía «La princesa 

está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan 

de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el 

color», y te la imaginabas subida al bidé, mirándose en el 

espejo; «La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo 

el teclado de su clave sonoro; y en un vaso olvidada se des-

maya una flor», esto te lo saltas que da lo mismo, y era el 

descanso de cruzar la estrofa completa con una equis, de 

escribir no, al lado, fuera. 

«¿Qué es un nelumbo?» 

«Ni idea.» 

Siempre, el runrún de la voz de Teresa en la noche tras la 

puerta del cuarto de baño hace tres años, «Ay la pobre prin-

cesa de la boca de rosa quiere ser golondrina, quiere ser ma-

riposa, tener alas ligeras, bajo el cielo volar», y cuando llega-

ba a la habitación ni siquiera la veías, la cama estaba caliente 

a tu lado, ella había deshecho el suyo antes de acostarse, pero 

no la veías. Respirabas, sí, su olor. Olor de niña rubia, de 

hermana rubia y cursi, presumía no se sabía de qué y te ado-

raba sin remedio porque tú eras mayor en la impaciencia de 

las charlas triviales, porque organizabas los juegos, porque 

tú, subida a una silla del cuarto de estar, llegabas al altillo 

donde estaban los antiguos vestidos de mamá, porque habías 

hecho ya la primera comunión. Ella te miraba y era tan tier-

na. Tú deseabas destruirla precisamente porque no sabías 

qué hacer con su amor. 

«Me lo sé, Marina, me lo he aprendido casi entero.» 

La muerte estaba ya en todas partes; en las estanterías, en 

los muñecos, en el pijama con los aros olímpicos que decía 

Sports, en las bolsas de ropa vieja para la parroquia que aho-

ra te daba pena regalar y que acariciabas pensando que aca-

baría llevando otra niña igual que tú, pero pobre, exacta a ti 

en todo menos en el dinero, tu misma cara, tus mismos bra-

zos. Teresa no pensaba en esas cosas. Teresa era rubia. Dolor 

de lo rubio. Odio de lo rubio. Todo en Teresa era rubio. «Ya 

no quiere el palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encan-

tado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago 

de azur.» 

«Será de azul.» 

«No, de azur, es distinto.» 
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„De milyen?” 

Az, ahogy ragaszkodott hozzá, hogy te mindent tudsz, talán 

még jobban idegesített, mint a nyávogása, de ő mégsem tágított 

mellőled, ott maradt veled, Teresa szőke lénye, amint szignókat 

hagy az ablaküveg párafoltjain, szignókat a füzeteken, a könyve-

ken, kinyitottad bármelyiket, és már ott volt, megelőzött, pedig te 

voltál a nagyobb, TERESA, a gömbölyű betűi, az utolsó „a”-ból 

csermelyként fakadó aláhúzás, az aláírás mellé rajzolt ceruza, 

aprócska lény, „Az Udvar virágáért busong a sok virág is: északi 

nenufárok, a napnyugati jázmin, keleti dáliák s a rózsa, mit szült 

a Dél.” 

„Még egyszer fölmondjam?” 

„Ne, most hagyj egy kicsit békén!” 

Kettévágtál egy paradicsomot, és bepiszkoltad a szárítóköté-

len lógó blúzát, az egyik kedvencét, azt a kis masnisat, magadtól 

is megijedve kettévágtál egy paradicsomot, beleharaptál, aztán 

odamentél a fürdőszobai szárítóhoz, már a puszta ötlet is fájdal-

mas volt, és amikor magadra zártad az ajtót, egyedül maradtál 

szemben a félelemmel, amit csak egy tizenkét éves érezhet, egye-

dül voltál Teresa kedvenc blúzával, ott lógott a tieid mellett, mint 

valami lenyúzott bőr, a blúz, amit Teresa szeretett rögtön fölven-

ni, amint frissen vasalva bekerült a szekrény fiókjába. Talán az a 

könnyedség ment az idegeidre, amellyel Teresát átjárta a boldog-

ság, a boldogság, amit te csak keserves munka árán értél el. Be-

piszkoltad a blúzát a paradicsommal. 

„Már tudom, Marina, kérdezd ki az egészet!” 

Mire te: 

„Nekem aztán mindegy, te nagyokos.” 

„Ó, égkék pillantású, szegény kis szép királylány! Rab ő a dús 

arany közt, rab tüllök, selymek fátylán, és márvány kalitkája a 

pompás palota, a büszke vár, amelyet testőrsereg, madárdal és 

száz szerecsen őriz, mind a száz alabárddal, bősz sárkány s egy 

agár is, mely nem alszik soha.”, jól szavalta, te mégsem tudtál 

igazán odafigyelni rá, a vers úgy szivárgott át a réseken, mint a 

lassú méreg, még mielőtt befejeztétek volna az ebédet, Teresa 

már a fénymásolatokat lapozgatta, mert szerette volna jól megta-

nulni a verset, hogy örömet szerezzen neked, és akkor egyszerre 

megsajnáltad. De néha jelen volt a békesség is. Karácsonykor, 

leginkább. 

„Jól csinálod.” 

Mire ő: 

„Köszönöm.” 

Ahogy sétált a szobája felé, olyannak láttad, mint egy kis sző-

ke kölyökkutyát, aki, csinálhatsz vele bármit, hűséges marad hoz-

zád, ettől pedig elkezdted szeretni a magad módján, ez lett a tö-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«¿Qué es?» 

La insistencia en que tú lo sabías todo te irritaba casi más 

que la cursilería, y sin embargo no se alejaba de ti, se queda-

ba, cuerpo rubio de Teresa que hacía firmas en el vaho de los 

cristales, firmas en los cuadernos, en los libros, abrías cual-

quiera y ya estaba allí, antes de ti aunque tú fueses mayor, 

teresa, la letra redonda, el subrayado que nacía en la última 

«a» como un arroyo, el lápiz dibujado al final de la firma, 

cuerpo pequeño, «Y están tristes las flores por la flor de la 

corte, los jazmines de oriente, los nelumbos del Norte, de 

Occidente las dalias y las rosas del Sur». 

«¿Te lo digo otra vez?» 

«No, déjame en paz un poco.» 

Habías abierto un tomate y habías ensuciado su camiseta 

en el tendedero, la del lacito, la que le gustaba, asustándote 

de ti misma habías abierto un tomate, le habías dado un 

mordisco y habías caminado hasta el tendedero del cuarto de 

baño, la simple idea ya te hacía daño de antemano y cuando 

cerraste la puerta, te encontraste sola frente a tu miedo de 

doce años, sola frente a la camiseta que más le gustaba a 

Teresa y que estaba allí, colgada como una doble piel, junto a 

las tuyas, camiseta que Teresa querría ponerse en cuanto 

estuviera planchada en el cajón del armario. Te irritaba tal 

vez la facilidad con la que Teresa era en la alegría a la que tú 

llegabas sólo después de un penoso esfuerzo. Ensuciaste su 

camiseta con el tomate. 

«Me lo sé, Marina, pregúntamelo entero.» 

Y tú: 

«Me da igual, niñata.» 

«¡Pobrecita princesa de los ojos azules! Está presa en sus 

oros, está presa en sus tules, en la jaula de mármol del pala-

cio real, el palacio soberbio que vigilan los guardas, que cus-

todian cien negros con sus cien alabardas, un lebrel que no 

duerme y un dragón colosal», lo decía bien y sin embargo no 

conseguías prestar atención, se filtraba el poema por las grie-

tas como un veneno lento, antes de que acabarais de comer 

ya estaba Teresa con sus fotocopias porque quería hacerlo 

bien para agradarte, y de pronto sentías lástima por ella. 

También existían aquellas calmas. En Navidad, sobre todo. 

«Lo haces bien.» 

Y ella: 

«Gracias.» 

En el camino de regreso a su cuarto, la veías como un ca-

chorro pequeño y rubio que te sería fiel le hicieras lo que le 

hicieras, y eso te hacía amarla a tu manera, aquél era el cen-
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megközéppontja mindennek, semmi sem eshet le, ami erre tá-

maszkodik. Egyszerre szerettél volna megtanítani neki pár dolgot, 

kölcsönadni neki a sálad („ha összekoszolod vagy elveszted, ki-

nyírlak”), egyszerre már nem zavart, ha meg kellett fognod a ke-

zét, az a kéz Teresa számára nem megalázó volt, hanem valami, 

ami belőled fakad, éppoly természetesen, mint a neheztelés, még 

most is emlékszel, milyen súlytalan érzés volt szeretni őt és vi-

gyázni rá. 

Ezért aztán, amikor megtalálták a paradicsomfoltos blúzt, a 

szégyen kétszeresen fájdalmas volt. Addigra már megfeledkeztél a 

botlásodról, már letetted ezt a terhet, már elzártad a múltba, már 

megbirkóztál vele, már nem is létezett az az eszét vesztett Mar-

ina, aki bepiszkolta Teresa blúzát, de a botlás, a róla alkotott ké-

peddel szemben tovább élt egy tőled független párhuzamos jelen-

ben, megbélyegzett téged. 

„Miért csináltad ezt, Marina?” 

„Nem tudom.” 

Apád szavai: 

„Szeretned kell a húgodat!” 

Milyen hosszú volt az út addig a halálig, amely már ott közel-

gett a babákon, milyen hosszú az a karácsonyi délután, ketten 

egyedül a szobában, ki tudná megmagyarázni, miért tört föl újra 

a gyűlölet, Teresa keze engedelmesen pihent a papírjain, képtelen 

módon azt hitte, hogy jobban fogod szeretni, ha megtanulja a 

verset. 

Már halott volt. De tényleg halott volt? Nem, még élt. Mi lett 

belőle abban a pillanatban? Mi lett belőled abban a pillanatban? 

„»Maradj csak, várj, királylány« – szól jó tündére intőn – én lá-

tom már, hogy szárnyas paripán erre mint jön (vadászölyv ül 

kezén és kard veri oldalát). az a lovag, a boldog, aki bár nem is 

látott, halállal dacolva imád téged te áldott, kigyúl majd ajkad is, 

mert szerelmes csókja láng.” Ne fuss el, ne menekülj! Mi voltál 

abban a pillanatban? Marina, válaszolj! 

„Bele fogsz sülni.” 

„Nem, meg fogom tanulni, majd meglátod, Marina, megtanu-

lom.” 

„Pofára fogsz esni.” 

Te voltál a félelem a porcelánbabák szemében – a nagyma-

mádtól kaptad őket ajándékba a születésnapodra –, a félszegség, 

amit unokatestvéreid éreztek a szilveszteri vacsoránál, és amit 

előre jelzett az idegesség, te voltál a sötétség a szárítókötél mel-

letti ajtó mögött, amit szerettél volna kinyitni, de nem voltál rá 

képes. Máskor te voltál az, aki megkerested őt a házban, megret-

tentél a hatalmadtól. Megkérdezted, hogy akar-e játszani, és ő 

azonnal rávágta, hogy igen, igen, igen. Teresa úgy örült neked, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tro de gravedad, apoyada en él nada caería. De pronto desea-

bas enseñarle cosas, dejarle la bufanda («me la manchas o 

me la pierdes y te mato»), de pronto no te importaba darle la 

mano, la mano a Teresa no era una humillación sino algo 

que nacía de ti, tan instintivamente como el rencor, y re-

cuerdas que el deseo de protegerla te hacía leve. 

Por eso, cuando se descubrió la camiseta sucia de toma-

te, la humillación fue doblemente dolorosa. Tú habías olvi-

dado ya tu falta, habías cruzado ya por su territorio y la 

habías afincado en el pasado, la habías vencido ya, la Marina 

enloquecida que había manchado la camiseta de Teresa no 

existía, pero tu falta, a diferencia de tu experiencia de ella, 

vivía en un presente continuo fuera de ti, señalándote. 

«¿Por qué has hecho eso, Marina?» 

«No sé.» 

La voz de tu padre: 

«Tienes que querer a tu hermana.» 

Qué largo el camino a la proximidad de esa muerte que 

se acercaba sobre los muñecos, qué larga la tarde de Navi-

dad, las dos solas en la habitación, quién podría explicar por 

qué de nuevo volvía el odio, la mano de Teresa dócilmente 

apoyada sobre los papeles, absurdamente creía que la querrí-

as más si se aprendía el poema. 

Ya estaba muerta. ¿Estaba ya muerta? No, vivía. ¿Qué era 

entonces? ¿Qué eras tú entonces? «Calla, calla, princesa —

dice el hada madrina—, en caballo con alas hacia acá se en-

camina, en el cinto la espada y en la mano el azor, el feliz 

caballero que te adora sin verte, y que llega de lejos, vence-

dor de la muerte, a encenderte los labios con su beso de 

amor.» No huyas, no te evadas. ¿Qué eras tú entonces? Ma-

rina, di. 

«Lo vas a hacer fatal.» 

«No, me lo aprendo, ya lo verás, Marina, me lo apren-

do.» 

«Lo vas a hacer de culo.» 

Eras el miedo de los muñecos de porcelana que te regaló 

tu abuela en el anterior cumpleaños, la vergüenza de los 

primos en la cena de Nochevieja anticipada en la inquietud, 

la oscuridad de la puerta que quedaba junto al tendedero que 

deseabas abrir y no podías. Otras veces eras tú quien la bus-

caba por la casa, asombrada de tu poder. Le preguntabas si 

quería jugar y la respuesta inmediata era sí, sí, sí. En la afir-

mación pura de sentirse buscada, Teresa reaccionaba siem-

pre con un sí, tratando casi de besarte, ¿por qué no tratabas 

tú de besarla a ella? Porque no podías. 
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ahogy csak az tud örülni, aki érzi, hogy szükség van rá, és mindig 

igennel felelt, kis híján még puszit is akart adni, de miért nem 

próbáltad meg te is megpuszilni őt? Mert nem tudtad. 

Később már igen. Később már tudtad. Amikor már halott 

volt. Odamentél hozzá a ravatalozóban, amikor odaengedtek 

titeket, már a koporsóban feküdt, arca bal felét letakarták, mert 

összeroncsolódott, csak a jobb oldala látszott, és az volt az érzé-

sed, hogy rögtön föl fog pattanni, hogy mindjárt fölül, „Ó, égkék 

pillantású, szegény kis szép királylány! Rab ő a dús arany közt, 

rab tüllök, selymek fátylán,”, úgy érezted, hogy rögtön fölkel és 

megfogja a kezed („fölmondjam még egyszer?”), de nem kelt föl, 

és pontosan ez volt a halál: ez a kellemetlen érzés, hogy Teresa 

mindjárt föl fog kelni, de mégsem kel föl. 

„Kelj föl!” – mondtad. 

Mire az apád: 

„Mit mondasz, Marina?” 

Teresa megkaparintotta a zsákmányát; Téged. Végre elérzé-

kenyültél, végre szeretted őt. 

Mire az anyád: 

„Csókold meg, Marina!” 

A hideg rátapadt az ajkadra. Teresa hidege. A szőkeség hide-

ge. A szőke homlokának hidege. 

„Kelj föl!” 

„Miket beszélsz, Marina?” 

„Semmit.” 

Úgy találtál rá arra a hidegre, mint a hívő a hitére, hideg az 

ajkadon, abban az elviselhetetlenül fehér teremben, ahol ott fe-

küdt, egyedül, a többiek pedig nem érthettek meg, ha valamelyik-

ük megkérdezte, hogy érzed magad, azt gondoltad: „Jaj, a szegény 

királylány, a rózsapíros ajkú, fecske szeretne lenni, pillangó, tarka 

rajzú,”, azt mondtad: 

„Jól.” 

„Biztos?” 

„Biztos. Kimegyek egy percre a mosdóba.” 

„Ne maradj sokáig!” 

A ravatalozó mosdójának utolsó szögletét is le tudnád festeni. 

Az apró csempéket. Egy rúzsfoltos cigarettát. A vécét. A pipere 

szemetest. Leültél a padlóra, és megpróbáltad megfejteni az aj-

kadra tapadt hideg talányát. 

Otthon minden megváltozott. Délutánonként, amikor a téli 

depresszió habozás nélkül sötétségbe borította az üres házat, a 

konyhából edények csörömpölése hallatszott, de ez sem álcázhat-

ta végletes lassúságukat, már vártak, téged követeltek, szinte ki 

sem bújtál a szobádból, annyira féltél az ölelésüktől, rettegtél tőle, 

mintha orrfacsaró szagként préselné ki a testedből, hogy bűnös 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego sí. Luego pudiste. Cuando estaba muerta. Te acer-

caste a ella en la sala del tanatorio, cuando os dejaron pasar, 

metida ya en su ataúd, tapado el lado izquierdo de la cara 

porque había quedado dañado, sólo se veía el derecho, y 

tenías la sensación de que iba a saltar todavía, de que iba a 

levantarse, «Pobrecita princesa de los ojos azules, está presa 

en sus oros, está presa en sus tules», parecía que iba a levan-

tarse, que te iba a coger de la mano, («¿te lo digo otra vez?») 

y no se levantaba, la muerte era eso: la irritante sensación de 

que Teresa estaba a punto de levantarse y no se levantaba. 

«Levántate», dijiste. 

Y tu padre: 

«¿Qué dices, Marina?» 

Teresa se alzaba con su conquista; Tú. Tú por fin con-

movida, por fin queriéndola. 

Y tu madre: 

«Dale un beso, Marina.» 

El frío se te quedó en los labios. Frío de Teresa. Frío de lo 

rubio. Frío de la frente rubia. 

«Levántate.» 

«¿Pero qué estás diciendo, Marina?» 

«Nada.» 

Te tropezabas con el frío como un creyente con sus 

creencias, frío en los labios, en la habitación intolerablemen-

te blanca en la que la habían dejado, y no podías hacerte 

entender, si alguien te preguntaba cómo estabas, pensabas: 

«Ay la pobre princesa de la boca de rosa, quiere ser golon-

drina, quiere ser mariposa», decías: 

«Bien.» 

«¿Seguro?» 

«Seguro. Voy al baño un momento.» 

«No tardes.» 

Podrías describir hasta el último rincón de aquel servicio 

del tanatorio. Los baldosines pequeños. Un cigarrillo man-

chado de carmín. El retrete. El higiénico para las compresas. 

Sentada sobre el suelo tratabas de comprender el enigma de 

ese frío. 

En casa todo había cambiado. En aquellas tardes en las 

que la tristeza del invierno llenaba de oscuridad inmediata-

mente la casa vacía, llegaba de la cocina un tintineo de ca-

charros que no disimulaban su exagerada lentitud, te espera-

ban antes, te solicitaban, casi no salías de tu cuarto por te-

mor al abrazo, que sentías con miedo, como si de todo tu 

cuerpo emanara la culpabilidad como un olor pestilente, te 

parecía que los otros entendían algo de ti que luego no que-
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vagy, úgy érezted, hogy a többiek fölfedeztek benned valamit, 

amit aztán nem akarnak neked bevallani, de az arcod mégis el-

árulta, elárulja, hogy nem szeretted őt, hogy nem szeretted 

Teresát. Olyan tisztán ragyogott ez a gondolat, mint egy neon 

fénye, és amikor egyedül maradtál a szüleiddel, ha csak kimond-

ták a nevét, te rögtön sírva fakadtál. Fölnéztél a magasba, talán a 

lámpára, apád az ajtóban állt, anyád föléd hajolt. 

„Hiányzik” – ezt mondtad, és egy pillanat múlva már valósá-

gos volt az érzés, meglepő volt, milyen meggyőző a szó, mintha 

úgy igazán még soha nem mondták volna ki azelőtt, mintha nem 

is létezett volna korábban, meghatódtál a tökéletességétől, több-

ször is megismételted. 

Most is látott téged. 

„Most is lát minket” – mondta a nagymama. 

Most is látsz engem, gondoltad. Rögeszmévé vált gondolat, 

amely a riadtan összegömbölyödő állatokhoz hasonlóan húzódott 

néha vissza. Most is látsz engem. Amikor a tükörbe nézek, látsz 

engem. Amikor meztelen vagyok, látsz engem. Amikor sétálok az 

utcán, látsz engem. Látod, mit gondolok, mi az, ami voltam, amit 

gondoltam, és mi az, ami leszek a következő pillanatban. Látod a 

játékaimat. Látod a fájdalmamat. „Szeretlek” – mondtad. És tud-

tad, hogy Teresa azonnal olvassa a gondolatod, rögtön, ahogy 

zokogva kimondod, mintha most már a gondolataidon keresztül 

kellene hazudnod Teresának. Az utcán esett az eső és a hó, fújt a 

szél, bent a házban, a nappaliban pedig könyvvel a kezében álom-

ba merült apád, nyitva volt a szája (nem aludt éjszakánként), te 

pedig úgy nézted, ahogy Teresa szokott figyelni téged: anélkül, 

hogy tudott volna róla. 

Most is látsz, Teresa. Az élet az az elmondhatatlan pillanat 

volt, amikor láttad magad Teresa szemében, túl azon, messze túl 

azon a nevetséges eseménysoron, amely úgy indult, hogy fölkel-

tél, és úgy ért véget, hogy megint ágyba bújtál. Érezted, hogy egy 

hajszál választ el tőle, hogy tisztán láss, hogy nemsokára fölleb-

ben egy fátyol, és végre látni fogsz, de minél többet véltél látni, 

annál inkább elmartad magad mellől a többi lányt. Később, az 

iskolában. 

„Hogy vagy, Marina?” 

Te pedig, folyton ugyanúgy: 

„Rosszul.” 

Érezted, hogy a fájdalom úgy terül rád, mint egy aranyozott 

palást. Ez a fájdalom ugyanakkor tiszteletet is parancsolt, és eltá-

volított a többiektől. A palásttól te lettél a tragikus sorsú királynő; 

kitértek az utadból. Még azok a lányok is, akik azelőtt segítettek, 

akik szinte minden nap fölhívtak telefonon, akik meghívtak a 

születésnapjukra. Ők – talán még inkább, mint a többiek – kitér-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rían confesarte pero que tu rostro desvelaba, que no la habí-

as querido, que no habías querido a Teresa. Límpido como 

un neón brillaba aquel pensamiento y cuando te quedabas 

sola con tus padres bastaba que dijeran su nombre para que 

lloraras. Mirabas a lo alto, a la lámpara quizá, se quedaba tu 

padre en la puerta, tu madre se inclinaba sobre ti. 

«La echo de menos», decías, y en un instante era cierto 

ese pensamiento y asombraba la contundencia de aquellas 

palabras, parecían no haber sido pronunciadas antes con 

verdad, no haber ni siquiera existido, te emocionaba su ro-

tundidad y las repetías. 

Ahora te veía. 

«Ahora nos ve», dijo la abuela. 

Ahora me ves, pensabas. Obsesión de aquel pensamiento 

retráctil como el lomo de un animal encogido sobre sí mis-

mo. Ahora me ves. Si me miro en el espejo me ves. Si estoy 

desnuda me ves. Si camino por la calle me ves. Ves lo que 

pienso y la que he sido y lo que he pensado y la que seré de-

ntro de nada. Ves mis juegos. Ves mi tristeza. «Te quiero», 

decías. Y sabías que ese pensamiento era leído por Teresa de 

inmediato, al mismo tiempo que lo pronunciabas y llorabas, 

como si ahora tuvieras que mentir a Teresa a través del pen-

samiento. En la calle llovía, nevaba, soplaba el viento, dentro 

de la casa tu padre se había quedado dormido leyendo un 

libro en el cuarto de estar con la boca abierta (no dormía por 

las noches) y tú le mirabas como Teresa te miraba a ti, sin 

que él lo supiese. 

Ahora me ves, Teresa. La vida era ese instante incontable 

de la mirada de Teresa sobre ti, más allá, mucho más allá 

que el acontecer ridículo de las cosas que hacías desde que te 

levantabas hasta que volvías a acostarte. Presentías que esta-

bas a punto de ver con claridad, que se iba a rasgar un velo 

que te iba a permitir ver por fin, pero cuanto más creías ver, 

mayor era tu arrogancia sobre las otras muchachas. Luego, 

en el colegio: 

«¿Cómo estás, Marina?» 

Y tú, invariablemente: 

«Mal.» 

Te parecía que el dolor te había revestido como una capa 

dorada. Este dolor que te hacía respetable al mismo tiempo 

que te alejaba de las demás. Habías sido revestida como reina 

de la tragedia; ahora se apartaban a tu paso. Hasta las que te 

ayudaban, las que te llamaban por teléfono casi a diario, las 

que te invitaban a sus fiestas de cumpleaños. Ésas, tal vez 

más que nadie, se apartaban a tu paso. No sabían qué hacer 
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tek az utadból. Nem tudták, mit kezdjenek a fájdalmaddal. Leske-

lődtek utána. Elemezték. Részvétet éreztek miatta. Ijesztő volt 

számukra. Féltek tőled. Most már te voltál az a kislány, akinek a 

húga meghalt egy balesetben. 

Mindannyian kíváncsiak voltak, de mégsem mertek téged 

megkérdezni. Amikor aztán megtették, rögtön kialakult körülöt-

ted egy belső kör, a legjobb barátnőid köre. Ismerted minden 

mozdulatukat, az otthonukat is. Azt akarták, hogy elmeséld, mi-

vel te láttad. Hogyan hasít beléd újra meg újra a fájdalom ettől a 

szótól: látni. Egyikük a lábát ide-oda mozgatva turkálta a homo-

kot az udvaron. Azt gondoltad: „Milyen feszült.” Úgy érezted, 

hogy hőhullám öntötte el az agyukat, és átragadt a tiédre is, de a 

szavak nem hagytak nyomot maguk után, ahogy elhagyták a tes-

tüket. Te láttad, ők viszont nem. 

Olyan volt visszatérni a balesethez, mintha egy hatalmas 

üveggömböt fújnál belőle, átlátszó volt, de áthatolhatatlan. Aztán 

már otthon, a szobádban, Teresa tárgyai között az üveggömb 

még átlátszóbb lett. Teresa minden egyes tárgya: a ceruzái, az 

íróasztala, a blúzai (a blúzai!), mind-mind megerősítették, hogy 

tilos arra a napra gondolni, vékonyka tárgyhangjukkal fölhúztak 

egy barikádot, és bezárták mögé azt a napot, azt a pillanatot, a 

baleset másodpercét, kiemelték az azelőtt és azután viszonyából, 

már nem is voltál biztos benne, hogy tényleg láttad, hogy tényleg 

ott voltál. Láttad (de valójában mégsem láttad), láttad december 

28. reggelének tizenegy óra és húsz percét, olyan volt, mint egy 

fekete lyuk, kicsit közönyös és mindent elemésztő, a középpont-

ból szerteágazó démoni mélyedés, amelyre nem lehet gondolni, 

nem lehet leírni sem, csak félni tőle. 

„Ne csukd be a szobaajtót!” 

És… 

„Ne csukd be, kérlek! Ha becsukod, nem tudok aludni.” 

…biztos voltál benne, hogy te magad vagy a fekete lyuk köze-

pén, a kellős közepén, ott lebegsz, és csodálatos módon téged 

nem emészt el, és anyukád rád szól, hogy fogd meg a kezét, te 

pedig nem akarod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con tu dolor. Lo espiaban. Lo analizaban. Lo compadecían. 

Lo temían. Les dabas miedo. Ahora eras la niña cuya herma-

na había muerto en un accidente. 

Todas tenían curiosidad y aún tardaron en atreverse a 

preguntártelo. Cuando lo hicieron, inmediatamente se formó 

un pequeño corro en torno a ti, las más amigas. Conocías 

sus gestos y sus casas. Querían saber, porque tú habías visto. 

Qué dolor repetido y repetido de la palabra ver. Una de ellas 

movía un pie a intervalos rítmicos arañando la arena del 

patio. Pensabas: «Qué tensa está». Te parecía que una ola 

caliente inundaba sus cerebros y contagiaba al tuyo, pero las 

palabras se habían alejado de los cuerpos sin dejar rastro. Tú 

habías visto y ellas no. 

Acercarse al accidente era como hacerlo a una burbuja 

enorme de cristal a través de la cual podías mirar, pero no 

penetrar en ella. Luego en casa, ya en la habitación, junto a 

las cosas de Teresa, esa burbuja se hacía todavía más trans-

parente. Las mismas cosas de Teresa; los lápices, la mesa, las 

camisetas (¡las camisetas!) aprobaban la prohibición de pen-

sar en aquel día, creaban con sus pequeñas voces materiales 

un parapeto tras el cual aquel día, aquel momento, aquel 

segundo mismo del accidente quedaba encerrado y super-

puesto al antes y el después, ya ni siquiera estabas segura de 

haberlo visto, de haber estado allí. Lo veías (pero no lo veías 

en realidad), veías las once y veinte de la mañana del día 28 

de diciembre como un agujero negro, algo neutro y devora-

dor, enraizado en el centro, un hueco diabólico que no podía 

ser pensado ni descrito, sino sólo temido. 

«No cierres la puerta de la habitación.» 

Era… 

«No cierres, te digo, que no puedo dormir si cierras.» 

…la seguridad de que tú misma estabas en el centro de ese 

agujero, en el centro exacto, sostenida en el aire, milagrosa-

mente no devorada por él, que tu madre te había dicho que 

le dieras la mano y que tú no quisiste. 

 

 K. G. fordítása 

 (részletek felhasználásával Rubén Darío Szonatina c. 

 verséből, András László fordításában) 
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