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Ferenczy Károly: Festőnő 

 

 Tavaszi nap volt, amikor megtudtam, hogy apukám újraházasodik. Dühös voltam rá, 

hiszen nem tudtam elhinni, hogy ilyen gyorsan túllépett anya halálán. Napoking nem akartam 

vele beszélni, aztán beláttam, hogy ő is megérdemel egy új esélyt a boldogságra. Gratuláltam, 

és bocsánatot kértem a viselkedésemért. Eljött a nap, amikor megismertem ezt a nőt, aki  

„ellopta” apum szívét. Az ő házában vacsoráztunk. Apu azt mondta, Andrea a neve, de hívjam 

festőnőnek, mert úgy szólítja mindenki. Hatalmas volt a ház, majdnem el is vesztem benne, 

míg mentünk az ebédlőbe. Finom sült csirke volt a vacsora körettel. Megengedte, hogy 

körbenézzek a házban. Nagyon örültem, mert megölt a kíváncsiság, mi minden lehet ebben a 

nagy házban. Meglepődtem, mivel semmi érdekes nem volt, pár vendégszoba és sok üresen 

álló, hangulattalan terem. Az emeleten volt egy hosszú folyosó, a végén pedig egy 

kétszárnyas ajtó. „Ez már valami érdekes lehet” – gondoltam magamban. Sajnos zárva volt. 

Visszamentem a nappaliba apához meg a festőnőhöz. Megkérdezte egy kis mosollyal, hogy 

milyennek tűnik a ház. Mondtam, hogy eléggé szép. Persze több mint szép, de nem akartam 

annyira lenyűgözöttnek tűnni. 

Felállt, és azt mondta, hogy megmutatja, hol lesz az új szobám. Nagyra nyílt a szám, hiszen 

még csak most ismertem meg, ez meg azt akarja, hogy vele, az ő házában éljek! „Nekem ez 

még nagyon gyors” – jelentettem ki, és kimentem az utcára sétálni. Hazasétáltam, apum már 

otthon volt, és nem volt a legbologabb. Behívott a konyhába, és azt mondta, hogy ez nem volt 

szép tőlem! Én csak bólogattam, nem akartam veszekedni.  

 Két héttel később beköltöztünk. Nehéz volt itt megszokni, és főleg azt, hogy délelőtt 

magam vagyok itthon a festőnővel, mikor apa dolgozik. Legtöbb idejét az udvarban töltötte, 

én meg a szobámban vagy a nappaliban. Egy nap elment az áram, és nagyon unalmas lett. 

Eldöntöttem, kimegyek kicsit, talán még jobban meg is ismerem Andreát. Nagy gyönyörű fák 

álltak az udvar szélén, ahol megtaláltam őt a festő eszközeivel. Leültem mellé a fűre, és 

néztem, ahogy finoman, gyengéden húzza a vonalakat. Megkérdeztem, hogy miért hívja 

mindenki festőnőnek. Egy ideig nem válaszolt, de mikor elmondta, kicsit meglepődtem: 

„Mindenki azt gondolja, hogy csak egy őrült festész vagyok, aki minden nap azt rajzolja, ami 

nem is létezik. Gondolom, ezért becéznek így” – mondta a lágy hangján. Az igazat megvallva 

kicsit elnevettem magam. Azután elkomolyodtam, és rákérdeztem: mi az, ami nem létezik, de 

mégis rajzolja. „Ahol az álmok valóra válnak” – mondta Andrea, miközben a szemembe 

nézett. „De tudod, David, ott az elhunyt szeretteink is újból életre kelnek.” 
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Nagy mosoly lett az arcomon, mert tudtam, hogy ott van anyum is. Felálltam, hogy 

megnézzem jobban a festményt. Egy férfit láttam a képen, és megkérdeztem, ki az. „Ő Jack, 

az első szerelmem és a volt férjem.” 

Egy ideig egyikünk sem szólalt meg. „Akarod látni a többi festményemet?” – kérdezte 

hirtelen. 

Rábólintottam. Elvezetett abba a bezárt ajtós szobába, és szó nélkül mardtam a látványtól. 


