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1992. január 4.

Kedves Barátom!

Elnézést kérek a legutóbbi levelem miatt. 
Az igazat megvallva nem sokra emlékszem belôle, 
de az ébredésembôl arra következtetek, hogy nem 
volt valami szép levél. Csak az maradt meg annak 
az éjszakának a többi részébôl, hogy az egész házat 
átkutattam boríték és bélyeg után. Amikor végül 
 találtam, megcímeztem a borítékot, és lesétáltam 
a dombról, a fákon túlra, ahol a posta van, mert tud-
tam, ha akkor nem dobom be a levelet a postaládába, 
valószínûleg soha nem fogom feladni.
Nagyon furcsa, hogy mennyire fontosnak tûnt akkor 
az a levél.

Amikor odaértem, bedobtam a levelet a postaládába. 
Nincs visszaút. Megnyugodtam. Aztán elkezdtem 
hányni, és egészen napfelkeltéig hánytam. Az úton 
egy csomó autót láttam, és tudtam, hogy mindenki a 
nagyszülôkhöz tart. És azt is tudtam, hogy közülük 
sokan látják majd a bátyám meccsét még aznap. És az 
agyamban kattogtak a fogaskerekek.

A bátyám… futball… Brad… Dave és a barátnôje a 
szobámban… kabátok… hideg… tél… „Ôszi avar”… nem 
mondod el… te perverz… Sam és Craig… Sam… kará-
csony… írógép… ajándék… Helen néni… a fák meg csak 
mozogtak… nem hagyták abba… akkor lefeküdtem, és 
csináltam egy hóangyalt.

Egy rendôr talált rám, sápadt kékre fagyva aludtam.
Még sokáig reszkettem a hidegtôl, miután anya és 

apa hazavitt a sürgôsségi osztályról. Senki sem került 
bajba miattam, mert ilyen dolgok korábban is történ-
tek velem gyerekkoromban, amikor orvoshoz jártunk. 
Elkóboroltam és elaludtam. Mindenki tudta, hogy bu-

lizni mentem, de senki, még a nôvérem sem sejtette, 
hogy ezért történt. Én pedig tartottam a szájam, mert 
nem akartam, hogy Sam vagy Patrick vagy Bob vagy 
bárki más bajba kerüljön. De legfôképpen, nem szeret-
tem volna apa és anya arcát látni, amikor megtudják az 
igazat.

(…) Hazaértünk, anya teát készített nekem, apa pedig 
megkérdezte, hogy kíváncsi vagyok-e a meccsre, én pedig 
igennel válaszoltam. A bátyámnak nagyon jól ment a já-
ték, de most senki sem szurkolt igazán. Mindenki engem 
figyelt a szeme sarkából. Anya pedig bátorítóan elmondta, 
hogy ez az évem az iskolában nagyon jól sikerült, és talán 
orvosi segítséggel rendbe jönnek majd a dolgok. Amikor 
anya bizakodik, egyszerre tud hallgatni és beszélni. Apa 
folyton „paskolt”. Szeretetbôl, bátorítólag szokták meg-
paskolni az ember térdét, vállát vagy karját. A nôvérem 
felajánlotta, hogy megcsinálja a hajamat. Nagyon furcsa 
volt, hogy hirtelen annyira figyelmesek lettek.

– Ezt hogy érted? Mi baj van a hajammal?
A nôvérem ide-oda járatta a tekintetét, mintha kín-

ban lenne. A hajamhoz nyúltam, és rájöttem, hogy jó 
sok hiányzik belôle. Becsszóra mondom, nem emlék-
szem, mikor tehettem, de az alakjából arra következ-
tettem, hogy mindenféle elképzelés nélkül nekiestem 
egy ollóval. Itt is, ott is nagy tincsek hiányoztak. Mintha 
vedlenék. A bulin nem hiszem, hogy tükörbe néztem 
volna, mert az arcom teljesen máshogy festett, ijesztô 
volt. Egybôl észrevettem volna.

A nôvérem segített kicsit kiegyenesíteni a hajam, és 
szerencsére az iskolában mindenki, Samet és Patricket 
is beleértve, menônek tartotta.

– Sikkes – jegyezte meg Patrick.
Ettôl függetlenül úgy döntöttem, soha többet nem 

veszek be LSD-t.

Szeretettel ölellek,
Charlie

beleolvasó

StEPHEN CHBoSky

Egy különc srác feljegyzései
– részletek –
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1992. január 25.

Kedves Barátom!

Fantasztikusan érzem magam a bôrömben! tényleg. 
Ha majd borzalmas hetem lesz, emlékeznem kell erre 
az érzésre. Neked volt már ilyen? Nagyon rosszul ér-
zed magad, aztán elmúlik, és fogalmad sincs, hogyan. 
Amikor ilyen fantasztikusan érzem magam, eszembe 
kell vésnem, hogy egyszer lesz majd rossz hetem is, így 
annyi kiváló élményt kell elraktároznom, amennyit 
csak tudok, hogy a következô rossz héten emlékez-
hessek rájuk, és higgyek abban, hogy lesz még jobb is. 
Nem mindig mûködik, de szerintem nagyon fontos, 
hogy legalább megpróbáljam.

A pszichiáterem nagyon kedves férfi. Sokkal jobb, 
mint a legutóbbi pszichiáter volt. Az érzéseimrôl, a 
gondolataimról és az emlékeimrôl beszélgetünk. Mint 
amikor kiskoromban egyszer a házunk környékén 
sétáltam. teljesen meztelen voltam, a kezemben egy 
nagy kék esernyô tartottam, pedig nem is esett. Én meg 
annyira boldog voltam, mert anya mosolygott rajtam. 
És ô csak ritkán mosolygott. Szóval csinált rólam egy 
fotót. A szomszédok meg panaszkodtak.

Nem tudom, hogy fontos-e minderrôl beszámolnom 
neked, de akkor „áttörésnek” tûnt.

A pszichiáterben az a legjobb, hogy a váróteremben 
zenei magazinok vannak. Az egyik alkalommal elolvas-
tam egy cikket a Nirvanáról, és nem volt benne semmi 
a mézes-mustáros salátaöntetrôl, de még salátáról sem. 
Ennek ellenére az egész cikk az énekes gyomorproblé-
máiról szólt. Furcsa volt.

1992. április 29.

Kedves Barátom!

(…) Az elmúlt két hétben Susan volt az egyetlen, aki-
vel tényleg beszéltem, ô az a lány, aki Michaellel „járt” 
felsôben, de akkor még fogszabályozót viselt. Meg-
láttam a folyosón egy csomó ismeretlen fiú társaságá-
ban. Mindannyian nevettek és szexuális poénokkal 
viccelôdtek, Susan pedig minden erejét megfeszítve 
próbált a többiekkel együtt mulatni. Amikor meglát-
ta, hogy a társaságuk felé közeledem, az arca „hamu-

szürkébe” váltott. 
Mintha nem akart 
volna emlékezni rá, 
hogy ki volt egy év-
vel ezelôtt, azt meg 
végképp nem sze-
rette volna, ha a fiúk 
megtudják, hogy ko-
rábban ismert, sôt, 
mi ketten barátok 
is voltunk. Az egész 
társaság elcsendese-
dett, és engem bá-
mult, de figyelemre 

se méltattam ôket. Ránéztem Susanre, és csak annyit 
mondtam:

– Hiányzik?
Nem akartam kegyetlen lenni, vagy vádaskodni. 

Csak tudni szerettem volna, hogy van-e még valaki, 
aki nem felejtette el Michaelt. Az igazat megvall-
va nagyon be voltam lôve, rosszul éreztem magam, 
és egyszerûen nem tudtam kiverni ezt a kérdést a 
fejembôl.

Susan zavarban volt. Fogalma sem volt, mit tegyen. 
Múlt év vége óta egy szót sem szóltunk egymáshoz. 
Valószínûleg nem volt valami sportszerû dolog má-
sok elôtt ilyet kérdezni tôle, de most már csak mások 
társaságában szoktam látni, és igazán tudnom kellett 
végre, hogy mit gondol.

Elôször azt hittem, hogy a meglepetéstôl lett kifeje-
zéstelen az arca, de miután hosszú ideig olyan maradt, 
rájöttem, hogy nem így van. Hirtelen felfogtam, hogy 
ha Michael még mindig élne, Susan már valószínûleg 
nem vele „járna”. Nem azért, mert Susan rossz vagy 
felszínes vagy kegyetlen ember lenne. Hanem mert a 
dolgok változnak. A barátok eltûnnek. Az élet pedig 
senkire sem vár.

– Sajnálom, hogy megzavartalak, Susan. Mostaná-
ban rosszul mennek a dolgaim. Ennyi az egész. Le-
gyen szép napod! – szóltam, és elsétáltam.

– Jézusom, ez a srác milyen kurvára flúgos! – hal-
lottam sustorogni az egyik fiút, amikor elfordultam 
tôlük. Nem kegyetlenségbôl mondta, inkább tényként 
jelentette ki, Susan pedig nem mondott ellent. Szerin-
tem én is ezt mondanám magamról mostanában.

Szeretettel ölellek,
Charlie

Stephen Chbosky
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„A MODERN ZABHEGYEZŐ”

NEW YORK TIMES BESTSELLER

„Az élet, a szerelem és a barátság regénye”

Az Egy különc srác feljegyzései című könyv elbeszélője egy tizenöt éves 
középiskolás srác, Charlie. Furcsának és magányosnak érzi magát, 
mintha a pálya széléről, kívülállóként � gyelné a körülötte zajló ese-
ményeket. Egy nap elhatározza, hogy leveleket ír egy ismeretlennek, 
aki akár a barátja is lehetne. Ezekből a levelekből aztán szép lassan 
– olykor mulatságosan, olykor meghatóan – egy cseppet sem átlagos 
tinédzsert ismerhetünk meg. Charlie kétségbeesett erőfeszítéssel pró-
bálja élni a saját életét, miközben menekül is előle, és ez a kettősség 
különleges, járatlan utak bejárására kényszeríti: családi drámák sora, 
új barátok, az első randevú, szexualitás, drogok… Chbosky regénye a 
lélek legmélyebb rezdüléseit tükrözi, miközben felidézi az olvasóban 
a felnőtté válás nehéz, semmi mással össze nem hasonlítható éveit.

A kötet megjelenése óta több mint 1 000 000 példányban kelt el és ha-
talmas vitákat gerjesztett, miközben a tinédzserek megkerülhetetlen 
kultuszregényévé vált világszerte. Ellentmondásos módon egyszer-
re tiltott könyv és kötelező olvasmány az amerikai középiskolákban. 
Ez a regény ugyanazt jelenti a 21. századi tinédzsereknek, mint amit 
a Zabhegyező jelentett a szüleik generációinak.

Stephen Chbosky Pittsburghben, Pennsyl-
vania államban nőtt fel, majd a Dél-kalifornai 
Egyetem forgatókönyvíró szakán szerzett 
diplomát. Az ő nevéhez fűződik a 2005-ben 
bemutatott, jelentős szakmai sikereket elérő 
Bohém élet című � lm forgatókönyve. Egyik fő 
producere és létrehozója volt a Jericho című 
posztapokaliptikus � lmsorozatnak. Az Egy különc 
srác feljegyzései Chbosky első regénye.
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– Na, mesélj akkor erről a lányról!
Így hát mondtam pár dolgot Mary Eliza beth-

ről, de kihagytam a tetoválást meg a köldök-
piercinget. Apa elmosolyodott egy kicsit, azt 
kutatta, hogy rosszban sántikálok-e. Aztán 
igent mondott. Kölcsönadta az autóját. Amikor 
anya odahozta a kávét, apa elmesélt neki min-
dent, amíg én a desszertet ettem.

Akkor este apa bejött a szobámba, és leült az 
ágyam szélére, miközben én már pont a könyv 
végén jártam. Rágyújtott, és a szexről kezdett 
mesélni. Már évekkel ezelőtt is beszélt róla 
egyszer, de akkor még sokkal több volt benne 
a biológia. Most ilyeneket mondott: „Tudom, 
hogy az apád vagyok, de…”, „manapság nem 
vigyázhat az ember eléggé” és „húzzál gumit” 
és „ha nemet mond, akkor komolyan kell venni”, 
„mert ha erővel kényszeríted, hogy olyat csi-
náljon, amit nem szeretne, akkor nagy bajba 
kerülsz, i� úr”, „és ha nemet mond, de igenre 
gondol, akkor be kell vallanunk, hogy csak ját-
szik veled, és egy vacsora árát sem érdemes 
rákölteni”, „ha tanácsra van szükséged, nyu-
godtan szólj nekem, de ha valami miatt nem 
szeretnél velem beszélni róla, akkor a bátyád 
majd segít”, és végül „örülök, hogy megbeszél-
tük ezt”.
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