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És a szemem! Nem arról van szó, hogy nem szép, az nem érdekel. De az, hogy még nézni 

sem tudok vele normálisan, az mégiscsak sok. Nem mintha rosszul látnék, prímán látok, azzal 
nincs baj. Hanem a nézésemmel, mert az mindenkinek az idegeire megy. Mert ha figyelek valakire, 
és érdekel is, amit mond, akkor az én szememben nem az érdeklődés csillog, tuti, hogy nem, mert 
biztos, hogy rám szólnak: „Mit bámulsz olyan hülyén?” Ezért aztán nem is szívesen nézek arra, aki 
beszél hozzám. Akkor persze az van, hogy: „Hozzád beszélek, fiam, nem a falnak, ne vágj olyan 
unatkozó képet!” 

És a számmal ugyanez az ábra. Én azt se tudnám, hogy van, ha nem figyelmeztetnének rá: 
„Most mért húzod el a szádat? Már semmi nem tetszik?” Pedig én semmit nem csinálok vele. 
Egyszerűen olyan. Ferde. Tavaly még teljesen normális volt. Hát nem fantasztikus? És amikor már 
végre elfelejteném az egész ronda képemet, és végre nevetek, mert jó kedvem van, akkor tuti, 
hogy bejön a megjegyzés: „Pont úgy röhögsz, mint a fakutya!” Ettől persze mindjárt elmegy a 
kedvem, akkor meg az a baj. „Hogy te milyen fancsali pofákat tudsz vágni!” 

Hát ilyen vagyok. Jobb rá se gondolni, de muszáj, mert más, ha más feje ilyen pocsék, 
legalább különben normális. 

De én sovány vagyok. Belőlem soha nem lesz izompók, soha életemben, pedig egészen 
normális kissrácnak indultam. Tavaly még volt rajtam izom, a karomon, a lábamon, volt vállam, 
meg minden. Sose néztem tükörbe, mert nem érdekelt az ügy, de tudom, tavaly volt rajtam izom, 
normális formám volt. Az idén meg: mint akin átment az úthenger, piszokul megnyúltam, vékony a 
karom, vékony a lábam, eltűnt a vállam. Hiába veszek fel két pulcsit, hogy mutassak valamit, 
mintha vállfán lógna. 

Más, ha más ilyen piszokul sovány, legalább tud lezseren mozogni. Lezseren, mintha direkt 
volna ilyen sovány. De én hiába himbálom magam, hiába járok zsebre dugott kézzel, görnyedt 
háttal, hiába dobálom a lábam, hiába csoszogok, nincs benne semmi elegancia. Próbálhatok én 
akármit, rajtam már semmi sem segít. 

Pocsék vagyok, fantasztikusan pocsék, nem csoda, ha a Kati rám se néz. 
 

(Janikovszky Éva: A tükör előtt) 
 
Olvassa fel hangosan a fenti szöveget! 
 
1. Értelmezze a fenti szöveget! Értelmezésében válaszoljon az alábbi kérdésekre: 

a) Mi a szöveg témája? Válaszát indokolja! 
b) Milyen a kamasz önképe? 
c) Mi jellemzi a cím és a szöveg kapcsolatát?  

 

2. Fogalmazzon 10-15 mondatos véleményt Kati nevében a kamaszról! 
 


