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nekem nyolc

nekem nyolc testvérem van pszichológusnéni mi
lyen neve van magának hogy alig tudom kimondani pszi 
cho ló gus olyan mintha fiúnév lenne pedig maga lány 
pszichológusnéni tényleg megehetem az uzsonnáját 
köszönöm hűha eurokrémes kenyér azt szeretem a 
legjobban nem baj hogy a margarinosba már beleha
rapott megeszem én azt is

ja  ki ne felejtsem már hogy miért küldött a tanító néni 
hát azért küldött mert az órákon mindig álmos vagyok de 
ezt kérdezte már tőlem sokszor csak egy szer se felel
tem rá mert hogy mondjam meg a többiek előtt biztos 
kinevetnének gondolom a tanító néni is kinevetne mert ő 
olyan hogy mindennap másmilyen ruhában jár olyan díszes 
csizmái vannak mint a mesebeli királykisasszonyoknak a 
szemeiben meg ott lakik a hideg ha kérdez tőlem valamit 
egész megmeredek mintha a hidegtől merednék meg fázni 
kezd a hasam meg a hátam ha meg rám mosolyog akkor 
olyan furcsa mint egy nagy-nagy barbibaba a kínai bolt 
kirakatában mert nem mosolyog az arcával se a szemé
vel csak a szájával néha azt gondolom hogy tényleg baba 
csak tud mozogni meg sokat magyarázni de nekem hiába 
magyaráz sokat gyorsan elálmosodom természetórán meg 
matekórán a matekkal az a baj hogy olyan sokat kell olvas
ni a feladatoknál mire a számokhoz érek akkor már nem 
tudom mit kell csinálni a számokkal a rajzóra a legunalma
sabb mert csak négy darab színesem van otthon veszik el 
a többi mert mindenki szétkapkodja aztán sosincs elég így 
aztán gyorsan lefirkantom a rajzot akkor jön a tanító néni 
és azt mondja rajzold nagyobbra hogy tele legyen a lap de 
soha nincs kedvem újra rajzolni az egészet



itt van most is álmos vagyok keveset aludtam az éjjel 
megint rugdalázott a tatám akkorákat rúg álmában hogy 
azt se tudom merre húzódjak hogy ne rúgjon fejbe de 
nincs hova húzódni mert hatan alszunk lent a földön na 
nem a földön hanem a matracokon Szebasztián Krisztián 
Evelin meg én meg a mamáék a kisebbek az ágyon'az ikrek 
Deniszke meg Rudika mindig a mama felől de azért elfé
rünk mi is mind a hatan mert három matrac van összetéve 
csak azaz hogy ketten lábnál fekszünk mert hosszában 
nem férünk el keskeny matracok ezek persze mindig azok 
alszanak lábnál akik legutoljára fekszenek le az egyik 
én szoktam lenni mert szeretem elaltatni Deniszkét de 
Rudikát még jobban mert ő úgy alszik el hogy a hajamat 
simogatja sokáig aztán kezdi a kis ujjára tekerni közben 
egyre közelebb hajolok hozzá mert különben már húzná a 
hajamat én meg nem akarok rászólni nehogy f  ölébresszem 
inkább hagyom hogy egész közel húzzon magához akkor el
alszik én meg lassan kifejtem a hajam a kezéből és megyek 
lefeküdni dehát addigra már minden hely tele van csak a 
tatám lábánál üres az ágy vége oda meg senki se szeret 
feküdni mert mondom mindig rugdalózik álmában de van 
hogy nagyon meg is ijeszt mikor hirtelen fölugrik és ordít 
és átlép rajtam aztán ugrál a szobában és ordít tovább 
pedig nincs semmi baja csak a görcs fogja a lába szárát 
ezt már tudom de ha ugrál egy ideig meg káromkodik ak
kor aztán elengedi kérdeztem már tőle hol az a görcs hol 
van nappal hogy csak éjjel jön elő megfogni a tatám lábát 
látni szerettem volna azt a görcsöt de a tatám azt mondta 
nem látszik az te kis bolond pedig akkor nem lehet valami 
nagy akkora lehet mint egy kis csípős bogár ha megtalál
nám véletlenül hű de elintézném gondoltam mikor elengedi 
a tatám lábát hátha leesik egyszer próbáltam már keresni 
a rongypokróc alatt meg a kredenc alatt is megnéztem de 
csak azokat a lapos barna bogarakat találtam azok meg



ott vannak télen nyáron nem bántanak csak nem szeretem 
ha arra ébredek hogy a kezemen mászkál épp egy

jól van no pszichológusnéni én most megmondom de 
csak magának mondom meg hogy van hát egy másik dolog 
is ami miatt sokszor fölébredek de én nem tudom micsoda 
ez csak azt tudom hogy haragszom ezért a tatámra na
gyon mert itt megint csak ő az oka annak hogy fölébredek 
meg a mamám is fölébred és nyöszörög meg mocorog a 
takaró alatt aztán meg rázkódik is de a sötétben hallom 
hogy a tatám is nyöszörög csak ő még hangosabban és ne
kem tényleg úgy tűnik hogy ő rázogatja a mamát pedig 
szerintem nem kellene rázogatni mert elég nagy hasa van 
megint mondta is hogy lesz kisbaba tavaszra én meg alig 
várom mert körülbelül márciusban lesz én is akkor szület
tem márciusban leszek kilenc éves de azt is tudom hogy 
ha a mamának nagy a hasa akkor őt nem lenne szabad rá
zogatni Evelin meg én vigyázunk rá nem engedjük hogy ő 
cipelje a vizesvödröt amikor ki kell hordani az udvarra a 
fürdővizet hanem mi ketten kihordjuk inkább hát gondo
lom rázogatni tényleg nem kéne a mamát ha ilyen nagy 
hasa van de azt se értem miért nem kiabálja le ő a tatát 
ezért a rázogatásért amikor máskor meg úgy lekiabálja 
hogy a tata egyből elhallgat nahát épp ezért nem is merek 
szólni semmit de szerintem itt valami nagyon nincs rend
ben meg félek is hogy egyszer csak baja lesz a mamának a 
rázogatástól és mikor ez mind kész és csönd van végre ak
kor sokáig figyelek még hogy nincs-e rosszul esetleg vagy 
nem fáj-e  a hasa

nem jó ez pszichológusnéni ez nagyon nem jó így ne
künk kellene vagy öt ágy már mondtam otthon többször 
is hogy az kellene de a tatám szerint öt ágy nem is férne 
be a szobába én meg hallottam a múltkor amikor a szom
szédunk azt mondta épp így hogy tinektek járna lakás a 
városban szerintem is az lenne a legjobb mert a lakás az



nem kicsi mint a mi házunk hanem nagy abba beleférne az 
öt ágy de hiába mondom a tatámnak ő csak a fe jét csó
válja már nem is szól rá semmit akkor gondoltam hogy ta
lán a hurcolkodástól fél mert arról meg Jani sógor mesélt 
nemrég hogy abba bele lehet bolondulni azt mondta akkor 
én azt gondoltam majd megmutatom a tatámnak hogy nem 
lehet és másnap összecsomagoltam három nejlonzacskóba 
a ruháimat meg a cipőmet meg mellétettem az iskolatás
kámat és mondtam neki hogy én készen állok a hurcolko- 
dásra láthatja hogy öt perc alatt összecsomagoltam de 
akkorát ordított rám hogy pakolodkimindjárt hogy ki is 
pakoltam rögtön mindent

azóta legtöbbet csak hallgatok kérdezte is a mamám 
már sokszor hogy te tán megkukultál meg most már azt 
se értem hogy is tudtam magának ennyit mesélni de ugye 
nem mondja el a tanító néninek



MEGYEK A FELHŐKBE

A mama megint órákig rakodott, felmosta a konyhát, az
tán rám kiabált, hogy most ne gyere be, látod, hogy minden 
vizes. Ebből már tudtam, hogy jön. Büdös kölniszaga van meg 
izzadságszaga, végigfut a hideg a hátamon, amikor lehajol 
hozzám, és a kemény, nedves bajusza az arcomhoz ér. „Mit 
csinálsz, kölök?" -  szokta kérdezni, de én soha nem felelek 
neki.

Amikor a mama behív ebédelni, azonnal hullámozni kezd 
valami a hasamban, és mire leülök az asztalhoz, már kész, 
össze kell görnyednem a széken, úgy megfájdul a hasam ettől 
a hullámzástól. „Húzd ki magad és fogd a kanalat!" -  mond
ja a mama, és úgy néz rám, mintha szégyellné, hogy olyan 
görbe a hátam. A kölniszagú nem szól semmit, csámcsogva 
kanalazza az ételt, a paprikás zsír a bajszára tapad, közben 
meg a mamára vigyorog. Nagy, kerek szemei vannak és azok
kal úgy nézi a mamát, mintha őt is meg akarná enni. Ilyenkor 
az egész konyha kölniszagú, még az ebéd is, annyira, hogy 
alig tudok lenyelni belőle egy-két kanállal. A vége mindig az, 
hogy inkább tejet kérek a mamától. Ekkor ő nem veszekszik 
velem, hanem gyorsan megmelegiti és ideadja. Én meg fo
gom a bögrét és gyorsan kimegyek. A mama csak annyit szól 
utánam mindig, hogy: „Ne menj messzire!". Úgy mondja ezt, 
mint egy rövid verset, amit már fejből tud.

Aztán, amig a kölniszagú itt van, nem is megyek be. De 
ma muszáj volt, hogy szóljak, mi lesz a pulykákkal, mert na
gyon sötétedik az ég.

Nem megyek be többet. Én többet nem is megyek haza.
Mert amikor ma benyitottam a konyhába, láttam, hogy 

a mama hajában nincs benne a piros csat, amivel mindig 
összefogja a szép hosszú, szőke haját. A kölniszagú a széken



ült, a mama pedig előtte állt, és a haja egészen betakarta a 
kölniszagú fejét, amivel teljesen belebújt a mama blúzába. 
Azt is láttam, hogy az egyik keze csak könyéktől látszott ki 
a mama szoknyája alól. És nem tudtam hirtelen, hogy most 
melyikük fuldoklik, és azt se, hogy mitől, mert mindketten 
olyan furcsán lélegeztek. Észre se vették, hogy az ajtóban 
állok.

Most megyek a felhőkbe, biciklivel. Csak nem jó a pe
dálom. Pedig nagyon kell sietnem, hogy odaérjek, amíg a 
felhők lent vannak a földön. Jó sötét, fekete felhők, úgy néz
nek ki pont, mint Éjország. Oda, aki bement, többet ki nem 
jött soha! Én se jövök ki többet a felhőkből. Mert ha reggelre 
megvilágosodnak, már fönt lesznek az égen. A világos felhők 
mindig fönt vannak. De ezek, ahogy reggel fölszállnak, már 
visznek engem is, mert most belebiciklizek az egyikbe.

Kereshet a mama.



MONDDKIMÁR

Hejla-lajla-lajla-lajla-hejla-hejlaaaaa. így szoktam mindig 
énekelni, ha megyek az iskolából a buszra. Először felérek a 
kishídig, addig háromszor eléneklem, csak kicsit meg kell húz
nom a végét. Akkor a hídon: a korláton az első gombig hejla- 
lajla, a másodikig lajla-lajla, a harmadikig hejla-hejlaaaaa, így 
vagy tizenötször váltok, aztán a sugárútig még tízszer biztos. 
De mindig van, aki röhög. Pedig tiszta a nadrágom, Anna néni 
mindennap megnézi, mielőtt indulok, hogy biztos nem va
gyok-e maszatos az uzsonnától. Volt már, hogy azt mondja 
rám valamelyik gyerek, persze, másik iskolás, én látom raj
ta, hogy másik iskolás, azt mondja rám, hogy hülyeee! nézd 
milyen hülyeee, ez május kilences, mindig a kishíd felől jön, 
haha.

Ez csak akkor van, ha több gyerek jön velem szembe. 
Ha egy jön, az csak megnéz nagyon, esetleg meg is fordul, 
ha elmegy mellettem, és néz még egy kicsit, de nem szól. 
Ha többen jönnek és szól valamelyik, akkor abbahagyom az 
éneklést, meg úgy egyszerre olyan akkor, mikor rám kiabál, 
mintha mellbe ütne, és megijedek és dühös is leszek mind
járt, és mégse merem megütni. De úgyis megütöm egyszer. 
Addig ütöm, míg meg nem mondja, mit lát rajtam. Meg azt 
is, hogy mit röhög.

Mire kiérek a sugárútra, akkor már elmúlik a mérgem, 
mert ott zúgva-bőgve-csikorogva rohangálnak az autók. Ak
kor már szép hangosan énekelhetem a hejla-lajlát, nem is hal
latszik, akkora a lárma. A járdán akkor annyian várják a buszt, 
hogy na. Mindenki beszélget a másikkal, én meg szépen da- 
nolhatok, mert velem nem beszélget senki. Jobb is így, mert 
ezek mind olyan gyorsan beszélnek, én meg nem tudok olyan 
gyorsan. A boltban meg tudom mondani, mit akarok, de volt,



hogy azt mondta a boltos, hogy monddkimár, monddkimár, 
bár lehet, hogy épp sietett valahova. Én meg kimondtam, de 
a boltos egy kicsit se mosolygott, a két kiflit meg úgy adta 
elém a pultra, hogy koppant mind a kettő.

Amit most el akarok mesélni, az egy egészen más, mert 
beszélgetésről szól. Vagyis arról, hogy beszélgetett énvelem 
egy egészen nagy fiú, de úgy beszélgetett, mintha ő is a május 
kilencbe járna. Úgy történt, hogy leültem a padra a buszállo
máson, közben maradt még egy rész lajla-hejla-hejlaaaaa, 
és azt végigdanoltam, mert ha vannak körülöttem és mégis 
sikerül végigdanolni, mert senki se szól meg senki se t“öhög, 
akkor olyan jó utána, épp olyan, mintha megittam volna egy 
nagy pohár hideg vizet, mikor nagyon szomjas voltam. Ez a 
nagy fiú mellettem ült a pádon, és míg danoltam, nem szólt 
meg nem is röhögött, pedig biztos hallotta, mert egész közel 
volt a füle, láttam közelről a fülét, kilátszott a zöld micisapka 
alól. Akkor eszembe jutott a buszjegyem, azt kezdtem keres
ni a táskámban, és csak kerestem, kerestem, kerestem, már 
kezdtem megijedni, mi lesz, ha nem találom meg, akkor ő azt 
kérdezte, hogy keresel valamit? De úgy kérdezte, mintha jó 
barátok lennénk, mintha ő lenne a Mile vagy a Stefan. Mon
dom keresem a buszjegyemet, akkor ő lehajolt és a kezembe 
adta, mert meglátta a pad alatt, mégis kieshetett a zsebem
ből. Mosolygott ez a nagy fiú és azt kérdezte, mi a címe a 
dalnak, amit az előbb énekeltem, mondom az a címe, hogy 
Hejla-lajla. Azért mondtam meg neki, mert mosolygott, de 
nem röhögött. Mikor meghallotta a dal címét, azt mondta, 
ismeri, és szokta is énekelgetni, csak nem az utcán, hanem 
horgászás közben, erre harapnak a halak, biztos azért, hogy 
mielőbb kibújhassanak a vízből, hogy meghallják eredetiben, 
ne csak a víz alól. Nagyot néztem, akkor megkérdezte, hová 
utazok, mondom Elemérre, aztán tovább kérdezgetett és így 
mondtam neki, hogy a nyolcadikat már befejeztem a május 
kilencben, meg hogy mostan tovább kell még járni iskolába.



Akkor már jó volt, mert láttam, hogy most már nemcsak kér
dezget, hanem beszélgetünk, ez már egész olyan volt, hogy 
én is kérdezhetek, hát megkérdeztem tőle, hogy itt, a város
ban lakik-e, azt mondta, igen, akkor kérdeztem, ismeri-e Lazic 
Vukasint? Akkor ez a nagy fiú kerekebbre nyitotta a szemét, 
és azt mondta, nem ismeri, ki az? Én meg mondtam, hogy az 
volt az én tatám, csak meghalt. A nagy fiú akkor se nevetett, 
hanem azt mondta, hogy ez szomorú dolog, nagyon sajná
lom, de hát a mamád? Mondtam, hogy az is meghalt, mert 
tudom, hogy ők ketten együtt haltak meg a piros autóban, 
amikor kiszállt a piros autó a kanyarból. A nagy fiú kérdezte 
még, hogy akkor hol lakok, én meg mondtam, hogy a Ranka 
néniéknél, meg hogy van nekik még négy gyerekük, de akkor 
jött egy busz és ez a nagy fiú felállt, de közben azt mondta, 
hogy örül, hogy megismerkedett velem és azt is, hogy min
den jót kíván nekem az életben. Aztán felszállt a buszra, és 
még integetett is a buszból. Én akkor azt gondoltam, bárcsak 
a május kilencbe járna, lehetne rögtön a padtársam, nem baj, 
hogy ilyen nagy. Mile meg Stefan is biztos befogadnák az osz
tályba ezt a nagy fiút, ha elmesélem nekik, hogy végre valaki, 
aki ismeri a Hejla-lajlát, meg aki örül, hogy megismerkedett 
velem. így mondta. Meg úgy látszik, nem is beszél gyorsan, 
ha már ilyen jól elbeszélgettünk.



AZ A KIS VAKARCS

Jól vagyok, igen, ma sokkal jobban vagyok, csak szeret
ném, ha soha be nem sötétedne, ha nem kellene este lefeküd
ni. Nyugodt vagyok, mondom, kedves doktor úr, amíg ilyen 
világos van, mint most, én nagyon nyugodt vagyok. Mesél
jem egészen az elejéről? Végig fog hallgatni? Én nem vagyok 
bolond, kedves doktor úr, csak nem ilyen gyereket akartam, 
Isten a megmondhatója, hogy nem ilyet. Akkor még hittem is 
az Istenben, néha eljártam a templomba imádkozni, mert az 
Éva barátnőm mondta, hogy imádkozzak, akkor majd kislány 
lesz biztos, és olyan, amilyet szerettem volna, a haja hosszú, 
fekete, hullámos, az arcán kétoldalt két kis gödröcske, a sze
mei meg gyönyörű sötétbarnák, mint a Valteréi, sűrű szem
pillákkal. Majd megyek az utcán, gondoltam, fogom a kezét, 
és bámul mindenki, hogy hű, de szép kislány, és persze ugyan
abban a pillanatban rám siklik a tekintetük, jó nő, állapítják 
meg egy csapásra, hű, de jó nő, a gyereknek csak a szeme 
nem hasonlít rá, de a haja, a gödröcskék, a mosolya, a járása, 
kiköpött mama. Egy ilyenféle kép már akkor megjelent előt
tem, amikor megtörtént, hát azt gondoltam, jól van no, majd 
összeköltözünk a Valterrel. Az Igorral akkor már hónapok óta 
csak hétvégeken találkozgattunk, mert terepen dolgozott. 
Doktor úr, azt mondta nekem az elején, mondjak el mindent, 
ami szerintem fontos. Akkor most nem hagyhatom ki, hogy 
az Igorral kefélni, az... ó, istenem... Nem hiszem, hogy a dok
tor úr járt aerobikra életében, nem, ugye? Pedig a kefélést az 
Igorral csak ahhoz lehet hasonlítani: olyan volt az, mintha a 
cserépkályha langyos melegében táncolnék az aerobikon, de 
úgy, hogy ez a tánc minden ízemet megmozgatja... S a vége... 
mintha egy forró gejzír robbant volna bennem, de ezt még a 
hajszálaimban is éreztem tán, és az Igor szobájában az enyhe



rózsaillat... A Valter pedig, áááh... A Valterben volt valami 
mászkos, valami ragadós, akár a meztelen csigában vagy a 
félig leöblített csigás makaróniban. A szeméről ítélve ugyan 
azt hittem, van benne valami külön, meg a járása is olyan 
hullámzó és ütemes volt, hogy rögtön eszembe jutott egy 
újságcikk, amit egy női lapban olvastam, hogy az ilyenek a 
legjobb szeretők, bár a kezére pillantva kétségeim támad
tak azért, mert a kezei formátlanoknak tűntek, a tenyere túl 
szélesnek, az ujjai nem elég hosszúknak... Kész röhej, hogy 
mennyire kitartó volt, naponta megvárt a gyár előtt, pedig 
hetekig csak az első sarokig mentem vele együtt, mindig ki
találtam valami újat, hogy miért nem érek rá. Rengeteget 
hazudtam neki, mert az Igort vártam haza minden hétvé
gén, az Igort meg azt a bizonyos gejzírrobbanást, amivel ad
dig is kihúztam hétről-hétre valahogy. És akkor az Igor egy 
nap közölte velem, hogy márciusban két évre Oroszországba 
megy dolgozni egy építővállalattal, már alá is írta a szerző
dést. Azt hittem, rám szakad az ég, de nem szóltam neki 
semmit, csak arra gondoltam, hogy tavaszra huszonhat éves 
leszek, és mi a fenét csináljak most az életemmel, ha nem 
lesz az Igor. Másnap, hétfői nap volt, ahogy megláttam a Val
tert a gyár előtt ácsorogni -  uh, úgy állt ott megroggyanva, 
fancsali képpel, mint egy valódi meztelen csiga, sajnálom, 
hogy nem látta a doktor úr, most jobban el tudná képzelni -, 
rámosolyogtam, és nem kérettem magam tovább, beültem 
vele az első útba eső kávézóba. Jobban esett, mint hittem 
volna, persze elsősorban azért, mert végre egy nap nem kel
lett semmit kitalálnom, hogy miért nem érek rá. Másrészt 
viszont kurvamód jólesett a kávé, mert az előző éjszakát át
bőgtem az Igor miatt, hajnal felé aludtam egy-két órát. Hogy 
ki ne felejtsem, a gyárban akkoriban terjedt el a hír, hogy 
hamarosan újabb harmincunkat bocsátanak el, legkésőbb a 
következő hónapban. Úgyhogy jólesett a kávé, meg az elha
tározás is, hogy akkor hadd legyen a Valter. Ezt akkor döntöt



tem el, amíg ő arról mesélt, hogy tényleg, jaj, de odavan ér
tem. Közben azt is fölfedeztem, hogy egész helyesek a fogai, 
bár a profilja hegyesnek tűnt kissé a hullámosán kiugró orra 
meg a kissé túl hirtelen beugró álla miatt. Nehezen bírtam 
ki röhögés nélkül, mert az álla majdhogynem egybenőtt az 
ádámcsutkájával. De amikor közölte, hogy nemrég halt meg 
az anyja, és egyedül él a kétszobás lakásban, mindjárt von
zóbbnak tűnt. Arra gondoltam, hogy ez tényleg nem lenne 
rossz, ha bejönne a dolog vele, mert az enyémek úgyis évek 
óta öldösnek azzal, hogy találjak már magamnak egy rendes 
partit, mikor látom be végre, hogy az Igornak csak „arra" va
gyok jó? Ezenkívül az öregem vagy fél éve rendszeresen piált 
már akkor, a tizenkét éves húgom meg időnként hisztizett, 
hogy miért nincs neki saját szobája.

Az Igorral egy párszor összejöttünk még, nem mondom, 
míg valóban el nem ment az oroszokhoz. Nem volt mindegy, 
mert időközben kiderült, hogy a Valterrel sem lesz éppen 
könnyű, nem szoktam én ahhoz, hogy valaki ennyire odale
gyen. Ha együtt voltunk, agyonhalmozott a nyálas szerelmi 
vallomásaival... Nagyon nyálasán csókolt, a hullámosán ki
ugró orra nyomta az enyémet, s ha ilyenkor próbáltam ki
csit fordítani az arcomon, hát csak még nyálasabb lettem, és 
mire végre nekikezdtünk a dolognak, ő már teljesen elolvadt, 
úgyhogy szó sem lehetett semmiféle gejzírrobbanásról, leg
alábbis engem illetőleg biztosan nem. De mégiscsak hagy
tam, hogy a Valter gyógyítgassa a sebeimet, mert ha eszem
be jutott, hogy az én tüzes, régi szeretőm sajnos most már 
a Katyuskákkal és a Másenykákkal táncolja az aerobikot, én 
meg ki tudja, látom-e még valaha, akkor már az is vigaszta
ló volt, ha Valterrel a folyóparton sétálgattunk, halat sütöt
tünk a konyhájában, vagy ha ebéd után keféltünk egyet. Úgy 
gondoltam, segítek magamon, ahogy tudok. Hát közöltem a 
Valterrel, hogy én ezt nem bírom tovább, nekem túl hosszú 
az előjáték, mert annyira kívánom őt, hogy egyszerűen kép



telen vagyok várni. Ha meg neki ez nem felel meg... Valter 
egész odavolt, mikor ezeket mondtam neki, rögtön bevallot
ta, hogy tulajdonképpen mindig is ilyen nőre vágyott. Ilyen
re, aki ennyire nem bír magával. így aztán jól megcsappant a 
nyálasán elcsókolt csókok száma, sőt, azokat a kínos perceket 
is sikerült kiiktatnom a repertoárból, amikor a Valter a melle
imet próbálta becézgetni, de olyan ügyetlenül, akár egy éhes 
kutyakölyök. Ettől mindig ingerült lettem, úgy is mondhat
nám, hogy dühös, mert ilyenkor rendre beugrott emlékeim
ből az Igor, akivel minden úgy működött, mint egy gyönyörű 
erotikus filmben, egy érintésére villám futott végig a teste
men, ha pedig a melleimhez ért, kész voltam, elvesztettem 
az eszem, ha az utcán vagyunk, ott is megtettem volna vele, 
azonnal. Az Igor vad volt, imádnivalóan vad, s ha a melleimet 
... nem, nem bírom ... igen, mindjárt folytatom ... csak ki kell 
fújnom az orrom egy kicsit...

Igen, az Igor már egy hónapja Oroszországban dolgozott, 
amikor kiderült, hogy terhes maradtam. Hát nem örültem, 
az biztos. Leültem, és próbáltam visszaszámolni, melyiküké 
is lehet a gyerek, de nem jutottam semmire. Erre csak ak
kor jöttem rá, amikor a lányom megszületett, és a szemeiről 
ismertem fel benne a Valtert. Időközben persze hozzáköltöz
tem, ugyanebben az időközben megkaptam a felmondást is a 
gyárban, de a Valter azt se bánta, kitartóan gürizett reggeltől 
estig, az olajgyárban dolgozott géplakatosként, utána, néha 
még hétvégén is, betonkeverő-kezelőként és építőanyag
adogatóként kereste a tortára valót, amit, ha nem is napon
ta, de kétnaponta hozott is nekem. Rengeteg tortát meget
tem a terhességem alatt, a tejszínes gyümölcstortát kíván
tam állandóan. A Valter portól, maltertól, izzadságtól bűzlő 
ruháit a szenes supában1 tárolta, mert egyedül azoktól volt 
hányingerem, s amikor összegyűlt belőlük egy gépre való, hát 
a gépbe dobta őket kimosni. Nagyon jól megegyeztünk, mert

1 supa -  fészer



mindig pontosan ráérzett, hogyan viselkedjen, hogy engem 
ki ne hozzon a sodromból túlságosan. Mit mondjak, olyan 
volt, mint egy szófogadó, jó kis kutya. Tudom, hogy vele kap
csolatban említettem már a kutyát, de tényleg volt benne 
valami alázatos kutyaszerűség is. Esténként, ha megfürdött, 
sóhajtva mellém feküdt az ágyba, én meg hagytam, hogy 
gyöngéden simogassa a hasikómat, ami már szépen gömbö- 
lyödött. Az ádámcsutkája közben néhányszor furcsákat rán- 
dult, mert úgy elérzékenyült, hogy időnként nyelnie kellett 
egyet-egyet. Ilyenkor is meg lehettem vele elégedve, mert 
még kutyaszaga sem volt.

A gondok ott kezdődtek, hogy Manuella vákuummal szü
letett, s ezzel az erős levegőszippantással megnyújtották a 
fejét, nagyon megnyújtották. Az orvos azt mondta, ne féljek, 
nincs semmi baja, így fektessem, úgy fektessem, majd kiala
kul a feje alakja. Hát kialakult, nem mondom. Amikor az első 
védőoltásra vittem, nem győztek csodálkozni az orvosok, 
hogyhogy ilyen gyorsan, már egyhónapos korában beindult 
a csontosodás, sőt, a feje lágya is teljesen benőtt. Nem volt 
mit tenni, mondták is, itt nincs mit tenni, ez most már így 
marad. Hát olyan is maradt a feje alakja a mai napig, akár a 
kupola alakú ébresztőórák a kínai boltban. Emígy nem volt 
vele különösebb gond, vele aztán nem, egyedül annyi, hogy 
mivel szűk volt a hely a koponyájában, az orrjáratok meg a 
többi járatok is nagyon közel nőttek egymáshoz a fejében, 
ezért beszél ilyen orrhangon, különben teljesen normális, ezt 
mondták az orvosok. Meg hogy operálni kellene, ha betölti a 
nyolcadik életévét.

Manuella két éves volt, amikor elváltunk a Valterrel. Mert 
nem lehetett azt már bírni. Mit mondjak, az én lányomon a 
nevén kívül nem volt semmi szép. Manuella, Manuella, mon
dogattam neki időnként, még egészen kicsike volt, valahogy 
betegesen hittem benne, hogy akár a neve hangzásától is szé
pülnie kellene egy kicsit. De nem szépült, bár a szemei a Val



teréhoz voltak hasonlóak, csak túl közel nőttek egymáshoz, 
kis, cingár, pipaszárlábú gyerek volt, és rettentő élénk, min
dig menni akart, sétálni szeretett nagyon, másfél évesen már 
folyékonyan beszélt. És rengeteget. A haja fekete volt ugyan, 
de selymes és vékony szálú, úgyhogy a hajával se lehetett el
takarni vagy bár valamennyire korrigálni a kupola alakú fejét, 
a csapott kis homlokát. Megbámultak bennünket, ha sétálni 
mentünk, de meg ám, gondolom, a járókelők el sem hitték 
tán, hogy az enyém. Rettentően szégyelltem. Hogy a dolog 
még szörnyűbb legyen, Manuella nagyon barátságos volt már 
kiskorában, mindenkivel szóba állt, aki szólt hozzá, én meg, 
mint egy nagyothalló, hülye tolmács, figyeltem kegyetlenül, 
mit karattyol a néniknek-bácsiknak, mert azok minden szó
nál visszakérdeztek, hogy: mit mond??? Manuellát ez persze 
nem zavarta, én pedig igyekeztem kurtítani a párbeszédeket, 
mire a bácsik-nénik elnézően mosolyogtak, mi pedig men
tünk tovább. Manuella szökdécselve lépegetett mellettem, 
betonkockás járdarészhez érve azonnal ugróiskolát játszott, 
közben hangosan számolt: ety, ety, ety, gettó, árom, ety, ety, 
árom, néty. Viháncolt. Örült. Kacagott. Ugrabugrált. Beszélt, 
beszélt, beszélt. Hiába szóltam rá, be nem állt a szája. Világgá 
kiabálta, hogy ő egy ilyen. Én viszont el sem híztam a szülés 
után, hetente jártam aerobikra, lemondtam a kenyérről, le a 
csokoládéról. Nem volt, nem volt, nem volt gyerekem, főleg 
nem egy ilyen, ha egyedül mentem az utcán. Megbámultak, 
mint lánykoromban. Nem lehetett ezt bírni.

A Valter azt mondta, szívtelen vagyok, gonosz, ő még 
nem látott ilyen anyát, aki ennyire elhanyagolja a gyerekét. 
Mert ahogy az idő múlt, lassan már az is nehezemre esett, 
hogy megetessem. A Valter fürdette, ruhácskákat vásárolt 
neki, játszott vele, sétáltatta, napoztatta. Nem bántott ez 
engem, egyáltalán nem, hisz nagyon jól kijöttek egymással. 
Amikor elhatároztam, hogy otthagyom őket, a Valter azt 
mondta, hogy nem adná Manuellát, ha el akarnám vinni,



akkor se. Persze én nem akartam elvinni. Végighallgattam 
a Valtert, hagytam, hogy szidjon. Úgy éreztem, ha másnak 
mondaná ugyanezt, igaza lenne. Úgy tűnt, mintha tényleg 
nem rólam lenne szó, mintha panaszkodna nekem, milyen 
egy kutya anya volt az ő felesége.

Most már nem panaszkodik, nem is szid évek óta, már 
nem létezem az életükben. A válás után egy ideig rendsze
resen vendégül láttam Manuellát, két óra hosszat lehetett 
nálam minden két hétben, de nem mentem semmire azzal a 
kis vakarccsal, pedig nem karattyolt már, alig lehetett a sza
vát venni, csak a tévét nézte, nagyritkán nyúlt az édességhez, 
amit elébe raktam. Legtöbbször már sírdogált, mire az apja 
megjött, akkor a nyakába ugrott, mint egy megmentőnek, 
és így mindhárman örültünk, én is, hogy mennek végre. És 
egyre jobban idegesítettek ezek a kínos találkozások. Végül 
úgy egyeztünk ki a Valterrel, hogy majd csak akkor hozza el 
Manuellát, ha az nagyon szeretné... Hála istennek, a meg
beszélés óta még csak nem is telefonált a Valter. Én közben 
munkát kaptam egy jól menő magánboltban, találtam olcsó 
albérletet, új pasit, az orvosok szerint sikerült az operáci
óm, a szilikonmelleim tökéletes utánzatai az eredetieknek, 
mintha csak róluk mintázták volna őket. A férfiak megint úgy 
bámulnak belém az utcán, mint régen, röhejes ez, fogalmuk 
sincs, mennyire be vannak csapva, ha nyálcsorgatva bámulják 
a melleimet például... Akarom mondani, bámulták, míg ide 
nem kerültem... A pasim nem hagyott el, bár egyre gyakrab
ban maradozott már ki esténként, egyre gyakrabban mordult 
rám durván és nem nyugtatgatott, ha felriadtam éjjel... Mert 
ez nem szűnik, doktor úr, nem szűnik meg soha! Nem hagyja 
abba, az a rohadt kis vakarcs minden éjjel szívja, marcangol
ja a melleimet a kis éles, hegyes fogaival. Ahogy elalszom, 
rögtön azt álmodom, hogy dühösen nekiveselkedik, és marja 
a melleimet, akkor odakapok álmomban és a tenyeremben 
ismerem fel a kupola alakú fejét, a selymes haját, de hiába



markolok bele, a fájdalomtól nincs erőm lecsupálni onnan, 
üvöltve ébredek az ágyban, és mindig pontosan ugyanúgy ál
modom, és a fájdalom mindig ugyanolyan valódi, annyira va
lódi és őrjítően erős, hogy a melleimhez kapok és rettenetes, 
hogy mindig sikerül neki szétmarcangolnia teljesen, mindket
tőt, és nem marad belőlük semmi, érzem a kezeimmel, hogy 
valóban nem marad, nincs ott SEMMI, a forradás dudorait 
érzem csak és a kemény bordákat... Én nem bántottam egyi
küket sem, a vakarcs volt az, aki rámugrott, én csak ordibál- 
tam, a Valternek ordibáltam, hogy vegye le rólam, vegye le 
rólam, mert borzasztó volt, már a bordáim közt markolászott 
a kegyetlenül erős, kemény kis kezével, de én nem bántot
tam, mért nem hisz nekem végre valaki??? Elmeséljem még 
egyszer? Azt akarja, hogy elmeséljem?! Leszálltam a buszról, 
ott mentek előttem, Manuella mesélt valamit a Valternek, 
azon az idegesítő orrhangján, a Valter meg fentről nézett rá 
és hallgatta, nagyokat nevettek, én meg csak mentem a há
tuk mögött, nem is szóltam semmit. Akkor az a kis varangyos 
béka megfordult, haragossá változott az arca, a szemei úgy 
összeszűkültek, hogy szinte összenőttek, kiszakította a kezét 
az apja kezéből, és egyenesen nekem jött, a földre döntött, a 
mellemre tapadt, hiába üvöltöttem, hogy Valteeer, vedd le, 
vedd le rólam... A Valter csak állt és mosolygott, az emberek 
körülállták bennünket, és csak mosolyogtak, hiába üvöltöt
tem, hiába könyörögtem...iszonyú ereje van ennek a kis va
karcsnak ... iszonyú ereje... ne nézzen ilyen közönyösen ... kö
nyörgöm ... mondjon már valamit, doktor ú r... ért engem?



Az este, mikor idetelefonáltak a kórházból, mondom az 
asszonynak, ne ríjjál, isten adta, isten elvette, ne ríjjál, hát ez 
volt a sorsa. Maradt még négy, nézd a, milyen szépen alsza
nak, nézd a, elaltattam a Verőnkét is, levettem a lázát. A Ve- 
ronka csak most kezd gügyögni, de most már kimondja, hogy 
dá-dá meg ta-ta, és mámmá azt is mondta, hogy agy-gyá. 
Három éves múlt, már azt hittük, nem is fog tán beszélni, 
szóval féltünk, hogy kuka marad, de gügyög már, beszéltem 
egy orvossal a faluból, nem olyan régen, úgy két hónapja, a 
kertjét kigazolni mentem hozzá, akkor azt mondta, hogy ha 
három éves, akkor az még jó. Van remény.

Igyál, cimborám. Igyál még egy pohárral, most már úgyis 
mindegy. De figyelj, te idejársz hozzánk, te legalább tudod, 
hogy nem én vagyok a hibás. Mert az előbb is, mikor bemen
tem az asszonyhoz, ott fekszik a belső szobában, a rokonok 
vannak ott vele, mondom odamék, megpróbálom vigasztal
ni, mondom csak megsimogatom a haját, de rögtön ordibál- 
ni kezdett, hogy hozzám ne érj, te büdös kurafi, azért halt 
meg, tudom én, mert nem hagytál békén, a hetedik hónap
ban voltam már, de téged evett a fene, mondtam, hogy meg
ártasz neki, de hiába mondtam, most itt van, ez van, hallja 
meg az összes rokon, mit bánom én, hogy te csak a farkaddal 
törődsz, te mocskos disznó. És úgy rikácsolt már a végén, 
hogy teljesen elment a hangja, engem meg a sógor taszigált 
kifelé, hogy gyere, Bendzsó, gyere, jól van no, kicsit megittál, 
sógorom, nyugodj le, gyerünk ki a levegőre. Pedig én nem is 
szóltam semmit, csak az öklömmel vágtam bele a falba, attól 
véres a kezem feje, no, te is nyugodj le, cimborám, semmi 
mást nem csináltam. De a telkembe hasított, hogy ilyeneket 
kiabált rám az asszony, ott, mindenki előtt, énrám, mikor én



a világon mindent odaadnék a gyerekeimért. Az asszonyt se 
dobtam el soha, te legalább tudod, emlékszel tán, milyen 
kis nyiszlett lány volt, de fürge járású. Meg dolgos nagyon, 
együtt szedtük a kukoricát a kombájn után az öreg Kardosnál, 
ott láttam meg először. Egy hónapot ha dolgoztunk ott, egy 
társaságban, na meg, amikor pihenő volt, egy párszor bel
jebb is mentünk a kukoricásba, hűtőzni kicsit, mert jó meleg 
volt azon az őszön. Hát a másik hónapban, akkor már kezd
tem hozzá járni haza is, azt mondja nekem, hogy nem jött 
meg a baja. Úgy három hét múlva megint mondja, akkor már 
ríva. Te jó ég, mondom magamban, most mi a fenét csinál
jak? Mert annyira komolyan mégsem gondoltam vele ezt az 
egészet, nem volt még állandó munkám se, de megmondom 
őszintén: mindig is jobban tetszettek a húsosabb nők, azok, 
akikbe akárhol belemarkolsz, hát mindig teleszalad a tenye
red azzal a jó kemény húsukkal. Érted, nem azokra gondolok, 
akikről környes-körül lóg a sok fodros háj, de ez az enyém 
valóban nyiszlett volt, akkor már egy ideje gondoltam is rá, 
hogy jó lenne másik után nézni. De mikor ríva mondta, hogy 
bajok vannak, belegondoltam, hogy most hogy hagyjam itt? 
Hozzam szégyenbe? Meg az is eszembe jutott, hogy talán 
nincs is veszve minden, mert hát meghízhat ez, könnyen 
meghízhat a szülés után, láttam már nem egyet, aki a szülés 
után egész kerekre hízik, azonkívül akkor már megismertem 
az anyját, annak is elég szép formája volt, mondom hátha rá 
ütött mégis, csak ki kell várni. Mert még tizenhét éves sem 
volt. Hát hadd szüljön akkor, egybekelünk, majd lesz vala
hogy. Ezt mind végiggondoltam, aztán közöltem anyámmal, 
hogy úgy látszik, hamarosan megnősülök. Anyám rögtön az
zal kezdte, hogy ugyan mire, fiam, mikor még rendes állá
sod sincs, kicsi ez a ház is, de mikor mondtam, hogy miről 
van szó, azt mondta, akkor vedd el, fiam, engem ugyan ne 
átkozzon senki. Hát így vettem el, de hát tudod már ezt az 
egészet, minek is mesélem még egyszer. Ja hát azért, mert



azt akartam mondani, hogy megnézheted, ötöt szült, de 
még mindig nyiszlett, farban ha erősödött három ujjnyit. Én 
mindig is egy szép, húsos asszonyról álmodoztam. És néha 
azt mondom magamnak, te Bendzsó, te akkora marha vagy, 
leélni egy nyiszlett asszonnyal az életedet, aki mindennek 
tetejébe sóval csinálja a grízes tésztát, pedig azelőtt, egész 
addig, míg meg nem nősültem vele, azt szerettem a világon a 
legjobban, persze jó sok cukorral, ahogy anyám csinálta. Meg 
hát itt ez a négy gyerek, jöttek egymás után, hiába mond
ják sokan, még azok a szociális biztosítóból is, akik kijönnek 
néha szétnézni nálunk, hogy minek ennyi. Nem értik, hiá
ba is magyaráznám. De teneked most elmondom, cimbora, 
hogy amikor először voltam nővel, tizenhat éves koromban, 
a szomszéd lánnyal, a nagybögyű Klárival, aki már vagy húsz 
éve Kanadában él azóta, szóval ott, azon a poros kispadláson 
jöttem rá, hogy annál szebb és vigasztalóbb dolog nincs eb
ben a kutya életben, mint lenni egy nővel. Pedig rettentő po
rosak lettünk mindketten, ahogy a padláson hemperegtünk, 
a Klári ki is kaparta a hátamat a körmeivel, mert nem állt rá 
mindjárt, igaz, hogy azzal csaltam föl, hogy megmutatom 
neki a kisgalambokat. Soha nem gondoltam volna, hogy ek
kora boldogságot tud adni egy szerelmeskedés. Hogy ennyire 
bele lehet szédülni. Olyan, mintha akkor semmi más nem is 
létezne a világon! Vagy tizenöt éve már ennek, de még min
dig így gondolom. Mert ebből a rohadt szegénységből ki nem 
szabadulok soha, a házat se leszek képes soha rendbe hozni, 
az az egy kis szoba, amit nagy nehezen hozzáragasztottam, 
annyi az egész újítás, amióta megnősültem. Három éve, hogy 
bekrakkolt a gyár, azóta napszámba járok, vagy a kőművesek
hez, értesz te engem, cimbora? Ha nagyon belekeseredek az 
életbe, fogom az asszonyt, és... De hát annak meg ilyenkor, 
mintha a haját húznák, még a fogait is összeszorítja, utána 
meg napokig savanyú ábrázattal tesz-vesz a házban, alig szól 
hozzám. Ezt én nem értem, te mit szólsz ehhez, cimbora?



Tudod, mire gondolok, hogy lehet az, hogy neki az a dolog 
nem esik jól, rosszkedvű utána, de az is van, hogy dühös. No? 
Nem tudsz rá mit mondani, ugye? Hát csodálod akkor, hogy 
néha félrelépek? Mert nem minden asszony egyforma, még 
ez a száz szerencsém. Különben meg mit csináljak, itt ez a 
sok gyerek... Elment az asszony egyszer az orvoshoz, akkor 
már megvolt az Icuka, a Tündiké meg a Pityuka, a szociális 
beszélte rá, hogy menjen el, mondja az orvosnak, hogy nem 
akar több gyereket. Akkor az orvos feltette neki azt a spirá
list, de az se volt jó, mert majdnem állandóan vérzett tőle, 
akkor levették. Persze azt is rám fogta, hogy miattam vérzik, 
mert igaz, hogy akkor sűrűbben megkörnyékeztem, örültem 
is nagyon, hogy végre nem kell rá vigyáznom. Hát a spirális 
után csak megszületett még a Veronka, meg most két hónap
ja ez a szegény kis Janika, de hát ez nem volt életképes, nem 
segített az inkubátor se. Mit mondjak. Az asszony a negyedik 
hónapban volt, még járt kukoricát kapálni. Hiába mondtam, 
hogy ne menjen, nem hallgatott a jó szóra. Nem vigyázott 
magára, mondom. Nem én vagyok a hibás. Az, amit az előbb 
rám kiabált, hogy a hetedik hónapban is, az igaz, neked be
vallhatom, cimbora. De vigyáztam én. Úgy csináltam, hogy 
ne nyomjam a hasát. Érted no.

Elrendeztem mindent holnapra, kifizeti a falu. Voltam 
a községházán, azt mondták, csak rendeljem meg a kis ko
porsót meg minden mást, ami még kell. Tudom én is, hogy 
van még négy, adott az isten, de borzasztó azért. Meg tudod, 
cimbora, azért is ilyen nehéz, mert tudom, hogy az enyém az 
a gyerek, de mintha nem lenne egészen az. Meg olyan kicsi
ke, mint egy játékbaba. Még nem is tartottam a kezemben.



Én most itt ülök a kápolnában, vigyázom a kistestvére
met. A mamát kivezette az udvarra a keresztmamám, a friss 
levegőre. Az a néhány rokon, aki eddig itt állt a kis koporsó 
körül, az is mind kiment, hogy egy kicsit megmosdassák és 
helyrehozzák a mamát. Apa egész idő alatt kint ül a pádon 
egy pálinkásüveggel a kezében, abból kortyolgat folyton. Az 
előbb láttam, hogy csorog a nyál a szájából. Meg azt is lát
tam, hogy a mamával nem beszélnek.

Itt nagyon hideg van, egyre jobban fázik a lábam. De 
úgy gondoltam, itt maradok, mert tudom, hogy egy kisbabát 
nem szabad egyedül hagyni, még ha meghalt, akkor se. Mert 
mi van, ha véletlenül mégis felébred? Ebben a kis fehér ko
porsóban Janika fekszik, az én kistestvérem. Amikor reggel 
kijöttünk a kápolnába, felnyitották a koporsó fedelét. Én is 
megnéztem Janikát. Alig látszott belőle valami, mert be volt 
csavarva fehér ruhába, csak a kis arca látszott, de az is na
gyon lila volt. Én tudom, hogy nem lehet egy kisbaba lila csak 
azért, mert alszik, de mégis azt gondolom, hogy hátha felsír 
egyszer csak, hátha mégis alszik, nagyon mélyen? Az öregek, 
azok meg szoktak halni, azt tudom. A múlt héten meghalt a 
szomszédban a botos öregasszony. A nyáron meg a postást, 
aki a sarkon lakott, agyonütötte az áram. De az is öreg volt 
már, vagy negyven éves.

Alig vártam már, hogy Janikát hazahozzák a kórházból, és 
megnőjön és öten legyünk, amikor játsszuk a körtefásat. Mert 
mindig jobb, ha többen vagyunk a játékban. A körtefát apa 
csinálta, bolti kartondobozokból. Csak rakta őket egymásra, 
összeragasztotta, rakta, rakta, míg majdnem a plafonig ért. 
Akkor abból az egy dobozból, ami megmaradt, ollóval kör
téket vágott ki és ráragasztotta őket a fára. Ez olyan, mintha



egész évben lenne karácsonyfánk, csak szabad vele játszani 
is. A körtefásat úgy játsszuk, hogy én elbújok a fa mögé, ak
kor kukucskálok, hol erről, hol arról, a testvéreim meg nevet
nek. Akkor leveszek néhány körtét a fáról, és ha valamelyikük 
meg tudja számolni, mennyi van a kezemben, akkor lehet ő a 
kukucskáló. A Veronkát még nem vesszük be a játékba, mert 
még nem tud beszélni. De az első körtét, amit leveszek, min
dig neki adom, azzal elvan. Szereti rágcsálni a kartont. Ez a 
legjobb játék, amit bent a szobában játszani lehet. Csak az 
a kár, hogy amikor apának elfogy a ragasztószalagja, amivel 
mindig vissza kell ragasztani a körtéket, akkor várni kell né
hány napot, mire vesz egy másik tekerccsel.

Tegnap a nagymama beszólt az iskolába a tanító bácsi
nak, hogy hiányozni fogok, mert meghalt a kistestvérem. Azt 
gondolom, hogy a többiek ezt el sem hitték, mert én legtöbb
ször a tetvek miatt szoktam hiányozni az iskolából. A tanító 
bácsi, ha tetűt lát a hajamban, mindig hazaküld. Mikor ha
zaérek, apa és a mama rögtön összevesznek, és a mama azt 
kiabálja, hogy ennek sose lesz vége, mert ha kifőzi az ágyne
műt meg a törülközőket meg a ruháinkat, akkor járhatunk 
meztelen, meg nem lesz mivel törülközni, mert nincs váltás. 
Akkor megmossa a fejemet azzal a büdös samponnal, amit a 
tanító bácsi adott egyszer a tetvek ellen, meg a testvéreimét 
is megmossa, és közben szid bennünket, hogy ilyen átkozot
tul sűrű hajunk van, hogy kész kínhalál kiszedni belőle a ser
kéket. A hideg időt is szidja, mert nem nyírathatja a fejünket 
kopaszra, mint a nyáron. Akkor el is tűntek a tetűk egy időre, 
de én nem mentem játszani az utcára, amíg ki nem nőtt a 
hajam.

Nagyon sajnálom, hogy Janika nem fog velünk soha kör
tefázni. Még mindig csöndben van, és közben megérkezett a 
tisztelendő úr, aki majd eltemeti. Az előbb kérdeztem a nagy
mamát, hogy velünk lehet-e Janika legalább még egy napig. 
Azt mondta, nem, mert a temetéssel nem lehet várni.



Látom, kint már felsorakoztak a bácsik, akik azokat a csú
nya fekete zászlókat viszik, az a gurulós fekete asztal is olyan 
ijesztő, amit idetoltak a kápolna bejáratához. Alig merek ki
nézni innen, annyi fekete ruhás néni és bácsi álldogál kint, 
csomókba verődve, mint az óriási fekete varjak, olyanok. A 
televízióban láttam ilyen filmet, amikor olyan sok fekete ma
dár szállt egy város fölé, aztán meg leszálltak, beleptek min
dent. Akár itt ez a sok ember. Jó lenne valahogy kiszabadulni 
innen, de kiszökni se merek, mert azok a nagy fekete varjak 
elállták az utat az udvaron. A mamát most hozták be, ketten. 
Hallottam, ahogy már kint sikoltozik, most meg még jobban. 
Nem tudom, mikor fogja abbahagyni, és azt sem tudom, hogy 
ha már ilyen nagyon és ilyen sokáig sikoltozik, mi lesz ezután 
velünk. Most még szörnyűbb az egész, mert valami nagyon 
fura hangokat hallat, ez már olyan, mintha egy bolond nevet
ne, akkor jön egy kis szünet, aztán újrakezdi. A két bácsi, akik 
behozták, most már egészen átölelték őt, erősen, mert kü
lönben nekiment volna annak a gumicsizmás legénynek, aki 
otthoni ruhában jött a temetésre, és aki most szögeket vert a 
kis fehér koporsó fedelének a széleibe. Én nagyon félek, hogy 
mi lesz itt még, mert az előbb a két szomszéd néni fogta a ke
zem ebben a nagy zűrzavarban, de most épp apa is berontott 
a kápolnába, utána meg a Béla sógor meg a keresztapám, de 
nem tudták utolérni, már félre is lökte a szomszéd néniket, 
engem meg hirtelen magához szorított, alig kapok levegőt 
tőle még most is, meg nagyon pálinkaszagú. Most itt állunk a 
kis koporsó mögött, és apa olyan erősen fogja a kezem, hogy 
fájnak az ujjaim. Én Janikára gondolok, meg arra, hogy ővele 
most nem is törődik senki. Én szívesen törődnék vele, vigyáz
tam volna tovább is a kápolnában, ha ki nem viszik onnan. 
Most nem tudom, mi lesz vele valóban. Tegnap kérdeztem 
ezt is a nagymamától, és ő azt mondta, Janika most az égbe 
megy. De amikor megláttam, milyen szorosan be volt tekerve 
a fehér ruhába, már nem hittem, hogy az égbe megy, mert



hogy menne ugyan, nincsenek szárnyai, a kis kezeit meg szo
rosan lekötözték. És most eszembe jutott, hogy voltam én 
egyszer temetésen, a mama vitt el a szomszéd bácsi temeté
sére. De én sehol se láttam a szomszéd bácsit akkor, hanem 
egy nagy halottat láttam a kápolnában, és annak a halottnak 
szürke volt az arca, a szeme gödrei meg feketék, és egészen 
beleestek az arcába. Amikor kint álltunk a kápolna előtt, mint 
most is, a tisztelendő úr azt énekelte, hogy „Porból lettél, 
porrá válsz". Akkor értettem, hogy azért szürke az a halott, 
mert porból van, csak még összeáll. Nagyon féltem akkor, 
meg utána is, sokáig, főleg este, amikor lefeküdtem, mindig 
azt a szürke arcot láttam a plafonon, és féltem, hogy egyszer 
csak szétomlik, lezuhan, engem meg betemet a por. De azon 
sokat gondolkodtam, hogy lehet az, hogy porból lett az a ha
lott? Ibikét kérdeztem erről, akivel együtt jártunk óvodába. 
Ő azt mondta, szamár vagy, mindenki a mamája hasából jön 
ki, nem a porból. Amikor ezt elmondtam a mamámnak, egy 
nagy szájast kaptam.

Most épp énekel már a tisztelendő úr, én meg nagyon 
figyelek, hogy miről énekel. A felét sem hallani, mert a mama 
még mindig hangosan sír meg nevet meg rogyadozik, hiába 
ölelgetik meg csitítgatják a nénik. És igen, hallom épp, hogy 
a tisztelendő úr most megint azt énekli, hogy: „Porból lettél, 
porrá válsz".

Most mi lesz Janikával? Janikának nem szürke az arca, 
hanem lila. Lila por nem létezik. Janika kezei le vannak kötöz
ve. Nem tud az égbe szállni. Akkor meg mi lesz vele?!



A ZÖLD KABÁT

Két nagy nyárfa állt a templom előtt, a jobb oldalon. 
Amikor ministrálni kezdtem, csak a kórusablak aljáig értek. 
A plébános azt mondta, nézzétek, milyen gyönyörűek ezek 
a fák, és figyeljétek csak, hogyan védik a templomot. A szél
től, a hidegtől védik. Nyáron pedig árnyékot adnak, így a tűző 
nap nem melegíti át a falakat, és bent a templomban mindig 
jó hűvös van.

Néztük a fákat. Majdnem egyforma magasak voltak. 
Mikor ezt a plébános mondta, úgy sütött a nap, hogy egész 
átvilágította a nyárfák leveleit. Szép világoszöldek voltak a le
velek. Aztán bementünk a templomba, és nekem úgy tűnt, 
bent hűvösebb van, mint máskor. Legalábbis a bejáratnál, 
ahol a szenteltvíztartók vannak. Amikor tél lett, a bejárati 
részben mindig melegebb volt, mint beljebb. Pedig ott nyí
lott az ajtó is. Mire leesett a hó, a két nyárfa már eltakarta a 
kórusablakot. Találgattuk, hány méteresek lehetnek. A Dáni 
azt mondta, tizenöt, az Alex meg azt, hogy a fenét, ezek leg
alább húsz méter magasak, én meg azt mondtam, hogy har
minc. Erre a Dáni röhögött, hogy te hülye vagy, te hallgass, az 
Alex meg rögtön kivédte, hogy hülye hát, tiszta hülye, tud
juk, hogy inkláziás2. A Dáni erre még jobban röhögött, és azt 
kiabálta, hogy inklúziós, te szamár, tudod te egyáltalán, mi 
az, hogy inklúziós? Erre az Alex is röhögött, és azt mondta, 
tudom hát, az olyan mafla, mint a Maxi, aki még olvasni se 
tud. Én erre rögtön nekik ugrottam, hátba vágtam az Alexet, 
hogy összegörnyedt, a Dáni meg rögtön szaladt árulkodni a 
plébánosnak, hogy a Maxi verekszik, nem is akárhol, hanem 
a templom előtt, ahol látja az isten. A plébános épp jött ki a

2 inklúziós -  differenciált oktatásban részesülő hátrányos helyzetű (fogyatékos) 
gyerek



templomból, és hallottam, hogy azt mondja a Dánlnak, hogy 
az isten mindenkit mindenhol lát. Odajött, megölelgette az 
Alexet, aki már bőgött, csak hogy lássa a plébános, mennyire 
hátba vágtam, beküldte a hittanterembe vizet inni, engem 
meg kézen fogott és bementünk a parókiára. Ott el kellett 
mondanom, hogy miért vágtam hátba az Alexet. És közben 
kiderült, hogy abban mégis igazam volt, hogy a fák harminc 
méter magasak, mert a templom harminchárom méter ma
gas, és a fák hegyétől még csak egy kis rész látszik a toronyból, 
meg a kereszt, ami még két méter. Ezt én mind összeadtam 
meg ki is vontam a harmincháromból a hármat, és a végén 
megkérdeztem a plébánost, hogy ha így tudok számolni, ak
kor hülye vagyok-e. A plébános meg azt mondta, hogy nem 
vagyok hülye, ebben biztos lehetek.

Én akkor megígértem neki, hogy nem verekszem többé. 
A templomban és a templomudvarban eddig se verekedtem, 
de a Dáni azért megkapta a magáét másnap, hazafelé, az 
árulkodásért. Meg a csúfolódásért. Ahhoz már a plébánosnak 
semmi köze. Mert abban azért vele sem tudtam egyetérteni 
sose, amikor azt mondta, hogy ha valaki pofon vág, tartsam 
oda a másik arcomat is. Szerintem ha én odatartom, akkor 
tartsa oda a Dáni is meg az Alex is, mert azt is a plébánostól 
tudom, hogy mindenki egyforma, még akkor is, ha nem ha
sonlítunk egymásra. Ezt a Jézuska írta bele a Bibliába, ő pedig 
ember is volt meg isten is, és föl tudott szállni az égbe repülő 
nélkül. Ugyanez derült ki az egyformaságról akkor is, amikor 
másodikban a hittanórán megkérdezte a plébános, hogy ki 
szeretne ministrálni. Majdnem a fél osztály felnyújtotta a ke
zét, és a plébános mindnek megengedte, még nekem is. Az 
Alex persze mindjárt jártatta a száját, hogy ugyan, plébános 
úr, a Maxi? Az úgyse tud ministrálni, nem tud az semmit, ta
valy majdnem megbukott. A plébános meg azt mondta, hogy 
nem szabad ilyeneket mondani, mert mindenki egyforma 
az isten előtt, és mindenki tud valamit, a Maxi például majd



megtanul ministrálni. Akkor az Alex elhallgatott. Én is hallgat
tam, és olyan furcsa volt, hogy amikor ezt a plébános mond
ta, elöntött engem valami melegség, mintha egy jó meleg 
kabátot terítettek volna rám. Aztán már azt se bántam, hogy 
mikor véget ért az óra, és a plébános kiment, az Alex rögtön 
elkezdte: Ma-xi-mi-li-án, Ma-xi-mi-li-án, az e-sze egy de-ka 
tán! Meg a másikat: Mi-li-mé-ter, mi-li-án, ez a Ma-xi di-li 
ám! Hiába mondta, én még mindig éreztem azt a jó meleget, 
ami körbefogott, hát inkább kimentem az udvarra szaladgálni 
egyet, el is felejtettem nyakonvágni az Alexet.

És valóban gyorsan belejöttem a ministrálásba, meg is 
dicsért a plébános, hogy milyen ügyesen tudom lóbálni a 
füstölőt, és mindig csöndben vagyok, amíg a mise tart. Ne
kem meg soha eszembe se jutott beszélgetni a másik minist- 
ránssal, míg álltam az oltár előtt, nem is ásítoztam soha mise 
közben, mint a Dáni. Az olyan szép, mikor mindenki énekel 
a templomban, és a legjobb az egészben, mikor a plébános 
megissza a bort, utána meg elmosogat és el is törli az edé
nyeket. Én még soha nem láttam férfit mosogatni. Se töröl- 
getni. Nálunk otthon mindig a mamám mosogat.

A plébános sokszor kivédett engem, ha az Alexék izélget- 
tek, és olyankor mindig olyan volt, mintha rám terítette volna 
azt a jó meleg kabátot. Amikor a két nyárfáról mesélt nekünk, 
hogy azok hogyan védik a templomot, nekem az a kabát ju
tott eszembe. Mintha a két nyárfa borított volna kabátot a 
templomra, hogy az ne fázzon télen, vagy hogy nyáron hű
vöst tartson neki a kabát. Egy éjjel álmodtam is, hogy esik 
a hó, a templom meg egy hatalmas, zöld kabátba volt felöl
töztetve. Rajtam is ugyanolyan színű zöld kabát volt, könnyű 
és puha, leért egész a bokámig, én meg mentem a templom 
körül a hóesésben. Odaértem a sekrestyés felőli részhez, és 
láttam, hogy ott gombolódik a kabát, egészen a kereszt alatt 
volt a gallérja. Megkerültem a templomot a másik oldalon, 
és amikor odaértem a nyárfákhoz, láttam, hogy nem is nyár



fák azok, hanem a plébános. Mintha a plébános két lába lett 
volna a két nyárfa törzse, ő meg olyan magas volt, mint a 
templom. Fölnéztem, és láttam, hogy ott fent, a magasban 
mosogat az oltáron. Még álmomban is úgy elcsodálkoztam, 
hogy eltátottam a szám, a hópihék belehullottak, én meg 
csak nyeltem őket, és olyan ízük volt, mint a vaníliafagyinak. 
Ekkor a plébános lenézett onnan föntről, mosolygott, és én 
tudtam, hogy nem fogja mondani, hogy nem szabad enni a 
havat. Nem is mondta, hanem lenyújtotta a kezét. Hosszú
hosszú karja volt, és a tenyere mindig nagyobb lett, ahogy 
ereszkedett lefelé. Mire leért, akkora volt, hogy én kényel
mesen beleülhettem. Bele is ültem a tenyerébe, ő meg be
hajlította az ujjait, úgyhogy hátradőltem a tenyerében, mint 
egy fotelban, és éreztem, ahogy emelkedek. Alig vártam, 
hogy fölérjek hozzá, de nem értem fel, mert becsörgött az 
óra, és felébredtem.

Gondoltam, hogy majd a következő hittanóra után elme
sélem neki, mit álmodtam, de nem meséltem el. A következő 
hittanóra végén, alighogy elimádkoztuk a hiszekegyet, a plé
bános sietett ki a teremből, azt mondta, most nem beszélge
tünk, menjen mindenki szépen haza, mert mennie kell, jöt
tek a mesterek. De akkor már hallatszott is valami erős zúgás 
a templomudvarból. Amikor kijöttünk, a kijáratnál a szakács 
néni állt, és azt mondta, most csak a másik kapun szabad ki
menni, a nagykapun nem, nehogy ránk dőljön a fa. Alighogy 
ezt kimondta, egy nagy reccsenés hallatszott a templom fe
lől, és ahogy odanéztünk, láttuk, hogy dől az egyik fa, vagyis 
zuhan, rá egyenesen a templomkerítésre. Egy nagy robaj 
volt, aztán egy pillanatig csönd, majd megint felzúgott a gép, 
mi meg csak álltunk, mindenki meg volt ijedve. Akkor köze
lebb mentünk, amennyire a szakács néni engedte, és akkor 
az Alex már ordibált, hogy hallatszódjon a hangja a zúgástól, 
hogy húúúúúú, most kellene megmérni, figyeld, milyen hosz- 
szú, mondtam én, hogy megvan húsz méter!!!



Én csak akkor kezdtem érteni, hogy mi történik. A fa a 
földön feküdt, még zöldek voltak a levelei, az egész temp
lomudvar zöld lett tőle e templom előtt, és láttam, ahogy a 
favágó fűrész óriási éle a másik fa aljában halad mindig bel
jebb. A fűrész ordított, és én is ordítani akartam, hogy hagy
ják abba, hogy ne bántsák a fát, de nem jött hang a számon, 
hirtelen nagyon fázni kezdtem, és nem volt levegőm. Akkor 
odajött a plébános hozzánk, és nagyon mérgesen zavart ben
nünket haza. A többiek meg is indultak, én meg nem bírtam 
megindulni, csak ordítani akartam, hogy miért nem szóltak, 
miért nem kérdeztek bennünket, szabad-e bántani a fákat, és 
akkor egyszerre csak megjött a hangom, és ordítottam, ordí
tottam, torkom szakadtából, már én se tudtam, mit, csak azt 
tudom, hogy egyszer csak éreztem, hogy többen lefognak, 
és azt kiabálják, hogy nyugodjál le, nyugodjál le. És akkor 
megint egy hatalmas zuhanás hallatszott, gondolom, akkor 
dőlhetett ki a másik fa.

A plébános vízzel mosdatott, közben azt mondogatta, 
hogy figyelj, muszáj volt, már korhadt a törzsük, bármikor 
kidőlhettek volna, ne adj isten, agyonüthettek volna valakit. 
Én akkor már nem ordítottam, hanem olyan furcsán nyugodt 
voltam, nem is nyugodt, hanem valahogy minden mindegy 
volt. Mondtam is, hogy mindegy, de többet nem jövök mi- 
nistrálni, hittanra se jövök többet.

Ahogy mentem a kapu felé, még hallottam, hogy a sza
kács néni kérdezgeti a többieket, hogy hát mi van ezzel a 
Maxival, és Alex hangját is hallottam még, hogy ugyan hagy
ja, szakács néni, hülye ez, tiszta hülye, de nem is csoda, hát 
inkláziás.



A HŰVÖS TAPINTÁSÚ LEPEDŐ

A gyerek akkor reggel azért fordult a fal felé, mert ami
kor felébredt, bejött anyu, és azt mondta neki, hogy figyelj, 
kisfiam, holnap te meg én elmegyünk innen, összepakoljuk a 
játékaidat meg a ruháidat egy nagy-nagy csomagba, és elme
gyünk nagymamához lakni, mert tudod, anyu meg apu már 
nem szeretik egymást, de téged mindketten nagyon szere
tünk, és ezért már azt is megbeszéltük, hogy szombatonként 
majd mindig eljöhetsz apuhoz.

A fal hűvös volt és fehér. A kisfiú egészen közel húzódott 
hozzá, tenyereit rátapasztotta, összegömbölyödött, és a köny- 
nyű kis nyári pizsamán keresztül érezte, hogy fáznak a térdei. 
Itt vagyok, mondta a fal, bújj ide, még közelebb, és csak rám 
figyelj, látod, én úgy teszek, mintha nem is hallanám, amit 
anyu beszél.

És jó is lett volna nem hallani azt, amiről anyu beszélt, de 
nem lehetett, mert anyu egyre csak azt mondogatta, hogy 
meglátod, milyen jó lesz a nagymamánál, mindennap látha
tod majd a kiskacsákat meg a kismalacokat, és a nagymama 
megígérte, hogy mire odaérünk hozzá a nagy csomaggal, ad
digra már kisül a diós rétes is. Egy óriási tányérral.

Anyu ekkor már sírt, mellédőlt az ágyra, átölelte a kisfi
út, és a haját simogatta. Most minek sírsz, gondolta a kisfiú, 
nem kellene sírnod, amikor csupa jó dolgokról beszélsz, mert 
hiszen nagyon szeretem a kiskacsákat meg a kismalacokat is 
meg a diós rétest is nagyon szeretem. Ezt mind olyan jó lett 
volna megmondani anyunak, mégsem szólt semmit, hanem 
megpróbált még közelebb húzódni a falhoz, mert közte meg 
anyu közt megint ott érezte azt a hűvös tapintású lepedőt, 
ami akkor is közéjük férkőzött valahogy, amikor egyszer anyu 
már alkonyatkor ért haza a munkából, és átölelte őt, és úgy 
mesélte, hogy nagytata elment az égbe, föl, a mennyország



ba, ahol már nem fog többé fájni a lába, az sem, ami még 
megvolt, és a másik se, amelyik nem volt meg már rég, még
is mindig panaszkodott, hogy mennyire fáj. És hogy a nagy
tata ott fönn a mennyországban nem lesz egyedül, hanem 
az angyalkákkal barátkozik majd, és égi mannát eszik, ami a 
vaníliás tejberizsnél is finomabb. Anyu akkor is sírt, amikor 
ezt mesélte, de a kisfiú annyi jóra akkor sem tudott szólni 
semmit, hisz ezek szerint a nagytata egészen jól van, csak úgy 
érezte, mintha anyu valami hűvös tapintású lepedőn keresz
tül ölelné őt. A lepedő akkor is, akárcsak most, anyu meleg 
bőrére simult, felvette a karja alakját, a tenyere, a mellkasa, 
az öle alakját, langyosra hűtötte a bőre melegségét és lan
gyossá tette az ölelését.

Félelmetes volt az a langyosság. Beszélni nem lehetett 
róla, mert akkor azt is el kellett volna mondania, hogy most 
olyan ez az egész, mintha anyu kettévált volna. Ez, aki ölelte 
őt, a langyos anyu volt, az igazi anyu pedig, az erős, a bizton
ságos, az okos, a játékos anyu mintha valahol, a hűvös ta
pintású lepedőn messze túl bolyongott volna, kétségbeeset
ten keresve őt, a fiát. Ez a kétségbeesés, onnan messziről, 
ismeretlenül és fenyegetően tört be anyu ölelésébe, szavak 
nélkül sejtetve, hogy anyu most nem erős, nem biztonságos, 
nem okos, nem játékos. Ez az anyu félt. Tőle nem is várhatta 
el, hogy meghallgassa és megvigasztalja őt, mert a karja, a 
tenyere, a mellkasa, az öle langyos volt, nem olyan egyön
tetűen sima és meleg, amilyen az igazi anyué szokott lenni. 
Ez a langyosság, ami még reszketett is egy kicsit, idegesítő- 
en, enyhén reszketett, a kisfiútól várta a felmelegedést és a 
megnyugvást. Ő azonban egyre jobban fázott, s a hűvös ta
pintású lepedőt egy mozdulattal arrébb lökve, magára húzta 
a paplanát.

Anyu sóhajtva kelt föl az ágyról. Kiment, csöndesen be
csukta az ajtót.

Nem szeretik egymást, mondta a fal.



A kisfiú hallgatott. Az a kép, amit az előszobaablakon 
keresztül látott egyszer, nem is olyan régen, homályos volt. 
Most is homályos volt, amikor rágondolt. Kint téblábolt ak
kor az udvaron a kutyájával, amikor hirtelen megrettent, 
mert valami nagyot csattant a konyhában. Az előszobaajtó 
keskeny üvegablakán és a vele szemben levő, félig nyitott 
konyhaajtón keresztül annyit látott, hogy anyu vöröslő arc
cal, nagyra nyitott szájjal kiabál, kezeivel ijesztő módon ha
donászik. Aput nem látta onnan kintről. Amikor csönd lett, 
akkor bemerészkedett. Anyu a mosogatónál matatott vala
mit, s az ajtónyitásra megfordult, két lépéssel a konyhaajtó
nál termett, azonnal fölnyalábolta a kisfiút, összecsókolta, 
és rekedtes hangon, furcsán könyörögve mondta neki, hogy 
játsszon még egy kicsit az udvaron. Az arca vörös volt és for
ró. A kisfiú, anyja vállán keresztül, tekintetével apját kereste, 
s egy pillanatra látta is, hogy az apja, egészen lábai közé csa
pott fejjel, a szobaajtóban kuksol. A konyha kövén néhány 
nefelejcsvirágos tányérdarab hevert.

Aztán, amikor később bementem, már nem volt semmi 
baj, mondta a kisfiú a falnak. Apu a tévét nézte, anyu tejet 
forralt, a konyha köve tisztára volt mosva.

De már nem szeretik egymást, hallottad, mondta a fal.
Nagyon sokszor, magyarázta a kisfiú, amikor hazaértem 

az óvodából, olyan szagú volt az egész konyha, mint Janó, aki 
mindig a sarki háznál guggol, akármikor megyek arra, sörös
üveg van a kezében, és ha meglát, rögtön odadülöngél hoz
zám, hogy lekezeljek vele. Tényleg olyan büdös volt a konyha 
sokszor, mint Janó, anyu meg apu pedig az asztalnál üldö
géltek sokáig, legtöbbször nem is beszélgettek, csak ültek a 
poharaik mellett, amikor hazaértem. Akkor anyu enni adott, 
aztán visszaült az asztalhoz. Nem veszekedtek akkor. Anyu 
is hallgatott és ült az asztalnál sokáig. Csak este, már fürdés 
után kérdezte meg, hogy mit játszottunk az óvodában. De 
már régóta nem ülnek így az asztalnál.



Téged mindketten nagyon szeretnek, mondta a fal.
Az nem lehet, nyögte hang nélkül a kisfiú, te is tudod, 

hogy nem lehet, mert anyu sokszor csak fürdés után kérdez
te meg, hogy mit játszottunk az óvodában, apu meg nem is 
szólt hozzám, amikor hazaértem, később pedig az asztalra 
borulva üldögélt sokáig. Aztán, amikor estefelé megindult 
befelé a szobába, úgy ment el mellettem, mintha nem is is
merne. Majdnem fölbukott a küszöbben, amikor a szobába 
indult. Aztán az ágyra vetette magát ruhástól és elaludt. Reg
gel anyu már kinyitotta az utcai ablakot, a szobában mégis 
éppolyan büdös volt, mint a konyhában, amikor sokáig ültek 
az asztalnál.

Hallottad, hogy ők már nem szeretik egymást, de téged 
mindketten nagyon szeretnek, mondta a fal.

Húsvétkor, amikor fölkeltem, nyuszifészket találtam 
az előszobaablakban, teli csokoládétojásokkal meg zselés 
nyuszicukorral, mondta a kisfiú. Apu odajött és fölemelt, 
hogy jobban lássam a fészket, aztán bevitt a hátán a kony
hába, hogy megmutassa, mit küldött tőle a nyuszi nekem. 
Egy óriási tűzoltóautót küldött, irányítósat. Apu segített hoz
zákapcsolni az irányítót az autóhoz, és én rögtön ki is pró
báltam, hallottad biztos, hogy milyen hangosan szirénázik. 
Akkor bejött anyu és mondott valamit apunak, én nem hal
lottam a szirénázástól, hogy mit, de azt már hallottam, hogy 
apu hangosan ordibál valamiért. Nagyon megijedtem, mert 
ahogy tovább ordibált, belerúgott a székbe, az meg felborult, 
aztán az asztalnak esett és felborította, hiába kiabált anyu, 
hogy elégvoltelégelégelégelég, az asztal ráesett a tűzoltó
autómra, akkor felsikítottam, apu meg ordibált, hogy vidd 
innen ezt a vackot. Anyu segített kihúzni az autót az asztal 
alól, én meg fölkaptam irányítóstól, elcipeltem a kaucsig, oda 
felültem gyorsan, és átöleltem az autómat, hogy ne bántsa 
apu. Meg felhúztam a lábamat is, mert a falióra még leszállt 
a falról meg a gyümölcsöstál a frizsider tetejéről meg a rádió



meg a cukrosdoboz. Aztán már nem szállt semmi vagy nem 
tudom, mert amikor anyu és apu egymásnak estek, már nem 
mertem fölnézni, csak belebújtam a fejemmel a tűzoltóautó
ba, annyira féltem. Gondoltam, hogy kiszaladok, de azzal a 
nagy autóval nem bírtam volna, mert tele volt a konyha köze
pe mindennel, amit apu fellökött vagy lelökött, az autót meg 
nem mertem volna otthagyni, nehogy apu összetörje. Akkor 
néztem csak fel, amikor anyu egy nagyot sikoltott. Ledobtam 
a tűzoltóautót az ölemből, és ordítani kezdtem és ordítot
tam és ordítottam és ordítottam hogy anyuanyuanyuanyu, 
akkor anyu föltápászkodott a földről és odarohant hozzám. 
Nem is tudom, hogy tolta félre azt a nehéz asztalt, hogy hoz
zám férjen, odarohant és magához szorított, és egymás után 
sokszor mondta nekem, hogy nincssemmibajnincssemmibaj- 
nincssemmibajkisfiam. Akkor vége volt mindennek, apu is 
odajött, letérdelt és sírva könyörgött anyunak, de anyu nem 
nézett rá.

Minden szombaton eljöhetsz apuhoz, mondta a fal.
Félek aputól, felelte a kisfiú. Gondolod, hogy ha eljövök 

apuhoz, egyedül jövök el? Azt mondta anyu, eljöhetsz apu
hoz. Apu, ha dühös, felborítja az asztalt, felborítja a széket, 
belerúg a tűzoltóautómba, amit a nyuszi küldött, épp őtő- 
le. A konyha mostanában nem olyan büdös, mint Janó, de 
apu van mikor olyan büdös, főleg akkor, ha javítja az autókat 
a műhelyben. Amikor ilyen büdös, csak elmegy mellettem, 
és úgy tesz, mintha nem is ismerne. Én nem merek eljönni 
apuhoz egyedül. Meg azt sem tudom, mi lesz most anyuval? 
Anyu akkor ölelt át először a hűvös tapintású lepedővel, ami
kor a nagytata elment az égbe. Utána sokáig nem húzta föl a 
piros pulóverét, sem a sárgát, sem a narancssárgát, sem a vi
rágosat, hanem mindig csak a feketét. A fekete pulóvereinek 
meg a fekete ruháinak olyan szaga volt, mint annak a kutyá
nak, amit az úton láttam egyszer, a házunk előtt. Azt a kutyát 
elütötte az autó, ott hevert az aszfalton, és én odamentem,



hogy megnézzem közelről. Nagyon büdös volt. Már egészen 
besötétedett, anyu az utcán beszélgetett a szomszéd nénivel, 
és amikor észrevette, hogy a kutyát nézem, odakiáltott, hogy 
rögtön gyere ide, hagyd azt a dögöt. De aztán, mikor lefeküd
tem este, a sötétben is éreztem a döglött kutya szagát, alig 
tudtam tőle elaludni. Meg azóta is elég sokszor érzem ezt a 
büdöset, amikor lefekszem aludni. Aztán anyu fekete ruhái
nak is ilyen szaga lett. Hiába kértem akkor, hogy húzza már 
fel a pirosat, nagyon sokáig kellett kérnem, mire felhúzta. De 
most megint a hűvös tapintású lepedővel ölelt, most mi lesz? 
Mi lesz? Gondolod, hogy ha elmegyünk innen, megint fel
húzza majd a fekete ruháit?

A fal nem felelt mindjárt. Annyira nem mindjárt, hogy 
anyunak volt ideje belépni.

Anyu a kisfiú fölé hajolt, hogy megnézze, ébren van-e. 
Végigsimította a haját, az arcát, és ijedten azt suttogta, hogy 
te jó isten, neked lázad van. Felhajtotta a paplant, gyorsan, 
kétségbeesetten végigtapogatta a kisfiú hátát, lábait, talpacs- 
káit. A gyerek már vacogott a láztól, nyöszörgött, cserepesek 
voltak az ajkai.

Mindjárt hozom a borogatást, mondta anyu, és már fu
tott is.

Neeem, nyögte a kisfiú, neem akarom, csak a lepedőt 
ne. Mondd meg neki, kérlek.



PEDIG BÍROM A VERÉST

Mi, férfiak azért vagyunk, hogy eltartsuk a családot, 
hagyd a nőket a fenébe, mondta apa nemrég. Magához hú
zott, átölelt, aztán komolyan a szemembe nézett, pedig nem 
néztem ki valami férfiasnak akkor. Nagyon sírtam épp, mert 
mire apa hazaért, a mama már többször is kipofozott, és 
mivel ez se volt elég, hát csattogott a nadrágszíj is. De nem 
ezért sírtam. Tudom már, hogyan kell kibírni a verést: csak 
ökölbe szorítom a kezeimet, összeszorítom a fogam, aztán 
mégse csinálom úgy a dolgot, ahogy a mama mondja. Most 
mégis nagyon megijedtem, hogy hogyan is fogom ezt a dol
got másképp csinálni.

A mama szólt aznap reggel, hogy ezután minden hétfőn 
végig kell járnom néhány utcát, mert hétfőn rakják ki a sze
metet, abban meg annyi ennivalót meg ruhát lehet találni, 
hogy nem is gondolnám. Csak bele kell nézni jól, mi van a 
hordókban, és kiszedegetni. Senki sem fog bántani, ne féljek, 
ez nem lopás, az emberek kirakják, amit már úgyis eldobná
nak, mondta a mama.

Bennem azonnal végigfutott valami jéghideg, és hirtelen 
alig kaptam levegőt. Mert rögtön Anita jutott eszembe, meg 
a többiek az osztályból. Hogy röhögnének rajtam! És utálná
nak is biztos, hogy milyen büdös vagyok a szeméttől. Pedig 
épp megjavultam egy ideje. Nem is emlékszem, mikor vere
kedtem utoljára. Matekból meg természetből hármast kap
tam tegnapelőtt, megeshet, hogy meg se bukók az idén. Már 
Daniékkal is annyira jóban vagyok, hogy velük jövök hazafelé 
egész a sarokig.

Nem megyek, mondtam a mamának. Nem megyek és 
kész.



A mama akkor rögtön lekent egy pofont. Egészen belere
kedt a hangja, mikor azt ordította, hogy: „Mit képzelsz, te tak- 
nyos, kinek képzeled magad? Tán azt hiszed, grófnak szület
tél? Hát tudd meg, hogy nincs pénzünk húsra, nincs pénzünk 
krumplira se, már kenyeret is alig tudok venni, neked meg új 
tornacipő kéne meg új nadrág, meg bicikli, ugye? A szádat 
tudod jártatni, de azt nem kérdezed, hogy miből, ugyan mi
ből?! Igenis elmész, mert szíjat hasítok a hátadból mindjárt, 
te kis szemét! Mit bánod te, hogy két hónapja egy nyomorult 
dinárt se fizettem a villanyba, hogy mennyi tejpénzzel tarto
zók! Te csak magadra gondolsz, te önző kutya, te..."

Erre én azt ordibáltam, hogy: „Nem kell tornacipő, nem 
kell nadrág, nem kell semmi, kenyér se kell! Nem megyek, 
nem megyek!!!"

A mama végighúzott rajtam a nadrágszíjjal. Akkor már 
csak ordítottam, de beszaladt Inesz, és a mama földhöz csap
ta a szíjat. Hangosan sírni kezdett, én meg kirohantam az ud
varra.

Apát vártam haza, hogy tegyen igazságot. Mert mindig 
ő hozza rendbe a dolgokat, ha a mamával összecsapunk. De 
apa, amikor hazaért, nagyon komolyan a szemembe nézett, 
és azt mondta, hogy most már nekünk kettőnknek kell eltar
tanunk a családot. Akkor ijedtem meg igazán, hogy mi lesz 
velünk, valóban mi lesz, ha most így próbál igazságot tenni? 
Hát összeszorítottam a fogamat és nem szóltam semmit. Ha 
szóltam volna, megint elsírom magam.



EGY NAGY KÖRTE

Úgy néztem, egy hatalmas körte volt a zacskóban, úgy 
láttam legalábbis, hogy egy nagyhasú zöld körte lehet. Elég 
tisztán látszott, pedig a zacskóra is rászóródott a hamu, szem
csésen pettyezte a körtét. Gondoltam, talán a másik fele már 
megrohadt vagy csak egy kerek barna folt lehet rajta, de ez a 
fele épnek látszott, még szépnek is. Azért álltam meg.

És akkor, a fenébe is, épp kijött a lány egy fekete nejlon
zsákkal a kezében, és rámszólt, hogy: „Ugyan hagyjad, szívem, 
látod, beleöntöttem a hamut, nincs abban semmi jó". Rögtön 
elindultam tovább, hosszú volt még az utca, messzi a sarok. 
A betonút mindkét oldalán gyönyörű kövér szemeteshordók, 
óriásira tömött nejlonzsákok álldogáltak. Jó napom volt kü
lönben, sem húsvétkor, sem május elsején nem jártak a sze
metesek a faluban, hát jól összegyűlt a szemét. Mondom, 
egész kedvesen szólt hozzám a lány, de sohasem lehet tudni, 
mi következik utána. Volt már hasonló esetem, amikor mégis 
ott maradtam, és azt mondtam, jól van, csak egy kicsit bele
nézek a hordóba, ne féljen, nem szórok szét semmit, mindig 
visszarakom, ami szétszóródik. De akkor már ordibálva ker
getett el a gazda, a kapun belül ijesztő dörrenéssel ugrott a 
kutyája a vaskapunak, úgyhogy jobbnak láttam odébbállni.

Egy zsákban ruhát találtam aztán a túlsó oldalon, félig 
volt a zsák, kenyeret is két helyen, az egyik kenyérből alig 
hiányzott. Meg egy üveg joghurtot, rajta volt a kupak is, csak 
le kellett mosni otthon. Valóban jó napom volt, nagyon jó, 
egyáltalán nem kaptam verést. A mama nekem adta a hosz- 
szú fekete férfikabátot a zsákból. Azt még rátettem a taka
rómra, nem is fáztam az éjjel. Csak este, lefekvéskor megint 
a hatalmas zöld körtére gondoltam, hogy talán mégis meg 
kellett volna próbálni, hisz nem látszott a lány veszélyesnek.



Aztán meg eszembe jutott, hogyhogy körte, tavasszal nincs 
körte, lehet, hogy nem jól láttam. De akkor hirtelen Igorra 
gondoltam, ő mesélte egyszer, hogy Németországban a gaz
dagok télen is esznek görögdinnyét, mert akkor is van a bol
tokban, csak nagyon drága. Csakhogy ebben sem lehettem 
biztos, mert a lány aztán tényleg nem volt kiöltözve, kopott 
farmernadrág volt rajta meg valami elnyúlt pulóver. Nem né
zett ki gazdagnak, hát akkor honnan lenne ilyen nagy körtéje 
tavasszal? És ha lenne is, miért dobná ki csak úgy, ha a fele 
még jó? Vagyis hülyeség ez az egész körte-história, rájöttem 
aztán, csak arra volt jó, vagyis rossz, hogy ne tudjak elaludni 
hajnalig, pedig olyan jól lemelegedtem.



SAJTOS SZALÁMI

Nyolc óra lehetett, amikor a lány kilépett a kapun, hogy 
az utcára penderítse a szemeteshordót. A szomszédék agg
legény fia, aki már a kapuban süttette furcsamód hegyes 
sörhasát a nappal, viharosan üdvözölte a túloldalról. A 
vakondarcú szomszéd öregasszony a kerítés mögött álldo
gált, negédes mosollyal biccentett feléje, és rögtön átkiabált: 
„Összegyűlt, ugye?" „Össze biz", felelte kurtán, és befordult 
a kapun. A nagy fekete szemeteszsák egykedvűen várakozott 
a hátsó udvarban.

Éppen megmarkolta fekete nyakát, amikor becsöngött a 
telefon, beszaladt, fölkapta a kagylót. „Igen, igen, igen -  vá- 
laszolgatott régi ismerősének -  hogyne, szívesen, majd esté
re megbeszéljük". Közben lekapta a tűzről a türelmetlen zu- 
bogással fortyogó teavizet, mielőtt az valóban eloltotta vol
na a gázlángot. Ismét becsöngött a telefon. Egy ismeretlen 
banktisztviselő kezdte győzögetni ekkor, hogy vegyen már 
föl bankkölcsönt egy ismeretlen bankban, a lehető legked
vezőbb feltételek mellett. Gyorsan letette a telefont, nagyon 
gyorsan, és már ki is lépett az ajtón. A szemetet szerette vol
na végre a kapun kívül hagyni. Szerette a hétfőt, amikor az 
utcára lehet penderíteni a szemetet, aztán munkába menni, 
amikor megjön, megkönnyebbülni, hogy üres a hordó.

A zsák fekete nyakát ismét megmarkolva indult a kapu 
felé, amikor meglátta a kisfiút, amint a hordó fölé hajolva 
szakértelemmel szemléli annak tartalmát, egyelőre csak egyik 
kezével matatva benne. Nem akart ráijeszteni, ezért már 
egészen a kapuba érve szólt hozzá, vigyázva, nehogy erősen 
rádörrenjen: „Ugyan hagyjad, szívem, látod, beleöntöttem a 
hamut, nincs abban semmi jó".



A gyerek ugyanazon pillanatban kapta föl a fejét és rán
totta ki a kezét a hordóból. Riadtan rá pillantott, és már el is 
indult, sietve szedte a lábát a szomszédos ház végéig, aztán 
lassított, sétálva ment tovább, mintha valóban csak sétálga
tott volna az utcán. Mint riadt kis lepke cikázott tekintete egy 
röpke pillanatig a hordó fölött. A lány csak bámult, kezéből a 
földre zuttyant az ormótlan fekete zsák.

Szédülés fogta el hirtelen, imbolygó léptekkel igyekezett 
bemenekülni a kapun. A nap már betűzött az udvarba, a hét
fői nap iszonyú gyorsasággal kinőtt csápjai a tujafák ágai közé 
keveredve szívták magukba a napsugarakat. Szürke fátyol bo
rult hangtalanul a fák fölé.

A bejárati ajtónál villant agyába a sajtos szalámi.
Berohant, feltépte a frizsider ajtaját. A szalámirúd ott la

pult a rejtekhelyén, egymagában, az alsó polcon, legbelül.
Kezében a szalámival, az utcára érve látta, hogy a kisfiú 

már messze jár, majdnem a saroknál. Kissé oldalra görnyed
ve lépegetett, egyik kezében egy kisebb zsákot cipelt, a má
sikkal magához ölelt valamit.



APA NEM

Alighogy befordultam a hosszú utcába, láttam, hogy 
mindjárt a második háznál kint állnak vagy öten és hango
san beszélgetnek. Az egyik öregember azt kiabálta hangosan, 
hogy: „A kurva életbe a büdös cigányokkal! Tudom, hogy 
azok voltak! A nászomékhoz is azok törtek be a múlt héten, 
onnan is csak fém dolgokat vittek el. Az összes vízcsapot ki
szaggatták a falakból!" A mellette álló néni meg azt mondta 
rögtön, hogy: „Banda ez, egy átkozott rohadt banda. Ki tudja, 
kik ezek? Teli van a falu doslákokkal3. A rendőrséggel is össze
játszanak, ördög a zsírjukba."

Nem tudtam, mit csináljak. Olyan dühösen beszéltek, 
hogy attól féltem, belémkötnek majd, ha látják, hogy turká
lok. De csak egy pár barna női cipő volt a táskámban az elő
ző utcából, más semmi. Azzal nem mehetek haza. Hát úgy 
tettem, mintha nem látnám őket. Arrébbmentem néhány 
házzal, ott álltam meg egy hordónál. Az öregember rögtön 
utánam ordított, hogy: „Hát te mit csinálsz ott, te kis csirke
fogó?!" Láttam, hogy elindul felém. Úgy megijedtem, hogy 
nem bírtam elszaladni. A lábaim mintha kővé váltak volna. 
„Ki fia vagy?!" -  ordította az arcomba. Alig tudtam kinyögni, 
hogy a Lakatoséké.

Közelebb hajolt hozzám, egész közelről nézett a sze
membe, és elszörnyedtem, mert az arca egy ronda, ráncos 
kígyófejre hasonlított. Azt sziszegte: „Kik vagytok tik, hunnan 
gyűrtetek?!" Megragadta a karomat. A néni odakiabált, 
hogy: „Hagyd a gyereket, te vén bolond, ő nem tehet róla. A 
rosszvasas fia ez, hagyjad már!" Odaszaladt, közénk ugrott, 
arrébb tuszkolt és rám kiáltott: „Eredj haza! Indulj már, te,

3 doslák -  jövevény, (más nemzetiségű) jöttment



hallod-e?! Ne is gyere többet ebbe az utcába, ha nem akarsz 
magadnak bajt!"

Ekkor tértem magamhoz. Reszketni kezdtek a lábaim, 
futni próbáltam, de olyan volt, mint amikor álmomban futok 
és nem haladok.

A vénember utánam üvöltött: „Bepörölöm a rohadt apá
dat! Szóval így szedi össze a rosszvasat az ingyenélő rohadt 
gazember! Méghogy a doslákok! Nem kell ide doslák! Itt él
nek köztünk a szemetek. Na mondd meg neki, te kis szemét
ivadék, hogy a nyakára zúdítom a rendőrséget, abban biztos 
,lehet!"

Megfordultam, és láttam, ahogy az öklét rázza és habzó 
szájjal ömlik belőle a szitok. Az összes ijedség elszállt belő
lem. Megálltam az út közepén, és azt kiabáltam, hogy: „Nem 
igaz, nem igaz, apa neeeeeeeeeeeeeeeeeeeemü!"

A kígyófejű ordított: „Takarodj, mert ha utolérlek, kibe
lezlek, te kis piszok senkiházi!"

Ekkor kezdtem el futni. Haza akartam érni, csak haza. 
„Apa nem, apa nem, apa nem, apa nem, apa nem..." - liheg
tem a lépéseim ritmusára egészen hazáig.

Apa a lovakat itatta épp az udvaron. Ledobta a vödröt, 
szaladt elébem: „Mi történt? Gyere ide, hadd nézzelek! Csu
pa víz vagy... Ki bántott?! Mondjad már, ki bántott, mi történt 
veled, kisfiam?!"

Alig tudtam megszólalni. Akkor azt mondtam: „Csak 
egy kutya... Megzavart egy kutya". Apa átnyalábolt, én meg 
hagytam, hogy megmosdasson, levesse a pulóverem, a nad
rágom, végignézzen rémülten, hogy nincs-e harapás rajtam, 
aztán bevigyen a házba, mint egy kisgyereket.



MAMA KÁVÉT NÉZ

A Robi bácsi autója olyan halkan zúg, hogy alig hallom. 
És nagyon jó ezen a széles hátsó ülésen ülni, ki lehet rajta 
nyújtózni, akár egy díványon. Mégse örülök most ennek az 
autózásnak, mert hazafelé megyünk, és tudom, hogy holnap
tól újra kezdődik minden. A tanító bácsi megint ezt fogja ne
kem mondogatni: „Háromnegyed nyolcra kell jönni az isko
lába, minden este meg kell mosakodni, minden reggel meg 
kell fésülködni, ha ilyen meleg van, elég rajtad egy rövid ujjú 
póló, minek három egymás tetején, szerdán hozni kell a rajz
blokkot, Jancsika. Ma hétfő van, hát nem holnap kell hozni, 
hanem holnapután. De már látom, megint hiába beszélek, te 
mindenen csak nevetgélsz. Nem kell mindenen nevetni."

Mert ilyeneket szokott nekem mondogatni a tanító bácsi, 
mindig csak nekem, más senkinek az osztályban. Azt is, hogy 
háromnegyed nyolc az nem egészen nyolc. Mégse tudom be
játszani ezt a félig nyolcast sehogy. Reggel, amikor a mama 
ébreszt, már látom, hogy ma se lesz másképp, mert olyan 
szúrósan néz rám, ahogy szokott is minden reggel, ha már 
sokan ülnek az előszobában. Sietni kell ilyenkor a mosdással, 
azt tudom, meg azt is, hogy nem szabad lábatlankodni, ha 
a mama kávét néz. Ha meg nagyon álmos vagyok, és lassan 
haladok a készülődéssel, akkor a mama bejön, magához ránt, 
és súgva mondja, de úgy, hogy megijedek, mert felvonja a 
szemöldökét, és az a szeme, ami furcsán áll, egészen nagyra 
nyílik: „Indulj már, ne késtess". Ilyenkor csak fél bögre tejet 
sikerül meginnom, és már adja is a hátamra a táskát, a kezé
vel eligazítja a hajam, úgyhogy indulhatok. Az előszobában 
kávészag van meg cigarettaszag, már négyen-öten üldögél
nek ott, isszák a kávét, beszélgetnek, szívják a cigarettát. 
Engem jól megbámulnak, míg végigmegyek köztük, rám mo



solyognak, de én nem mosolygok rájuk, mert nagyon rossz 
kedvem van ilyenkor. Úgy ülnek ott, mint akik otthon érzik 
magukat, nekem meg iszkolnom kell kifelé, mint ha nem is 
itt laknék. Amikor az udvarra érek, már kezd megjönni a ked
vem, mert a kutyám mindjárt körülugrál, és így, ugrálva kísér 
a kapuig, aztán meg folytatódik a jókedvem, mert az iskolába 
megyek, ahol nincs se kávészag, se cigarettaszag. Ott csak az 
a rossz, hogy amikor odaérek, sose lehet mindjárt bemenni, 
mert kijön a takarító néni, és azt mondja, hogy: „Jancsika, 
még csak negyed nyolc van, hányszor mondtam már, hogy ne 
gyere ilyen korán az iskolába!" De én ezt se bánom olyan na
gyon, így legalább van időm egy jót körhintázni a táskámmal 
az iskola előtt a széles betonúton. Ezt úgy csinálom, hogy jól 
meglendülök, és forgok-forgok egy helyben, mindig gyorsab
ban, vagyis én vagyok a körhinta, a táskám meg repül velem 
körbe-körbe a hátamon. Olyan hosszúk rajta a szíjak, hogy 
forgás közben egész elröpül a hátamtól, vagyis úgy száll, mint 
a gyerekek a körhintán. És ez nagyon nevetséges. Csak ne
vetek, nevetek, forog velem a világ, míg táskástól a földre 
nem pottyanok. Persze egy idő után odajön a takarító néni, 
hogy hagyjam már abba, nem szabad rendetlenkedni az isko
la előtt. De akkor is abba szoktam hagyni a körhintázást, ha 
érkeznek a biciklis nénik, akik az elsősöket hozzák az iskolá
ba, mert tudom, hogy akkor már be lehet menni az udvarra 
sorakozni. Én is elsős vagyok, de én mindig gyalog járok, bi
ciklivel sose.

Ma autóval utaztam, majdnem egész Magyarországig. 
Ha ezt elmesélném az osztályban, nem tudom, ki hinné el. 
Talán még a tanító bácsi is nagyot nézne. Pedig még mindig 
itt ülök a szép sárga autó hátsó ülésén. Az autóban nagyon 
nagy csönd van, csak néha hallom, ahogy a szomszéd néni 
kifújja az orrát és szipog.

A hátsó ülés, amelyen ülök, csupa morzsa, mert már az 
egész doboz töltött kekszet elrágcsáltam, a kólából is alig ma



radt valamennyi. Én most azt se tudom, hogy miért hallgat 
ilyen nagyon a szomszéd bácsi. Azért biztos nem haragszik, 
mert lemorzsáltam az ülést. Amióta ismerem, soha nem volt 
rám mérges, csak ma, amikor megtaláltak az autója csomag
tartójában. Hiába magyaráztam, hogy én csak meg akartam 
javítani az életét, hangosan káromkodott, és azt mondta, 
hogy: „Most már hallgass, a kurva életbe, mert rögtön agyon
ütlek." Erre elhallgattam, és akkor se mertem szólni semmit, 
amikor jó erősen megfogta a kezem, és elindultunk egy szür
ke ház felé, jött a szomszéd néni is, meg két rendőr bácsi, és 
bementünk abba a házba. Engem bevezettek egy orvos néni
hez, akinek olyan vastag szemöldökei voltak, hogy megijed
tem tőle, meg jó nagy, kampós orra, rövidre nyírt haja, vagyis 
olyan volt, mint egy ijesztő bácsi szoknyában. Azt mondta, 
mindjárt az elején, hogy most le kell vetkőznöm meztelen
re. Rögtön mondtam, hogy azt már nem, hát nem vagyok 
himlős. De az orvos néni ekkor nagyon elkomolyodott, és 
behívta az előszobából a fehér ruhás nagylányt, aki hirtelen 
úgy elkapott, hogy mozdulni se tudtam, és nagyon gyorsan 
meztelenre vetkőztetett. Olyan gyorsan, hogy egyrészt meg
könnyebbültem, mert így se ő, se a vastag szemöldökű nem 
láthatták, hogy épp a szakadt alsó trikó van rajtam. Az orvos 
néni felvonta a bozontos szemöldökeit, és átvizsgáltjói meg
nézett elöl-hátul, hiába mondtam, hogy nem vagyok beteg. 
Kérdezte, hogy mitől van ez a két csík a lábam szárán. Elő
ször eszembe se jutott, mondom, nem tudom. Erre behívta 
a szomszéd bácsit és a szomszéd nénit, rájuk kiabált, hogy 
nézzék csak meg azt a két csíkot, és mondják meg, honnan 
van, meg valami olyasmit is mondott nekik, hogy ne játsszák 
itt az ártatlant. Én meg csak figyeltem őket, nem értettem 
épp semmit az egészből, mert ők semmit nem játszottak, 
csak álltak, és nagyon fehér volt az arca mindkettőnek. Ak
kor hirtelen eszembe jutott, hogy a múlt héten kilestem a 
mamát, ahogy füstölte azt a sánta nénit, aki a bolt mellett la



kik, és úgy elkezdtem nevetni, hogy alig tudtam abbahagyni, 
mint akkor is, amikor az ajtóüvegen keresztül láttam, ahogy 
a mama letakarja a sánta nénit egy piros függönnyel, és egy 
füstölgő kanállal járkálni kezd körülötte, közben meg valamit 
énekel. Ha nem láttam volna akkor, hogy a sánta néni van a 
piros függöny alatt, tán meg is ijedtem volna, mert úgy né
zett ki, mint egy piros bumbus4, vagyis mintha a mama egy 
bumbusnak énekelt volna füstölés közben. És akkor végre le 
tudtam állni a nevetéssel, hogy megmondjam az orvos né
ninek, hogy most már emlékszem, a mama vert el egy vesz- 
szővel, amikor meglestem, amint füstölte a bumbust, de a 
vessző csak a lábam szárát érte, mert sikerült elszaladnom. 
A csúnya orvos néni akkor azt mondta a nagylánynak, hogy 
öltöztessen fel, aztán leültetett a székre, és annyi butaságot 
kérdezett tőlem, hogy mindre tudtam felelni. Már arra gon
doltam, hogy ajaj, miért nem kérdez éntőlem ilyeneket a ta
nító bácsi, hogy lássa végre, mennyi mindent tudok. Mert 
olyanokat kérdezett ez a csúnya orvos néni, hogy hány éves 
vagyok, mi a nevem, van-e testvérem, milyen színű a lámpás 
az asztalon, hány lába van ennek a széknek, amin ülök, meg 
más szamárságokat. Akkor azt mondta, hogy: „Jól van, eny- 
nyi elég lesz", és végre kimehettünk onnan. De akkor meg 
leültettek a másik szobában, a szomszéd bácsiékat kiküldték, 
és három rendőr bácsi ült le velem szemben. Hoztak nekem 
szendvicseket meg almaszörpöt, és rám akarták fogni, hogy 
engem a szomszéd bácsiék raktak be az autójuk csomagtar
tójába.

Én rögtön mondtam, hogy ez nem igaz, meg azt is, hogy 
én magam feküdtem be a csomagtartóba, ők nem is látták, 
mikor befeküdtem, nyitva volt a csomagtartó, ők meg be
mentek valamiért a házba, akkor feküdtem be, a takarók alá, 
és nincs semmi bajom, az úton még aludtam is, jó meleg volt 
a csomagtartóban, a takarók között. És mindezt azért csinál
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tam, mert azt gondolom, hogy örülnének, ha lenne gyere
kük. Úgy terveztem, hogy majdcsak odaérnek egyszer Ma
gyarországra, és előveszik a takarókat a csomagtartóból, én 
meg akkor kiugrók onnan, és elmondom nekik, hogy mit kell 
tenni. Ezt előre kigondoltam, még tegnap, amikor átmentem 
hozzájuk a kiskutyákat megnézni, és mondták, hogy nagyon 
fogok nekik hiányozni, mert másnap délután két órakor indul
nak Magyarországra, és két hétig nem lesznek itthon. Akkor 
hazamentem, és azon törtem a fejem, hogy milyen egyszerű
en megjavíthatnám az életüket, ha elmennék velük Magyar- 
országra, mind a hárman ott maradnánk, és én lennék az ő 
gyerekük. Mindig örülnek, ha átmegyek hozzájuk, Robi bácsi
nak szoktam segíteni a garázsban meg a kertben. Még hintát 
is csinált nekem náluk az udvaron, és tőle kaptam a kutyá
mat. A néni pedig, ha éppen esznek, mikor átmegyek hozzá
juk, nekem is tesz tányért az asztalra. Van egy mackós tányér
juk, abból szoktam én enni. Hát ezért gondoltam, hogy jól 
meglennénk hármasban. Akkor megkérdezte az egyik rend
őr bácsi, hogy a mamámat nem sajnáltam volna itt hagyni? 
Erre csak azt tudtam mondani, hogy nem tudom, nem jutott 
eszembe, hogy sajnálnom kellene. Meg hogy a mamának is 
könnyebb lenne az élete, ha én nem vele élnék, nem kellene 
korán reggel töltögetnie, meg idegeskednie azon, hogy olyan 
lassan készülődök, hanem nyugodtan nézhetné a kávéscsé
széket. És a nagymama se szidná többet a mamát, ha néha 
eljön, és a mama panaszkodik rám, hogy sokat rosszalkodók, 
nem hallgatok rá, meg mindig a szomszédban vagyok. Akkor 
a nagymama azt szokta mondani, hogy: „Ha összeszedted, 
neveld!". Nem értem én egészen, miért kellett a mamának 
engem összeszednie, talán szét voltam esve, amikor kicsi vol
tam? De ez jót nem jelent biztos, mert a nagymama mindig 
mérgesen mondja. A szomszéd néni meg soha nem néz ká
vét, és soha nem füstöli a bumbust. És ha én az ő gyerekük 
lennék, akkor nekem is jobb lenne, mert nem kellene soha



többet olyan korán kelnem, hanem mennék szépen három
negyed nyolcra iskolába. Majd a szomszéd bácsi megmonda
ná nekem, mikor kell indulnom, ő biztos meg tudná monda
ni, mert okos ember.

De a rendőr bácsi úgy látszik, nem hitt el ebből nekem 
semmit, mert azt mondta, hogy: „Jancsika, most hagyjuk 
ezt a mesét, inkább próbáljál visszaemlékezni, hogy mielőtt 
indultatok, adtak-e neked a szomszéd bácsiék valamit inni." 
Meg még azt is mondta: „Ne féljél semmitől, Jancsika, itt biz
tonságban vagy, nem bánthat senki, a szomszéd bácsiék se."

Akkor már nem tudom pontosan, mi történt, csak azt 
tudom, hogy nagyon megijedtem, mi lesz most, ha itt bezár
nak. És sírni kezdtem, és kiabáltam, hogy a Robi bácsiékhoz 
akarok menni, az ajtóhoz rohantam, megpróbáltam kinyitni, 
de a rendőr bácsi rögtön megfogott, én meg még kiabáltam 
egy darabig, aztán nem emlékszem semmire, csak arra, hogy 
nagyon fáradt voltam, és szédülni kezdtem, és azt se értem, 
hogyan kerültem aztán a Robi bácsi ölébe. Olyan volt, mint
ha ott ébredtem volna fel, a fejemen valami vizes zsebkendő 
volt, és a Robi bácsi azt kérdezte, hogy jól vagyok-e. A szom
széd néni meg mellette ült és az arcomat simogatta. A rendőr 
bácsik le-föl sétáltak a szobában, előkerült az orvos néni is, 
aki bácsira hasonlított. Lefektettek egy ágyra, a csúnya or
vos néni még egyszer megvizsgált, és azt mondta, egészen 
halkan, hogy: „Rendben van, menjenek, vigyék haza ezt a 
gyereket." Akkor már egészen helyre álltam, és a Robi bácsi 
kézen fogott, mentünk az autóhoz, de mielőtt beültetett vol
na, a szomszéd néni azt mondta: „Várjál, veszek neki valami 
édességet."

Hát így történt. És most megyünk hazafelé.



JAJISTENEM

-Jajistenem -  nyögte az anya elhaló hangon, a tálba ej
tette a zöld borsószemeket, és a szívéhez kapott.

-  Ne mozduljál... -  szólt az apa, és a gyerekekhez lé
pett.

-  Legyetek jók, a mama rosszul van -  mondta halkan, 
de élesen a két kislánynak, akik a régi díványon üldögélve 
babáztak, vihorásztak közben.Tízéves lehetett az egyik, óvo
dáskorú a másik. Az ágy kisebb vásárra emlékeztetett, terítve 
volt babaruhákkal.

A két gyerek egymásra nézett, majd anyjukra, aki szívére 
szorított kézzel, ölében a borsós tállal, egyenes háttal ült a 
konyhaasztal melletti hokedlin. Egyenes testtartása éles el
lentétben állt lecsüggesztett fejével, szenvedő arckifejezésé
vel, az üres tekintettel, azzal, ahogyan maga elé bámult. Hal
dokló szentek testtartása és tekintete volt ez, azoké a mártí
roké, akik rég beletörődtek abba, hogy nekik ilyen a sorsuk, 
hát halálukig tűrik szótlanul, ha kell, közben azzal is tisztában 
vannak, hogy rájuk majd csak a haláluk után figyel fel, a meg
hatottságtól végre letaglózva, az egész világ.

Az apa csöndben rakta le kezéből a régimódi tűzhely elé 
az aprófát, leült a sámlira, várt. A nagyobbik gyerek valami 
szoknyácskát varrogatott a meztelen kaucsukbabának, a hely
zet feszültségétől a művelet komolyságába bújva, s magába a 
műveletbe, amiből szerencsére fel sem emelhette a tekinte
tét. A kicsi szemével az anyjára tapadt, maga is mozdulatlan
ságba merevedve. Érezte a jeges rémület ismerős szorítását, 
amely hideg páncélként ejtette foglyul testét, ádáz ellensé
gességgel űzve ki tüdejéből a levegőt. Alig mert lélegzetet 
venni. Anyját nézte, rimánkodó arccal: hogy ne haljon meg, 
jaj, ne haljon meg most. Hogy élje túl, mint már annyiszor.



És néhány perc elteltével hálásan vette tudomásul, hogy 
anyja, a számára ismeretlen, sötét erőktől meggyötört anyja 
ismét legyőzte a halált.

Mert mozdult a templomi aranykeretbe ágyazott kép, 
az anya sóhajtott egy rövidet, az összhatás kedvéért még 
egy ideig megadóan arcán viselve a mártírok minden szen
vedést vállaló tekintetét, majd újabb zöldborsócső után 
nyúlt a tálba.

Az apa megkönnyebbülten ugrott fel a sámliról, hogy 
végre egy pohár cukros vizet vihessen neki oda, amit az asz- 
szony rendre elutasított, hogy nem kell, majd jobb lesz, már 
jobb egy kicsit, de amit a férje, kedves erőszakossággal, min
den alkalommal belediktált valahogy. Mint ahogyan most is.

*

A kicsi találkozott már a halállal. Négyéves volt, amikor 
elvitték egy temetésre, csak őt, a testvérét nem, mert az is
kolában volt éppen, aznap délután. Anyja akkor már második 
napja járkált riadt tekintettel a házban, ügyetlenül és kap
kodva végezte a házimunkát, s közben gyakorta ezt suttogta: 
„Jaaaj, Orbán..." Aznap reggel, amikor megtudta a vészhírt, 
rémülten sietett haza, hogy elmondja a férjének, remélve, 
hogy ezzel sikerül majd egy kicsit enyhítenie saját felindult- 
ságán. A kicsi épp szilva lekváros kenyeret evett a konyha- 
asztalnál, amikor anyja szinte bebukott az ajtón, lerogyott 
az egyik hokedlira, és férje kérdésére, hogy mi történt vele, 
azt felelte, furcsamód felemelve hangját, hogy: „Orbán meg
halt". A férfi megrökönyödésére aztán sírva mesélte el, hogy 
a fiatal rokonfiú motorkerékpárral vágódott el a sorompónál 
a síneken, s hogy ott, azonnal szörnyethalt. A kicsi, kezében 
a lekváros kenyérrel, némán hallgatta a drasztikus beszámo
lót. Utána alig tudta legyűrni a megmaradt három-négy fa
latot, a kenyér szikkadtabb lett, a lekvár mintha vesztett vol
na édességéből. És erősen figyelte anyját aznap is, másnap



is, látta, hogy riadt, összetört. A kislány szorongott, mi lesz, 
hogy ha anyja megint a szívéhez kap, hisz most különben is 
erőtlennek látta. Félelme másnap enyhült valamelyest, mert 
bár anyja még mindig gyakran suttogta hervadozva a „Jaaaj, 
Orbán..."-t, a gyerek mintegy bizonyítékként könyvelte el az 
eltelt időt, hogy ha eddig nem kapott a szívéhez, mégis elég 
erős talán, és ezután sem fog. Aznap mindenesetre csak 
bent játszogatott, hogy szemmel tartsa anyját.

A szülők délután feketébe öltöztek, rá egy kis rózsás ru- 
hácskát adott az anyja, azzal, hogy: „Most megyünk a ház
hoz". Rosszat sejtetően, fáradtan és beteges hangon mondta 
ezt, olyannyira, hogy a gyerek nem mert kérdezni semmit, 
annyit sem, hogy a ház vajon a „Jaaaj, Orbán..."-nal kapcso
latos-e, bár a gondolat beléhasított, hogy egész bizonyosan 
igen.

*

A halottasház belső szobájából hátborzongató sikoltozá
sok hallatszottak ki az udvarra, időnként a halott anyjának 
érthetetlen, a fájdalomtól eszelősre torzult monológja csa
pódott a sikoltások közé. A kicsi erősen kapaszkodott anyja 
kezébe, amíg végigmentek az udvaron ácsorgó, fekete ruhás 
rokonok varjúhada között, hogy bejuthassanak a házba. Csak 
a halottas szoba fülledt, gyertya- és nehéz, fekete posztóru
ha szagú ajtajáig jutottak be, mert ott az anyja megingott, 
apjára dőlt, aki rögtön megfogta, kivezette, s a kicsi nyomult 
utánuk. Anyja gyorsan magához tért a friss levegőn. Amikor 
a halottat kihozták a szobából, s az udvar közepén elkészített 
ravatalra helyezték, hogy a pap búcsúbeszéde és ceremóni
ája következhessen, iszonyodva ugyan, de látni szerette vol
na mindenki, a legközelebbi hozzátartozóknak pedig illett a 
koporsó közvetlen közelében állniuk. Az apa felsorakozott a 
férfiakhoz, akik a lobogókat vitték, maga is ilyen tisztségben, 
az anya pedig, kézen fogva a kicsit, áttört a fekete ruhás tö
megen, amely engedelmesen nyílt szét, s egészen a kopor



só végéig engedte őket közel menni. Olyan gyorsan történt 
mindez, hogy a kicsi néhány perc elmúltával már azon vet
te észre magát, hogy anyja felemeli, a koporsó szélére állít
ja, s ahogy lenézett, lábacskái előtt egy fekete hajú, lila és 
szürke arcú valamit látott feküdni a csipkés kispárnán, állig 
fehér lepellel betakarva. Egy szemben álló, bajszos, sovány 
férfi buzgón fényképezte a jelenetet. A kicsi nem értette ezt 
a találkozást, nem tudta, hogy fehér harisnyás lábacskái alatt 
közvetlenül ez itt a halál. Rémületét a halott eltorzult arcá
nak döbbenetes közelsége valami kimondatlan rosszindulat
tal ellene irányuló lidércnyomássá változtatta, s a fényképész 
jelenléte még inkább zavarba ejtette: volt már néhányszor 
fényképésznél, ahol mindig mosolyogni kellett, ám most sen
ki sem mondta ugyan, hogy mosolyogjon, de a gép kattogott, 
többször is, pedig senki sem mosolygott, sőt, a szerencsét
len anya aléltan borult a nyitott koporsóra, és a sok fekete 
ruhás idegen, akik közül a kislány egyetlen ismerős arcot 
sem volt képes felismerni, hangosan sírt, zokogott. A gyerek 
a halottat bámulta meredten, és csak egyetlen gondolat járt 
az eszében, az, hogy ez a rettenetes arc éppen azért fekszik 
fordítva, hogy egyszer csak megforduljon, kinyissa a szemét, 
majd felemelje kezét a lepel alól, és lehúzza őt oda, maga 
mellé, dühösen begyömöszölve testét a lepedő alá. Olyasmi, 
hogy nem él, meg sem fordult a fejecskéjében, maga a tény 
egyszerű jelentését is képtelen volt feldolgozni. Látott már 
döglött békát, eltaposott bogarat, elvágott nyakú csirkét, ám 
a koporsó szélén álldogálva agya minden kis atomját a ret
tenet töltötte ki, ami helyet sem hagyott bármiféle gondol
kodásnak. Anyja kezeit érezte a derekán, aki tartotta, s neki 
nem jött hang a torkán, de megfordulni sem mert.

A temetés elmúltával sokáig félt a sötéttől, egy ideig már 
alkonyaikor elővette a furcsa szorongás, ám nővére jelenléte 
enyhített félelmein; egy ágyban aludtak még, s hozzá bújva 
nem érezte magát teljesen védtelennek. Gondolataiból kí



vül rekedt a lehetőség, hogy anyjának mesélje el, mennyire 
rettegésben tartja a lilásszürke, szörnyű arc, a mélyen ülő, 
lecsukott szemek.

*

Anyja szívszúrásai állandóan köztük rejtőzködő, som- 
polygó ellenségként telepedtek be életükbe, Időközönként 
lecsapva rájuk. A kicsi végül elfogadta ezeket a vészhelyzete
ket, sorra legyőzve magában a megélt szorongásos állapoto
kat, s egy Idő után a megkönnyebbülések Is kesernyés ízűvé 
váltak, hisz a helyzet később sem oldódott meg véglegesen. 
A kislány számtalanszor megvlgasztalódott, hogy anyja élve 
került ki rosszullételből. Igaz, hogy jön a szívszúrás, gondol
ta végig nemegyszer, akkor csöndben kell lenni, és félelme
tes az egész, de érdemes csöndben kibírni, mert akkor any
ja megmarad. Szinte hálát érzett nővére Iránt, hogy létezik, 
hogy sokat vannak együtt, sőt, apja Iránt Is hálát érzett, ha 
az éppen Itthon volt, amikor az anyja a szívéhez kapott (ez 
legtöbbször éppen olyankor történt). A kicsi ezért nem me
sélt félelmeiről apjának sem, nehogy akkor megbomoljon ez 
a kialakult folyamat, mely egyféle riasztó rendként működött 
már, amibe bele lehetett törődni, s el lehetett viselni: anyja 
váratlanul a szívéhez kap, az apa rájuk szól, legyenek jók, ők 
rögtön elcsöndesednek a nővérével, hogy jóvátegyék rosz- 
szaságukat, amivel anyjuk rosszullétét okozták, úgy elhallgat
nak, hogy még csak meg se pisszennek, riadtan várakoznak 
valameddig, ám ott az apjuk, az erős, az okos bajtárs, aki In
tézkedik, aki kivárja velük, míg anyjuk sóhajt, leveszi kezét 
a szívéről, ekkor vizet visz neki, megltatja, megslmogatja, s 
az anya valóban jobban lesz ettől, folytatja a házimunkát, és 
néhány napig nyugalom van.

A temetés óta azonban jobban felfigyelt anyja kedvenc 
szavajárására Is, amely eddig Is úgy hangzott el hideg, téli es
téken, mint valami furcsa, érthetetlen és láthatatlan vész elő
rejelzése: „Olyan hideg van odakint, hogy reggelre megfagy a



halottak hasáig". A kicsi számára értelmet nyert ez a mondat 
-  először csak az volt az értelme, hogy ez valami rettenetes, 
majd felvillant előtte a lilásszürke, irtózatos arc, amely dühös 
volt a mondat elhangzásakor, félelmetesen dühös, mozdult 
a szemhéja, hogy felnézzen, sötétlila szája nyílásnak indult, 
hogy valami rettenetest mondjon, hogy tiltakozzon, dühöng
jön, előhúzza csontos kezeit a fehér lepel alól, s megragad
ja őt, mert gondolni merészelt rá, megragadja anyját, mert 
ilyent mert mondani, ilyet mert kívánni neki, a kísérteties, 
hatalmas erejű szörnyetegnek, hogy egészen a hasáig csont
keményre fagyjon a föld, s a gödörben, ahová látta, hogy a 
koporsót tették, ne legyen nyugodt álma a rettenetes hideg
től, hanem kegyetlen haragra gerjedve keljen föl onnan, jöj
jön el értük, érte és anyjáért, hogy levigye őket magához, így 
állva kegyetlen bosszút ezekért a szavakért.

A kislány várta, hogy múljon már el a tél, olvadjon el a 
hó, amiben eddig annyira szeretett játszani, és legyen végre 
meleg, hogy anyjának ne kelljen már emlegetnie a hideget, a 
fagyot, a halottak hasát.

*

S a tél lassan, igen lassan múlott.
A kicsi furcsa nyöszörgésre ébredt egy éjjel. Egészen sö

tét volt még, nővére egyenletes szuszogással, békésen aludt 
mellette. A furcsa, nyugtalanító hangok a szomszéd szobá
ból, a szülőkéből szűrődtek ki.

A kislány mozgolódni kezdett a dunyha alatt, maga is nyö- 
szörgött egy ideig, nehezen tért magához, mert valahol az 
álom és az ébrenlét határán súlyosan telepedett rá a szokat
lan, kusza hangokból összeállt nehezék. Verejtékes arccal ült 
föl az ágyban, és a szemközti ajtó sötét üvegtábláira bámult. 
Riadtan figyelte a szobából tompán áthallatszó ágycsikorgás 
ritmikus, ám számára ismeretlen, idegesítő hangjait, melyek 
közé emberi sóhajok nehézkes légáramlata vegyült. Kábán



és rémülten hallgatta egy ideig, mígnem teljesen kiment az 
álom a szeméből, és abban a pillanatban, amikor agya éppen 
kitisztult, s legelső beugró gondolata próbált rajta segíteni 
úgy, hogy a furcsa neszeket szülei jelenlétével kapcsolja ösz- 
sze, anyja ziháló, elfojtott sóhaját hallotta: „Jajistenem...", 
majd rögtön utána apja jól ismert mackóhangját, ám nem 
értette, mit mond. A kicsi dermedten ült az ágyban, a szá
mára egyre riasztóbb „szóváltást" hallgatva, hisz anyja már 
többször ismételte el sóhajtva, hogy: „Jajistenem...", amire 
apja rendre, s a kicsinek úgy tűnt, ellentmondást nem tűrő 
hangon válaszolt, majd egyszer, s utána még egyszer fájdal
mas jajkiáltássá fajult a „Jajistenem...", nagyot csikordult az 
ágy, majd hirtelen csönd lett, nagy csönd. Rövid idő múlva 
apja reszelős, ismerős horkolását hallotta. A kicsi dermedten 
figyelt, valami moccanást várt, hangot, sóhajt akár, valami 
neszt, amiről biztosan meg tudta volna állapítani, hogy az 
anyjáé. A szomszéd szobát azonban a trombitáló horkolás 
fülsértő zenei akkordjai uralták, és ellenségesen, diadalitta
san telepedtek a gyerekszobára is, harsányan elnyomva a na
gyobbik kislány csöndes szuszogását.

Már világosodott, s a gyerek még mindig mozdulatlanul 
várakozva üldögélt az ágyban. És akkor megszűnt a horkolás, 
s azzal együtt hatalmas méretűre dagadt a csend. Az ismerős, 
jeges rémület nyilallását érezte, azét a rémületét, amely min
dig mellkasa szorításával kezdte támadását. Folyni kezdtek a 
könnyei. Lassan lefelé csúszott az ágyban, majd még lejjebb, 
és még, egészen a dunyha alá. Oldalt helyezkedett, nővére 
pizsamás lábához fúrva fejecskéjét. Jó meleg volt a dunyha 
alatt, jó sötét meleg. Néhány pillanatig a magát az álomba sí
rás vigasztaló érzése öntötte el ebben a puha, sötét, kis testét 
oly egyértelműen befogadó birodalomban. Hirtelen furcsa 
szédülés fogta el, levegőért kapkodott, ám nem volt levegő, 
még annyi sem, amennyi mégis igen, hisz a sírástól orrocs- 
kája is teljesen bedugult. Egy pillanatban még megpróbálta



ledobni magáról a dunyhát, de kezei visszahanyatlottak, zsib
badást érzett, majd kicsusszant alóla az ágy, zuhanni kezdett, 
kezeivel-lábaival próbálva útközben kapaszkodót keresni.

Nővére erre a már-már erőtlen, görcsös rángatózásra 
neszeit föl álmából. A kicsit kereste maga mellett, majd, hir
telen becsapódó rémülettel érzékelve lábánál valamit, vala
mi puhát, iszonyodva lendítette magasra a dunyhát.

-  Mamaaa! -  sikoltotta el magát. -  Mamaaaü! Jaj, a 
Babiii!!!

Az anya kócosán, szédelegve, fejvesztetten rohant ki a 
szomszéd szobából, gyorsan fel kattintottá a villanyt. Sikoltva 
ugrott az ágyhoz, amelyen a kicsi feküdt oldalt fordulva, köny- 
nyes arccal, elkékült szájacskája félig nyitva. Addigra az apa 
is ott termett, kirohant a konyhába, vízért. Mire a következő 
pillanatban a szobába ért, a kicsi megnyikkant, megmoccant, 
gyengécske hangon felköhögött.

Az apa felvette, élesztgette, mosdatta, közben dadogva, 
sírva-nevetve ismételgette:

- J ó  lesz, jó, nézd, nyitja a szemét, édes kislányom...
Az anya és a nagyobbik gyerek falfehéren, kábán, resz

ketve bámulták. A kicsi már lélegzett, az apa ölébe vette, 
mosdatgatta még, már ivott is egy picit.

-  Jajistenem... -  szólalt meg az anya, és föléje hajolt. -  
Nem értem, nem értem...mit keresett a dunyha alatt?!



A NAP

Én szeretek a napba nézni. A tanító néni mesélte, hogy 
a nap közelről nagyon sütős. Ezért jó, hogy én egész lent va
gyok a földön, a nap meg magasan az égen, mert így nem 
olyan sütős. Amikor olyan szép sárgásán süt, kiállók az udvar 
közepére, és jól felemelem a fejem. Nézek a napba. Az olyan 
akkor, mintha benne volnék az egész világban és az egész vi
lág ilyen jó meleg lenne. Akkor tudom, hogy a nap is ugyanígy 
gondolja, mert ő meg rám néz azzal a sok sugarával, fölmele- 
gíti az arcomat meg a füleimet is. Jó barátságban vagyok én a 
nappal. Azt is láttam többször, amikor a napraforgó a nap felé 
fordítja az arcát. Vagyis éppen úgy tesz, mint én, ha az udva
ron állok és nézek a napba. De ezt nem a napraforgótól les
tem el, hanem egészen kicsike koromban is csináltam, pedig 
akkor még nem is tudtam, mi az a napraforgó. Mondtam már 
a tatámnak is, hogy próbálja meg, legalább egyetlenegyszer, 
álljon ki az udvar közepére, és nézzen a napba. Mert az én ta
tám elég fázós is különben. Amikor fél négykor hazaér, hideg 
a keze-lába, az orra piros, mert egész nap a hideg hangárban 
javítja azokat a nagy büdös kamionokat. Ő hívja őket így. És 
mindig örül, ha bejön a konyhába és ott jó meleg van, mert 
Bözsi néni már reggel begyújt a cserépkályhába. A tatám ak
kor a kályhának támasztja a hátát, és azt mondja, hogy hű, de 
jó meleg, meg hogy lefagyott hazáig a bicikliről. Akkor Bözsi 
néni hazamegy, a tatám meg leveszi a sparheltről az ételt, 
megterít és ebédelünk. Ilyenkor szoktam neki mesélni a nap
ról, de mindig azt mondja, hogy hagyjad már kisfiam ezt a 
butaságot. Most már hagyom is, mert a múlt héten még azt 
gondoltam, hogy megpróbálok még egyszer, mindent bele
adni a dologba. És elmagyaráztam a tatámnak, hogy én tisz
tában vagyok azzal, hogy ő sokkal magasabb, mint én, azt is



látom, hogy ha jön be az ajtón, kicsit le kell hajtania a fejét, 
hogy beférjen, nekem meg nem kell. Úgyhogy neki persze 
hogy egy kicsit veszélyesebb lenne a napba nézni, mint ne
kem, mert ha kiállna az udvar közepére, mikor süt a nap, sok
kal közelebb lenne a naphoz, az meg, mondta a tanító néni is, 
minél közelebb megyünk hozzá, annál sütősebb. A megoldás 
egyszerű mégis, mondtam a tatámnak. Csak leülne a kisszék- 
re az udvaron és a nap felé emelné föl a fejét, akkor is szépen 
fölmelegítené a nap az arcát meg a füleit, gondolom, a kezeit 
és a lábait is, ha hazaér és lefagyott a bicikliről. A tatám ekkor 
már nevetett egy kicsit, és azt mondta, hogy ez még nagyobb 
butaság, mert a kályha szerinte jobban felmelegíti, mint a 
nap. így aztán nem mondtam tovább, mert gondoltam, hogy 
amit még mondanék, azt már talán szamárságnak nevezné, 
azt meg már nem szerettem volna hallani. Mert hozzá kellett 
volna még tennem, hogy ha a napba nézek, ő meg a sugarai
val rám, akkor nemcsak hogy felmelegít, hanem utána soká
ig, akár egészen estig is jókedvű vagyok. Ezek szerint a nap 
sugaraiban benne van a sok jókedv, és csak nézned kell bele, 
főleg ilyenkor, mikor már hűvösebb az idő, és a nap mindjárt 
ad neked abból a sok jókedvből annyit, amennyit csak akarsz. 
Ezt fontos lett volna még elmondani, mert szeretném, ha az 
én tatám is kapna belőle. Hogy aztán sokáig jókedve legyen. 
Mert nagyon szeretem én, ha esténként társasjátékozik meg 
kártyázik velem. Mesét is olvasunk meg tévézünk együtt, de 
az én tatám, ha mosolyog is a társasjátékozás elején, aztán 
már nemigen mosolyog, hanem elkomolyodik, de azért nem 
hagyja abba a játékot. Nekem sose mondja, hogy nincs kedve 
játszani velem, és játszik is, de valahogy úgy van ez, hogy ked
ve az van, de nagyon kevésszer van jókedve. Ha jókedve van, 
akkor a hangja is mosolyog, amikor mesél nekem. Ha meg 
nincs jókedve, akkor az olyan, mintha mosolyogni szeretne a 
hangja, de nem bír. Én nagyon sajnálom ilyenkor, és megpró
bálok legalább vicceket mesélni neki, hogy megnevettessem,



de tudom jól, hogy itt nem sokat segítenek a viccek. Meg azt 
is tudom, hogy a nap sugarai biztosan segítenének.

Sokszor gondoltam már, hogy örülnünk kellene annak, 
hogy van a világon egy nap, ami olyan szépen süt le ránk 
onnan fentről. És a nap nem is süt mindenkire egyformán. 
Mondjuk a mamámra nem süt annyira.

Az én mamám minden két hétben, szombaton eljön 
értem, beültet a nagy kék Opelba, a hátsó ülésre. Akkor a 
Mirkó bácsinak a kezébe kell csapnom, és azt kell monda
nom, hogy zdravo. A Mirkó bácsi ekkor begyújtja a kék Opelt, 
és elindulunk. Én a sarokig integetek a tatámnak, aki mindig 
kikísér ilyenkor. De a sarok nagyon közel van, alig három ház 
a mienktől, így nem integethetek neki valami sokáig. És ak
kor utazunk egy óra hosszat, Újvidékre, ahol a mamám lakik 
a Mirkó bácsival. Az úton a mamám kekszet ad vagy csoko
ládét. A múltkor csokoládét adott, és alighogy kibontottam, 
a Mirkó bácsi azt mondta a mamámnak halkan, hogy szólj 
rá, be ne csokoládézza a huzatokat. Halkan mondta, de hal
lottam én. Akkor rögtön rám is szólt a mamám, pedig tudja, 
hogy tényleg mindig vigyázok, hogy össze ne kenjem az ülé
seket. Meg amikor rám szólt, akkor hirtelen már nem is örül
tem a csokoládénak, és úgy éreztem magam, mintha kutya 
lennék tán, nem gyerek, és úgy, mintha nem tudnék szerbül. 
Pedig én tudok szerbül, megtanultam Ivántól már rég, mert ő 
mellettünk lakik és sokat játszunk együtt. Csak itt most arról 
van szó, hogy ha a Mirkó bácsi nekem mondaná direktben, 
hogy vigyázz az ülésekre, akkor meg is tudnám neki monda
ni szerbül, hogy ne féljen semmitől, mindig a papírral együtt 
fogom a csokoládét. Különben meg már meséltem neki arról, 
hogy mit szeretek az iskolában, meg hogy mit szeretek enni, 
tudhatja, hogy lehet énvelem rendesen beszélgetni, hát ak
kor mit játssza meg magát?

De az előbb azt akartam elmesélni, hogy az én mamámra 
nem süt eleget a nap. A múltkor, amikor kiszállt a házunk előtt



a kék Opelból, Bözsi néni épp hazaindult, és mikor meglátta, 
azt mondta súgva a tatámnak, hogy: „Nézd, hogy ragyog a kis
asszony". És elhúzta a száját. A tatám nem szólt semmit, meg 
én se, de mindjárt arra gondoltam, hogy a mamám valahogy 
tényleg szebben öltözik, amióta elment Újvidékre lakni, a ha
ját is befestette sárgára, meg azelőtt nem hordott ilyen hosz- 
szú orrú, szúrós cipőket. Vagyis most nem épp olyan, mintha 
egészen az én mamám lenne. Mert akkor volt egészen az én 
mamám, amikor várt az óvoda előtt, és én az ajtóból kezd
tem feléje szaladni, és mindig pontosan odaszaladtam hozzá, 
ő meg rögtön felkapott. De akkor barna volt még a haja és 
fényes, különösen ha a virágoskertben dolgozott otthon, és a 
hajára rásütött a nap. Most meg egy nagy emeletes házban 
lakik abban a nagyvárosban. Már többször megszámoltam, 
hogy ott kilenc emeletes ház van egymáshoz nagyon közel, 
lent meg fák meg valamennyi fű, és alig süt be a házak közé 
a nap. A játszótérre, oda jobban odasüt. A mamám az első 
emeleten lakik. Amikor bemegyünk a bejárati ajtón, akkor föl 
kell menni a lépcsőn, aztán végigmenni egy hosszú folyosón, 
hogy a lakásajtóhoz érjünk. Ez a folyosó hideg és sötét. Este 
felgyújtják ott a villanyt, nappal meg egy hosszú és keskeny 
fénysugár világít benne. Én tudom, hogy az a nap sugara, de 
olyan gyöngén világít a folyosón, hogy azt gondolom, nem 
is törődik vele senki. Meg azzal se, hogy milyen nehéz lehet 
a napnak utat találni a sok emeletes ház között, amelyeket 
olyan közel építettek egymáshoz, hogy bejusson valahogy 
a folyosókra meg a lakásokba, hogy felmelegítse a sok lakó 
arcát, így az én mamámét is. A múltkor, amikor a Mirkó bá
csi már elment, és a mamám épp a vizet eresztette a kádba, 
hogy megfürödjek, mondtam is neki, hogy nagyon sajnálom 
őt, mert itt kell laknia. A mamám nem értette, hogy miért 
mondom ezt. Akkor elmeséltem neki a fénysugarat a folyo
són, meg azt is, hogy otthon, amikor a virágoskertben kapál- 
gatott, hogyan csillogott a haján a nap. Amikor erről mesél



tem, már félig volt a kád vízzel. A mamám elzárta a csapot, és 
egyáltalán nem nézett rám, amikor mondta, hogy jó lakás ez, 
szívem, tudod, itt nincsenek fűtési gondjaim. Meg akkor se 
nézett rám, amikor hozzátette még, hogy na gyere szépen, jó 
meleg a víz. Egyszóval, a napról vele se lehet beszélgetni.

De nem is ismerek senkit, akivel lehet.



A KIS KÍGYÓ

Egy kis kígyó van a homlokomon, balról. A bőr alatt. 
Olyan kis görbe kígyó, még a farka is spicces. A Homokos
ba ugrottam fejest egy nyáron, mert azt hittem, mélyebb 
ott a víz. Nem volt egy méter mély se, és pont valami régi 
lábas szélére zuhantam. Vládóék rögtön kihúztak, mert lát
ták, ahogy piros csíkban jön fel a vérem a víz alól. El voltam 
ájulva egész. Akkor rohant oda a mamám, meg valaki a für- 
dőzők közül, azt se tudom, ki, mondom, úgy el voltam ájulva, 
fölvettek óvatosan, így mesélik Vládóék, betettek egy autó
ba és bevittek a kórházba. Ott varrták be a homlokom, de 
maradt rajta ez a kis kígyó. Ha megnő a hajam, nem látszik, 
de ha megnyíratkozom, akkor előbújik. Sokáig nem is bán
tam, hogy van, mert évekig én voltam a Kígyós Törzsfőnök, 
ha indiánosdit játszottunk Vládóékkal, persze, még kölyökko- 
runkban. Más nem lehetett a Törzsfőnök, mert senki másnak 
nem volt ilyesmi a fején, állat, vagy akármi, amit nem úgy 
festett rá. Vládó azt mondta egyszer, nem véletlen az, hogy 
egy kis kígyót hordok a fejemen. Nagy ember lesz belőled, 
híres ember, te mafla, mondta Vládó. Mert meg van jelölve 
a fejed, mint Gorbacsovnak. Ki a fene az a Gorbacsov, kér
deztem tőle. Az egy nagyfejű orosz, mondta Vládó, egy okos 
politikus, de már nem az, csak volt. És hogy Gorbacsovnak 
a feje tetején van egy barna folt, ami a homlokától indul, és 
pont úgy néz ki ettől a feje, mintha letojta volna egy madár. 
Ez a te kígyód sokkal komolyabb jel, mint az orosz fején a folt, 
figyeld meg, mit mondtam, tette hozzá Vládó komolyan. Még 
azt is hozzátette, hogy ő is szeretne egy ilyen kígyót a homlo
kára, csak hát ehhez véletlenül kell rázuhanni egy rossz lábas 
szélére, nem pedig kitervezve.



Az osztályban már nem téma a kis kígyó a fejemen. Ami
kor elsősök voltunk, nézegették a többiek, tapogatták is, volt, 
aki azt hitte, élő kis kígyó, csak alszik. Persze én hagytam, 
hadd higgyék. Aztán megszokták, hogy ott van, már nem is 
emlékszem, mikor nézegette valaki.

Csak Vica...De arra gondolni se szeretek. Mert azt mond
ta egyszer nekem, tán még az első héten, ahogy az osztályba 
érkezett, hogy: „Jé, neked egy kis kígyó van a homlokodon! 
Hihi. Hogy értsem? Neked két kis kígyód van akkor? Egyik 
fent, a másik lent?!

Azt se tudtam, mit mondjak erre. Megállt bennem a vér.
Mert azon, hogy nagy ember leszek, ha már kígyó van 

a homlokomon, sokáig csak röhögtem, ha eszembe jutott. 
Nem mondom, néha elgondolkoztam rajta, hogy jó lenne 
már megnőni, hogy lássam végre, valóban híres ember le
szek-e. Mondjuk űrhajós, vagy színész vagy autóversenyző.

De erre, amit Vica mondott, nem gondoltam soha. Sze
rencse, hogy szünet volt, és lármáztak a többiek, hát nem 
hallotta senki más. Én a helyemre somfordáltam, és úgy érez
tem magam, mint egy hülye kis óvodás egy nagylány mellett. 
Vica utánam jött, lehajolt, lendült a keze, hogy megsimogas
sa a homlokom, még mondta is: „Na, ne haragudj, Zsoltika, 
hadd simogatom meg a kis kígyódat", de én elrántottam a 
fejem. Vica azóta békén hagyott, nagyon gyorsan ki is derült, 
hogy ő csak a nyolcadikos fiúkkal barátkozik.

Most már tényleg azt gondolom, hogy ez a kis kígyó vala
mi jel, csak attól félek, hogy nagyon rossz jel.

És hogy Glóri...
Holnap szerda van.
Hogy szakadna rám az ég... Vagyis holnap tudom meg, 

hogy rám szakadt-e egészen.
Glóri szeptember óta minden szerdán a nagymamájához 

megy, aki arrafelé lakik, amerre én, így hát Glóri velem jön



egészen hazáig. Alig várom a szerdákat, mert akkor hazafelé 
süketrádiózni szoktunk. Ezt Glóri találta ki, azt mondta, ami
kor kitalálta, hogy játsszuk ezt, míg megyünk hazafelé, hogy 
gyorsabban múljon az idő. Én rögtön belementem a játékba, 
persze mibe nem mennék bele, amit Glóri mond? És tényleg 
jó játék a süketrádiózás. A lényege a dolognak, hogy amit az 
egyik súg, persze gyorsan, és minél halkabban, a másiknak ki 
kell mondania hangosan. Ezeken a hülyeségeken aztán any- 
nyit nevetünk, hogy a végén már dülöngélve megyünk haza
felé, mint a részegek. Csakhogy a múlt szerdán Glóri olyat sú
gott, hogy én azt se tudtam, hogy most nevetnem kellene-e, 
vagy komolynak maradnom, vagy mit is csináljak. Amikor a 
fülembe súgott, jó volt, mert a haja megint megcsiklandozta 
a fülem, de úgy értettem, hogy azt mondta: „Réparetek". Ki 
is mondtam, ő meg nagyot nevetett, és újra súgott, de akkor 
már egészen belehajolt a fülembe, hogy beleborzongtam, 
mert a száját is éreztem a fülemen, kicsit nedves is maradt a 
fülcimpám. Akkor tisztán hallottam, hogy azt mondta:"Szép 
a szemed". Mintha a villám csapott volna belém, olyan volt, 
bár nem hinném, hogy ilyen jó érzés lehet egy villámcsapás. 
És én hülye, meg se tudtam szólalni, csak mosolyogtam bam
bán. Glóri megállt, a szemembe nézett, és nagyon komolyan 
kérdezte: „Értetted?" „Igen" -  feleltem, és nem ismertem a 
saját hangomra, olyan nyiszlettnek és vékonynak és gyává
nak tűnt. „Akkor mondd ki" -  mondta Glóri, és a legszebb 
mosolyával nézett a szemembe. Hiába, sose álltam.ezt a mo
solyát. Ha így mosolyog rám, rögtön menekülnöm kell, mert 
olyan érzésem van, mintha valami gyönyörű akarna belém 
költözni, és rögtön elfog a félelem. Hogy ha belém költöz
ne, biztos rögtön rájönne, hogy nem vagyok eléggé szép és 
jó hely a számára. Most is gyorsan lesütöttem a szemem, és 
annyit tudtam csak kinyögni, hogy:. „Majd kimondom, szia, 
reggel találkozunk". Közben éreztem, hogy ennél nagyobb



szamárságot nem is mondhattam volna, de ezen kívül semmi 
se jutott az eszembe.

Beléptem a kapun, mert szerencsére épp a házunk elé 
értünk, Glóri Intett, borús volt az arca, láttam, nekem meg, 
ahogy a küszöbre léptem, azonnal bevillant, hogy mit kel
lett volna mondanom. Azt kellett volna mondanom, hogy : 
„Neked is szép szemed van", és legalább a kezét meg kellett 
volna fognom, vagy megsimogatnom az arcát, vagy legalább 
a szemébe nézni szépen és közelről.

Egész délután rosszkedvű voltam, nem találtam a he
lyem, ráadásul beállított hozzánk Kriszta, a mamám barátnő
je, aki a hajamat szokta megnyírni, amikor a mamám odaren
deli. És olyankor nyíratkozni kell, ha van hozzá kedvem, ha 
nincs. Hát jól leszedte, nem mondom, elő is bújt a végén a kis 
kígyó. No, én azt se bántam, csak hagyjon már békén, hogy 
Glóriról gondolkozhassam. Éjjel alig aludtam, törtem a fejem 
egyre, hogy vajon mi lesz másnap, lehet, hogy Glóri rám se 
néz majd többet, arról nem is beszélve, hogy egész biztosan 
nem akar majd többé süketrádiózni velem. Tehát leshetem, 
hogy odahajol-e még valaha a fülemhez.

Glóri, akivel a világon a legjobb hazafelé menni.
Glóri, akinek a világon a legszebb haja van. Úgy csillog, 

mintha hullámos arany lenne.
Glóri, akinek a világon a legszebb zöld szeme van. Úgy 

csillog, mint a drágakő. Egyszer megnéztem az interneten, 
melyik drágakő zöld színű. A smaragd az, most már azt is tu
dom, de még nem mertem bevallani Glórinak.

Szóval, Glóri ilyen csillogó.
Olyan, mint egy kincs.
Csakhogy erről én nem beszéleksenkinek. Szerintem Glóri 

se, mert még nem csúfolt bennünket senki az osztályból. Épp 
ezért nem is nagyon forgolódom körülötte az iskolában, elég 
nekem az, ha néha összenézünk, vagy ha épp mellém kerül,



véletlenül összeér a vállunk. Igaz, egyszer a folyosón várt az 
utolsó óra után, szerdai napon, én már majdnem odaértem 
hozzá, előttem meg Ákos jött ki az osztályból, és odakiáltotta 
neki, hogy: „Várod a párod?". Glóri nem szólt semmit, csak 
piros lett az arca hirtelen. Én se szóltam semmit, de nagyon 
tetszett, hogy miattam pirult el ennyire.

A múlt szerda óta Glóri nem hajolt oda a fülemhez, nem 
is szólt hozzám.

Valamennyire értem is, miről van szó, mert nemrég ta
nultuk a közmondásokat magyarból, és az egyik így szól: „A 
baj nem jár egyedül". Hát ez az én nagy bajom. Meg az, hogy 
attól félek, ezután már szerdán is egyedül járok majd haza.

Mert alighogy elügyetlenkedtem a dolgot Glórival, más
nap már nagyobb baj történt.

És mindennek Vica az oka.
Vica, aki egy évvel ezelőtt, ötödikben érkezett hozzánk 

egy messzi faluból. Legalább két fejjel magasabb a többi lány
nál az osztályban. Akkora mellei vannak, hogy alig merek rá
nézni. Úgy öltözik, mint az énekesnők a televízióban. Az osz
tályfőnök már többször rászólt, hogy ilyen kivágott blúzok
ban meg ilyen szűk nadrágokban nem jöhet iskolába. Mégis 
olyanokban jár. Az utolsó padban ül. És még olvasni sem tud 
rendesen. Mondtam egyszer a mamámnak, hogy nekem 
nagyon furcsa ez a Vica, hogy olyan nagy és már majdnem 
asszonyos. A mamám meg csak legyintett, és azt mondta: 
„Vica? Nem csodálom. Szerintem az öreganyja még pipált!" 
Meg se mertem kérdezni, miért mondja ezt a mamám. De 
csak azért nem mertem, nehogy feltűnjön neki, hogy ennyi
re érdeklődöm Vica iránt. Mert akkor azt is be kellett volna 
vallanom talán, hogy én nem érdeklődöm, de nem értem, 
miért figyelem annyiszor titokban, amikor ötödikben olyan 
szörnyűt mondott nekem a kis kígyóról, hogy még most is 
rossz rágondolnom? Mi a fenének figyelem egyáltalán, hisz



Glóri százszor szebb nála? Attól is félek, hogy Glóri egyszer 
majd észreveszi, hogy figyelem Vicát. Pedig Vica rám se néz.

No, ez sem egészen igaz, mert a múlt csütörtökön aztán 
rámnézett.

Az történt, hogy aznap a nagyszünetben Glóri meg még 
néhány lány bement a könyvtárba a Toldiért. Gondoltam, 
bemegyek én is utánuk, a könyvtárba bemehet bárki, és hát
ha sikerül összenézni Glórival valahogy. Vica meg már bent 
volt, és még két lánnyal együtt azt a könyvet lapozgatták az 
egyik asztalnál, a polcok mögött, amiről azt mondta egyszer 
a könyvtáros néni, hogy ez egy komoly könyv, és tudni kell 
azokat a dolgokat, amik benne vannak, de aki nevetgél ezen 
a könyvön, az nőjön még egy évet, aztán lapozgassa. Meg 
hogy ezt a könyvet nemcsak nézegetni kell, hanem olvasni 
is.

A könyvnek az a címe, hogy Nagy gyermekkönyv a szexu
alitásról, szerb nyelven van írva. Tavaly én is nézegettem egy
szer Ákossal meg Erikkel, de Erik akkorákat nevetett közben, 
hogy a könyvtáros néni odaszólt, hogy jól van, akkor csukjuk 
be a könyvet most, és nőjünk egy évet, aztán nézegethetjük.

Igen ám, de most annyian voltak a könyvtárban, hogy a 
könyvtáros néni nem tudott mindenkire figyelni, hogy ki mit 
nézeget és nevetgél-e valaki, mert beszélgetni azért szabad a 
könyvtárban, csak nem hangosan. Hogy a házi olvasmányos 
polchoz jussak, Vicáék mellett kellett elhaladnom, de addigra 
még három lány hajolt a könyv fölé, az egyik Glóri volt. És 
halkan beszélgettek meg nevetgéltek. Vica épp megfordult, 
amikor odaértem, megfogta a kezem, odahúzott közéjük és 
azt mondta: „Gyere már, Zsoltika, magyarázd meg ezeknek a 
lányoknak, mi ez. Mert ők még nem láttak ilyet." És a képre 
mutatott, egy viccesen megrajzolt, meztelen fiúra, annak is a 
legközepére. A lányok visszafojtották a röhögést, úgy néztek 
rám egyszerre, de én Glórira néztem, aki komoly volt és ijedt



tekintettel meredt rám. Megpróbáltam kiszabadulni Vica 
szorításából, de ő még erősebben fogta a karom, röhögött, 
és azt mondta: „Na mondjad már, Zsoltika, ne szégyenlős- 
ködj. Te legalább tudod, neked kettő is van. Majd nagyra nő 
ez is, itt, a homlokodon, ha nagy leszel..."

Láttam, hogy Glóri elvörösödik, megfordul és a kijárati 
ajtó felé törtet, a lányokból kitört a röhögés, ugyanabban a 
pillanatban a csengő hangját hallottam. Vica elengedte a ka
rom, s már rohantam az ajtó felé. A könyvtáros néni hiába pró
bált megállítani, hogy : „Mi történik, Zsolti?", majd Vicáékra 
szólt rá, hogy: „Elég volt, lányok, különben is csöngettek, 
menjetek órára!" -  ezt hallottam még, mikor kirohantam az 
ajtón, majd fel, az osztályba, elvettem a táskám és rohantam 
kifelé, hogy kiszökjek, mielőtt bejön a biológiatanárnő. Glóri 
a padra borulva ült a helyén.

Az osztályfőnök másnap behívatta a mamámat. A ma
mám nem tudta, hogy három óráról meglógtam, mert nem 
mertem hazamenni előbb, lementem a sportpályára, ott ül
dögéltem egy óráig.

Nem válaszoltam semmit, amikor kérdezgettek, miért 
szöktem meg az órákról.

„Te Zsolti, én nem ilyennek ismerlek" -  mondta az osz
tályfőnök. „Mindig rendes gyerek voltál, hát mi történik ve
led?"

„Megáll az eszem" -  mondta a mamám, és sírt. „Sose 
volt vele baj. Legalább nekem mondd el, kisfiam. Miért hall
gatsz?!"

Vagy fél óráig faggattak, aztán abbahagyták. Az osztály
főnök végül beírt három igazolatlan órát.

A mamám napokig szemmel tartott, kérdezgetett, de 
nem mondtam el neki semmit. Inkább semmit, mint hogy 
belebonyolódjak a magyarázásba. Annyit mondtam csak, 
hogy ne aggódjon, nem teszek többé ilyet.



Vica úgy tesz, mintha mi sem történt volna. Észre se vesz, 
mint eddig.

A többi lány, Glórin kívül, mind körüldongja, az osztály
ban Vica a menő. Vicát most már utálom, de abban biztos va
gyok, hogy sokkal többet tud azokról a dolgokról, amik abban 
a könyvben vannak, mint mi mindannyian az osztályban.

Glóri hallgat.
A könyvtári eset óta nem láttam mosolyogni.
Holnap szerda.
Ha nem vár meg holnap, iskola után, elmegyek az isko

laorvoshoz.
Ő talán meg tudja mondani, le lehet-e operálni rólam ezt 

az átkozott kis kígyót.
Mielőtt nagyra nő.
Mert elegem van a kígyó-meséből.
És nem is akarok híres ember lenni.



ÍROM A FOGALMAZÁST

Engem egy hónappal ezelőtt beírattak a városi iskolába. 
Azt mondta a mami, azért, mert a Norbinak a fejét belever
tem a radiátorba. Ez igaz is volt. Amikor az igazgató irodájá
ban voltunk beszélgetésen, mondtam is, hogy nemcsak be
levertem, hanem jól belevertem, de nem loccsant ki az agya, 
hiába mondta az Alen, hogy meglátod kiloccsan ha a radiá
torba vered bele neki. Ő különben várta is, hogy lássa, milyen 
egy agy. A mama erre már visítozott, pedig az igazgató iro
dájában voltunk, hogy legalább itt ne mesélj már ilyeneket, 
te disznófajzat, mindig csak szégyenkezek meg szégyenkezek 
miattad, inkább akasztottam volna föl magam, mikor a világra 
hoztalak. Nagyon vörös volt az arca és a frizurája is szétment, 
ahogy rázta a fejét dühében, mert nemcsak az öklét rázta 
felém hanem a fejét is. Ezt nem értettem. Meg az igazgatót 
se meg a harcsaszájú pedagógust se, amikor úgy próbálták 
lecsillapítani a mamit, hogy mindenféle okosságot meséltek 
neki a nevelésről meg kérdezték, hogy gondolt-e már arra, 
hogy nekem esetleg szeretethiányom van. Azt mondta, erre 
még nem gondolt. Én arra gondoltam, hogy pénzhiányom 
az van biztos, abba szenvedek nem mondom, mert például 
mobiltelefonom sincs, ezért már csúfoltak is egy ideje, hogy 
már szinte mindenkinek van, mondjuk Norbinak kamerás 
meg fényképezős, csak a nyavalyásoknak nincs, de egészen 
valószínű hogy azoknak nem is lesz soha. Amikor a Norbi
nak a fejét vertem bele a radiátorba, valahogy jó volt azért 
hogy alig tudtam leállni, mert közben előre örültem, hogy 
a Norbi se lesz többet olyan mint volt, hogy mindig minden 
rendben legyen nála, meg a születésnapjára se hívott meg 
soha, hát akkor ne is hívjon. Kórházba került a fejével, hogy 
bevarrják neki, meg bent is maradt három napig.Akkor biztos



mindenki utált az iskolában, mert az igazgató irodájában is 
csak a harcsaszájú mosolygott rám néha, az igazgató meg a 
tanító néni nem kiabáltak, de nagyon csúnyán néztek rám, 
meg úgy, mintha féltek volna tőlem. Ezt se értettem, mert 
mind a kettő sokkal nagyobb mint én. De mivel a harcsaszá
jú rámmosolygott néhányszor, gondoltam, hogy elmesélem 
még, hogy csúfoltak, mert nem volt mobilom. Aztán meg
gondoltam magam, mert féltem, hogy ha még valamit szó
lok, csak még jobban megvadul a mami, és lesöpri a kezével 
az asztalról azt a szép agyagvázát, aztán nekiesik annak a szép 
üveges szekrénynek, és két öklével töri-zúzza majd az összes 
üveget benne, és a kézfeje véres lesz és tele üvegszilánkkal 
és orvoshoz kell vele rohanni, és az orvos alig tudja kiszedni 
majd a rengeteg szilánkot a véres kézfejekből. Mert ugyanez 
történt a múltkor is, amikor az Alennel a sárgaszőrű kismacs
ka hasát vágtuk föl zsilettel, hogy megnézzük, olyan-e belül, 
mint a malac, ha kettőbe vágják, mert az Alen erősködött 
annyira, hogy nem olyan. De mire sikerült volna egészen vé
gighasítani a hasát, kirohant a mami, meg is talált bennünket 
a supában, mert a macska óbégatására szaladt ki, és mikor 
meglátott bennünket, nagyobbat ordított, mint az a nyam
vadt macska, mi meg ijedtünkben elengedtük azt a kis hülye 
állatot, az meg a beleit húzva maga után, irtózatosan üvöltve 
mászott el valahogy a kertkapuig. Ott leroskadt, aztán nem 
tudom, mi lett vele, mert a mami nekünk esett, két kezével 
ütlegelt bennünket, ahol ért. Az Alen valahogy ki is csusszant 
a kezei közül és hazamenekült, de engem megfogott a mami, 
a hajamat fogta, úgy húzott be a szobába, ott kaptam még a 
nagytata nadrágszíjából. Az utolsó ütéstől beestem az asz
tal alá, hát jó, hogy beestem, mert a mami még mindig nem 
nyugodott le, hanem akkor esett neki az üveges szekrénynek 
ököllel, meg akkor is ilyesmit ordibált, hogy akasztotta vol
na föl magát. Na ezért aztán nem szóltam mégse a mobilról, 
meg mindegy is volt, mert másnap már nem mehettem ide



iskolába, hanem egy hét múlva a másikba. De ez egy rendes 
iskola szintén. Én örülök hogy mégis ide kerültem, mert mikor 
megtörtént a radiátoros ügy, akkor mondta az Alen de a töb
biek is, hogy na most ha ezért kidobnak mehetsz a bolond
iskolába, oda járnak a leghülyébbek. Az volt a szerencsém, 
hogy behívattak a pszichológushoz még a régi iskolába, és én 
tudtam beszélgetni, meg a matekpéldákat is majdnem mind 
megcsináltam jól, a rajz is sikerült, ki is színeztem szépen, 
csak kérdezte a pszichológus, miért rajzoltam öt embert, mi
kor a mamival ketten élünk csak a házban? Én meg mond
tam, hogy ez itt a tatám annyi hogy nem lakik velünk, ez meg 
itt a nagytata meg a nagymama, ők is voltak tavalyig, akkor 
meghaltak, úgy egymás után. Akkor bejöhetett a mami, és 
mondta a pszichológus, hogy ő meg van elégedve és mehe
tek a városi iskolába. A mami még mondta, hogy nem buta 
ez, csak nagyon rossz, valami rossz van benne, azzal született. 
Én gondolom, hogy ha ezt a mami mondja, akkor biztos így 
is van, de én mégis elhatároztam, hogy ha csak tudok nem 
leszek nagyon rossz, mert azért mégis félek hogy akkor majd 
mehetek a bolondiskolába. Nem is verekedtem még mióta a 
városi iskolába járok. Pedig mindennap buszoznom kell, és 
a buszállomáson majdnem mindig találkozók három bolond
iskolással, azok már többször belém kötöttek. Én meg alig 
várom, hogy jöjjön a busz, akkor úgy nézem mindig, hogy a 
buszban minél távolabb legyek tőlük. Most is épp a buszban 
ülök és a táskám az ölembe vettem, azon írom a fogalmazást, 
de a kanyarnál mindig megállók az írással. Ez amit leírtam 
mind igaz, így gondolom megfelel a címnek is amit a tanító 
néni feladott, hogy Igaz történet. Meg az is igaz, hogy amíg 
írom ezt a fogalmazást, itt áll mellettem a buszban két néni 
és mosolyognak rám és az egyik mondta is, hogy milyen ara
nyos kisfiú.

Azt gondolom még, hogy az igazságról nem is olyan köny- 
nyű írni, de beszélni se mindig, mert például ez a néni most



azt hiszi hogy igazat mondott, pedig én nem vagyok-aranyos 
egy kicsit se, mert tényleg bevertem a Norbi fejét meg fel
vágtam a macska hasát, hogy a többi rosszaságomat ne is 
soroljam, de a néni ezt nem tudja. Én meg tudom, de örülök 
azért hogy leírhattam az én igaz történetemet.



SZÉGYEN

Nekem azt mondták, hogy ne mondjam meg senkinek.
Először Teréznena mondta, tegnap este, miután elment 

a mentőautó.
-  Ha kérdezi valaki holnap, vagy bármikor, hogy mi tör

tént, mondd azt, hogy rosszul lett, és bevitték a kórházba. De 
te nem tudod, mi a baja -  mondta Teréznena.

Rögtön kibújtam az öleléséből.
-  Miért hazudjak? -  robbant ki belőlem. -  Az orvos azt 

mondta, hogy meg akart halni, azért ivott meg egy doboz or
vosságot. Értek ennyit szerbül.

-  Nem fog meghalni, meglátod. Segítenek rajta az orvo
sok. De erről hallgatni kell. Csak te tudod, ómama meg én.

-  Meg akart halni -  mondtam makacsul. -  Nem volt be
teg, hogy csak úgy meghaljon. Itt akart hagyni engem.

-  Nem akart -  mondta gyorsan Teréznena, de nagyon 
bizonytalannak éreztem a hangját. -  Nem gondolta meg jól. 
Mindenki tévedhet néha. Ha meggyógyul, szégyellni fogja.

-  Mi az, hogy szégyellni fogja?! -  kérdeztem dühösen. 
Ültem a széken, még reszketett a lábam, a kezeim.

-Te még nem érted, nem is értheted -  mondta Teréznena 
gyorsan, átnyalábolt, fogta a szatyrot a ruháimmal, kimen
tünk, berakott az autóba.

Másnap, amikor jöttünk lefelé a liftben, a kórház negye
dik emeletéről, ómama azt súgta a fülembe:

-  Meg ne mondd senkinek! Ha valaki kérdezi, mi történt, 
mondd azt, hogy magas a vérnyomása, azért maradt bent a 
kórházban.

-  De hát miért? -  kérdeztem, és lelöktem ómama men
taillatú kezét a vállamról. Mindig erősen mentaillatú a keze,



én meg ki nem állom az erős illatokat. A mentateát se szere
tem, mindig ómama keze jut eszembe róla.

-  Mert kinek mi köze hozzá, azért -  mondta ómama.
És még hozzátette:
-  Szégyen ez, kisfiam, hát jobb, ha nem tudja senki.
Erre már nem feleltem semmit. Ómamával különben

sem szeretek beszélgetni. Vele nem is lehet. Ha megkérdi, 
mi újság az iskolában, és én mesélni kezdek valamit, min
den harmadik szónál közbevág, hogy:"Ó, az én édes kisfiam", 
vagy: „Ó, kicsi drágám", vagy: „Nade ilyet". Közben olyan 
unott arccal néz rám, mint aki legalább háromszor hallotta 
már azt, amit mesélni próbálok neki. A feketével megrajzolt 
félhold-szemöldökeit felvonja, és ilyenkor a szemei az arca 
közepére kerülnek. Úgy néz ki, mint egy bohóc.

-  Örüljünk, hogy él -  sóhajtott ómama, amikor a kijárat
hoz értünk.

Kézen akart fogni, de én inkább két lépcsőfokot léptem 
le egyszerre, hogy ne érje el a kezemet. Aztán még egyszer, 
ugyanígy, a másik két lépcsőfokot is.

Egyáltalán nem örültem. De nem voltam szomorú sem.
Sütött a nap, a kórház udvarán színes virágágyások virí

tottak. Piros, sárga és lila tulipánok. Azokat néztem, közben 
anyára gondoltam. Olyan volt, mintha egy asszonyra gondol
tam volna, akit látásból ismerek, és akiről tudom, hogy sze
reti a tulipánokat.

Akinek a virágoskertjében, ilyenkor tavasszal, nyílnak a 
tulipánok. A konyhaasztal közepén, a zöld üvegvázában min
dig van néhány szál. Gyönyörűek, amikor délután besüt a 
nap a konyhába, a fényben még színesebbek. Arra gondol
tam, hogy vajon ez az asszony szereti-e majd a tulipánokat, 
ha meggyógyul, és hazajön a kórházból.

Mert ha meg akart halni, akkor már a tulipánok se kellet
tek neki, ez biztos.



De nem halt meg mégsem. Ott fekszik mozdulatlanul 
azon a nagyon fehér ágyon. Egy fehér műanyag cső van a 
szájában, a szeme nyitva. A kezei lekötözve. Folytak a köny- 
nyei, amikor az ágyánál álltunk. Én nem szóltam semmit, hisz 
nem is tudott volna beszélni, egészen teli volt a szája a cső
vel. Jobb is, hogy nem szólaltam meg, mert nagyon dühös 
voltam, amikor megláttam. Él, nem halt meg. Akkor minek 
kellett ez a nagy cirkusz?

Tegnap, amikor hazaértem, azt hittem, hogy meghalt.
Jöttem hazafelé az iskolából, és már a saroktól láttam, 

hogy egy nagy autó áll előttünk. A mentőautó volt.
Berohantam a házba.
Teréznena szaladt ki elébem, anya szobájából. Azt mond

ta, nagyon gyorsan: „Ne menj be, édes kicsikém!", és ma
gához szorított. De annyira sikerült kibújtatnom a fejem a 
karjaiból, hogy láttam, amint anyát két magas ember kiemeli 
az ágyból, lógott a keze, a lába, és az arca ijesztően fehér 
volt, a szájából valami fehér hab csordogált. „Az egész do
boz orvosságot megitta, jaj nekem, jajajaj...Istenem, miért, 
miért?!" -  óbégatta ómama szerbül. A fehér köpenyes orvos 
csak annyit felelt, hogy: „Meg akart halni, ennyi. Mozduljon, 
legyen szíves, ha vele akar jönni, sietnünk kell".

Teréznena ekkor a kezével takarta el a szemem. Nem 
tudtam megmozdulni, mintha rám szakadt volna valami bor
zasztó nehéz. „Gyerünk utána -  nyögtem egy pillanatban - 
Teréznena, gyerünk utána...", de ekkor már hallottam a szi
rénázást. „Elmentek" -  suttogta Teréznena. „Gyere, elviszlek 
hozzánk".

Aztán mondta még azt a dolgot a szégyenről.

*

Anya két hét múlva hazajött.
Én ennek sem örülök. De nem is vagyok szomorú. Csak 

olyan, mintha anya lenne is, meg nem is.



Van, de azt hiszem, bármikor eltűnhet.
Pedig megint vannak tulipánok a vázában. Még nem vi

rágzott el mind, mire hazajött. Sárga maradt még, meg piros, 
de a piros már nem olyan szép élénk színű.

Erről a dologról nem beszélünk.
„Hogy vagy, kisfiam?" -  kérdezte, mikor hazajött. „Jól" -  

feleltem, és visszakérdeztem: „És te?"
„Jobban vagyok" -  felelte anya. „Csak még egy kicsit fe

küdnöm kell".
Még két napig feküdt, addig ómama főzött és takarított 

nálunk. Harmadnap anya fölkelt, meglocsolta a kertben a vi
rágokat. Aztán húst sütött, krumplit.

Már sokszor meg akartam tőle kérdezni, hogy miért akart 
meghalni. És azt is, hogy vajon meg akar-e halni majd más
kor is. De szégyelltem megkérdezni. Mert ha megkérdezném, 
úgyis valami ilyesmit felelne, hogy: "Nyugodjál meg, kisfiam, 
nem lesz semmi baj. Dehogyis akarok meghalni."

Én meg úgysem nyugodnék meg, mert amikor meg akart 
halni, akkor se mondta nekem, hogy meg akar. Akkor minek 
kérdezzek tőle ilyet? Ez csak egy buta kérdés lenne.

Lehet, hogy előre szégyellem, hogy ez mennyire buta 
kérdés lenne.

Tegnap, amikor a szomszéd nénivel találkoztam az utcán, 
és azt kérdezte tőlem, hogy: „Hogy van anyukád?", azt felel
tem rá, hogy: „Jól" -  és nagyon szégyelltem magam. Gyorsan 
mentem is tovább, nehogy kérdezzen még valamit.

Igaza van Teréznenának és ómaminak mégis. Szégyen 
ez, ha már ennyire szégyellem. Bár nem értem, hogy miért. 
Mert tényleg nem mondtam el senkinek.



A TÜKÖR MÖGÖTT

„...mosolyogni szeretne a hangja, de nem bír..."

Létezik egy hely az iskolában, ahol mindenki egyforma. 
Senki se élvez elsőbbséget, se külön odafigyelést. Mindenki 
egyenrangú. Ha valaki be szeretne lépni, halkan kopog, majd 
kinyitja az ajtót, köszön. Még ha kint a folyosón óriási is a 
zsivaj, amikor belép az emberfia ide, a könyvek birodalmá
ba, mintha egy másik élettér kellős közepén találná magát. 
Mintha a tükör ama oldalára lépne át, minden megváltozik. 
A könyvtáros néni, Kovács Jolánka mindenkit névről ismer. 
Talán a legfiatalabbak nevét nem tudja egy-két alkalomig, de 
a többiekét igen. Itt csak halkan lehet beszélgetni. Ha ráér a 
könyvtáros néni, akkor bárki elbeszélgethet vele. Sok min
denről tud, például arról, kinek hány testvére van, közülük ki 
a beteg, ki szokott jönni hozzájuk látogatóba, hol dolgozik az 
édesapa, kinek lesz kistestvére... Nem véletlenül.

Ha őszintén fordulunka gyerekekhez, megnyílnak, mesél
nek, elmondanak mindent a saját szemszögükből -  gyerme
teg őszinteséggel. Aztán valahol ez az erkölcsösség átváltozik 
valami mássá, átalakul az idők során. Persze vannak felnőt
tek, akik megmaradnak gyermekeknek -  talán a nélkülözés, a 
szegénység miatt. Nyilván gyermekként másként élhető meg 
az ínséges élet. Mert a novellák többsége a szegénységet, a 
kilátástalanságot, az egy helyben topogást, a megváltozha- 
tatlant tükrözi. A haláleset, a halál közelsége mintha éppen 
a szegénységben élőket kerülgetné, több novella is e témát 
boncolgatja: hogyan éli meg a kistestvér halálát a gyermek, 
vagy a felnőtt, az egyik novellában történetesen a szülő, az 
apa.



A gyermekmonológokban a maga egyszerűsége sze
rint magyarázza a főhős az eseményeket. Néha mosolyogva 
döbben rá az olvasó, hányszor hall ő maga is hasonló őszin
te mesefoszlányokat, ha elvegyül a gyerekek között, hisz ők 
még gátlások nélkül ki tudják mondani a jót, a rosszat, rákér
deznek a megmagyarázhatatlanra, a hihetetlenre, rácsodál
koznak az általuk még nem ismert emberi magatartásokra, a 
szégyen fogalmára akár, vagy értelmetlenül felveszik a harcot 
a guberálásra kényszerítő anyával...

Mindezeket a történeteket tárja az olvasó elé Kovács Jo- 
lánka, akit egy-egy eseményfoszlány annyira megérint, hogy 
mélyre hatolva, a lélekbe markolva görgeti a történetet, 
amelynek az alapja a hihetetlenül könyörtelen valóság.

Nemhiába a címnek szánt, az egyik novellából kiemelt 
idézet, mert lehet, hogy éppen ezzel a félmondattal lehetne 
leginkább körülírni a kötet novelláit, vagy csak megindítani 
egy gondolatsort az olvasóban.

Kónya-Kovács Otília
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A kislány várta, hogy múljon már el a tél, 
olvadjon el a hó, amiben eddig annyira szeretett 
játszani, és legyen végre meleg, hogy anyjának 

ne kelljen már emlegetnie a hideget, 
a fagyot, a halottak hasát.

*

S a tél lassan, igen lassan múlott.
A kicsi furcsa nyöszörgésre ébredt egy éjjel. Egészen 

sötét volt még, nővére egyenletes szuszogással, 
békésen aludt mellette. A furcsa, nyugtalanító hangok 

a szomszéd szobából, a szülőkéből szűrődtek ki.
A kislány mozgolódni kezdett a dunyha alatt, 

maga is nyöszörgött egy ideig, nehezen tért magához, 
mert valahol az álom és az ébrenlét határán 

súlyosan telepedett rá a szokatlan, kusza hangokból 
összeállt nehezék. Verejtékes arccal ült föl az ágyban, 

és a szemközti ajtó sötét üvegtábláira bámult. 
Riadtan figyelte a szobából tompán áthallatszó 
ágycsikorgás ritmikus, ám számára ismeretlen, 
idegesítő hangjait, melyek közé emberi sóhajok 

nehézkes légáramlata vegyült.
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