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Győri Nagy Attila
Csak szavak

Kedves Olvasóm!
Bár lehet, hogy csak szavak, de mögöttük ott van a nevetésem, kacajom,
ahogy a szívem és a könnyeim is. Ezek a rövid kis történetek megannyi
élményt adtak az elmúlt években, hiszem, hogy nem leszek ezzel egyedül
és boldog, önfeledt perceket okoznak neked is. Ha olvasod e sorokat, az
azt jelenti, érdekellek és én ezért nagyon hálás vagyok. Kívánok jó
szórakozást, tartalmas kikapcsolódást!
csak szavak….. még ha súlyuk is van

Álom és valóság
Megkentem a kenyérszeleteket vajjal, mindegyikre raktam pár szelet
szalámit és kitettem őket az asztalra. Zöldségeket már vágtam fel, a kakaó
még forró, ideje felkeltenem a gyerkőcöket. Örömmel hallottam, már
megelőztek, hangoskodásuk kihallatszott a fürdőszobából. Felmentem a
lépcsőn és bekopogtam hozzájuk.
-Szép jó reggelt! Látom, frissek vagyok.
Dani épp zuhanyzott, Pistike a haját igazgatta a tükör előtt. Mióta a
feleségem hajnali 5-re jár dolgozni, a reggeli teendők rám vártak.
Örömmel indítottam a gyerekeket iskolába, én ráértem, csak 10-re kellett
beérnem. Már két éve együtt jönnek-mennek, szülői kíséret nélkül. Az én
gyerekkoromban is így volt, tanulják csak az önállóságot.
Ahogy elbúcsúztunk, félszemmel már láttam is a kanyarban befordulni a
takarítónőnket. Gizike ma igazán jól időzített. Integettem neki, majd az
ajtóban megvártam. Mindketten nagyon elégedettek voltunk vele, a lakás
ragyogott a tisztaságtól és bármikor meg lehetett kérni egy kis
bevásárlásra, postai sorbanállásra, egyéb apróbb dolgokra. Gizike egy
kincs.
Fogtam kedvenc bögrémet, teleöntöttem kávéval és kiültem a kertbe.
Még van legalább egy órám, élvezem kicsit a reggeli napfényt és a tavaszi
virágok szépségét. Komótosan meggyújtottam egy cigarettát és élvezettel
fújtam

a füstöt. Gondolataim a hétvégi kiránduláson jártak. Előre

elképzeltem, merre megyünk, mit nézünk meg négyesben. Jó lesz
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kimozdulni a természetbe, jó lesz együtt lenni.
Nem tudom, utána mit csináltam volna, mert hirtelen kinyitottam a
szemem. Pár másodpercig körbenéztem, majd lecsuktam újra. De az álom
elszállt, már nem tudtam folytatni, így kitakartam magam a kabátom alól
és felálltam. A valóság úthengerként jött nekem. Hová mennél? Mit akarsz
csinálni? Nincsen semmi dolgod, feküdj vissza nyugodtan. Szomjas
vagyok. Nincs innivalóm. El kell mennem a kútig. Ennem is kéne valamit.
Még van pár darab "Fedél nélkül"-m, hátha eladok belőle párat. Túl
sokáig tart, inkább nem eszek. Leültem. Vártam. Körbenéztem, az agyam
tiltakozott. Nem, nem realizálom ezt a képet, ez nem lehet az én
valóságom. Ez csak átmeneti, ez egy rossz álom. Nemsokára vége. Munkát
kell találnom. Munkát kell találnom!

Az első és utolsó levél
Pali bácsi szép kort ért meg, a 82-iket tapossa. Nem sok férfi él ennyit.
Másfél éve tudja, hogy vastagbélrákja van és most már elfogadta a tényt,
hogy talán pár hete maradt. Nem bánta, sőt, még a fájdalmak se érdekelték.
Túl sok mindenen ment már keresztül ahhoz, hogy ezt is el tudja viselni.
Egyetlen vágya maradt csak, hogy a dédunokája születését megélje.
Hivatalosan mára volt kiírva a szülés, úgyhogy kétpercenként figyelte a
mobiltelefonját, mikor csörren végre. Kora délután meg is jött az örömhír,
ő pedig hívott egy taxit a kórházhoz, ahol kivételesen elengedték pár órára.
Nemsokára a kezében foghatta Hunort. Hosszú percekig csak némán nézte,
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mosolygott rá és a szeme közben megtelt könnyel. A boldogság könnyei
voltak ezek. Mikor visszaadta az unokájának, átadott mellé egy kötvényt
is.
-A felét fordítsátok a nevelésére, kapja mindenből a legjobbat. A másik
felét 18 éves korában adjátok át neki.
Tamás megnézte az összeget, hatalmas volt. Az ő tanári fizetéséhez
képest mindenképpen. Átölelte a nagyapját és meghatódva egy köszönjük
is elhagyta a száját.
-Ja, igen, és még valami. Ezt is a 18. születésnapján kapja meg -azzal
átadott egy lezárt borítékot. Egy levél volt benne:
Drága dédunokám!
Te nem ismersz engem, fényképeken láthattál csak. Az édesapád
nagyapja vagyok, a te dédnagypapád. Amikor megszülettél, megöleltelek.
Neked ez az első öleléseid egyike volt, nekem az utolsók egyike.
Megkaptad azt a Jóistentől, aminél nincsen csodálatosabb dolog, az életet.
Kívánom neked, hogy úgy szeress élni, ahogy én szerettem. Sok rossz
dolgot is átéltem és te is át fogsz biztosan. Ne félj tőlük, mert
megerősítenek. Minden rossz elmúlik egyszer és csak a tapasztalat marad
utána, a fájó emlékek elhalványodnak. Tanuld meg értékelni azt, amit a
legkissebbnek vélsz: a fűszálat, a zöldséges mosolyát, az esőcseppeket, a
gilisztát... Minden apró dolgot csak az tapasztalhat, aki él. Örülj minden
pillanatának. Ha olvasod ezt a levelet, már felnőttkorba léptél. Jogod lett
dönteni, jogod lett hibázni. Ne félj a hibáidtól, azok is a tiéid. Átadhatnám
a tapasztalataimat, de nincsen értelme. Neked sajátok lesznek. Szeress
minél többet, mert csak az élő képes rá. A halálos ágyamon nincsenek
aranyrudak, viszont van jópár ember, akiket az utolsó másodpercig tudok
szeretni. Ez az egy számít, és, hogy meghajolj az Úr előtt (sose tudhatod).
Örökké szerető dédapád (aki reméli, hogy az angyalok is áttértek már a
miniszoknyára).
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Az én gazom
Gyerekkoromban sokat utaztam vonattal, jobban is szerettem a busznál.
Valahogy megfogott a hangulata. Igaz, hogy koszosabb, büdösebb,
pontatlanabb, de én mégis azt választottam. Gyakran kellett átszállnom,
várnom a csatlakozásra. A pályaudvarokat már feltérképeztem, ismertem
őket a büfétől a wc-ig. A legtöbb lehangoló volt: vasak, kövek, korom,
kosz és bűz. Vasúti idill. Általában ültem magamban, kikapcsolva a
környezetet és csak néha figyeltem oda a hangosbemondóra. Gondolataim
elkalandoztak, olykor olyan messzire, hogy meg is lepődtem amikor
valami vagy valaki visszarántott a valóságba. -A testem itt van, egy
pályaudvar várótermében. Mennyivel szebb világban jártam!Aznap csípős hideg volt, bár már áprilist írtunk és a nap is kikukucskált,
de azért én még fáztam. Fűtés nem volt. Ilyenkor már nincsen. Itt télen
sincsen. Gondoltam rágyújtok, jólesik az ilyen időben. Kimentem a
peronok elé, kerestem egy padot, majd miután alaposan végignéztem, hogy
nem lesz-e koszos tőle a ruhám, leültem. Ahogy szívtam a cigarettát,
tekintetemmel elkezdtem vizslatni a környezetemet. Jó aprólékosan,
ahogyan ilyenkor szoktam. Kiszúrtam egy magányos gazt. Látszott rajta,
tele van életerővel, csak úgy duzzad. Semmi különös, csak egy értéktelen
gaz a sok közül. Na de mégis, ez különleges volt. Szembeszegült a
lehetőségeivel, előtört a rideg kövek közül és zászlóvivőként hírdette az
életet. Hirtelen gyönyörűnek láttam a maga szemtelenségében. Ahogy
peckesen állt a kisajátított területén, ellopva a napsugarakat a kövektől,
élénk zöldjeivel letaglózva a szürkeséget, az maga volt a csoda. Az élet
csodája.
-Fiam, nem veszel szép virágot?
Felnéztem, és egy cigányasszony állt előttem, kezében kis csokrokba
kötött nárciszokkal. Szépek voltak a rikítósárga színükkel, látszott, hogy
frissen vágták őket. A nő kedvesnek tűnt, mosolygott rám a hiányos
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fogsorával.
-Csak húsz forint öt szál.
Visszamosolyogtam rá, megcsodáltam a virágait, majd ránéztem újra a
gazomra. Ez már az én gazom. Mennyivel szebb volt a halott nárciszoknál!
Elővettem a zsebemből egy húszforintost és odaadtam az asszonynak.
-Tessék, ez az öné. Kifizetek öt szál virágot, de nem kérem őket. Viszont
arra kérném, hogy holnap öt szállal kevesebbet vágjon le, hagyja őket a
helyükön. Annak az ötnek az árát adom most oda.
-Rendben, így teszek. -még mindig mosolygott, amikor elment, én pedig
azon tűnődtem, hogy vajon bolondnak tart-e.

Az idő rabja
Szabady

Róbert

sikeres

menedzser

az

APN

magyarországi

leényvállalatánál. Hivatalosan a külkapcsolatokért felel, a gyakorlatban
már évek óta ő irányítja a céget. Könnyen kigolyózhatná az idős igazgatót
a székéből, de egy kis számolás után rájött, nem érné meg. A jutalékokkal
együtt jóval többet keres nála. De azért ennek hatalmas ára van, szabad
percekről még csak nem is álmodhat, az egész napja egy nagy rohanás.
Úgy számolta, hogy bírja még vagy tíz évig, addigra bőven megteremti az
egzisztenciáját és utána nyugodtabb vizekre evez.
Aznap reggel is öt órakor kelt, mint mindig, azzal a különbséggel, hogy
szokatlanul nyugodt volt. Kiment a konyhába és szép sorba letépegette a
lakás különböző helyeire kiragasztott post-it-okat. Kávé 05.10-ig,
fürdőszoba 05.40-ig, felöltözés 05.50-ig... Mindent megtervezett előre, de
ma szánalmasnak találta ezeket a cetliket. Nem szokott reggelizni, de most
csinált egy szendvicset és kényelmesen elfogyasztotta. Elegáns öltöny és
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vasalt ing helyett szabadidőruhát vett fel és olyat csinált, amit legalább tíz
éve nem, felszállt egy villamosra. Ahogy elindult, figyelte az emberek
arcát, ruházatát, belehallgatott egy-egy beszélgetésbe, majd leszállt a
Margit-szigetnél. Az idő csodálatos volt, ragyogott a nap, de így is csak 28
fokot mutatott a hőmérő. Sétálás közben vett egy lehűtött dobozos sört,
aztán kiterítette a magával hozott pokrócot a legelső kevésbé forgalmas
réten és hanyatt feküdt. Csukott szemmel élvezte a nap jótékony sugarait,
majd felült, hogy a táskájából elővegye azt a könyvet, amit már legalább öt
éve el akart olvasni. Ekkor megpillantott két fiatalt, akik elhaladtak
mellette, egyik kezükben sörösüveg, a másikban égő cigaretta. Miért is ne?
-gondolta.
-Srácok, ha nem haragszotok, kérhetnék egy szál cigarettát? -nem hitte
volna, hogy ilyen szavak valaha is elhagyják a száját.
A fiúk kissé furcsálták a kérést, mert általában csövesek szoktak tőlük
kéregetni, Róberten pedig a szabadidőruha ellenére is látszott, hogy
jómódban él.
-Parancsolj! -tüzet is adtak neki.
Beleszívott, letüdőzte, kifújta. Tíz éve nem gyújtott rá, de úgy látszik, az
ember nem felejti el, hogyan kell csinálni. Egy picit meg is szédült, de
mégis jóleső érzés kerítette hatalmába. Újra 16 éves volt, gondtalan és
naív, aki élvezi az életet.
Ekkor szólalt meg a telefonja. Mielőtt felvette volna, a szeme elől eltűnt a
fátyol és az agya úgy elkezdett pörögni, hogy félt, szívinfarktust kap. "Ma
hétfő van, a hét legforgalmasabb napja, minden hétfő igazi kihívás.
Ráadásul hó eleje, ami amúgy is elviselhetetlenül túl sok munkát jelent. Ki
kell menni 08.50-re a reptérre a németek elé és személyesen fogadni őket.
Le kell zárni a múlt havi dossziékat, leadni őket az irattárnak. 10.30-kor...."
Tudta mit kell tennie: egy határozott mozdulattal kikapcsolta a telefonját,
levette a cipőjét, a zokniját, leheveredett kényelmesen a pokrócra és
kinyitotta a könyvét.
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Az írás marad
Szeretem a magyar szólásokat, közmondásokat, néha elgondolkodom
rajtuk és a végeredmény szinte mindig ugyanaz, igazak. "Ki korán kel..",
ki merné kétségbe vonni, "Addig jár a korsó...", hát persze, "A hazug
embert előbb utolérik...." és ez is, mind-mind igaz. Valamit tudtak az
őseink. Most azon tűnődöm, hogy "A szó elszáll, az írás megmarad".
Hoppá! Bár a szívem afelé húz, hogy helyeseljek, lévén íróember vagyok,
vagy valami hasonló, de mégsem tudok. Hogyan szállhatna el olyan
elhangzott szó, mit a "szeretlek" , akinek egyszer is mondták, sose feledi.
Édesanyám "vigyázz magadra!" óvása örökké melegít és ilyen lehet az a
bizonyos "igen" is a templomban. Nem szállnak el soha. De ha tovább
fűzöm gondolataim, hamar rájövök, még a szó se kell. Ahhoz, hogy
higgyünk, elég a gondolat, Istenhez nem vezet se szó, se írás. Mit ér a
"köszönöm", ha nem úgy gondoljuk és bizony engem is szokott zavarni a
felületes "hogy vagy?". Biztosan értelme volt ennek a mondásnak is
régebben, mikor még nem volt általános az írás és csak pár műveltebb
ember privilégiuma volt, na meg ott vannak az írott szerződések is. Ahogy
kalandoznak a gondolataim, előveszem egy korábbi versemet, elolvasom,
szívem lassan felmelegszik és megcsap szárnyival a boldogság kék
madara... önkéntelenül is kimondom: A szó elszáll, az írás megmarad.

-11-

Bohócszerelem

Miután Marci lezuhanyozott, belebújt fürdőköpenyébe és leült a tükör elé.
Hatalmas tükre volt, ami a legfontosabb berendezési tárgyként uralta
lakókocsiját. Hátrasimította haját és csak nézte az arcot, a saját arcát.
Polgári neve Mihály, de bárhogyan figyelte az arcot, nem látta őt. Mihály
lassan eltűnt az időben, szinte semmi sem kötötte a valósághoz. Marci nem
is tudta már, hogy ki az az illető, akinek anyakönyvezték. Néha
elbeszélgetett volna vele, hogy él-e még, van-e véleménye, vagy csak,
hogy hajlandó-e barátkozni vele. Sokáig most nem morfondírozott, fogta
púderes dobozát és nekilátott a mindennapi rutinjának. Neki most Marci
kellett. Marci magabiztosságára, szemtelenségére, életigenlésére volt
szüksége. Ahogy egyre több réteg került fel az arcára, egyre ismerősebb
lett a látvány. Már egy-egy mosoly is megjelent és szűk egy óra múlva
kész volt a mű. Az ismerős arc, tele piros foltokkal, fekete vonalakkal,
hófehér alapon. A látványtól átjárta az erő, szinte kicsattant a boldogságtól.
"Hát itt vagy bátorság, köszöntelek!" Kilépett a kocsiból és a szomszédja
felé vette az irányt. Kati lakott ott, az új bohóctársa, aki mindössze két hete
csatlakozott a társulathoz. Ennyi idő is elég volt ahhoz, hogy rájöjjön,
Katival akarja leélni az életét. Szerelmes belé. Marciként is és Mihályként
is. Sőt, igazából tőle várta, hogy visszakapja Mihályt és kialakuljon újra
egy egészségesebb összhang két énje között.
Pár napja tervezi, hogy szerelmet vall neki, de akárhányszor elképzelte,
vagy csak rágondolt, végigfutott hátán a hideg és remegni kezdett. Mára
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világossá vált számára, hogy jelen állapotában Mihály sosem lesz képes
megtenni a kezdő lépést. De szerencsére nem volt egyedül, Marciban még
bízott, nagyon is bízott. Ahogy belépett Katihoz, megcsapta orrát az a
kellemes parfümillat, amit minden este érzett a porondon és még
magabiztosabb lett. Kati is már készen állt az esti előadásra, még komoly
arccal is viccesnek tűnt a festett rétegektől. Kérdően nézett Marcira.
-Nincs még túl korán?
-De igen, még van időnk. Most viszont mondani szeretnék valamit -nyelt
egy nagyot, mélyen a szemébe nézett és a körülményekhez képest a lehető
legkomolyabban szólalt meg. -Ceretlek!
A komolysága átragadt Katira is, akinek csak a szemei láttatták valódi
gondolatait.
-Én is ceretlek!
A két szempár összefonódott, megcsókolták egymást, nevettek egy
nagyot az elkenődött rúzsokon és talán egy életen át ölelték volna a
másikat, ha nem hallják meg a kiabálást: -Bohócok, 10 perc múlva
színpadra!
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Esti mese

Eszter odaért az óvoda kerítéséhez és a hinták mellett megpillantotta
Áronkát két másik kisfiú társaságában. Láthatóan el voltak foglalva
valamivel, így kíváncsian közelebb ment hozzájuk. Megborzongott attól,
amit látott. Kisfia kezében egy megtermett házilégy kapálózott és éppen
maradék szárnyától szabadították meg. Utána következtek egyesével a
lábai, de ez már sok volt neki. Nem akarta nagyon leszidni gyermekét,
ezért mosolyogva köszönt nekik, majd megkérte őket, tapossák agyon a
szerencsétlent. Hazafelé azon tűnődött, mi tévő legyen. Tudta, a tiltás sokat
nem ér a gyerekeknél és ő maga is úgy vélte, ez csak amolyan szórakozás
nekik, nincsen benne rosszakarat. Elhatározta, valahogyan rávezeti fiát az
élet tiszteletére.
Az este a szokásos mederben folyt: közös vacsora, majd fürdés és
fogmosás után jött a mindennapi esti mese. Szerették ezeket a közös
pillanatokat, bár Eszternek igencsak össze kellett szednie fantáziáját az
újabb történetekhez. Néha megpróbálkozott egy-egy klasszikussal, de
pechére Áronka azonnak szólt, hogy azt korábban hallotta. Az összes
otthoni mesekönyvön végigment már, így ez állandó kihívás volt. De nem
ma. Ma ugyanis pontosan tudta, miről fog szólni a történet.
-A mai mese címe: A légyherceg esküvője. Kényelmesen fekszel?
-Igen, mondhatod.
-Légyország uralkodójának fia nagykorú lett és eljött az ideje, hogy
átvegye a trónt. Kristóf, mert így hívták, szeretett volna éppen olyan jó
uralkodó lenni, mint édesapja és nagyapja. Kiskora óta erre nevelték, ő
pedig szorgalmasan készült országuk vezetésére. Hosszú évtizedek óta
békességben éltek többezer alattvalójukkal, a népük hálás volt nekik a
jólétért. Már csak egy feladata maradt, megtalálni a megfelelő királynőt
feleségnek, ezért elhatározta, álruhát ölt és olyan lányt keres, aki saját
magát fogja szeretni, nem a rangját. Így is tett, fogta hátizsákját,
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elbúcsúzott szüleitől és elindult a végtelennek tűnő mezőkön. Sok szép
helyen fordult meg, csodálta országuk szépségét, a rengeteg virágot, a friss
levegőt, a gyönyörű erdőket. Egy kis patakhoz ért, aminek megörült, mert
kulacsából éppen kifogyott az innivaló, így feltöltötte, miután jóízűt
kortyolt a kristálytiszta vízből. Megfordult, hogy folytassa útját, de hirtelen
megpillantott egy csodaszép lányt, aki akkor ért oda. Tünde rámosolygott,
belemerítette kis vödrét a patakba, majd megpihent egy lapulevélen.
Kristóf összeszedte bátorságát, megszólította és felajánlotta neki segítségét
a vödörcipelésben. Együtt nemsokára elértek a lány szülei házához, akik
felajánlottak neki éjszakára egy szobát. Kristóf semmit se árult el
úticéljából, csak élvezte a család társaságát. Az egész estét
végigbeszélgették, jókat kacagtak együtt, majd nyugovóra tértek. A
bőséges reggeli után rájött, milyen rengeteg tennivaló is van a ház körül,
így felajánlotta segítségét és örömmel dolgozott a kiskertben és az
udvarban. A szülők nem győztek hálálkodni, Tünde se tudta, hogyan
köszönje meg, csak hordta neki a finomabbnál finomabb házi ételeket. Így
telt el az egész nap, majd a következő és az azutáni. Mikor mindennel
végzett, már szinte családtagnak számított. Megvárta este, hogy a lány
elaludjon és kiment a konyhába. Mindent elmondott a szülőknek, megkérte
a lányuk kezét és megigérte, hogy szeretni fogja Tündét, míg a halál el
nem választja őket. Mindenki boldog volt, csak a lány nem tudott
semmiről, de Kristóf meglepetésnek szánta a lánykérést, így korán kelt és
búcsú nélkül visszasietett a palotába.
-Azért elbúcsúzhatott volna -szakította félbe Esztert kisfia.
-Nem akart ő búcsúzkodni, az volt a terve, hogy az egész családot
felköltözteti a várba. Királyhoz méltóan akart visszatérni, díszkisérettel.
Már félúton járt, amikor hirtelen elsötétült előtte a világ. Egy óriás állta
útját, aki könnyedén felemelte őt és nézegette, forgatta. A herceg kiabált,
kapálózott kétségbeesésében, de ez egyáltalán nem zavarta a behemótot.
Aztán megtörtént a tragédia. Egy hirtelen mozdulattal a szörny kitépte az
egyik szárnyát. A fájdalma elviselhetetlen volt, megszédült, majdnem
elájult, de egy újabb fájdalom észhez térítette. A másik szárnyát is kitépték,
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ő pedig leesett a földre. Próbált elszaladni lábacskáin, de akkor újra
elkapta és ismét a levegőbe emelte. Az óriásnak hatalmas, vastag ujjai
voltak, de mégis meg tudta fogni velük az egyik lábát, amit nevetve
szintén kitépett a helyéről. Kristófnak ekkor szűnt meg a világ, lehunyta
szemeit és a kedves Tündére gondolt, majd az országára, ami uralkodó
nélkül marad, majd a szüleire, akik elveszítik egyetlen gyermeküket.
Patakokban folytak a könnyei és már csak azért imádkozott, hogy minél
gyorsabban érjenek véget a szenvedései.
Eszter észrevette a könnyeket Áron szemében, adott egy puszit a
homlokára, betakarta és jóéjt kívánt. Lekapcsolta kisfia szobájában a
villanyt, majd csendesen távozott. Ő megtette, amit tudott, a többi már
Áronkán múlik.

Gyerekszáj

Mónika ma jó hírt kapott: Pistike szüleitől azt az utasítást kapta, hogy
délután menjenek el az állatkertbe. Igen, utasítást; nem kérést, nem
lehetőséget; utasítást. Nem bánta, már hozzászokott, hogy Hoffmannéknak
nagyon határozott gyereknevelési elveik vannak és mindent aprólékosan
előírnak neki. Ennek ellenére az öt év alatt, mióta gyerekfelügyelőként
dolgozik, ők voltak az egyik kedvenc családja. Igyekezett megfelelni a
magas elvárásoknak, kiemelt figyelmet folytatott a Pistikével való
beszélgetéseire. Most boldog volt: kimozdulhat a négy fal közül a
szabadba, kikapcsolódhat és ezt még fizetik is neki. Pistike hasonlóan örült
a hírnek, az állatkertben eddig mindössze egyszer volt, alig kétévesen és
semmire sem emlékszik belőle.
Az időjárás tökéletes volt a sétához, a nap sütött, felhő egy szál se. A
bejáratot elhagyva Pistike már sorolta is a kívánságait.
-Először az elefántot nézzük meg, majd a zsiráfot, utána a majmot.
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-Hatalmas ez az állatkert, csak lejárnánk így a lábunkat. Menjünk inkább
szépen sorban, ígérem, hogy ezeket mind látni fogod.
A bogárháznál kezdtek, ahol Mónika el is gondolkodott, hogy
bemenjenek-e, de aztán úgy döntött, hogy ő nem szelektál és mindent meg
fognak nézni. A kérdéslavina pedig, ahogy azt már várta, beindult.
-Miért ilyen csúnyák ezek a bogarak? -húzta el a száját Pistike.
-Isten különbözőnek teremtette az élőlényeit. Az ő szándékai pedig
kifürkészhetetlenek. -ha Mónika nem tudta a választ, akkor általában
elővett egy hasonló közhelyt.
Nem sokkal utána elértek az elefántok kifutójához. Már messzebbről
észrevették őket, nagy termetük miatt.
-Ők mitől ilyen nagyok? Jól viselkedtek?
-Igen, ezt jutalomból kapták. Nagyságot és erőt.
-Én is ilyen nagy leszek, ha jól viselkedek?
-Nem, te ember vagy. De ha jó leszel, te is meg fogsz nőni.
-És a zsiráfnak miért olyan hosszú a nyaka?
Hopp, ez eddig könnyen ment -gondolta Mónika, -de ezzel most
megfogott. Na, mit is válaszoljak erre?
-A zsiráf is mindig szófogadó volt, ezért hosszú nyakat kapott a
Teremtőtől, hogy elérje a finom falatokat.
Kérdések és válaszok, és ez így ment órákon keresztül. De azért
mindketten nagyon élvezték a délutánt. Nemsokára megpillantottak egy
hatalmas gorillát, aahogy ült szemben az üvegfallal és figyelte a
látogatókat. Pistike neki is köszönt, ahogyan a többi állatnak is. -Szervusz
majom!
-Mónika néni, ez a majom?
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-Igen, a majmok családjába tartozik. Úgy hívják, hogy gorilla.
-Ő hasonlít a legjobban ránk.
Igen, Darwin is így gondolta. -morfondírozott magában. Csak az
egyedfejlődésbe ne kelljen belemennie. Szerencsére ő is vallásos volt, mint
Hoffmannék, de az ilyen kérdésekre nem volt felkészülve.
-Miért nem lett belőle ember? Ő is rosszul viselkedett?
-Igen, ő is büntetésben van.
-De mégis, mit csinált?
-Hangoskodott, kiabált, csúnyán beszélt, tiszteletlen volt.
Pistike ezen eltűnődött egy darabig. Muszály lesz mindent úgy csinálnia,
ahogyan kérik tőle, nem akar állat lenni büntetésből. Főleg nem majom
egy üvegfal mögött. Ahogy továbbhaladtak, meglátott egy hasonló korú
kislányt, aki sirdogált, az apja üvöltött vele, hogy fogja be a pofáját.
Lassan odaértek hozzájuk, ő pedig udvariasan köszönt:
-Szervusz majombácsi!
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Hófehérke 2.0

-Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb e vidéken?
-Szó se róla, dögös egy milf vagy, az biztos. De azért a fiatal, keményhúsú
Hófehérke viszi a pálmát -ha tudott volna lesajnáló pillantást vetni a tükör,
biztosan megteszi, de így csak egy halvány kacajra futotta tőle.
-Fogd vissza magad, mert megismertetlek egy kalapáccsal -sziszegte a
mostoha, de az igazság az, ő is látta, hogy nevelt lánya egyre szebb az idő
haladtával és bizony mára már felnőtté érett. Nem sokat hadakozott a
lelkiismeretével, hamar elhatározta, megszabadul tőle. Ha a lány meghal,
ismét visszakapja a legszebb jelzőt. Hivatta is azonnal egyik kedvenc
ágyasát, a vadászt.
-Drágám, lenne itt egy kis feladat neked.
-Tudom, vigyem el Hófehérkét az erdőbe, majd vágjam ki a szívét és
hozzam el neked.
A mostohának kikerekedtek a szemei a csodálkozástól.
-Honnan tudod, hogy ezt akarom?
-Ugyan már drágám. Ismerem a mesét. Bár sosem gondoltam, hogy igaz
lenne a történet. De azért ez durva kérés, már nem a középkorban élünk. A
Fűrészt nézették veled kiskorodban?
-Ne szemtelenkedj, csak csináld, amire kértelek.
Rockford grófnője, vagy ahogy hívatta magát, Lady Black, jóslással
foglalkozott. Nem volt semmilyen különleges képessége, viszont teljesen
kitanulta a csínját-bínját a mesterségnek és profin elhitette kuncsaftjaival a
képzelt különleges adottságokat. Hittek neki, mert a körítés profi volt,
kúriája úgy festett, mintha a XVIII. században lennénk, ő maga is
barokkosan öltözködött, ráadásul minden szükséges kelléket beszerzett.
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Férje korán elhunyt, a pletykák szerint benne volt a keze nagyon is, bár
ezt nem tudták rábizonyítani. Második ura hozta a házhoz lányát, akinek
már akkor sem örült, Hófehérke kislánynak is túl szép volt. Na, de most
pontot tesz az ügy végére. Férjétől jókora vagyont örökölt, így dolgoznia
nem kellett, a jóslást hobbinak tekintette. Persze azért jól megkérte az árát.
Futott neki jópár szolgálóra, akik közül a kertész és a vadász voltak a
kedvencei, felváltva fogadta őket éjszakánként az ágyában. Néha
kedveskedett az újdonsült férjének is, de már csak a családi béke miatt, a
szerelmük egy ideje kihült, kapcsolatuk formális lett.
Letakarta igazmondó tükrét, aki ilyenkor rendszeresen kifejezte
rosszallását, mert nem szeretett sötétben lenni. Vigyázott rá nagyon, ez a
tárgy volt az egyetlen varázserővel bíró kelléke, még a nagyanyja vette
anno egy aukción.
-Szép jó reggelt, szerelmem! -üdvözölte a vadász Hófehérkét.
-Szép jó reggelt, neked is! -mosolygott a lány kivillantva hófehér fogsorát.
A Colgate vagyonokat fizetne neki, ha ő lenne a reklámarcuk, gondolta a
férfi és egy csókot nyomott a homlokára.
-Öltözz át valamilyen kényelmes ruhába, mert elmegyünk az erdőbe.
Útközben elmondom majd, mi célból.
-Hát jó, rendben -még mindig mosolygott, majd hamar ruhát cserélt,
szándékosan a vadász szeme láttára, élvezte, hogy a férfiak
megbolondulnak a külsejétől.
Mielőtt valaki azt hinné, milyen tündérien aranyos lány is ő, eloszlatom a
tévhiteket. Hófehérke egy tipikusan elkényeztetett kamasszá cseperedett,
akinek az apja leste minden kívánságát. Egyedül a vadásszal volt kedves,
néha úgy érezte, szerelmes is belé. Azért tudhatott valamit ez az ember,
egyszerre két nőt is kielégített, ráadásul mindkettő evett a tenyeréből.
Amit a lány útközben az erdő felé hallott, attól meghűlt volna az ereiben a
vér, ha egy kicsit is kevésbé lett volna életrevaló. De nem olyan fából
faragták, hogy csak úgy megijedjen.
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-Szóval, most meg akarsz ölni? -pillantott a férfire.
-Jajj, ne bolondozz már, dehogy öllek meg. Viszont el kell tűnnöd egy
időre. Addig mindenképpen, amíg megoldom a problémát.
-Na de, mégis, hova menjek?
-Lakik az erdőben hét törpe, elviszlek hozzájuk. Ott eléldegélhetsz egy
darabig. Mostohaanyádat valahogyan kiiktatom, és akkor eljövök érted.
Lehet, eltart pár hónapig.
-Utána feleségül veszel? -a gyönyörű szemekben megjelent pár
könnycsepp, amin a vadász is meglepődött, korábban még nem látta ilyen
érzékenynek a lányt. De a kérdés volt az, amitől a fellegekben járt, mert
már évek óta szerelmes volt belé.
-Igen, feleségül veszlek és szeretni foglak, amíg élünk -átölelte szerelmét
és legszívesebben sose engedte volna el, de az idő már sürgetett.
Az erdő mélyén jártak, mikor hirtelen egy egészen kis tisztás közepén
megpillantották a törpék viskóját. Hófehérke nem rejtette véka alá
csalódottságát.
-Itt fogok lakni? Ebben a lyukban? -hüledezett.
-Drágám, ez csak átmeneti megoldás. Meglátod, nem lesz annyira rossz
itt, a törpék majd a gondodat viselik, barátságos népség.
A hangokat hallva az ajtóban megjelent Morgó, aki beszéd nélkül is képes
volt olyan arcot vágni, amitől elment az ember életkedve.
-Szóval kedvesek, mi? -nézett a lány vádlóan.
-Hát jó, talán ő nem annyira. De a többi esküszöm, hogy az.
-Szervusz Morgó! Megkérnélek benneteket egy szívességre. Ő a
barátnőm, Hófehérke -mutatott rá. -Most egy kis gondja akadt otthon és
szeretném, ha egy rövid ideig elszállásolnátok, viselnétek a gondját.
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Morgó alaposan végigmérte a lányt, gondolkodott egy keveset, majd
megszólalt.
-Mit kapunk cserébe?
A vadász mosolya most kevésbé volt őszinte.
-Cserébe nem árulom el az erdő tulajdonosának, hogy engedély nélkül
laktok itt és dézsmáljátok a terményeket, a vadakat.
Morgó sóhajtott egy nagyot.
-Nesze semmi, fogd meg jól -húzta el a száját. -Na, jól van. Jöjjön be a
hölgy.
A vadász forró csókokkal elbúcsúzott, megígérte, hogy gyorsan megoldja
a problémát, majd sietve távozott. Odabent a kunyhóban sorakozott a többi
törpe, akik lapulva végighallgatták a beszélgetést. Illedelmesen
bemutatkoztak egymás után, majd közösen kitalálták, hol fog aludni
Hófehérke.
-Elnézést, itt minden a mi méretünkre van szabva, de ebben az ágyban
szerintem elférsz -Tudor vette át a szót.
-Rendben, jobb a semminél. Majd csak kibírom valahogy. Viszont éhes
lettem, hozzatok enni valamit.
A törpék egy pillanatra megszeppentek a parancsoló hangnemtől, de
elnézve Hófehérke méreteit, eszük ágában sem volt vitatkozni vele. A
hetek pedig így teltek, ha nem is a legnagyobb békességben, de idővel
megszokták az átmeneti jövevény kívánságait és amikor csak tudták,
teljesítették őket. Hófehérke is kezdte megszokni a környezetet és ahogy
felengedett, egyre barátságosabb lett. Kukával kimondottan jó viszonyt
alakított ki, úgy kezelte, mintha a saját gyermeke lenne.
Egy szép, napsugaras őszi délután hirtelen kopogtattak. A törpék az
erdőben élelmiszert gyűjtöttek be, így Hófehérke nyitott ajtót.
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-Jó napot kívánok, szépleány! Megfáradt piaci árus vagyok, éppen
hazafelé tartva. Kérhetnék egy pohár vizet tőled? -egy eléggé aszott
vénasszony állt az ajtóban.
-Hát persze, miért is ne -a lány merített a benti vödörből és átadta neki.
-Köszönöm, leányom. Nagyon hálás vagyok neked, így már könnyebb
lesz hazáig az út. A jó tettedért cserébe fogadd el tőlem ezt a gyönyörű,
édes, piros almát -azzal elővett a kosarából egyet és átadta.
-Köszönöm. További jó utat! -és már csukta volna is be az ajtót.
-Meg se kóstolod? -érdeklődött az árus.
-Most ettem, nem vagyok éhes, de pár óra múlva megeszem.
-Rendben -próbált mosolyogni a vénség, de nagyon nehezen ment neki.
Nem akart túl erőszakosnak tűnni, így kénytelen volt elbúcsúzni.
Hófehérke letette az asztalra az almát, -amit egyszer evett életében, de
akkor se ízlett neki, -gondolta, jó lesz majd Kukának. Megajándékozza
vele, biztosan örül majd neki. De abban a pillanatban újból kopogtak az
ajtón. Unottan nyitotta ki ismét, ám jókedve azonnal megjött, mikor
megpillantotta szerelmét.
-Eljöttél értem? -lelkendezett.
-Még nem, de már nemsokára -magához rántotta és ölelték, csókolták
egymást.
-Járt már itt a vénasszony? -kérdezte a vadász.
-Most ment el, ebben a pillanatban. Egy almát adott nekem.
-Beleharaptál?
-Ugyan, dehogy. Ki nem állhatom az ízét.
-Ez jó hír. Add oda gyorsan!
-Tessék. De miért kell ez neked?
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-Ez az alma meg van mérgezve. Ha beleharaptál volna, már nem
beszélgetnénk. Maga, a mostohád adta neked személyesen, csak el volt
maszkírozva, hogy ne ismerd fel. De most visszanyal a fagyi, jó kis
gyümölcslevest főzök neki belőle.
Ha valaki most happy endet vár, az nyugodjon meg, az lesz. Hófehérkét
nem sikerült megmérgezni, így nem kellett koporsóba cipelnie a törpéknek
az erdőn keresztül. Az éppen arra lovagló fiatalembereknek így esélyük se
volt megpillantani. A mostoha szerette a gyümölcslevest, így hamar
kimúlt. A szerelmesek összeházasodhattak,aminek amúgy se lett volna
akadálya, hiszen időközben a lány is nagykorú lett, de azért mégiscsak
jobb örökölni is egy szép kis vagyont.

Itt a piros

Rudi születésnapjára egy távcsövet kért. Bár szülei egy kicsit vonakodtak,
de aztán, hogy meglegyen az öröme, megvették neki. Mégiscsak egyszer
14 éves az ember. Szeretett kirándulni a barátaival, így repesett az örömtől
és alig várta, hogy ismét kimozduljanak a természetbe. Na, de addig is, ki
kell próbálni az új szerzeményt. Egy tízemeletes panel nyolcadik szintjén
lakott, így a kilátás remek volt. Nem egy ócska darab -állapította meg -jó
messzire ellátni vele elég élesen. Ahogyan próbálgatta, azon tűnődött,
milyen jó lenne, ha lenne egy szemközti ház, mert akkor kukkolhatná az
ott lakókat. Ennek hiányában többnyire az utcát fürkészte vele.
Másnap reggel a házuk előtti téren megjelent pár cigány és egy pillanat
alatt elkezdtek kiabálni: -Itt a piros, hol a piros? Rudi már harmadik napja
látta őket, általában 1-2 órát tudtak
működni,
rendszerint
népes
nézőközönséggel, majd menetrendszerűen a rendőrök zavarták el őket.
Ekkor eszébe jutott a távcső és hamarosan árgus szemmel kezdett figyelni.
A harmadik "kuncsaftnál" aztán rájött valamire. A séma mindig ugyanaz.
Kétszer hagyják nyerni, amitől az illető megbokrosodik, majd nagyobb
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tétet rakatnak fel vele és utána már folyton veszít. Mindig egy másik
kupak alatt van a piros golyó. Akárhogyan figyelte titokban őket, nem jött
rá, miként csinálják, viszont azt már tudta, mindig ugyanúgy. Napokon át
tartott a kémkedése, majd amikor már elég bátorságot és bizonyítékot
gyűjtött, fogta magát és a megspórolt pénzét, aztán lement hozzájuk.
-Na, te kisfiú, mit szeretnél? -hunyorított a főkolompos.
-Játszani!
-Aztán pénzed van-e?
-Igen -elővett egy ezrest és letette a földre a kupakok mellé. Az őket
körülálló férfiak csodálkozva nézték a fiút, de tekintetükkel támogatták.
Az első két kör a terve szerint zajlott, mindkétszer megduplázta az ezresét.
Eljátszotta, mennyire örül neki, még tapsot is kapott pár embertől. Elvette
a pénzét és indulásra fogta, de a cigány nem hagyta annyiban, ahogy ezt
várta is.
-Fiú, te nagyon szerencsés vagy és éles a szemed. Fel mersz-e tenni
nagyobb összeget?
Összesen 3000 forintja volt, amiből sikerült 5000-t csinálnia. Ha ezt meg
tudná duplázni, igazán szép összeg lenne a zsebében.
-Nem bánom, de már mennem kell. Igazán csak egy legutolsót. 5000 elég
lesz?
-Ahogy gondolod, ez nem erőszak.
A cigány körbenézett, ezzel is jelezve a nézőknek, hogy nem ő erőltette a
dolgot, majd ő is letett egy ötezrest Rudié mellé. A férfiak feszülten
figyeltek, tüzetesen nézték a mozdulatait, nehogy csaljon és szívükben a
fiúnak drukkoltak. Rajta volt a sor, választania kellett a három kupak
közül. Azt tudta, középen eddig még sosem volt a golyó, viszont mindig az
ellenkező oldalon, mint amit ilyenkor választottak. Úgy látta, a jobb oldali
kupak alá került, de fogait összeszorítva felemelte a balt. A golyó pedig ott
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virított. Fél szemmel még elkapta a cigány ámuldozó tekintetét, felkapta a
pénzt, majd szinte elrohant a nézők tapsvihara kíséretében.
-Most már tényleg mennem kell. Köszönöm a játékot!

Jó szemek

Alfréd már közel 20 éve foglalkozott szellemidézéssel. Sok mindenben
kérte a segítségüket: áldást, útmutatót, válaszokat kapott tőlük és bár szinte
mindenki csalónak, vagy minimum bolondnak tartotta, az igazságot csak ő
tudta. Az esetek többségében tényleg sikerült megidéznie egyet-kettőt
közülük, ha meg éppen nem, hát kitalált valamit. A sok gyakorlat miatt
rendkívül ügyesen kezelte az ilyen helyzeteket, mindenkit meg tudott
téveszteni. Nem látta őket, de érezte a jelenlétüket, néha hangokat is hallott
és a legtöbbször határozottan tudta, mit akarnak közölni vele. Sok ügyfele
volt, előjegyzést kellett vezetnie róluk. Az emberek sokszor bármibe
képesek kapaszkodni, ha a boldogulásukról, vagy épp a szerelmükről van
szó.
Régóta dédelgetett vágya válik most valóra, céget alapított, berendezte
lakását a helyhez illően és a bejáratra is felkerült egy nagy tábla "Jó
szellemek" felirattal. Volt itt minden: varázsgömb, cigánykártya, egy
tálban kávézacc... Fogalma se volt, hogyan működnek ezek, haszontalan
tárgyaknak tartotta őket, de az emberek hajlamosak hinni bennük. Végülis,
mivel rendezzen be egy szellemtanyát, ha nem ilyen és hasonló dolgokkal.
Estére rendesen elfáradt a rendezkedéstől, boldogan körbenézett
nappalijában, majd nyugovóra tért. Holnap új nap kezdődik. Minden
ugyanúgy, de mégis megadva a módját.
Hajni a reggeli bevásárlását intézte, meglátogatta a hentest, a pékséget és
éppen a kedvenc zöldségese felé vette az irányt, amikor felfigyel egy
táblára. Ezt most tehették ide -gondolta. Talán pont erre van szükségem,
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hiszen a szemem fokozatosan romlik. "Jó szemek" -hírdette a felirat, ő
pedig nem sokat vacilálva, benyitott az ajtón. Belül egy újabb ajtó fogadta,
kis gondolkodás után erőteljesen bekopogott.
-Jó napot kívánok! -mosolygott Alfréd -Fáradjon beljebb.
Mindketten leültek egy-egy párnázott székre,
megszólalhatott volna, Alfréd már meg is előzte.

majd

mielőtt

-Általában nem fogadok így utcáról ügyfelet, de most kivételt tudok
tenni, mert van egy szabad órám. Miben segíthetek?
-Szeretném a segítségét kérni, nem tudom, mi vár rám a jövőben. A
szemem folyamatosan romlik. Meg fogok vakulni? Lehet valamit tenni
ellene? -szinte kétségbeesetten beszélt.
-Értem a problémát. Megkérdezem a szellemvilágot. Kérem, most
maradjon pár percig csendben, erősen koncentrálnom kell -azzal lehunyta
szemét és várt. Ha a keze izzadni kezdett, már tudta, nincsenek egyedül.
Hajni szája tátva maradt a csodálkozástól, de nem mert megszólalni.
Szellemvilágot? Ez meg miről beszélt?
-Szerencséje van, gyorsan ment, van is egy jó szellemünk -Alfréd
kinyitotta a szemét, majd megfogta ügyfele kezét. A kéz azonban gyorsan
visszahúzódott, Hajni felpattant a székből és rohant az ajtó felé. Útközben
még odakiáltotta: -Maga bolond, miféle szemész maga?
Utánarohant, mert nem értette a hölgy reakcióját, de az már a sarkon túl
szaladt. Visszafordult lakásához, felpillantott a bejárat fölé és mindent
megértett. Jó szemek? Most jól megvicceltetek!
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Karácsonyi kávé
Sebestyén Lóránt élvezte a jelenlegi munkáját, egy irodaszergyártó
cégnél dolgozott üzletkötőként. Szeretett minden nap öltönyt hordani és
járni a vidéket. Általában csak reggel ment be az irodájába pár telefon
erejéig, aztán beült kedvenc Volkswagen Polo-jába és irány a leendő
ügyfelek. Egyáltalán nem bánta, ha az ország túlsó felére kellett mennie,
imádott vezetni. A mai reggel is úgy zajlott, mint a többi: 06.00-kor kelés,
gyors zuhany, fogmosás, öltözködés, az elmaradhatatlan friss kávé és az
irodába menet beugrás a házuk mellett lévő Spar-ba. Itt vette a reggelijét és
az útra valami gyors harapnivalót. Ahogy sétált a polcok között és éppen
azon gondolkodott, hogy a gyümölcsök mellé müzlit vegyen-e vagy
csokit, egy idős nénire figyelt fel. A nénike a kávék előtt állt és a
pénztárcáját kutatta. Elővett pár aprót, de mintha nem tetszene neki a
látvány. Mégegyszer felnézett a kávéspolcra, visszatette a fémpénzeket,
majd lassan továbbállt. Lóránt odament a polchoz és felpillantott abba az
irányba, ahová az előbb a hölgy. Egy számára ismeretlen márkájú kávét
látott, mindössze 320 forintért. Gondolta is, hogy elég silány minőség lehet
ennyi pénzért. Ahogy állt szemben a polccal, egy emlékkép villant a szeme
elé. Gyermekkorában édesanyja pótkávéból főzött nekik reggeli italt. Még
kicsik voltak, nem ihattak rendes kávét, de az íze emlékeztetett
valamelyest a valódira. Azon tűnődött, hogy mennyire az élete részévé vált
a fekete ital fogyasztása, fel sem tud nélküle rendesen kelni és bizony,
függő lett. Ha nem ivott felkelés után 2-3 órán belül, még a feje is
belefájdult. Igazán adhatna több tiszteletet is az ivásának, nem csak úgy
hirtelen lehúzni és rohanni dolgozni. Aztán minden világossá vált számára:
ennek a néninek nincsen elég pénze kávét venni. Az agya elkezdett
pörögni, majd leemelt egy félkilós Omnia-t és sietett a kasszához. Előbb
kell odaérnem, mint neki-gondolta.
-Jó napot kívánok! -köszönt az idős hölgyre.
-Önnek is jó napot, fiatalember! Miben segíthetek? -Marika néni, mert így
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hívták, egy picit meglepődött, de rögtön rá is mosolygott, ez természetes
volt neki.
-Kérem fogadja el cégünk reklámajándékát, ezt a csomag kávét -próbált
úgy mosolyogni és kínálni a portékát, mint egy hosstess.
-Ezt nekem akarja adni? De hiszen ez nagyon sokba kerül!
-Tudom az árát, ezzel foglalkozom -Lóránt a lehető legszélesebb mosolyát
vette elő. -Termékpromóciót tartunk és én ezt most önnek szánom. El is
fogyott mind, ez az utolsó, végre mehetek haza.
-Na de, ha így osztogatja a drága kávét, hamar tönkremegy a cégük.
Ráadásul én nem is vagyok jó reklám célból, kisnyugdíjas vagyok és
akármennyire is finom ez az Omnia, én a jövőben sem tudok ilyet venni.
-A reklámot csak bízza rám kedves, ez a szakmám. Tudja, hogy hány
millióba kerül egy tv-reklám? Ahhoz képest párezer elosztogatott kávé
kutyafüle. Ezenkívül, ha csak két szomszédjának vagy két barátnőjének
mondja el, hogy milyen finom ez a márka, mi már elértük a célunkat -és
már nyomta is Marika néni kezébe a zacskót.
-Rendben, ön tudja -pironkodott kicsit, nem volt hozzászokva az
ajándékokhoz és nem is szivesen fogadott el semmit, még a kóstoltatókhoz
se szokott odamenni, de úgy látta, a fiatalember nem tűr ellentmondást.
Lóránt elégedetten szállt be az autójába, tudta, ez a nap még több sikert
hoz neki. Marika néni pedig otthon kivette táskájából a kávét, elővett egy
régi szalagot a konyhaszekrénye fiókjából, csinos kis masnit kötött rá és
letette az asztal közepére, a két szál friss fenyőág mellé. Holnapután
Karácsony és ő egy idegentől kapott egy szép ajándékot. Felnézett az égre
és a száját elhagyta egy halk "köszönöm!"
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A kék zokni

Petike már betöltötte a hetedik életévét, mégsem volt hajlandó leszokni
nagyapja meséiről. Sőt, kimondottan várta őket, mert nemegyszer a nap
legizgalmasabb eseményei voltak. De ezek a pillanatok Karcsi bácsinak,
vagy ahogy mindenki hívta, Karibának legalább annyi örömet nyújtottak.
Élvezte továbbadni a maga kis történeteit és soha nem színezett rajtuk.
Azok mind egy szálig, szóról-szóra igazak voltak. Ki merné ezt kétségbe
vonni?
-Drága unokám, ma egy zokniról fogok neked mesélni.-kezdte
-Egy zokniról?
-Igen, egy zokniról. Egy szép, kék színű zokniról. -sejtelmesen pillantott
Petikére, jelezve, hogy nagy titkok tudója ő és ezekből a titkokból most
egyet elmond neki
-Régen történt, még csak annyi idős lehettem, mint te most. Pár évvel
voltunk a világháború után, de az élet már lassan kezdett beállni a
normális kerékvágásba. Persze akkoriban minden teljesen más volt,
nagyon sokan szűkölködtünk, még sokszor az alapvető élelmiszerekből is
hiány volt. Nem kaptunk olyan luxus dolgokat, mint te. Se játékot, se
számológépet, sőt, még rendes focilabdát se. Egy-két gazdagabb gyerek
járt csak az osztályunkba, de a zöme az szegénységben élt. Én is, és akiről
mesélni fogok, Pali is. Én ezen nem problémáztam, annak örültem, ami
volt. Sosem feledem anyám krumplis pogácsáját, az illata belengte az
egész házat, mindig boldogan ettük. Ellenben Pali mintha szégyellte volna
a szegénységüket, többnek akart látszani, mint amit a sorstól kapott.
Dölyfös volt, irigy, állandóan kötekedett a többi gyerekkel. Velem se volt
túl kedves, egyszer még el is lökött hazafelé az iskolából, csak úgy minden
ok nélkül.
Akkoriban majdnem mindenki szürke, nyers színű zoknit hordott. Kivéve
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a jómódúakat. A kékfestőket kevesen tudták megfizetni, így egyfajta
státuszszimbólum lett a kék szín. Pali büszkén hordta festett zokniját,
naponta többször a nadrágja szárát is felhúzogatta, hogy mindenki lássa.
Azt hitte, hogy ezáltal nagyobb lesz a tekintélye a gyerekek között. Én
persze ismertem a szüleit, pontosan tudtam, hogy milyen körülmények
között élnek, engem nem tudott megtéveszteni. - Karibá mesélés közben
néha tartott egy kis szünetet. Vagy az emlékeibe meredt ilyenkor, vagy
talán a nagyobb hatás kedvéért tette. Ha túl sokáig tartott, Petike
megsimogatta a kezét, jelezve, hogy folytassa. -Emellett elég viseltes
ruhákat hordott ő is és ráadásul nem is vigyázott rájuk. Aztán egyszer csak
történt valami. Éppen egy nagyobb követ rugdosott, amikor szétvált a
varrás oldalt a cipőjénél. Látni lehetett a lábát. A meztelen lábát, zokni
nélkül. Ekkor jöttem rá, hogy egy ócska, viseltes rongyot hord. Még az is
lehet, hogy egy kukából szedte ki. Inkább sajnáltam ekkor, mint hogy
kárörvendjek. Az iskolában azt mondták, ha megdobnak kővel, dobd
vissza kenyérrel. Elhatároztam, hogy most megmutatom neki, mennyivel
is faragtak engem jobb fából. Az elhatározás megszületett: szerzek neki
egy új kék zoknit!
Minden nap iskola után 1-2 órára elmentem aprópénzt szerezni: hol a
szatócsnál takarítottam, hol a zöldségárusnak pakoltam. Három hét sem
telt el és összejött a pénz a zoknira is és a festőre is.
Petike nagyokat ásított az esti történetek hallgatása közben. Nem unta, sőt,
nagyon is kiváncsian figyelt, hogy mi lesz a vége, de már hozzászokott a
korai alváshoz.
-Már csak azt kellett kitalálnom, hogy mikor és hogyan adjam át neki. A
karácsony még messze volt, így jobb ötlet híján, leszólítottam az úton
hazafelé. Megvártam, amíg a többiek leválnak tőlünk és kettesben
maradunk. Azt mondtam neki, hogy a szüleimtől kaptam, de én nagyon
nem szeretem a kék színt. Láttam a szemében az örömöt és amit nem
gondoltam volna, még egy köszönöm is halkan elhagyta a száját. Tudtam,
ezután nem fog bántani, sem megalázni. Jobb ember lesz az önzetlen
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ajándéktól? Nem, azt hiszem, nem. De ha én igen, már megérte.
Petike arcán megjelent egy mosoly. Most már tudta, mit fog venni
Karibának karácsonyra. Egy kék zoknit.

Nézőpont
-Mondd csak, Csaba fiam, tegnap mit tanultál? -kérdezte Csongor a
kicsinyét.
-Tegnap a kutyáról oktattál.
-Így igaz. Remélem, emlékszel is rá. Most nem kérdezlek ki róla, inkább
vegyünk egy új leckét. Ma az emberről fogok beszélni.
-Figyelek.
-Mint tegnap említettem, a kutya általában az embert szolgálja. Az ember
pedig minket. Ő szerzi be a táplálékunkat, szépen megmossa, ha kell,
felszeleteli, majd idehozza. Kitisztítja a területünket, ha betegek vagyunk,
ő gyógyít meg és még sorolhatnám.
-Értem -bólogatott lelkesen Csaba.
-Állítólag közös őseink voltak. Igaz, ami igaz, hasonlítanak is ránk
némileg, de ők valamiért megálltak a fejlődésben. A felső két lábuk nem
elég erős, nehezükre esik a négy lábon menés és a fáramászás is. A
szőrzetük se alakult ki rendesen, szinte teljesen hiányos. De a legnagyobb
lemaradásuk a szellemi képességeikben mutatkozik meg. A kényelmes,
zöld környezet helyett rideg betonfalak között élnek. A hímpéldányok elég
satnyák, nemritkán a nőstényük termetesebb náluk. De azért mi jó hasznát
vesszük a szolgálataiknak. Megjegyeztél mindent?
-Igen, figyeltem.
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-Jól van. Holnap a macskáról beszélek majd. Utána pedig kikérdezem az
egész héten elmondottakat. Ha kérdésed van, csak bátran.
-Az emberek miért hordanak színes rongyokat?
-Eltakarják vele a csúnya, szőrtelen testüket. Sűrűn váltogatják, hátha így
párt találnak maguknak.
Az oktatás közben egyszercsak kinyitottak egy ajtót és két férfi lépett be
rajta.
-Meghozták az ebédet -jegyezte meg nagy nyugalommal Csongor.
-Nesztek büdös dögök, zabáljatok -kiáltotta az egyikük.
-Papa, mit mondhat vajon? Te érted?
-Nem fiam, ezt a zagyva beszédet csak ők értik. Szerintem most kért
hangosan engedélyt, hogy bejöhessen és tálaljon.
-Rendben, tálalhatsz!
-Aztán rendesen zabáljatok, mert aki szétdobálja a kaját, az megismeri a
husángomat, rühes népség.
-Most kívánt jó étvágyat, fiam. Gyere együnk!

Panna ajándéka

Panna már nagyon várta, hogy vége legyen az oktatásnak. Első osztályos
tanulóként még élvezte az órákat, de per pillanat fontosabb dolga is akadt.
Szinte már mániákusan gyűjtötte a bogarakat. Minél nagyobbat talált,
annál jobban örült neki. Na és persze a gilisztákat és a csigákat is. Az
iskola udvarán már nem nagyon talált belőlük, így sietett hazafelé, mert
útközben a bokrok között és a kertjükben is folytatott már sikeres
gyűjtőmunkát. Otthon aztán szépen befőttesüvegekbe rakta őket. Már volt
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neki nyolc darab, vegyesen, de húszat tűzött ki célul. Elalvás előtt mindig
megnézte a gyűjteményét, kiváncsian figyelte, hogy élnek-e még. Élve az
igaziak, gondolta. Aznap esett és türelmetlenül várta, hogy alább hagyjon
egy kicsit és elindulhasson. aztán megtörtént a csoda. Pár méterre hagyta
még csak el az iskola épületét, amikor egy szép, nagy darab éticsigát
pillantott meg az árok szélén. Gyorsan felkapta, beledobta egy üvegbe és
mohón nézett körbe, hogy van-e még belőlük. Hazáig kilenc darabot
szedett fel, plusz négy kövér gilisztát. Repesett az örömtől és áldotta az
esőt, mert úgy vélte, hogy biztosan köze van ehhez a szép zsákmányhoz.
Az öröme az egész hetére kihatott.
Szombat este az apukája közölte vele, hogy reggel a bátyjával együtt
hármasban bemennek az édesanyjukhoz, aki a városi kórházban van.
Panna már tudta, hogy kistestvére érkezik, néhány hónapja közölték vele.
Ő is és Marci is örült neki, hogy nemsokára hárman lesznek testvérek. Az
édesapján látta, hogy boldog, így arra gondolt, hogy biztosan megérkezett
a kisbaba. Hogy fiú-e vagy lány, arról fogalma se volt. Reggel szépen
felöltözött és nagy várakozással ült be az autójukba. Érezte, hogy ez a nap
más, mint a többi. Apukája három csokor virágot vett, amiből az egyiket
átadta neki, hogy adja oda a mamájának. A másikat Marci kapta, a
harmadik nála maradt. Ezen kívül bonbont is látott az autóban, de csak
kedvesen mosolygott, mert tudta, hogy az ő ajándékának fognak a
legjobban örülni. Ugyanis hetek óta készült rá, hogy ne menjen üres
kézzel.
A kórteremben sokan voltak, hat nő feküdt az ágyakon és majdnem
mindegyiknél voltak látogatók. Megpillantotta anyukája kezében a kis
jövevényt és fülig ért a szája örömében.
-Ő Szilvike -mutatta be nekik a kislányt.
-Milyen aranyos! Megsimogathatom? -kérdezte hirtelen.
-Persze, csak óvatosan.
A szobában már mindenki az ő boldogságukat figyelte, igazi ünnep volt
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ez nekik. Az édesapja átadta a csokrot az édességgel, amit Marci követett
nyomban. Na, most jött el az én pillanatom, fordult meg a fejében és
kihúzva magát körültekintett, hogy mindenki rá figyel-e. Kinyitotta a
kistáskáját és kivette az ajándékot.
-Ez pedig tőlem van, szeretettel a gólyának! -szinte kiáltotta és jó magasra
emelte a befőttesüveget, ami csordultig volt minden finomsággal.
A kórterem pedig ekkor robbant fel, hatalmas kacajjal nyugtázták a
kedvességét, amit egy jó darabig nem is értett.

Porcukor

Délután a szomszédos faházban gyülekeztünk. Nem mentünk sehová,
kötelező program se volt mára, de mivel annyira vártuk már ezt a pár nap
kikapcsolódást, senki se akart a szobájában gubbasztani. Végső
megoldásként még mindig itt a Balaton, mehetünk fürdeni is. Ahogy
fogytak az alkoholos üvegek, egyre felszabadultabb lett a társaság, hangos
kiabálások, vihorászások töltötték meg a Klub-Tihanyt. Hamar előkerültek
a táskákból az ilyenkor szinte kötelező különböző kétes eredetű
fűszármazékok és néhány srác nagy szakértelmet villogtatva, elkezdte
sodorni a cigarettákat. Erzsi a kedvenc kolléganőm volt, igaz, 60 elmúlt
már, de igyekezett kellően lebutulni a fiatal társasághoz, minden
hülyeségben benne volt.
-Szívtál már füves cigit? -vetettem oda neki.
-Még soha. De most kipróbálom -mondta és elkezde utánozni az előtte
lévők nagy, mély szívásait. Nem bírtam ki röhögés nélkül a látványt. Jolly
(fogalmam sincs, mi volt az igazi neve) is megjelent, nem teketóriázott
sokat, már kapta is ki a kezéből, hogy ki ne maradjon a jóból.
-Komolyabb nincs? -nézett rám nagy, szürke szemeivel.
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-Körbekérdezek.
Intettem a fejemmel Pistáéknak, majd kicsit félrevonultunk a többiektől,
még véletlenül se halljon senki semmit.
-Megszivatjuk Jollyt?
-Naná! Hogyan? -tudtam, hogy benne lesznek.
-Valami komolyabb cuccost szívna. Van porcukrotok?
-Nincs itt semmi, de Angéláék elmentek boltba, felhívom őket -Laca már
intézkedett is, nem egész egy óra múlva megérkezett az "árú". Nekünk
nem volt más dolgunk, mint egy keveset kiborítani az asztalra, csíkokba
rendezni és várni. Mindhárman vezéregyéniségek voltunk a csapatban,
csak idő kérdése volt, mikor jelenik meg az áldozat.
Ahogyan gondoltam, néhány perc múlva kíváncsian be is kukkantott a
faház nappalijába. Összekacsintottunk és elkezdtem egy bankkártyával
húzogatni a csíkokat. Szinte berontott az ajtón és két nagy lépéssel odaért
hozzánk.
-Ti rohadékok! Tudtam, hogy dugdostok valamit. Kihagytatok volna, mi?
Szemetek!
-Így is bolond vagy már, ez durva anyag, inkább maradj a fűnél.
-Meg az anyátok picsáját, azt -káromkodott egyet, aztán ugyanabban a
pillanatban rá is vetette magát. Olyan hirtelen felszippantott egy csíkot,
mintha az orra helyén porszívó lenne.
-Bazd meg, te már függő vagy!
-Dehogy vagyok. Kibírom nélküle is simán -megismételte a mozdulatot
gyorsan, nehogy elfogyjon előle a mennyiség.
-Na, most már elég -állítottam le. -Laca, a maradékot tedd el estére, hátha
ennyi kevés lesz.
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Lehuppantam az egyik fotelba és úgy tettem, mint aki várja a hatást.
Mindhárman követték a példámat. Ahogy ott pihentünk, nagyon nehéz volt
kibírni röhögés nélkül, de tudtuk, még várnunk kell egy kicsit a nagy
poénig. Elszívtunk pár cigit, sörözgettünk, pihiztünk. Közel egy óra múlva
Csabi szólalt meg:
-Ti éreztek valamit? Én semmit.
Lassan Jolly - aki épp relaxált- kinyitotta a szemeit: -Én se érzek semmit.
Nagy szar ez az anyag. Szerintem átvertek titeket vele. Drága volt?
-Annyira nem. Sebaj, jó lesz majd a kávéba. Menjél ki, ott van a
konyhaasztalon, nézd meg rajta a szavatossági időt, nem-e lejárt már.
-Szavatossági időt? Újabban ráírnak olyat?
-Igen, a múltkor vettem észre az egyiken. -Ezt nagyon nehéz volt
kimondanom fapofával, éreztem, nemsokára a röhögésünktől lesz hangos
itt minden.
Jolly nagy nehezen feltápászkodott és megindult a konyha felé. A
fetrengésünket aztán pár másodperc alatt be is indította:
-Elmentek ti a picsába!
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Rudi, a kiskakas

Egy szép, tavaszi napon látott napvilágot, nyolc testvérével együtt. A
többiek mind lányok voltak, ő született egyedül fiúnak, vagy ahogy náluk
mondják, kakasnak. Gyorsan cseperedett, szinte naponta lehetett látni rajta
a változást és pár hét múlva már nem is hasonlított lánytestvéreire. Ekkor
már nem lépkedett az anyja mellett, bátrabban járta be az udvart és
ismerkedett meg a többi háziállattal. Igazán gyorsan tanult és nemsokára
felismerte a kutyát, a macskákat, libákat, tudta, hol vannak elzárva a
malacok, tehenek… Azt már korán elmagyarázták neki, hogy a kerítésen
túlra nem mehet, de egyelőre neki az udvar is elég érdekesnek tűnt, nem
vágyott nagyobb szabadságra.
Egy nap számára új szót hallott és ment is rögtön anyukájához
érdeklődni:
-Mama, mit jelent az a szó, hogy húsleves?
-Hát ezt meg kitől hallottad? -hallhatóan egyre idegesebb a mama és
feszülten várta a választ.
-Két macska előtt mentem el és egymás közt mondták, hogy „nézd,
milyen peckesen megy a húsleves”.
-Rendben, azt hiszem adok a fejüknek egy-kettőt a csőrömmel -tyúkanyó
mama igazán harcias tudott lenni nő létére.
Mivel Rudi nem lett okosabb, úgy döntött, hogy megkérdezi másoktól.
Amit aztán hallott, legrészletesebben a házőrző ebtől, attól megfagyott
ereiben a vér. Szemei megteltek könnyel, amikor elképzelte, milyen sors
vár rá és testvéreire. Az sem vigasztalta, hogy a libák és a malacok is így
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végzik. Némi kis tanakodás után megszületett a döntés, megszökik az
udvarból. Most még elég kicsi ahhoz, hogy kiférjen a kerítés lyukain, de
ha vár még pár hetet, akkor már sokkal nehezebb dolga lenne. Az
elhatározást az éjszaka folyamán tett követte, eléggé könnyen és gyorsan
kint találta magát a tiltott területen. Egy pillanatra elbizonytalanodott,
hogy merre menjen, de végül úgy határozott, hogy teljesen mindegy, így
elindult előre. A cél, minél távolabb a gyilkos udvartól.
Az úton hamar elfáradt, gyenge kis lábai még nem bírták úgy a hosszú
távot, ahogy szerette volna, de nem adta fel, kitartóan haladt. Útközben
egy mondóka járt a fejében, amit anyukája mondogatott neki elalvás előtt:
„Kicsi fiam, Drága fiam, Nagy kakas lesz, Az udvar ura!”
Nemsokára meglátott a távolban egy erdőt, amiről ugyan már hallott, de
természetesen még sosem látott közelről. Izgalommal töltötte el a tudat,
hogy ezt is átéli. Mikor már majdnem odaért, megpillantott egy ismeretlen
állatot, aki a földről csipegetett valamit. Megközelítette és illedelmesen
köszönt neki.
-Jó napot kívánok!
-Neked is szép napot! -jött a válasz.
-Ön milyen állat? -kíváncsiskodott Rudi.
-Galamb vagyok.
-Kérdezhetek öntől valamit?
-Csak nyugodtan.
-Én megszöktem otthonról, mert azt hallottam, hogy húsleves lesz
belőlem. Önből is az lesz?
-Nem, belőlünk nem. Illetve csak nagyon ritkán, ha az emberek elkapják a
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fajtámat. De mivel tudunk repülni, így általában megússzuk.
-Jajj, de irigylem ezért. Én is megtanulhatok repülni?
-Ez nem ilyen egyszerű. Ti, baromfik, túl nehezek vagytok a repüléshez.
Ahhoz egy varázslat kellene, hogy sikerüljön.
-Hol találok varázslatot?
A galamb kacagott egy nagyot, majd teljesen komolyan válaszolt:
-Az Északi-tündér tud varázsolni, kérd meg őt.
-Köszönöm szépen, és hol találom ezt a tündért?
-Messze, messze északon. Csak haladj abba az irányba. Bizony évekig is
eltarthat, mire odaérsz. Útközben kérdezd meg néha, hogy jó irányba
haladsz-e. Amikor elérsz az Északi-erdőhöz, a közepén találsz egy tavat.
Ott lakik a tündér. Egyet kívánhatsz tőle. Jó utat! -hadarta el gyorsan, majd
sietősen továbbrepült.
Rudit nagyon boldoggá tette az információ. Végre van célja az útjának és
ami még fontosabb, van remény, hogy megmentse a családját. Ha neki
sikerül, akkor a testvéreit is elviszi

a tündérhez.

Bent az erdőben

lassabban haladt, megcsodálta a vastag, égig érő fákat, élvezte az avar
illatát és csipegetett is az alacsonyan lévő aprószemű gyümölcsökből. A
következő állat, akivel találkozott, egy medve volt. Neki is feltette a
kérdését a levessel kapcsolatban.
-Ne bolondozz velem! Engem nem esz meg senki. Elbírok én az emberrel,
sokkal erősebb vagyok nála. Hanem ide figyelj rám! Neked már nem
elsősorban az embertől kell félned, hiszen eljöttél tőle, hanem a húsevő
állatok előszeretettel fogyasztják az ilyen pipihusit, mint te vagy. Bújj el,
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ha meglátsz egy idegen állatot és csak akkor szólítsd le, ha látod, hogy
növényeket eszik.
-Jajj, én erre nem is gondoltam. Otthon, az udvarban senki se ette meg a
másikat.
-Azért lehettetek összezárva együtt. De például egy farkast, vagy rókát
már nem engedtek volna be oda. Hamar vérfürdőt csinálnának ott.
-Köszönöm a figyelmeztetést.
Miután elváltak, Rudi úgy döntött, hogy nem a repülés lesz a kívánsága a
tündértől, hanem olyan nagy erőt kér, amilyen a medvének is van. Már
majdnem kiért az erdőből, mikor hangos kiáltásokra lett figyelmes:
-Segítség! Segítség! Közelebb ment és egy újabb ismeretlen állatot látott
meg, aki nem tud szabadulni valamilyen fémdarabtól, ami láthatóan
belement a lábába.
-Kérlek szépen, szabadíts ki a csapdából. Meghálálom -kiáltotta feléje a
róka.
-Miért vagy a csapdában? Miféle állat vagy?
-Én róka vagyok és az ember állította ide ezt a csapdát, gyanítom, hogy
medvét akart fogni, de én kerültem bele.
Rudinak eszébe jutottak a medve szavai és közölte is aggodalmát a
rókával:
-Ha kiszabadítalak, akkor megeszel engem. Miért tenném?
-Megígérem, hogy nem bántalak utána. De így az ember nyúz meg engem
a bundámért. Azért előtte még belemélyítem a fogaimat -vicsorgott.
Már majdnem megsajnálta a rókát és éppen azon gondolkodott, hogyan
tudna segíteni neki, amikor fentről kiáltást hallott. A galamb volt az.
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-Ne segíts neki, átver! Meg fog enni!
Ettől aztán úgy megijedt, hogy gyorsan kiszaladt az erdőből. Annyi
haszna azért lett az esetből, hogy eldöntötte, nem erőt kér a tündértől,
hanem olyan fogakat, amilyenek a rókának vannak. A hosszú út közben
még ötször módosította a kívánságot, hol tüskéket kért, amivel a sün
rendelkezik, hol gyilkos mérget, mint a kígyóké… Rengeteg tapasztalatot
szerzett az út során és csodával határos módon élve elérte az Északi-erdőt.
Közben felcseperedett, igazán daliás kakassá vált erős csőrrel, égővörös
tarajjal, szép színes tollazattal. Közben azt is megtudta, hogy ők nem élnek
túl sokáig, pár éve lehet még hátra.
A tündér, mint Vénusz, kiemelkedett a habokból és rámosolygott.
-Szrevusz Rudi, már vártalak!
-Ó! Szép jó napot kívánok! -teljesen zavarban volt a tündér szépségétől.
-Mondd csak, mit kívánsz tőlem? De jól gondold meg, mert csak egy
lehetőséged van.
-Ezen a hosszú úton állandóan változtattam, hogy mit is kérjek. Mostanra
már teljesen biztos vagyok a dolgomban és azt kívánom, hogy azonnal
legyek otthon a baromfiudvarban a testvéreim mellett.
-Ez igazán szép kívánság volt. Mellé kapsz még egy ajándékot is tőlem.
Úgy intézem, hogy a testvéreiddel együtt természetes halállal távozzatok
és ne legyen belőletek leves. -a tündér még mindig mosolygott, Rudi pedig
egy szempillantás alatt otthon találta magát.
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Séta a mennyországban

Anna felsegítette Áron kabátját, majd megigazította rajta. Nem szorult rá,
de mindig örült, ha öccse segítségére lehet. Sokkal több időt szeretett
volna vele tölteni, de a családja és a munkahelye lekötötték szinte minden
percét. Végre kettesben lehettek, úgy tervezte, sétálnak egy nagyot a friss
levegőn. Tavasz van, a nap sugarai egyre erősebben melegítenek, felhő a
távolban sem, így igazán ideális időpont volt a mai. Átkarolta, majd a
másik kezébe adta vakvezető botját és elindultak.
Ahogy kiléptek a kapujukon, arra gondolt, hogy van abban valami
szerencse is, hogy Áron nem látja ezt a panelrengeteget, igazán lehangoló
látvány még ebben a szép időben is. Keresztülvágtak a parkon, ahol több
tucat kisgyerek játszott az erősen felújításra váró játszótéren. "Ezek a
játékok életveszélyesek, egyáltalán nem felelnek meg a kor
követelményeinek. Semmi pénzért nem engedné itt játszani a kislányát"elmélkedett magában, de sok ideje nem volt rá, mert testvére folyamatosan
elvonta figyelmét. Áron kérdései csak úgy záporoztak, mminden érdekelte
és nagy becsben tartotta válaszait, ő volt számára a tanítónéni, akinek
tekintélye van és isszák a szavait. Kiérve a térről egy csőtörés állta útjukat,
melyből erőteljes sugárban ömlött a víz. Balra fordultak, hogy kikerüljék,
Anna vigyázott, hogy a pár elületett virágra ne lépjenek rá. "Milyen szép is
lehetne, ha rendesen gondoznák". Leültek kicsit egy kopott padra, hogy
megpihenjenek, de alighogy leültek, egy koldus közeledett feléjük, aki
szájharmónikát fújt, meglehetősen hamisan. "Túl sok a világban a
szerencsétlenség!" Felsegítette Áront és elindultak kerülőúton hazafelé.
-Igazán jót beszélgettünk -szólalt meg, ránézve öccsére.
-Igen! -mosolygott ő és megszorította kezét. -Nagyon köszönöm a sétát!
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-A jövő hónapban elviszlek az állatkertbe.
-Az szuper lesz!
Felmentek lifttel a hatodikig és Anna becsengetett szülei lakásába.
Édesanyjuk nyitott ajtót, kezében fakanállal, éppen a vasárnapi menüt
készítette nagy igyekezettel.
-Merre jártatok? -invitálta be őket.
Áron mosolya még szélesebb lett és már ömlöttek is belőle a mondatok:
-Anna nem mondta, hová megyünk, de azt hiszem, a mennyországban
voltunk. Csodásan friss szellő fújt, a napsugarak kellemesen cirógattak
minket. Mindenütt s friss fű illata szállt. Sok kisgyerek kacajától volt
hangos a tér, akik önfeledten játszadoztak. Később elhaladtunk egy
frissvízű patak mellett, ahol bódító rózsaillat szállt a levegőben. Leültünk
pihenni egy csodás helyen, amikor közelebb jött egy angyal mennyei
muzsikát játszva. Igazán fantasztikus helyen jártunk.
Anna ránézett, szemei megteltek könnyel és csak annyit tudott mondani:
-Te nem is tudod, milyen szerencsés vagy!

-44-

Soproni vanília
Józsi bácsi érdeklődve nézegette a leleteit, de túl sok mindenre nem jutott,
szinte végig latinul volt írva. Megijedt a szívinfarktusától, de hát az ő
korában örülni kell, hogy még él. Nem szerette volna itt hagyni Marika
nénit, aki több, mint 50 éve a társa, ezért
elhatározta, hogy
egészségesebben próbál élni. Tett is pár dolgot az ügy érdekében:
odafigyelt az érkezéseire, hetente egyszer elment az uszodába és minden
vasárnap sétálni mentek a városba. Kell a kikapcsolódás, ki kell néha
mozdulni otthonról. Ezek a vasárnapi séták, ahogy az lenni szokott ebben a
korban, önálló életre keltek és kialakították a saját szabályaikat. Minden
héten pontosan 14.00 órakor indultak el és bár különböző utcákon
haladtak, a célállomás mindig a Színház utcai cukrászda volt. Pista bá
ragaszkodott hozzá, hogy lehetőség szerint váltogassák az útvonalat.
Aztán, amikor ezek elfogytak, kezdték az egészet elölről. Olyan túl sok
variáció nem volt. Imádta a régi épületeket, Marika néninek csak annyi
dolga akadt, hogy türelmes hallgatója legyen. Néha egész monológokat
hallgatott végig egy-egy épület történelméről. Sopron kifogyhatatlan a
műemlékekből és az emlékeikből egyaránt. A férje nem szerette, ha
restaurálták az épületeket, mert akkor hónapokig elcsúfították az utcaképet
és izgulhatott is, hogy a felújított ház megfelelően alkalmazkodjon ehhez a
csodás miliőhöz. Csak elvétve láttak egy-egy embert, Sopron diákváros és
vasárnapra teljesen kiürül. Élvezték a csendet, a nyugalmat, amit a kis
utcák adtak. Imádta a macskaköveket, mindig azt mondta, hogy ezeknek
még lelkük van. Néha megsimogatott egy-egy falat, csak, hogy megérintse
őket. Ezek a séták 2-3 órán keresztül tartottak, nem siettek sehová.
Amikor megérkeztek a cukrászdába, mindig ugyanoda ültek, egy félreeső
asztalkához, ami kettejüknek pont megfelelt. Józsi bácsi pipázott, de
szerencsére, amikor bejött a dohányzás elleni törvény, pont az ő asztalukat
jelölték ki dohányzóvá. Ő vanília fagylaltot rendelt 2 deci vörösborral,
Marika néni pedig gyümölcs ízűt capuccinóval. Minden egyes alkalommal.
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Nagyon nehezen változtattak már a szokásaikon. Pár hónap után
észerevették, hogy az asztalukra kitették a "Foglalt"-táblát, miattuk, amit
meg is köszöntek a pincérfiúnak. Ez egy szép gesztus volt, mert vendéget
jószerével alig láttak. Pedig jó kis cukrászda volt ez, hétköznaponként
ülőhelyet alig lehetett találni. Így teltek az évek, menetrendszerűen. Aztán
hirtelen minden megváltozott. A következő infarktust már nem élte túl,
Marika néni egyedül maradt. Hosszú, fájdalmas időszak jött neki, amit
csak az unokák tudtak néha enyhíteni. Már hónapok óta ki sem mozdult a
lakásból, elmaradtak a séták.
Egy szép, napsütéses délután csengettek nála és örömmel látta az ajtóban
Emilt, a legkisebbet a 4 unoka közül.
-Szervusz, gyere beljebb. Meglátogattál? -üdvözölte.
-Szia, nagyi. Fontos mondanivalóm van -hadarta és már hajította is le az
iskolatáskáját a szőnyegre.
-Na, mondjad csak.Mi az a sürgős mondanivalód?
-Ma az iskolában azt mondták a többiek, hogy a Színház utcai fagyizóban
ettek "Józsi bácsi Bourbon vaníliáját" és úgy tudják, hogy ez az én
nagypapámról van elnevezve.
-Ne bolondozz már. Miért lenne róla elnevezve? Nem volt ő cukrász
-hüledezett a nagyi.
Emil távozása után két napi gondolkodott, hogy lehet-e valóságalapja a
hallottaknak,de mindig elhessegette magától, hogy ez képtelenség.
Vasárnap délután aztán megjelent a cukrászdában. Óvatosan közelítette
meg, félt, hogy az emlékek hirtelen rázúdulnak és ő majd nem bír el velük.
Nagyon meglepődött, hogy a régi asztalukon ott volt egy "Foglalt"-tábla,
pont úgy, mint amikor ők jártak ide. Téblábolt egy kicsit, hogy hova üljön,
de a felszolgálófiú kiszúrta magának.
-Kezit csókolom, Marika néni. Foglaljon csak helyet -mosolygott szélesen
és rámutatott az asztalukra.
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-Ide?
-Igen, oda, ahhoz az asztalhoz. Hiszen mindig ott ültek, és mi azóta is
foglaljuk.
Ekkor már folytogatta a sírás a torkát, gyorsan le kellett ülnie, hogy meg
ne szédüljön.
-Már csak egyedül vagyok -mondta csendesen.
-Tudom, hallottam a szomorú hírt. Fogadja őszinte részvétem. Olyan volt
ő, mintha a családtagom lenne -még mindig mosolygott a fiú, de most már
inkább vigasztalásképpen. Elővett egy papírzsebkendőt és odanyújtotta.
Pár percbe beletelt, míg Marika néni meg tudott szólalni.
-Köszönöm, fiam. Most pedig kérek 2 gombóc gyümölcsfagylaltot és egy
capuccinót.
-Nem kóstolná meg kivételesen "Józsi bácsi Bourbon vaníliáját"?
-Ó, hát mégis igaz! -szinte felkiáltott. -Rendben, azt kérek. A dohányzótáblát elviheti nyugodtan.
-Milyen dohányzó-táblára gondol? Itt már évek óta nem lehet dohányozni,
csak vasárnaponként tettünk kivételt alig fél órára, amíg itt voltak -Tamás,
a felszolgáló megsimogatta a hátát. Ekkor ő felállt és átölelte a fiút,
miközben csak folytak a könnyei. A fagylalt isteni finom volt, nem is
vágyott már utána a gyümölcsízekre. Mert bizony, az eset után minden
vasárnap megjelent és még a "Dohányzásra kijelölt hely"-táblát is kirakatta
az asztala mellé.
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Szégyen

"Az nem is nő! Az nem is nő" -Katalin fejében ez az egy mondat
ismételgette önmagát, szinte már fészket rakva a tudatában. Egyszerre
érzett elkeseredettséget, szégyent és valami számára ismeretlen új erőt, ami
átjárta, szinte már széthasította mellkasát. Legszivesebben felüvöltött
volna, beleordítva a gyerekek arcába, hogy de igen, nő vagyok. Nő és érző
ember! Tanárévei alatt többször találkozott már a gyermeki
kegyetlenséggel, meg is szokta volna, ha ez nem róla szólna. De most ő
volt a célpont.
Kinyitotta az optikus bejárati ajtaját és határozott mozdulattal a pulthoz
ment.
-Egy 1,5-s dioptriájú kontaktlencsét szeretnék.
Gyorsan vásárolt, mintha egy belső hang utasította volna, mit vegyen. Az
üzletekben azonnal kiszúrta a zsákmányokat, felpróbálta őket, fizetett és
már ment is a következő üzletbe.
-Azt a fekete neccharisnyát kérném. -Ebből a miniruhából kérnék egy "S"
-méretűt. -A kirakatban lévő vörös rúzsból kérnék egyet. -Lépcsős
hajvágást kérnék, egyenesre vasalással és előre pár szőke tincset.......
Mire hazaért, hullafáradt lett. Vett gyorsan egy fürdőt, lefőzött egy erős
feketét, majd vett egy nagy levegőt. Tetszett neki az új frizurája, még ha
merőben szokatlan is volt, úgy érezte, egy új ember néz vele szembe a
tükörben. Végigkente lábait testápolóval, mert a borotválástól kicsit
kiszáradtak, aztán komótosan felvette az új ruháit. Most jön a neheze
-gondolta, hiszem már hosszú évek óta nem használt sminket. Némi
bizonytalankodás után egész ügyesen elboldogult, a végén még arra is
maradt energiája, hogy kifesse a körmeit és belebújjon a tűzpiros
tűsarkújába. A tükör előtt állva kinyitotta a szemeit, végignézett önmagán
és gyors leltár után az első szó, ami eszébe jutott, a kurva volt. "Kiss
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Katalin, egy példás életű matematikatanár, amint éppen strihelni indul!"
Elnevette magát. Kacagva leült a kanapéjára és elkezdte kevergetni
kávéját. Merőben új és kicsit furcsa érzések tomboltak benne, önkéntelenül
is piros körmeit nézte. "Még a kezemet is másképp tartom"
"Kiegyenesedve ülök!" "Jé, nekem milyen jó lábaim vannak!"
Valamilyen erő arra késztette, hogy felálljon, kimenjen a lakásából
egyenesen a térre, amin emberek százai rohannak keresztül és tudassa a
világgal: "Megjöttem, itt vagyok, nézzetek rám! Jó nő vagyok?" Szembe
jött vele egy idős pár, komótosan, mint akik délutáni sétájukat élvezik. A
férfitag tekintete, ahogyan végigfutott a testén, önelégülést okozott neki.
Először észre se vette, hogy a mellette sétáló hölgy szinte felnyársalja a
szemével.
-Szégyellje magát! -szinte kiáltotta az idős nő. Katalin pedig boldog volt.
Nagyon boldog. Csak annyit tudott kirebegni az ajkain, hogy: -Köszönöm!
Nagyon köszönöm!

Szellemes szellem
Napok óta aludni se tudok az izgalomtól. Holnap farsang lesz az
iskolában, végre valami izgalmas a sok házi feladat és magolnivaló
közben. Tavaly cowboy-nak öltöztem és a tapsokból ítélve, sikerem volt.
Idén a helyzet fokozódott, mert versenyt hirdettek az osztályok között és a
nyertesek balatoni nyaralásra mehetnek. Mindenkit sikerült rávenni a
beöltözésre, a negyedikesek fognak nyerni, nem lehet máshogy. Korán
keltem fel, rápillantottan indián-jelmezemre, majd hirtelen furcsa érzés
kerített hatalmába. Szédülök. Fáj a fejem. Megfogom a homlokomat és jajj,
lázas vagyok. Most mi lesz? -tűnődtem, de az agyam gyorsan megtalálta a
választ. A konyhában a kredenc felső polcán vannak a gyógyszerek.
Kisettenkedtem -anyuékat nem szabad felébresztenem-, felálltam egy
székre és elkezdtem matatni (sajnos nem láttam fel addig). A keresés
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közben mégiscsak sikerült zajt csapnom, anyám rögvest meg is jelent az
ajtóban.
-Mit keresel? -inkább kíváncsian nézett, mint szigorúan.
-A lázcsillapítót -mondtam szerényen, remélve, hogy nem lesz leszidás.
-Nem vehetsz be gyógyszert az engedélyem nélkül! Mégis mit képzeltél?
Gyere csak közelebb! -rátette tenyerét a homlokomra, mélyet sóhajtott és
kivett egy pirulát a dobozából. -Tényleg lázas vagy -adta a kezembe. -Ezt
nyeld le.
Amitől a legjobban féltem, valóság lett; nem engedett el a farsangi
mulatságra. Csak feküdtem az ágyamban, sajnálkozva néztem rá (nem
hatotta meg), a gondolataim pedig sebesen peregtek, mi tévő legyek.
Hirtelen ötlettől felhívtam Valentint és utasításokat adtam neki a telefonba.
Ha úgy cselekszik, ahogy elmondtam neki, még nyerhetünk.
Valentin varázslónak öltözött, rendkívül büszke volt nővére készítette
jelmezére, különösen a varázspálcájára. Beállt a többiek közé, ahol a
sorszámokat osztották és mosolygott a rendezőkre.
-Tessék, varázsló úr, az öné a 6-s szám. -még soha nem látta ilyen
kedvesnek a matematikatanárját.
-Köszönöm, és kérném a 7-st is Rómeónak. Nemsokára itt lesz. Írják fel a
nevét, szellemnek öltözött. -Ági tanárnéni kicsit gondolkodott, majd
átnyújtotta a sorszámot.
Nemsokára megindult a sor, mindenkinek bemondták a nevét, hogy
hányadik osztályba jár, és, hogy milyen jelmezt visel. (ezt biztosan a
gyengébbek kedvéért)
-6. számmal Valentin, negyedik osztály, varázslóként -hangzott el, ő pedig
suhintott egy-kettőt a pálcájával és meghajolt a zsűri előtt.
-7. számmal Rómeó, negyedik osztály, szellemként.
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A teremben lévő csendet az iskolaigazgató törte meg -Hol van? Nem
látom!
-Igazgató úr, szép is lenne, ha látna egy szellemet -Valentin nem jött
zavarba és követte az utasításaimat.
Néma csend, értetlenkedő tanárok, majd a fizikatanár hangos kacagása
közben az igazgató is elmosolyodott.
-Ez igazán szellemes -mondta, majd a kacagás átragadt rá is és a tanári kar
többi tagjára is.
A versenyt megnyertük, nemsokára a balatoni nyaralásról írok.

Szellő
Fenn, a mennyországban nagy buli készül, Viharnak ünneplik a
születésnapját. Az angyalok reggel óta tüsténkedtek, hogy minden rendben
legyen, az összes növényt virágba borították, a bimbókra rásegítettek, hogy
teljes szépségükben pompázzanak kinyílva, kényelmes pázsitfotelekkel
rendezték be a nagy rétet, a hárfáikat behangolták... Délutánra lett is nagy
sokadalom, mindenki eljött, aki számít, majd a Királydombon trónoló Isten
mondott pát dicsőítő szót az ünnepeltnek és kezdődhetett a mulatság. Vihar
keble dagadt a büszkeségtől, sorba kapta a jókívánságokat és fogadta az
üdvözléseket, méltatásokat. A legtöbben erejét és hatalmát dicsérték.
A vendégsereg vidáman cseverészett, többen táncra is perdültek, de volt
egyvalaki, aki elanyátlanodva csak állt és tűnődött. Ő Vihar kisöccse volt,
Szellő. Isten ezt észrevette és magához hívatta.
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-Miért búsulsz, kicsi Szellő? -kérdezte tőle.
A kisöccs teljesen meg volt illetődve. Maga a Mindenható, mindennek ura
kérdezi őt, mekkora megtiszteltetés. A "kicsi" jelző már kevésbé nyerte el a
tetszését, mit nem adott volna érte, ha egyszer úgy szólítják, hogy
"hatalmas Szellő". A válasza csak nem akart megszületni, de természetesen
Istennek nem kellettek szavak, tudta ő azok nélkül is, hogy mi a baj.
-Semmi okod a búslakodásra. Hidd el nekem, hogy az itt jelenlévők
mindegyike jobban szeret téged, mint a bátyádat.
-Mert ő olyan erős és tőle félnek -mondta halkan a kis Szellő.
-Félnek? Nem félnek ezek semmitől és senkitől, sokszor még tőlem se
-kacagott az Úr.
-Ha nem hiszed, kérdezd csak meg tőlük! -aztán látványosan koppantott
egyet a botjával.
-Tavasz fiam, gyere csak ide!
Egy Szellőnél alig pár évvel idősebb fiúcska rohant megilletődve az
Úrhoz, aki rögvest intézte is hozzá a kérdéseit.
-Mondd csak, szereted te a Vihart?
-Természetesen, Uram. Jó messziről. Csak meg ne látogasson, tönkreteszi
a veteményeimet, a palántáimnak annyi.
-Vajon Szellőt szereted-e?
-Ki ne szeretné Szellőt? Neki mindenki örül -mosolygott Tavasz, majd
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meghajolt és elszaladt.
-Na tessék, most már te is láthatod. De folytasd csak bátran, kérdezz itt
bárkit.
Szellő ezen felbátorodott, körbenézett és megpillantotta a kecses
szoknyájában Nyár asszonyt. Odalépett hozzá és megszólította:
-Kedves Nyár asszony, szereti ön Vihart?
-Már miért is szeretném? Azért, mert tönkreteszi a termést, letarolja a
gabonáimat? Nem, nem szeretem. De te, Szellő fiam, nyugodtan bármikor
látogass meg. Neked mindig örülök -mosolygott kedvesen.
Egy óra múlva már önfeledten futkosott, mert bárkihez is ment oda, a
válasz mindig ugyanaz volt. Őt szeretik. Sietett a bátyjához, aki büszkén
mondta neki:
-Fantasztikus ez a mai nap!
-Igen, valóban fantasztikus. Életem legszebb napja -kacagott a kicsi, ám
de szeretett Szellő.
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Szex

Mády Piroska négy éve folyamatosan ír. Már tinédzser korától
foglalkoztatta a dolog, született is akkorában pár verse, de aztán
valahogyan abbamaradt. Kislánya születése után -már nem is emlékszik,
miért és hogyan- elővett egy ceruzát, egy darab papírt és újra elkezdett
írni. Szebbnél szebb versek születtek, úgy érezte, sose fogy ki az ihletből
és áldotta a sorsot, hogy belekezdett. Nagy örömet okoztak számára, már
úgy érezte, nem hiába született erre a világra, értelmet nyertek a
mindennapok. Hamar rájött, a költészet is, mint annyi minden más, ma
már az elektronikus világban él igazán. Ő is csatlakozott különböző
irodalmi csoportokhoz és aktívan részt vett a közösségi életben. Rá egy
évre, mikor már száz felett járt a költemények számában, kezdte el
foglalkoztatni az önálló kötet gondolata. Mire megtalálta a számára
legmegfelelőbb kiadót, már kétszáz felett járt. Ennyiből már bőven
válogathatok, gondolta, és úgy döntött, tematikus kötetet ad ki. Mivel a
versek zömében a kapcsolatokról, szerelemről, családról szóltak, így azt
jelölte ki témának és nekifogott a kiválasztásnak. Száznál megállt, ennél
többet nem akart az első kötetébe. Már csak egy frappáns nyitó
gondolatsor kell, egy jó borító és kész. Szerencsére jópár internetes barátot
szerzett, így hamar talált egy írónőt, aki gyönyörű gondolatokat szőtt
bevezetőnek. Lát54-ványtervezőként eszébe se jutott, hogy esetleg másra
bízná a borító megtervezését, így annak is nekifogott. Alig két óra alatt
megrajzolt egy turbékoló gerlepárt, bescannelte őket és egy kis
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utómunkával megszületett a mű. A lábukra aranyszínű karikagyűrűt rajzolt,
fejük felett a neve és a cím: "Társas álmok". Még egy kicsit gyönyörködött
a végeredményben, majd elküldte lektorálásra.
Rá egy hétre személyesen kellett megjelennie a kiadóban, szerződést
aláírni, előleget fizetni és átbeszélni a maradék kérdéseket, esetleges
javításokat. Az őt fogadó hölgy rendkívül kedves és segítőkész volt, bár
hozzátette, csodát ne várjon, az emberek nem nagyon vesznek manapság
versesköteteket. Ezzel Piroska már tisztában volt, meg is ígértette az
ismerőseivel, hogy megveszik, de akárhogyan számolt, 50-60-nál többet
nem tudott eladni. A kiadó 200 példányt gyárt le minimálisan, úgyhogy
vannak itt még kihívások. Amint ezen tűnődött, hirtelen megvilágosodott:
-Vissza az egész! -szinte felkiáltott.
-Tessék? -értetlenkedett a titkárnő.
-Új borítót csinálok. Lecserélem -Piroska rendkívül határozott volt.
-Na de miért? Ez a mostani gyönyörű és illik is a tartalomhoz.
-Így döntöttem -és a hangsúlyban ott volt az is, hogy "ez végleges, ne
vitatkozzon".
-Hát jó. Legyen így.
-Hazarohanok és még ma elküldöm. Utána mehet is a nyomdába -ekkor
már mosolygott, majd kezet nyújtott és elviharzott.
Otthon előbb kapcsolta be a számítógépét, mint, hogy bezárta volna a
bejárati ajtót. Szervezete kezdte hiányolni a napi második kávéját, de most
még ezt is képes volt egy kicsit elhalasztani. Fél óra múlva már nyomta is
le az enter-t a küldéshez. A mű elkészült. Immár másodszor, de most már
véglegesen. A gerlékről leszedte a gyűrűt, az egyik egy csipkés
harisnyatartót kapott csőrébe egy ostorral, a másik lábára bilincset rajzolt.
A felirat is megváltozott: "Mády Piroska: Szex, avagy valami vadság a
piros tangabugyi körül".

Szia, anyu!
Még el kell búcsúznom. Utoljára el kell köszönnöm.

Alig múltam 18, amikor életem első (és nagyon remélem, egyben az
utolsó) halálfélelmét átéltem. Bár maga a szó -halálfélelem- erre nem a
legmegfelelőbb, mert félelmet nem éreztem. Furcsa volt átélni, de még túl
fiatal voltam hozzá, hogy teljesen megértsem. Így visszagondolva, szinte
beletörődést éreztem, megnyugvást, egy csipetnyi felszabadulással. Nem
olyan volt, mintha valaki feladná a harcot, egyszerűen csak elfogadtam a
sorsomat, hogy ennek kell történnie, nincs más választásom.
Gyorsétteremben dolgoztam, tél volt, huzat volt, pulóverem viszont nem,
így szinte várhatóan jött is egy tüdőgyulladás. Még nem volt rutinom, sem
tapasztalatom, de őszintén szólva, az első jeleket, tüneteket nem veszi
komolyan egy tinédzser. Ahogyan én sem vettem. Lábon akartam
kihordani, vagányan, lezseren. Egy hét sem telt el és elszabadult a pokol.
Már annyira fájt a mellkasom, hogy otthon kellett maradnom. Az otthon
még albérletet jelentett, ahol a főbérlő egy "gyógyfüves" cigányasszony
volt. Emlékszem, egész mezőnyi füvet megitatott velem tea formájában.
Nem vagyok nagy gourmet, de sokszor a hányinger kerülgetett az ízüktől.
Aztán orvos, bogyók, injekciók, szóval minden. Hatott-e valamelyik? Nem
tudom megmondani, azokban a napokban én úgy éreztem, hogy egyik
sem. Az állapotom folyamatosan romlott. Óráról-órára, napról-napra.
Eljutottam addig a pillanatig, hogy már a levegővétel is fájdalommal járt.
Úgy lélegeztem, mintha külön munka lenne, mintha vékony szívószálon át
szívhatnám csak, lassan, hosszadalmasan. Arra gondoltam, ha abbahagyom
pár másodpercre, akkor már nem tudom olyan gyorsan szívni, hogy
elegendő legyen és megfulladok. Viszonylag könnyen tudomásul vettem az
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elfogadhatatlant és már csak egy vágyam maradt: elbúcsúzni a szüleimtől.
Ugye milyen hihetetlen? Nekem is az. Most, felnőtt fejjel micsoda agónián
mennék keresztül, kapaszkodnék mindenbe, keresve az utolsó szalmaszálat
is. Sajnáltatnám magam, végrendelkeznék... Fiatalon minden egyszerűbb.
Tél volt, hideg volt, hó volt, a Keleti-pályaudvar messze volt. De kiértem
és a vonat is elindult velem Bezenyére, az ország nyugati végébe.
Szerettem és most is szeretek vonatozni: nézni a tájat az ablakból, vizslatni
az idegen embereket, elkapni a mondatfoszlányokat, picit belelátni az
életükbe. Van, hogy kiválasztok egy fát a távolban és figyelem, ahogy
közeleg, egyre csak növekszik, meglátom az ágait, a leveleit, a
finomabbnál finomabb részeket... majd búcsúzunk. Télen nincs sok
gyönyörködnivaló, csak akkor, ha friss hó lepi el a tájat. Most éppen
havazott, én pedig arra vágytam, hogy lehúzzam a folyosón az ablakot és
kitegyem a fejemet a hidegbe. Öngyilkosság? Lehet, bár már édesmindegy
volt, legalább még egyszer hadd csináljam azt, amit szeretnék. Eszembe
jutott, hogy torokgyulladásra van, aki fagyit eszik és beválik neki a hideg.
Talán ez nem is olyan hülyeség. Aztán arra gondoltam, a szervezetünk
okos és jelez. Ha én erre vágyok, az nem lehet véletlen. Pár pillanat múlva
már éreztem a hideg szelet az arcomon, a hópelyhek csiklandozták a
bőrömet, egy-kettő a szempillámon landolt. Jólesett és majdnem boldog
voltam. Miközben azon morfondíroztam, hogy túlélem-e az utat.
Valamiben mégis bíztam. Bizakodtam, mert jóleső érzéssel töltött el, nem
volt kellemetlen.
Az út a megállótól a házunkig felért egy szürreális élménnyel. Félve
vizsgálgattam magamat: mintha nem lenne lázam, mintha nem szúrna a
mellkasom, milyen könnyen veszem a levegőt, nem esik nehezemre járni...
Anya meg fogja kérdezni, miért jöttem, elvégre pár hét múlva Karácsony,
amikor úgyis jönnék. Már nem emlékszem, mit találtam ki, de az biztos,
hogy köszöntem és nem elköszöntem.

-Szia, anyu!

Találkozás

Tamás belépett a vonat fülkéjébe és elfoglalta ülőhelyét. Rajta kívül még
két fiatal nő és egy idősebb úr volt a kabinban. A két lány beszélgetett
egymással, ő pedig elővette Maupassant-kötetét és kinyitotta a
könyvjelzőnél. Szinte falta a szépirodalmi regényeket, de most inkább
fülelt. Az egyik lány hangja nagyon kellemesen zengett, nem tudott másra
koncentrálni. Jobban megfigyelve nagyon csinosnak találta és várta az
alkalmat, hogy a beszélgetés résztvevője lehessen. A lány néha ránézett,
rámosolygott, ami fura módon felzaklatta őt. Próbálta viszonozni, de
görcsösen rándultak arcizmai, valahogy nem sikerült. Pár perc múlva már
feloldódott és lassan belefolyt ő is a sztorizásba. Többször hangosan
felnevettek, láthatóan mindhárman élvezték.
A Tamás számára közömbösebb lány az idősebb úrral együtt Győrnél
leszállt, így kettesben maradtak. Megtudta, hogy Annának hívják, de ez
egyáltalán nem lepte meg. Az Anna a kedvenc női neve és ezt a lányt
máshogy nem is hívhatják.
-Meddig utazol? -kérdezte tőle.
-Mosonmagyaróvárig. A nagymamámhoz megyek.
-Ez szuper! Én is addig utazom. Nekem a szüleim laknak ott, évente
párszor meglátogatom őket.
-Az enyémek győriek. Hozzájuk majd hazafelé ugrok be.
-És csak így, egyedül? -Tamás elérkezettnek látta az időt a puhatolásra,
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mert nehezen tudta elképzelni, hogy egy ilyen szép lánynak ne legyen
barátja.
-Igen, csak egyedül. A nagyim nem fog örülni, hogy férfi nélkül megyek
-mosolygott Anna. -Mindig azzal nyaggat, hogy mutassam már be neki az
udvarlómat.
-Ahogyan az én szüleim is. Már a lakodalmamon táncolnának.
Mindketten felnevettek, de a szemük összeforrt és tovább tartott, mint
ami még semlegesnek tűnhetne. Igen; elkezdtek flörtölni egymással.
Valahogy minden olyan természetesnek tűnt, Tamás nem ismert magára.
Nem szokott idegenekkel szóba állni, most pedig önfeledten cseverészik.
Bár ő is megnézte a szép lányokat, de tovább nem jutott velük. Annával
viszont könnyen jött a flörtölés, egyszerűen jól érezte magát vele.
Leszállva a vonatról telefonszámot cseréltek, majd a lány törte meg a
csendet.
-Ide megyek csak, a Templom utcába.
-Rendben, akkor elkísérlek -még mielőtt meglepődött volna, hogy milyen
határozott, megfogta Anna bőröndjét és már el is indultak.
A nagyi kint állt a háza előtt és már messziről integetett. Mire odaértek, a
szája már a füléig ért.
-Szervusz, kisunokám! -kiáltotta. -Végre nem egyedül jöttél!
Bemutatkoztak egymásnak Tamással, de ő persze nem bírt lakatot tenni a
szájára:
-Mikor lesz az esküvő? -kérdezte a szokásos stílusában.
-Augusztusra tervezzük.
Abban a pillanatban, ahogy ezt Tamás kimondta, egymásra néztek
Annával és megállt körülöttük az idő. Se mókás, se vicces nem volt a
nézésük, szótlanul álltak egymással szemben, szemükben megjelent a
szerelem.

Tavasz

Tavasz. milyen egyszerű szó a maga öt betűjével és én mégis mennyire
imádom. Talán azért, mert jómagam is tavaszi gyerek vagyok, márciusban
születtem. S bár mindegyik évszakor szeretem, a tavasznak kiemelt helye
van a szívemben. Már látszik a természet ígérete, még egy ilyen lestrapált
pályaudvaron is. A kőládákba elültették a palántákat, a bokrok
terebélyesednek, a fű és a gaz rekordgyorsasággal növekszik. Hajnal van
és én jobban várom az első napsugarakat, mint a gyorsvonatot. Hirtelen
egy ötven körüli asszony ül le mellém a padra, láthatólag nem nagyon tud
mit kezdeni magával. Igazgatja

a csomagjait, a lábai szinte ütemre

mozognak, mintha valamilyen belső muzsikára tennék. Rám mosolyog.
-Milyen unalmas itt-mondja. -Nem történik semmi. Csak a várakozás.közben érdeklődve néz a szemembe, sugallva, hogy megerősítésre vár.
-Unalmas?-csodálkozom. -Látja azokat a napsugarakat?-nem is neki,
inkább magamnak teszem fel a kérdéseket. -Ezernyi és ezernyi csodát
rejtenek. Felélesztik a rügyeket, kinyílnak tőlük a bimbók, méhek hada
indul most útnak dolgozni. A madarak kiszállnak fészkükből, a hangyák
felderítő útra indulnak és még a bogarak is megmutatják magukat.
Felébred a baromfiudvar, mert a kakas jó nagyot kukorékolt és az emberek
is megindulnak munkába. Talán éppen ide először, erre a vasútállomásra.
Látja, még maga is mosolyog. Ez unalmas lenne? De tudja mit, írok ebből
egy egyperces novellát, csak, hogy történjen is valami.
Félve néztem rá, most vajon sértésnek veszi-e a szavaimat, kioktatásnak,
vagy egyetért velem.
-Igaza van. Az élet szép.- a mosolya nem szűnt, kezét nyújtotta felém,
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benne egy kibontott tábla csokoládéval.
-Csokival meg pláne!-akkor már mindketten mosolyogtunk, én pedig
törtem pár kockát.

Valóság

Reggel beköszöntem a nővérpultnál, örömmel vettem észre, hogy ketten is
itt vannak a tegnapi csapatból. A harmadik, akit láttam, szerintem csak
beugrott egy másik osztályról és volt itt egy doki is, akivel még nem
találkoztam. Gondoltam, majd ha akar, köszön. Julika, az idősebbik rám
nézett és már meg is kaptam a mai gyakorlatom első feladatát, segítsek a
reggeli kiosztásában és akinek kell, az elfogyasztásában. Gyorsan
hozzácsapódtam a konyháshoz és jártam vele a kórtermeket. A 4-s
számúban volt egy idősebb bácsi, már tegnap is itt volt, egy újabb
amputációra várt, valószínűleg ma viszik a műtőbe. Az egyik lábát térd
fölött leamputálták neki korábban, de elég csúnyán nézett ki, folyamatos
gyulladásban volt a sebe, most még feljebb vágják. Enni tudott önállóan,
így nem volt vele teendőm, mindaddig, míg meg nem szólalt.
-Fiatalember, segítsen felkelnem. Ki kell mennem a wc-re, pisilni.
Már léptem is közelebb hozzá, amikor hirtelen megtorpantam. Azon
tűnődtem, hogyan közlekedik. Semmilyen segédeszköz nem volt az ágya
körül. Gyorsan végigvettem a lehetőségeket: mankó nem elég; járókerettel
ki tudna ugrálni egy lábbal is, de nem látok sehol; arra gondolt, hogy
rámtámaszkodva kiugrál velem a mosdóba? te atya ég, van vagy 150 kiló.
Ilyesmik pörögtek az agyamban, amikor megpillantottam egy hölgyet, aki
láthatóan hozzátartozó volt. Ránéztem, hátha ad útmutatást, majd közelebb
léptem hozzá és megszólítottam.
-Jó napot! Az úr szeretne kimenni mosdóba -egyelőre nem kérdeztem
semmit, nehogy azt gondolja, mennyire gyakorlatlan vagyok.
-Hagyja csak, fiatalember, pelenka van rajta. Nem tudja, hogy csak egy
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lába van -mondta oda szinte félvállról és már el is indult keresni egy
orvost.
Csak ott álltam, néztem a bácsit, aki egyre türelmetlenebb lett és szinte
segélykérően nézett rám.
-Fiatalember, segítene kiszállnom az ágyból?
Rendben, hozok szárnyakat. Na jó, viccet félretéve, most mit csináljak?
-Nyugodjon le, papa, van magán pelenka. Nem kell kimennie a mosdóba.
-gondoltam, téma lezárva, mehetek tovább a dolgomra. De nem úsztam
meg ennyivel.
-Nem akarok pelenkába pisilni. Amúgy is unom már a fekvést, ki akarok
menni!
Valóban nyűgösnek tűnt, bár elképzelve a mindennapjait, elég sokat lehet
ágyban, hozzászokhatott volna már. Nincs mese, közölnöm kell vele a
valóságot. Na jó, de hogyan mondom? Sajnos csak egy lába van?
Valahogy finomabban kéne. De nyílván már elmondták neki korábban is,
csak nem akarja tudomásul venni. Lehet szenilis és elfelejti?
Leültem az ágya mellé egy kisszékre, ránéztem, megigazítottam a takaróját
és belekezdtem.
-Otthon mit szokott csinálni,ha pisilnie kell?
-Mit, mit? Hát kimegyek a wc-re.
Na jó, ez zsákutca, az egészséges emlékei elnyomják a valóságot.
-Tudja, ön most beteg, kórházban van. Nyugodtan pisiljen, utána azonnal
kicserélem a pelenkáját, nem kell benne feküdnie. A lábával van a baj, nem
tudna kimenni a wc-re egyedül, én meg nem bírom el a súlyát.
Reménykedve néztem rá, hátha beugrik neki, mi történt vele, vagy miért
is van itt. Nem tudom, hol kalandoztak a gondolatai, de láthatóan erősen
koncentrált. A nézése viszont nem nyugtatott meg, azt sugározta, hogy
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miért nem segítenek nekem?
-Higgye el, ki tudok menni. Lehet, fáj a lábam, sőt biztos, de attól én még
tudok menni.
Most jön a neheze. Óvatosan lehajtottam róla a takaróját és rámutattam a
jobb lábára.
-Látja, csak az egyik lába van meg, a másikat le kellett műteni. Kíméletlen
voltam? Egyszerűen muszály, ez a valóság. -Megfogtam a vállát és
éreztem, ahogy megnyugszik. Az izmok elernyedtek, a szemében
keveredett a kíváncsiság az értetlenkedéssel, majd gondolataiba révedt.
-Most pedig pisiljen nyugodtan.

Zöld ágra vergődtünk
a történet teljesen valós...

Amikor főiskolára jártam, kreditrendszerben folytattuk tanulmányainkat.
Lehet, hogy ez most is így van, bár annyi minden változik, igazából nem
tudom. Voltak a kötelező tantárgyak, 2-3 kreditért, de minden félévben
hiányzott még 5-10, amiket szabadon választott tárgyakból pótoltunk. Az
egész osztály előszeretettel vette fel a politológia-tanszék által
meghirdetetteket, mert volt egy kimondatlan egyezség köztünk. Nekik
kevés diákjuk volt, cserébe általában nem adtak 1-s osztályzatot. Nem is
nagyon tanultam ezekre, a kötelezőek lekötötték az energiáimat.
Budapesttől Egerig a buszon volt legalább 2 órám, az alatt gyorsan
átnéztem és néha egész jó jegyeket kaptam, egyest soha. Illetve egyszer
majdnem.
A következő történt: Kifogtunk egy nem túl kedves (most finoman
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fogalmaztam) buszsofőrt, aki többszöri kérésünkre se volt hajlandó
felkapcsolni a világítást, így a hajnali sötétségben utaztam Egerbe. De
legalább aludtam egy jót. Gondoltam, majd az iskolában 1-2 óra alatt
átnézem az alig egy tucat oldalnyi órai anyagot, de a sors összejátszott
ellenem. Alig páran voltunk csak a szóbeli vizsga kezdetekor, a tanár pedig
mindannyiunkat beterelt az irodájába. Kihúztam egy tételt, ha jól
emlékszem a XX. század elejéről szólt, természetesen fogalmam sem volt
róla, mit mondjak. Órán nem voltam, az anyagot fénymásoltam és még
csak bele se néztem. Szépen magam elé engedtem mindenkit, míg a végén
kettesben maradtunk a tanárral.
Egy életem, egy halálom, elkezdtem halandzsázni, megspékelve olyan
szavakkal, amik politológiából eszembe jutottak: kisgazdák, baloldal,
jobboldal... Körülbelül 5 perc múlva megszólalt a tanár is:
-Nagyra értékelem, hogy percekig képes mondani a hülyeségeket
megszakítás nélkül, de ez ide nem elég. Mégis miben reménykedik?
-Engedje meg, hogy akkor felsoroljam. Két választásom volt: vagy nem
mondok semmit, vagy elkezdem ontani az értelmetlen mondatokat.
Előbbinél esélyem sincsen, míg az utóbbinál adtam 1-2 százalékot annak,
hogy például nem rám figyel, így nem tűnik fel; vagy máshol járnak a
gondolatai és csak arra koncentrál, hogy én folyamatosan beszélek, esetleg
még elkap egy-egy eltalált gondolatot, ami véletlenül helyes. Vagy például
rájön, hogy fogalmam sincs a témáról, de elegánsan nem akarja észrevenni
és kizavar egy kettessel.
-Hát igen, talán 1 százalék esélye lett volna rá, de ilyen halandzsára
hogyan adjak kettest?
-A parlamentben nem szoktak halandzsázni? Soha nem beszélnek mellé?
Soha nem mondanak hülyeségeket? Nem szoktak terelni? Ha fogalmuk
sincs a témáról, azt beismerik? Nem igazán. Inkább úgy tesznek, mintha a
kisujjukban lenne és körbeírják a semmit. Ez valahol egy jó politikus
ismérve is, nemde? Profin kell rögtönözniük, hárítaniuk.
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Ekkor a tanár már nevetett.
-Erre a vizsgára én hosszú évekig emlékezni fogok. Azt hiszem megér ez
nekem egy kettest.
-Akkor zöld ágra vergődtünk. Nagyon köszönöm. Legközelebb azért
elolvasom a tananyagot.
-Igazán lekötelez. Egy élmény volt.
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Remény
Bekötöttem cipőfűzőmet, kész vagyok, talpig feketében indulok nagyapám
temetésére. Az elmúlt hetem a fájdalomról, a gyászról szólt. Tudtam, ez a
mai nap is nehéz lesz, de végig kell csinálni. Elbúcsúzni, megadni a
végtisztességet, majd megpróbálni élni tovább. Muszály.
Tomi már feldudált, jelezve, hogy megérkezett, így sietősebbre fogtam a
készülődést. Beszálltam az autójába, egy halk köszönés, baráti kézfogás és
már indultunk is. Hosszú út állt előttünk, Borsod-ba mentünk.
-Jól vagy? -nézett rám együttérzően.
-A körülményekhez képest megvagyok -válaszoltam halkan, majd néma
percek következtek, ami egyáltalán nem jellemző ránk. Nem akartam,
hogy kínossá váljon, így én törtem meg a csendet.
-Volt egy kedvenc mondása: nagyon gyakran mondta, hogy "A remény hal
meg utoljára". Mindig ez jut először eszembe róla, nem tudom, miért.
Néha még próbálkoztunk felváltva a beszélgetéssel, de valahogy nem jött
össze. A temetés lezajlott, nekem semmi kedvem nem volt a rokonokkal
eltölteni most az időt, így udvariasan elköszöntem mindenkitől és
megkértem Tomit, induljunk vissza Budapestre. Egy Pest megyei faluban
aztán letért az útról, ami feltűnt nekem.
-Rövidebb utat tudsz?
-Teszünk egy kis kitérőt. Van itt egy állatmenhely, szeretnék egy
kiskutyát.
Hirtelen nem tudtam, mit mondjak, gondolkodtam, mi lenne a helyes, de
inkább hallgattam. Tominak nem egész két hete hunyt el a kutyája, aki már
18 éve mellette volt igazi társaként. Nagyon megviselte, de nem beszélt
róla. Néha célozgatott rá, hogy kéne egy kiskutya, de tudta azt is, én ettől
elzárkózom. Mázli közel 16 évig volt hűséges társam, a lelkem egy darabja
ment el vele tavaly, mikor eltemettem.
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-Azért légy óvatos, ezek a menhelyek veszélyesek. Könnyen lehet, hogy
mindegyiket megsajnálod, nem tudsz választani, nem lesz szíved otthagyni
egyet sem. De mindegyiket nem tudod elhozni. Szóval csak óvatosan.
-Tudom, miről beszélsz. Nem is fogom megnézni a kutyákat,
megbeszéltem a vezetővel, hogy lehetőség szerint csak egyet mutasson.
Becsöngettünk a kapun, ahol nemsokára egy kedves arcú középkorú
hölgy jelent meg, akit Mártának hívtak. Hangosan köszöntött minket, majd
beinvitált otthonába.
-Az udvaron vannak a kutyák, de tudom, csak egyet szeretne megnézni.
Milyet hozzak?
-Minél fiatalabb legyen. Mindegy milyen fajta, lehet keverék is. Inkább
kistermetűt szeretnék, maximum közepest és ne legyen hosszú szőre. Ja,
igen, és kan legyen.
-Rendben van, azonnal hozok egyet -a hölgy felállt és megindult az ajtó
felé. Nem tudom, miért, de én is felálltam.
-Kikísérem.
Mielőtt Tomi tiltakozhatott volna, már ki is léptünk a bejárati ajtón,
megindulva az udvar felé. Sok kutyaugatás hallatszott, de úgy tűnt, pár
tucatnál több nem lehet itt. Fél szemmel mertem csak rájuk pillantani, de
az egyiken hosszabban ragadt meg a pillantásom.
-Mi történt a szemével? -kérdeztem Mártát.
-Nem tudom pontosan, így találták az utcán. Valószínűleg valaki kidobta
és valamilyen vadállat, vagy akár egy másik kutya megtámadta. Az erdő
mellett találtak rá vérző szemmel. Elhozták hozzám, az orvos ellátta a
sebét, de a bal szemét már nem lehetett megmenteni. A másikkal
szerencsére tökéletesen lát.
-A mozgása is furcsa.
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-Igen, sérült a gerince is, viszont az elmúlt két hét alatt szépen javult az
állapota. A doki szerint teljesen rendbe fog jönni. Fájdalomcsillapítókat
kap.
Hirtelen valamilyen furcsa hangot adott ki magából, ami inkább tűnt
nyávogásnak, mint kutyához méltó ugatásnak. Maradék szemével rám
nézett. Nem tudtam elfordulni tőle, volt valami a szemében, ami nem
engedte. Valami könyörgésféle.
-Mi a neve?
-Hmmm, még nem is adtam nevet neki, kis vaksinak hívom -nézett rám
Márta. -Nem sok esélye van szerencsétlennek, hogy elvigyék.
-Reménynek hívják -szólaltam meg halkan és továbbra is egymást néztük
a kis vaksival.
-Reménynek? Miért?
-Mert a remény hal meg utoljára. Elviszem magammmal.
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Szivárvány
Ahogy hallgattom Tamást, egyre halkabbak a szavai, gondolataim
gyerekkorunk körül járnak. Ő volt a példaképem, akire felnéztem. Ő volt a
határozott, a magabiztos, akit mindig irigyeltem. Olyan szerettem volna
lenni, mint ő: a tökéletes férfi. Itt vagyunk a nappalijában és én nem
ismerem ezt az embert. Össze van esve, órák óta csak panaszkodik, hol
erre, hol arra, most éppen a főnökére. Így megváltoztat minket az idő?
Hiszem csak 5-6 éve, hogy nem találkoztunk, ez képtelenség! Mi ez a
félszegség a szemében, ami oly metsző volt valaha? Görnyedten ül velem
szemben, de nem tűnik ismerősnek. Szeretném megrázni, vagy felpofozni.
Bármit csinálni vele, ami észhez téríti. Néha bólogatok, bár nem értek
egyet, mindössze tapintatból. Igazi barát vagyok? Inkább vitatkoznom
kellene vele, elmondani, nincs igaza, nem úgy van. Néma vagyok. A
döbbenettől, a csalódottságtól, kíméletből. De ő még mindig a legjobb
barátom. Megalkuvó vagyok, ha helyeslek, sőt, álszent! Kint elered az eső,
csak bámulom a cseppeket, ahogy kopognak a betonon. Nem akarom
magányosnak érezni magam, hiszen itt van Tamás. A távolban kisüt a nap.
Milyen csodaszép: lágy eső és napsugár, szinte költői kép! Már várom,
hogy megjelenjen, és igen, megpillantom a szivárványt. Először csak
halványan, aztán a színek felélednek, egyre határozottabban kiáltanak: az
élet szép! Felállok.
-Hova mész?
-Kimegyek, megérintem a szivárványt.
-A szivárványt? -néz rám hitetlenkedve.
-Igen, a szivárványt. Te nem szeretnéd megérinteni?
-Bolond vagy! Nem tudod megfogni a szivárványt. Lehetetlen.
Mélyen a szemébe nézek, próbálom megfejteni, mit gondol. Merre jár
most? De nem látok semmit, csak unalmat. Unalmat és keserűséget.
Mélabút, fájdalmakat.
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-Tudod, mi a baj? -kérdezem tőle.
-Mi?
-Hogy te meg se próbálod megfogni.
Elindultam,kinyitottam az ajtót, kiléptem és élveztem, ahogy arcomat
mossa a víz. Mint egyfajta megtisztulás. Léptem még kettőt és hirtelen
elöntött a boldogság: Tamás követ engem!
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