
 

 

 
 



 

 

Leának az is nehezére esik, hogy hot-dogot kérjen 

magának az iskolai büfében, mégis őt kérik fel, hogy 

beszédet tartson az egész iskola előtt. Andris rájön, 

hogy sosem lesz belőle sportcsillag. Gabi mindenkinek 

hazudik a jövőjével kapcsolatban, Dani pedig elszánt 

harcot vív mostohaapja ellen, miközben szeretne 

találkozni a biológiai apjával. Ők Diósvámhatár 

balszerencsés babái, akik éppen akkor születtek, 

mikor meghalt a falu babonás polgármestere, és meg 

vannak róla győződve, hogy katasztrófa az életük. 

Aztán felbukkan a rejtélyes Kókusz, akinek nem csak 

hogy kókuszillata és furcsa figurákkal telerajzolt 

farmerdzsekije van, de különös tehetsége is ahhoz, 

hogy megváltoztassa mind a négyük életét. 
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Ezt a könyvet azoknak ajánlom, akik sokat ingáztak (vagy 

most is azt csináljak) faluról városra. Unalmas tud lenni, de 

jópofa emberekkel lehet találkozni (meg nem jópofákkal is). 

Kitartást hozzá! 

 



 

 

Egy péntek 13-a története  
(2002 decemberében) 

   „Thirteen’s my lucky number, 

   To you it means stay inside. 

   Black cat done crossed my path, 

   No reason to run and hide. 

   You’re looking through a cracked mirror,  

   No one really knows the reason why. 

   Your enemies are gettin’ nearer, 

   Gonna hang downyour head and cry… ” 

     Social Distortion: Bad Luck 



 

 

Az egész egy tehénnel kezdődött. Ha pontosak akarunk 

lenni, akkor egy holstein-fríz tehénnel, Luiséval, aki egy 

osztrák családi farmon élt, és az új meg furcsa ételek 

iránti érdeklődése Andrew Zimmermanéval vetekedett. 

Amikor december 12-ből éppen december 13-a lett, úgy 

döntött, hogy megkóstolja a biokozmetikai cikkeket 

gyártó farm legújabb termékét, a kókuszos hidratáló 

kézkrémet. Luise soha nem csinált akkora felfordulást, 

mint azon az éjjelen. A kiszállításra váró 100 doboz 

kókuszos krémből 55 dobozt maradéktalanul eltüntetett, 

44-et pedig olyannyira megrongált, hogy az egész 

környéket elárasztotta a kókuszillat, a padlót pedig 

óriási foltokban krém borította. A munkások csúszva-

mászva lapátolták az elképesztő mennyiségű trutymót, 

és még elképesztőbb mennyiségben mondogatták, hogy 

scheiße. A reménytelenül scheiße helyzet ellenére 

sikerült megpakolni az áruszállító teherautót mandulás, 

kakaós, olívás és mézes hidratáló krémekkel, ám az új 

kókuszosból nem maradt semmi sem. Vagyis Jannénak, a 

teherautó sofőrjének a kezébe olyan listát nyomtak, 

amin egyetlen doboz kókuszos krém sem szerepelt. A 

listát frissen nyomtatták, szinte kitépték a nyomtatóból, 

így fekete csíkok húzódtak végig az alján, amik 

makacsul befogták a sofőr ujjait. Janne bosszúsan a 

mellette bambán álldogáló Luise szőrébe törölte a kezét, 



 

 

és azon gondolkodott, hogy miért lett a farm kabalája és 

névadója egy olyan tehén, ami mindent tönkretesz. 

Luise kis (nem is olyan kicsi, nagyjából 652 kg) 

közjátékának köszönhetően Janne kapkodva, a reggelijét 

a raktárban felejtve indult el hosszú útjára. Ahogy 

kihajtott a farm főkapuján, az oldalsó tükrébe Luise 

kövér alakja kúszott be, és az erős lámpa fényében az 

állat mintha rákacsintott volna. Janne megrázta a fejét, 

mire a kormányt picit oldalra rántotta. A teherautó 

majdnem az árokba gurult, ám végül Janne 

tapasztalatának köszönhetően (és persze annak, hogy 

nem jött szembe egy autó sem) végül sikerült egyenesbe 

hoznia a járgányt. A csomagtérben a manőver 

megtáncoltatta a raklapra pakolt dobozokat, ám egy 

kézkrém sem mozdult el igazán a helyéről. Kivéve a 

kókuszos kézkrémek egyetlen túlélőjét, azt a huncut 

hidratálót, ami valamiféle csoda folytán megúszta Luise 

tombolását. Ő épségben és elégedetten gurulgatott 

jobbra és balra, fajtájának utolsó reményeként. Janne 

pedig mint egy őrült, taposta a gázpedált, hogy időben 

leszállítsa a rakományt, ami a kókuszos krémek hiánya 

ellenére is kókuszillatú volt. 

Ugyanezen a napon, délelőtt tíz órakor Ortoczki 

Gerzson, Diósvámhatár polgármestere otthonában 

bujkált, nos, 13-a elől. Rettentően babonás ember volt. 

Életének úgy hetven százaléka azzal telt, hogy létrákat, 

tükröket és fekete macskákat kerülgetett. No meg a 13-

as számot. A maradék harminc százalékba zsúfolta be 



 

 

feleségét, faluja végtelen szeretetét, a szombatonkénti 

kártyázást a képviselőkkel, és különféle beszédek írását 

még nem létező helyzetekre. Így alakult, hogy 

gondolatban már felavatta a felújított sportpályát és a 

temető lélekharangját, aminek jelenleg olyan hangja 

volt, mintha valaki éppen pléhre vizelt volna. Több 

százalék nem maradt az életéből, így két lányára nem 

maradt ideje. Nem mintha az ő százalékszámításuk 

sokkal családbarátabb lett volna. 

Gerzson az órára nézett, és egy mélyről feltörő 

sóhajtás kíséretében tudomásul vette, hogy még 14 óra 

hátravan péntek 13-ból. Nyugtalanul szorosabbra húzta 

fürdőköpenye övét, feljebb tornázta fehér zokniját, majd 

jegyzetfüzettel a kezében leült felesége mellé a 

kanapéra. Ortoczkiné úgy horkolt, mint egy vaddisznó. A 

szimfónia csupa bánatos krrr és légies szííí hangokból 

állt. Gerzsonnak talán szólnia kellett volna az 

asszonynak arról, hogy ahányszor kinyitja a száját, az a 

förtelmes, barna trutyi, amit az arcára kent, hogy 

fiatalosabb legyen (Gerzson szerény véleménye szerint 

nem igazán vált be), darabonként, mint pergő vakolat a 

kultúrház faláról hullik a torkába. Gerzson gyorsan 

lejegyezte a noteszébe, hogy a kultúrház sürgős 

felújításra szorul, ám ahogy aláhúzta ezt a jegyzetet, 

megakadt a szeme azon a kérdésen, amit két éve minden 

noteszébe bevésett. A hatalmas, piros betűk mellett 

minden más jegyzet eltörpült. S bár eredetileg azért ült 

le horkoló felesége mellé, hogy az nehogy alvarendeljen 



 

 

valamit a teleshopból (eddig négyszer történt meg, így 

lett egy furcsa alakú káposztareszelőjük, egy seprűjük, 

ami felmosónak érzi magát, egy kutyaágyuk, pedig nem 

is volt kutyájuk, és egy kézzel hajtható mini 

mosógépük), végül azért maradt mellette, mert abban 

reménykedett, hogy a horkolás majd megihleti őt. 

Pontosan úgy, ahogy az első választási kampányán. Az 

ingyen sör volt élete legjobb húzása, ráadásul a 

harmadik ciklusán is kitartott. Most is valami hasonló 

kaliberű ötletre várt. Egy olyan ötletre, ami majd 

megadja arra a bizonyos piros kérdésre a választ: 

hogyan növeljem Diósvámhatár lakosságát? 

Gerzsont igazából nem is az üzleti befektetések 

érdekelték, hanem az, hogy a lakosság száma végre 

feljebb kússzon az 1300-as tartományból. Néha arra is 

gondolt, hogy egyszerűbb lenne elijeszteni a lakókat, 

hogy az a fránya szám ismét 1200-hoz közelítsen. Akkor 

nem rondítana bele az az elátkozott 13-as. 

Ortoczkiné felhorkantott, mire Gerzson ijedtében 

kiejtette kezéből a noteszét. Káromkodva hajolt le érte a 

dohányzóasztal alá. Amikor kibújt alóla, úgy beverte a 

fejét, hogy néhány másodpercre megpillantotta a fényt 

az alagút végén. Miután rájött, hogy nem fog meghalni 

(még), úgy érezte magát, mint azok az idióták a butyuta 

teleshopreklámokban. És ekkor Gerzsonnak bevillant a 

nagy ötlet, ami még fényesebbnek tűnt, mint az előbbi 

fény, vagy akár az ingyen sör. A polgármester sebesen 

felcsapta a noteszét, és két szót firkantott bele, de 



 

 

akkora betűkkel és olyan lendülettel, hogy a szavak 

szinte lerohantak a papírról. 

!!!REKLÁM DIÓSVÁMHATÁRRÓL!!! 

A biztonság kedvéért a két szó elé és mögé is tett 

három felkiáltójelet, sőt, alá is húzta őket. Igen ám, de 

mi legyen a reklámban? Miről híres Diósvámhatár? 

Gerzson morgolódva a telefonhoz lépett, majd tárcsázta 

a községi hivatalt. Pontosan három csörgés után (ennyi 

kellett Terikének ahhoz, hogy bosszankodva elnyomja 

cigijét) a polgármester titkárnőjének rekedtes hangja 

válaszolt a segélykérésre. Gerzson szinte érezte a cigi 

füstjét és a körömlakklemosó szagát, amiknél már csak 

a türelmetlenség jellemezte érzékletesebben a titkárnőt. 

– Terike, drága, mondja meg nekem, miről híres a mi 

kedves falunk? 

– Ki beszél? – vakkantott a telefonba Tériké. 

– A polgármester… 

– Mit akar? – motyogta az asszony egykedvűen. 

Terike egyébként kedves hölgy volt, ám csak akkor, 

ha éppen cigaretta lógott a szájából. 62 évesen olyan 

savanyú volt, mintha az uborkát csupán ecettel tették 

volna el télire. Talán a férje, Imre, a mogorva postás 

volt a befőző. 

Gerzson kissé félszegen megismételte a kérdést, mire 

Terike felsóhajtott. 

– Hát, biztosan nem a régi vízszivattyúk épületére 

felfestett fütykösökről. 



 

 

– Már szóltam Endrének, hogy fessék le a falakat. 

– Elég lett volna, ha azt mondja neki, hogy azt a 

három fütyköst fesse le. Endre már elkezdte számlázni a 

munkát, sőt, szólt a Petikének is, hogy szükség lesz 

állványokra. 

– Hanyagolhatnánk most ezt, kérem? – csapott 

noteszével a falra Gerzson. 

– Értem, értem… Hanyagoljuk a hiányos 

költségvetést és a fütykösöket. 

Terike hosszasan belefújt a kagylóba, ami jelenthette 

azt is, hogy kezdte nagyon unni ezt a beszélgetést, de 

azt is, hogy ismét rágyújtott. Gerzsonnak hirtelen 

viszketni kezdett a tenyere egy szál cigi után. A felesége 

megtiltotta neki, hogy füstölögjön. Ezzel nem is volt 

gond, amíg a községi hivatalban tartózkodott, mert 

Terike az ott dolgozók helyett is annyi szálat elszívott, 

hogy az mindannyiuk nikotinadagját fedezte. Bár az 

állapotos gyakornok miatt igyekezett a napi három 

doboz helyett csak egyet elszívni. 

Gerzson végül borostás arcához dörzsölte a tenyerét. 

– Szóval? 

– A pitefesztivál elég sok látogatót hozott tavaly. A 

bevétel is jó volt. Fedezte a kiadásokat, és még maradt a 

templom kertjében álló padok újradeszkázására meg az 

utcanévtáblákra. 

A polgármester bólogatott. A pitefesztivál tényleg 

nem volt rossz, de nem reklámozhattak egész évben 

egyetlen őszi eseményt. Kellett még valami. Valami 



 

 

olyan, amitől az embereknek kedve támad 

Diósvámhatárba költözni. 

– A babfesztivál? 

Terike mindentudón ciccegett. 

– Az kissé gázosra sikeredett, ha érti, mire célzok. 

– Ez igaz – jegyezte meg Gerzson elgondolkodva. 

Gázos volt, mert a helyi vadásztársaság annyira 

lerészegedett, hogy fegyverrel elfoglalták az 

ugrálóvárat. Másrészt emésztés szempontjából is gázos 

volt, harmadrészt pedig a bab nem túl flancos dolog. 

Még a kilyukasztott ugrálóvár árát se hozta vissza. – 

Akkor ne eseményeket keressünk, hanem személyeket – 

vetette fel Gerzson. – Ki híres Diósvámhatárban? 

– Pisti – vágta rá Terike, Gerzson pedig nem tudta 

eldönteni, hogy a mindig savanyú Terike képes-e arra, 

hogy viccelődjön. De ezt azért mégse gondolhatta 

komolyan. 

Pisti, akinek senki sem tudta a vezetéknevét, és az se 

volt biztos, hogy egyáltalán Pistinek hívják, 

Diósvámhatár ikonikus karaktere volt. Ha valaki Pistit 

mondott, akkor mindenki ugyanarra a Pistire gondolt. 

Arra, aki túlélte, hogy fejbe rúgta egy bika, aki túlélte, 

hogy levágta az ujjait körfűrésszel, és csak a középsőt 

meg a hüvelyket sikerült visszavarrniuk az orvosoknak, 

amitől szegény állandóan úgy nézett ki, mintha 

bemutatna. Az a Pisti, aki a diósvámhatári kőbányában 

dolgozott, és egyszer karácsonykor felborult a 

markológéppel, utána pedig három teljes napig benne 



 

 

ragadt. Csak úgy élte túl, hogy a saját vizeletét itta és a 

markológép használati útmutatóját ette. Még a tévébe is 

bekerült, igazi legenda lett, de Gerzson kétségesnek 

vélte, hogy a Pistivel kellene reklámozniuk 

Diósvámhatárt. 

– Mit szólna hozzá, ha Diósvámhatár arról lenne 

híres, hogy rákerül a Szőrös Poci dobozokra? – kérdezte 

Terike csak úgy mellékesen és óvatosan. Mivel a Szőrös 

Poci kutyaeledelgyár igazgatója ősellensége volt 

Diósvámhatár polgármesterének, tudta, hogy ez 

érzékeny terület Gerzson számára. – Még azt is 

felajánlották, hogy egy diósvámhatári kutya kerül majd 

a dobozra. 

– Ezt nem hiszem el, Terike! – csattant fel Gerzson. – 

Hát már magát is behálózták? 

– Ha nem bujkálna a babonás rigolyái miatt, akkor 

ma reggel személyesen beszélhetett volna a Szőrös Poci 

képviselőivel. 

– Hogy merték betenni a lábukat a hivatalomba? 

– Hát úgy, hogy maga nem fenyegette őket az 

ablakból. 

Gerzson inkább meghalt volna, mint hogy 

Diósvámhatár kutyaeledel-szagú legyen a miatt a gyár 

miatt. Pedig busás összeget ígértek a falunak, 

amennyiben az elhagyatott gyártelepet átalakíthatják a 

Szőrös Poci első számú gyárává. Gerzson inkább hagyta, 

hogy a gyártelep, ahol régen diót dolgoztak fel, amiről a 



 

 

község annyira híres volt az 1960-as, 70-es és 80-as 

években, apró rozsdafoltokká rothadjon. 

– Mit mondott nekik? – érdeklődött a telefonkagylót 

görcsösen szorongatva. 

– Azt, hogy a polgármester úr még mindig nem 

gondolta meg magát. 

Volt valami furcsa éle Terike hangjának, amikor 

kiejtette a polgármester úr szavakat. Mintha ismét a 

fütykös kifejezést szerette volna használni, csak 

durvább formában. 

– Köszönöm, Terike. 

Terike válaszképpen mormogott valamit, majd 

letette a telefont. Gerzson már a negyedik 

polgármestere volt. És távolról sem a legfurcsább. De 

hogy a legbabonásabb ember, akivel valaha is 

találkozott, az hétszentség. 

Terike kitárta az ablakot, majd rágyújtott aznapi 

huszadik szál cigijére. Székével megfordulva éppen 

ráripakodott volna az új gyakornokra (aki ránézésre 

bármelyik pillanatban kipottyanthatta a gyerekét), hogy 

mikor csinál már neki egy kávét, amikor megakadt a 

szeme egy festményen, ami valahogy mindig is kilógott 

ebből a füstös környezetből. A festmény egy egyszerű 

diófát ábrázolt. Olyan szépet, amilyen a valóságban 

egyetlen diófa sem lehetett. Terike nem szerette a diót, 

kipattogott tőle a nyelve. Ezt a képet mégis kedvelte, 

mert azokra az időkre emlékeztette, amikor 

Diósvámhatár virágzó hely volt. Olyan, amilyen már 



 

 

sosem lesz. Terike sűrű füstfelhőbe borította a képet, 

majd tekintete a fa egyik gyökerére pingált aláírásra 

siklott. Azért mégis volt egy hírességféléjük. Már nyúlt 

volna a telefonért, hogy elújságolja a polgármesternek, 

amikor a gyakornok egy hatalmas bögre túlvizezett 

kávét tett le az asztalára. 

– Nagyszerű, Ildikó. Most már hozzáláthatsz a 

focicsapat költségvetésének átböngészéséhez. 

Azzal Terike elnyomta a cigijét, és fenékig kiitta a 

forró kávét. El is felejtette a képet és az alkotóját. 

Az alkotó éppen abban a pillanatban hajtott el a 

községi hivatal előtt, és arra készült, hogy öngyilkos 

legyen. Harmadszor. Eddig sosem sikerült neki. És nem 

azért, mert inába szállt volna a bátorsága. Arról szó sem 

volt, hanem inkább arról, hogy balszerencsés volt. Vagy 

éppen szerencsés? Nos, Németh János helyzetében ezt 

nehéz lett volna megmondani. Amikor először 

próbálkozott, túl hosszú lett a kötél, ami miatt végül 

mindkét lába eltörött. Másodjára, alig két évvel ezelőtt, 

pedig túl vékony gerendát választott, ami a fejére 

szakadt, és agyrázkódással szállították kórházba. 

Németh János most biztosra akart menni, ezért a kötelet 

otthon hagyta. Nem volt nála semmi más, csupán 

kedvenc mókusszőr ecsete, amit farmerének bal zsebébe 

szúrt. Így akárhányszor kinyomta a kuplungot, hogy 

sebességet váltson, az ecset hegyes vége a combjába 

szúrt. Az volt a terve, hogy majd autóval szépen leparkol 



 

 

a bányató fenekén. Lehet, hogy ki se húzzák onnan, 

hátha népszerű búvárcélponttá válik. 

Saját csontvázát elképzelve megállt Diósvámhatár 

egyetlen kereszteződésénél. Nem jött semmi. A falu 

kihalt volt, mint mindig. János maga se tudta, hogy mire 

vár. Talán arra, hogy felbukkan a megoldás, miért 

ekkora rakás szerencsétlenség. Ám a megvilágosodás 

helyett csak egy túlságosan sebesen közelítő teherautót 

látott, amire egy hatalmas, kacsintó tehénmatricát 

ragasztottak. János megszorította a kormányt, behunyta 

a szemét, és magában örült annak, hogy mégse lesz 

vizes, amikor meghal. A víz tönkretenné a mókusszőr 

ecsetet. 

Janne, aki biztos volt abban, hogy autója örökre 

kókuszillatú marad, a megengedettnél jóval gyorsabban 

hajtott át Diósvámhatáron. Elvétette az autópályára 

felvezető utat, mert arra gondolt, hogy egy kiscicát vesz 

majd feleségének a házassági évfordulójukra. Látta 

ugyanis a feleségén, hogy kezd elege lenni a kozmetikai 

mintacsomagokból, amiket Janne a cégétől kapott. A 

sofőr tudta, hogy amennyiben nem lepi meg valami 

igazán váratlannal, akkor üres házba fog hazamenni. Ha 

lesz macskájuk, akkor a felesége nem lesz magányos, 

amíg Janne keresztül és kasul átautózza egész Európát 

(századszorra). Kutyát nem akart, mert azok valahogy 

több törődést igényelnek, mint az önállóbb macskák. 

Ekkor egy önálló, fekete macska szaladt ki elé az 

útra, s bár Janne szívből gyűlölte Luisét, a tehenet, a 



 

 

macskát kifejezetten sajnálta volna. Nem gondolta 

végig, mit csinál. Beletaposott a fékbe, de a kormányt is 

el kellett csavarnia. Fogalma se volt róla, hogy 

kikerülte-e a macskát (nem kerülte ki), ahogy arról se, 

hogy hogy került egy kereszteződés kellős közepébe. És 

bár egyetlen autóval se találkozott ebben a nyomorult 

faluban, most egy mégis ott állt vele szemben. A rozoga 

autó sofőrje behunyt szemmel várt valamire. Janne 

ismét elcsavarta a kormányt, éppen csak megpöccintette 

a másik autót, ám végül hívatlan és váratlan vendégként 

gurult be egy családi ház nappalijába. 

Luise-féle kézkrémek gurultak mindenfelé, ám az 

egyetlen túlélő kókuszos kézkrémnek pontos elképzelése 

volt arról, hogy hová is gurul. Nem cikcakkozott, hanem 

egyenes útvonalon haladt egészen Vincze Tímea lábáig, 

akit a hangos csattanás csalt ki az utcára. A nő felvette a 

krémet, és csak nézte, nézte a kacsintós tehenet, majd a 

polgármester házára pillantott, ami úgy festett a 

teherautóval az oldalában, mintha Ortoczkiék hirtelen 

egy új szobával toldották volna meg az otthonukat. 

Késő este, amikor eltűntek a tűzoltók, a mentők, a 

rendőrök, és egész Diósvámhatár gyászba (meg térdig 

érő hóba) borult, amiért ilyen furcsa és balszerencsés 

módon ért véget kedvenc polgármesterük élete, azé, aki 

annyi évvel ezelőtt ingyen sört osztogatott, Tímea ismét 

elővette a kókuszos krémet. Remegett a keze, aminek 

semmi köze sem volt ahhoz, hogy az a teherautó az ő 

házukba is parkolhatott volna, megölve őt, a férjét és a 



 

 

bátyját, aki újabb alkotói válságba keveredett, magyarul 

nem volt pénze arra, hogy tovább bérelje budapesti 

lakását. Nem, ezen csak nevethetnéke támadt. Igazi 

viccmesternek találta a sorsot, hiszen míg Tímea bátyja 

eddig kétszer próbált meg öngyilkos lenni, addig 

Gerzson mindig arról beszélt, hogy éppen mit tervez, 

mit csinál, mit szépít. Tímea férje túlságosan jóban volt 

a borosüvegekkel, míg Tímea megrekedt az életben. Ha 

nem jött volna közbe az a kis csoda, ami a méhében 

pihent és megutáltatta vele a halat, akkor nem is bánta 

volna, ha a polgármester helyett őt magát vasalja ki az a 

teherautó. Bár sajnálta volna a kanapéjukat, amin most 

is terpeszkedett. 

Tehát Tímea remegő kézzel lecsavarta a kókuszos 

krém tubusának tetejét, eltávolította a védőfóliát, és 

megszimatolta azt a valamit, ami mindenképpen vele 

akart hazamenni. Az erős kókuszillat megnyugtatta, és 

bár ő maga nem is sejtette, de a babája is nyugodtabb 

lett tőle. Végre nem hallott kiabálást, meg üres üvegek 

koccanását. Csupán a kókusz illata létezett, ami mindent 

lágyan ölelt körbe, és olyan békességet hozott, amilyet a 

hat hónapos pici baba, aki éppen akkortájt csuklott 

először, még soha nem érzett. 

És hogy mi történt még ezen a 2002-es december 13-

án? Nos, Terike éjjel 11-kor kapta a hívást. 

– Hihetetlen, Tériké! Négy gyerek – mondogatta 

Terike húga, aki a kórházban takarított. – Lea, András, 

Gabriella és Dániel. Csoda szép mind. Jaj, Terikém, 



 

 

szegény Gerzson annyira boldog lenne ettől a plusz négy 

gyerektől! 

Terike nem hallgatta tovább a húgát. Tudta, hogy 

már csak a hüppögés van hátra. És mintha a dió mellett 

arra is allergiás lett volna. Letette a telefont, majd kiült 

az udvarra. A csípős hidegben szinte forrónak tűnt a 

cigifüst, ami körülölelte. Forróbbnak, mint bármilyen 

érintés, amit a férjétől valaha is kapott. 

Két halott és négy újszülött. Terike gyors számolást 

végzett, és a végeredménytől olyan röhögőgörcs tört rá, 

amit a férje végtelenül szégyenletesnek tartott a 

körülményekre való tekintettel. Az asszony még akkor is 

ezen nevetett, amikor három évvel később a halálos 

ágyán feküdt: 2002. december 13-án, pénteken 

Diósvámhatár népessége pontosan 1313 volt. 

Ha Gerzson akkor már a föld alatt lett volna, forgott 

volna a sírjában, mint egy fúró hegye. Közben meg azt 

kiabálta volna, hogy balszerencsés minden gyerek, aki 

13-án születik. Az egészben az volt a legfurcsább 

(mármint azon kívül, hogy a polgármester egyik unokája 

is akkor jött világra), hogy amikor másnap híre ment a 

négy újszülöttnek, Diósvámhatár lakosai Gerzson nélkül 

is mind ugyanezt gondolták. Ez a gondolat beleivódott a 

négy gyerek életébe. Pedig egyikük se tartotta magát 

babonásnak. Balszerencsésnek annál inkább. 

Mindannyian teljes gőzzel átélték a „balszerencsés 

csillagzat alatt születtem” életérzést. Egészen addig a 



 

 

pillanatig, amíg nem találkoztak Kókusszal. Igaz, a 

találkozásra 17 évet kellett várniuk. 



 

 

Az a bizonyos 17 évvel később 

  „I just wanna have a good day 

  And it’s only me that’s standing in my way” 

    Bombay Bycicle Club: Good day 



 

 

Szótlan Szentfazék és Kókusz 

Diósvámhatári vasútállomás,  

szombat, 13 óra. 

Két dologtól féltem. A döglött bálnáktól, és attól, ha 

beszélnem kellett. Tekintettel arra, hogy 

Diósvámhatárban éltem, ahol az egyetlen vízfelszínt egy 

tíz éve elhagyatott bányató jelentette, technikailag 

sokkal nagyobb esélye volt annak, hogy beszélnem 

kelljen, mint annak, hogy összefussak egy döglött 

bálnával. Bár ez utóbbit talán szívesebben választottam 

volna. Félreértés ne essék, jobban szerettem volna élő 

bálnákkal találkozni, de az előbb említett földrajzi 

akadályok mellett erre nem láttam túl sok esélyt. 

Viszont annak az esélye, hogy beszélnem kelljen – ismét 

a földrajzi helyzetem miatt, mert ugyebár falusi voltam, 

ahol mindenki ismert mindenkit határértéken felüli volt. 

Mások számára butaságnak tűnő félelmeim miatt 

őszintén hittem abban, hogy balszerencsésnek 

születtem. És valahogy mindig találtam az életben olyan 

eseményt, amivel ezt a feltételezést alátámaszthattam. 

Mondjuk, nem kellett hozzá nagyító, elég volt a 

csütörtöki történelemórára gondolnom, amikor a 

kiselőadásom közben egy tízpontos összeesést 

produkáltam. 



 

 

Amikor némileg magamhoz tértem, a tanári asztal 

mellett hevertem, szállt rám a krétapor, és szembe 

találtam magam a jó öreg lámpabúrával, ami ugyanúgy 

nézett ki, mint amikor tavaly fizikán estem össze. Azzal 

a különbséggel, hogy akkor csupán egy döglött 

molylepke aszalódott benne. A csütörtöki töriórán már 

három döglött molylepke volt benne, ráadásképpen egy 

élő is vergődött köztük. Nem voltam rá túl büszke, hogy 

volt időm összeszámolni a halott molyokat. 

Ahogy a linóleumpadlón feküdtem a halott 

molylepkéken merengve, hirtelen a töritanárom feje 

bukkant fel. Abban a pillanatban Frederick Fleetté, a 

Titanic őrszemévé lényegültem, amikor meglátta a 

jéghegyet. Sajnáltam, hogy nincs a kezem ügyében 

egyetlen harang sem, mert akkor a tanár fején 

kondítottam volna meg, amiért kitalálta, hogy majd a 

diákokra sózott kiselőadásokkal teszi érdekesebbé az 

óráit. 

Akkor azt hittem, hogy a heti 

szerencsétlenségadagomat letudtam, így eléggé 

váratlanul ért, mikor a balszerencsés babák átka újra 

lecsapott – egész kreatív módon – a táskámba és a 

kezemre ömlő lefolyótisztító képében. A Szabó család 

íratlan szabályai szerint anyuka főzött, apuka evett, a 

gyerekek, vagyis én és a bátyám, Bálint pedig 

takarítottunk. Mi mind a szabályok szerint játszottunk. 

A szabályokat azonban felrúgta a lefolyó, aminek olyan 



 

 

hangja volt, mint amikor Bálint lecsó utáni böfögésbe 

kezdett. 

Nem is próbálkoztam szembeszállni Bálint 

kifogásával, miszerint azért nem mehet el 

lefolyótisztítóért az állomás melletti vegyesboltba, mert 

segítenie kell az egyik haverjának kifesteni a lakását. Az 

a bizonyos haver talán egy Buckingham-palota méretű 

lakásban élt, 775 szobával, mert már három éve 

folyamatosan festették. Így engem ért a megtiszteltetés, 

hogy a szombatot vegyszershoppingolással töltsem. Nem 

mintha lett volna más programom ezen kívül. 

Miközben elképzeltem, hogy mire hazaérek, a 

lefolyótisztítónak köszönhetően a kezemből már csak 

egy füstölgő csonk marad (aztán én leszek a diósi 

kampókéz, aki ijesztgeti a Macskaerdőben enyelgő 

párokat), a vasúti sorompó villogni kezdett. 

Bosszankodva szorongattam a táskámat, és 

fohászkodtam, nehogy valaki megálljon mellettem, és 

rendkívül információdús csevegésbe kezdjen a 

vénasszonyok nyaráról, esetleg a lefolyótisztító-szagról. 

Persze nem én lettem volna a rangidős balszerencsés 

baba, ha fohászom valóban meghallgattatásra talált 

volna. 

A fiú, aki megállt mellettem, nem volt magasabb 

nálam, barna haja hátul elállt, mintha csak most kelt 

volna ki az ágyból. Álmos tekintete is erre utalt. No meg 

állkapcsának vízilópózba vágása. Egy összefirkált 

farmerdzsekit vetett át a vállán, aminek hatalmas, 



 

 

rikítóan rózsaszín gombjai voltak. Annál a rózsaszínnél 

már csak a tukános inge volt harsányabb. A trópusi 

mintához pedig trópusi illat is dukált. Rettentően 

tömény kókuszillatot árasztott. 

Még sosem láttam (vagy éreztem) őt errefelé, ám úgy 

viselkedett, mintha ezer éve ismernénk egymást. Ez 

falun gyakran megesett, de eddig még egy ismeretlen 

ismerős sem bökött oldalba a könyökével. 

Álmos tekintetét pimasz vigyor váltotta fel, ahogy a 

lefolyótisztítóra mutatott. 

– Dugulásod van? 

Gyakran eszembe jutott, hogy denevérként 

sikeresebb lennék az életben. Ultrahangommal könnyen 

megállapítottam volna, mikor kell valakit elkerülni. Na, 

ez a helyzet tipikusan olyan volt. A kétértelmű 

beszólások sajnos más állattá változtattak: főtt rákká. 

Nagy nehezen kinyögtem valamit, de a hangomat 

elnyelte az előttünk elsuhanó vonat süvítése. Fogalmam 

sincs, mit válaszoltam, de örültem, hogy még magam se 

hallottam. Le mertem volna fogadni, hogy akármi is 

hagyta el a szám, az vagy még kínosabbá tette volna az 

egész helyzetet, vagy semmi értelme nem volt. 

A piros villogás egy örökkévalóság után abbamaradt, 

a fiú pedig kilépett mellőlem. 

– Dugulásra inkább a szilvalevet ajánlanám – 

próbálkozott újra. – Az kímélőbb, mint az a vacak. 

A fenébe a denevérekkel! Lejjebb adok az 

igényeimből. Szívesen helyet cseréltem volna az 



 

 

osztályunk lámpabúrájában ragadt molylepkével. Neki 

legalább voltak barátai. Igaz, meglehetősen száraz 

társaság. 

Budapest-Diósvámhatár vasútvonal, 

péntek 15.30-as járat. 

Joghurtot kanalazva, a belső békémet keresve 

üldögéltem a vonaton – pedig utáltam a joghurtot, főleg 

a natúrt és azon töprengtem, hogy mégis hogyan lettem 

annyira életképtelen, hogy még egy nyomorult büfében 

sem tudom érthetően kifejezni magam. 

Szerencsétlenségemet csak fokozta, hogy igazából 

büfébe se akartam menni, de követtem Gabit, az egyik 

osztálytársamat, mert úgy éreztem, végre összeszedtem 

a bátorságom ahhoz, hogy visszakérjem a történelmi 

atlaszom, amit pontosan egy éve és három napja adtam 

neki kölcsön. Egek, akkorát tévedtem, mint Napóleon, 

amikor le akarta rohanni Oroszországot. Nem akartam 

követelőzőnek tűnni, de azt sem akartam, hogy Gabi azt 

higgye, nem merem megszólítani. Pedig a szomorú 

igazság az, hogy még messengeren se mertem ráírni. 

Végül amolyan csendes pszichopata módjára 

követtem, egészen a büféig, ahol még a sorba is 

beálltam, de nemhogy hozzászólni, még csak megbökni 

se mertem a vállát. Ott állt előttem talpig feketében, és 

olyan hanyag lazasággal rendelt hot dogot, amilyenről 



 

 

még csak álmodozni se mertem. Ilyen helyzetekben 

sosem tudtam eldönteni, hogy mosolyogjak vagy inkább 

hangosan beszéljek. A kettő egyszerre nem ment. Ha 

próbálkoztam vele, akkor zárlatos lett az egész 

rendszerem. 

– Mit kérsz? 

Hirtelen a sor elején találtam magam, szemben a 

cseppet sem ijesztő, mosolygós szemű büfés nénivel, aki 

egy muffin formájú kitűzőt viselt minden áldott nap. 

Mégis úgy éreztem, mintha az almák és szendvicsek 

fölött Kerberosz hajolt volna ki az ablakon. És Gabi már 

ott se volt, hogy felfogja a támadását. 

– Egy kókuszos sütit kérek – mondtam végül 

meglepően határozottan, most, hogy nem kellett egy 

kisebb idegösszeroppanást elszenvednem, vagyis 

beszélnem Gabival. Az ilyen apró örömökért és a 

történelemért (főleg azért) éltem. 

– Elfogyott. 

Ahogy a hirtelen jött bátorságom is. Mögöttem egyre 

nagyobb sor alakult ki, ami csupa éhes tiniből állt, a 

túlságosan rövid szünet alatt. Bármelyik pillanatban 

elszabadulhatott a pokol, és a büfé előtti folyosóból egy 

első világháborús lövészárkos csata alakulhatott ki 

(mondjuk, patkányok, vérhas, gránátok és lövések 

nélkül), ahol a harc nem a hazáért zajlik, hanem az 

utolsó hot dogért. En csak véletlenül kerültem közéjük. 

– Akkor egy hot dogot kérek – mondtam idegesen. 



 

 

– Aranyom, még egyszer, mert ebben a zajban nem 

hallom. 

Miután harmadszor is megismételtem, égő fejjel és 

egy doboz joghurttal hagytam magam mögött a zúgolódó 

tömeget. A korgó hasú csődület megnyugodhatott, sőt, 

hálás is lehetett, hiszen eggyel több hot dog maradt 

nekik. Büszke voltam magamra, hiszen 

megakadályoztam az első büféháború kialakulását. 

Természetesen kanalat elfelejtettem (vagyis inkább 

nem mertem) kérni, így a szokásos, rendkívül 

eseménydús programom helyett, amikor is elbújtam az 

iskola könyvtárának történelemrészlegén, kanalat 

kerestem. 

Mindenféle üzletet bejártam műanyag kiskanálért. 

Legnagyobb meglepetésemre egy hobbiüzletben sikerült 

vennem, igaz, százdarabos kiszerelésben. 

Így 99 kanállal a hátizsákomban és eggyel az általam 

olyannyira megvetett natúr joghurtban, a vonat 

ajtajához közeli ülésen néztem, ahogy más emberek 

képesek arra, hogy… emberek legyenek, és 

beszélgessenek egymással. 

Vajon ha Andris nem sportgimibe ment volna, akkor 

is lelépett volna mellőlem? Talán előre érezte, milyen 

gáz alak lesz belőlem? 

Miután befejeztem a joghurtot, fejem az ablaknak 

támasztottam, és enyhén kómás állapotban hallgattam, 

ahogy az ajtók hol kinyíltak, hol éles sípolás közepette 



 

 

bevágódtak. A vonat egyre jobban megtelt, miközben 

azért fohászkodtam, hogy senki se üljön mellém. 

Nagyon úgy tűnt, mostanában zárlatos a 

fohászvonalam, mert ahogy elindult a vonat, valaki 

megállt fölöttem, irdatlanul erős kókuszfelhőbe 

burkolva mindent. 

Amikor kicsi voltam, mindig elloptam anyutól az 

Avon katalógust, és addig szagolgattam, dörzsölgettem 

az illatmintákat, amíg nem maradt más utánuk, csak a 

csillogós papír festékes szaga. Ez a kókuszillat azonban 

annyira erős volt, mintha egyenesen az orrommal 

dörzsölgettem volna az Avon katalógus illatmintás 

oldalait. Nagyon úgy festett, ez a fiú ledörzsölhetetlenül 

illatozik. 

– Leülhetek? 

Nem néztem rá, de mereven bólintottam, mire 

bőröndjét a fejünk fölötti tárolóra csúsztatta, majd 

ledobta magát mellém. Amikor kicsit oldalra fordult, 

hogy kényelmesebben elhelyezkedjen, óvatosan felé 

fordítottam a tekintetem. Megpillantottam a barnás 

haját, ami a tarkójánál elállt, zöldeskék szeme a 

sorompós találkozásunk óta ugyanolyan fáradt volt. 

A diszkrét kukkolásból majdnem a srác koppanós 

lefejelése lett. 

Csak ne vegyen észre! Ne emlékezzen rám! – 

mondogattam magamban, de teljesen feleslegesen, mert 

ahogy elindult a vonat, a fiú megfordult, és olyan 



 

 

intenzitással vizslatta a profilom, mintha éppen 

egyiptomi módra szeretné kőbe vésni. 

– Jé – kiáltott fel –, te vagy a dugulós lány! 

Valahol, egy messzi-messzi galaxisban, az agyam 

leghátuljából hallottam meg a belső technikai 

operátorom hangját: A személy vagy mennyei entitás, 

akihez fohászkodott, jelenleg nem kapcsolható… 

Ha bemegy a vezetőfülkébe, és bemondja a rádión, 

akkor sem lehetett volna hangosabb. 

Lejjebb csúsztam a székemen, hogy a többi utas ne 

lássa, kinek is volt dugulása. Mekkora szerencse, hogy 

az utasok nagy részét személyesen is ismerem! 

Másnapra mindenki a saját székrekedős sztorijait fogja 

mesélni anyámnak a községházán, miközben 

megpróbálnak rátukmálni egy üveg Guttalaxot vagy 

szilvakompótot, attól függően, ki melyik módszernek a 

híve. 

Ezek után az következett, amiben a legjobb voltam: 

úgy tettem, mintha meg se hallottam volna, amit 

mondott. Bár a vörös fejem és a szám satuszerű 

összeszorítása valami egészen másról árulkodott. A 

kókuszszagú srác pedig csak nem akart békén hagyni. 

– Szóval, megszűnt? 

Most komolyan erről akar diskurzust folytatni? 

Egyáltalán, miért érez késztetést arra, hogy 

beszéljen hozzám? Miért nem csinálja azt, amit minden 

normális fiú a vonaton? Mondjuk, bújhatná a telóján a 

Rick és Mortyt. 



 

 

Oldalról rásandítottam, és láttam rajta, hogy nem fog 

békén hagyni, ezért nehézkesen megszólaltam. 

– Igen. 

– Csak ennyi? 

Most komolyan, mit vár tőlem? Egy homéroszi eposzt 

arról, hogy az üvegben maradt lötyi olyan hatásos volt, 

hogy kilyukasztotta a lefolyót, amit végül apának kellett 

kicserélnie, mert amikor Bálint próbálkozott vele, 

elárasztotta a konyhát? 

Baromi izgalmas volt az a délután. Majdnem annyira, 

mint a bostoni teadélután. Végül is a helyszínt majdnem 

a konyhába varázsoltuk. 

– Igen, ennyi – mondtam tagoltan, hogy elérjen a 

hülye fejéhez, hogy nem akarok beszélgetni. 

– Azért most megnyugodtam. Amikor a múltkor 

összefutottunk a sorompónál, már azt hittem, hogy egy 

siketnéma lánnyal viccelődtem. 

– Elég ízléstelen lett volna. 

A hangom furcsán remegett. Mintha a hangszálaim 

minden erejüket az előbbi húzásomba adták volna bele. 

De úgy életem végéig. 

Kókusz kinyújtóztatta lábait, majd felém fordult. 

– Én inkább azt mondanám, hogy igazságtalan lett 

volna, ha nem hallod a kifinomult vicceimet. 

– Szörnyen igazságtalan – motyogtam 

megsemmisülve. 

– Hogy mondod? 

– Szörnyen igazságtalan. 



 

 

– Még mindig nem hallak – vigyorogta pimaszul. 

– Szörnyen igazságtalan. 

Kókusz a fülére mutatott. 

– Szerintem elkaptam a nagyapámtól a 

nagyothallást. 

– Azt mondtam, szörnyen igazságtalan! – kiáltottam, 

mire mindenki felénk fordult. Az élet tényleg szörnyen 

igazságtalan. 

Budapest-Diósvámhatár vasútvonal, 

péntek, 15.30-as járat 

Apa mosogatásának világvégehangja volt. Csörömpöltek 

a tányérok, pattogtak az edények, és mindent elárasztott 

a víz. Szokatlan látványt nyújtott ez reggel, hiszen apa 

kezében az autóalkatrészeken kívül semmi sem volt 

biztonságban. Nem is értettem, miért ő mosogat, aztán 

anya kócosan berobbant a konyhába. Egyik kezét még át 

se dugta a blúz ujján, úgy kergette el a nagy 

mosogatóbajnokot a maradék piszkos edény mellől, 

mielőtt rátette volna a mancsát. 

Aha. Szóval elaludtak. 

Aztán magamat is jobban megvizsgáltam: pizsama, 

kellemetlen lehelet, szembe lógó haj. 

Aha. Szóval elaludtam. 

Mivel a ruhatáram kilencven százaléka farmerből, 

egyszínű pólóból és kockás ingekből állt (a maradék tíz 



 

 

százalékot a pizsamák tették ki), nem sok idő ment el 

reggelente az öltözködésre. Hiszen a modern 

történelmet befolyásoló elmék sem pazaroltak időt arra, 

hogy ruhákat válogassanak. Obama például szürke vagy 

kék öltönyt viselt szinte mindennap, Albert Einstein 

állítólag több egyforma szürke öltönnyel tömte tele a 

szekrényét, Mark Zuckerberg pedig a szürke pólók 

koronázatlan királya, ahogy Steve Jobs a fekete garbóké. 

Azt hiszem, nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy 

mindannyian jól boldogultak anélkül, hogy reggelente 

órákat álldogáltak volna a szekrényük előtt. Ami azt 

illeti, a hajamra se szántam túl sok időt: az év 365 

napjában kontyban viseltem (a kócos fajtában), amivel 

az anyám agyára mentem. Viszont a szokásos reggeli 

rituálém, hogy átböngésszem, milyen történelmi 

esemény zajlott az adott napon, elmaradt, ami miatt 

eléggé gyászos hangulatban indult a nap. A Közelebb, 

közelebb, Uram hozzádot dúdolgattam, amikor már 

emberi formában tértem vissza a konyhába, ahol 

katonás rend uralkodott. Anya vagy boszorkány, vagy 

nagyon el volt késve valahonnan. 

– Ne dúdold már ezt a borzalmat, még az hiányzik, 

hogy temetésre menjünk – nyomta a kezembe a tízórait, 

aztán mindenféle „legyen szép napod” vagy „vigyázz 

magadra” nélkül kipaterolt a házból. Még azt se mondta, 

hogy beszéljek többet. Bár az volt a gyanúm, hogy 

csupán spórol az erejével, hogy a szülői értekezlet előtti 

héten teljes bedobással szajkózhassa, mintha ezáltal 



 

 

rám ragadna a csacsogás művészete. Istenem, mit meg 

nem adtam volna, hogy, mondjuk, a kamalduli néma 

remeték életét élhessem! Az lett volna csak a kamalbuli! 

Haha. Mondjuk, ehhez férfiként, az 1700-as években 

kellett volna születnem, mert ha felvetettem volna, hogy 

némasági fogadalmat teszek, nem hiszem, hogy a 

szüleim vagy a pályaválasztási tanárunk rábólintottak 

volna. Meg aztán már enélkül is meggyűlt velem a 

bajuk. Már csak az hiányzott, hogy évente csak kétszer 

beszéljek három napig. Bár azt hiszem, megoldottam 

volna. 

Különben is, a szívem a régészeté volt. Amúgy meg 

kötve hiszem, hogy a felsőoktatási kézikönyvekben 

feltüntették volna a kamalduli néma remete 

alapképzést, ami igazán sajnálatos. Ennél már csak az 

volt sajnálatosabb, hogy aznap osztályfőnökin, amivel 

egyébként első óta, amióta túlléptünk az „ismerjük meg 

a többieket” játékokon, semmi bajom se volt, előkerült 

az az átkozott kalap, ami valakinek már tönkretette az 

életét. 

Pedig a kalap élete izgalmasan indult, hiszen 

állítólag a gimnázium alapítója hordta, egészen addig, 

amíg az iskola bővítésénél rá nem zuhant a fejére egy 

tégla. 

Ha kihúzzák a kalapból a nevedet, akkor bekerülsz a 

hagyománynak nevezett gépezetbe, amit a diákok 

egyszerűen a Karácsonyi Beszéd Átkának hívtak. 



 

 

Oké, senki sem halt meg, miután felolvasta a 

beszédet a hatalmas jótékonysági vásáron, amit az 

iskolánk immáron tizenharmadik alkalommal rendezett 

meg, de éreztem, ha kihúzzák a nevem, akkor 

történelmet írok, és én leszek az első áldozata a Beszéd 

Átkának. Csak én még a felolvasás előtt patkolok el. 

Anyának igaza volt. Nem kellett volna a Közelebb, 

közelebbit énekelgetni. 

Viszont, gondoltam, ha a dolog pozitív oldalát nézzük 

(ami egyértelműen nem az, hogy egy halott 

iskolaigazgató kalapjába dobálunk cetliket), akkor 

rajtam kívül még két balszerencsés baba is ült az 

osztályban, szóval nem olyan biztos, hogy veszélyben 

forogna az életem. 

Gabira pillantottam, aki unott arckifejezéssel 

tologatott maga előtt egy anatómiai atlaszt. Neki nem 

okozna gondot összedobni egy jó kis beszédet. Elég 

határozott volt, és a fekete szerelése miatt nem sokan 

mernék megzavarni a beszéde közben. Különben is, ott 

volt neki Alex, aki éltanulóként és a sakk-klub 

elnökeként a kisujjából rázna ki egy Kazinczy-díjas 

beszédet. És néha olyan arckifejezéssel nézett Gabira, 

mint aki hajlandó lenne élete végéig beszédeket 

körmölni, ha az azt jelentené, hogy több időt tölthetne a 

barátnőjével. 

Dani felé nem mertem nézni, mert attól tartottam, 

hogy rossz néven venné. Szerintem ha az osztályfőnök 

az ő nevét húzná ki a kalapból, akkor a saját életét 



 

 

féltve diszkréten vissza is ejtené a cetlit. Vagy megírná 

helyette a beszédet. 

Amikor utolsóként, sűrű fohászok közepette, hogy 

örökre ragadjon bele a nevem a kalapba, bedobtam a 

cetlit, az osztályfőnök ünnepélyesen felemelte és 

megrázta a kalapot. 

Szerintem ő egész nyáron azért fohászkodott, hogy 

ne az én nevemet húzza ki. Gondolom, azért rázta annyit 

a szerencsétlen, rongyos tökfedőt (ami sehogy se 

lehetett a halott igazgatóé, mert állítólag a halálakor is 

ezt viselte, és egy téglától azért elveszítette volna a 

formáját, és azt se nagyon hiszem, hogy Al Capone 

korszakát idéző kalapban parádézott volna egy 

iskolaigazgató az 1940-es évek végén), hogy befejezze a 

Lea-űző rituálét. 

– Mielőtt kihúznám az idei nyertest – erre a szóra az 

egész osztály felhördült –, kötelességem megkérdezni, 

hogy nincs-e köztetek olyan, aki önként vállalná ezt a 

fontos feladatot. 

Szinte tapintani lehetett a levegőben a közöny és az 

„ugye most csak viccel” bűzölgő vegyületét. A 

karácsonyi vásáron mindenki az izgalmasabb műsorokra 

volt kíváncsi, meg arra, hogy idén vajon mivel 

rukkolnak elő a rejtélyes mézeskalácssütők, akiknek 

három éve zsinórban sikerült a mézeskalácsstandra 

csempészni olyan mézeskalácsokat, amiknek a tetejére 

például az örök klasszikusnak számító kakiló télapót 

festették cukormázból. És nem a kéménybe ürítő fajtát. 



 

 

Senki sem volt kíváncsi arra, hogy egy halálra rémült 

diák a karácsonyról és az emberbaráti szeretetről makog 

az iskola összes diákja, tanára, személyzete, a szülők, 

nagyszülők és mindenki előtt, aki véletlenül betéved a 

vásárra. Ha arra vágytam volna, hogy színpadra álljak, 

akkor a színjátszósokhoz, a tánc- vagy a bábcsoporthoz 

csatlakoztam volna. Esetleg a két éve alakult stand-up 

comedy klubhoz. Bár ők az előző évben előadott, a 

diákok körében hatalmas sikert aratott Segítség, 

lefogyott a Mikulás! című, besorolhatatlan műfajú izé 

óta el voltak tiltva mindenféle iskolai rendezvénytől. 

Az ofő keze elmerült a kalapban. Kotorta, taszigálta 

pár pillanatig a cetliket, amik sustorogva bujkáltak az 

ujjai között. Fejemben Hans Zimmer Time című 

mesterműve szólt. A cetlim valószínűleg apró kis 

tapadókorongokat növesztett, és minden erejével 

kapaszkodott a kalap bélésébe. 

A kéz hirtelen megállt, majd kiemelte a halálraítélt 

nevét. Az ofő szeme elkerekedett. Pár pillanatig mintha 

vissza akarta volna ejteni a nevet a kalapba, aztán 

hirtelen meggondolta magát. Felvont szemöldökkel 

elmosolyodott. Fogalmam se volt róla, hogy az a mosoly 

az együttérző vagy inkább a gúnyolódó fajtába 

sorolható. Ám amikor kimondta a nevet, egyből 

rájöttem, hogy a szánakozó fajta mosolyról van szó. 

– Szabó Lea. 

– Na, ha a Szótlan Szentfazék fogja mondani a 

beszédet, akkor gyorsan lezavarjuk a vásár megnyitóját 



 

 

– vihogott valaki a hátsó sorból. Bár én úgy 

fogalmaztam volna, hogy ismét lecsapott a 

balszerencsés babák átka, azért a felszólalóval is 

egyetértettem. 

A nap további részében nagyjából úgy éreztem magam, 

mint amikor Stuart Mária segítséget kért I. Erzsébettől, 

mire az két évtizedre a Fotheringay-kastélyba zárta. 

Mondjuk, a kastélyosdit egy rakat történelmi könyv 

társaságában elfogadtam volna, bár a lefejezés nélkül. 

Pedig a beszéd hasonló élménynek ígérkezett, csak míg 

Stuart Mária lefejezését háromszáz ember nézte végig, 

addig az én szenvedésemnek legalább ötszáz tanúja lesz. 

Arról nem is beszélve, hogy az internetnek 

köszönhetően akármilyen beszédet is adok majd elő, az 

eltörölhetetlenül megmarad a jövő generációjának. 

Koszi, Tim Berners Lee! 

A vonatúton hazafelé arra a fiúra gondoltam, aki a 

három évvel ezelőtti beszéd közben elhányta magát. 

Mindenféle előjel nélkül. Csak mondta, mondta és 

mondta, hogy ilyenkor a családi körben a legjobb, meg a 

klímakatasztrófa miatt sosem lesz rendes fehér 

karácsonyunk, mire hirtelen bezöldült. Nem ért ki a 

mosdóba, hanem egyenesen a mikrofonra dobta ki a 

taccsot. Vicces hangja volt. „A karácsony olyan család 

nélkül, mint az ünnepi asztal blöööh-blutty”. Sosem 

derült ki, mit is takar pontosan a blöööhblutty, de valaki 

készített belőle egy tízórás változatot a YouTube-ra. 

Kétszázhuszonhatezren látták. A karácsonyi verziót 



 

 

pedig dupla annyian. A srác örökre beírta magát az 

iskola történetébe. 

Tehát ezt elkerülendő annyit kellett elérnem, hogy 

ne hányjak… Ne essek össze, ne bénázzam el a szöveget, 

ne sípoljon be a mikrofon, ne essek le a színpadról, ne 

gabalyodjak bele a szövegbe, ne bőgjem el magam, ne 

felejtsem otthon a szövegem, ne pukizzam el magam a 

rémülettől, ne fűljön bele a lábam a mikrofon 

zsinórjába, ne álljon rosszul a hajam, és semmiképpen 

se tűrődjön fel a szoknyám vagy legyen kigombolódva az 

ingem, és mindezek közepette ne kapjak ideg-

összeroppanást. 

Csupán ezeket a dolgokat kellett elkerülnöm, és 

máris egy unalmas szónok lehettem, akire senki sem fog 

emlékezni. 

És ez volt minden vágyam. Meg az, hogy Kókusz ne 

vegyen észre a vonaton. Minden ösztönöm ellenére, 

életemben először leültem valaki mellé (nagyjából olyan 

szerencsésen választottam szomszédot, mint a 18. 

századi piócagyűjtők a munkájukat), nehogy 

kókuszfelhőben tegyem meg az egyórás utat hazafelé. A 

gyerek, aki mellettem ült, annyira beleélte magát valami 

játékba, hogy alig néhány centire tartotta a telefonját az 

orrától, ráadásul állandóan mocorgott. Ja, és közben 

elég fura hangokat adott ki, amivel mindenki figyelmét 

magára vonta. Persze Kókuszét is, aki az utolsó 

pillanatban pattant fel a vonatra, és egészen addig 

sikerült is megúsznom, hogy észrevegyen, amíg ki nem 



 

 

értünk a Déliből, és a mellettem ülő kisfiú bele nem 

melegedett a játékba. Nyilván Kókusznak is feltűnt a 

szájával lövöldöző alak, akiből minden fél percben kitört 

egy „te szaros szellem” kiáltás. A gyerek közben annyira 

lecsúszott az ülésen, hogy minden figyelem az én 

fejemre irányult. 

Kókusz rám mosolygott. Abban reménykedtem, hogy 

ennyivel elintézi az egészet. Mert azért felállni csak 

nem fog… Tévedtem. 

Neonsárga táskáját a vállára kapta, és elindult a 

folyosón. Már csak egyetlen megálló választott el 

minket Diósvámhatártól, az is a Cseresznyés major volt, 

ahol soha senki nem szállt le (minek is szállt volna bárki 

le ott, ahol több tehén van, mint ember?), bár Kókuszból 

ezt is kinéztem volna. Vagy csak a mosdóba kellett 

mennie. Bár ezen a vonaton csak a bátor vagy a 

végletekig elkeseredett emberek használták a mosdót. 

Talán szerencsém lesz, gondoltam, és leszáll a 

Cseresznyés majorban, hogy megnézze a tehenek tőgyét, 

ami ráfért volna, mert aggasztottak a kabátjára rajzolt 

négytőgyű tehenek. Talán rájött a hasmars. Micsoda 

áldás lett volna! Nekem, nem neki. Ám hiába ültem a 

csodára várva, az fel se szállt a vonatra. Legalábbis arra 

biztosan nem, amin én is utaztam, ugyanis Kókusz 

megállt mellettem, és olyan elszántan markolta meg a 

kapaszkodót, mintha gyökeret akarna ereszteni. Ahogy 

mellettem állt, közelebbről is szemügyre vettem a 



 

 

kabátján legelésző teheneket. Zavarba ejtően furcsák 

voltak. 

– Mi a helyzet? – kérdezte, mintha eddigi 

találkozásaink során beszéltünk volna már másról is, 

mint a konyhai lefolyónk dugulásáról. 

Megvontam a vállára. Pedig sok minden 

kikívánkozott belőlem. Elsőként az, hogy mégis miért 

akar beszélni velem. 

– Az nem sok. Suli hogy megy? 

– Öreg, így akarod felszedni a csajt? – szólalt meg 

hirtelen a mellettem ülő kölyök, mire mindketten 

(szerintem többen is) felé fordultunk. – Mert ennél még 

a háromszáz éves nagyfaterom is eredetibb szöveggel 

nyomul. 

– Nem akarom felszedni, csak beszélni szeretnék 

vele. 

– Pedig nem rossz – nézett rám a kis csávó, ami, 

tekintettel arra, hogy nagyjából a vállamig ért, elég 

kellemetlen volt. – Bár ha nem úgy hordaná a haját, 

mint akinek nyers tésztakupac van a fején, sokkal 

jobban nézne ki. 

– Hé! – tiltakozott helyettem Kókusz. – Azt kontynak 

hívják, te pimasz! És szerintem kifejezetten jól áll neki. 

– Öregem – rázta a fejét a gyerek röhögve –, biztos 

nem a múlt századból pottyantál ide? 

Erre Kókusz amolyan chaplines mozgáskultúrával a 

mellkasához kapott. 



 

 

– Idejöttem hozzád, sérteget ez a suhanc, te meg 

tényleg szótlanul akarsz itt ücsörögni? – kérdezte. 

A gyerek ekkor már az ablaknak dőlt, és minket 

bámult. Még a telefonját is eltette, annyira érdekelte a 

végkifejlet. Fojtogatott a nevetés, de akkor se akartam 

megadni Kókusznak azt az örömöt, hogy akár egy pici 

reakciót is kicsikarjon belőlem. 

– Akkor legalább fogd meg a táskámat, ha már a 

mosolyoddal idecsábítottál – dobta az ölembe a 

hátizsákját, ami bár nem volt nehéz, landolás közben 

sok minden csörömpölt benne. 

– Nem is mosolyogtam rád! – tört ki belőlem. 

– Nem, de most már beszéltél! – vigyorgott, mire 

elvörösödtem, és hozzávágtam a neonsárga 

förmedvényt, amit az ölembe rakott, majd tüntetőleg 

elővettem a fülhallgatómat, ami csomóba tekeredett a 

nadrágom zsebében, így percekig bontogattam, 

miközben ketten bámultak. 

– Nocsak, a gordiuszi csomó 21. századi verziója – 

jegyezte meg. Nem is kellett felnéznem, hogy tudjam, 

mosolyog. Szép mosolya volt. Mármint ahhoz képest, 

hogy egyébként mennyire idegesített. Annyira, hogy 

abban a pillanatban Nagy Sándor csomókioldási 

módszerét alkalmaztam volna, csak nem a csomón, 

hanem Kókusz fején. És ha már a kezemben volt a kard, 

akkor azt az idegesítő mobilozós kölyköt is 

megsuhintottam volna vele. Elhatároztam, hogy 

legközelebb Marika néni mellé ülök, mert igaz, hogy 



 

 

mindig égettzsír-szaga volt, és ha éppen nem volt olyan 

szerencsém, hogy aludt (már ha szerencsének lehet 

nevezni, hogy általában mások vállán szeretett aludni), 

akkor bólogathattam és hümmöghettem az unokáiról 

szóló történeteire. Bár ez is erősen szerencsefüggő volt, 

mert politikai nézeteit is szerette megosztani, és 

olyankor egész kampánybeszédeket mondott. 

Tehetséges szónok volt, példát vehettem volna róla. 

– Haver, ne erőltesd, inkább örülj neki, hogy nem 

akar sokat beszélni. Az én csajomnak be se áll a szája – 

terpeszkedett szét a felfelé kerekítve is csak tizenkét 

éves csávó, aki látszólag több élettapasztalattal 

rendelkezett (telefonos játékban biztos), mint a 

kilencvenhét éves Kálmán Ferenc bácsi, aki megjárta a 

Don-kanyart is, és miután hazatért a 

hadifogolytáborból, megházasodott, majd tizenkét 

egészséges gyereket nevelt fel, akik minden évben, a 

hagyományos Kálmán család nyári sütögetésén, ami 

három napig tartott, harminc unokát (ők meg tizenöt 

dédunokát) szabadítottak rá Diósvámhatárra. 

Egyébként Feri bácsinak fantasztikus 

fényképgyűjteménye volt, aminek én voltam az első 

számú rajongója. Amikor anya megkapta őket, hogy a 

falumúzeumban rendezzen belőle egy kiállítást, 

kölcsönkértem tőle, és mind a négyszázharminckét 

darabot beszkenneltem. Azok voltak a legérdekesebbek, 

amik a régi Diósvámhatárt ábrázolták. Egyszer rá 

akartam venni Bálintot, hogy keressük meg a fotón lévő 



 

 

helyszíneket, de nem volt rá hajlandó. Azt hiszem, elért 

abba a korba, amikor az, hogy a kishúgával lóg, 

fenyegette a helyét a társadalmi létrán. 

– Neked – mutatott Kókusz kétkedve a gyerekre – 

van barátnőd? 

– Van! – erősködött az kissé kipirulva. Szerintem azt 

kívánta, bárcsak maradt volna a telefonos játéknál. – 

Úgy hívják, Petra, és a fodrászatban dolgozik! 

Szerintem minden fiúnak volt egy olyan időszaka, 

amikor azt akarta, hogy Petra legyen a gyerekeinek az 

anyja, és házastársi kedvességből vágja le a haját. A 

bátyám, Bálint még nem nőtt ki ebből az időszakból, és 

az évjáratából adódóan nagyobb esélye is volt arra, hogy 

ezeket a dolgokat elérje, mint ennek a szerencsétlennek 

mellettem, aki kifogta Kókuszt. Valahol mélyen 

együttéreztem vele. Mármint Kókusszal kapcsolatban. 

Kókusz valószínűleg tudta, kiről van szó, mert olyan 

jóízűen felnevetett, hogy a rekeszizma rezgéseitől 

mintha mozgott volna az a sok minden, amit a kabátjára 

rajzolt. Vagy így vette volna? A négytőgyű tehéncsorda 

miatt kételkedtem benne. Ahogy ott lötyögtek előttem, 

belőlem is kirobbant a nevetés. Kisvártatva a kiscsávó is 

csatlakozott. Ott ültem a vonaton két idegennel röhögve, 

mindenki minket bámult, és azt hiszem, életemben 

először nem érdekelt, mit gondolnak rólam. Utoljára 

akkor történt ilyen, amikor nyolcévesen először láttam 

tengert, és az első reakcióm az volt, hogy ruhástól be-

leugrottam. Abban a nevetős pillanatban a beszéd olyan 



 

 

távolinak tűnt, mintha nem is húzták volna ki a nevem a 

halott iskolaigazgató kalapjából. 

Még az se érdekelt, ha a kotnyelesebbek hétfőn a 

községházán olyan sztorikkal fogadják majd az anyámat, 

hogy beszipuzva vonatoztam két fiúval. Más verziók 

szerint szétcsapva két férfival. 

Diósvámhatár-Budapest vasútvonal,  

péntek 15.30-as járat 

Anyámhoz végül a „más verzió” futott be. Nem díjazta, 

de ismert annyira, hogy tudja, nem vagyok az a 

szétcsapom magam típus, viszont Tünde, akitől a 

pletykát hallotta, az a fajta, aki a pletykákból nyeri 

életerejét, főleg az eltúlzott fajtából (ha a középkorban 

élt volna, már réges-rég kivágták volna a nyelvét). 

Például tavaly nyáron ő terjesztette Bálintról, hogy 

kivizelt a szobája ablakából, miközben csak én öntöttem 

ki az üvegemben felmelegedett jegesteát. Ha Bálintnak 

olyan borostyánszínben pompázó vizelete lett volna, 

akkor sürgősen orvoshoz kellett volna fordulnia. Amúgy 

meg Tündének egy nagy adag leckére lett volna szüksége 

a kukkolás fogalmáról. Meg igazából szemüvegre is 

szüksége lett volna. De egyiket se akarta beismerni. 

Amikor a férje, Ervin megtette helyette, Tünde két 

hónapra eltiltotta a Punnyadótól. Amennyiben Ervin 

lázadást hirdetett, Tünde leverte, mint ahogy az 1840-es 



 

 

európai forradalmi hullámokat is leverték. Kíméletlenül 

és kérdések nélkül. 

Anyám aznap hasonlóan kíméletlenül faggatott a 

beszédről. Attól, hogy színpadra léphettem, lelkesebb 

volt, mint Bálint, amikor, ahogy mondta, a végre 

rendesen megtermett borosták mint aratás után a tarló 

álltak szemben a borotvájával. Húszéves kora előtt 

mindig a szája feletti „borostát” (igazából pelyhek 

voltak, de nem akartuk jobban elkeseríteni) simogatta, 

könnyekkel a szemében, miközben azt mondogatta 

apának, hogy ha nem örökíti tovább a csodás 

szakállnövesztésre alkalmas génjeit, akkor felveszi a 

jövendőbeli felesége vezetéknevét, és véget vet a Szabó 

család szégyenletesen szőrtelen férfivonalának. 

Miután kiderült, hogy Bálint ugyanolyan szőrös lesz, 

mint apa, vigyorogva simogatta a borostás arcát. Én azt 

javasoltam neki, hogy csakis olyan arcszőrzettel éri meg 

az egész felhajtás, ha olyan lesz, mint Ferenc József 

öregen. Bálint a kopasz fejet nem díjazta, és szerencsére 

a szakállal is váratott minket, miután egy hajvágás 

során megtudta, hogy Petra nem szereti a szőrös 

férfiakat. Azóta olyan sima a bőre, mint egy baba 

popsija. Komolyan, ha elég közel állsz hozzá, akkor akár 

a saját tükörképedet is megláthatod benne. Anya 

előszeretettel kínozta cuppanós puszival a huszonhárom 

éves fiát, és Bálint undorodó arckifejezése után mindig 

sátánian kacagott. 

Szóval anya örült a beszédnek, meg is ölelgetett. 



 

 

– De hát ez nagyon jó! Úgy örülök, hogy elvállaltad! – 

lelkendezett, miközben délután kávét főzött apunak, aki 

három napja elkeseredetten próbált megjavítani egy 

traktort. 

Általában a műhely kicsi konyhasarkában csinálta a 

kávét, de az ottani kávéfőző két nappal ezelőtt 

kipurcant. Nem is csoda, tekintettel az elfogyasztott 

kávémennyiségre. Az apa autószerelő műhelyében 

dolgozó munkások úgy tankolták magukba a kávét, 

ahogy az autókba az üzemanyagot szokás. Bár az a 

gyanúm, hogy a kávéfőzőn inkább Bálint gyakorlatba 

ültetett elmélete fogott ki, miszerint a kávéfőző 

alkalmas arra, hogy spagettit főzzünk benne. 

Részleteket nem tudok, de amikor apa megvizsgálta a 

kávéfőzőt, jelentette, hogy száraz tésztát talált benne. 

Bálint erre úgy reagált, hogy a nagy feltalálók is sokat 

szenvedtek, mire elismerték a munkásságukat. Ezzel 

lenyűgözött, mert nagyon úgy tűnt, hogy 

valamennyicskét azért hatottam rá a sok történelmi 

dokumentumfilmmel. 

Anya persze azonnal Bálintra gyanakodott, de még 

nem volt elég bizonyítéka a felelősségre vonáshoz. 

Különben is, Bálint kezdett túl öreg lenni a neveléshez, 

amiért anya mostanában gyakran szomorkodott. Én 

azzal igyekeztem felvidítani, hogy jó gyerekhez mérten 

mindent megosztottam vele. Mondjuk, nem is volt más, 

akivel megoszthattam volna. Néha megbántam. 

– Tudtam, hogy igyekezni fogsz kicsit jobban kitűnni. 



 

 

Helyesbítek, gyakran megbántam. 

– Muszáj volt elvállalnom – jegyeztem meg 

bosszúsan. Majd még bosszúsabban odanyújtottam 

anyának a tejet, aki neki is állt felhabosítani azt. 

– Meg is futamodhattál volna. 

Anya túlságosan bátornak gondolt. 

– Nem igazán. Tudod, ez a tradíció már tizenkét évre 

nyúlik vissza. Régen még önként jelentkeztek, és 

színvonalas beszédeket írtak, és úgy mondták fel őket, 

mint a profi szónokok. 

És tényleg. Az összes beszédet feltették a netre, 

mellé a szavaló képével. Ha megérem az év végét, akkor 

az én fejem is ott lesz, mellette a beszédemmel, ami egy 

mondatból fog állni: 

„Kedves mindenki, boldog karácsonyt!” 

Anya tálcára tette a kávékat, majd megtörölte a kezét 

a farmerjában. 

– Minek a kalap? 

– Hát, az utóbbi három évben már senki sem akarta 

elvállalni, mert a megírt szöveget jóvá kell hagynia az 

osztályfőnöknek, az igazgatónak, meg a szülői tanács 

elnökének is. 

– Hűha, az nagyon komoly. 

Láttam anyán, hogy alig bírja magában tartani kitörő 

örömét. Ő egy lehetőséget látott ebben. Annak a 

lehetőségét, hogy majd nagyobb önbizalmat ad ez a 

kaland. 



 

 

Választásból szőrtelen Bálint másnap reggel pedig 

kiröhögött. De csak azután, hogy magába döntötte a 

narancslevet, amit eredetileg magamnak töltöttem. 

Pedig amúgy se voltam túl jó hangulatban. Nem elég, 

hogy a beszéd miatt nem tudtam elaludni (még a Simple 

History és a Weird History YouTube-csatornák se 

lazítottak el), a nyári szúnyogpopuláció úgy kilencven 

százaléka a házunkba költözött. Már azon 

gondolkodtam, hogy vágok ki egy lyukat a takarómon, 

amin kidugom az orromat, esetleg felállítom a 

szobámban a sátrunkat, ám végül győzött a fáradtság és 

elaludtam, amit nyugtalanító, döglött bálnás álmok 

kísértek, egészen addig, amíg álmomban kókuszillatot 

nem éreztem. Jobban belegondolva, ez is nyugtalanító 

volt. 

– Esetleg segítsek megírni a beszédet? – kérdezte 

Bálint, miközben felpattant a konyhapultra. És ez a 

kérdés szép testvéri gesztusnak tűnhet a laikus fülek 

számára. 

Amikor Bálint utoljára segített, vérig sértettem a falu 

teljes nyugdíjas populációját. Ovis voltam, amikor 

anyámék elkövették azt a hibát, hogy Bálintra bízták, 

hogy megtanuljam azt a kis verset, amit a nyugdíjasok 

karácsonyi vacsoráján kellett előadnom. Bálint nem 

végzett rossz munkát, mert a mai napig fújom a rövid 

versikét. Igazából gyorsabban megjegyeztem, mint a 

kedvenc történelmi dátumaimat: marathóni csata i. e. 

490., Julius Caesar halála i. e. 44., D-nap 1944. június 



 

 

6., Amerika felfedezése 1492, Hunyadi Mátyás 

uralkodása 1458-1490, Magyarország reformkora 1825-

1848, és még vagy száz más időpont. 

  Várva várt és nagyon kedves mikulás,  

  látogasd meg ezt a sok nyanyát és tatát. 

  Hozzál nekik ragasztót meg protézist,  

  hogy legyen mivel megrágni a bejglit. 

  A viagráról se feledkezz el,  

  anélkül a Jancsi már nem kel. 

  És legyen a fa alatt egy olyan pirula,  

  ami a bélműködést is fokozza. 

  Fárasztó és lassú ez az öreglét,  

  de jobb, ha nem kell inni szilvalét. 

  Gyere hát, gyere hát, Mikulás,  

  a diósi nyuggerek várnak rád! 

Bálintban Petőfi született újjá. Egy olyan Petőfi, aki 

motorolajos overallt hordott, és ahelyett, hogy eltűnt 

volna, a családi autószerelő műhelyben dolgozott. Így 

igazából apa szenvedett a legtöbbet, mert ő töltötte el 

vele a legtöbb időt. 

Mindazonáltal az előadásom visszhangja egy életre 

megtanította a leckét a szüleimnek, miszerint Bálintra 

sem lehet rábízni mások kulturális munkásságát. 

– Nincs valami dolgod a műhelyben? Vagy esetleg a 

zuhanyzóban? Büdös vagy! – fintorogtam, miközben 

megpróbáltam ellenállni a kísértésnek, hogy úgy 

nyissam ki a konyhaszekrény ajtaját, hogy véletlenül 



 

 

fejbe találjam vele. A mi kis házi Petőfinket egyrészt 

irigyeltem, mert mikor az én emberi lelkem még csak 

megpróbált visszamászni a bőrrel borított húszsákomba, 

addig ő már tele volt energiával, még akkor is, ha előző 

éjjel egy percet sem aludt. Másrészt utáltam, mert 

izzadság- és motorolajszaga volt. 

– Te se lennél rózsaszagú, ha reggeltől autók alatt 

mászkálnál a garázsban. 

– Még jó, hogy nem vagyok autószerelő. 

– Az mindenkinek jó – itta ki a maradék 

narancslevem. – Különben apával fogadtunk, hogy jövő 

nyáron hányszor fogsz elvágódni a bringán. Kíváncsiak 

vagyunk, hogy vajon túlszárnyalod-e az idei tizenkettőt, 

ami amúgy az eddigi rekordod. Amúgy a vesztes fog 

megtanítani vezetni. 

Vajon mikor unják már meg a cikizést, amiért 

egyszer elfelejtettem letenni a lábam, amikor megálltam 

biciklin? És különben is, attól, hogy a kerékpározás nem 

megy valami jól, még lehetek profi a volán mögött. Ezt 

meg is mondtam apának meg Bálintnak, de mindketten 

pofán röhögtek. 

– Ja, igazi James Hunt lesz belőled! – mondogatták 

még az eset után is vagy egymilliószor. 

– Az a vicces, hogy úgy bringázol, mint egy ovis. 

Lehet, hogy szülinapodra veszek majd pótkereket. 

A kávéfőző tartályában árválkodó vízre, aztán 

Bálintra pillantottam. Biztos voltam benne, hogy már 

mindenki kávézott, a bátyámnak meg úgyis szüksége 



 

 

volt egy kis zuhanyra, ezért a maradékot a nyakába 

öntöttem, mire egy lányos sikoly kíséretében leugrott a 

pultról. 

– Te meg úgy sikítozol, mint egy lány. 

– Nem is! 

– De igen! 

Anya alakját megelőzte a sóhaja. Az alak csak később 

manifesztálódott, ahogy ledobta a szennyeskosarat az 

asztalra. Anya imádott minket, ám matriarchális 

szeretete jobban ki tudott teljesedni, ha Bálinttal nem 

tartózkodtunk egy szobában. 

– Ne szeressétek már egymást ennyire – mondta, 

miközben bevetette a rosszalló tekintetét, amivel a 

család két férfiját könnyen meghátrálásra késztette. 

– Attól nem kell tartanod – mondta Bálint. 

– Az biztos – bólintottam. 

Anya mosolyogva elcsodálkozott. 

– Nahát, valamiben egyetértetek. Vannak még 

csodák. 

Bálint ettől annyira zavarba jött, hogy szükségesnek 

érezte az azonnali visszavonulást. Még árulkodni is 

elfelejtett, így anya jóvoltából megszabadultam tőle. 

Viszont kettesben maradtam a Szabó barlang 

grizzlyjével. Bizony, hozzá képest Bálint csak egy 

védtelen bocs volt, ahogy én is. Meg apa is. Mi hárman 

voltunk anya bocsai. És a mamamedve szívén viselte 

mindannyiunk sorsát. Az én „csöndes problémám” meg 



 

 

olyan volt számára, mint egy cukrászat szemetese. 

Szívesen elmerült benne. 

Ahogy ültem az asztalnál, és végre hozzájutottam a 

narancslevemhez, lopva-lopva anyára lestem, aki 

ártatlan ruhahajtogatással foglalatoskodott. De tudtam, 

hogy amint megérzi annak a bizonyos szemetesnek a 

szagát, azonnal lecsap rá. Főleg egy szülői előtt. Na, 

akkor kezd csak igazán büdösödni az a kuka. Nem is 

tévedtem. 

Mélyet sóhajtva eltolta maga elől a szennyeskosarat 

és a válogatott ruhakupacot, amitől úgy éreztem 

magam, mintha egy grizzly-vel futnék össze az erdőben. 

– Aláírtam a szülőis papírt – mondta megfontoltan, 

amiből tudtam, hogy megint előszedi kedvenc témáját. 

Én pedig védtelenül, borsspray nélkül néztem szembe 

vele. 

– Aha – motyogtam két korty gyümölcslé között. 

Próbáltam halottnak tettetni magam: mozdulatlanul 

bámultam az asztallapot. Még lélegezni is alig mertem, 

hátha akkor elkerülöm a témát. 

Anya megkerülte az asztalt, és egyenesen belelépett 

a Bálintra fröcskölt víz maradékába. Nem vette észre. 

Kezét a vállamra tette. A téma súlyától tényleg 

medvemancsnak éreztem a tenyerét. 

– Ugye nem kell megint azt bizonygatnom a 

tanáraidnak, hogy nem vagy néma? 

Néha azt kívántam, bárcsak az lennék, akkor nem 

kéne magyarázkodnom. 



 

 

– Már most ezen aggódsz? 

Még egy gigantikus sóhaj. 

– Igen, mert már évek óta ez van. 

Engem is ugyanúgy fárasztott, mint őt. 

– Nem értem, hiszen otthon nincs veled gond. Akkor 

mégis miért nem beszélsz többet? 

– Mert nincs semmi mondandóm. Minek koptassam 

feleslegesen a számat? 

A harmadik sóhaj általában a beszélgetés lezárását 

jelentette, de most nem volt ilyen szerencsém. 

– Minden fiatal lánynak be nem áll a szája. Az én 

lányomból meg úgy kell kihúzni a szavakat. 

Felálltam, elléptem anya mellől, majd a mosogatóba 

tettem az üres poharamat. 

– Hát, megszívtad. 

A negyedszeri sóhajtáshoz nem voltam hozzászokva. 

Addig általában csak Bálint jutott el. Ő már profi szinten 

taposta mások idegeit. Főleg anyáét. Apa maga volt a 

türelem mintaképe. Anya bezzeg… Nem volt olyan nap, 

amikor ne hagyta volna el a száját az aggodalom szó 

mindenféle verziója és szinonimája. 

– Csak aggódom. Nem akarom megint azt hallani, 

hogy nem beszélsz eleget! 

Na, mit mondtam? 

– De miért beszéljek, amikor nem kérdeznek? 

– Akkor azt nem akarom hallani, hogy hangosabban 

kéne beszélned… 

– Hidd el, én se akarom. 



 

 

– Remélem, legalább Andrissal kibeszéled a 

dolgaidat, főleg, hogy rád hárult egy ilyen feladat is, 

mint ez a karácsonyi beszéd. 

– Persze anya, vele mindent megbeszélek. 

A hazugság könnyen jött. Szalay Andrással, vagyis 

Andrissal már jó ideje nem barátkoztam, pedig 

gyerekkorunkban jóban voltunk. Gabival és Danival 

ellentétben minket összekovácsolt a balszerencsés 

babák átka. A nyári szünetek nagy részét a 

nagyszüleinél töltöttük, akik Bandikának hívták őt. 

Persze ő ezt utálta, engem meg mindig szórakoztatott, 

ahogy a szemét forgatta, valahányszor meghallotta: 

Bandika. 

Andris nagyszüleinél a nyári szimfónia, amit nálunk 

megzavart a műhely zaja és igazából annyiban kimerült, 

hogy minden este hatkor bekapcsolt az öntöző, 

háromszor olyan hangos volt, mint nálunk: három 

kutyájuk volt, rengeteg kecskéjük és a nagyapjának egy 

asztalosműhelye. A körfűrész és a fúró hangjától mindig 

megijedtem, de nem annyira, mint a kecskék furi 

szemétől. És még mindig emlékszem azokra az estékre, 

amikor fülig érő vigyorral majszoltuk a főtt kukoricát, 

aztán a lerágott csövet a szomszéd tyúkoknak dobtuk. 

Aztán történt valami, és többet nem találkoztunk. 

Amilyen beszédbajnok vagyok, én sem kerestem őt. 

Mostanra a képzeletbeli barátomként volt jelen az 

életemben. És kiváló kifogást nyújtott, amikor kicsit ki 

akartam szabadulni otthonról. 



 

 

Szerencsére ötödik sóhaj nem volt. Anya némileg 

megnyugodva visszatért a ruhákhoz, és már én sem 

éreztem késztetést arra, hogy a nem létező borssprayért 

nyúlkáljak a hálóingem zsebében. 

Andris helyett egy tök idegen srác akart állandóan 

szóra bírni, de most nem estem abba a hibába, amibe a 

múltkor. A pénteki vonaton leültem a kifőzdés néni 

mellé, aki megosztotta velem abbéli aggályait, hogy a 

túl nagy demokrácia miatt elkanászodik a nép. 

Kókusz mögöttem ült. Nemcsak az illata, de a 

visszafojtott nevetése is elárulta őt. 

Diósvámhatár-Budapest vasútvonal,  

péntek 15.30-as járat. 

Anyának igaza volt, nem kellett volna a Közelebbet 

énekelgetnem. Szombat délután szerencsére nem értem 

szólt, hanem az öreg postásért, Imre bácsiért. Neki, 

mondjuk, nem nagy szerencse. 

Imre bácsi már harminc éve dolgozott a falu 

postáján. Sokak szerint nem is ment haza, hanem ott 

aludt az üveg mögött, és a ki nem kézbesített levelekből 

táplálkozott. Én úgy gondoltam, hogy valaki minden 

reggel bedobott egy százforintost a székébe, amivel 

életre keltette. Aztán, ha vége volt a műszaknak, mint 

azok a jósbábuk az üvegvitrinben, összecsuklott, és 

várta a másnapot. 



 

 

Azt mondják, hogy halottról vagy jót vagy semmit. 

Szerintem inkább mindent vagy semmit. Ha már meghal 

valaki, akkor édes mindegy, mit mondanak róla, szóval 

bátorkodom megjegyezni, hogy igazából sosem 

kedveltem. Rémesen pletykás volt, és mindig rosszul 

adta a visszajárót. Ráadásul még nagyot is hallott, 

úgyhogy eléggé nehezen kommunikáltam vele. 

Mivel Imre bácsit mindenki ismerte, és amolyan 

falusi celebnek számított, bár közel se volt olyan híres, 

mint Pisti, az összes lakos elment a temetésére. Mintha 

egy Tutanhamon-féle sírkamrás felhajtásra vagy egy 

attilás, háromkoporsós, Duna-apasztós szertartásra 

vártak volna. 

Anya feszülten igazgatta ruhája ujját, ami egyébként 

tökéletesen állt rajta. Ő azon kevés emberek közé 

tartozott, akit Imre bácsi igazán kedvelt. Na jó, a 

kedvelt az túlzás, de elviselte anélkül, hogy minden 

hozzá intézett szava morgás vagy vakkantásféle utasítás 

lett volna. Ráadásul még a visszajáróját is mindig 

pontosan adta neki, és mindig úgy szólította, Ildikó, 

drága. 

Anya egy igazi mázlista volt. Egy mázlista, akit 

mindenki kedvelt, hiszen mindenkihez volt egy-két jó 

szava, és képes volt akkor is mosolyogni valakire, 

amikor az illető belső szerveit legszívesebben egy 

vasvillával masszírozta volna meg. Mégis anya – mint a 

községi hivatal könyvelője és munkatársa – képes volt 

erre. 



 

 

Ebből adódóan kérdem én, mégis mi a fészkes fenét 

csináltak a génjeim, amikor kialakították a 

személyiségem? Mert igazán nagy kár volt minden 

emberbarát tulajdonságot Bálintra pazarolniuk. Benne 

amúgy is túl sok közvetlenség gyülemlett fel. 

Anya hirtelen felhagyott ruhája felesleges 

igazgatásával, és Andris felé biccentett, aki talpig 

feketében még vékonyabbnak tűnt, mint általában. 

– Menj oda hozzá – javasolta anya. – Nekem még 

úgyis le kell egyeztetnem valamit a hangtechnikussal. 

– Hangtechnikus egy temetésen? – vontam fel a 

szemöldököm, hátha sikerül valahogy megúsznom 

Andris társaságát. 

– A plébános úr nem szeret hangosan beszélni. 

Ez igaz volt. Egyszer a vasárnapi misén egy irtó 

hangos sípolás után bedöglöttek a mikrofonok, mire az 

atya azt kiáltotta: a szentségit! Azóta a mikrofonokat 

mindenki a nyolcadik szentségként emlegette. 

Egyébként bírtam Misi atyát. Mindig érdekes, 

amolyan 21. századi prédikációt nyomott, amit viszont 

néhány néni nehezményezett, ezért petíciót írattak alá a 

népekkel, hogy váltsák le az atyát. 

Történetesen tudom, hogy Imre bácsi volt az első, aki 

aláírta, mert a postán mindenki orra alá odanyomta a 

petíciót. És most ki temeti? Maga a karma. 

– Ne segítsek valamiben? – kérdeztem még, hátha 

eltántoríthatom anyát attól, hogy elküldjön Andris 

mellé, aki, mintha megérezte volna, hogy valami 



 

 

olyasmi történik, amihez neki is köze van, nyakát 

nyújtogatva lesett rám. 

– Inkább menj Andrishoz – indított el anya finoman 

az állítólagos barátom felé, én meg majdnem 

elnyafogtam egy „muszáj?”-t. 

Aztán megembereltem magam, és barátságunk 

látszatát fenntartva elindultam Andris felé. 

Szerencsémre éppen elkerültem a miséről érkező 

tömeget, de még így is megbámultak, mintha csak azt 

várnák, hogy majd úgy dőlök össze, mint egy zsák 

krumpli. Pedig csak egyszer estem össze az egész falu 

előtt. 

Andris már gyerekkorában is nyúlánk, futásra 

termett alkattal rendelkezett. Amikor még együtt 

játszottunk az alapsulis osztálytársainkkal, és véletlenül 

az élelmiszerbolt kirakata kapta a gólt, senki sem tudta 

megelőzni. Andris lába alig érte a talajt. Nagyjából 

ugyanilyen sebességgel, szó nélkül hagyta háta mögött 

barátságunkat. Sőt, talán még rekordot is döntött. 

Két dolog azonban nem változott: Andris haja 

ugyanúgy kereste az egyensúlyt a szőke és a vörös szín 

között, keskeny orrának ívét pedig ugyanazok az 

elképesztően kék szemek keretezték. A fejét simán el 

tudtam képzelni római szoborként. De csak azt. Bár 

nagyon valószínű, hogy a narancssárga futócipője 

vonzott közelebb hozzá, mint molyokat a lámpa fénye. 

Szegény molyok. Vajon mi lehet azzal az eggyel a 

lámpabúrában? 



 

 

– Szia, Driska – biccentettem halkan, miközben 

megpróbáltam kiszámolni azt a távolságot, ami elhiteti 

anyával, hogy még mindig Andris a legjobb haverom, és 

őt sem buzdítja futásra. 

Az arckifejezéséből ítélve nem volt jó ötlet azzal a 

becenévvel megszólítanom, amit még ovis korunkban 

ragasztottam rá. Legalább annyira utálta, mint amikor 

Bandikának hívták. Ám mivel mindenki Andrisnak hívta, 

szerettem volna valamivel kimutatni, hogy az én legjobb 

barátom. Így jött a Driska, amit komoly ovis ötletelés 

előzött meg. Papírral, ceruzával, és a kedvenc ókori 

Rómáról készült poszteremmel, amit egy National 

Geographic magazinból csempésztem ki. Nem tudom, 

miért volt szükség a poszterre ahhoz, hogy Driskának 

nevezzem el Andrist. Fura gyerek voltam. A bátyám 

szerint is, bár ő elfogult. 

Mielőtt visszavonultam volna az egyik magas sírkő 

mögé, hogy időrendi sorrendbe állítsam minden 

furcsaságom, Andris visszaköszönt. 

– Szia. 

Kezdetnek nem rossz. 

A temetés mindenféle baki nélkül zajlott le, bár a 

nénik éneke nem sok jót ígért. A mikrofonok jól 

működtek, néhányan még sírtak is, ami meglepett. És 

ami a legjobb, a polgármesternek végre sikerült olyan 

sírásókat találnia, akik nem voltak részegek, és nem 

ejtették bele a koporsót a sírba. Amikor az utolsó lapát 

föld is betakarta Imre bácsit, azt hittem, egy kicsit én is 



 

 

meghaltam. Nem gondoltam volna, hogy Andris még 

ebben az életben hozzám szól. 

– Nem ülünk be valahová? 

Nagy meglepetésemben azért sikerült egy 

izomgörcsszerű bólintási produkálnom. 

A falunkban nem volt egy kávézó sem, ezért a 

Punnyadóba ültünk be Andrissal. A Punnyadót nem 

nevezném bárnak, se pubnak. Azok túl divatos szavak 

voltak rá. Ósdi sarokpadjaival, a sok szarvasaganccsal a 

falon, de a viszonylag kevés csetepatéval és a főként 

sörből, pálinkából, üdítőkből és langyos, felvizezett 

kávéból álló itallappal jobban illett rá a kocsma szó. 

Andrissal egy darabig szó nélkül szürcsölgettük 

kóláinkat a temetés után kiszáradó emberek és az 

állandó részegek mellett. Úgy éreztem, fekete blúzom 

remekül illik az alapból gyászos hangulathoz. 

– Hogy vagy? – kérdeztem egy erőltetett mosoly 

kíséretében. 

Andris kiitta a maradék kóláját, és elképedve lesett 

rám. Kék szemeiben megcsillantak a poros villanykörték 

fényei. 

– Mindenféle magyarázat nélkül hagytalak faképnél, 

évekig nem szólok hozzád, és ennyi a kérdésed? 

Konfliktuskerülő ember voltam, jobban szerettem, ha 

a problémák elsiklanak mellettem. Felettem, alattam… 

Tök mindegy, csak nagyon gyorsan húzzanak el. 

Kínomban az italomat lötyköltem. 



 

 

A meghittnek éppen nem nevezhető csendet megtörte 

szomszédunk alkoholgőzös böfögése. 

Ekkor valami varázslatos dolog történt: Andrissal 

egymás szemébe néztünk, és mintha az a pár év, amit 

egymás nélkül töltöttünk el, váratlanul semmivé lett 

volna. Felnevettünk. 

– Szóval, hogy vagy? – ismételtem meg mosolyogva. 

És Andrisban mintha csak egy gát szakadt volna át. 

Nem mintha valaha is probléma lett volna a 

beszélőkéjével. Sőt, amikor nálunk lógott, Bálint 

idegeire ment a sok kérdéssel és beszéddel. Ezért 

szerettem őt annyira: helyettem is járt a szája, és 

idegesítette a bátyámat. Ennél ideálisabb kombináció 

számomra nem is létezhetett. Es talán most van egy kis 

esélyem arra, hogy visszakapjam azt az érzést, amikor a 

legjobb barátomnak annyi szó repül ki a száján, hogy 

megtölti az én fejemet is, kiszorítva a saját rettegésemet 

attól, hogy beszélnem kellene. 

Ez a fajta megkönnyebbülés elfeledtette velem, hogy 

talán illett volna bocsánatot kérnie, amiért akkoriban 

cserbenhagyott, vagy legalább magyarázatot adnia az 

egészről. 

– A sportgimi fárasztó – mondta, miután rendelt még 

két üveg kólát. – A rendes órák mellett rengeteg tesis 

óránk van, meg szakköreink. A kollégiumi élet elég 

lehangoló, de már megszoktam, meg amúgy is csak 

aludni járok oda. 

– Az izzadságszagtól biztos jól alszol. 



 

 

Andris felém hajított egy poháralátétet, aminek 

állottsör-szaga volt. 

– Azért ne úgy képzeld el a kolit, mintha egy csomó 

ősember barlangja lenne. 

– Tehát néha szoktatok mosakodni. 

Még egy poháralátét repült felém, de ügyesen 

kikerültem, így az asztalon szunyáié bácsi fején landolt. 

A bácsi fintorgott egy sort, aztán sörökről gügyögve 

tovább aludt. Legalább nem volt halott. 

Belekortyoltam a második kör italba. 

– Milyen szakkörre jársz? 

Andris egy pillanatra elhúzta a száját, és 

elgondolkodva forgatta üres üvegét. 

– A futócsapat tagja vagyok. – Letette az üveget, 

majd mindkét tenyerét a ragacsos asztalra nyomta. – De 

lehet, hogy focizni fogok. 

– Utálod a focit. 

Vagyis úgy gondoltam, hogy még mindig utálja. 

– Mit csinálsz még? – kérdeztem, nehogy véletlenül 

felém guruljon a beszélgetés fonala. 

Andris megint hallgatott egy sort, majd megvonta a 

vállát. 

– Ezt-azt. 

– Rendkívül izgalmas életed van. 

– Áh – legyintett, majdnem felborítva az üvegeit –, 

inkább zsúfolt. Néha úgy érzem magam, mintha 

feleslegesen telnének el a napjaim. Elkezdődik az iskolai 



 

 

év, egyszer csak karácsony van, egyszer csak nyári 

szünet van. A kettő között versenyek és edzések. 

Huh. Legalább ő csinál valamit. Az én napjaim azzal 

teltek, hogy imádkoztam, hogy ne kelljen felelnem 

semmiből, és lehetőleg ne akarjon velem senki sem 

beszélni. Egyetlen olyan hobbim volt, aminek más 

emberekhez is köze volt, mégpedig az emberek kerülése. 

A nyári szünetet történelemkönyvek társaságában 

töltöttem, és arról álmodoztam, hogy felnőttként régész 

lehetek egy távoli helyen, mondjuk, a Húsvét-

szigeteken. Esetleg elbújhatnék egy könyvtár eldugott 

részén, a poros könyvek között. A bennem felgyülemlett, 

tengernyi kimondatlan szó mumifikálna, és végül 

belőlem lenne régészeti lelet. A felfedezőm a Magányos 

Szótlan nevet adná nekem, ami sokkal kedvesebbnek 

hangzik, mint a Szótlan Szentfazék. 

Valahogy eddig még nem sikerült más végkifejlettel 

elképzelni az életemet. 

– Te mit csinálsz? – tette fel az ártatlan kérdést, ami 

nekem mindig egy kisebb migrént okozott. 

Elmondhattam volna előbbi gondolataimat, vagy 

elmondhattam volna azt is, hogy én fogom megírni a 

suli híres karácsonyi beszédét (ha élek addig), de nem 

tettem. 

– Semmi érdekeset – válaszoltam végül. 

Andris felvont szemöldökkel kiitta az utolsó csepp 

kóláját. Biztosan ő is észrevette hirtelen 

zárkózottságomat. Hangulatom élét megpróbáltam az 



 

 

asztalra könyökléssel elvenni. Amikor éreztem, hogy 

valószínűleg az egész itallap kínálatának mintáját 

töröltem fel a blúzom ujjával, elfintorodtam. 

– Esetleg kifejtenéd ezt a semmit bővebben? 

– Az én napjaim vonatozással meg a sulival telnek. 

– Nem gondoltál még arra, hogy koliba menj? 

Láttam magam előtt, ahogy három tök idegen lánnyal 

élek együtt, akik alig két méter távolságban szuszognak 

tőlem éjjel, ne adj’ Isten, beszélgetni akarnak. Ráadásul 

kitöltik azokat az értékes helyeket, ahová a történelmi 

atlaszaimat, albumaimat, regényeimet pakolhatom. 

Kirázott a hideg. Számomra ez lehetne a legijesztőbb 

horrorfilm. 

– Nem nekem való. 

Andris egyetértőén bólintott. 

– Az tény, hogy meg kell szokni a dolgot, de ha 

szerencséd van, akkor olyan embereket is kifoghatsz, 

akik nagyon jó fejek. Aztán együtt hülyülhettek, 

megzabálhatjátok egymás kajáját, segíthettek 

egymásnak a leckében. 

– Neked sikerült jó szobatársakat kifognod? 

Andris arcára elégedett vigyor ült ki. Szeme vidáman 

csillogott. Gondolom, annyi jó emlék gyülemlett fel 

benne, hogy már szinte kicsordult belőle. Ja, ha jobban 

megnéztem, láttam, ahogy lóg a sok sztori vége a 

szájából. 



 

 

– Az egyik álmában beszél, a másik ellopja a 

dugikajámat, és viccesnek találja, ha mustárt ken a 

cipőm belsejébe. 

– Jól hangzik. 

Meglepő módon nem hazudtam. Jól hangzott, hogy 

valaki annyira el tudja engedni magát mások 

társaságában, ahogy azt Andris a kollégista barátaival 

tette. Amíg ők egymást ugratták, addig én a 

mumifikálódásomra gondoltam. 

– És Szabina hogy van? – dőltem kicsit előrébb a 

pádon, mert az volt az érzésem, hogy a részeg bácsi 

kipárolgását beszívja a bőröm. 

– Házasodni készül. 

Elkerekedett a szemem. 

– Igen – nevetett –, engem is meglepett, hogy az én 

nővérem, aki fekete bakancsban húzta le a gimit, több 

cigit elszívott közben, mint nagyapám fénykorában, és 

részt vett minden tüntetésen, hogy bosszantsa a 

szüleinket, most házasságra adja a fejét. De már három 

éve tart a kapcsolata Gergővel, és nagyon úgy tűnik, 

egyikőjük se akar mást, így ez a logikus lépés. 

Nem nagyon emlékeztem Szabinára, de ami 

megmaradt belőle, azt tökéletesen lefedte Andris 

jellemzése. A házasság hírére még egy üveg kólával 

koccintottunk. Bár nem tudtam, hogy a gyomromat 

nyomja a sok kóla vagy inkább a húgyhólyagomat, akkor 

sem mentem volna ki a Punnyadó illemhelyébe, ha lett 

volna külön lány vécé. 



 

 

Így míg Andris kiadta magából a kollégiumos 

sztorijait, addig én megpróbáltam nem mutatni, hogy 

mindjárt összepisilem magam. 

Végül a rendszeres részegek mentettek meg. Délután 

hat körül betévedtek a lármázó iszákosok és vezérük, 

Piás Peti, aki viszont egyáltalán nem lármázott, amitől 

még ijesztőbb volt, így Andris jobbnak látta távozni. 

Nem mintha verekedésbe keveredhettünk volna, de az 

simán megeshetett, hogy lehánynak, esetleg arra 

kérnek, hogy énekeld el a kedvenc nótájukat. Nem is 

tudom, melyik ijesztett meg jobban. 

Andris haza is kísért. 

Elsétáltunk a temető mellett, ahol Imre bácsi sírja a 

rengeteg koszorú miatt kiemelkedett a többi sír közül. 

– Elég hirtelen lelépett az öreg. Egyik nap még azon 

morog, hogy miért nem a futárszolgálatokat használom, 

ha nagy csomagot várok, másik nap meg szívrohamot 

kap. Rossz napja lehetett. 

– De nem veleszületett rossz napja. 

– Ha! – fordult felém Andris. – Egy 

balszerencsésbaba-utalás! Kíváncsi voltam, hogy te még 

emlékszel-e erre a marhaságra. 

Hogyne emlékeztem volna. A karácsonyi beszéd és 

Kókusz állandó kísérletei, hogy beszéljen hozzám, 

tisztán tartotta a memóriámat ezzel kapcsolatban. 

Pár pillanatig csendben ballagtunk a házunk felé. 

Már látni lehetett a Szabó Örs Autószerviz táblát (Bálint 

már akkor azért könyörgött, hogy Szabó és fia legyen, 



 

 

amikor még nem is dolgozott ott). Andris böffentett egy 

nagyot. 

– Ne haragudj, már nagyon kikívánkozott. 

Erre csak legyintettem. Én ki sem mertem mondani, 

hogy mi kívánkozik ki belőlem a három üveg kóla után. 

– Tudod, van egy bátyám, aki minden áldott nap 

megpróbálja megdönteni a böfögési rekordját, szóval 

nem gáz. 

– Hosszúságra vagy hangerőre? 

Megtorpantam, és értetlenkedve néztem rá. 

– A böfögési rekordot a böfögés hosszával vagy a 

hangerejével méri? 

– Nincs időm megkérdezni, amikor egyenesen az 

arcomba böfög. 

– Tudod, a koleszszobám levegőjének úgy hetven 

százalékát böfögés alkotja. 

– És mi van a maradék harmincban? 

– Azt nem akarod tudni – válaszolta olyan 

hangsúllyal, mintha ő lenne James Bond. Halkan 

felnevettem, aztán továbbindultunk az emelkedőn. 

Igazán jólesett, hogy valakivel kivesézhettem ilyen 

komoly témákat. 

– Egyébként hogy van Bálint? 

– A műhelyben dolgozik. 

– Bálint mint felelős, dolgozó felnőtt – mondta 

elmélázva. 

– A felelőst kihagynám. A múltkor spagettit főzött a 

kávéfőzőben. 



 

 

Andris felhorkantott. 

– Jó tudni, hogy semmit sem változott. 

Hogy ez kinek a jó, már nem tudtam meg, mert 

megérkeztünk hozzánk. Nagyon szívesen behívtam 

volna, de nem mertem. Féltem attól, hogy elriasztanám. 

Így is nagy szívességet tett, hiszen a falu ellentétes 

oldalán lakott. 

Egymás felé fordultunk. Andris a tarkóját vakargatta, 

miközben a műhely bejárata felé pislogott. 

– Hát, akkor találkozzunk úgy három év múlva – 

nézett rám mosolyogva. 

Azzal öles léptekkel, már-már kocogva elindult lefelé 

a dombon, és szépen lassan eltűnt a szemem elől. 

Nagyon reméltem, hogy most nem három évre. 

Amikor a házunk felé fordultam, anya, apa, Bálint, 

ráadásul még a kutyánk, Partedli is a teraszon álltak. 

Anya csillogó szemekkel szólalt meg. Még 

boldogabbnak tűnt, mint amikor megtudta, hogy 

beszédet kell majd mondanom a karácsonyi vásáron. 

– Milyen jóképű fiú lett ez az Andris. 

– Ja, a fülei végre hozzánőttek a fejéhez – jegyezte 

meg Bálint. 

– Ide csak ne járjanak jóképű fiúk! – morgolódott 

apu, kezében egy hatalmas csavarkulcsot szorongatva. 

– Faternak igaza van – lépett le a teraszról Bálint. – 

Már van itt egy jóképű csávó… 

Bálintnál nem ártott, ha az ember csírájában fojtotta 

belé nárcisztikus megnyilvánulásait (mielőtt még 



 

 

Caligulai mértékeket öltenek), különben tényleg elhitte 

volna magáról, hogy jóképű. Azt pedig senki sem 

akarhatta, mert akkor egy szörny támadt volna fel. Egy 

szörny, aki századszorra is megpróbálja felhívni Petrát. 

Egy nap alatt. 

– Hát igen – mondtam, hogy megmentsem Petrát 

Bálinttól –, Partedli tényleg elég jóképű csávó. 

Anyáék felnevettek, Bálint pedig duzzogva bevonult a 

műhelybe. Kutyánk, aki félúton volt egy németjuhász és 

valami között, aminek a füle túl hosszú volt ahhoz, hogy 

erről a világról származó kutya legyen, neve hallatára 

mellém ügetett, és nyelvét lógatva várta a dögönyözést. 

Kókuszt juttatta eszembe. Ő is így viselkedett. Addig 

piszkált, amíg nem vakargattad meg a hasát vagy a füle 

tövét. Csak remélni mertem, hogy Kókusznak végső 

soron nem ez volt a célja, de bármit is akart tőlem, nem 

adta fel egykönnyen. Ebben viszont egy az egyben a 

kutyánk személyiségét tükrözte. Kivéve hogy a mi 

kutyánkon nem állna túl jól az a harkályos pulcsi, amit 

Kókusz pénteken viselt a vonaton, miközben velem 

szemben ült, és azon röhögött, hogy megint rossz helyre 

ültem. Ezúttal Farkas Norbit fogtam ki, akinek a világ 

legnagyobb dióhéjgyűjteménye díszítette a nappalija 

falát. 

Igazán érdekfeszítő volt hallgatni, micsoda harcokat 

vív a nyestekkel (amúgy az apámnál szerelt autók 

hetven százalékát nyestek rágták meg, szóval a mi 

családunk nem panaszkodhat rájuk) az egyben maradt 



 

 

dióhéjért. Frenetikus egy óra volt. Kókusznak legalábbis 

biztosan, aki hol a kabátjára firkált, hol engem 

ellenőrzött, hogy még bólogatok-e a végtelennek tűnő 

történet alatt, amikor is Norbi ősellenségével, a nyestek 

legnyestebbikével, Hektorral küzdött meg egy öklömnyi 

dióért. A csata homéroszi volt. Simán el tudtam 

képzelni, hogy a küklopsszal való küzdelme után, de 

még az Alvilágba való leszállása előtt Odüsszeusz 

megküzd egy dióért Hektorral, a nyesttel. 

Ránéztem Kókuszra, hátha közvetíteni tudom felé ezt 

a gondolatot, mert szóban soha senkinek nem mertem 

hasonlókat mondani. Féltem attól, hogy kinevetnek, 

hogy hülyének néznek, hogy a Szótlan Szentfazék 

helyett (amit már egészen megszoktam) más nevet 

ragasztanak rám. 

Kókusz csak mosolygott. A hátul elálló hajával, a 

gigantikus harkállyal a pulcsiján nem úgy nézett ki, 

mint aki másokon nevet, hanem úgy, mint akit 

kinevetnek. Csak velem ellentétben nem úgy tűnt, 

mintha őt zavarná a dolog. 

Budapest-Diósvámhatár vasútvonal,  

péntek 16.30-as járat 

Megpróbáltam alkut kötni az osztályfőnökkel, de béna 

voltam benne. Bár nem igazán hiszem, hogy alkunak 

lehetne nevezni azt, hogy cincogva megpróbáltam 



 

 

rábeszélni, hogy valaki más tartsa meg helyettem a 

beszédet. 

– Megírni megírom, csak színpadra ne kelljen állnom 

– kérleltem, ám rá kellett jönnöm, hogy a Balszerencsés 

babák átka elől nincs menekvés. 

Pedig Nagy ezzel legalább akkora butaságot csinált, 

mint a britek, amikor nem akarták megvenni Alaszkát az 

oroszoktól. Aztán 1896-ban beindult az aranyláz, ők meg 

csak leshették, hogyan lesz a nagy álomból nagy 

amerikai álom, pedig brit is lehetett volna. Az is lehet, 

hogy Nagy éppen elszalaszt egy Churchill-féle, „a 

legdicsőbb óra” kaliberű szónoklatot a karácsony és a 

fogyasztói társadalom összefüggéséről azzal, hogy 

nálam hagyja ezt a feladatot. Aztán majd foghatja a 

fejét, ha lefagyok a reflektorfényben, és úgy kell majd 

feszítővassal leszedni a színpadról. Az osztályfőnök 

viszont egyelőre a megbánás legkisebbjeiét se mutatta. 

Sőt, kifejezetten örült, hiszen az iskolában az a hír járta, 

hogy még soha egyetlen beszédet nem vártak annyira, 

mint amennyire a Szótlan Szentfazékét. Ez a hír az 

előrevárhatóan szörnyű beszédem miatt beelőzte Gabi 

és Alex szakításának robbanását, sőt Dani legújabb, 

korcsolyás vesekivágós rémtettét is maga mögé 

szorította a gimnázium pletyka toplistáján. Ezt maga 

Nagy mondta (persze nem nevezett Szentfazéknak és 

nem konkretizálta, kiket előztem meg), aki a nevével 

ellentétben nem volt nagy, és egészen addig a pillanatig 



 

 

a kedvenc tanárom volt, amíg nem az én nevemet húzta 

ki abból az átkozott kalapból. 

Három óra tizenkét perckor már pontosan tizenkét 

perce szenvedtem vele a tanáriban. Megvitathattuk 

volna a kedvenc történelmi korszakjainkat, esetleg a 

legizgalmasabb történelmi személyiségeket, de nem. 

Ehelyett megviselt táskájából két vaskos könyvet húzott 

elő, majd a kezembe nyomta őket. Mindkettő címében 

szerepelt a retorika szó. 

Elképzeltem, ahogy a két kötetet kidobom az 

ablakon, majd egy hihetetlen szaltókombinációval 

utánuk ugrok. Csikorognak az üvegszilánkok a 

bakancsom alatt, majd lefékez előttem egy égővörös 

Ferrari, kecsesen átcsúszok a motorháztetőn, egy laza 

mozdulattal kinyitom az ajtót, besimulok a bőrülésbe, 

majd Kókuszt a tukános inge gallérjánál fogva magam 

felé rántom, és megcsókolom. Egymásra nevetünk, és 

indulunk, hogy megtaláljuk a náci aranyvonatot, esetleg 

a Katalin-palota borostyánszobájának darabjait. Az autó 

nyomán a retorikakönyvek lapjai úgy szállnak a 

levegőben, mint hófehér galambok. 

Várjunk csak… Mit csinálok Kókusszal?! 

Azt hiszem, kezdtem megbolondulni a beszéd rám 

nehezedő nyomásától, így inkább kezembe vettem a 

könyveket, aztán lenéztem a lábamra. Nem volt rajtam 

bakancs, csak egy egyszerű papucs, amiben még futni 

sem lenne túl jó, nemhogy kiugrani az ablakon. 



 

 

– Ha megengeded, és van még egy kis időd, akkor 

elmondanék néhány dolgot, amit nem árt kerülni, ha 

szeretnél egy igazán ütős beszédet mondani. 

– Szerintem az is elég ütős lesz, ha a jótékonysági 

vásár napján nem tűnök el – mondtam félig az asztal alá 

hajolva, miközben elpakoltam a könyveket a táskámba, 

és előhúztam egy papírt meg egy tollat. 

Úgy tűnt, nem voltam annyira halk, mint amennyire 

szerettem volna, mert Nagy ahhoz hasonló aggódó arcot 

öltött, mint amikor kiterültem az óráján. 

– Nem akarod ezt a beszédet, igaz? – kérdezte. 

Én meg a számat húztam. Volt olyan hülye, aki 

akarta? Hogy aztán úgy végezze, mint a Blöööhblutty 

srác, aki élete végéig Blöööh-blutty marad, sőt, még a 

felesége is az lesz. Blöööhbluttyné! 

– Nem lesz semmi baj – mosolygott rám Nagy 

biztatón. – Ez csak egy beszéd. 

Ja, gondoltam magamban, mert a mohácsi csata is 

csak egy félresikerült nyárbúcsúztató buli volt. 

– Csak figyelj arra, hogy a felütés ne legyen unalmas, 

ne használj unalomig emlegetett idézeteket, ne ismételd 

magad… 

Ezután felsorolt még egy rakat dolgot azzal 

kapcsolatban, hogy milyen ne legyen a beszéd, és milyen 

ne legyek én beszéd közben. 

Míg mindezt lejegyeztem, csak arra tudtam gondolni, 

hogy inkább azt kéne elmondania, milyen legyek, hiszen 

mindig mindenki azt mondogatja, ne legyek csendes, ne 



 

 

legyek unalmas, ne legyek visszahúzódó… Mi lenne, ha 

egyszer azt mondanák el, hogy milyen legyek? Mert 

abban, amit nem kéne, na, abban már igazi profi vagyok. 

Mintha kíméletlenül meggyötört lelkemnek nem lett 

volna elég az, hogy a délután nagy részét az 

osztályfőnökömmel kellett töltenem, aki egyértelműen 

az életemre akart törni a beszéddel kapcsolatos 

elvárásaival, és a feleslegesen reménykedő 

arckifejezésével, miszerint nem fogok elvérezni a 

színpadon, még a telefonom is lemerült, zene nélkül 

hagyva a vonatútra. Pedig a fülhallgató volt a 

biztosítékom arra az esetre, ha valaki mellém ült. 

Az egész délutánban egyetlen jó dolog volt, mégpedig 

az, hogy lekéstem a 15.30-as vonatot, így elkerülhettem 

Kókuszt (a kis kincsvadászos képzelgésem után ez 

nagyon jót tett), és a péntek délutáni rohamot is. 

Zene nélkül viszont úgy éreztem magam, mintha 

pucér lennék. Azért bedugtam a fülhallgatókat a 

fülembe, rossz minőségű füldugókká alakítva őket. 

Igyekeztem minél hamarabb leülni, mert egyrészt el 

akartam kerülni, hogy megbámuljanak (mindenki 

valahogy kötelességének érzi, hogy végigmérje a 

folyosón elhaladó alakokat), másrészt meg iszonyú 

nehezek voltak a retorikakönyvek. Együtt nyomhattak 

úgy három kilót, nem beszélve a lelkemben okozott 

súlyukról. 

Talán mégis ki kellett volna dobnom őket az ablakon. 

Akkor igazgatóit kaptam volna, ami megakadályozhatta 



 

 

volna, hogy én írjam a beszédet. Ezt a tervet a biztonság 

kedvéért elraktároztam magamban. 

Fáradtan, és egy kísértetiesen anya rosszalló 

sóhajára emlékeztető hang kíséretében ledobtam 

magam egy szabad ülésre, lehetőleg az ajtókhoz közel. 

Körülöttem emberek nyüzsögtek, egy pár babakocsival 

manőverezett. Vajon észrevennék, ha helyet cserélnék a 

gyerekükkel? Mert tök jó lett volna, ha egy kényelmes 

burokban vészelhetem át az utat, miközben almás 

puffasztott rizzsel tömöm a fejem, meg pukiztatós, 

édesköményes teát szürcsölök. Láttam magam előtt, 

ahogy a lábaim és a törzsem nagy része kilóg a kocsiból. 

Fejemen kötött kis sapka. 

A baba leejtette a rizspufit, mire sírni kezdett. A kis 

puhány, fogalma se volt arról, milyen jó dolga van. 

Ahogy az ablakon kibámultam, és próbáltam azt 

képzelni, hogy ez a nap meg se történt, vagy azt, hogy 

nem születtem balszerencsésnek, a pályaudvaron 

lézengő tömegből hirtelen kitűnt négy óriási, rikítóan 

rózsaszín gomb, amihez farmerdzseki és végső soron 

Kókusz is tartozott. 

Borzasztóan sárga táskája a vállán lógott, haja az 

égtáj összes és még vagy húsz irányába állt, miközben 

egy mellette totyogó idős néni vászontáskáját vitte, 

amiből répák meg saláták fityegtek ki. Nem is ez volt a 

furcsa, hanem az, hogy Kókusznak be nem állt a szája, 

vagyis gondolom, nem csak némán tátogott, miközben a 



 

 

néni mosolyogva bólogatott. Ennek fordítva kéne lennie! 

Miért nem a néni beszél? Miért ilyen furcsa Kókusz? 

Ez egészen addig így zajlott, amíg fel nem pakolta a 

nénit a Győrbe induló vonatra. Már-már azt hittem, 

hogy Kókusz is Győr felé tart, amikor egy csokor répával 

a kezében leugrott a vonatról. Valahogy megérezhette, 

hogy figyelem, mert egyenesen rám nézett, majd 

integetett a répákkal. Abban reménykedtem, hogy a 

kijárat felé indul, de ehelyett eltűnt a szemem elől, ami 

csakis azt jelenthette… 

– Nagyszerű napunk van a beszélgetésre, nem 

gondolod? – bukkant fel mellettem, mindent elárasztva 

kókuszillattal, ami most a bátyám autójában lógó 

légfrissítőre emlékeztetett, csak Kókusznak inkább illata 

volt, nem szaga. És nem kísérte a megsavanyodott tejföl 

utószimata sem, mint Bálint kocsijában, miután a 

kesztyűtartójában felejtett egy kis doboz tejszínt, ami a 

nyáron felrobbant. Igyekeztem inkább arra a szagra 

összpontosítani, hátha a puszta emléke elnyomja 

Kókuszjelenlétét, közben meg úgy tettem, mintha a 

fülhallgató miatt nem hallanám őt. 

– A néni, akit felsegítettem a vonatra, hálából adott 

egy csokor répát. 

Kókusz a hátizsákja italtartójába szúrta a zöldséget, 

majd az egész pakkot feldobta a csomagtartóra. Lassan 

kigombolta a farmerdzsekijét, felfedve aznapi röhejes 

ingét, majd úgy tett, mintha mögém akarna leülni, de 

végül mosolyogva ledobta magát mellém. 



 

 

– Ma miért nem ültél, mondjuk, Boldi bácsi mellé? – 

biccentett nevetségesen kócos fejével a három sorral 

odébb valami kertészeti újságot olvasó alak felé. – 

Biztos vagyok benne, hogy egy csomó izgalmas 

történetet tudna mesélni a gyümölcsfák helyes 

metszéséről és szaporításáról. Mondjuk, ha nekem kéne 

választanom, akkor Piriké mellé ülnék, mert mindig van 

nála valami édesség, amit szívesen megoszt másokkal. A 

múltkor arról beszélt, hogy kölcsönhöz folyamodott, 

hogy megvalósíthassa az álmát, és nyithasson egy kis 

mani-pedi szalont Diósvámhatárban. És közben 

megosztott velem egy mogyorós Milkát. Nagyon 

aranyos, és ha lány lennék, biztosan nála csináltatnám a 

körmeimet. Mutatott néhány képet a munkáiról, és 

őszintén szólva leesett az állam – mesélte lelkesen, 

miközben alig bírtam levenni a szemem a hajáról, ami 

mintha önálló életre kelt volna. Édes volt. Vagyis 

idegesítő, mint maga Kókusz. – Képzeld, a körmére 

festette Ferenc pápa portréját! De Laci is jó választás, 

ha szeretnél venni egy fajtiszta, törzskönyvezett 

labradort, akkor most még feliratkozhatsz a várólistára. 

Egyébként Zsófi nénitől a befőzés fortélyait sajátíthatod 

el, Gábor pedig mindent tud az éppen aktuális 

sorozatokról. Lili… 

– Akkor miért nem ülsz melléjük? – szakítottam félbe 

halkan, mire Kókusz diadalittasan elvigyorodott. 

Lebuktam. 

– Szóval hallasz! 



 

 

Elpirultam, de még mindig nem voltam hajlandó 

megszabadulni a fülhallgatótól. Igazából olyan kínosan 

éreztem magam, hogy még megmozdulni se akartam. 

– Mellesleg azért ülök melléd – magyarázta –, mert 

te vagy az egyetlen, aki nem hajlandó beszélni velem. 

Szerintem Diósvámhatár összes ingázója mellett 

utaztam már, és eddig mindenkivel beszélgettem. 

Kókusz elgondolkodva megvakargatta a fejét. 

– Bár valakivel inkább üzengetni szoktam, valaki 

helyett meg a testvére beszél, valaki meg beszéd közben 

állandóan dobol a lábával, és észre se veszi. De te nem 

vagy hajlandó beszélni, ami nagyon érdekes. 

– Nem szeretek beszélni – vontam meg a vállam. 

Kókusz felhorkantott. 

– Ha nem mondod, fel se tűnt volna. 

Majd térdét az előtte lévő ülésnek támasztva lejjebb 

csúszott a széken, amitől nagyszerű kilátásom nyílt a 

madárfészekszerű hajara. Kókusz hirtelen felém 

fordította a fejét. 

– Jó a hajam, mi? – túrt bele a kócrengetegbe. – 

Látod, nem csak a lányoknak van vele problémájuk. Le 

kéne már nyíratnom, de nincs kedvem hozzá. Pedig 

naponta vagy tíz fodrászat mellett elsétálok, amíg a 

suliból elérek az állomásig. Lehet, hogy soha többé nem 

nyírom le a hajam, és benne fogom hordani a cuccaimat. 

Neked mik a terveid? 

Jelenleg egyetlen terv motoszkált a fejemben, 

mégpedig az, hogy meg kéne tanulnom a láthatatlanság 



 

 

művészetét. Vagy legalább tanulmányoznom kellett 

volna a nagy illuzionisták, mondjuk, Harry Houdini 

munkásságát és szabadulós praktikáit a zanza fejek 

készítése helyett. Mert bár ez utóbbi izgalmasabb volt, 

az előbbi hasznosnak bizonyult volna. Nagyon úgy tűnt, 

hogy Kókusztól csak úgy szabadulhatok meg. 

Kókusz hümmögött egy sort. 

– Én ennél azért izgalmasabban képzelem el a jövőm. 

Néhány pillanatig csendben bámult ki az ablakon. 

Bár ugyanazt a tájat bámultuk (sok kis falut, amiknek a 

lakosságát úgy szívta magába Budapest, mint ahogy a 

Római Birodalom is bekebelezte a meghódított 

területeit), meg mertem volna esküdni rá, hogy Kókusz 

nem unalmas családi házakat, csupasz, illetve száraz 

kukoricakóróval teli földeket látott, hanem a lehetőség 

földjét. Szerintem az emberekben is ezt látta. 

– Ma, a suliban – kezdett bele ismét –, miközben a 

menzán ültem és csirkecombot ettem, ha szépen 

köszönsz a szakácsnőnek, akkor kettőt is ad, de ma nem 

voltam annyira éhes, mert a nagyapám megint adott 

abból az isteni finom sütijéből, amit tehénlepénynek 

hív. Amúgy végre megnéztem, mit tesz bele, és leesett 

az állam. Nagyapám amúgy nem tud főzni. Ő az a fajta, 

ember, aki pontban délben abbahagyta a munkát, leült 

az asztalhoz, és várta, hogy a nagyi elé tegye a meleg, de 

nem forró és nem is langyos ételt. Elég nagy probléma 

volt, miután a nagyanyám meghalt, anyám minden 

héten főzött rá, én pedig jöttem felpakolva, mint egy 



 

 

serpa, hét dobozzal, napi egy adag főtt étellel. Ja, nem! 

Nyolc dobozom volt, mert vasárnapra húslevest is 

kellett pakolni. Húsleves nélkül nincs vasárnap! 

Nagyapám mindig ezt mondta. Aztán kiderült, hogy 

mikrója sincs, és a gáztűzhely a nagyi terepe volt, nem 

is engedte hozzá a nagyapámat, úgyhogy nekem kellett 

megtanítanom arra, hogy mit ne tegyen a mikroba. Az 

anyám csakis az ő kedvéért tanult meg húslevest főzni, 

bár a nagyapám kedvenc étele a nyúlfasírt, azt nem volt 

hajlandó csinálni. Tudod, anyukám nem vegán vagy 

valami ilyesmi, de a határt a nyulaknál húzza meg. 

Nálam rezeg a léc, mert szeretem a nyúlhúst. Bár amióta 

van egy nyúlunk, Hapsifüles, érted – könyökölt oldalba 

nevetve –, mint a tapsifüles és a Tapsi Hapsi keveréke. 

Na, amióta ott ugrál a lakásunkban, azóta én se tudnám 

megenni. Ha tyúk tévedne hozzánk, attól, mondjuk, nem 

tudnék lemondani a csirkepaprikásról, hacsak a csirke 

nem szorítana a nyakamhoz egy húsbárdot, és kérne 

meg, hogy gondoljam csak ezt át újra… Amúgy a 

nagyapám is szereti a csirkét, de amikor édes-savanyú 

csirkét vittünk neki, azt nem volt hajlandó megenni. A 

nyulat bezzeg megenné, de amíg anyám főzött rá, addig 

esélye se volt. Anyám amúgy már gyerekkorától kezdve 

akart nyulat. Én inkább teknősökre szavaztam, mert 

azokból akár nindzsák is lehetnének, de anyám 

ragaszkodott a nyálhoz. És most ott ugrál a budapesti 

lakásunkban egy nyúl, ami valamiért nagyobb, mint 

néhány kutya. Most ne azokra a kutyákra gondolj, 



 

 

amiket faluhelyen a vakondok is eltesznek láb alól… Ja, 

és erről akartam igazából beszélni – csapott a térdére, 

miközben úgy éreztem, mintha valaki egy papírral 

nyitotta volna fel a fejem, hogy aztán teleszórja egy 

teherautónyi ledarált lexikonnal. Még életemben nem 

hallottam ennyi mondatot egymás után, szünet nélkül. A 

fizikatanárunk elbújhatott mellette. 

Csak néztem és néztem Kókuszt, akinek ennyi 

dumálás után már le kellett volna eresztenie! Nem jöhet 

ki egyszerre ennyi levegő és gondolat egy emberből 

anélkül, hogy az ne tegyen kárt benne. – Szóval 

miközben ettem a csirkecombot, eszembe jutott, hogy 

mi lesz a Vakondvakarcsok pilot epizódjában. Meséltem 

már neked egyáltalán a Vakondvakarcsokról? – nézett 

rám kérdőn. 

Valószínűleg látta, hogy tanácstalanul nézek magam 

elé, de ennek a tanácstalanságnak semmi köze sem volt 

a vakarcsaihoz. 

– Szerintem még nem. Talán Lilinek meséltem róla. 

Ja, és a lábával dobolós, mindig rohanó fiúnak is – 

mosolyogta. – Ők is aranyosak, melléjük is bármikor 

leülhetsz. Úgyhogy neked is elmesélem, hogy a 

Vakondvakarcsok… 

Azt hiszem, mindenkinek az életében eljön az a 

pillanat, amikor betelik a pohár. Mint amikor Vili. 

Henrik azt mondta, hogy figyi, Gyulám, ha nem válhatok 

el attól, aki nem szült nekem trónörököst, akkor 



 

 

mehetsz Isten hírével, de akkor én leszek az új 

egyházam feje. 

Bár azt hittem, hogy az én poharam vagy akkora, 

hogy semmi sem képes megtölteni, vagy lyukas volt, 

amikor születtem (ami könnyen megeshet, hiszen 

balszerencsésnek születtem), azon a péntek délutáni 

16.30-as vonaton, miközben elsuhant mellettünk a 

Budapest felé tartó vonat, rá kellett jönnöm, hogy 

Kókusz képes arra, amire eddig senki más. Megtöltötte a 

poharat, de úgy, hogy a tartalmát legszívesebben az 

arcába zúdítottam volna. A pohárral együtt. 

– Kérlek! – csattantam fel, a kezemet a magasba 

emelve. – Hagyd abba a dumálást! 

Kókusz és a vonat összes utasa egy pillanatra 

elnémult, és rám nézett. Volt olyan, aki felállt, hogy 

alaposabban is szemügyre vehesse, kitől származott a 

kissé hisztérikus visítás. 

Érdekesség: azt hittem, nem tudok visítani, sikítani 

és egyéb magas frekvenciájú hangot kiadni. Talán 

hordanom kellett volna magamnál valami olyasmi sípot, 

mint az aztékok halálsípja, aminek a vérfagyasztóan 

ordítós hangjával ijesztgették az ellenséges törzseket? 

Második érdekesség: kiürült tőle a fejem. Ez jobban 

meglepett. 

– Na, jobban érzed magad? – kérdezte Kókusz a 

karomat paskolva. 

– Csak azért beszéltél ennyit, hogy felhúzz vele? – 

fújtam dühösen. 



 

 

– Igen – mondta Kókusz lelkesen, majd felült az 

ülésen, kidugta a fejét a folyosóra, és az utasokhoz 

fordult. – Semmi vész, emberek! Csak kiengedte a gőzt. 

– De igenis van vész! – fordultam felé, miközben a 

fülhallgatóm kirepült a fülemből, és nagyot koppant az 

ablakon. – Nincs az az ember, aki annyit beszél, mint te! 

És ez nincs rendben! – böktem a mellkasára. 

– Az sincs rendben, ha valaki nem akar beszélni – 

jegyezte meg mellékesen. 

– Persze, te is nyaggass azzal, amivel a tanáraim és a 

szüleim is nyaggatnak! Tudom, hogy nem tudok elbújni 

a világ elől a törikönyveim mögött, pedig szívesen 

megtenném. Tudom, hogy Andris egy idióta, amiért 

mindenféle magyarázat nélkül lelép, és nem szól hozzám 

éveken át, hogy aztán visszabillegjen az életembe, 

mintha semmi se történt volna! De én még nagyobb 

idióta vagyok, mert nem merek rákérdezni, hogy mit is 

jelent ez az egész! Tudom, hogy nem normális, ha 

annyira félek megszólalni, hogy rendre rosszul legyek 

tőle, és összeessek. Tudom, hogy nem fogom tudni 

megírni azt a nyomorult karácsonyi beszédet, és ha meg 

is írom, akkor tuti, hogy a karácsonyi beszédek 

történetének legrosszabb beszéde, sőt ebben a 

kategóriában Guinness Rekord lesz! Tudom, hogy 

mindenkit idegesítek azzal, hogy csendes vagyok, hogy 

úgy kell kihúzni belőlem a szavakat, de tudod mit, 

engem idegesít a legjobban, mert nem tudok 

megváltozni! Balszerencsés babának születtem, ráadásul 



 

 

én vagyok a rangidős, Szabó Lea. Pedig legszívesebben 

lápi múmiává változnék, mert annyira nem megy a 

beszéd, hogy hasznosabb lennék, ha tőzegmocsár 

borítaná mindenemet! Akkor legalább a jövő történészei 

örülnének nekem! 

Lihegve, de meglepően elégedetten dőltem hátra. 

Kókusz pedig felállt. Azt hittem, sikerült elűznöm a még 

számomra is teljesen váratlan kitörésemmel, hogy végre 

olyan valaki mellé üljön, aki szívesen veszi, ha lyukat 

beszélnek a hasába. Ám csak annyi történt, hogy a 

táskájáért nyúlt, majd visszaült mellém. A táskájából 

kiálló répák zöldje az arcomnak csapódott, miközben az 

agyam állandó jelleggel próbálta feldolgozni ezt a furcsa 

szituációt, ami éppen any-nyira ennek a fiúnak a 

tartozéka volt, mint a kókuszillat, így igazából kezdett 

az egész megszokottá válni. 

– Először csinálok belőled múmiát! – húzott elő a 

táskájából egy vaskos anatómiai atlaszt. – A többit majd 

utána megoldjuk. 

Na, ennyit a megszokottságról. 

Ezután Kókusz a kezembe adta a könyvet, majd 

feltúrta a táskát egy olyan filctollért, ami nem száradt ki 

(az ötödik próbálkozásra talált is egyet). Levette a 

dzsekijét, és az ölébe tette. A kabáton rengeteg rajz volt 

az olyan furcsa dolgoktól kezdve, mint a négytőgyű 

tehén (amin a múltkori eset óta még nem nevettem 

eléggé ki magam, mert éreztem a torkomat kaparászó 

nevetőgörcsöt, de visszagyűrtem), az olyan 



 

 

értelmetlennek tűnő dolgokon át, mint az uborkabefőtt 

(mármint ki venne fel olyan kabátot, amin ezek 

vannak?), egészen egy anatómiailag pontosan lemásolt 

szívig. Kész káosz volt, aminek a királyai azok a 

hatalmas rózsaszín gombok voltak, amitől a kabát 

meglehetően nőiesnek tűnt. De Kókuszon jól állt, mert 

magabiztosan hordta. Nem úgy, mint én az élénk színű 

kockás nadrágomat, amiben otthon nagyon jól éreztem 

magam, ám amikor a suliba is felvettem, egész álló nap 

arra gondoltam, hogy a többiek biztosan azt hiszik, 

pizsama van rajtam. 

– Készen állsz? 

Fogalmam sem volt, mire kéne készen állnom, de a 

legrosszabbra készültem. Nagyjából egy ókori egyiptomi 

szintű mumifikálásra. Bár nem tudtam, ezt hogyan 

szeretné kivitelezni egy filctollal (mondjuk, az agyamat 

simán összeturmixolhatja vele, ahhoz talán elég 

hosszú), ráadásul kanópuszedények nélkül. A Kókusz 

szemében vidáman csillogó fény miatt nem kételkedtem 

benne, hogy megtenné, ezért a miheztartás végett közel 

szorítottam magamhoz az atlaszt. 

Kókusz, mint aki pontosan tudja, mi járt a fejemben, 

félmosolyra húzta a száját, majd felemelte a tollat, és 

rajzolni kezdett a kabátjára. 

– Az a megtiszteltetés ért – mondta, miközben 

felrajzolt egy emberalakot (kicsit olyan volt, mint 

amikor körberajzolnak egy halottat egy bűnügyi 

helyszínen) –, hogy felkerülhetsz a kabátomra. Ez 



 

 

nagyobb dolog, mintha a hírességek sétányán kapnál egy 

csillagot. 

Az alak kapott szemet, ami olyan volt, mint az én 

állandóan ijedt szemem, aztán Kókusz rajzolt rá egy 

csomó vonalat. 

– Mit szólsz? – kérdezte felém fordítva a rajzot. 

– Ez egy múmia – állapítottam meg, mire Kókusz a 

szemét forgatta. 

– Ez te vagy! Az előbb azt mondtad, hogy múmia 

akarnál lenni, hát most az lettél. 

– Igazából azt mondtam, hogy lápi múmia szeretnék 

lenni – helyesbítettem. 

– Bocsi, de ha azokra a papírszerű, emberi méretű 

hajas aszalt szilvákra gondolsz, szerintem ezek a fajta 

múmiák gusztábbak. 

– Gusztábbak? 

– Most őszintén, ha választanod kéne egy klasszikus 

vécépapír-múmia és egy emberi méretű aszalt szilva 

között, akkor melyik elől menekülnél szívesebben? 

Teoretikusan persze. 

– Hát persze hogy úgy – masszíroztam meg az 

orrnyergem. – Igazából jobb lenne, ha egy lápi múmia 

kergetne, mert lehet, hogy azt könnyebben elfújná az 

üldözés közbeni menetszél. Tudod, a lápokban lévő 

anyagok feloldják a csontok mésztartalmát, amitől 

nagyon hajlékonyak lesznek, a belső szervek eltűnnek, 

de a bőr nagyon szép állapotban megmarad. Szóval elég 

laposak. 



 

 

– Most azt akarod mondani, hogy ha ezek futnának… 

– Ami soha nem fog megtörténni. 

Kókusz bosszúsan meredt a rendkívül földhözragadt 

személyemre. De nem zavart, mert ha minden jól ment, 

akkor életem végéig földhöz ragadok, és a régmúlt 

világok történelmét kutatom majd. 

– Szóval, ha ezek futnának, akkor hullámoznának? 

– Még soha nem láttam lápi múmiát futni. 

– Akkor képzeld el! 

– Minek? 

– Mert megteheted! 

– Miért akarnék hullámzó lápi múmiákról 

képzelegni? 

– Mert még így is ijesztőbb lenne olyan elől 

menekülni, mint egy rendes múmia elől. 

– A lápi múmia is rendes múmia, csak az ő esetében 

a természet végezte el a mumifikálást. 

– Akkor is undik. 

– Képzeld, a bátyám is ezt mondta, amikor tavaly 

elrángattam a Világ múmiái kiállításra. Igazából retteg 

tőlük. Van egy könyvem, ami az archeológiáról szól. Van 

benne egy hatalmas kép a tollundi férfiról. Ha a bátyám 

idegesít, akkor csak felé fordítom a képet, és menekül is 

a szobából. Amikor meghallotta a weerdingei pár vicces 

történetét, olyan hányingere lett, hogy a mosdók előtt 

várta meg, amíg én alaposan végigjárom a kiállítást. 

– Tudom, hogy nem kéne, de muszáj rákérdeznem: 

mi volt az a vicces történet? 



 

 

Megköszörültem a torkom, mert már jó ideje nem 

beszéltem annyit, mint most. 

– Hollandiában találták meg őket, 1904-ben. 

Riasztották a rendőrséget, mire a kiérkező helyszínelő 

egyszerűen felcsavarta a múmiákat, majd a biciklije 

csomagtartójára tette őket, és úgy vitte őket be a 

városba. 

Kókusz szeme elkerekedett, és egy pillanatig 

elborzadva nézett rám. Ám rá nem hatott olyan 

erőteljesen a sztori, mint Bálintra anno, aki egészen 

bezöldült, és megesküdött, hogy soha többé nem kísér el 

egyetlen kiállításra sem, mert ami engem érdekel, az 

nagy valószínűséggel több ezer éve halott, vagy már 

nem létezik. 

– Gondolod, hogy miközben a rendőr felcsavarta 

őket, azt dúdolta, hogy Csavard fel a szőnyeget? 

Most én néztem rá elborzadva, mire kitört belőle a 

nevetés. 

– Ha látnád az arcod! Úgy nézem, nagyon jól 

elkaptam azt az állandóan megdöbbent szemed. De 

tudod, mit? – húzta vissza az ölébe a kabátot. – Valamit 

kifelejtettem. 

Még mindig az atlaszt szorongatva közelebb hajoltam 

hozzá. A közöttünk meredező répák zöldje helyett már a 

haja csiklandozta az arcom. Visszafojtott lélegzettel 

néztem, ahogy a múmia feje tetejére felrajzol egy 

kontyot. 



 

 

– Így! Remélem, nem egy tésztakupacra hasonlít – 

fordította felém mosolygó arcát. – Hogy tetszik? 

A közelségétől olyan zavarban voltam, hogy 

csodálkoztam rajta, hogy a kis múmiaénem nem szól le 

miatta a dzsekiről. Kipirulva Kókusz kezébe nyomtam az 

atlaszát, miközben letörtem néhány répa szárát. Kókusz 

visszacsúsztatta az atlaszt a táskájába, majd a filctollat 

is utánadobta. Hirtelen megint csak a répák birizgáltak, 

amitől érthető módon a kipirulásos korszakomnak is 

gyorsan vége szakadt. Mondjuk, az 1896-os brit-

zanzibári csata gyorsaságával, ami harmincnyolc percig 

tartott. 

A vonat lassulni kezdett. Az ablakban feltűnt a régi 

bányató, majd néhány felszántott termőföld, mire 

vánszorogva bekúszott az állomás azon padja, amin soha 

senki sem ült, leszámítva a varjakat vagy a galambokat, 

akik elég ádáz területi csatákat vívtak érte. 

Felálltam, majd kapkodva belebújtam a kabátomba. 

Arra készültem, hogy átlépem Kókuszt, de a masiniszta 

keresztülhúzta a számításaimat. A vonat hirtelen 

lefékezett. A reflexeim sajnos annyira lehettek edzettek, 

mint a hangszálaim. A kapaszkodó éppen csak súrolta az 

ujjhegyeimet. Zuhanni kezdtem, mint Mufasa. Sajnos 

nem egy gnúcsorda kellős közepén, hanem fél fenékkel 

Kókusz ölében landoltam. Simba ugyan nem füttyögve 

nézte, ahogy apja a mélybe zuhan, de az én esésemre az 

volt a reakció. 



 

 

– Hát, Lea, a balszerencsés babák legidősebbike – 

jegyezte meg Kókusz –, asszem, egy lápi múmia 

könnyebb lehet, mint te. 

Azt hiszem, ha addig kételkedtem volna abban, hogy 

született balszerencsés vagyok (nem kételkedtem), 

akkor az a pár pillanat, amíg nagy nehezen 

összeszedtem magam, majd égő fejjel lesiettem a 

vonatról, meggyőzött volna. Ráadásul a mögöttünk lévő 

ülésen Évike ült, akinek a szemén átütöttek az éppen 

beinduló a túlontúl romantikus (vagy inkább szaftos) 

beállítottságú fogaskerekei. Már láttam, ahogy Évike, 

aki anyám munkatársa volt a községházán, finoman, 

mint a korpát sötétkék ingének gallérjáról, elhintené 

kedvenc hírmorzsáját, miszerint terhes vagyok. Nem is 

tudom, volt-e egyáltalán olyan tizenöt év fölötti lány, 

akiről még nem állította volna, hogy állapotos. Szegény 

Valit, aki általánosban az osztálytársam volt, és 

világéletében picit gömbölyded, az elmúlt két évben már 

háromszor nyilvánította terhesnek. Évike volt a 

garancia arra, hogy anyám egyre vadabb pletykákat fog 

hallani a vonatútjaimról. 

– Miért lóg egy gyom a hajadból? – üdvözölt apa, 

amint hazaértem (valószínűleg rekordot döntöttem, 

mert hajtott a szégyen), és igazából én is 

megkérdezhettem volna tőle, hogy miért lóg a nyakában 

valami rémesen olajos láncszerűség, és egyáltalán miért 

gyújtott rá, amikor anyának azt mondta, hogy leszokott, 

miközben a műhely nyitott kapujából valami irdatlan 



 

 

kopácsolás szűrődött ki, amit Bálint káromkodása 

egészített ki. De tudtam, hogy az ő kiegészítője jóval 

megszokottabb, mint az, ami állítólag az én hajamban 

volt. 

– Milyen gyom? – kaptam a kissé megviselt 

kontyomhoz, és kihúztam belőle egy jókora répaszárat. 

Budapest-Diósvámhatár vasútvonal,  

péntek 15.30-as járat 

Andris, mint a nagymamám horgolt térítője a tévénk 

tetején, egy időben állandó tartozéka volt a Szabó-

háznak. Mondhatni, ő volt anyámék harmadik gyereke. 

Velünk járt kirándulni, és gyakrabban lógott a 

telefonon, mint a telemarketingesek, hogy 

kikönyörögjön egy ottlavós bulit a szüleitől (vagyis 

inkább a nagyijától, aki bennem már azzal is félelmet 

keltett, hogy egy intéssel is képes volt irányítani a 

kecskehadat, ami elfoglalta az udvarukat). Olyankor 

mindig Bálint vigyázott ránk. Jobban visszagondolva 

inkább maradandó lelki sérüléseket okozott, mert X-

aktákat nézetett velünk, meg japán horrorfilmeket. 

Azóta se telik el olyan nap, hogy ne ellenőrizném a 

lépcsőt, mielőtt elindulnék rajta lefelé, hogy nem 

mászik-e rajta felfelé egy kicsavart testű, hosszú hajú, 

véres szájú szellem. 



 

 

Á, a régi szép emlékek! Hiába, sok idő eltelt azóta. A 

doboztévénk (miután már az egy teljes éven át bevált 

módszer, az alatta lévő komód fiókjainak csapkodása se 

hozta vissza a hangját) lapos tévé lett, így a horgolt 

térítőnek már nem volt helye rajta. Mindenesetre 

Andris, a két lábon járó horgolt terítő szombaton 

váratlanul beállított hozzánk. 

Ez idő tájt anya és apa a szokásos bevásárlóútjukra 

mentek, amit mi csak gyerek-megszabadulósdinak 

neveztünk, így mi, „gyerekek” rendkívül produktívan 

tölthettük a délutánt, vagyis a tévé előtt tespedhettünk. 

Ez volt az egyetlen program, amit veszekedés nélkül 

tudtunk csinálni Bálinttal. Jó, azért nem mindig, mert 

viszonylag gyakran felmerült az a probléma, hogy a 

Viasat Historyt vagy a Historyt nézzük. Mielőtt Andris 

beállított volna, felkészültem rá, hogy megküzdjek a 

távkapcsért és Múzeumi rejtélyeket nézzünk a 

Raktárháborúk helyett, ám a felkészülést feleslegessé 

tette, hogy egy: Petra hihetetlen (és egy kicsit ostoba) 

módon beleegyezett egy randiba Bálinttal, aki emiatt 

elérte a teljes zen állapotot, így üdvözült mosollyal az 

arcán (mintha még nyálcsíkot is láttam volna az állán) 

bámulta, amint Don Wildman egy sziámi ikerpár 

életéről mesél. És kettő: beállított Andris. 

Bálint úgy pattant fel a kopogásra, mintha Petra állt 

volna az ajtónk előtt egy szál bikiniben, októberben. 

– Csak a Bandika az. Partedli még annyira se 

méltatta, hogy ugasson rá – tessékelte be kedvesen 



 

 

Andrist a nappaliba, aki egyetlen embertől viselte el, ha 

Bandikénak szólították, a nagyanyjától. De tőle is csak 

azért, mert a hatalmában állt egy egész sereg gonosz, 

téglalap pupillájú kecskét ráuszítani. 

– Anyád a Bandika! 

– Az anyám tudtommal Ildikó – dobta vissza magát 

Bálint a megüdvözült pózba. 

– Szombat délután van, ember – vágott vissza Andris. 

– Miért vagy még pizsamában? 

– Neked mióta számít pizsamának a boxer meg a 

trikó? 

És bár évekkel ezelőtt ugyanígy piszkálták egymást, 

miközben én szótlanul néztem, nem tudtam nem 

észrevenni, mennyire nem illik ide Andris. Barátságos 

birkózás helyett kerülte Bálintot, alig akart rám nézni, 

és nem indult meg a konyhába, hogy kifosszon minket 

az édességtartalékainkból. 

Az volt az érzésem, hogy mondani akart valamit, de 

nem faggattam. Nem mertem, mert attól tartottam, 

hogy elijesztem. Szükségem volt az én balszerencsés 

baba társamra, főleg ezekben a beszédektől terhes 

időkben. 

Tehát ott ültem, Bálint és Andris között, mint annyi 

évvel ezelőtt, miközben Don Wildman felkonferálta a 

következő rejtélyes tárgyat. 

– Még nem unta meg a történelmet? – kérdezte 

Andris, miközben elhalászta Bálint öléből a sós perecet, 

amit a kenyeres kosár mögött találtunk, és lehet, hogy 



 

 

már azóta ott volt, mióta felépült a házunk. Az ízéből és 

az állagából legalábbis erre következtettünk. 

De attól még kapós volt. Bár az is megeshet, hogy 

utána a mosdó lesz kapós. 

– Nem lehet megunni! – pisszegtem le őket. 

Néhány percig csendben néztük, ahogy Al Capone 

börtöncelláját mutatják, aztán Andris megint 

megszólalt. Tiltakozásképpen felháborodva felnyomtam 

a hangerőt. 

– Tudjátok, mit nem lehetett megunni? Amikor volt 

normális rágcsálnivaló is nálatok, nem olyan, amit a 

kenyértartó mögül halásztatok ki. 

– Akkor, barátom, hoznod kellett volna magaddal – 

böfögte Bálint, és szabályosan kitépte Andris kezéből a 

perecet. Mindezt rajtam keresztül. Persze Andrist nem 

bántotta meg vele, sőt, vigyorogva átnyúlt mögöttem, és 

vállon verte Bálintot. 

– Nem vagy valami vendégszerető ember. 

– Vendégszerető ember vagyok, csak nem minden 

vendéget szeretek egyformán. 

A hirtelen becsapódó bejárati ajtó miatt 

felkiáltottam, mire Andris és Bálint felugrottak. A sós 

perec felrepült, Bálint pedig a kanapé mögé. Aztán 

ahogy a perec nyári esőként ránk és a szőnyegre zúdult, 

megpillantottuk anyát, aki súlyos szatyrokat 

egyensúlyozva lesett ránk. 

– Mi folyik itt? – kérdezte végül inkább meglepetten, 

mintsem dühösen. 



 

 

– Az rejtély – mondta Andris, majd illedelmesen 

elvette anya kezéből a bevásárlószatyrát. Az ajtóból 

állva kiintegetett apámnak is. 

– Igazi múzeumi rejtély – tápászkodott fel Bálint a 

kanapé mögül. 

Mivel nem volt az a rejtély, ami anyát kizökkentette 

volna a kocsiból a konyhába kerülő élelmiszer 

logisztikájától, Bálinttal mi is segítettünk a 

cipekedésben. 

Ez után az este után Andris olyan könnyedén 

visszacsöppent a Szabó család életébe, mint ahogy a 

horgolt térítőt a tévéről átraktuk az előszobaszekrényre. 

Senki sem kérdezősködött, csak elfogadta, hogy 

onnantól kezdve ott lesz a helye. 

Kicsit olyan volt, mint a vonatozásaim Kókusszal. 

Beletörődtem, hogy majdnem minden pénteken ott van, 

és bárhová ülhetek, akkor is megtalálja a módját, hogy 

csakis erre a tényre tudjak gondolni. 

Bár a múltkori eset után igyekeztem felszívódni, 

igyekezetem kábé annyira volt sikeres, mint XVI. Lajos 

és Mária Antónia szökése Párizsból. Mondjuk, az én 

szökésem azért kisebb téttel, álruha nélkül és nem 

éppen hintón zajlott. 

Lényeg a lényeg, Kókusz rám talált. Már az illatától 

is vörösödni kezdett a fejem. Azt vártam, hogy a 

cikizésemmel nyit majd, ehelyett a kissé hűvösebbre 

forduló időben kipirosodott arccal, egy nagyon apró 



 

 

mosollyal köszöntött. Persze csak addig bírta ki beszéd 

nélkül, amíg el nem helyezkedett mellettem. 

– Nem tudom, feltűnt-e – kezdett bele 

mondandójába, miközben a farmerdzsekije zsebeit 

ellenőrizte –, de a múltkor egy elég termetes répaszár 

akadt bele a hajadba. Arra gondoltam, hogy az azért 

mégse illik egy olyan aranyos lányhoz, mint amilyen te 

vagy, úgyhogy hoztam neked valami más hajdíszt. 

Még jó, hogy a kókuszillatra már akkor vörös voltam, 

amikor leült mellém. 

Kókusz kihúzta összeszorított markát a zsebéből, 

majd felém nyújtotta a tenyerét. Egy rózsaszín toll 

pihent rajta, amit egy apró fémcsont és egy hajkapocs 

fogott közre. 

– Az enyém? – kérdeztem bizonytalanul és halkan, 

mert attól tartottam, hogy ha hangosabban beszélnék, 

akkor a toll elröppenne. 

– Csak ha tetszik. 

Finoman megérintettem a tollat. Olyan selymes és 

puha volt, hogy kétség sem férhetett a valódiságához. A 

kis fémcsont pedig olyan pici és kurta volt, hogy 

igazából egy kis masninak tűnt. 

– Ez a rózsaszín toll gyönyörű. 

– Ez nem egyszerűen rózsaszín, hanem Dubarry-

rózsaszín – magyarázta Kókusz. – Mivel a múltkori 

múmiás beszámolódból úgy tűnt, hogy szereted a 

történelmet, utánanéztem, ki volt az a Madame Dubarry. 

És képzeld, XV. Lajos ágyasa. Egy híres francia 



 

 

porcelángyár, aminek nem jegyeztem meg a nevét, 

készített neki tálakat, amin gyakran feltűnt ez a 

rózsaszín. Egyébként Pompadour-rózsaszínnek is 

nevezik ezt az árnyalatot. Vicces, hogy Madame 

Pompadour szintén… 

– XV. Lajos ágyasa volt – fejeztem be helyette. – Az 

előbb én is egy francia uralkodóra gondoltam, XVI. 

Lajosra. 

– Mégis miért? 

– Nem érdekes. 

Kicsit bűntudatom volt, amiért azon törtem a fejem, 

hogyan tudnék meglépni Kókusz elől, miközben 

ajándékot hozott nekem, ráadásul egyszer se hozta 

szóba a múltkori esetet. 

– A kis csont – bökött rá a kisujjával – a múmiákat 

szimbolizálja. Szabad? – kérdezte, mire szó nélkül 

bólintottam. Egyik kezét a tarkómra tette. Ha lett volna 

mondandóm, ki nem préseltem volna a torkomon. 

Kókusz felemelte a hajdíszt, majd egy halk pukkanás 

kíséretében a kontyomba tűzte. Mosolyogva leengedte a 

kezét, de a másik továbbra is a tarkómon maradt. Hideg 

volt, és azok a fránya kis hajszálak, amik a nap végére 

mindig megtalálták a kiutat a szoros kontyból, az ujjaiba 

gabalyodtak. Kókusz kivételesen hallgatag volt. Ha nem 

egy utasokkal (főleg iskolából hazafelé tartó, zajongó 

kölykökkel) teli vonaton ültünk volna, akkor 

valószínűleg hallotta volna a szívdobogásom. Vagy csak 

nekem tűnt fülsiketítőnek? Talán ha az ember 



 

 

túlságosan sokáig tüdőz le kókuszillatot, abba 

tönkremehet a szíve? 

– Nem túl feltűnő? – kérdeztem, hátha elnyomhatom 

azt az idegesítő zajt, ami nem akart szűnni a 

mellkasomból. 

Kókusz lassan elengedett, majd megrázta a fejét. 

– Egyáltalán nem. Nagyon jól áll. Sokkal jobban, mint 

a múlt heti répaszár. És az feltűnőbb is volt. Különben 

ismerek egy fiút, aki egy sötétben világító gumimacit 

hord a nyakában – nevetett, majd felvont szemöldökkel 

az apró, neonszínű kerti törpékkel teli pólójára nézett. – 

Amíg mellettem vagy, addig nem kell attól tartanod, 

hogy felfigyelnek rád. 

– Az biztos – nevettem. 

– Amúgy a barátnőm, Olívia adta a kis csontot és a 

csatot a hajdíszhez. Hobbiból ékszereket csinál. 

Vajon így érezte magát Kleopátra is, amikor eljutott 

hozzá Marcus Antonius halálának álhíre? Jó, nem 

éreztem késztetést arra, hogy hirtelen beszerezzek egy 

mérges kígyót, és Kókusznak se kellett Julius Caesar 

fogadott fiával, Octaviussal szembenéznie, de valami 

nem stimmelt. 

Miután leszálltunk a vonatról, és Kókusz neonsárga 

táskája is eltűnt a szemem elől, hazafelé sétálva 

megpróbáltam felidézni magamban a dzsekijén szereplő 

összes rajzot. Ha én voltam a kontyos múmia, akkor 

mégis mi lehetett Olívia? Csak remélni mertem, hogy 

nem az a fránya, anatómiailag pontos szív. 



 

 

Budapest-Csipkebozótos-Diósvámhatár vasútvonal, 

péntek 15.30-as és 20.00-as járat 

A nap égette a vállam, ahogy hason fekve pedáloztam az 

úszómatracomon. A medence vize csábítóan hűvös volt. 

Miközben Andris megpróbált lelökni a matracról, 

nevetve leszökdeltem. Aztán Andris megvonta a vállát, 

és elúszott tőlem. 

– Ne menj el! – kiáltottam utána, de már sehol sem 

volt. 

A napot pedig eltakarták a felhők. A forróságból 

hideg, a medencéből pedig viharos tenger lett. Dubarry-

rózsaszín matracommal küzdöttem a szürke hullámok 

ellen, mígnem nekiütköztem valaminek. A sós víz csípte 

a szemem, a matrac kicsúszott alólam, és felkapta a 

szél. Megkapaszkodtam az első dologba, amit elértem. 

Kinyitottam a szemem, és rájöttem, hogy egy döglött 

bálnát használtam mentőövként. Sikítani akartam, de 

nem jött ki hang a torkomon. Ellöktem magam a 

bálnától, de egy nagyobb hullám rám sodorta. Valahogy 

mégis sikerült a felszínre úsznom. És amikor égő 

tüdőmbe levegő szökött, hirtelen mindent kókuszillat 

töltött be. Egy pillanatra azt hittem, hogy a bálnának 

van olyan szaga, aztán hirtelen valahonnan a horizont 

pereméről, a vízen száguldva felbukkant egy 

farmermintás vonat, nyomában szivárványos permetet 

hagyva előttem állt meg. Az ajtók kinyíltak, én pedig 



 

 

hirtelen bezuhantam egy ülésre. És egy négytőgyű tehén 

mellett találtam magam. 

– Beszélgessünk – múzott a tehén, aztán átváltozott 

Kókusszá. – Beszélgessünk, amíg meg nem halunk! 

Felpattant a szemem. A szobámban voltam, és 

teljesen elképedtem. Ez most egy rémálom akart lenni? 

Utoljára akkor álmodtam a döglött bálnáról, amikor 

kihúzták a nevem a halott igazgató kalapjából. Ja, meg 

amikor elkezdtem a gimit. Olyan ideges voltam a sok új 

arctól és helyzettől, hogy álmomban hetekig foszladozó 

cettetemekkel úszkáltam. Nem volt valami felemelő 

érzés. 

A mostani álom valamivel kellemesebb volt, mert 

nem rothadó vízi emlősök szaga derengett fel benne, 

hanem kellemes kókuszillat. És ugye az ember igyekszik 

az élet apró örömeire fókuszálni. Vagy kókuszálni? Mert 

azért azt beismertem, az, hogy Kókusz megajándékozott 

azzal az édes hajcsattal, kicsit túlnőtte az apró öröm 

kategóriát. 

Kintről bevilágított az utcai lámpa fénye. Az órámra 

néztem. Éjjel két óra és tizenhárom perc volt: én meg 

kókuszszagról, beszélő négytőgyű tehenekről, döglött 

bálnákról álmodtam, miközben ruhástul beszunyáltam, 

párnaként a retorikakönyvet használva. Nem is csoda, 

ha ilyen kesze-kusza esztelenséget álmodtam, főleg 

miután szerdán reggel, amikor az agyam még némileg 

nyugalmi állapotban van, az osztályfőnökkel találtam 

szemben magam. 



 

 

– Még mindig nem írtál legalább egy vázlatot arról, 

hogy miről fog szólni a beszéd? – kérdezte türelmesen, 

ám láttam rajta a kétségbeesés első jeleit, amit 

magamon is felfedeztem, akárhányszor postára, üzletbe 

vagy bármilyen más olyan helyre mentem, ahol meg 

kellett szólítanom valakit. Olyankor én is mindig a 

ruhám ujját gyűrögettem, vagy a zsebemben lapuló 

telefonomat szorongattam. 

– Elnézést, tanár úr – makogtam. – Még nem volt 

időm rá. 

Őszintén? Gyomrom nem volt rá. Meg aztán a 

vázlatot, amit Bálint meg Andris írt pár nappal azelőtt a 

műhelyben, mégse mutathattam be. Amikor Andris 

megint felbukkant nálunk, éppen felváltottam apát, 

mivel nem bírta hallgatni Bálint áradozását Petráról. Én 

meg úgy voltam vele, hogy kihasználom kedves bátyám 

reklám nélküli ASMR videóját, úgyhogy levonultam 

azzal az elképzeléssel, hogy megírom a vázlatot. Az 

elképzelés szép volt, de Bálint és Andris pillanatokon 

belül átvette az irányítást. És bármennyire is 

ragaszkodtak hozzá, mégsem építhettem fel a 

jótékonysági vásár beszédét arra, amikor építettek egy 

ribanc hóembert, hogy a szemben lakó Tündét 

bosszantsák vele. És arra sem, amikor Bálint lejárt 

tojáslikőrt ivott, és gyomorgörcsével küszködve nagyobb 

felfordulást csinált otthon, mint a gőzgépet feltaláló 

James Watt a történelem időnként zavaros folyamában. 

Oké, Bálint „felfordulása” nem hozott magával semmi 



 

 

olyan jelentős dolgot, mint az ipari forradalom. Inkább 

demonstrálta a Szabó háztartás többi lakójának Bálint 

betegségtűrő határait, amit igazából már az is 

átszakított, ha kicsit bedugult az orra. 

Tehát beszédem még nem volt, de mivel abban a 

szerencsés helyzetben voltam, hogy egy olyan iskolába 

jártam, amelyik lépést tartott a modern technológiával 

(még Instagramja is volt, sőt rádiója is, amitől minden 

ebédszünetben migrénem volt), könnyen 

visszanézhettem a suli honlapján precízen dokumentált 

összes karácsonyi vásár műsorát és beszédét. 

Értelemszerűen Blöööhblutty kivételével. Szóval a 

Naggyal való találkozás arra ösztönzött, hogy 

végignézzem az összes szónokot. Némelyiken látszott, 

hogy ideges, némelyiken látszott, hogy nem érdekli, mit 

beszél, némelyik felolvasta, némelyik durván izzadt, 

némelyik karizmáját pedig Gandhi is megirigyelhette 

volna, de lefogadom, hogy egyikőjük se volt hajlamos 

arra, hogy már egy sima felelésnél összeessen. Vagy 

akár attól is rosszul érezze magát, ha egy olyan lány jön 

oda hozzá megkérdezni a leckét, akit amúgy születésétől 

kezdve ismer. Pedig ez történt. Ráadásul Gabinak eszébe 

jutott az atlaszom, amit még tavaly adtam neki kölcsön, 

és a joghurtos, büfés incidens után le is mondtam arról, 

hogy visszakérjem tőle. Nem fűzök nagy reményeket 

ahhoz, hogy ígéretét betartja, és tényleg megveszi, 

valószínűleg már el is felejtette, de azért jólesett. 

Vicces, hogy Andrison kívül igazából egyik balszerencsés 



 

 

babával se barátkoztam össze. Talán ők már el is 

felejtették, hogy azok lennének? Vagy azért nem 

barátkoztak velem, mert éppen szerették volna 

elfelejteni? 

Én nem tudtam. Elég volt ránéznem a 

retorikakönyvekre vagy a laptopom képernyőjéről 

dumáló izzadó gyerekre, aki az ajándékozás öröméről 

beszélt, és azonnal beugrott. Ha tükörbe néztem, akkor 

szinte láttam a homlokomra tetovált óriási 

balszerencsés baba címkét. 

Fáradtan becsuktam a retorikakönyvet, és 

lehajtottam a laptopom tetejét. Megdörzsöltem a 

szemem, és meggumisodott mozdulattal az 

éjjeliszekrényem felé navigáltam magam. Az ágy szélére 

ülve felkapcsoltam a glóbuszom fényét. A politikai 

térképet felváltotta a domborzati, a szobámban 

uralkodó sötétséget pedig a meleg félhomály. 

„Olyan vagy, mint az apád!” Ezt legalább annyiszor 

hallottam már életemben, mint a „csöndes vagy” 

minden létező szinonimáját. 

A családban apa volt a csendes megfigyelő, anya 

pedig a zajos cselekvő. Így az ajándékozás nagyjából úgy 

zajlott, hogy amikor eljöttek a születésnapok és a 

karácsony, mindenki apához fordult, mert hihetetlen 

pontossággal visszaemlékezett arra, ha valaki csak 

halványan is, de utalt valamire, amire szüksége volt. 

Néha már attól tartottam, hogy az állandó olaj meg 

mindenféle egyéb autónedv, ami a munkaruháját vagy 



 

 

egy tucat Rorschach-teszttel borította, igazából csak 

álca, és apa egy gondolatolvasó. Más magyarázatot nem 

láttam arra, hogy akárhányszor kicsomagoltam valamit, 

annak annyira örültem, hogy még Bálintot is 

megölelgettem. Ami nálunk azért már az extrém öröm 

egy kimagasló példája. De ez történt, amikor tavaly 

karácsonykor kicsomagoltam a glóbuszom. 

Ahogy elmélázva forgattam, azt kívántam, bárcsak 

olyan egyszerűen gyulladna fel a fény a fejemben a 

beszéddel kapcsolatban, amilyen egyszerűen a glóbusz 

világosodott ki. Csak egy gombnyomás, és megállás 

nélkül ömlenének belőlem a szavak. Pontosan úgy, mint 

Kókuszból. Várjunk csak… 

– Kérlek, segíts nekem megírni azt az átkozott 

beszédet! 

Annak ellenére, hogy mindenféle hadüzenet nélkül 

támadtam rá a vonaton, semmi kétség, hezitálás vagy 

türelmetlenség nem volt a hangjában, amikor válaszolt. 

Olyan egyszerűen és gyorsan vágta rá, hogy „szívesen”, 

mintha azt kérdeztem volna tőle, hogy elfogadna-e egy 

húsz évre szóló vonatbérletet ingyen, hogy még több 

emberrel beszéljen, esetleg még többől kényszerítse ki a 

beszédet. 

– Ilyen egyszerűen? – kérdeztem döbbenten. Igazából 

nagyobb ellenállásra számítottam. Nem is tudom, miért, 

hiszen Kókuszról volt szó, aki idegen nénikkel dumált, 

és segítette fel őket a vonatra, amiért aztán egy csokor 

répát kapott. Lehet, hogy nem is kellett élelmiszert 



 

 

vásárolniuk. Kókusz annyira kedves és laza volt 

mindenkivel, hogy igazából nem csodálkozhattam Olívia 

létezésén. 

Akaratlanul is a kabátjára rajzolt szívre néztem, 

majd az anatómiai atlasz is eszembe jutott. Biztosan azt 

is tőle kapta. 

– Megígértem, hogy miután múmiává változtatlak, 

megoldjuk a többi problémát is, nem? – kérdezett 

vissza. És igazából a Dubarry-rózsaszín toll kissé 

elhomályosított minden más emléket, de azért valami 

derengett. 

– Nem ígérted, csak mondtad. 

– Ha mondok valamit, azt komolyan is gondolom. 

Ahogy az ígéreteket is komolyan gondolom – jegyezte 

meg határozottan, miközben a rajzolt szívre tette a 

kezét. – Az én műkincs értékű farmerdzsekimre 

esküszöm, hogy a személyes duguláshárítód leszek. 

Arcomat a kezembe temetve felhördültem. 

– Úgy tudtam, hogy ez rossz ötlet! 

– Bocsi! De nem hagyhattam ki – nevetett, majd az 

ujjaim közötti rést kihasználva a szemembe nézett. – 

Amúgy komolyan gondoltam, Lea. Nem írom meg 

helyetted, de szívesen segítek. És van is egy ötletem, 

hogyan fogod megírni a legjobb beszédet. Gyere! 

Kókusz felállt, és a csuklómnál fogva felhúzott. Rám 

segítette a kabátomat, majd a vonat ajtajához terelt. 

Nem engedte el a kezem, míg ott álltunk és elsuhant 

mellettünk két falu. Ha hirtelen kiüríti a táskáját, és a 



 

 

fejére húzva azt mondja, hogy most kiraboljuk ezt a 

vonatot, követtem volna, miközben vidáman kiabálom, 

hogy én vagyok Jesse James. 

Talán Kókusz elkábított a kókuszillatával, talán nem 

ébredtem fel a döglött bálnás álmomból, de attól azért 

megkönnyebbültem, hogy végül nem raboltuk ki a 

vonatot. Bár lehet, hogy az jobb ötlet lett volna (ha 

börtönbe kerülök, nem kellene a beszéddel 

foglalkoznom), mint leszállni Csipkebozótoson. 

A csipkebozótosi állomás a falutól nagyjából fél 

kilométerre lehetett, és leginkább egy szebb időket is 

megélt szocialista buszmegállóhoz hasonlított. Vagy egy 

szuperhősfilm főgonoszának sufnijához. Valószínűleg az 

is volt, mármint szocialista buszmegálló, mielőtt 

újraindították a Budapest-Diósvámhatár vasútvonalat, 

amit Csipkebozótos felezett el, így a buszmegálló 

megkapta a vonatállomás címet, de csak annyiban, hogy 

a falu neve alá készült egy vonatállomás tábla. Ha 

sötétben jött erre az ember, akkor csak a világító 

állomás betűket látta. A rozsdás pléhbódé falait pedig a 

modern korra olyannyira jellemző „dögölj meg Jani”, és 

„Piri egy kurva” stílusú feliratok borították. Nem éppen 

az a hely, ahol szerelemlakatokat talál az ember. Viszont 

rengeteg autó és bicikli parkolt mellette a faluból 

Budapestre ingázó emberek miatt. 

Nevét valószínűleg a határt itt-ott pöttyöző 

csipkebokrokról kapta, amik itt-ott pöttyözőből mára 

olyannyira elvadultak, hogy alkalmasak lettek volna 



 

 

arra, hogy a herceg útját állják Csipkerózsika tornya 

elől. Valószínűleg sikeresebben helyt is álltak volna, 

mint a mesében. 

– Mit keresünk itt? – kérdeztem gyanakodva, mivel 

kezdett leesni, hogy egy olyan fiúval állok a semmi 

közepén egy szocialista buszmegállóból vonatállomássá 

avanzsált rozsdakupac mellett, akit magamban 

Kókusznak hívok. Nem sok mindenben voltam biztos, ha 

nem történelmi tényekről volt szó, de le mertem volna 

fogadni, hogy a Kókusz nem tartozik az 

anyakönyveztethető keresztnevek közé. És azt, hogy 

nincs szentje sem. 

– Ismered a Csipke Pékséget? – indult el a falu 

irányába, én pedig követtem, mert a következő vonatra, 

ami elrobog errefelé, még legalább harminc percet 

kellett várni. 

– Igen. 

Amióta az eszemet tudom, mindig a Csipke Pékség 

lógóját kapartam le a krumplikenyér tetejéről. 

– Na és azt tudod-e, hogy a pékségnek van egy 

mintaboltja a templom melletti halastóval szemben? 

– Nem. 

Kókusz mosolyogva feléin fordult. A tekintete 

egészen addig időzött a hajamon (valószínűleg a 

kontyba tűzött tollat nézte), amíg meg nem botlott egy, 

a földből kiálló vasdarabban. Valószínűleg a falut jelző 

tábla helye volt, ami már valamelyik csipkebozótosi 

nappali falán díszelgett kreatív születésnapi ajándék 



 

 

gyanánt. Diósvámhatáron rendszeresen kidöntötték 

vagy egyszerűen kivágták a táblákat. Nem tetszett, hogy 

egyirányú az utca? Kölcsönkérted a haverodtól a flexet, 

és készen volt a kétirányú utca. Így működtek a dolgok. 

Ezek szerint Csipkebozótos nem sokban különbözött 

Diósvámhatártól. 

– Hát, most abba a mintaboltba megyünk, hogy 

feltankoljunk, mielőtt elindulunk a tökéletes 

beszédtémád felkutatására. Amúgy mit mondtál a 

múltkor? Milyen beszéd is ez? Bocsi, hogy kérdezem, de 

akkor egy kicsit leesett az állam attól, hogy te is tudsz 

mérges lenni. 

– Nagyon vicces. 

– Tényleg az volt. 

– Az nem lesz vicces, ha az idegességtől én leszek 

Blöööhblutty. 

– Ha most azt mondom, hogy három éve még a 

művészeti sulink folyosói is a Blöööhbluttytól voltak 

hangosak, akkor jobban megijedsz attól, hogy egy rakás 

ember elé állj? 

– Azt hiszem, lehetetlenség annál jobban félni, mint 

ahogy én félek. 

– Az jó! – karolt át Kókusz. – Akkor ennél rosszabb 

már nem lehet a helyzet, nem? 

Igazából már attól is rosszabbnak éreztem, hogy 

azzal próbál vigasztalni, hogy ennél rosszabb már nem 

lehet. Mindig lehet rosszabb. Ezt már akkor 

megtanultam, amikor óvodában és általánosban 



 

 

Kukának hívtak, aztán gimiben hirtelen Szótlan 

Szentfazék lettem. Miért akkora baj az, ha az ember 

nem szeret beszélni? Az meg miért baj, ha szeret 

templomba járni? Mármint én se hívom az 

osztálytársaim nagy részét Bőbeszédű Plázamajomnak. 

És az végképp ki van zárva, hogy Gabit Gótikának, Danit 

meg Dadaninak hívjam. Vagyis ha meg mertem volna 

szólítani őket, biztosan nem így hívtam volna őket. 

A „mindig lehet rosszabb” mentalitás miatt tudtam 

újra és újra bemenni az iskolába olyan esetek után, mint 

a múltkori törióra. 

Szóval bocsáss meg, Kókusz, amiért kételkedtem a 

szavaidban. Meg aztán itt vagyok Csipkebozótoson, 

nagyjából harminc kilométerre Diósvámhatártól és 

majdnem fél kilométerre magától a falutól. És millió 

félévnyire attól, hogy ne legyen halálfélelmem a létező 

összes előttem álló párbeszédtől. Meg attól, hogy 

Kókusznak van barátnője. 

– Szóval, mi a téma? – ismételte meg a kérdést, 

miközben elengedte a vállam, és elértünk Csipkebozótos 

első házaihoz. 

– A karácsonyi jótékonysági vásár megnyitóbeszédét 

kell megtartanom – mondtam, és már attól, hogy ezt így 

hangosan is kimondtam, a végén elcsuklott a hangom. 

– Akkor a karácsony szépségéről kell beszélned – 

vakargatta meg az állát Kókusz, miközben eltekert 

mellettünk egy bácsi, akinek egy kukoricával teli vödör 

lógott a kormányán és még egy a csomagtartóján. 



 

 

– Jó napot! – intett neki Kókusz, mire a bácsi 

legnagyobb meglepetésemre visszaszólt neki. 

– Már megint itt vagy? – dörmögte. – Julika igencsak 

fog neked örülni! 

Azzal a bácsi amolyan autósüldözéses kanyart vett, 

és mellénk gurult. 

– Vigyél a nagyapádnak kukoricát! 

Kókusz nem találta furcsának az utasítást. 

Belemarkolt a vödörbe, kihalászott belőle vagy tíz cső 

kukoricát, és a táskájába süllyesztette. 

– Köszönjük szépen! 

– Köszönheti is! A múltkor nem jött el a 

borkóstolóra. 

– Más dolga akadt – mondta Kókusz kissé kelletlenül. 

– Majd cserébe küld Szandinak néhány új szárnyast! 

– Isten mentsen meg Jenő szárnyasaitól! – csapott a 

kormányára a bácsi, majd megemelte a kalapját, és 

elgurult mellőlünk. – Már így is annyi van neki otthon 

azokból a csipogó szarokból, hogy lassan éttermet 

nyithatna! – kiabált még vissza, mielőtt eltűnt volna a 

kukoricásban. 

Ha nem láttam volna néhány kukoricaszemet a 

lábunk alatt, akkor azt hittem volna, hogy ez az egész 

meg se történt. Mintha a bácsi Chihiro 

Szellemországából tűnt volna fel. 

Igazából a környék összes faluja egy kicsikét 

Szellemországnak tűnt. 



 

 

Hajnalban kiürültek, este pedig ismét megteltek. 

Szerettem falun élni. Szerettem a nyugalmat, és ha 

bárkinek is elmondtam volna, hogy a világon a legszebb 

hang számomra a kombájnok hangja, a Szótlan 

Szentfazéknál rosszabb gúnynevet is akasztottak volna 

rám. Egyszer unalomból utánaolvastam a 

mezőgazdasági gépek történetének. A régi gépek, amik 

végül kikövezték az önvezető, sorkövető traktorok és 

kombájnok útját, legalább olyan lenyűgözőek voltak, 

mint a mai modern technika vívmányai. Igazi régészeti 

leletek, amiken hihetetlen fejlődést követhetünk 

nyomon. A gőzmeghajtású traktoroktól kezdve, az 1800-

as évek végi benzinesen át, az 1917-es Fordsonokonig, 

amiket a „szántóföldek T-Modelljének” is neveztek, 

legalább annyira lenyűgöztek, mint az ókori egyiptomi 

temetkezés vagy Pompei és Herculáneum tufába zárt 

története. Istenem, ha tehettem volna, egész álló nap 

csak történelmi adatokat szívtam volna magamba! 

– Minden okés? – szólított meg hirtelen Kókusz. Csak 

ekkor tűnt fel, hogy addigra már egy pékség előtt 

álldogálunk. – Nagyon csöndes voltál. Mármint a 

szokottnál is csöndesebb. 

– Traktorokra gondoltam. 

Kókusz elnevette magát. 

– Hát persze. 

Azzal kitárta előttem a pékség ajtaját, ahonnét 

meleg, sülő kenyér és vanília illata kúszott az orromba. 



 

 

– Készülj fel életed legfinomabb sajtos rolójára – 

mutatott meghajolva a nyálcsorgatóan megpakolt 

pultokra. 

Hihetetlen, de életemben először úgy éreztem, hogy 

soha többé nem jöhetnek rossz dolgok. 

– Miért választottad a répatortát? – kérdezte Kókusz, 

miután a kicsi kerek asztalunkat Julika néni elképesztő 

mennyiségű kóstolóval pakolta tele. A kukoricás bácsi 

nem hazudott, a néni tényleg nagyon örült Kókusznak. 

Állandóan a kis drágájának szólította, és mivel 

Kókusszal voltam, az áldása rám is átszállt. Kis drága 

lettem, ami jobban tetszett, mint a Szótlan Szentfazék. 

– A répatorta ez egyik legrégebbi desszert – nyeltem 

le életem legfinomabb répatortájának első kóstolóját. – 

Hmmm, és ez valami hihetetlenül finom! 

– Örülök, kedveském! – szólt ki a pult mögül Julika, 

amivel majdnem a frászt hozta rám. 

Kókusz nevetve tömte magába a sajtos rolót. Az 

étkezési módja kicsit hasonlított a bátyáméra, de amíg 

Bálintnál undorítónak találtam, addig Kókusz 

kifejezetten aranyos volt hörcsögpofival. 

– Gondolom, régen nem citromos mascarponéval 

ették – nyelte le a falatot. A szája sarkában ott maradt 

egy kis sajt. 

– Igazából cukor helyett répával édesítettek. 

– Micsoda szomorú világ lehetett. 

– A cukor Indiából származik, de képzeld el, csak a 

keresztes hadjáratok során jutott el Európába. 



 

 

Spanyolországban hatalmas cukornádültetvények lettek, 

és a XIV. és a XV. században a jómódú családoknál már 

fogyasztottak is cukrot. Aztán egy német kémikus az 

1700-as években cukrot talált a répában, így elkezdődött 

a répacukorgyártás. Két faluval odébb, Kerekistókházán 

hatalmas répacukorföldek vannak. 

– Igen, halmokban áll a cukorrépa. Olyan, mintha egy 

rakás aszalt fej lenne felhalmozva. 

– A zsugorított fejekre gondolsz? – vontam fel a 

szemöldököm, miközben egy újabb falat isteni 

répatortát szúrtam a villámra. – Az a dél-amerikai 

bennszülött törzsek specialitása volt. Zanzáknak is 

nevezték őket. Képzeld, amikor a kalandvágyó 

felfedezők elindultak, olyan kereslet lett a zsugorított 

fejek után, hogy hamisították is őket. 

– Gondolod, hogy azok a felfedezők kulcstartóként 

hordták őket? – könyökölt az asztalra Kókusz. – Vagy 

pénztárcának? 

– Hát, Andris nagyanyjának volt egy nagyon furcsa 

kulcstartója, amit egy helyi művész készített, és diót 

akart ábrázolni, de inkább egy zanzára hasonlított. 

Nagyon féltünk tőle, úgyhogy Andris ellopta a 

kulcstartót, és bedobta a bányatóba. 

– Beszéltél Andrissal? – csillant fel Kókusz szeme. 

– Meglepő, de Andris a postás temetése után elhívott 

a Punnyadóba. És azóta rendszeresen felbukkan nálunk. 

Nem tudom, mi ütött belé. De örülök neki. 



 

 

– Így legalább nem kell aszalt fejet csinálnod Andris 

fejéből. 

– Pedig olvastam róla, hogyan kell. Képzeld, a fejet 

hátulról… 

– Oké, hagyjuk az aszalt fejeket! – fintorgott Kókusz. 

– Most a stanglimra kell koncentrálnom – jelentette ki 

ellentmondást nem tűrő hangon, aztán a stanglit 

belenyomta az előtte gőzölgő kakaóba. 

– Fúj! – hőköltem kissé hátra. 

– Semmi baj, kedveském – nyugtatott meg Julika néni 

a pultokat törölgetve. – Mindig így eszi a stanglit. 

– Ettől indulnak be a fogaskerekeim, hogy tudjak 

neked segíteni a beszédben. 

És mi a fene? Nem indult be a túlélési ösztönöm a 

beszéd említésére. Lehet, hogy csak elnyomta az undor, 

amit a szottyadt stanglik látványa okozott. 

Miután Julika néni felcsomagolt minket még egy 

hétre elegendő péksüteménnyel, amit Bálint úgy fog 

magába tömni, mint Partedli a szaftos kutyaeledelt 

(csak nem olyan kulturáltan), elköszöntünk tőle („Kis 

drágáim, nagyon hamar gyertek vissza!”), és jóllakva 

kiléptünk az utcára, Kókusz felé fordultam. 

– És most? 

– Most szépen előveszed a mobilod, odamész ahhoz a 

bácsihoz – fordított az utca másik végében sétáló 

emberkéhez és megkérdezed tőle, hogy mit szeret és mit 

nem szeret a karácsonyban. Majd újra felteszed a 

kérdést annak a néninek – mutatott a háza előtt 



 

 

faleveleket bezsákozó idős hölgy felé utána azt a 

leveleket égető tagot kérdezed meg. És mindezt 

felveszed a mobiloddal. 

– Az nem fog menni! – tiltakoztam cincogva. Hiszen 

az is gyatrán ment, ha egy egyszerű pékségben kellett 

kérnem valamit! Az előbb a tanúja is volt annak, hogy 

kétszer is meg kellett ismételni, mikor répatortát 

kértem. 

Kókusz végül mosolyogva maga felé fordított. Kezét a 

vállamon hagyta. Vagy ettől, vagy a türelmesen arcára 

ragasztott mosolytól, de úgy éreztem magam, mint 

ahogy az első filmvetítések alkalmával érezhették 

magukat az emberek. Egyszerre lenyűgözött és 

megrémített. 

Kókusz a vállamnál fogva a halastóhoz kísért. 

Leültünk az egyik padra, aminek az ülőkéje olyan 

alacsonyan volt, hogy inkább guggoltunk, mintsem 

ültünk. 

– Miről mondanál beszédet? – kérdezte, miközben a 

cipőinket bámultam. Az én barna bokacsizmám 

végtelenül unalmasnak tűnt az ő fehér edzőcipőivel 

szemben, amire vakondokat rajzolt. Ez eddig hogy nem 

tűnt fel? 

– Gondolom, az ünnepi hagyományok eredetéről – 

motyogtam. 

– Sejtettem – nevetett Kókusz. – Figyi, én órákig 

elhallgatnám, ahogy a töriről beszélsz, főleg most, hogy 



 

 

végre megszólaltál, de gondolom, nem az a cél, hogy 

történelem-előadást tarts. 

– Akkor annyi lesz a beszéd, hogy boldog karácsonyt 

mindenkinek – durcáskodtam. – Annyit talán kibírok 

anélkül, hogy összeesnék, mint a múltkor a töri-

kiselőadás közben. 

Kókusz hümmögött egy sort, majd felvett egy követ a 

cipője mellől, és bedobta a halastóba. Ha voltak is benne 

még halak, akkor most biztosan csalódtak, amiért csak 

egy kő pottyant a vizükbe. 

Irigyeltem őket, mert az én vizembe inkább egy 

hatalmas szikla pottyant. 

– Az elég avantgárd húzás lenne – mondta Kókusz, 

majd a táskájába nyúlva előhúzott egy kukoricát, és a 

pad szélének nyomva lemorzsolt róla néhány szemet. A 

kezébe söpörte, aztán felém nyújtotta őket. Kissé 

elcsodálkozva lestem a sárga szemeket. 

– Dobd őket a vízbe! – utasított Kókusz, mire 

felsóhajtottam, fogtam a kukoricaszemeket, és mindet a 

vízbe szórtam. 

– Tudod, nem olyan régen az egyik ismerősömmel… – 

Kókusz hirtelen elharapta a mondandóját, és a 

kukoricaszemekre ráharapó koi pontyokra nézett, amik 

az addig nyugodt vizet felkavarva csapkodtak a 

kukoricaszemekért, aztán mosolyogva folytatta. – 

Igazából egy barátommal történt a dolog. Mármint 

remélem, hogy nevezhetem annak. Szóval ültünk a Déli 

pályaudvaron, és galambokat etettünk három órán át. 



 

 

Oké, a három órából csak tíz percig etettük a 

galambokat, a maradék időben pedig a pályaudvaron 

szaladgáló embereket néztük. Amíg szó nélkül ültünk, a 

barátomnak megállás nélkül dobolt a lába, de sosincs 

tudatában annak, hogy ezt csinálja. Olyan, mint amikor 

te a hajaddal játszol. Mindegy, szóval ahogy ott ültünk, 

megállapítottam, hogy mi, emberek mindannyian 

galambok vagyunk. És most látom, hogy pontyok is 

vagyunk. 

– Állítólag az ókori babiloni király, Nabukodonozor 

hét évig élt úgy, hogy állatnak hitte magát. De a 

történészek szerint a szifilisz miatt lehetett. Vagy simán 

megbolondult. 

– Nincs szifiliszem – húzta fel az orrát Kókusz. – És 

dilis sem vagyok – tette hozzá. 

Felvont szemöldökkel felé fordítottam a fejem. 

– Oké, csak minimális mértékben vagyok dilis – 

viccelődött –, de a lényeg az, hogy ahogy a galambok 

képesek a pizza széléért kockáztatni azt, hogy egy idióta 

seggbe rúgja őket, vagy a halak képesek kukoricáért 

feljönni a biztonságos mélységből, nekünk is képesnek 

kéne lennünk arra, hogy bármit megtegyünk azért, amit 

szeretnénk. 

– Én nem szeretnék beszédet mondani. 

– Mi szeretnél lenni? 

– Hát, nem Szótlan Szentfazék, hanem régész. 

– Na, akkor meg kell tanulnod úgy elkérni a 

melletted hasaló régésztől az ecsetet vagy tudom is én, 



 

 

mit, hogy nem leszel rosszul. Képzeld el, hogy összeesel, 

rázuhansz egy felbecsülhetetlen értékű leletre, és 

tönkreteszed. Szóval ha nem akarsz olyan régész lenni, 

aki azért kerül be a híradóba, mert ráfeküdt egy 

múmiára, akkor nagyon gyorsan szembe kell nézned a 

beszédtől való félelmeddel. Legyél olyan régész, akinek 

saját műsora van! 

– Jó – adtam meg magam végül, mire Kókusz 

leeresztve nézett rám. 

– Csipkebozótos közepén egy halastó mellett 

összehozok neked egy ösztönzően hergelő beszédet, erre 

egy sima jót kapok cserébe? 

– A galambetető barátodnak is elrögtönözted ezt a 

sztorit? 

– El – ismerte be Kókusz a tarkóját vakarva. 

– És mit mondott? 

– Azt, hogy nem vagyok normális. De most nem ez a 

lényeg! 

– Akkor mégis mi a lényeg? 

Kókusz őrült tudós hajjal, őrült tudós módjára 

pattant fel. 

– Hát az, hogy most felállsz és megteszed, amit 

mondtam. Mert ahogy azt már mondtam, én szívesen 

elhallgatom, hogy aszalt fejekről meg szőnyegként 

felcsavart lápi múmiákról beszélsz, de ennek a 

karácsonyi beszédnek olyannak kell lennie, ami érdekli 

az embereket. Ha érdekli az embereket, akkor jó élmény 



 

 

lesz. Ha jó élmény lesz, akkor bátrabban beszélsz majd, 

így egyenes út vezet a töris műsorokhoz. 

Kókusz mögül már csak egy képletekkel telefirkált 

tábla hiányzott. Bár ha felbukkant volna, akkor asszem, 

azonnal sarkon kellett volna fordulnom, és kezdhettem 

volna az ellenkező irányba rohanni. 

– Még mindig nem értem, mi köze van a sétáló 

bácsinak, seprő néninek és levelet égető férfinek az 

egészhez. 

Kókusz a homlokára csapott, majd egy hatalmasat 

sóhajtott. 

– Hát az, hogy picikét elszakadj a töritől! Abban 

túlságosan otthonosan mozogsz, ezért van időd más 

dolgok miatt izgulni. Ha elmondod a beszéded, akkor az 

emberekről kell szólnia. Mert egyrészt a karácsony is 

arról szól, másrészt, ha emberek történetét meséled, 

akkor rájuk gondolsz. Ott fogsz állni a színpadon, és 

arra fogsz gondolni, hogy… 

– A közönségben mindenki meztelen? 

Kókusz egy pillanatra kizökkent. Kérdőn nézett rám, 

majd megrázta a fejét. 

– Mi?! Nem! Arra fogsz gondolni, hogy ha tőlük 

kérdezted volna meg azt, amit az általam kiválasztott 

emberektől, akkor vajon ők mit válaszoltak volna. Bár a 

meztelenség se rossz, de szerintem az inkább zavaró. 

Mármint ha arra próbálnék gondolni, hogy néz ki az 

ofőm pucéran… Hát – szívta a fogát –, asszem, hamar 

kidőlnék. Szóval annyira leterheled az agyad, hogy 



 

 

közben nem is lesz időd olyasmire gondolni, hogy 

mennyire nem akarod ezt az egészet. Észre sem veszed, 

és már le is tudtad a beszédet. 

Kókusz lelkesedése és segíteni akarása adott egy 

olyan önbizalomlöketet, amilyet utoljára akkor 

érezhettem, amikor először használtam bilit. És hát 

végső soron abból is jól jöttem ki, így engedtem, hogy 

Kókusz felhúzzon, és a gyanútlan bácsihoz kísérjen 

(vagyis inkább odatoljon). Meg aztán más ötletem nem 

volt. 

Szegény bácsi úgy nézett ránk a szemüvege mögül, 

mintha arra várna, hogy gyomorszájon vágjuk, 

elvesszük tőle a sétabotját, majd a leveleket égető férfi 

tűzkupacára dobjuk vele együtt. 

Mivel elfelejtettem, hogy mit is kellett kérdeznem, 

olyan arcot vághattam, amitől szegény gondolatban már 

azt is hozzátette, hogy Kókusszal új hagyományt 

teremtünk, és majd az ő csontjából készítjük december 

13-ra Luca székét. 

– Elnézést a zavarásért – szólította meg Kókusz 

udvariasan –, de éppen egy házi feladaton dolgozunk, és 

azt szeretnénk megkérdezni, hogy mit szeret és mit nem 

szeret a karácsonyban. 

Kókusz oldalba bökött, én pedig bólogatni kezdtem. 

– És milyen hagyományaik vannak? – böktem ki 

hirtelen. 

Bár a bácsi még mindig úgy nézett ránk, mintha az 

előbb felsorolt dolgokat bármikor megtehetnénk vele 



 

 

(valószínűleg ezért szorította elfehéredett kézzel a 

sétabotját, vagy azért, mert le akarta verni vele a 

vesénket), de válaszolt. Ahogy a néni is, és a falevelet 

égető férfi is, meg még vagy öt másik ember, ugyanis 

Kókusz addig küldött rájuk, amíg az utolsó két 

alkalommal sikerült olyan hangerővel feltennem a 

kérdést, hogy nem kellett megismételnem. 

Mire végeztünk, úgy éreztem magam, mint egy 

normális ember, leszámítva azt, amikor átrohantunk a 

kukoricaföldeken, hogy picit rövidítsünk az úton, és 

elérjük a nyolcas vonatot. Szinte bezuhantunk az ajtón. 

– Mondtam – lihegtem –, hogy azt a párt már ne 

kérdezzük meg! 

Kókusz lehajtotta a kerékpártartókkal szembeni 

üléseket. Az egyikre ledőlt, a másikat megpaskolta. 

Lerogytam mellé. 

– De ők adták a legérdekesebb választ. 

– Azt a választ, amit nem használhatok fel a 

beszédben, mert akkor tizennyolcas karika kéne rá. 

– Pont ettől érdekes. 

Fáradtan felnevettem, majd ahogy elindult a vonat, a 

fejem Kókusz vállára pottyant. 

Foghattam volna arra is a dolgot, hogy 

megpróbáltam Kókuszt T-Rexnek nézni, és abban 

reménykedni, hogy ha nem mozdulok meg, akkor nem 

veszi észre, hogy ott vagyok, és talán örökre ott 

maradhatok. Vagyis nem örökre! De legalább annyi 



 

 

időre, amíg én is ugyanolyan kókuszillatú nem leszek, 

mint ő. 

– Ne haragudj! – győzött végül az az átkozottul betoji 

lelkem, és már emeltem volna is fel a fejem, amikor 

Kókusz ráhajtotta a saját fejét. 

– Tök jó párna lenne a kontyodból. Lehet, hogy 

amikor leszállunk, levágom, és hazaviszem. 

– De a Dubarry-rózsaszín hajdíszt kérem! 

– Ez természetes – nevetett Kókusz. 

Aztán elcsendesedtünk, és a szemközti ablakról 

visszaköszönő tükörképünket bámultuk. Kókusz 

kiöltötte a nyelvét, mire én is követtem a példáját. 

Amikor bandzsított, én is bandzsítottam. Majd felemelte 

a fejét, és felém fordult. Tudta, hogy látom őt, én meg 

tudtam, hogy vár valamire. 

– Tudod, mit mondtál, amikor először találkoztunk? – 

csipkelődött. – Azt, hogy szép a szám. 

– Biztos vagyok benne, hogy nem ezt mondtam. 

Különben se hallhattad, mert a vonat zajától még én 

magam se hallottam. 

– A nagyanyám mindig nagyon halkan beszélt. A 

nagyapám idegeire ment vele. Aztán kiderült, hogy a 

nagyinak torokrákja van. Megműtötték, teljesen elment 

a hangja. Sokat voltam vele az utolsó hónapjaiban, így 

elég jó lettem szájról olvasásban. A nagyapám persze 

csak morgott miatta, de emlékszem, hogy egyszer, 

amikor azt hitte, hogy senki sincs otthon, elsírta magát. 

Tudod, a mama nagyon szépen énekelt, de a papa 



 

 

mindig azt mondta neki, hogy majd a pokolban káráljon, 

sátán! 

Felvontam a szemöldököm. 

– Ez nem túl kedves. 

– Á – legyintett Kókusz – imádták egymást. Papa 

mindig sátánnak vagy sárkánynak hívta, a mama meg 

Tatának. Mindegy, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy 

miután mamának elment a hangja, még akkor is 

énekelte a dalait. Ekkor tanultam meg szájról olvasni. 

Szóval teljesen biztos vagyok benne, hogy azt mondtad. 

– És ezt most miért mondod? – fordultam felé. 

– Mert ez most olyan helyzet, ami csókért kiált. 

– Csak a helyzet olyan? – hajoltam hozzá közelebb. 

– Nem, a lány is olyan. 

Életem első csókja nem is lehetett volna jobb. 

Budapest-Diósvámhatár vasútvonal,  

péntek 15.30-as járat 

Nem rémlik, hogy valaha is szerelmes lettem volna. 

Leszámítva azt a két napot, amikor azt hittem, hogy 

szerelmes vagyok Andrisba. Mentségemre legyen, három 

hétig nem láttam, és akkor tudatosult bennem, hogy 

léteznek más érzelmek is azon kívül, hogy összemérjük 

a szúnyogcsípéseink és a horzsolásaink méretét. 

Szerencsére gyorsan kigyógyultam belőle. 



 

 

Elég volt hozzá a látvány, amint Andris azzal 

próbálta meg lenyűgözni Bálintot, hogy átköpött a 

madáretető felett. Nem tudott átköpni. Húszból egyszer 

sem. Anyámék érdekesnek találták, mennyire messziről 

elkerüljük a madáretetőt, amiért előtte Bálint hetekig 

nyafogott. Na jó, én is nyafogtam érte, de a madáretető 

lakókocsi alakú volt, és pici szörfdeszkákat is 

erősítettek hozzá. Minden épeszű gyerek nyafogott 

volna érte. 

Még két év elteltével is nehezemre esik beismerni, de 

volt egy időszakom, amikor azt képzeltem, hogy Alex 

lesz az, aki majd a Szótlan Szentfazék mögött megtalálja 

Leát. 

Bár így utólag visszagondolva úgy érzem, Alexben 

inkább a három évvel ezelőtti (akkor még nem is járt 

Gabival) történelemkiselőadása (amit önként csinált) 

fogott meg. Mármint ki tudna ellenállni egy olyan 

rendhagyó töriórának, aminek az a címe, hogy Aztékok, 

inkák, maják? Ki kicsoda? Főleg úgy, hogy az 

emberáldozatokkal és konkvisztádorokkal teli 

történetükbe becsempészte a kakaó ősrégi, csípős 

receptjét? Ellenállhatatlan kombináció. 

Ja, és hadd ne részletezzem azt, amikor a sulink 

testvériskolájából érkező cserediák hobbija is az volt, 

hogy elbújt a könyvtárban. Intenzív, „te is akkora lúzer 

vagy, hogy nem tudsz barátokat szerezni” nézésekkel 

kommunikáltunk egymásnak egy teljes hónapon át, 

mígnem letelt a cserediákprogram. 



 

 

Szóval a szerelem ismeretlenebb terep volt 

számomra, mint a Habsburg-ház uralkodóinak 

sorrendje. Mégis, ha ez az érzés azt jelentette, hogy a 

csipkebozótosi túra után gond nélkül lefirkantottam a 

beszéd vázlatát, amit gond nélkül leadtam Nagynak, 

majd ennek megünneplésére beálltam a büfébe, és kínos 

ismétlések nélkül kértem magamnak egy sonkás-sajtos 

szendvicset, ráadásul mindennek tetejébe lazán 

fogadtam anyámék szülői értekezlet utáni aggályait, 

akkor tetszett a dolog. 

És még jobban is tetszett volna, ha Kókusz nem tűnik 

el. 

Amikor a harmadik pénteki vonatutamon se ült le 

mellém, sőt még a kókuszillatát se éreztem, egyetlen 

dologra tudtam csak gondolni: a balszerencsés babák 

átkára. Talán ezért szakított Alex Gabival. Nem nekünk 

való a szerelem. 

A következő Kókusz nélküli utamon annyira 

hiányzott, hogy elárasszon felesleges beszéddel, hogy 

leültem Pirike mellé. Kókusznak igaza volt, Pirike 

megosztott velem egy zacskónyi kókuszos győri édest, 

amitől egyszerre éreztem magam dühösnek és 

jóllakottnak. Ezt leszámítva Pirike tényleg irdatlanul 

aprólékos körömportrékat készített. A gladiátorossal 

azonnal megnyert magának. 

Egyik este annyira elkeseredett voltam, hogy még az 

se tűnt kínosnak, hogy a Kókusztól kapott tollas 

hajcsattal aludtam, miközben azért imádkoztam (ha 



 

 

valaki hallotta, biztosan meglepődött a 

témaválasztáson), hogy adjon valami jelet arról, hogy 

Kókusz azért lépett le, mert lelkiismeret-furdalása volt a 

csók miatt. Hiszen ott volt neki Olívia! 

Azon az éjjelen hatalmas csattanásra ébredtem. Úgy 

ugrottam ki az ágyamból, hogy a takaróm a csillárra 

repült, a glóbuszom pedig a földre. Aztán mindent 

elárasztott a fényesség, igaz, csak korlátozott 

mennyiségben, a lámpán himbálózó pokróc miatt. 

– Mi történt? – rontott be a szobámba Bálint, 

nyomában a szüleimmel, miközben egy csavarkulcsot 

lóbált a levegőben. Vajon azzal alszik? Ahogy lóbálta, 

úgy nézett ki, mint egy ősember. 

– Nem tudom – mondtam őszinte döbbenettel, 

amikor sikerült kizavarnom a fejemből Bálintot 

ősemberszerelésben. – Fogalmam sincs. 

Anya óvatosan lehúzta a pokrócot a lámpáról, és 

odalépett mellém. 

– Jól vagy? 

A plafonra néztem. 

– Persze, de lehet, hogy jobban örültem volna egy 

diszkrétebb jelnek. 

Anya furcsán nézett rám, aztán a zagyvaság miatt, 

ami félkómás pillanatomban elhagyta a számat, jobban 

érdekelte a szobám másik fele. A falra szerelt polcom 

tartói kiszakadtak a falból. Az összes képeskönyvem az 

íróasztalomra zuhant. Múmiák, ókori csaták térképei, 

ősi civilizációk városai ártatlanul kukucskáltak ki a 



 

 

kupacból. A retorikakönyvek súlya őket is meglephette, 

ahogy a kupac legtetején trónoltak. 

Apa lehajolt, felvette a két vaskos kötetet, és az 

ágyam végére tette. 

– Mondtam, hogy ne pakold annyira tele azt a polcot. 

Amikor megbizonyosodtak róla, hogy más bútordarab 

nem tör már az életemre, és egymagam maradtam a 

retorikakönyvekkel meg a tollal (ami abban a 

pillanatban nehezebbnek tűnt, mint a két könyv), ismét 

a plafonra néztem. 

– Ha te így segítesz, akkor máshoz folyamodom! 

Állítólag a nagyjából ezer Magyarországon zajló 

boszorkányperből kettő Diósvámhatárban, régi nevén 

Diósgödörben történt. És annak ellenére, hogy anya 

jóvoltából a falu összes krónikájához hozzáfértem, nem 

találtam erre bizonyítékot. Szóval lehet, hogy a 

diósvámhatári boszorkányok túlélték. Mondjuk, ha egy 

boszorkány leszármazottja lennék, nem sokra mennék 

vele, ha megpróbálnám megidézni Kókuszt. Legfeljebb 

egy pálmafa nőne az ablakom alatt. 

Hiszen még az igazi nevét se tudtam! Csókolóztam 

egy fiúval, akinek nem tudtam a nevét. Tipikus 

balszerencsés baba. 



 

 

Szapora és Kókusz 

Budapest-Diósvámhatár vasútvonal,  

péntek 17.30-as járat. 

Bár tudtam, hogy alig pár nap múlva zokni, chips és 

dezodor levakarhatatlan aromáival telik majd meg a 

kollégiumi szoba, még arra se volt időm, hogy 

kiélvezzem az utolsó olyan levegővételeket, amelyektől 

nem érzek késztetést arra, hogy a zsebpénzem felét 

légfrissítőre veijem el. Az igazat megvallva tényleg 

történt ilyen, de mivel egy Neander-völgyi volt a 

szobatársam, aki a friss óceánillatú légfrissítő spray-t 

multifunkcionális célokra használta, legfőképpen 

rovarirtásra, inkább a jó öreg megszoksz vagy 

megszöksz elvét elsajátítva megtanultam ignorálni a 

különféle kétes eredetű szagokat. Igazából én vittem 

romlásba a szoba levegőjének minőségét, mert egyetlen 

pénteken sem zuhanyoztam, miután levezényeltem az 

atlétika szakkör bemelegítését, és utána lefutottam négy 

kilométert, hogy elkezdjem edzőprogramomat az év 

végén esedékes Sportgimnáziumok Országos Viadalára. 

Szóval büdös voltam, amikor szinte az utolsó 

pillanatban ugrottam fel a vonatra. Mindezt azért, hogy 

a nagyanyám ne orroljon meg rám, amiért kihagyom a 

könnyű vacsora gyanánt összedobott, két tucat bundás 

kenyeret. Tudtam én zabálni, főleg futás után, de azért 



 

 

azt meg kell hagyni, ha eléd pakolnak egy Jenga-

toronyra hasonlító bundáskenyér-kupacot, ahhoz a négy 

kilométernél rohadtul többet kéne futni. 

A nagyanyám, sőt az egész családom furcsa eset volt. 

A nővérem, Szabina piszkosul gyorsan reagált, 

tizennyolc éves korában Budapestre költözött, így nem 

őt tömte tele a nagyi egy kisbusznyi testépítőnek is 

elegendő kajával. Pedig nem neki kellett javítania az 

időeredményét száz méteren. 

A fáradtságtól és az előttem álló nagyanyai szeretet 

kissé zsíros kinyilvánításától szinte vakon zuhantam le 

az egyik ülésre. Már behunytam volna a szemem, hogy 

egy kicsit kipihenjem a rohangálást, ám az erős 

kókuszszag szinte feltépte szemhéjam. Mintha nem lett 

volna elég, hogy az orrlyukaimon keresztül jusson be az 

agyamba. Finoman oldalra fordítottam a fejem, hogy 

jobban szemügyre vehessem azt a nőt, aki orral 

érezhetőn kissé túlzásba esett a trópusi hangulattal. 

Legnagyobb meglepetésemre egy nagyjából velem 

egykorú srác ült mellettem, flamingós ingben. 

Tekintettel arra, hogy ki is voltam valójában, eléggé 

hipokrata dolog lett volna másokat a ruhájuk alapján 

megítélnem, de az a tömény kókuszszag, amit a csávó 

árasztott, előhozta belőlem a bunkót. 

– Haver, bűzlesz. 

Haver drámaian, mintha csak egy 

folyékonymosószer-reklámban lenne, megszagolta az 



 

 

ingét, majd felém szimatolt. Szerencse, hogy a futástól 

már így is vörös volt a képem. 

– Szerintem inkább te bűzlesz. Egyébként nyugodtan 

fel lehet állni és máshová ülni. 

– Hidd el, ha négy kilométer futás után tudnám, 

hogyan álljak fel anélkül, hogy el ne taknyoljak, már itt 

se lennék. 

– Hát, akkor muszáj lesz együtt bűzölögnünk. 

Azzal Haver el is fordult tőlem, hogy a nadrágja 

zsebéből előhalásszon egy filctollat, és a hátizsákjára 

rajzoljon egy tehenet vagy valami hasonlót. Sok „valami 

hasonló” állat volt már a táskáján. 

– Máskor mindig zuhanyzok edzések és tesiórák 

után. 

Nem tudtam, miért, de fontosnak tartottam, hogy ezt 

elmondjam neki. Szerettem úgy tekinteni magamra, 

mintha egy Axe reklámból léptem volna ki, de zuhany 

nélkül legfeljebb egy légfrissítő reklám arca lehettem 

volna. Majd ha olyan gyors leszek, mint Usain Bolt, 

akkor senkit se fog érdekelni a szagom. Mondjuk, 

apámnak valószínűleg az se lesz elég gyors. Ő inkább 

Higanyszál tempóját tűzte ki célul, amit biztosan 

gyorsabban elérnék, tekintettel arra, hogy Higanyszál 

nem is létezik. Szar ügy, ha úgy próbálsz futni, hogy 

nem is a nyelved lóg a pofádból, hanem inkább a lelked 

kandikál ki. 

Havert látszólag szórakoztatta a belső vívódásom. 



 

 

– A sportgimisek mind ezt mondják – jegyezte meg 

mosolyogva. 

– Honnan tudod, hogy sportgimis vagyok? 

– Ne szólj senkinek, de rá van írva a felsődre. 

Ettől elég balfaroknak éreztem magam. Tényleg az 

egyentorna-cucc volt rajtam. A büdös egyen-tornacucc. 

Grimaszolva felhúztam az orrom. 

– És te milyen suliba jársz, a flamingó gimibe? 

– Művészeti suliba járok – sóhajtotta. 

– Ez lett volna a második tippem. 

Haver mosolyogva egy tőgyet kanyarintott a 

tehénnek. 

– A tehénnek négy tőgye van, nem? – böktem a furcsa 

tehénre. 

– Esetleg négy bimbója, nem? Mert ha négy tőgye 

lenne, akkor így nézne ki. 

Azzal rajzolt még három tőgyet a tehénnek, mire 

felnevettem. Még soha nem gondoltam arra, mennyire 

rémesen nézne ki egy tehén négy tőggyel. Gondol 

egyáltalán erre valaki? 

– Bocsi, tényleg. Idejét se tudom, mikor láttam 

utoljára tehenet. De a nagyanyámnak van egy kecskéje, 

Olga, aki utálja a nagyanyámat, és mindent megeszik. 

Egyszer megetettem vele a bizonyítványomat. 

– A kecskék furcsák. Téglalap alakú a pupillájuk, 

kiráz tőlük a hideg. 

Ahogy végignéztem Haver szerelésén, nem tudtam 

elképzelni róla, hogy valaha is találkozott kecskével. Ám 



 

 

heves ellenszenve a kecskék pupillája iránt 

emlékeztetett valakire. Valakire, akire már egy jó ideje 

nem gondoltam, egészen múlt hét szombatig, amikor is 

megláttam, ahogy a vegyesboltban áthatóan 

tanulmányozza a lefolyótisztítókat. Olyan áthatóan, 

ahogyan a történelemkönyveket szokta. Mintha minden 

egyes betűt, amit a narancssárga flakonra ragasztottak, 

a fejébe akart volna zárni. Majdnem odamentem hozzá, 

de aztán meggondoltam magam. Hülye helyzet lett 

volna, ha háromévnyi szótlanság után azzal állítottam 

volna elé, hogy szerintem a másik fajta tisztítószert 

vigye. Mint amikor a nyugdíjasok a patikában arról 

beszélnek, hogy melyik visszérkrém a jobb. 

Ha a nővérem, Szabina nem lépett volna meg, akkor 

valószínűleg neki meséltem volna Leáról, és nem egy 

vadidegennek a vonaton, aki szerint büdös vagyok. De 

Szabinával utoljára két hete skype-oltam. Ahhoz képest, 

hogy csupán egyórányi vonatútra volt a családjától, 

alaposan el tudott tűnni. Bezzeg, ha tetves uborkabefőtt 

kellett neki! 

Igazából az is lehet, hogy a csávó kókuszszagától 

szívtam be, és azért dumáltam neki. 

– Volt egy barátnőm, aki ugyanígy irtózott a kecskék 

szemétől. 

– És emiatt szakítottatok. Ismerős a sztori. Anyám is 

ezért szakított apámmal. 

Elképedve lestem rá, mire elnevette magát. 



 

 

– Csak vicceltem. Szóval az exed nem szerette a 

kecskék szemét. 

– Igazából nem a barátnőm volt, hanem a barátom. 

– Akkor most fiú volt vagy lány? 

– Lány, de nem a barátnőm, hanem a barátom. A 

legjobb. 

– Létezik olyan, hogy exlegjobb barát? 

Ezen elgondolkodtam. Elfuserált egy téma. Vagy csak 

én vagyok elfuserált? 

– Régen barátok voltunk, de aztán történt velem 

valami, ami miatt többé nem találkoztam vele. 

Valami olyasmi, amit még mindig nehezen vallók be 

még magamnak is. 

– Á! – ráncolta a homlokát Haver, miközben a vonat 

lassan maga mögött hagyta Budapest vonzásgyűrűjét. – 

Szóval ez a tipikus „nem a te hibád” eset. Már azt 

hittem, hogy a szagod miatt hagyott ott. Hát, elég gáz 

lehetsz, ha a legjobb barátodat csak úgy lekoptatod. Ha 

tényleg a legjobb barátod volt, akkor biztosan 

megértette volna azt a valamit, ami veled történt. 

– Nem hiszem – rázta meg a fejem. – Azt nem értené 

meg. 

Igazság szerint sokszor én se értettem meg. Ettől 

függetlenül (vagy éppen emiatt?) elég rendesen fel tudta 

húzni az agyam. 

– Ha meg se próbálod, biztosan nem fogja megérteni. 

Szóval összegezzünk: sportgimis, büdös és gyáva vagy. 



 

 

Talán a te életedről mintázom majd a felnőtteknek szóló 

mesesorozatomat. 

Haver zavarba ejtően közel hajolt hozzám, majd egy 

ikszet rajzolt a kézfejemre. 

– Nem, meggondoltam magam. Te leszel az, akit 

először esznek meg. 

Ezután visszatért a firkálgatáshoz, én pedig két 

dolgon törtem a fejem egészen a diósvámhatári 

állomásig. Egy: sikerült a legfurcsább alak mellé ülnöm, 

és kettő: igaz, hogy furcsa alak volt, de a gyávasággal 

kapcsolatban nem tévedett. És ez nagyon nem tetszett. 

Ha egy olyan idegen, aki retkes négytőgyű tehenet rajzol 

a hátizsákjára így a vesémbe lát, akkor mégis hogy 

láthat a régi legjobb barátnőm, Lea, amiért csak úgy 

leléptem? 

Annyira a gondolataimba mélyedtem, hogy mire 

felocsúdtam, a vonat majdnem visszaindult velem 

Budapestre, és csak az erős kókuszillat árulkodott arról, 

hogy Haver ott ült mellettem. Milyen Haver? Ilyen 

szaggal csakis Kókusznak lehetne hívni. 

Budapest-Diósvámhatár vasútvonal,  

péntek 14.30-as járat. 

Nem akartam egész hétvégén azon kattogni, hogy 

tulajdonképpen Máté miatt lógtam el jelenlegi életem 

legszebb órájáról (amikor is egy kopaszodó, pocakos tag 



 

 

sípszójára futom körbe a pályát, és megpróbálom a 

tüdőm kiköpése árán is magam mögött hagyni a 

többieket), így az tűnt a legkézenfekvőbb megoldásnak, 

ha leülök a múltkori srác mellé, akinek a szaga 

tulajdonképpen neutralizálja az emlékeimet. Bár a 

narancsszínű ing is megteszi a hatását, szóval elég lenne 

messziről bámulnom. 

– No csak – nézett fel a telefonjából –, a sportgimis 

csávó. 

Késő. 

– Nocsak, a művészetis csávó. Miért vagy megint 

kókuszszagú? – kérdeztem a kókuszszagú sráctól, ahogy 

a vonat kigurult a Déli pályaudvarról. Csupán egészen 

rövid ideig nézett rám úgy, mint aki bármelyik 

pillanatban előkaphat egy filézőkést. 

– Te miért nem vagy ma büdös? – vonta fel a 

szemöldökét. 

Mert egy szar alak voltam, akinek a pályán kellett 

volna futnia vagy nyújtania, ha indulni akar az év végi 

Sportgimik Országos Versenyén. Pedig én indulni 

akartam! Többnyire. 

– Ellógom az edzést. De most komolyan, ezzel a 

szaggal védekezel az ellen, hogy valaki melléd üljön? 

– Hát, ha ezt tenném, nem csinálnám elég jól, mert 

megint leültél mellém. 

Ezt nem vitathattam. De azt se, hogy a vonat annyira 

tele volt, hogy már csak Kókusz mellett volt hely. 

Igazából állhattam is volna, sőt azt kellett volna tennem. 



 

 

A távolról bámulás jó stratégia. Talán a világ összes 

konfliktusát megoldaná. 

– Á, nem olyan szörnyen büdös, csak szokatlanul 

erős. 

Kókusz nevetve megrázta a fejét. 

– Ez az egyik legkedvesebb dolog, amit valaha is 

mondtak rólam. A nagyapám szerint olyan a szagom, 

mint egy prostinak. 

Elképedve néztem rá, mire megint csak nevetett. 

– Igen, én se akarom tudni, hogy a nagyapám honnan 

tudja, milyen szagú egy prosti. 

– A művészsuliban biztos sok olyan kókuszszagú 

különc van, mint te. 

Ezt eredetileg vigasznak szántam, de ahogy 

kimondtam és meghallottam, bődületesen nagy 

hülyeségnek tűnt. Mintha azt mondtam volna, hogy a 

sulijában sok a prosti. 

Kókusz egyenesen rám nézett, majd a vállamra tette 

a kezét. 

– Szerintem egy kicsikét gyakorolnod kéne a társas 

kommunikáció alapjait. 

– Szerintem az egész életet gyakorolnom kéne még – 

horkantottam fel, majd leráztam a kezét a vállamról. 

Olyan dolgokra emlékeztetett, amikre nagyon nem 

akartam emlékezni. – Tudod, mielőtt megszületünk, a 

méhben lehetne egy életszimulátor, ami megmutatja, 

hogy mire számíthatunk. Mint a gépes játékokban. 

– Én biztos skipet nyomnék. 



 

 

– Képzelem… Igazából egy restart gomb se ártana. 

– Ajaj, remélem, most nem az következik, hogy 

mindennek vége, mert akkor meg kell kérjelek, hogy 

vidd innét a negatív kisugárzásaidat. Allergiás vagyok 

rájuk. Meg a piros bogyós gyümölcsökre. 

– Ha most megetetnék veled egy szem epret, akkor 

kipattognál? 

– Nem, meghalnék, ahogy attól is, ha valakit hirtelen 

elkap az elkámpicsorodás. 

– Most csak viccelsz. 

– Melyikkel kapcsolatban? – nézett rám olyan 

arckifejezéssel, mintha ennek a beszélgetésnek lett 

volna értelme. Az a szomorú, hogy általában a legtöbb 

idegesítő házi feladat értelmét se tudtam kibogozni, 

nem még egy ilyen beszélgetését. 

– Mindkettő hülyeségnek hangzik. 

– Pedig mindkettő igaz. Mármint az 

elkámpicsorodástól nem halok meg, de csak azért nem, 

mert általában sikerül kidumálnom az embereket abból 

az állapotból. Viszont a piros bogyós gyümölcsöktől 

tényleg óvakodnom kell. Életemben egyszer ettem 

ribizlit, ami véletlenül került egy fagyispohárba, ami 

után a fejem úgy nézett ki, mintha egy pacahalat raktak 

volna a nyakamra. Fotóm is van róla. 

Azzal az ülés alól kihúzta a hátizsákját, amin több 

négytőgyű tehén is díszelgett utolsó találkozásunk óta. 

Meg egy kontyos múmia? Ez a tény kevésbé döbbentett 

meg, mint az, hogy vannak még olyan emberek, akik a 



 

 

táskájukban hordják a telefonjukat. Aztán lehet, hogy ő 

nevet majd a végén, ha leszárad a herém a zsebemben 

hordott mobilomtól. 

– Úgy érzem, még nem érett meg a kapcsolatunk 

ahhoz, hogy olyan képeket mutass nekem magadról – 

mondtam szárazon, miközben a táskájában matatott. 

Vagy egy tucat ceruza pottyant a földre, majd gurult 

végig a vonat padlóján. 

– Nehogy felszedd őket, van otthon vagy egymillió. 

Nem mintha szándékomban állt volna négykézláb 

végigmászni az ülések és az utasok lábai között néhány 

ceruzáért, de az jólesett, hogy kinézte belőlem. Én nem 

néztem ki magamból. 

– Oké – mondtam, de nagy valószínűséggel átlátott 

rajtam, mert a táskája mélyébe vigyorgott. 

– Igazából nincs is egymillió ceruzám, csak 

háromszáztizenkét darab. 

– Megszámoltad? 

– Igen, az a kedvenc időtöltésem. 

Ránéztem, hátha az arckifejezése elárulja, mikor 

szarkasztikus, ám a fejét bekebelezte a hátizsákja. 

Néhány elhullott ceruza után kimászott a táskából, és a 

kezembe adta a telefonját. 

Kérdőn néztem rá. Milyen ember adja oda egy idegen 

kezébe a telefonját? 

– Nyugodtan nézd meg, nincs benne semmi olyan, 

amit rejtegetnem kéne. 



 

 

Ez is eléggé emberfüggő dolog. Lehet, hogy nem érzi 

úgy, hogy a pucér fotói vagy a pornógyűjteménye nem 

olyan dolog, amit rejtegetnie kéne. Mindenesetre nem 

semmi ez a laza hozzáállás. Ha az én telefonom valaki 

más kezébe kerülne, gyorsabban nyelnék le három 

mosóporkapszulát, mintsem az illető megnyitná a 

galériát, ne adj’ isten, a böngészőm előzményeit. 

Megvontam a vállam, majd két koppintással feltártam 

egy idegen ember életének egy szeletét. Ha hazudik, és a 

lefotózott farkával találom szembe magam, kidobom a 

vonatról. Mert ahogy az én telefonom titkainak, úgy a 

srác arcára írt kifürkészhetetlen kifejezésnek is csak 

Isten a tudója. 

Megnyitottam a galériát, és ahogy végigpörgettem, 

tényleg semmi olyannal nem találtam szembe magam, 

ami miatt ki kellett volna hajítanom vagy őt vagy a 

telefonját. A leggyanúsabb fotó egy vázáról készült, ami 

herékre hasonlított. Talán pont így fog kinézni az enyém 

is, ha a nap úgy 89 százalékában a zsebemben hordom a 

telefonom. Ezt leszámítva egy csomó színes rajzot 

láttam, kacskaringós vonalakat, és meglepően sok 

vakondot, ami akár gyanús is lehetett volna. 

A kókuszillat különösen intenzívvé vált, miközben 

közelebb hajolt hozzám. És ha az ellógott edzés miatt 

nem izzadtam le, akkor emiatt biztosan mehetek 

zuhanyozni. Megpróbáltam észrevétlenül távolabb 

húzódni tőle, de nem igazán sikerült. Ezt a szaros 



 

 

vonatot nem úgy tervezték, hogy az embernek legyen 

némi magánszférája. 

– Miért van ennyi fotód vakondokról? Mert 

szerintem ez a mennyiség simán súrolja a valami, amit 

rejtegetni kell határát. 

– Róluk szeretnék sorozatot csinálni. 

– Szóval, amikor azt mondtad, hogy a mesesorozat, 

amiben engem nyírsz ki először, arra gondoltál, hogy 

egy vakond leszek, akit kinyírsz? 

– Pontosan. 

– Ez furcsa. 

– De nem annyira, mint ez a kép. 

Azzal rábökött egy fotóra, ami úgy nézett ki, mintha 

egy zacskót megtömtek volna gyurmával és mosolyt 

rajzoltak volna rá, majd kórházi ágyba fektették volna. 

– Baszki, ez undorító. 

– Nem éppen profilképnek való anyag, mi? – 

vigyorgott büszkén. 

– Egyáltalán miért csináltál magadról szelfit ilyen 

állapotban? 

– Nem az a kérdés, hogy miért, hanem az, hogy 

hogyan. Annyira be volt dagadva a szemem, hogy nem is 

láttam, mit nyomok meg. De végül a doki megsajnált és 

segített. Mellesleg ez egy olyan pillanat, amit meg 

kellett örökítenem az utókor számára. 

– Ha te mondod – vontam meg a vállam, majd 

visszaadtam a telefonját. Az én megörökített pillanataim 

mind futás előtt, alatt vagy után készültek. Mindegyiken 



 

 

úgy néztem ki, mintha egy rozsdás vasdarabot 

próbálnék meg feloldani a számban. A tekintetem pedig 

mindegyiken olyan szúrós és elszánt volt, mintha a 

Mount Everestre készültem volna mezítláb. 

– Két napig tartott, mire nagyjából felismerhető lett 

az arcom, de az a két nap elég volt arra, hogy az összes 

nővér kedvence legyek. 

– Csak megsajnálták a csávót, akinek olyan lett a 

feje, mint a tengerek legrondább halának. 

– Most egy egész világ dőlt össze bennem. Pedig a 

hetvenéves főnővér annyira őszintének tűnt. 

– Mellesleg nem tudom, mennyire figyelted meg a 

számat ezen a képen – fordította felém a telefonját –, de 

ez azért elég durva, nem? 

– Még nem láttam rondábbat. Szerintem a pacahalak 

is szebbek nálad. 

– Ugye? – nagyított rá a szájára. – Anyám azt 

mondta, hogy nem olyan vészes. 

Pontosan ez volt anyám reakciója arra, amikor az 

apám rossz körökbe keveredett Budapesten, és a farkát 

behúzva kellett visszamenekülnie Diósvámhatárba. Bár 

gondolatban még mindig Budapest utcáit rótta félévente 

lecserélt autóival, hol egy BMW, hol egy Mercedes, ezzel 

nem is lett volna baj, de amikor az egyik 

csomagtartójában vérfoltokat láttam, attól azért 

bemajréztam rendesen. Apám váltig állította, hogy csak 

némi BBQ-szósz az, de az autót a szokásosnál is 

gyorsabban cserélte le egy használt Dacia Dusterre, 



 

 

amivel aztán az anyjához, költöztette az egész családot, 

aki a kecskék mellett úgy gyűjtögette a szentképeket, 

mint én oviban a focismatricákat. (Hú, amikor tizedszer 

is Ronaldót csomagoltam ki, azt hittem, megőrülök. 

Talán azért gyűlöltem meg a focit?) 

Amúgy apám meg ki nem állhatta a BBQ-szószt. A 

nővérem szerint örülhetünk, hogy eddig még nem arra 

ébredt a fater, hogy a nagyi egyik kecskéjének a levágott 

feje bökdösi az alvástól kimelegedett talpát. Szabina 

mindig mindennek a pozitív oldalát látta. Ha ő indult 

volna különféle sportversenyeken, akkor a részvételi 

oklevéltől is boldog lett volna. Én mindig a dobogón 

akartam lenni. Lehetőleg a tetején. 

– Az anyukáknak az a dolguk, hogy szeressenek 

minket. Még akkor is, ha pacahalképünk lesz. 

– Ámen – mondta Kókusz, majd mobilját visszadobta 

a táskájába. – Rólad nincsenek ciki fotók, amikkel 

feszíthetnél? 

– Olyan nincs, ami felülmúlhatná a tiédet. 

– Tudtam – mondta önelégült mosollyal, aztán 

behunyta a szemét. – Tudod, nem rossz, ha van 

magadról egy ilyen képed. Ha valaha is bizonytalan 

vagy, elég elővenned, alaposan megnézned, és mindjárt 

hálás vagy a vastag szemöldöködért. 

Mivel én is csak emberből vagyok, nem bírtam ki 

anélkül, hogy ne ellenőriztem volna le a szemöldökét. 

Ahogy ránéztem, felvonta valóban tekintélyes 

szemöldökét, majd vigyorogva annyit kérdett: 



 

 

– Vonalzót ne adjak? 

– Á, ide colstok kéne – vontam meg a vállam, mire 

Kókusz valami furcsa hortyogós nevetésbe kezdett. A 

vonat minden utasa felénk fordult. Gondolom, azt 

hitték, asztmás, vagy az egyik színes ceruzát (a sok 

közül, ami alattunk hevert) éppen abban a pillanatban 

süllyesztettem be két bordája közé, egyenesen a 

tüdejébe. Rólam könnyen el is hitték, mert 

egyértelműen belefért a balszerencsés baba imázsomba. 

– Bocsánat – dörzsölte a szemét Kókusz. – Ez a 

borzalmas röhögés családi örökség. 

– Semmi gond. Ha a pacahalelméletedet követjük, 

akkor én rosszabbul jártam. Az én jussom a kínosan 

szőrtelen láb. 

– Hát, az tényleg borzasztó. 

– A te esetedben elég, ha nem nevetsz. Én nyáron alig 

merek felvenni rövidnadrágot, úgy nézek ki, mintha 

gyantáznám a lábam vagy mi a franc. 

– Inkább legyek egy pacahal, mint hogy ne nevessek. 

– Tudod mit, majd rábeszélem az osztálytársaimat, 

hogy ez legyen a mottónk. 

Erre megint elkezdődött a furcsa nevetés, és igazából 

abba se maradt egészen a diósvámhatári állomásig. 



 

 

Budapest-Diósvámhatár vasútvonal,  

vasárnap 15.30-as járat. 

Ha elmondtam volna a nővéremnek, Szabinának, hogy 

nehezebb eltölteni vele egy hétvégét, mint két teljes 

hetet a nagyanyámmal, megátkozta volna még a 

szobatársam macskáját is, ami előző évben teljes 

mértékben illegálisan tartózkodott a kollégiumi 

szobánkban, és valamiért én fizettem a tartásdíj felét. 

Nem mintha zavart volna a macska, leszámítva azt az 

egy esetet, amikor a tornazsákomba ürített (vagy 

amikor kaparófának használta a tollasütőmet), ahogy 

igazából az se zavart volna, ha Szabina boszorkányként 

kereste volna a kenyerét, bár ezt inkább Gabiból néztem 

ki, aki utoljára kisbaba korában vehetett fel színes ruhát 

(akkor is csak azért, mert ráadták). 

Mégis úgy éreztem, hogy Szabina a kisujjából rázná 

az átkokat, legelőször az apánkra, aztán a 

nagyanyánkra, aztán rám. 

Igazából ez akár fordítva is működhetett volna. 

Vagyis a nagyanyám biztosan szívesen megátkozta volna 

Szabinát, ha nem gondolta volna úgy, hogy az átok a 

sátántól való dolog. Ahogy a Büdi-baba pub is a sátántól 

való hely volt, tele sátántól való emberekkel, akik 

sátántól való italt ittak, sátántól való zenét hallgattak, 

sátántól való mozdulatokkal táncoltak. Nem túlzok, a 

nagyi pontosan így jellemezte Szabina pubját, amit 

kínkeservesen sok munkával nyitott meg, hogy még 



 

 

annál is kínkeservesebb munkával tegyen népszerűvé. 

Biztosan könnyebb lett volna, ha akkor régen Büdibaba 

helyett más nevet kap a keresztségben. Tehát a pub a 

nagyi szemében, így valamilyen szinten az apáméban is, 

maga volt a Sátán fészke. Nagyi nem volt nagy rajongója 

se a pubnak, se a sátánnak, de Szabinának sem. Azt 

hiszem, igazából az orr- és nyelvpiercing, amiket 

Szabina az érettségi bizonyítványa mellé hozott haza, 

sem javított a kapcsolatukon. Szabina lázadónak 

született, mint a szurikáták, amik még az oroszlánoknak 

is nekimennek. Ezzel szemben én… Még magamnak sem 

mertem beismerni, hogy mi voltam. 

Bezzeg Szabinának nem esett nehezére. 

– Miért vagy savanyú? – kérdezte Szabina, miközben 

hatalmas söröskorsókat pakolt ki a polcokra. A pult 

fölötti sárga fényektől meglehetősen földöntúlinak tűnt. 

De az is megeshet, hogy félig kiborotvált haja, a 

családunkra jellemző vékony orr, esetleg a tetőtől talpig 

flitterbe borított ruhái miatt tűnt annak. 

– Nem vagyok savanyú – mondtam, miközben azon 

merengtem, hogy vajon az én orrom is ennyire egyenes-

e, mint Szabináé. Tuti, hogy a nagyanyámtól örököltük. 

Apám felől csupa gáz dolgot kaptunk. Szőrtelen láb (bár 

Szabinának biztos bejött a dolog, nekem meg inkább 

úszóedzésekre kellett volna járnom?), enyhén elálló fül, 

görbe fogak. Az utóbbi szerencsére már a múlté volt, a 

két év kínkeserves fogszabályozós pokolnak 

köszönhetően. 



 

 

– Dehogynem. Legalább annyira savanyú vagy, mint 

a kedves nagyi ecetes uborkái. Apropó ecetes uborka – 

hajolt át a pult fölött. – Hoztál? 

– Minek nézel, amatőrnek? 

Erre Szabina nevetve megfogta a vállam. 

– Tudtam, hogy számíthatok rád. 

Volt valami furcsa érzés abban, ha az ember 

savanyúságot lop a nagyanyjától, hogy aztán Budapestre 

vonatozzon vele, és a nővérének adja. Kíváncsi lettem 

volna, vajon milyen képet vágna egy rendőr, ha a 

kutyája szagot fogna, és át kellene kutatnia a 

hátizsákomat. Vajon létezik az a savanyúságmennyiség, 

ami már egy rendőrkutya orrának is gyanús lenne? 

Kipakoltam a hátizsákomból egy hatalmas üveg 

kovászos uborkát, egy még hatalmasabb üveg pikáns 

uborkát, és egy kicsi simát. 

– Ennyi? – kocogtatta meg a befőttek aranyosan 

csillogó födőjét elégedetlenkedve, mire felháborodva 

ledobtam a hátizsákom a lábamhoz. 

– A nagyi kezd gyanakodni. Nem normális tempóban 

fogy a készlete. Különben is, Budapesten laksz, 

Magyarország lüktető szívében. Nem tudom elhinni, 

hogy még nem találtál olyan ecetes uborkát, ami felveszi 

a versenyt a vidéki nagyi uborkájával. 

– Hát ez az! Azóta keresem a tökéletes ecetes 

uborkát, amióta kézműves hambikat is felszolgálunk, és 

egyszerűen egyik se olyan jó, mint a nagyié. 



 

 

– Akkor gyere haza, és kérjél tőle – huppantam le 

felháborodva az egyik bárszékre. – Nyáron együtt is 

csinálhatnátok a befőzést – tettem hozzá vigyorogva. 

Szabina elhúzta a száját. 

– El tudod képzelni, hogy én meg a nagyi együtt 

főzzünk a konyhában? 

– Halálos végkimenetel nélkül nem. 

– Ott a pont! 

Szabina felbontott egy üveg savanyúságot, majd, 

mint egy ősember, aki dárdát készül egy mamutba 

szúrni, feltűzött egy uborkát egy hurkapálcikára. 

Gyönyörködött benne egy pillanatig, majd egy éles 

roppanó hang kíséretében leharapta a felét. 

– Ez olyan jó – hümmögte. 

– Miattad nekem kell minden nyáron uborkát 

szednem és befőznöm. 

– Csak azért nyafogsz, mert amióta nem vagyok 

otthon, nincs tűzfalad. Te lettél az egyedüli gyerek a 

háznál, akit nagyító alatt nevelhetnek. 

– Váltsunk témát, kérlek! 

– Persze, persze – legyintett Szabina. – Amúgy Gergő 

megkérte a kezem, és én igent mondtam. 

Erre csak annyit tudtam válaszolni, hogy kicsúszott 

alólam a bárszék, és kiterültem a padlón. Ha minden, 

amit Szabina csinált és szeretett, a sátántól való volt, 

akkor Gergő maga volt a Sátán. A szüleink és a nagyi 

csupán egyszer találkoztak vele, de már ennyi is elég 



 

 

volt ahhoz, hogy a nagyi ujjai viszkessenek a telefonért, 

hogy kihívja az ügyeletes ördögűző papot. 

Gergő, akinek hosszú haja lófarokban fityegett és 

több lyuk volt a fülén, mint egy szűrőnek, nem tett túl jó 

benyomást, de ez egy cseppet sem zavarta. Szabinát se 

túlzottan. Hiába, ő volt a szurikáta, én meg… Én voltam 

a savanyúság. De az a megbámult fajta, ami a 

befőttesüveg tetejére ragadt, nem kapott elég levet, 

bebarnult és a kukában végezte. 

Annak ellenére, hogy megszabadultam az uborkáktól, 

a hátizsákom hazafelé nehezebbnek tűnt, mint odafelé. 

Amikor felbaktattam a vonatra, és kiszúrtam az 

összefirkált, rózsaszín gombos dzsekit, automatikusan 

felé indultam el. 

– Mit gondolsz a házasságról? – roskadtam le Kókusz 

mellé, aki elmélyülten tanulmányozott egy 

anatómiaatlaszt, vagyis egy benne lapuló képet, amin 

egy vakond egy gilisztát zabált fel. Nem is tudom, miért 

kérdeztem meg ezt hangosan, de amint kimondtam, 

abban kezdtem reménykedni, hátha nem hallotta meg. 

Jó lett volna, ha annyira elmélyülten próbál kapcsolatot 

teremteni a vakondos fotóval, hogy nem is hallja meg a 

kérdésem. Persze nem volt ekkora szerencsém. Éljenek 

a balszerencsés babák. 

– Hiszen alig ismerjük egymást – rebegtette zavarba 

ejtőn hosszú szempilláit Kókusz, majd összehajtotta a 

vakondos képet és zsebre vágta, az anatómiai atlaszt 

pedig a táskájába szúrta. 



 

 

– Nem úgy értem! 

– Gondoltam, csak ma különösen negatív aurát hoztál 

magaddal, és őszintén szólva ennél még a büdös 

sportgimis izzadságodnak is jobban örülnék. 

Igen, ahhoz nem ártana, ha nem lógnám el az 

edzéseket vagy a hétvégi futásprogramomat. Az se ártott 

volna, ha Máté nem jött volna a mi sulinkba. Megráztam 

a fejem, majd gondolataimat ismét biztonságos terepre 

kényszerítettem. 

– Azért kérdem, mert a nővérem házasodni készül. 

Még annak ellenére is, hogy a szüleink házassága nem 

valami meggyőző példa arra, hogy kedvet kapjon hozzá. 

Kókusz felhorkantott. 

– Hát, ha az emberek mindig a szüleik házasságát 

néznék, valószínűleg jóval több pap és apáca létezne. 

Szerintem a házasságnál szép az elképzelés, de sokszor 

rossz a kivitelezés. Amúgy gratulálok a nővérednek. 

– Majd átadom – mondtam annak ellenére, hogy 

biztos voltam benne, nem fogom neki megemlíteni se a 

gratulációt, se azt, hogy jelenleg egy kókuszszagú 

idegen az egyetlen, akivel egy köszönésnél több szót 

váltok. Vagyis neki soha nem köszönök. 

Ha erről beszámolnék Szabinának, akkor kombinálni 

kezdene, amire annyi szükségem van, mint arra, hogy az 

országos futóverseny selejtezője előtt ne járjak edzésre. 

Usain Bolt 46-os lábára mondom, kezdtem nagyon 

elbaszarintani a dolgaimat. 

– Csak egy tesód van? – kérdezte Kókusz. 



 

 

– Szerencsére, nem is tudom, mihez kezdenék, ha 

Szabinán kívül lenne még egy. Baromi rossz a viszonya a 

család többi tagjával, mert ő volt az egyetlen, aki apám 

szemébe merte vágni az igazságot arról, hogy mekkora 

nagy szarságot csinált, amikor egyik hitelt vette fel a 

másik után, ráadásul nem bankoktól, hanem kedves 

tetovált úriemberektől a metróaluljárókban. 

– Jól hangzik – szívta a fogát Kókusz. 

– Olyan jól, hogy végül elvesztettünk mindent. A 

kocsit, a lakást Budapesten. Ezért élek 

Diósvámhatárban, és kényszerülök arra, hogy 

savanyúságot csempésszek fel a városba. 

Kókusz erre felvont szemöldökkel nézett rám. 

– Miféle savanyúságot? 

– Uborkát, mert a nővérem annyira rosszban van a 

nagyival, hogy már haza se jön hozzánk, ezért én járok 

fel hozzá havonta egyszer egy hétvégére, és ellátom 

uborkával. 

– Hú, már azt hittem, valami mást csempészel. 

– Ugyan, a nagyinak kecskéi vannak, nem 

methlaborja vagy vadkender-ültetvénye. Bár ez 

utóbbival biztos többet keresne. 

Kókusz felnevetett. 

– Igaz, a múltkor mondtad, hogy vannak kecskék. 

Akkor tudsz kecskét fejni? 

– Ja, de ezt nem igazán hangoztatom. 

– Én beleírnám az életrajzomba. 

– Sejtettem. Ha a suliban megtudnák, végem lenne. 



 

 

– Ugyan, lehet, hogy akkora lenne rá a kereslet, hogy 

az uborka mellett kecsketejet is kellene felhordanod 

Pestre. Vannak az igazi falusi életnél kínosabb dolgok is. 

De még mennyire, hogy vannak. Nemhogy a falusi 

életnél, de még egy aranyérem utáni pozitív 

doppingtesztnél is kínosabbak. 

Diósvámhatár-Budapest vasútvonal,  

vasárnap 08.30-as járat. 

Az egyik legveszélyesebb dolog a világon az, ha a szülő 

elveszíti a munkáját, ami egyben a hobbija is volt, és a 

gyerek lesz az új munka és hobbi. Miután apámat 

csaknem kinyírták, új hobbi után nézett, ami 

történetesen az én nevelésem lett. Van egy olyan 

szörnyű érzésem, hogy azt a célt tűzte ki maga elé, hogy 

az edzőm lesz, és majd olimpiákra meg 

világbajnokságokra jár velem, és a férfias büszkeség 

megengedett könnymennyiségét produkálva fogja 

megveregetni a vállam, miközben vagy egy tucat 

aranyérem lóg majd a szobám falán. Valószínűleg 

pontosan ilyen címlapokról álmodott, amiket majd olyan 

szalagcímek kísérnek, hogy Szalay Árpád, egy magyar 

olimpikon édesapja. Ez nagyon bejött volna neki. Nekem 

viszont nem igazán. Asszem. Szerettem futni, de nem 

voltam elég elszánt ahhoz, hogy az életemmé váljon. 

Egyelőre azzal is beértem volna, ha, mondjuk, egy lány 



 

 

válik az életem részévé. Vagy azzal, ha erre vágytam 

volna. 

– Ma nem voltál futni – jegyezte meg apám amolyan 

„mégis mire készülsz” hangnemben. 

Megvontam a vállam, és igyekeztem a lehető 

legtermészetesebb mozdulattal megkeverni a reggeli 

zabkásámat. Hajszálpontosan kellett kiszámolnom, 

mikor üljek le reggelizni a hétvégén, mivel a nagyi 

hobbija az én etetésem (vagy inkább hizlalásom?) volt. 

Így a legideálisabb a reggel hat és nyolc óra közötti 

időszak volt, amikor a kecskékkel foglalkozott. Nálam 

szó se lehetett arról, hogy a hétvégén sokáig aludjak. 

Egyrészt nem szerettem aludni, komolyan, az ágyban 

heverészéstől heveny agyfost kaptam, másrészt ha a 

nagyi készítette volna ki a reggelit, ahogy azt apának és 

anyának tette, akkor nem futni jártam volna, hanem 

gurulni. Saját magamtól, esetleg szigszalag és egy 

strapabíró gördeszka segítségével. 

– Remélem, nem valami betegség kerülget – erőltette 

tovább a dolgot apa. – Vagy netán meghúztad valamidet? 

– Nem, csak ma nem volt kedvem hozzá. 

– Gondolod, hogy a sportolók lazsálnak? Hogy 

megengedik maguknak, hogy ne legyen kedvük a 

futáshoz? Ez nem a kedvről szól! Az ilyen hozzáállás 

indít el a lejtőn. 

Néha azt kívántam, bárcsak tényleg elindított volna 

valamerre, mert akármennyire is szerettem futni, 

mindig azt éreztem, hogy nem jutok el sehová sem. 



 

 

Ettől a gondolattól feldühödve felkaptam a 

futócipőmet, és faképnél hagytam az apámat meg a 

régen kihűlt zabkásámat. Nekivágtam a megszokott 

útvonalnak, amitől csak még dühösebb lettem, így az 

utcánk végén végül nem jobbra, hanem balra 

kanyarodtam. Keményen lázadtam. 

Városban nem sok vizet zavarnak a futók, senkit sem 

érdekel, ha valaki reggel hétkor elkocog mellettük. 

Diósvámhatárban a kocogás nagyjából a 

kutyasétáltatással egy szintre tartozó hülyeségnek tűnt. 

Mindenki megbámult. Oké, ez enyhe túlzás, az alatt az 

öt perc alatt, amíg elértem az állomásra, nagyjából 

három alakkal találkoztam, abból kettő a Punnyadó 

teraszán ült, miközben tápanyagban gazdag pálinkát 

reggeliztek, a harmadik pedig egy kutya volt. Igazából a 

kutya volt az egyetlen, aki megbámult, majd levizelte a 

Punnyadó falát, és csatlakozott hozzám. Nagyjából két 

utcán át követett, mígnem az egyik ház ajtaján kilépett 

Gabi, akinek még a pizsamája is fekete volt. Rám nézett, 

felvonta a szemöldökét, majd leguggolt a kutya elé, aki 

el is felejtette, hogy eredetileg versenyt kellett volna 

futnia velem. 

Mire észrevettem, hogy igazából nem is futottam, 

hanem rohantam, megláttam Kókuszt, ahogy felszáll a 

Budapestre tartó vonatra. 

Azt hiszem, futás közben elhagytam az agyam, vagy 

beszívtam a Punnyadó körül párolgó kora reggeli 



 

 

alkoholgőzt. Csak ezzel tudtam volna megmagyarázni, 

hogy követtem őt. 

Ahogy becsukódott mögöttem a vonat ajtaja, és a 

szerelvény szépen lassan elindult, tudtam, elég 

monumentális baromságot csináltam. Szinte hallottam, 

ahogy a nővérem azt mondja, a saját savanyúságom 

okozza az összes problémámat. 

Zihálva nekidőltem az ajtónak, és azt kívántam, 

bárcsak most otthon lennék, és azon röhögnék, hogy 

néhány kecske mennyire nem kedveli a nagyanyámat. 

Miközben az élet egyszerű dolgai után áhítoztam, 

hirtelen egy banánsárga paca jelent meg előttem. 

– Tudom, hogy a múltkor azt mondtam, jobban 

örülnék, ha büdös lennél, de azért nem kellett volna 

ennyire igyekezned – jegyezte meg Kókusz, majd a 

könyökömnél fogva elvonszolt az ajtótól, és leültetett 

maga mellé, mintha csak egy idegesítő kölyök lennék. 

A vonat lassan zörgölődve hagyta el az állomást, 

aztán az évekkel ezelőtt elhagyatott bányatavat. A fák 

lassan sárgultak, de az erős kókuszillat valamiért azt 

juttatta eszembe, amikor a nyári szünet végtelennek 

tűnt Leával és Bálinttal, amikor még nem tudtam, 

milyen is vagyok valójában. Rohadtul szebbek voltak 

azok a napok. 

– Szeretsz futni? – fordultam Kókusz felé, aki egy 

ételesdobozt tartogatott az ölében. 

– Szerinted úgy nézek ki, mint aki szeret futni? – 

mutatott az elképesztően sárga, kötött pulóverére. 



 

 

– Úgy nézel ki, mint aki banán szeretne lenni – 

mondtam. 

– Nem szeretnék banán lenni. A banánokat 

megnyúzzák és kegyetlen módon felfalják. 

– De azért az vicces, hogy az emberek piszkos 

fantáziája miatt sutyiban kell banánt enni. 

– Nem is értem, mire gondolsz – vigyorgott, majd 

lenézett a lábamra. – Jól látom, hogy pizsamanadrág van 

rajtad? 

– Dehogy, ez egy speciális anyagból készült, 

légáteresztő futónadrág – jegyeztem meg, miközben 

hálát adtam az evolúciónak azért, hogy a futás és a 

szégyen nagyjából ugyanolyan árnyalatú pirosra 

mázolja az ember pofáját. 

– Gondolom, a trikód se egyszerű trikó. 

– Jól gondolod. 

– Hát, nagyon szerethetsz futni, ha egy szál 

pizsamában nekivágtál a vasárnap reggelnek. Legalább 

futócipő van rajtad. 

– Lebuktam. 

– Ugye, nem gondoltad komolyan, hogy elhiszem a 

spéci gatya sztorit? 

– Reménykedtem benne. 

Kókusz nevetve az ölembe csúsztatta az 

ételesdobozát, majd lehámozta magáról a 

farmerdzsekijét. 

– Nem baj, ha szeretsz futni – állapította meg 

könnyedén. 



 

 

– Az tényleg nem baj, csak semmi máshoz nem értek. 

– Ugyan, lefogadom, hogy ez nem igaz. Mindenkinek 

van valami titkos képessége. Az enyém például az, hogy 

pacahallá változók, ha piros bogyós gyümölcsöt eszek. 

– Igen – horkantottam kínomban. – Az tényleg menő 

képesség, de én tényleg csak futni tudok. Ha boldog 

vagyok, futok, ha szomorú vagyok, futok, ha dühös 

vagyok, futok. 

– Ma reggel mi voltál? 

– Dühös. 

– Hulk menni kocogni. 

A gyenge Hulk imitációjától kibuggyant belőlem az 

őszinte nevetés. 

– Figyi, jobb, mintha, mondjuk, piával próbálnám 

megoldani a gondjaimat. 

Kókusz elhúzta a száját, majd visszavette tőlem a 

dobozt. 

– Az biztos. 

Az eddig könnyed beszélgetés valahogy kínossá vált. 

Kókusz szótlanul könyökölt az ablak mellett, én meg 

kezdtem fázni. Tényleg nagy marha voltam, amiért 

pizsamában rohantam el otthonról, ráadásul pénztárca 

nélkül. 

– Járt már az ellenőr? – böktem oldalba Kókuszt, 

mire oldalra mutatott. 

Ervinke, a hétvégi ellenőrünk négy ülésen 

kicsavarodva horkolt. A kalapja minden egyes 

lélegzetvételnél kerek sörhasán liftezett le és föl. Igazán 



 

 

hipnotikus látványt nyújtott. Valaki már aprót is dobott 

a kalapba. És két ötvenest a homlokára. 

– Biztos vad éjszakája volt – súgta Kókusz. 

– Igen, Ervinke pont úgy néz ki, mint akinek vad 

éjszakái vannak. 

Ervinke erre megvakarta az ülésről lelógó fenekét, 

felhorkantott, de még az a raptorszerű hang sem tudta 

túlszárnyalni korgó hasam trombitaszólóját. Kókusz 

azonnal felnyitotta a dobozát, és elém nyújtotta. Furcsa, 

szürkés-barnás valamik lapultak benne, amik igazából 

formailag leginkább a tehénszart mintázták. 

– Igen, elég undorítóan néz ki, de finom. A nagyapám 

sütötte. 

– Azért akarsz ilyen lelkesen megszabadulni tőle? 

– Ha nem kell neked, megeszem én. 

Azzal kiemelt egyet a dobozból, és hümmögve 

nekilátott. Túl sokáig nem bírtam ellenállni, én is 

kivettem egyet, és rá kellett jönnöm, hogy az ételeknél 

egy cseppet se számít az esztétikai kivitelezés. Bár úgy 

nézett ki, mint a kedves kérődző állatok nem éppen 

hamburgerbe illő végterméke, rohadt jó íze volt. 

– Nem fogod elhinni – csámcsogta Kókusz –, de a 

papa tehénlepénynek nevezte el ezt a sütit. 

Elhittem. Azt viszont nehezemre esett elhinni, hogy 

miután a vonat beért Budapestre, Kókusz csak úgy 

engedett vissza Diósra, ha rám adja az egyik pulóverét. 

– Nem veszek fel rózsaszín pulóvert – tiltakoztam, 

miközben úgy éreztem magam, mint egy gyerek. 



 

 

– Akkor itt van ez – rángatott elő egy lila förmedvény 

t a hátizsákjából. – Ez megfelel a maszkulin ízlésednek? 

Mentségemre legyen, ha nem éreztem volna úgy, 

hogy a mellbimbóim kicsit sok ember figyelmét keltenék 

fel (basszus, tényleg elhagytam az agyam futás közben, 

és valószínűleg mostanra áthajtott rajta egy autó is), 

soha a büdös életben nem vettem volna fel azt a lila 

pulóvert. 

Csak otthon vettem észre, hogy a hátulján egy 

masszív, pizzát evő jegesmedve díszeleg, ami később 

megmagyarázta annak a gennyláda Szilárdnak a 

beszólását, amikor Diósvámhatárban leszálltam a 

vonatról. 

– Szép pulcsi! – rikácsolta selypítve. – A fiúdtól 

kaptad? 

– Baszd meg! – mordultam fel, ám az udvarias 

köszöntőm csak Danit találta el, aki bár nem volt 

magasabb nálam, de vállban szélesebbként simán 

kettétörhette volna a gerincem. Bár ehhez talán a nézése 

is elég lett volna. 

Budapest-Diósvámhatár vasútvonal,  

péntek 18.30-as járat. 

Tisztában voltam vele, hogy balszerencsésnek 

születtem, de azért elég kegyetlen húzás volt a sorstól, 

hogy a pénteki edzésen Máté lett a partnerem. Mármint 



 

 

mekkora az esélye annak, hogy negyven gyerekből pont 

őt kellett emelgetnem, pont vele kellett nyújtanom, és 

pont miatta kellett lógnom? Persze reklamálhattam 

volna, de az edző a párok kijelölésénél szigorúan vette a 

súlyunkat és magasságunkat. Á, kit akarok hülyíteni? Az 

edzőnél senki se mert volna reklamálni. A műszaki 

cikkes áruházak nyeresége megduplázódott volna, ha az 

edzőt ültetik be a reklamációs pult mögé. Ha egy 

százötven kilós body builderrel kellett volna 

sózsákoznom, miközben húszfajta sérvet kaptam volna, 

akkor se mertem volna reklamálni. Meg mégis, mit 

mondhattam volna? Bocsi, edző, de a Máté kék szeme és 

gödröcskés mosolya miatt nem vagyok hajlandó 

megfogni a bokáját, miközben talicskázunk? 

Ez az egész helyzet egy kurva nagy vicc volt. Csak 

éppen az a fajta, amin még kínomban se tudtam 

röhögni. 

Mondjuk, aznap legalább okkal lógtam az edzésről, 

bár lehet, hogy inkább elszenvedtem volna egy kínos két 

órát Mátéval és az edző hangulatos ordításainak 

háttérzenéjével, mint hogy esküvői ruhákat nézzek a 

nővéremmel és a hordájával. Szükségem lett volna egy 

olyan fülvédőre, mint amilyet az építkezéseken 

hordanak. 

– Szerintem ez az igazi – sápítozott egyikőjük, akinek 

nem tudtam a nevét. 

– Szerintem is – kontrázott egy másik, akinek szintén 

nem tudtam a nevét. 



 

 

Szabina bizonytalanul megpördült a tükör előtt. 

– Nekem az előző jobban tetszett. Andris, te mit 

szólsz? 

A nevem hallatára kissé felocsúdtam a kanapéval 

történő egybeolvadásomból. Vajon hány unatkozó ember 

DNS-mintáját szippantotta már magába ez a unalmas 

szövettel bevont szánalmas bútordarab? 

– Ö… Izé… 

– Köszönöm a velős meglátásodat. 

– Most mi van? – vakargattam a fejem. – Azt se 

tudom, miért vagyok itt. 

Vagyis a saját szempontom nyilván a lógás volt, de 

hogy Szabina miért rángatott magával, arról fogalmam 

se volt. 

– Mert férjhez megyek – jelentette ki Szabina 

büszkén és boldogan. Általában nem volt az a 

mániákusan boldog fajta, sőt. De ez a lánykérés kihozta 

belőle a… lányt? Egészen eddig a pillanatig nem is 

gondoltam bele, hogy nővérem van. 

– Pontosan – mutattam rá a nyilvánvalóra. – Te mész 

férjhez, nem én. 

– Szép is lenne – horkantott fel a harmadik barátnő, 

akinek történetesen tudtam a nevét, ám éppen nem 

jutott az eszembe. 

Szabina erre kissé szúrós tekintettel meredt 

barátnőjére, majd egy udvarias, ám meglehetősen mű 

mosoly kíséretében megragadta a könyököm (vajon úgy 



 

 

néz ki a könyököm, mint egy fogantyú?) és bevonszolt 

az öltözőfülkébe. 

– Máris jövünk, lányok – mondta a válla fölött. – 

Keressetek még ruhákat. 

Aztán behúzta mögöttünk a függönyt, de még láttam, 

ahogy az eladó minden egyes akasztócsikordulásra 

egyre csak sápadtabb lesz. Mint a mellette lógó 

bárányfehér ruhák. És most komolyan, ha van 

bárányfehér, akkor vajon van nyúlfehér is? 

– Még nem szóltam az otthoniaknak – sóhajtotta 

Szabina a fejét lógatva, amitől a vállára tetovált borz 

meglehetősen szomorúnak tűnt. 

– Ezért is tartom furcsának, hogy engem rángattál 

magaddal ahelyett, hogy elmondtad volna legalább 

anyának, és vele jöttél volna el. Lefogadom, hogy a lagzi 

szó hallatára még nagyi is megenyhülne. Vagy 

stresszoldásképpen levágna hat tyúkot. 

– Tudom – görbült Szabina szája, amitől kissé ideges 

lettem. A tyúkvágást viccnek szántam. Nem voltam túl 

jó az érzelmek kezelésében. 

– Akkor meg mi a gond? 

– Félek attól, mit mondanának, félek, hogy nem 

szeretnének. 

– Ismerős érzés – mosolyogtam keserűen, mire 

Szabina tényleg elsírta magát, és olyan erővel ölelt meg, 

hogy minden egyes fülbevalója posztmodern 

domborművet készült faragni az arcomból. Komolyan, 

mintha egy hegymászó szöges cipőt ölelgettem volna. 



 

 

– Amúgy ez a bárányfehér ruha nem valami szép – 

motyogtam halkan, majd eltoltam magamtól. – Mármint 

tényleg úgy nézel ki benne, mint az a birka, ami évekre 

eltűnt, aztán egy hatalmas gyapjúgombóc lett belőle. 

– Ez a vajfehér ruha. 

– Mi lett a báránnyal? 

– Az két körrel ezelőtt volt – magyarázta a nővérem. 

– Szerintem neked vagányabb fehér kellene – 

paskoltam meg meglehetősen bénán a hátát. – Mondjuk, 

jegesmedve-fehér. 

– Létezik egyáltalán olyan? 

– Fogalmam sincs. 

Mielőtt kiléptünk volna a fülkéből, Szabina még 

egyszer megölelt. 

– Köszönöm. 

– Ugyan mit? 

– Hogy megértesz. 

– Fúj – öklendeztem. 

– Túl nyálas volt? 

– De még milyen. 

– Akkor is köszi, öcsi. 

Teljes szívemből mondtam volna neki, hogy nincs 

mit, de nem volt szívem hazudni egy esküvői ruhában 

parádézó, a végtelenségig szerelmes lánynak. Pedig azt 

kívántam, bárcsak ne érteném meg. Bárcsak ne tudnám, 

milyen valami igazán nagy dolgot eltitkolni a szüléink 

elől. 



 

 

A titkolózás szar dolog. De ha egyszer nincs más 

választás? 

Kókusz biztosan nem titkolózott. Olyannak tűnt, akit 

nem érdekel mások véleménye. Mi sem bizonyíthatta 

volna ezt jobban, mint a halványszürke pulcsi, amit 

mosolygós esőcseppek borítottak. 

– Milyen színűek ezek az esőcseppek? – kérdeztem 

tőle lazán (amolyan túlkompenzálósan lazán), ahogy 

leültem mellé az enyhén túllégkondicionált vonaton. 

Komolyan, mintha a tavaszból az Északi-sarkra 

érkeztem volna egy lépéssel. 

– Angolkék – vágta rá habozás nélkül. Fel sem nézett 

a farmerdzsekijéről, amire éppen sárga méheket rajzolt. 

– Ezt csak úgy kitalálod. 

– Nem, ez szimpla színtan. Neked mi a kedvenc 

színed? 

– A kék – vágtam rá. – Gondolom. 

– Melyik? Az atlanti, az ásvány, az azúr, az acél, a 

bársony, a berlini, a bizánci, a búzavirág, az egyiptomi, 

esetleg az égkék? 

– És a te kedvenc színed? A babarózsaszín? – vágtam 

vissza kissé elképedve. 

Kókusz erre mosolyogva felakasztotta a kabátját, és 

a hátizsákjába dobálta a filctollait. 

– Az én kedvenc színem a birsalmasárga. 

– Akkor az én kedvenc színem az atlantiszi kék. 

– Akarod mondani, az atlanti kék? – piszkálódott 

tovább vigyorogva. 



 

 

– Feladom. 

– Színtanban nem tudsz megverni. 

– Most komolyan tanultál olyat, hogy színtan? 

– Önszántamból – jelentette ki büszkén. Még a 

mellkasát is kitolta hozzá. 

– Hát ez nagyszerű. 

– A színek nagyszerűek. Imádom őket. 

– Látom a ruháidon. Egyáltalán honnan veszed őket? 

– Irigykedsz? 

– El se hinnéd, mennyire – válaszoltam szárazon. 

– Hát akkor ki kell, hogy ábrándítsalak, mert ezek a 

ruhák mind egyedi darabok – vonogatta meg a vállát. – 

Az egyik barátnőm, Olívia köti, varrja őket. Én vagyok a 

kedvenc modellje. Ezt az esőcseppes pulóvert a 

születésnapomra kötötte. Szóljak neki az érdekedben? 

– Isten ments! – vágtam rá, mire Kókusz nevetve 

megveregette a vállam. 

– Megértelek, Olívia ruháit csak bátor emberek 

veszik fel. 

– Akkor te most bátor vagy, vagy nem mersz nemet 

mondani Olíviának? 

– Azért amikor egy olyan inget akart rám adni, amin 

pucér emberek spárgáznak, meghúztam a határt. 

Elkerekedtek a szemeim, miközben megpróbáltam 

szigorúan nem elképzelni azt az inget. 

– Nincs róla képed? 

– Az igazat megvallva egyszer felpróbáltam, de 

eléggé zavaró volt, hogy a mellkasomon pucér pacákok 



 

 

péniszei meredeztek. Mármint az nem olyan viselet, 

amiben az ember szívesen írna, mondjuk, matekdogát. 

Szóval nem, nem fotóztam le, de azóta többször is 

láttam Olívia nagyanyján, akinek nyilván erősebb 

szemüvegre lenne szüksége. 

– Érdekes család lehet Olíviáé. 

Kókusz kedélyesen Rittyentett. 

– Az már egyszer biztos. Olívia a legnormálisabb 

közülük. Amúgy a legjobb barátnőm. Legalább annyira 

szeretem, mint a színtant. A te barátaid milyenek? 

Kettes szekrények hormonális problémákkal? 

Ezért oldalba bokszoltam, mire összegörnyedve 

nevetett. 

– Bocsi, bocsi, nem hagyhattam ki. 

– Nem tudom, vannak-e annyira közeli barátaim, 

mint amilyen neked Olívia – vontam meg a vállam 

egykedvűen. Mármint sokat elárult a baráti 

kapcsolataimról az, hogy egy kókuszszagú idegennel 

dumálok az életemről a vonaton, miközben a rongyos 

futócipőmhöz is, amiben az eddigi legjobb időket 

futottam, mélyebb kapcsolat fűzött, mint a 

szobatársaimhoz. – A szobatársaim, Dávid és Karesz 

inkább csak a szobatársaim. Elvagyunk, elhülyülünk, 

megesszük egymás kajáját, böfögőversenyt tartunk meg 

ilyenek. Utoljára a sportgimi előtt voltak legjobb 

barátaim, Lea és Bálint. 

– Lea és Bálint – hümmögte elgondolkozva. – Róluk 

még nem hallottam. 



 

 

– Lea az a lány, aki fél a kecskék szemétől. 

– Á, igen, akit cserbenhagytál! 

– Ez így elég rosszul hangzik. 

– Hát, pedig nekem az esett le a múltkori sztoriból. 

És ki az a Bálint? 

Olyasvalaki, aki miatt éveken át szaltógyakorlatokat 

végzett a gyomrom. Komolyan, csodával határos, hogy 

nem lett gyomorcsavarodásom. 

– Lea bátyja – mondtam kissé keserűen, amire 

Kókusz is felfigyelt. 

– Ajaj, ezt úgy mondtad, mintha megölte volna a 

kiskutyádat. 

– Semmi ilyesmi – legyintettem. – Nagyon jó 

barátaim voltak, mint neked Olívia, csak megváltoztam. 

– Mindenki változik. 

– Igen, de… 

– Megijedtél. Te nem vagy az a fajta, aki felvenné 

Olívia pulóvereit. Te inkább a futós fajta vagy. 

– Ez nem igaz! – csattantam fel. 

– Te mondtad, hogy szeretsz futni. 

– Igen, de az másfajta futás. 

– Szerintem a kettő teljesen ugyanaz. 

– Én… 

Nem is tudtam, mit mondhatnék erre az igazságon 

kívül. Ha már Kókusz belém rúgott, hadd rúgjak 

magamba én is. 

– Hiányoznak. 

– Akkor menj vissza hozzájuk. 



 

 

– Ez nem olyan egyszerű – pufogtam makacsul. 

– Dehogynem. Van lábad. 

– Nagyon vicces. 

– Ezt komolyan mondtam. 

– Már három éve nem beszéltem velük! – tártam szét 

a karom kétségbeesve, hogy Kókusz is átérezze a helyzet 

bonyodalmát. A kétségbeesésem azonban lepattant róla, 

mint kapufáról a labda. 

– Használd a lábad – csapott a térdemre. – Csak ne 

előlük, hanem feléjük fuss. 

– Futásban jó vagyok. 

– Na ugye! 

Budapest Déli pályaudvar,  

csütörtök 15.20. 

– Hé, Szapora! 

Mi lett volna, ha úgy teszek, mint aki nem hallja 

Dávidot? Meg is úsztam volna, ha öt méternél messzebb 

lett volna tőlem. És esetleg nem szemben álltunk volna 

egymással, tollasütővel. Az se lett volna rossz, ha nem 

háló, hanem, mondjuk, egy ötvencentis fal áll közöttünk. 

– Mi van? – ütöttem le a labdát, amit Dávid könnyen 

mentett és küldte is vissza nekem. 

– Az edzőnek nem tetszik, hogy mostanában annyit 

lógsz az edzésekről. 



 

 

A labda alig egy centivel súrolta az ütőmet, majd a 

földre esett. Dávid nyerte a pontot. Felvettem a labdát, 

és Dávidnak dobtam. 

– Mostanában kicsit ki vagyok fáradva. 

– Pedig még el se kezdődtek a versenyek. 

– Tudom, de pihennem kell. Ennyi. 

Dávid furcsán nézett rám, aztán megrázta a fejét, és 

kezdett. Visszaütöttem. Pár pillanatig csak a labdára 

figyeltünk. A cipőink csikorogtak a padlón, az ütőinken 

tompán puffant a labda. Dávid hátul volt, én 

előreküldtem. Nem ért oda. Pont nekem. 

Visszadobta a labdát, ám mielőtt ismét kezdhettem 

volna, Dávid megszólalt. 

– Azt javaslom, gyorsan pihend ki magad, mert még a 

végén Mátéé lesz a helyed a futócsapatban. 

Elhibáztam. A labda egyenesen a hálóba repült. Pont 

Dávidnak. A ponttáblára néztem. Vesztettem. 

Az öltözőben úgy döntöttem, hogy másnap, 

gyomorrontásra hivatkozva, nem megyek be suliba, így 

összeszedtem a szennyesemet, és kisétáltam az 

állomásra. Már éppen felszálltam volna a vonatra, 

amikor az egyik padon kiszúrtam Kókuszt. Pizzát evett, 

amiről eszembe jutott, hogy még mindig nálam van a 

lila pizzás, jegesmedvés pulóvere. 

– Jó étvágyat – mondtam, majd ledobtam magam a 

padra. 

Kókusz megküzdött egy szakadni nem akaró 

sajtcsíkkal, majd tele szájjal megköszönte. Aznap sárga 



 

 

inget viselt, amin kék, girbegurba vonalak futottak 

végig. Baromi idegesítő volt, mert úgy nézett ki, mintha 

a csíkok egyenesek akarnának lenni. 

– Olívia legújabb alkotása? – böktem az ing felé. 

– Nem fogod elhinni, de ezt az inget üzletben vettem. 

– Önszántadból? 

Kókusz nem volt lenyűgözve. 

– Na, és te végre a helyes irányba futottál? 

– Mostanában nincs kedvem futni. 

Kókusz felsóhajtott, majd a pizza végét apró 

darabokra morzsolta. 

– És a galambetetéshez lenne kedved? 

– Mindjárt megy a vonat. 

– Majd a következőre felszállunk. 

Diósvámhatár-Budapest vasútvonal,  

szombat 10.30-as járat. 

Diósvámhatárban, a 102-es házszám alatt, egészen 

pontosan a konyhában, bomba robbant. De akkora, hogy 

az utórengésektől nem tudtam elaludni. Geoffrey 

Kamworor 55 perc alatt lefutott 20 kilométerére le 

mertem volna fogadni, hogy a detonáció után Szabina és 

Gergő alaposan leitták magukat. Nem csodáltam. De ha 

nagyi és a szüleim így reagáltak arra, hogy Szabina 

hozzámegy Gergőhöz, akkor mégis hogyan reagálnának 

arra, ha én meg beállítanék egy fiúval? Na, az nem sima 



 

 

bomba lenne, hanem egyenesen atombomba. Nem sok 

mindent hagyna maga után. 

Viszont a nagyi tényleg úgy reagált, ahogy azt 

megjósoltam. Mármint nem enyhült meg a lagzi szó 

hallatán, hanem elkezdte élezni a késeit, hogy hajnalban 

levágjon néhány tyúkot. Bár váltig állította, hogy a 

húsleveshez kellenek (kötve hiszem, hogy egy normál 

méretű fazék leveshez hat tyúk kellene), általában nem 

remegett a szeme alatti ideg, ha a vasárnapi ebédről 

volt szó. 

– Pedig hozzámegyek, és kész! – csapott az asztalra 

Szabina, aminek következtében felborult az asztal 

közepére pakolt virágcsokor, amit Gergő hozott leendő 

anyósának. 

Irigyeltem Szabina bátorságát és határozottságát. Ezt 

anyától örökölte, aki egészen sportosan vette azt a 

gyökeres változást, amit a budapesti lakásunk és 

tulajdonképpen az egész életvitelünk elvesztése okozott. 

A magas sarkút és az autószalonos melóját 

gumicsizmára és kecskefejésre cserélte. És meg se 

kottyant neki. Az agyam eldobtam az 

alkalmazkodóképességétől. Sőt, Darwin is eldobta volna 

az agyát tőle. Ha egy időben élt volna anyámmal, le se 

szarta volna a világ körüli utat, hiszen anyám is 

megihlette volna az evolúciós elmélettel kapcsolatban. 

Anya valószínűleg az esküvőnek is örült, csak az 

örömét elnyomta a nagyanyám felháborodásfelhője, 

amit apám csak duzzasztott. Mert már hogy lehetne az ő 



 

 

lányának egy tetoválóművész a férje? Mondjuk, ő a 

tintástüves megfogalmazást használta, amit a nagyi 

fejlesztett ki. Igazi nyelvújító volt. Vagy nagyszerű 

ultrás lett volna belőle. Olyan sértéseket talált volna ki, 

amitől az ellenfél csapata a labda közelébe se mert 

volna menni. 

Ezután a családi vacsora (merthogy annak indult) 

egyre kínosabbá vált. Pedig azt hittem, hogy a 

tintástüves szó megszületése után nem lehet kínosabb. 

És lássanak csodát… 

Mire anya kihozta a desszertet, addigra Szabina és 

Gergő már a cipőjüket húzták. 

– Ne siessetek annyira! – kérlelte őket anya. – Alig 

látjuk egymást. 

– Hagyd őket, Csenge, hadd fussanak – mondta ezt 

nagyi olyan hangsúllyal, mint egy főgonosz, aki jó 

szórakozásnak tartja, hogy miután megalázta a hősöket, 

futni hagyja őket, mert úgyis tudja, hogy soha nem 

győzik le őt. 

És nem tudom, hogy vajon ez Kókusz miatt volt-e, de 

valamiért a futás szó valahogy kezdett negatív színben 

feltűnni számomra. 

– Sajnálom – mondtam Szabinának, aki egész este 

alatt el se engedte Gergő kezét, és még az állomáson is 

úgy markolta, mintha véletlenül pillanatragasztóba 

tenyereitek volna idefelé. 



 

 

– Én örülök, hogy elmondtuk – szólalt meg Gergő az 

este folyamán először úgy, mint akinek nem 

sajtreszelővel simogatják a fejét. – Megkönnyebbültem. 

Erre a nővérem szeme felcsillant, és hálásan a 

vőlegényére nézett. 

– Ugye?! Én is így érzek, csak nem akartam bunkó 

lenni. 

– Hé, nem vagyok bunkó! 

– Tényleg nem – szólaltam meg vigyorogva. – Te 

tintástüves vagy. 

Erre mindhárman elnevettük magunkat. Örültem 

Szabináéknak, de legbelül féltem attól, mi vár rám 

egyszer abban a konyhában. Mert soha nem éreztem 

még annyira biztosnak, hogy én is szeretnék 

megkönnyebbülni. 

– Majd megenyhülnek – mondtam, még mielőtt 

felszálltak volna a vonatra. 

– Ha nem, az se baj. Itt vagyunk egymásnak 

Gergővel. 

– Fúj – öltötte ki nyelvét Gergő. 

– Megint nyálas voltam? – kapott a szája elé Szabina. 

– Ez a lánykérés rossz hatással van rám. 

– Visszavonhatjuk – vonta meg a vállát Gergő, mire 

Szabina alaposan hátba verte. 

– Azt próbáld meg! 

– Látod, Andris, még nem is vagyunk egy család, de 

már családon belüli erőszak áldozata vagyok. 



 

 

– Inkább szálljatok már fel a vonatra – javasoltam 

mosolyogva. 

Mire hazakocogtam, a házunk olyan csendes volt, 

mintha mi se történt volna. Azonban mielőtt 

felvonultam volna a szobámba, megláttam a nagyit, 

ahogy a családi fényképalbumban az esküvői fotókat 

nézegeti. Tudtam én, hogy a legkeményebb 

nagymamaszívet is főzni akaró esküvőszervezővé 

változtatja, ha lagzi van a láthatáron. 

Miután mindezt elmeséltem Kókusznak, és 

abbahagyta a röhögést a tintástüves rész után, azt 

mondta, hogy példát vehetnék a nővéremről. 

– Mármint házasodjak meg? 

– Nem! A bátorságára gondoltam, te sportgimis 

majom! 

– Ez igazán kedves tőled. 

Kókusz egy meglehetősen teátrális mozdulattal a 

szívére tette a kezét. 

– Tudom, én vagyok a Szeretet himnuszának 

címszereplője. 

– Az már biztos – forgattam a szemem. 

– Amúgy hová mész ilyen korán reggel? 

– Fél tíz múlt. Ez már nem éppen korán reggel. 

– Hétvégén tizenegyig korán reggel van. 

– Mégis miféle időszámítás szerint? – 

méltatlankodtam, mire Kókusz, hogy alátámassza 

nézőpontját, egy hatalmasat ásított. 



 

 

– Az enyém szerint. Nekem hétvégén délben jön a 

reggeli. 

– Tudod, most a szar fizika-, matek-, biosz- és egyéb 

jegyeim ellenére melletted kivételesen produktívnak és 

a társadalom értékes tagjának érzem magam. Hatkor 

keltem, futottam öt kilométert, reggeliztem, segítettem 

a nagyanyámnak a kecskék körül, lezuhanyoztam, és 

most Budapest felé tartok, hogy gyakoroljam a szociális 

készségeimet. 

– A kecskékkel nem megy? 

Ha tudta volna, hogy sokkal inkább maradtam volna 

a kecskékkel, mint hogy beüljek moziba, majd ebédre 

olyan emberekkel, akik az aktuális sporteredményekből 

szerzik a szükséges kalóriabevitel nagyjából nyolcvan 

százalékát… 

– Gondolnom kell a barátaimra is. 

Kókusz hümmögött egy sort, majd az állát vakarva 

megszólalt. 

– Akarod mondani, a szobatársaidra? 

– Ne fárassz már ezzel! – morogtam, miközben 

keresztbe fontam a karom, és kicsit kifordultam az 

ülésről. Valószínűleg úgy néztem ki, mint egy gyerek, 

amivel elég komoly károkat okoztam a produktív ember 

imázsomban. Nem mintha mostanában létezett volna 

olyanom. Olyan produktív voltam, mint egy gátfutó 

lenne azokban a hatalmas, felfújható gumilabdákban. 

– Nem fárasztalak, csak arra próbállak rávezetni, 

hogy beszélj Leával. 



 

 

– Miért is olyan fontos ez neked? – néztem rá 

felhúzott szemöldökkel. Hiszen nem is ismerte Leát. 

Annyit tudott róla, hogy a lány, aki fél a kecskék 

szemétől. 

– Mert fontos vagy neki. 

– Ezt meg honnan veszed? 

– Ha neked ennyire fontos, akkor ez biztosan 

fordítva is igaz – magyarázkodott kissé kapkodva. – 

Különben meg te magad mondtad, hogy nincsenek 

igazán jó barátaid. 

Kókusz ezzel le is fújta a meccset. 

– Tudod, hogy hív mindenki a suliban, még a 

szobatársaim is? 

Kókusz megrázta a fejét, amitől a haja még 

rendetlenebbül állt, mint eddig. Tényleg úgy nézett ki, 

mint akinek a délelőtt tizenegy még túl korán van. 

– Szaporának – súgtam. 

– Mint a gyomorrontás vagy a szaporodás? 

– Nem, hanem mint a szedd a lábad szaporán – 

magyaráztam. 

– Aha – nyugtázta Kókusz, és nagyon úgy tűnt, mint 

aki pár másodpercre leállt bufferelni. – Bocsi, nekem 

nem az jut róla az eszembe. 

– Mégis kinek jutna?! – kérdeztem kicsit 

felháborodva. 

– Egyáltalán miért neveztek el így? 

– Mert én voltam a leggyorsabb futó a suliban. 

– Csak voltál? 



 

 

Elhúztam a szám, majd megvontam a vállam. 

– Nem tudom. Rég nem voltam edzésen. 

– Ettől függetlenül inkább elnevezhettek volna 

Villámnak vagy Megafutónak. 

– Megafutó? – kérdeztem nevetve. 

– Most mi van? Hirtelen ez jutott az eszembe. 

– Mint egy gagyi szuperhős. 

– Szerintem ha te szuperhős lennél, akkor gagyi 

szuperhős lennél. 

– Nahát, megint kedves vagy. 

– Tudod, a Szeretet himnusza – vonogatta meg 

tekintélyes szemöldökét. Majd felugrott az ülésről, 

levette a farmerdzsekijét az akasztóról, és a kezembe 

nyomta. Ezután a szokottnál szerényebb, egyszerű barna 

pulóverének a zsebébe nyúlt. Csak ekkor tűnt fel, hogy 

óriási zsebe van, óriási, fehér cipzárral. 

Kókusz látta, hogy elborzadva nézem, amint szinte 

könyékig eltűnt a zsebben. 

– Olívia legújabb ruhadarabja. A puluru. 

– A mi? 

– Tudod – magyarázta, mintha ez teljesen normális 

szó lenne, csak én vagyok rossz felfogású. – A pulóver és 

a kenguru együtt. Puluru. 

– Hát ez… 

– Zseniális – vágta rá őszinte csodálattal. 

– Remélem, azért Zsebibaba nincs benne. 

– Örülök, hogy ezt felhoztad. 



 

 

Azzal kifordította a zseb elejét, és napvilágot látott 

egy kenguruplüss, amit a zseb belsejébe varrtak. 

– Ismered azt a műsort, amiben hatalmas állatokat 

boncolnak fel, hogy bemutassák, hogyan is működnek? – 

tapogattam meg elképedve a pulurut. – Mert ez pont 

olyan bizarr. 

– Ne tapogasd a kengurubébit, inkább segíts 

megtalálni a textilfilcemet. 

– Én ugyan bele nem nyúlok az erszényedbe. 

– Nem tudod, miről maradsz le – nyugtázta Kókusz a 

válaszomat, majd teljes figyelmét az erszénye 

tartalmára irányította. 

A pulóver, a kulcscsomó, a zokni, a fogkefe, a 

pénztárca, a telefon, de legfőképpen a kisgatya után már 

nem is mertem nézni, hogy mi kerül még felszínre. 

Kolosszális megkönnyebbülésemre se egy felcsatolható 

műhímtag vagy, mondjuk, facsavarokkal feldíszített 

baseballütő nem lapult benne. 

Egy örökkévalóságnak tűnő matatás után Kókusz 

diadalittas kiáltással a magasba emelte a textilfilcet. 

– Most az a megtiszteltetés ér, hogy felkerülsz a 

farmerdzsekimre. 

A szóban forgó dzsekin nem sok hely maradt, de 

azért még akadtak üres foltok. 

– Ugye nem a négytőgyű tehenek mellé kerülök? 

– Nem, a kontyos múmia mellett van a helyed. 



 

 

Azzal Kókusz kihúzta a kezemből a dzsekit, 

lepattintotta a textilfilc kupakját, és egy ördögi vigyor 

kíséretében munkához látott. 

Végül nem a négytőgyű tehenek mellé kerültem, 

hanem az egyik hátán lovagoltam, álarcban és 

szuperhősköpenyben. A végeredmény egy hajszálnyival 

bizarrabb lett, mint a zsebbe varrt kengurubébi. 

– Elnevezhetem Megafutónak? – fordította felém 

Kókusz a rajzot. 

– Inkább legyen Driska. 

– Hmm. – Kókusz elgondolkodva a filctoll végére 

harapott. – Igen, ez méggagyibban hangzik, szóval 

éppen jó lesz. 

– Lea hívott így. 

– Lea okos lánynak tűnik. Tudta, hogy gagyi vagy. 

Erre csak hümmögve bólogattam. 

Ezek után az út hátralévő részét azzal töltöttük, hogy 

kipróbáltuk, vajon mennyi minden fér el Kókusz 

erszényében. A végeredmény egészen lenyűgözött, 

ahogy az is, hogy három év eltelt már azóta, hogy 

utoljára beszéltem Leával, és még mindig hiányzott, 

hogy úgy megtömje a fejem az unalmas történelmi 

adataival, mint ahogy pulurut is megtömtük egy csomó 

holmival. 



 

 

Budapest-Diósvámhatár vasútvonal,  

péntek 17.30-as járat. 

Az a helyzet a kecskékkel, hogy hihetetlenül eleven és 

játékos állatok, főleg a kisgidák. Piszkálódnak, hülyét 

csinálnak belőled, lerágnak mindent, amit elérnek, a túl 

alacsonyra teregetett ruháktól kezdve a papírgyűjtésre 

szánt dobozokon át egészen a kint felejtett cipőkig. De 

mégse lehet rájuk haragudni, mert ahogy rád néznek 

azzal a röhejes pofájukkal, arra gondolsz, hogy Isten 

eleve haragudhatott rájuk, amiért olyannak teremtette 

őket, amilyenek. 

Szerettem a kecskéinket, bár nevet csak az igazi 

egyéniségek kaptak. Például ott volt Banya, akit apám 

rendetlen büdös dögnek nevezett (a többiek simán 

büdös dögök voltak). Valamiért nem szerette a színes 

kerti díszeket és bútorokat, ezért mindig feldöntötte a 

kerti törpéket, a virágcserepeket, a szolárlámpákat és a 

székeket. Aztán ott volt Ernő, aki a kemencére 

haragudott, Hedvig pedig csak akkor engedte meg, hogy 

bemenjünk a karámba, ha előtte megvakargattuk a 

nyakát. Bobó addig bökdösött a fejével, amíg nem 

adtunk neki valamilyen nasit, Emőke meg mindenhová 

követte anyámat, aki emiatt kinevezte a legjobb 

barátnőjének. 

A családi legenda szerint volt egy kecske, amelyik 

velem tévézett. Erre már nem emlékszem, ahogy a 

nagyapámra se, de arra se igazán, amikor még Szabina 



 

 

és a nagyi kibírták egymás mellett ordibálás meg 

egymásnak okozott lelki trauma nélkül. 

Egyetlen dolog maradt meg gyerekkoromból, 

mégpedig Lea és Bálint. Akkor nem érdekeltek a 

kecskék, nem érdekeltek a szülők, nem érdekelt Szabina. 

Annyira biztos voltam abban, hogy a barátságunk 

örökké fog tartani, hogy nem igazán törekedtem arra, 

hogy más barátokat is szerezzek. Csakis a Szabó 

testvérek léteztek. Aztán elkezdett csak Bálint létezni, 

és minden kifordult magából, legfőképpen én. Érdekelni 

kezdett, mit gondolnak rólam mások, főleg a szüleim. 

Futni kezdtem. Futni a problémák elől. És igazából azóta 

se álltam meg. 

Szabinának igaza volt. Már nem volt ott, hogy a 

tetoválásai, a haja, a barátai, a jövője miatt aggódjanak, 

már nem volt tűzfalam. Most már csak miattam 

izgultak, engem figyeltek, engem próbáltak meg olyanná 

tenni, amilyenné Szabinát nem sikerült. 

Mivel a nap nagy részében a kecskékre és Leára 

gondoltam (matekon megpróbáltam fejben 

megszámolni, hány kecskénknek is van neve, ami 

végtére is számolás, magyaron pedig megpróbáltam 

megfogalmazni, hogy mit mondanék Leának, ha 

találkoznánk, ami végül is fogalmazás, igaz, éppen 

nyelvtanunk volt), teljesen kábán ültem a suli 

étkezdéjében. Miközben a krumplipürét kavargattam, 

kegyetlen megvilágosodás tört rám. Az aznapi lesz a 

negyedik edzés, amit zsinórban kihagyok. Vészesen 



 

 

közeljártam az edző „ha ötször nem jössz, többször nem 

jössz” intelmének leteszteléséhez. 

Hirtelen egy másik tálca csattant az enyém mellett, 

aminek a hangja mindenféle kecskés és leás gondolatot 

kikergetett az agyam-bői. Olyan volt, mint amikor 

eldördül a startpisztoly. Majdnem elrohantam, és 

amikor éppen ő szólalt meg, baromira bántam, hogy 

végül nem tettem meg. 

– Szevasz, haver, nem gond, ha csatlakozom? 

Nem hiszem, hogy ki tudtam volna nyögni bármit, de 

az biztos, hogy abban a pillanatban bármit megadtam 

volna azért, ha a kissé eltúlzott Axe helyett kókuszillat 

csapta volna meg az orrom. 

– Ma nem tudok futóedzésre menni, mert a tegnapi 

focimeccsen kicsit meghúztam a lábam – mondta Máté, 

mintha alkalmas lennék arra, hogy a hülye kék szemein, 

a hülye tökéletes fogain és a hülye tökéletes haján kívül 

bármi mást is felfogjak a jelenlétéből. – Hallottad, hogy 

az edző nyári edzéseket is akar, hogy több versenyre 

tudjunk menni? 

– Valóban? – krákogtam, és legszívesebben 

gyomorszájon vágtam volna magam a tálcámmal. Most 

komolyan azt kérdeztem, hogy valóban? 

Máté abbahagyta az evést, és felém fordult. 

– Minden oké? 

– Persze – vágtam rá egy remélhetőleg nem túl mű 

mosoly kíséretében. Igazából annyira szar helyzetben 

voltam, hogy azt se tudtam, vajon jó irányba 



 

 

görbítettem-e a szám. – Csak nem igazán rajongok a 

krumplipüréért. 

– Azért, amit itt adnak, én se különösebben. 

Ezzel a mondattal le is zártuk az eszmecserét. És 

ahhoz képest, hogy néhány hete összeragadtunk az 

izzadságtól (persze itt most nem a 18 éven aluliak 

számára nem ajánlott edzésről beszélek), eléggé 

zsírszegény társalgás volt. Pont mint a tányéromra 

pottyantott krumplipüré. Már csak az hiányzott, hogy 

megvitassuk a szeptember végéhez képest meglehetősen 

nyárias időjárást, és voilá: mint két öregotthoni tata a 

délutáni levegőzés előtti izgalmas pillanatokban. 

Az egészben annyi volt jó, hogy végre mehettem 

edzésre, de azt is csak addig élveztem, amíg a 

bemelegítés utáni első körben pofára nem estem és 

szántottam fel az orommal a padlót. 

– Ez legalább nem hagy fekete csíkot a padlón, mint 

egyesek cipője, igaz, Gerencsér? – ordította Imre bá, 

miközben egykedvűen megállapította, hogy nem törött 

el semmi az arcomon. Az viszont biztos, hogy fél 

fülemre megsüketültem. 

– Irány az öltöző, fiam – csavargatta a fejét az edző, 

majd a miheztartás végett a másik fülem mellett 

belefújt a sípjába. – A többiek ötösével felsorakoznak a 

starthoz! Megyünk százasozni! 

Így történt, hogy év eleje óta először lezuhanyoztam 

edzés után, és üdén, mint egy frissen kicsomagolt 



 

 

légfrissítő (nagyjából annyi agykapacitással is) 

felszálltam a vonatra. 

– Veled meg mi történt? – kérdezte Kókusz egy 

geometrikus mintáktól hemzsegő felsőben, amitől fájni 

kezdett a fejem. Vagy már eddig is fájt? Lehet, hogy 

agyrázkódásom volt, és jobb ötlet lett volna orvoshoz 

mennem? Mármint Imre bának biztos nem volt 

röntgenszeme. És ha mégis? 

– Lecsapott a balszerencsés babák átka – vágódtam le 

mellé az ülésre. 

– Te jó ég! – sipította Kókusz. Őszintén szólva a 

lányimitációja hitelesebb volt, mint a Hulk-imitáció. – 

Nem is tudtam, hogy ez idáig egy híresség mellett 

ültem. Dedikálnád a homlokomat? 

– Hallottál már a balszerencsés babákról? 

– Ki nem hallott még róluk? Lea, András, Gabriella és 

Dániel – számolta lelkesen a neveket. 

– Andráshoz van szerencséd – hunytam be fáradtan a 

szemem. Azt terveztem, hogy Diósvámhatárig ki se 

nyitom. Esetleg bepróbálkozom azzal, hogy az 

utcaajtónkig csukva tartom. Ennél rondább már nem 

igazán lehet a fejem. 

– Kedves András… 

– Andris – motyogtam. 

– Kedves Andris, milyen érzés született 

balszerencsés babának lenni? 

– Szar. 

– Kifejtené? 



 

 

– Nagyon szar. 

– Bővebben? 

Lejjebb csúsztam az ülésen, de továbbra se nyitottam 

ki a szemem. A szám viszont kinyílt, és az évek óta 

felgyülemlett, egyébként szerintem kurva nagy 

baromság balszerencsésbaba-sérelmek úgy ömlöttek ki 

belőlem, mint az egyik kecskénkből a tej, miután 

begyulladt a tőgye, és az állatorvos kénytelen volt 

vágást ejteni rajta. Fantasztikus délután volt. 

Mindenképpen jobbnak tűnt, mint a mai. 

– Nos, ha az arcom jelenlegi állapota nem lenne elég 

csatolmány, akkor elmondom, hogy oviban senki sem 

akart játszani velem, mert az a szóbeszéd járta, hogy ha 

valaki, akkor majd egy balszerencsés baba lesz az, aki 

bárányhimlőt, kolerát és pestist terjeszt. Alapsuliban 

senki se akart mellém ülni, mert azt hitték, hogy majd 

rám zuhan egy zongora, és őket is kilapítja. 

Gyereknapon senki se választott be a focicsapatba, mert 

azt hitték, az lesz a vesztes csapat, ahol én is játszom. 

Elég volt egyszer megvakarni a fejem, és máris bolhás, 

tetves, rühes lettem, elég volt egyszer leöntenem vízzel 

a nadrágomat, és onnantól kezdve pisis lettem, aki 

bármelyik pillanatban előkaphatta a szerszámát, hogy 

másokat is lepisáljon. Nem sokkal azután, hogy 

megszülettem, apám rossz körökbe keveredett, és 

fokozatosan elveszített mindenünket, amiről persze az 

én balszerencsés születésem tehetett. És ha ez mind 

nem lenne elég bizonyítéka annak, hogy 



 

 

balszerencsésnek születtem, belezúgtam a legjobb 

barátnőm bátyjába. 

Hirtelen kipattant a szemem, felültem és… Nem is 

tudom, talán azt hittem, ha elég gyorsan ülök fel, akkor 

az utolsó mondatot még sikerül visszaszívnom, majd 

visszakényszerítenem oda, ahová sikerült magamban 

elkaparnom. Nyilván hanyag munkát végeztem, 

kilátszottak a szélei, vagy mit tudom én, mert sikerült 

tönkretennie életem legfontosabb barátságát. 

A nagy, vulkanikusnak mondható kitörésem ellenére 

Kókusz nem riadt meg a lávafolyamtól, ami engem azóta 

égetett, amióta az eszemet tudtam. Csak nézett rám 

azzal a fáradtnak tűnő szemével. Gondolom, megint 

bufferelt. 

Éreztem, hogy kivörösödik az arcom. Bár fogalmam 

se volt, hogy vajon attól, hogy mindezt szinte egy 

szuszra adtam ki magamból, vagy attól, hogy dühös 

voltam az emberekre, amiért kifejezetten élvezték és 

viccesnek találták a balszerencsésbaba-ügyet, esetleg 

attól, hogy éppen most vallottam be valakinek, hogy 

meleg vagyok. 

Tippre az utolsó miatt lett zárlatos az agyam, ami 

túlforrósodást okozott. Mintha negyven fokban, 

nejlonzacskóba csomagolva, a hajlataimba sós vizet 

dörzsölve rohantam volna le a maratoni. 

Ennek ellenére úgy éreztem, fel kell állnom, és 

futnom kell. Elfutni olyan messzire, hogy a lábamtól 

kezdve szépen mindenem elkopik, és nem marad utánam 



 

 

más, csak némi por, ami vidáman eltáncikál a 

napfényben, mígnem be nem lélegzi egy kecske. 

Minden izmom megfeszült, a lábam dobolni kezdett. 

Készen álltam a futásra, és azt is tettem, mihelyt a 

diósvámhatári állomásra gurult a vonat. Szinte 

leugrottam róla. Azt hiszem, neki is ütköztem valakinek. 

Nem kértem bocsánatot, és mivel én vagyok a 

balszerencsés baba, biztosan valaki olyannak mentem 

neki, aki másnap azt terjeszteni rólam, hogy milyen 

bunkó vagyok, pontosan olyan nagyképű, mint az apám. 

Ezért szerettem a kecskéinket. Nekik soha semmit 

nem kellett elmagyarázni, és ha elmondtam nekik 

valamit, biztosan nem adták tovább. 

Budapest-Diósvámhatár vasútvonal,  

péntek 11.30-as járat. 

Kihagytam még egy edzést. És egyáltalán nem azért, 

mert Máté lába rendbejött. Aznap biztosan elmentem 

volna edzésre, csak meghalt a diósvámhatári postás, aki 

senkit se szeretett, de nagyon úgy nézett ki, hogy őt 

mindenkinek szeretnie kellett. 

A nagyi és az anyám már azóta nyüzsgött, amióta 

szerencsétlen embert bevitték a kórházba. 

– Onnan már nem jön ki, csak koporsóban – jegyezte 

meg kedvesen a nagyi, ahogy az öreget beemelték a 

mentőbe még vasárnap este. – Én mondom nektek, a 



 

 

következő vasárnapot már Terikével tölti, aki még a 

túlvilágon is csak füstölög. 

Fogalmam se volt róla, hogy ki az a Tériké, és miért 

füstölög, de bólogatnom kellett a nagyi minden egyes 

okfejtésére, mert különben megharagudott volna rám, 

és nem szólt volna hozzám. Ami igazából nem hangzott 

rosszul, de ha nem beszélt, akkor szúrós szemmel 

nézett. Ez viszont százszor kegyetlenebb volt, mintha 

beszélt volna. És bár néha már görcsölt a nyakam a sok 

bólogatástól, hosszú távon jobban megérte, minta 

csendes gyilkos pillantásainak kereszttüzébe kerülni. 

– Egyáltalán miért kell mennem a temetésre? – 

kérdeztem csütörtök este anyámtól, miközben egyik 

kezemmel megpróbáltam megvédeni a gumicukromat 

Dávidtól, másik kezemmel pedig a párnámat Karesz 

lábától. Anyámnak fogalma se volt róla, micsoda 

kemény élet a koleszélet. A hangja idegesnek hangzott 

az asztalon heverő, kihangosított telefonból. 

Valószínűleg azért, mert amióta meghalt a postás, és 

megmondták, hogy temetésre megyünk, nagyjából 

hatszor kérdeztem meg, hogy mégis miért kell mennem. 

– Azért, kedves fiam, mert Imre az apád keresztapja 

volt. Attól, hogy ennyiszer kérdezed, nem fog változni a 

dolog. 

– Imre bá legkedvesebb szava az volt hozzám, hogy 

nyavalyás taknyos. Bocsáss meg, ha azt gondolom róla, 

hogy egy goromba vénember. Volt. 

– Ejnye, fiam, halottról vagy jót, vagy semmit! 



 

 

– Hát éppen ez az! – tártam szét a kezem, ami a 

szobában kialakult hadi helyzetre való tekintettel rossz 

mozdulatnak bizonyult. – Már meghalt, mikor mondjuk 

el róla az igazságot, ha nem most? 

Az elmúlt napok fényében én is hasonlóképpen 

terveztem közeledni a nemi beállítottságom kérdéséhez. 

Mármint ha egyszer meghalok, felőlem akár a 

sírkövemre is véshetik, hogy itt nyugszik Szalay András, 

balszerencsés baba, hithű kecskepásztor és 

homoszexuális, sőt, szivárványszínű koporsót kérek. 

Mert mikor legyünk őszinték, ha nem a halálunkkor? 

– Mindegy, zárjuk le ezt a vitát. Már beszéltem az 

osztályfőnököddel is, szóval jössz, és kész. Csak azért 

hívtalak, hogy megkérdezzem, merre találom a fekete 

öltönyödet. Remélem, nem a koliban van, mert akkor 

nem tudom kimosni az ingedet, és megkötni a 

nyakkendődet. – A vonal másik végéről halk puffogás és 

vállfák csikorgása hallatszott. Az jutott eszembe, milyen 

könnyű manapság eltitkolni, hogy érdekel minket a 

szex. Mármint egyáltalán nem zavart, hogy az anyám a 

szobámban kutakodik. Nem találhatott semmi olyat, ami 

kínos lett volna. Semmi magazin, semmi könyv, semmi 

videó. – Viszont találtam egy pulóvert, ami biztosan nem 

a tiéd. Lila és meglehetősen nőies, bár egy hatalmas 

jegesmedve van rajta, ami pizzát eszik. Furcsa – 

dünnyögte anya. – És kókuszillata van. Andriskám, csak 

nem barátnőd van? 



 

 

A háború tétje megváltozott. Magasról tettem a 

gumicukorra, de arra is, hogy Karesz foci utáni izzadt 

lábát a párnámba törölje. El kellett érnem a telefonom, 

és minél hamarabb ki kellett kapcsolnom a hangszórót, 

mielőtt kínosabb dolgok kerültek volna napfényre, mint 

néhány gyűrött pornómagazin. Bár ahogy a két 

szobatársam lecsapott a telefonra, azt kívántam, 

bárcsak ténylegesen lenne legalább egy olyan újságom, 

mert az elterelné a figyelmet a lila pulóverről. Mondjuk, 

néhány Képes Sport, amiben Karesz kedvence, Marco 

Reus mellé ragasztottam volna a képem néhány 

szívecske kíséretében. 

– Nem, anya, nincs barátnőm – kiáltottam, hátha 

Dávid medvemancsa betapasztja a hangszórót. – A pulcsi 

Leáé, ő felejtette nálam. 

Ezt a hazugságot pedig sikerült még hangosabban 

kiengednem magamból. Tuti biztos, hogy az egész 

kollégium tudja, hogy a) nincs barátnőm, b) de van egy 

Lea nevű lány és c) nem rajongtam a halott postásért. 

– Nahát, milyen régen nem találkoztam vele. Hogy 

van? – kérdezte anya lelkesen, én pedig azt kívántam, 

bárcsak még mindig nyugodjon békében Imréről 

vitatkoznánk. 

Végül az egészből annyi sült ki, hogy anyának azt 

hazudtam, hogy valójában végig tartottam a kapcsolatot 

Leával, csak nem beszéltem nekik róla, Dávid megette a 

gumicukromat, miközben Karesz megkímélte a 

párnámat, ha elmesélem neki, ki az a rejtélyes lila 



 

 

pulcsis, kókuszszagú lány. Egy kis hazugság megért 

annyit, hogy nem lábszaggal kell majd álmodnom. 

Tehát pénteken kihagytam egy edzést, a lábszagot, és 

a kedvenc gumicukromat. Már-már azt hittem, hogy az 

utolsó délelőtti vonaton kihagyhatom Kókuszt is. Ám 

ahogy felszálltam a vonatra, megéreztem a szagát. Nem 

mertem megkeresni és leülni mellé. Féltem, hogy arról 

akar majd kérdezni, ezért az ajtónál foglaltam helyet. A 

hazaút unalmas volt. Unalmas út, unalmas üléshuzat, 

amin nem mosolygós esőcseppek voltak, unalmas 

pocakos pacák, aki háromszor kelt fel mellőlem, hogy 

használja a mosdót. Unalmas sporthírböngészés. 

Viszont Kókusz szaga annyira tisztán érezhető volt, 

mintha mellette ülnék, és éppen színtanban próbálna 

lealázni. 

Hiányzott, de az nem, hogy olyan dolgokról 

beszéljek, amikről magamnak se nagyon mertem. 

Amikor a vonat megállt, és türelmesen megvártam, 

amíg a pocakos pacák, aki mellettem álldigált, 

összeszedi a harminc táskát (abból kettő gyanúsan 

nyávogott), és két facsemetét, amit az ülés alá rakott, 

megláttam Kókuszt. Két sorral előttem ült. 

Farmerdzsekijét a feje alá gyűrve aludt. 

Nem úgy nézett ki, mint aki le akarna szállni, ezért 

kénytelen-kelletlen odaléptem hozzá, és megráztam a 

vállát. 

– Végállomás! 

Fél szemét kinyitotta, de még mindig nem mozdult. 



 

 

– Nem akarok leszállni – ásította. 

– Akkor minek szálltál föl? 

– Néha szeretek vonaton aludni. 

– Szóval fel és le vonatozol Diósvámhatár és 

Budapest között? 

– Jó érzés. Nem vagyok se itt, se ott. Megszűnök 

létezni. 

– Nem akarok okoskodni, de most te vagy az, aki 

negatív energiákat sugároz – szorítottam meg a vállát, 

mire mindkét szemét kinyitotta, és a kezemre nézett, 

mintha az beszélt volna hozzá. 

– Nem vagyok negatív, csak nagyon jó érzés úgy 

vonatozni, hogy nem kell leszállnod. 

– Egy idő után azért le kell. 

– De az az idő még nincs itt. 

Elvettem a kezem róla, majd megvontam a vállam. 

– Akkor kellemes „nem vagyok se itt, se ott” 

életérzést kívánok. 

Kókusz mosolyogva megköszönte, majd ismét 

behunyta a szemét. Legszívesebben leültem volna mellé, 

hogy egy egészen rövid időre én is megszűnhessek 

létezni. De nem tehettem. Hivatalos voltam Imre bácsi 

temetésére, aki örökre megszűnt létezni. 

Ahogy hazaértem, mint az amerikai fociban, két 

oldalról is támadás ért. Egyrészt a nagyi egy hétre 

elegendő mákos tésztával próbált kajakómát okozni, 

másrészt az anyám a nadrágomat akarta rám próbálni, 

miközben még a cipőmből se bújtam ki. Nyugodt szívvel 



 

 

mondhatom, hogy mindketten az életemre törtek. Alig 

éltem túl a szobámba vezető utat. 

Amikor letoltam a gatyám, hogy felvegyem a fekete 

gyászhacukát (ami a befalt mákos tészta mennyiségétől 

nem volt biztos, hogy feljön rám), a zsebemből egy 

összehajtogatott papír pottyant ki. Félpucéran 

lerogytam az ágyamra, kihajtogattam a papírt, és egy 

vakond nézett velem farkasszemet, aminek a feje fölé 

egy szövegbuborékot ragasztottak: 

„Mindig a jó irányba fuss!” 

– De mégis mi a jó irány? – kérdeztem hangosan, 

hátha a kérdésem rátalál Kókuszra a nem létező 

állapotában. És egyáltalán, mikor dugta a zsebembe ezt 

a nyavalyás jedi-vakondot? 

– Egyetlen irány van, fiam – lesett be a szobámba a 

nagyi –, a temető. 

Hogy ezzel vajon azt akarta mondani, hogy az élet 

úgyis értelmetlen, felesleges törni magunkat, hogy 

aranyérmet akasszanak a nyakunkba, vagy esetleg arra 

célzott, ha nem öltözők fel, akkor elkésünk, nos, ezt 

soha nem fogom megtudni. 

Végül tényleg futnom kellett a temetőbe, mert sehol 

se találtam az ünneplőcipőmet (vajon illik 

ünneplőcipőnek hívni, ha temetésre vesszük fel?), így 

végelkeseredésemben a rikító narancssárga futócipőmet 

vettem fel, ami adott egy kis halloweeni beütést a 

szerelésemnek. 



 

 

Tehát leizzadva, futócipőben álldogáltam a gyászoló 

tömeg közepette, amikor Lea lépett mellém. Csak annyit 

mondott, hogy szia, Driska, de az a halk és bizonytalan 

köszönés hozta el a megvilágosodást. 

A jó irány az, ha tisztázom magam, ha végre az igazi 

barátom felé futok. Kókusznak az elejétől kezdve igaza 

volt. Butaság volt tőlem, hogy nem adtam meg az esélyt 

Leának arra, hogy megértsen. 

Budapest-Diósvámhatár vasútvonal,  

péntek 17.30-as járat. 

Kezdtem azt hinni, hogy nem vagyok balszerencsés. 

Mármint újra beszélőviszonyban voltam Leával (igaz, a 

temetőben és a Punnyadóban beszéltünk, egyik hely se 

valami nívós helyszín), és amikor láttam Bálintot, a 

gyomrom meg se moccant. Bár amennyi öreg sós perecet 

felzabáltam aznap, csodáltam, hogy egyáltalán nem 

pottyant le valahova a lábfejembe. 

Kókusz tanácsát fejben tartva kezdtem élni az 

életem. Már csak az edzésre kellett összeszednem 

magam, ignorálnom Mátét, no meg valahogy kibékíteni 

az otthoniakat és Szabinát. Az utóbbival kezdtem. Mivel 

a mi családunkban a nagyi volt a ház feje, először őt 

kellett levágnom. Vagy hogy is van az a dolog a sokfejű 

sárkányokkal? Mindegy, a lényeg az, hogy trükkösen 



 

 

kellett kezdenem, ha egy olyan harcedzett sárkányt 

kellett leterítenem, amilyen a nagyanyám volt. 

– Szia, nagyi – ültem le mellé, miközben hihetetlen 

sebességgel fejte a kecskéket. Egyiket a másik után. 

Mint egy robot, amire virágos kötényruhát adtak. 

– Mit akarsz? 

– Semmit, csak gondoltam, megkérdezem, mi újság. 

Próbáltam ártatlannak tűnni, és úgy tenni, mintha az 

lenne a kedvenc időtöltésem, hogy a nagyanyám mellett 

ülök, nyakig kecskében, de a nagyanyám még akkor is 

átlátott volna rajtam, ha egy atombunker választott 

volna el tőle. 

– Ha a nővéred küldött a megpuhításomra, akkor 

közölheted vele, hogy majd akkor megyek el az 

esküvőjére, ha tüvestintást lecseréli egy tisztességes 

fiatalemberre. 

Vajon mi számít a hetvenöt éves nagyanyámnak 

tisztességesnek? Mondjuk, egy kántor? Vagy egy tanár? 

Vagy már a modernebb ügyvéd, esetleg orvos a nyertes 

kombináció? 

– Nem ő küldött – vakargattam meg egy arra tévedő 

kecske fejét. – Csak rosszulesik, hogy szomorúnak 

látom. 

Nagyi abbahagyta a fejést, és felém fordította 

aszaltszilva-textúrájú arcát. Szúrós szemmel nézett rám, 

mintha megpróbálná eldönteni, hogy a Mikulás rossz 

vagy jó gyerekekkel teli listájára írjon-e fel. 



 

 

– Te már nem nagyon emlékszel rá, de a nővéred 

kivételesen problémás gyerek volt. 

– És még mindig ezért büntetitek? – vontam fel a 

szemöldököm, mire a nagyi csettintett a nyelvével. 

Vigyáznom kellett, mert a nyelv-csettintés az első jele 

volt a nagyiféle senior rage-nek, ami abban tetőzött ki, 

hogy hozzám vágta a kecsketejjel teli vödröt. És míg a 

kecsketej kifejezetten jó a bőrnek, addig a fémvödör 

számlájára nem sok jótékony hatás írható. 

– Ha ez bármikor is kérdésessé vált volna, én nagyon 

szeretem a nővéredet. 

Nemhogy kérdésessé vált, hanem a teljes ellenkezője 

tűnt ténynek. 

– Akkor mégis mi a gond? Igazi rémtörténeteket 

meséltetek róla, most meg életében először olyan 

dologra készül, amit a ti generációtok igazán sokra 

tarthatna. 

Nagyi erre elmosolyodott, majd recsegő térddel 

feltápászkodott kedvenc sámlijáról. 

– Az a gondom Szabinával, hogy túlságosan hasonlít 

az apjára. 

Ekkor leesett a tantusz, de olyan erővel, hogy a 

körülöttünk tekergő kecskék is szétrebbentek. 

– Várjunk csak, te azt hiszed, hogy Gergő a rossz 

városi társaság, aki majd tönkreteszi Szabinát? 

Erre a gondolatra kitört belőlem a röhögés. 

– Mama – mondtam hahotázva –, Gergő csokis müzlit 

eszik reggelire, és gilisztakomposztáló van a 



 

 

konyhájában. Gyakorlatilag gilisztafossal trágyázza a 

bérház tetején lévő biokertjét. Ha valami, akkor ez a 

legdurvább, amit mondhatok róla. 

– De mi van a – nagyi körbenézett, majd odasúgta – a 

tetoválásokkal? 

– Egy jógastúdió szomszédságában van a szalon. 

– Jóga? – kérdezte a nagyi, és a Kókuszéhoz hasonló 

bufferelésbe kezdett, csak ő még nyikorgott is hozzá. 

Láttam rajta, hogy mindent áthány és vet a fejében, 

mire végül bólintott egyet. – Add csak meg a pontos 

címet. Lehet, hogy a jóga jót tenne ennyi munka után. És 

ha már arra járok, esetleg beleshetnék Gergőhöz is – 

karolt át a nagyi, én meg felsóhajtottam. 

Amikor elengedett, maga felé fordított. 

– Mi történt az arcoddal? – szorította a keze közé a 

pofazacskómat, ami kicsit zavaró volt, tekintettel arra, 

hogy alig egy perce még egy kecske tőgyét szorongatta 

pontosan ilyen intenzitással. 

– Semmi különös, csak eltaknyoltam edzésen. 

És pár pillanatig büszke is voltam magamra, amiért 

nem kellett hazudnom a nagyanyámnak. Persze a nagyi, 

aki átélte az 1963-as dióválságot, és mégis a diógyár 

dolgozója maradt (igaz, a pletykák szerint azért, mert a 

diótörésen kívül másban is nagyon jó volt, bár nincs 

olyan erős gyomrom, hogy ebbe belegondoljak), 98,8 

százalékos sikermutatóval érezte, ha valaki titkol előtte 

valamit, így most is gyanakvó tekintettel lesett az 



 

 

arcomra. Nagy valószínűséggel még a mitesszereimbe is 

belátott. 

– Elmondanád, ha valami bánt, ugye, Bandikám? 

Elsősorban az bántott, hogy Bandikának hívott, de ez 

nem olyan információ volt, amivel lelomboznám a 

mamát, főleg mert a papa volt az, aki kezdeti 

ellenállásom ellenére is rám ragasztotta a nevet. Amikor 

még a diósi suliba jártam, a nagyi rendszeresen elkísért 

mindenféle sportversenyre. Volt egy pólója is, amin a 

Hajrá, Bandika! felirat díszelgett. Talán a póló miatti 

szégyen hajtott gyerekkoromban annyira előre, hogy 

sorra megnyertem azokat a versenyeket. 

– Minden okés, mama – préseltem ki magamból, ami 

a nagymamái szeretetszorítás miatt valahogy úgy 

hangzott, hogy münden okéf. 

Nagyi elengedett, majd ciccegve még megjegyezte. 

– Veled meg az a baj, hogy túlságosan az anyádra 

hasonlítasz. Mindent magadban tartasz. Nem lázadsz. 

– Te mióta szereted a lázadást? – kérdeztem 

összezavarodva, mire a nagyi huncutul csillogó 

szemekkel az istálló felé indult. 

– A magam idejében eleven voltam. 

Ezt nehezemre esett elképzelni. Talán elvakított a 

kötényruha-kollekció, amit nap nap után felvonultatott. 

– Most Szabina szintű elevenségről van szó? 

– Jaj, dehogy! Ha olyan lettem volna, az én drága 

Dezsőm el nem vett volna feleségül. 



 

 

Mama letette a kecsketejjel teli vödröt a többi mellé, 

majd könnyes szemmel felém fordult. 

– Csak azt akarom mondani, hogy bizonyos 

helyzetekben az őszinteség is lázadás. 

És ki vagyok én, hogy megkérdőjelezzem egy 

hetvenöt éves néni élettapasztalatait? 

Pár csendes pillanatig az istállóban szöszmötöltünk. 

Nagyi leszűrte a tejet, majd a hűtőbe tette. Megtörölte a 

kezét, és leellenőrizte anya új hobbijának alakulását, a 

kecsketejes szappanokat. Odaálltam mellé, és néztem, 

ahogy kicsit megrázogatja a szilikonformákban pihenő 

szappanokat. Elégedetten hümmögött, én meg közben 

arra gondoltam, milyen jó lett volna, ha az én sporttal 

való nyaggatásom helyett az apám is inkább a 

szappankészítésre kapott volna rá hobbiból. 

– Akkor tényleg elmész Gergőhöz? – kérdeztem, 

mielőtt beléptünk volna a házba. 

– Elsősorban jógázni megyek – jelentette ki. – Csak 

utána megyek a tintástüveshez. 

Na, reszkethetett a tetoválószalon minden egyes 

dolgozója, mert most egy igazi, falusi nagymamát 

szabadítottam rájuk, aki már érzi az esküvői torta ízét a 

szájában. 

Mivel a második helyes irányba való futásom jobban 

lefárasztott, mint a tavalyi, tíz kilométeres jótékonysági 

futás, úgy döntöttem, hogy a Máté-dolgot egyelőre 

elhalasztóm, vagyis negyedszer is passzoltam a pénteki 

edzést. 



 

 

Ennek ellenére jobban éreztem magam, mint amikor 

óvodáskoromban vajas-mézes kenyér volt az uzsonna, 

vagy amikor legyőztem Dávidot tollaslabdában, ami, 

mondjuk, mostanában az én ízlésemhez képest kicsit 

gyéren fordult elő. 

A pénteki vonat, főleg a 17.30-as mindig 

iszonyatosan tele volt. Amennyiben Kókusz is ezzel 

utazott, végtelenül egyszerű lett volna elbújnom előle, 

mint amikor bizonyítványosztáskor elvegyülök a 

kecskék között (ez az elfoglaltság már igazi 

hagyománnyá vált az életemben, szóval valószínűleg 

akkor is folytattam volna, hajók lettek volna a jegyeim, 

aminek nem igazán állt fenn a veszélye). 

Bár úgy terveztem, hogy az ajtóban lehorgonyzok, 

nem igazán jött be a dolog, mert egyre többen 

furakodtak be rajtam keresztül a vonatra. Végül 

engedtem, hogy egy csoport kisiskolás törpe, az előttük 

álló hétvége mámorával magával sodorjon. Már 

majdnem a vezetőfülkénél jártam, szinte én is 

csapattagnak éreztem magam a gyerekek között, akik 

azon vitatkoztak, hogy melyik nap próbálják ki az egész 

este fennmaradást. 

– Muszáj ma – nyafogta egy pufi kis csávó, aki 

elképesztő mennyiségben, irdatlan sebességgel és 

fülsüketítő ropogással tömött magába egy hatalmas 

zacskó fokhagymás csipszet. – Szombaton éjjel aludnom 

kell, mert kilenctől mise. Öreganyám kinyír, ha nem 

megyek el. 



 

 

A fokhagymás csipsz szaga betöltötte az egész 

vonatot. Vettem egy mély levegőt, majd még egyet, és 

ekkor megéreztem. A vonat elindult, a gyerekek végre 

eldöntötték, hogy nem éri meg a pocakos gyerek 

nagyanyjával ujjat húzni, ezért még aznap 

megszervezésre kerül a pizsiparti, a kalauz pedig 

elindult jegyellenőrző kőrútjára. Én meg megláttam 

Kókuszt. Vagyis a fejére terített farmerdzsekijét, amin 

friss rajzok díszelegtek az én Driskám mellett. 

Leültem mellé, mert jobb volt kókuszfelhőbe 

burkolózni, mint a pufi srác következő ételének furcsán 

beazonosíthatatlan savanyúságába. 

Kókusz vagy nem vette észre, hogy valaki leült mellé, 

vagy megint egy „se itt, se ott” érzésben kaptam el, 

mert még csak le se vette a fejéről a dzsekit. Így volt 

alkalmam arra, hogy összekaparjam emberségem 

kevésbé kívánatos részeit, legyűrjem valahová a 

hátizsákomból figyelő büdös zoknik közé, hátha a 

szagtól eltűnnek. És most rólad beszélek, büszkeség meg 

bizonytalanság. Rémesek vagytok, remélem, 

megfulladtok a táskámban. Egyébként meg 

elbambulhattam a dzsekit díszítő új rajzokon. Driska 

mellett egy lány állt, amolyan, A körben szereplő, kútból 

kimászó halottcsaj-frizurával, rózsaszín ruhában. 

Amellett egy kontyos múmia. A két feltételezhetően női 

alak mellett pedig egy goromba medve, akinek a hátán 

egy fekete öves kisgyerek olyan pózban ült, mint aki 

éppen csatába indul. Felhorkantottam. Ha ezeket is 



 

 

valós emberekről mintázta, akkor örülhettem neki, hogy 

az én megafutóm köpenyét nem festette át 

szivárványszínűre. 

– Tudod – dőltem hátra az ülésen –, gondolkoztam 

arról, amit a vakondod mondott. 

A dzseki megmozdult. 

– És merre futottál? – hallatszott alóla tompán. 

– Lea felé, meg afelé, hogy megoldjam a nővérem 

problémáját. 

Kókusz kidugta a fejét a kabát alól. Ahhoz képest, 

hogy nem volt túlságosan hosszú haja, nevetségesen 

kócos volt, mint én, amikor rejtélyes körülmények 

között (a rejtély megoldása Dávid és Karesz volt) eltűnt 

a koleszszobámból a fésűm. Nevetségesen és idiótán 

festettem, az edző pedig addig nem engedett futni, amíg 

nem kezdtem valamit a „tetűfészekkel” a fejem tetején. 

A megoldás az volt, hogy kopaszra nyírtam magam, amit 

rohadtul megbántam. 

– Ezek jó iránynak tűnnek. És mire jutottál? 

– Szerintem a Szeretet himnuszába azt is bele kéne 

írni, hogy a szeretet túlságosan furcsa. 

Kókusz felvonta a szemöldökét. 

– Mi vezetett erre a következtetésre? 

Megvontam a vállam. 

– A kecskék. Meg egy kicsit az otthoniak. 

– Szívem szerint jobban érdekelne a kecskés része a 

történetnek, de az eszem azt diktálja, hogy az 

otthoniakra kérdezzek rá. 



 

 

– A kecskéket könnyebb lenne elmagyarázni – 

nevettem, miközben a hátizsákom cipzárját húzogattam. 

Ki és be, mint a levegővétel. Bár tekintettel arra, hogy a 

szennyesem is benne volt, ez nem volt túl jó ötlet. De 

végül is egy két lábon járó légfrissítő mellett ültem, aki 

tudta a legnagyobb titkomat. – Hogy is van a szeretet 

himnusza pontosan? 

– Csak egy részét tudom – mondta Kókusz, majd 

megköszörülte a torkát. – „A szeretet türelmes, a 

szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem 

kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a 

maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. 

Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság 

győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, 

mindent remél, mindent elvisel.” És a szeretet 

túlságosan furcsa – fejezte be a szavalást Kókusz felvont 

szemöldökkel. 

– Igen, de akár a szeretet szavakat 

helyettesíthetnénk a kecskékkel. Mert valahogy úgy 

érzem, ezek a dolgok inkább rájuk jellemzőek. Vegyük 

például a nagyanyámat. Szeretetből letintástüvesezte a 

nővérem vőlegényét, és annak ellenére, hogy már három 

éve ismerik Gergőt, vagyis inkább tudnak a létezéséről, 

és tényleg még a szakállát is leborotválta a nagyanyám 

kedvéért, aki szerint a szakáll csak a kecskéknek való, 

még így sem vette a fáradságot arra, hogy megismerje 

őt. De a nagyi szereti Szabinát. Vagy ott van az apám, 

aki annyira szeretett minket, annyira jó életet akart 



 

 

nekünk, hogy időközben jobban tetszett neki a pénz. 

Anyám meg… – vakargattam meg a fejem. – Anyám 

mindezek ellenére kitartott apám mellett, még ha ez azt 

is jelentette, hogy az anyósához kellett költöznie, akinek 

a létezéséről egészen addig csak az anyósviccek miatt 

volt hajlandó tudomást venni. A kecskék nem csinálnak 

ilyet – pattantam fel az ülésről, mire mindenki rám 

nézett. Nagyjából úgy festhettem, mint egy elmebeteg, 

aki éppen most lépett meg a zárt osztályról. Még jó, 

hogy nem voltam edzésen, hogy meg is izzadjak hozzá. A 

kínos csend, amit az én kis kitörésem okozott, kitartott 

egészen addig, amíg vissza nem süppedtem az ülésre. 

Kókusz megveregette a vállam. 

– Add csak ki magadból. 

Fogalmam se volt róla, hogy vajon komolyan 

mondta-e. De abban a pillanatban semmi se érdekelt. 

Vagyis semmi más nem fért bele a fejembe a kecskéken 

és az emberi érzelmek olimpiáján kívül, amit az 

agysejtjeim rendeztek. 

– A kecskék nem nyakatekerten szeretnek, ők 

őszinték. Adsz nekik enni, törődsz velük, és bumm, 

szeretnek. Az emberek… – fújtam ki magam. 

– Picit bonyolultabbak, mint a kecskék. 

– Picit? Két lábon járó katasztrófák vagyunk! 

– Te két lábon járó balszerencsésnek született 

katasztrófa vagy. 

– Pontosan! A te családod is furcsán szeret? 



 

 

Kókusz hümmögött egy sort, dobolt az előttünk lévő 

ülésen, majd megvakarta az orrát. Ennyit még soha nem 

bufferelt. 

– Mondhatjuk – szólalt meg végül. – És ha már a 

furcsa szeretetnél tartunk… Lea bátyjával is találkoztál? 

Leejtettem a hátizsákomat, és abban a reményben, 

hátha észrevétlenül egybeolvadhatok az ülésemmel, 

alaposan hátratoltam magam. Talán egyszerűbb és 

szebb életem lett volna ülésként. Mármint az ülések 

ülések. Azt csinálják, amiben a legjobbak. Én 

mostanában még azt is elhanyagoltam. 

– Oké, hűha… Valamiért abban reménykedtem, hogy 

részleges amnéziád lesz, és a beszélgetéseink azon 

részét elfelejted. Amúgy meg elég homofóbnak hangzik 

az, hogy a problémámat furcsa szeretetnek nevezed. 

Kókuszt látszólag szórakoztatta a sikertelen üléssé 

lényegülésem. 

– Az nem homofób, ha te meg problémának hívod? 

– Én nem lehetek homofób, mert… Mármint képzeld 

el, hogy meleg vagy és homofób egyszerre. Lehet, hogy 

felrobbannál, vagy mutáns képességeid lennének, mint 

az X-menben. 

– Kicsit elrugaszkodtunk a „problémádtól”. 

– Téged ez nem zavar? – kérdeztem kissé csüggedten, 

mire Kókusz lehúzta magáról a farmerdzsekijét. 

– Ma lazacrózsaszín ingben jöttem, amin tütüben 

úszó lazacok vannak. Nézd – mutatta lelkesen 3D-s 

tütük! 



 

 

– Jogos – húztam egy kissé keserű mosolyra a szám. 

Bárcsak mindenki ilyen lazán kezelné a dolgot. – Sőt, 

ami azt illeti… 

– Ha most azt mondod, hogy a ruháim miatt azt 

gondoltad, nekem is problémám van, és éppen randira 

akartál hívni, akkor ki kell hogy ábrándítsalak. Ez a 

nagy, szeretettel teli szív a lányokért dobog. Egészen 

pontosan ezért a lányért. 

Azzal Kókusz a kabátjára rajzolt kontyos múmiára 

mutatott. 

– Ez aggasztóbb, mint az én problémám. Mármint 

egy múmia? 

– Most csak féltékeny vagy. 

– Elképzelni se tudod, mennyire – forgattam a 

szemem. 

– Tud még valaki más is a problémádról? 

– Csak a nővérem, Szabina. 

– Elmondtad neki? 

– Dehogyis – nevettem fel kínomban, ahogy annak az 

estének az emléke utat tört magának az egyébként is 

eléggé zavaros gondolataim között. Mondjuk, nem volt 

nehéz dolga, mert az emlék volt a füstrakéta, ami pofán 

talál egy focistát, akinek a tömeg éppen azt kiabálja, 

hogy lúzer. Ebben a jelenetben pedig, nem meglepő, de 

én voltam a focista. – Rajtakapott, miközben… 

Felkaptam a fejem, és körbelestem a vonaton. 

Nagyon úgy tűnt, hogy a kecskés kirohanásomat 

mindenki elfelejtette. Mostanra nagyjából mindenki a 



 

 

kalauzt, Ervinkét figyelte, aki ma csak két ülést foglalt 

el az alváshoz, de a vele szemben ülő csávók éppen egy 

smiley-t rajzoltak a sapkájára. Rágókból. A biztonság 

kedvéért közelebb hajoltam Kókuszhoz, és halkan 

folytattam. 

– Éppen egy képet szorongattam, amin Bálint volt. 

– Hu – sóhajtott fel Kókusz a mellkasára szorított 

kézzel. – Még jó, hogy nem mást szorongattál. Ne érts 

félre, én vagyok a laza, lazacos tag, de azért vannak 

olyan dolgok, amikről nem akarok hallani. 

– Látod, ezért egyszerűek a kecskék, nekik nincs 

mocskos fantáziájuk – viccelődtem, hátha sikerül 

valahogy számomra kevésbé kínos témákat érintenünk. 

Mert komolyan, a kecskék iránti rajongásom biztosan 

kevésbé kínos. 

– Ha kínos erről beszélned, akkor nem muszáj. 

– Már hogy lenne kínos, ha a legjobb barátnőnk 

bátyja miatt jövünk rá, hogy problémánk van? Hogy 

lenne kínos az, ha a ballagásakor ellopjuk az 

osztályában kirakott képét? Ugyan – legyintettem égő 

fejjel –, dehogy kínos. Csak arra gondoltam, hogy ha 

már pofán talált az az átkozott füstrakéta, akkor a füst 

letüdőzése már igazán nem fog megártani. 

– Ezt most nem nagyon értem – motyogta Kókusz. – 

De igazán jólesik, hogy megbízol bennem annyira, hogy 

beszélj róla. 

Csalódtam magamban. Mármint mindig úgy 

gondoltam, hogy a „beszéljünk az érzelmeinkről” mottót 



 

 

egy olyan selejtes tag találta ki, aki másokat akart 

megzsarolni a titkaikkal, aztán rájött, hogy még 

egyszerűbb dolga lesz, ha agyturkász lesz, és önként 

fizetnek neki a páciensek. Nem hittem benne, hogy 

bármit is segítene rajtam az, ha kiöntöm a lelkem. És 

tessék, itt van ez a Kókusz gyerek, akire tulajdonképpen 

marmonkannával locsolom az egészet, holott az az 

életfilozófiám, hogy futás közben az izzadsággal együtt 

a problémáim is távoznak a testemből. Ha, mondjuk, 

Tom Daley állandóan a problémájára gondolt volna, 

akkor vajon szerzett volna egy rakat arany-, ezüst- és 

bronzérmet toronyugrásban? Nevetséges lett volna, ha a 

többi félpucér sportoló látványától hasast ugrott volna. 

Ha engem már egy másik srác puszta látványa arra 

ösztönöz, hogy kerüljem a sportpályát, akkor egyáltalán 

a sportpályán van a helyem? 

– Nyilván az agyamra ment a kecsketej – bólogattam 

csak úgy magamban. 

– Nyilván – nevetett Kókusz. – És mi a helyzet 

Bálinttal? Neki nincs problémája? 

Megpróbáltam a lehető legcsúnyábban ránézni, de a 

vonat mozgására fityegő tütük a lazacokon valahogy 

megakadályoztak ebben. Istenem, életemben nem láttam 

ennyire nevetséges pulcsit. A puluru semmi ehhez 

képest. 

– Ugye a tütük alatt nincs semmi olyan, aminek nem 

kéne ott lennie? – kérdeztem, mire Kókusz amolyan 



 

 

tudom, hogy éppen témát akarsz váltani nézéssel 

jutalmazott meg. 

– Nincs, de ez az ötlet tetszene Olíviának – mondta 

egy pillanatig elgondolkodva, majd megbökdöste a 

mellkasomat. – Szóval, Bálint… 

Keresztbe fontam a karom. Nagyon úgy tűnt, hogy 

léteznek kínosabb dolgok is annál, ha az ember 

kecskékkel barátkozik és meleg. Ezek ugyanis mind 

eltörpültek amellett, hogy fiú létemre egy fiúval 

dumáltam egy másik fiúról úgy, hogy az első fiú tudott 

arról, hogy bejön a másik fiú. Azt hiszem, még sosem 

éreztem annyira ellenállhatatlannak a kecskeszar 

kilapátolását az istállóból, mint abban a pillanatban. 

Végül erőt vettem magamon, hiszen a 

rendszerfrissítésem azóta aktualizálta a problémámat, 

így a Bálint nevű program Mátéra cserélődött. 

– Igazából Leától megtudtam, hogy Bálint összejött 

azzal a lánnyal, akit már vagy hat éve próbál felszedni. 

Szóval az a hajó már elment. 

– És nem éppen a trópusok irányába, mi? – tette 

hozzá Kókusz a szemöldökét vonogatva. 

– Tudod, mit – temettem égő arcomat a kezem 

takarásába –, inkább elemezzük még a szeretet 

himnuszát. Irodalomból úgyse állok valami jól. 

Kókusz erre lelkesen feltúrta a táskáját a mobiljáért, 

és kikereste a Szeretet himnuszát. 

– Oké, itt lesz egy probléma a kecskés elméleteddel. 

Áthajoltam a válla fölött, és a kijelzőre bámultam. 



 

 

– „Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, 

ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy 

pengő cimbalom” – olvasta fel a szöveget. – Elég rosszul 

hangzik, ha azt mondod, hogy: ha kecske nincs bennem, 

csak zengő érc vagyok. 

Ahogy ez a mondat elhagyta a száját, olyan 

röhögőgörcs nyomott el, ami még a szinte kómás 

állapotban lebegő Ervinkét is felriasztotta. Azt ugyan 

nem vette észre, hogy a sapkája úgy fest, mintha egy 

gusztustalan rágótorta lenne, de azért nem felejtette el 

leteremteni a rágóművészeket, amiért a lábukat 

felrakták az ülésre. 

Amikor a vonat beért a diósvámhatári állomásra, 

már fájt az oldalam, és könnyezett a szemem. A tüdőm 

nagyjából olyan állapotban lehetett, mint amikor az 

edzőnek az a remek ötlete támadt, hogy gyereknap 

alkalmából a megszokott edzés helyett elvisz minket egy 

akadálypályára. Nagyjából egy félkezű, farok nélküli, 

törött lábú és egyben vak majom szintjén teljesítettem. 

Leszálltunk a vonatról, és mielőtt a megszokott 

módon ki-ki elindult volna a saját útjára, Kókusz még 

utánam szólt. 

– Jó, hogy beszéltél Leával, de ha azt akarod, hogy ne 

csak szobatársaid, hanem barátaid is legyenek, akkor 

őszintének kell lenned. 

– Az őszinteség… – kezdtem bele a magyarázkodásba, 

ám Kókusz megelőzött. 

– Még a kecskéknek is megy. 



 

 

Azzal hátizsákját fél vállra véve elindult. Néztem az 

egyre távolodó farmerdzsekit, mígnem Kókusz eltűnt a 

Zümi vegyesboltban. Ahogy ő belépett, úgy lépett ki 

Gabi. Az enyhe szellő, ami már jó pár napja terrorizálta 

a kollégiumi szobánk ablakát, miután annak kamikaze 

stílusban nekirepült egy galamb, belekapott hosszú 

hajába és az arcába vágta. Gabi, miközben a hajával 

vívott csatát, észrevehette, hogy őt nézem, mert kérdőn 

(és picit flegmán) felém biccentett. Ettől a mozdulatától 

beugrott a Kókusz dzsekijére rajzolt lány. Minden 

hajszál stimmelt, de a rózsaszín ruha hiányzott. Gabi 

szokása szerint fekete, rá legalább két számmal nagyobb 

pólóban feszített. Ha nem lettek volna problémáim, 

most őszinte sopánkodásba kezdhettem volna az 

eltakart női idomok láttán. Így csak azon 

sopánkodhattam, hogy ezek a bizonyos női idomok 

utoljára akkor hozhattak lázba, amikor a cici egyet 

jelentett a kajával. 

Megráztam a fejem, majd elindultam hazafelé. 

Kókusz büszke lehetne rám ezért a kissé nyugtalanító 

őszinteségért. 

Budapest-Diósvámhatár vasútvonal,  

péntek 14.30-as járat. 

Én hülye fütyörészve ballagtam be a tornaterembe. 

Fütyörésztem, mert végre úgy éreztem, készen állok 



 

 

harmadszor is a jó irányba futni, készen álltam a Máté-

fóbiám leküzdéséhez. Igazából arra is készen álltam, 

hogy iskolapadokból állítsak fel gátakat az étkezőhöz 

vezető folyosón, és kihívjam Baji Balázst egy gátfutásra. 

Belül majd felrobbantam az energiától. 

Frissen mosott tornaszerelésem nem árasztott 

kókuszillatot, és nem voltak rajta lazacok, de még így is 

némileg magabiztosan tettem egyik lábam a másik elé. 

Úgy gondoltam, eljött az a nap, amikor végre úgy fogom 

végigcsinálni a bemelegítést Mátéval, hogy közben nem 

gondolok arra, hogy Máté áll mellettem. 

Ám ahogy leültem a többiek mellé, az edző rám 

vakkantott. 

– Meg lehet fordulni, és haza lehet menni, Szalay. 

Megvolt az öt hiányzás. 

– De én csak négyszer hiányoztam – meredtem az 

edzőre úgy, mintha éppen arra kért volna, hogy fussak 

el a büfébe, és vegyek neki egy doboz párizsi salátát, de 

csípősét, három kiflivel. Ha nem volt csípős, akkor 

büntetésből negyven felülést kellett csinálnom. Ez már 

számtalanszor megtörtént, de nem tűnt kevésbé 

értelmetlennek, mint az, amit az imént mondott. – 

Biztosan bele tetszett számolni a múltkori alkalmat is, 

amikor itt voltam, csak elestem, és… 

– Nem számoltam bele – szakított félbe 

türelmetlenül. – Berzsányi hat alkalommal egyedül 

csinálta a bemelegítést. Igaz, Berzsányi? 



 

 

Mátéra néztem, hátha azt mondja majd, Andris a 

legjobb edzőtárs, majd Dávid és Karesz felé sandítottam, 

hátha valamelyikőjük elvicceli a helyzetet, hogy a tanár 

úr nem tud számolni, ne erőltesse, de egyikőjük se 

szólalt meg. A piszkos padlót bámulták, ami az edző 

szigorú cipőszabályai ellenére tele volt fekete csíkokkal. 

Nem kellett volna meglepődnöm, hiszen Máté nagyjából 

annyit tudott rólam, mint amennyit én róla. Ez a tudás 

nagyjából abban merült ki, hogy a kollégium hányadik 

emeletén lakunk. 

Dávid és Karesz a szobatársaim voltak. Ők nyilván 

jobban ismertek Máténál, de nem annyira, hogy 

hazudjanak értem. 

Felálltam, és a lábaimat bámulva kisétáltam a 

tornateremből. 

– A focicsapatból kiesett valaki – szólt utánam az 

edző. – Szerdán lesz a próbameccs. 

Utáltam a focit, de nem annyira, mint azt a tényt, 

hogy rohadtul balszerencsésnek születtem. 

– Szerinted lehetne annál rosszabb dolog a világon, 

hogy eltiltanak valamitől, amit nagyon szeretsz? – 

kérdeztem Kókusztól, aki kivételesen nem a kabátjára 

rajzolt, hanem a kézfejére. – Mármint mit szólnál hozzá, 

ha levágnák a bal kezedet? 

– Megtanulnék a jobbal rajzolni – válaszolta 

mindenféle kétség nélkül. – Miért, le akarod vágni a 

kezemet? 



 

 

– Nem, bár nagyon úgy tűnik, hogy csak úgy fogod 

tudni eltüntetni róla azt a… 

– Robotkaticát. 

– Azt a robotkaticát. 

Kókusz abbahagyta a firkálgatást. Tollát a zoknijába 

dugta, és rám figyelt. 

– Miért nem hordasz magaddal vázlatfüzetet? – 

mutattam a táskája általános irányába. 

– Mert mindig elhagyom őket. Szerintem már 

legalább nyolc van szanaszét Budapesten és nagyjából 

három Diósvámhatárban. Tavaly anyámmal bejártuk 

Toszkánát, és ott is elhagytam kettőt. Feladtam – vonta 

meg a vállát. – Nem vagyok az a vázlatfüzetbe rajzolós. 

– Gyakrabban kéne a pulurut hordanod. Abban 

mindig kéznél lenne. 

– Tudtam én, hogy zseniálisnak tartod, csak nem 

akartad beismerni. 

– Lebuktam. Apropó bizarr ruhák, hogyhogy ma ilyen 

unalmas póló van rajtad? 

– Á, ne is kérdezd – sóhajtotta Kókusz. – Olívia 

varrógépe tönkrement. Azt gyászolom. 

– Látod, ő se csinálhatja azt, amit akar – tártam szét 

a kezem indulatosan. – Mintha levágták volna a kezét. 

– Oké, mielőtt bárkinek bármijét is amputálnánk, 

elmondanád, hogy mégis mi a bajod? 

– Kitettek a futócsapatból – motyogtam leeresztve. – 

Amin egyáltalán nem kéne csodálkoznom, de attól még 

szarul érzem magam miatta. 



 

 

– Attól, hogy kitettek a csapatból, még futhatsz. 

– Köszönöm, nem is tudom, mire mennék határtalan 

bölcsességed nélkül – mondtam egyáltalán nem 

lenyűgözve. 

– Mármint mi lett volna, ha a focicsapatból tesznek 

ki? Focizni nem lehet egyedül. 

– Még egy bölcs meglátás. 

Kókusz felháborodva oldalba könyökölt. Majd 

telefonját (ami hihetetlen módon most a zsebében 

lapult) elhúzta az arcom előtt, miközben béna pittyogó 

hangokat adott ki. 

– A negativitás-sugárzásod kezd egészségtelen 

mértékeket ölteni. 

Türelmetlenül ellöktem magam elől a kezét. 

– Csak a futóversenyek miatt járok suliba – fakadtam 

ki elkeseredve. 

– Vészhelyzet! – kiáltotta Kókusz, mire minden utas 

felénk kapta a fejét. – A mérőm teljesen kiakadt, túl sok 

a negativitás! 

Amikor a kíváncsiskodók észrevették, hogy csak két 

kretén szórakozik, el is fordultak tőlünk. 

– Szeretek nyerni, mert azzal bizonyíthatom a 

szüleimnek, hogy jó vagyok valamiben. Még ha ez az 

egyetlen dolog is, amihez értek. 

– A fiúkhoz is értesz. 

– Ha és ha. Nagyon vicces. Tudod, jó lett volna még 

néhány első helyezés, mielőtt elmondom nekik a 

problémámat. 



 

 

– Ez nagy lépés – jegyezte meg Kókusz. És lehet, 

hogy az edző sípja a hosszú évek alatt tényleg elvett úgy 

negyven százalékot a hallásomból, mert mintha Kókusz 

hangjába némi büszkeség is keveredett volna. 

– Inkább futás a jó irányba. 

Erre Kókusz megpaskolta a kezem. 

– No homo, de mindjárt sírok. 

– Elbőgöd magad, és esküszöm, hogy ha legközelebb 

a tütüs lazacos pulóverben jössz, az összes halnak 

rajzolok egy pöcsöt, hátha attól férfiasabb leszel. 

– Mondja ezt egy problémás csávó. 

– Na, ez tényleg homofób megjegyzés volt. Remélem, 

a szüleim és a nagyi nem lesznek azok. 

Kókusz még egyszer megpaskolta a kezem, majd 

mielőtt beértünk volna a diósvámhatári állomásra, azt 

mondta: 

– Emlékezz a Szeretet himnuszára. 

– A kecskés verzióra? – kérdeztem vissza pimaszul, 

miközben lassan szedelődzködni kezdtünk volna. 

– Ha neked az jön be, nyugodtan, de én arra 

gondolok, hogy a szeretet furcsa, viszont attól még 

szeretet. Ha a szüleid nem értenek meg, lesz más valaki, 

akiben van annyi szeretet, hogy megértsen és 

elfogadjon. Nem leszel egyedül. 

– A nővéremen kívül mégis kiben? – kérdeztem kissé 

bepánikolva. 

– A kecskéitekben biztos – mosolyogta Kókusz. – De 

Lea is megértő. 



 

 

Rá akartam kérdezni arra, hogy ezt mégis honnan 

tudja, de egyszerűen faképnél hagyott, majd leballagott 

a vonatról. 

Diósvámhatár-Budapest vasútvonal,  

péntek 23.30-as járat. 

Sötét volt kint. Minden egyes kanyarnál és rezdülésnél 

nagyot koppant a fejem az ablakon. Rajtam kívül csak 

Dani és Szilárd ült a vonaton, szerencsére vagy tíz 

sorral odébb tőlem. Már-már arra számítottam, hogy 

kihasználják ezt az alkalmat arra, hogy hobbiból 

levágják az ujjaimat. Állítólag ezt csinálták azzal a 

sráccal, aki kinevette Szilárdot a selypítése miatt. És 

futni ugyan lehet ujjak nélkül is, azért eléggé hozzám 

nőttek, így felhúztam a kapucnit a fejemre, és 

ismételten megkíséreltem az üléssel való egybeolvadást, 

hátha nem vesznek észre. 

Persze miért lenne valamiben szerencsém? Az ülések 

közötti résen éppen ráláttam Danira, aki egyenesen rám 

nézett. Vártam, mikor kapja elő a csontozókést meg a 

köszörűt, de valószínű, hogy még neki is túl 

szánalmasnak tűntem a sebes arcommal és a nehezen 

beismert könnyes szememmel. Ráadásképpen a vékony 

kapucnis dzseki alá Kókusz lila pizzás pulóverét vettem 

fel, amikor az eddigi legjobban félresikerült családi 

vacsora nyomán kimásztam az ablakomon, és fellógtam 



 

 

az utolsó vonatra, ami Budapestre tartott. Valamiért 

abban reménykedtem, hogy ott lesz Kókusz is. Mármint 

nem sok esélye volt annak, hogy a 23.30-as vonaton 

lesz, éppen a „se itt, se ott” élményben elmerülve, de 

nagy szükségem lett volna arra, hogy elmondjam neki, a 

szeretethez tényleg a kecskék értenek a legjobban. 

Amikor lassan, a sportcsillagos jövőmet gyászolva a 

Büdibaba pubhoz értem, nem mentem be Szabinához, 

hanem egyenesen a lakása felé vettem az irányt. Mivel 

régebben elég gyakran beállítottam hozzá (elkapott a 

„Budapesten van lakásod, mekkora menő arc vagy” láz), 

kaptam tőle kulcsot. Abba viszont nem gondoltam bele, 

hogy azóta, amióta utoljára nála töltöttem a hétvégét, 

Gergő is beköltözött hozzá. 

– Hali? – szóltam Gergőnek kissé megszeppenve. 

Hiába, ilyen hatással van az emberre az, ha egy 

kitetovált, piercinges fazonon mackós pizsamát lát, 

miközben az említett alak éppen palacsintát süt. 

– Hali! 

Gergő persze lelkes volt. Minden egyes olyan 

interakciót, amihez köze volt a nővérem családjához, 

úgy szívott magába, mint egy magányos és elhanyagolt 

mosogatószivacs, ami beesett a mosogatószekrény 

legeldugottabb sarkába, a mosogatótabletták nagyképű 

hadserege mögé. 

– Mi járatban errefelé? – kérdezte, miközben 

feldobott egy palacsintát a levegőbe. Furcsa látvány volt 

ez így éjjel egykor. 



 

 

Fáradtan lehuppantam a Szabina által a lakás dobogó 

szívének nevezett kanapéra, aminek a nevével 

ellentétben elég undorító kinézete volt. A színe mindig 

arra emlékeztetett, amikor életemben utoljára ettem 

spenótot, mert miután kihánytam, valamivel sötétebb 

volt, mint amikor magamba lapátoltam. Kókusz biztosan 

pontosan meg tudná mondani, mi a neve annak a 

színnek. Én egyelőre spenóthányásnak neveztem el. 

Nem nyerte el Szabina tetszését, de a megnevezést ő is 

használni kezdte. 

– Volt egy kis gubanc otthon. 

Még egy palacsinta a levegőbe repült. 

– Az gáz. 

– Az – pufogtam behunyt szemmel. 

– Amíg nem jön Szabina, nem eszel palacsintát? 

Mégis milyen ember mondana nemet a palacsintára? 

Így alakult, hogy a péntek éjjel nagy részét azzal 

töltöttem, hogy kakaós palacsintát tömtem magamba 

(ami a „kellemes kis vacsora a sógorral”-ból 

ősellenségek közötti evőversennyé fajult). Nem igazán 

értettem, miért sütött vagy hatvanat, ahogy azt se, hogy 

miért szórtunk el fél doboz kakaót, de tartalmas 

időtöltésnek tűnt. 

Gergő ijesztően hasonlított a nagyira. Kajában 

mutatta ki a szeretetét. Mondjuk, otthon nem sok kajára 

számíthattam az elkövetkezendő néhány hétben. 

Hajnali kettő körül, amikor már sikerült azt hinnem, 

hogy én is a spenóthányás-kanapé megboldogult részévé 



 

 

lettem, és Gergő a konyhaasztal alatt haldoklott az 

elfogyasztott palacsinta mennyiségétől, megérkezett 

Szabina. 

– Ugye nem palacsintát sütöttél? – kiáltotta 

valahonnan a fejem fölül. – Mert ha ezen a héten 

negyedszer is azt kell ennem, akkor megfojtalak eggyel. 

Szabina a pufogásokból ítélve levette a gyilkos 

fegyvernek is alkalmas cipőjét, majd ledobta magát 

mellém. Csak ekkor vette észre, hogy én is ott vagyok. 

– Jesszusom, öcsi! Te meg mit művelsz itt? 

Megvontam a vállam. 

– Bezabáltál palacsintából, mi? – karolt át 

együttérzőn. – Ha elfelejtettem, hogy jössz, ne haragudj. 

Volt egy hatalmas születésnapi parti, amire kibérelték 

az egész Büdibabát, úgyhogy ez a hét kész káosz volt. 

Apropó káosz, Gergő nem mesélte, hogy a nagyi járt nála 

szerdán egy jógamatraccal a hónalja alatt? 

– Nem mondta, de nem is fogja. Szerintem belehalt a 

palacsintába. 

– Geri, mássz ki az asztal alól! – parancsolt rá a 

nővérem, mire a vőlegénye egy kilencvenéves reumás és 

prosztataproblémás, exatléta vénember fürgeségével 

megfordult, és kikúszott a székek között. Többre nem 

futotta neki, de így egyenesen ránk látott. 

– A nagyitok azzal a dumával jött be, hogy igazából a 

jógastúdióba készült, de eltévesztette az ajtót. 

– Ja, nagyon könnyen össze lehet téveszteni a 

csontvázas meg a virágos kirakatot – nevetett Szabina. 



 

 

Mivel átkarolt, vele együtt remegtem én is. Borzasztó 

érzés, hogy a nevetés testileg pont olyan élmény, mint 

amikor megpróbáljuk visszatartani a sírást. 

– Kurva hitelesen eljátszotta, hogy meglepte a 

jelenlétem a saját tetoválószalonomban – tette hozzá 

Gergő kissé bezöldült fejjel. A zöld amolyan 

„megbántam, hogy megettem húsz palacsintát” 

árnyalatban játszadozott. 

– Az egészben az a legjobb, hogy a mi hetvenöt éves 

nagyanyánk a vállára tetováltatott egy kecskekoponyát. 

Szabina erre úgy nézett rám, mintha nem vettem 

volna a poént. És tényleg nem vettem. 

– És? 

– És?! Geri, mondd már meg neki, hogy a 

kecskekoponya mit szimbolizál! – nyafogta 

türelmetlenül. 

– A vicc csattanója az – kezdte monoton hangon –, 

hogy a kecskekoponya egy sátánista szimbólum. 

Azzal a fejét a szőnyegre ejtette, és vagy meghalt 

vagy elaludt. Néhány pillanat múlva azonban egy okét 

mutatott. 

– Mit fog szólni ehhez a cipősszekrény tetején álló 

Jézus? – viccelődött Szabina, továbbra is a vállamat 

szorongatva. 

– Akkor a nagyi áldását adta? – kérdeztem 

reménykedve, mert kellett valami bizonyíték arra, hogy 

nincs minden veszve. Hogy volt értelme legalább abban 

az egy esetben ajó irányba futásnak. 



 

 

– Szerinted a közelébe engedte volna Gerit egy tűvel, 

ha nem akarna békülni? Drasztikus megoldás, de a 

mama már csak ilyen. 

Gergő reszkető nyakkal felemelte a fejét, a 

homlokára néhány morzsa ragadt, de nem úgy tűnt, 

mint akit zavarna a dolog. 

– Drasztikus? Inkább félelmetes! Utoljára akkor 

paráztam ennyire egy tetoválós melótól, amikor egy 

kiborotvált fejű tag ült a székbe, aki azt akarta, hogy 

tetováljam az anyja portréját a bicepszére. És tudjátok, 

mi alá tetováltam egy kedvesnek tűnő asszonyt? 

– Egy horogkereszt alá – mondtuk egyszerre unottan 

Szabinával. Már vagy ezerszer hallottuk a történetet, 

sőt, Szabinát ezzel próbálta meg felszedni. Másodszor 

inkább elhívta az állatkertbe. 

– Pontosan! De még az a kedves kis neonáci se volt 

annyira ijesztő, mint a nagyanyátok. Ő legalább nem 

kérdezgetett arról, hogy mennyit keresek havonta, van-e 

megfelelő higiéniai engedélyem, és hogy majd akarjuk-e 

templomba járatni a gyerekeinket! 

– Nekünk macskáink lesznek – szólalt fel sértődötten 

Szabina. 

– Szerinted el mertem volna mondani neki, hogy 

tőlünk csupán négylábú és szőrös unokákra számítson? 

– Igazad van. Jobb, ha az újonnan kiépülő 

kapcsolatunk elején nem dobjuk le ezt a bombát. 

– Hát, én ma ledobtam egyet. 



 

 

Holtbiztos, hogy ezt a mondatot a kifelé kívánkozó 

palacsinták tolták ki belőlem. Amiért hálás voltam 

nekik, mert ha nem teszik, akkor egész este eljátszottam 

volna, hogy minden rendben van. 

Szabina elengedte a vállam, és előredőlt, hogy 

egyenesen rám tudjon nézni. Szürkére festett haját 

hátrafésülte, de néhány tincs kiszabadult, és belelógott 

a mosómedvestílusban elkenődött szemfestékébe. 

– Csak nem elmondtad, hogy… 

– De igen – csúsztam lejjebb a kanapén. Majdnem 

egy szintre kerülve Gergővel. 

– Ó! – csodálkozott Szabina eltátott szájjal. 

– Ó – sopánkodtam lógó fejjel. 

– Ó? – emelte ki arcát Gergő a bolyhos szőnyegből. 

Szabina feléhajította az egyik karkötőjét. 

– Mássz már elő! Komoly gondjaink vannak! Vagy 

nincsenek? – nézett rám reménykedve, mire a szám, a 

kis szemétláda csak úgy magától legörbült. Pont úgy, 

mint amikor második lettem az óvodás gyereknapi 

futóversenyen (a bíró szemüveges volt), és kiderült, 

hogy a második helyezettnek nem egy roller jár, hanem 

egy kiló síimé. Aznap este konyákig slime-ban kotorva 

bőgtem álomba magam. Régi szép idők! 

– Ajaj – húzta el a száját nővérem. – Akkor nem 

fogadták valami jól? 

– A nagyi kiment a kecskékhez, és szerintem 

vasárnap megint friss tyúkból lesz a húsleves. Anya 



 

 

elsírta magát, és összetörtem apám álmait, mert 

szerinte így nem lesz belőlem sportoló. 

– Ennek a kettőnek mi köze egymáshoz? – tolta ki 

magát Gergő az asztal alól. Ha nem lett volna a kedvem 

valahol a Büdibaba klotyó lefolyójához közeli szinten, 

akkor húgyosra röhögtem volna magam rajta. 

– Fogalmam sincs – vontam meg a vállam. 

– Jaj, öcsi! – szorított magához Szabina. – Bátor 

voltál, de miért éppen most mondtad el nekik? 

– Mert a szülőiről jöttek haza, ahol kiderült, hogy 

több tárgyból is bukásra állok, és kitettek a 

futócsapatból. Arra gondoltam, ha elmondom, akkor a 

rossz jegyek meg a futócsapat kevésbé tűnik majd 

rossznak. Vagy fordítva. Nem is tudom. 

Gergő hatalmasat nyögve, mint aki bármelyik 

pillanatban megszabadulna a hasában felgyülemlett 

palacsintától, leült mellénk. 

– Tudod, azt akkor szokás bevetni, ha kettesre írunk 

meg egy dogát, és elfelejtettünk elmenni a nagyihoz. 

Legalább az egyik hírnek kevésbé megrázónak kell 

lennie. 

– Geri – hajolt át fölöttem Szabina, hogy adjon egy 

tockost a vőlegényének ezzel nem segítesz! 

– Bocsi. 

– Semmi gond – hajoltam előrébb mosolyogva, hogy 

helyet adjak a Gergőt érő atrocitásnak. – Igazából azért 

jöttem, hogy egy kis időre meghúzzam magam nálad. 

– Maradhatsz. 



 

 

– Köszönöm – sóhajtottam fel megkönnyebbülten, 

mire én is kaptam egy tockost. 

– Üdv a klubban – motyogta Gergő az orra alatt. 

– De csak ma este maradhatsz. 

Éppen tiltakozni akartam, ám Szabina szigorú 

tekintete, ami szakasztott olyan volt, mint a nagyié, 

belém fojtotta a szót. 

– Holnap hazamész, és beszélsz anyuékkal! A 

jegyekről, a futócsapatról és magadról. Nem fogod azt 

csinálni, amit én. Nem fogsz meglépni, mert utána 

nagyon nehéz újra visszakerülni a családba. 

Csüggedten, keresztbe font karral dőltem hátra. 

– Oké. 

– Te meg nem sütsz több palacsintát, és összerakodsz 

magad után a konyhában! 

– Oké. 

Gergő csüggedten, keresztbe font karral állt fel, és a 

konyhapult felé vette az irányt. 

– Ha mégse jön be a dolog, nem akartok örökbe 

fogadni? Úgy tűnik, jó fej szülők lesztek. 

– Köszi a bókot, öcsi, de ahogy azt már mondtam, 

nekünk macskáink lesznek. Igaz, macibogaram? 

– Igaz, tündérkullancsom. És nekünk, mint jó fej 

szülőknek a macskáink jövőjére kell gondolnunk. 

Egyetemre mennek majd, és mikor orvosok vagy 

ügyvédek, de legalább mérnökök lesznek, akkor ők 

fognak eltartani minket. Szép jövőnk lesz. Te lehetsz a 

jópofa nagybácsi. 



 

 

– Az bizony! – csapta össze a tenyerét Szabina. 

– Nem vagytok normálisak – ráztam meg a fejem, 

mire Szabina felborzolta a hajam. 

– Így kell beszélni azokkal, akik téged se akarnak 

kihagyni a szép jövőjükből? 

Ha köszönömre nyitottam volna a szám, ötven 

százalék esélye volt annak, hogy elbőgöm, és ötven 

százalék annak, hogy elhányom magam. Szar fifty-fifty 

helyzet volt, ezért inkább magamban tartottam a dolgot. 

– Amúgy leendő jó fej macskaszülőként azt javaslom 

– húzogatta meg Szabina a pulóverem ujját –, ne hordj 

ilyen ocsmány pulóvert. Mégis, honnan vetted? 

– Mi a bajod vele? 

– Az, hogy lila. Irtózom a lila színtől. 

– Akkor a hátuljától dobsz egy hátast – álltam fel 

vigyorogva. 

– Isten az égben! – borzadt el a látványtól. – Az egy 

jegesmedve, ami pizzát eszik? És egyáltalán, miért van 

ennyire kókuszszaga? 

– Egy barátom adta kölcsön. 

– Egy barát nem ad rád ilyen pulóvert! 

– Esküszöm, hogy ez a legnormálisabb ruhája. 

– És ez a barát – csatlakozott hozzánk Gergő a 

mosogatástól vizes pizsamájában barát barát vagy csak 

barát barát? 

Összezavarodva bámultam rá, aztán leesett. 

– Simán barát. 

– És hogy hívják? 



 

 

És ekkor még egy dolog leesett, de olyan erővel, hogy 

visszadőltem a kanapéra. 

– Baszki, fogalmam sincs! 

Erre a hiénák kellemes és szeretetteljes hangján 

nevettek ki. 

– Erre eszünk! – nyögte ki Gergő a nagy hahotázás 

közepette, és letett az asztalra egy hatalmas tányér 

kakaós palacsintát. 

– Vidd innen! – ripakodott rá Szabina. – Ezen a héten 

már háromszor ettünk palacsintát. Nem vagyok 

hajlandó többet enni. 

– De ha nem esszük meg, akkor ki kell dobnom őket! 

Szabina végül nem fojtotta meg a palacsintával, de 

még embert nem láttam olyan undorodva kakaós 

palacsintát enni, ahogy azt a nővérem tette. Igazából 

már Gergő se volt olyan lelkes, mint húsz palacsintával 

ezelőtt, én meg… 

Hajnali négy körül végigdőltem a kanapén, és 

kínomban magamon röhögtem. Igazából az elmúlt nap 

eseményeit figyelembe véve nem esett nehezemre 

elhinni magamról, mekkora orbitális barom vagyok. 

Mármint így rázúdítani anyámékra minden problémát? 

És nemcsak A Problémát, hanem a rossz jegyeket és a 

futócsapatot is? Ez nem egy elcseszett sebtapasz! 

Ráadásul fogalmam se volt róla, mi Kókusz igazi 

neve. És ha valami, akkor ez aztán alaposan pofán 

hintett saját baromságom mértékével. 



 

 

Budapest-Diósvámhatár vasútvonal,  

péntek 15.30-as járat. 

Amikor Szabinától hazamentem, nagyjából arra 

számítottam, hogy minden holmim az utcán fogad majd, 

és kitesznek egy táblát az ablakba, hogy „buziknak kívül 

tágasabb”. Még a betűk vérvörös színét is magam elé 

képzeltem. De azt is elképzeltem, hogy az ajtófélfa egy 

kecskegida vérével lesz lekenve. Talán csak azért, mert 

ez volt a Bibliából az a rész, amire emlékeztem (meg az, 

amikor egy tagot szembeszart egy madár és megvakult 

tőle). A nagyi gyerekkorunkban előszeretettel mesélt a 

Bibliából. Eddig még nem sikerült eldöntenem, hogy ez 

jobb emberré tett, vagy inkább lelki traumát okozott. 

Szóval a drasztikus jövőkép ellenére otthon csend 

fogadott. Csak a cipősszekrény feletti Jézus nézett rám 

kortalan, ránctalan, tökéletes arccal és tökéletes 

arcszőrzettel. A kép keretére akasztott cipőkanál a 

vállára lógott. 

– Mit bámulsz? Nincs jobb dolgod? 

Jézus helyett a nagyanyám szólalt meg a hátam 

mögött, kisebb szívrohamot okozva. 

– Gyere reggelizni! 

És igazából tényleg nem erre számítottam. Tétován 

követtem a konyhába, mert még mindig arra 

számítottam, hogy egy keresztet nyom az arcomba, de 

semmi ilyesmi nem történt. 



 

 

A nyitott konyhaablakon át hallottam az udvaron 

mekegő kecskéket, a szomszéd körfűrészét (egész évben 

tűzifát aprít). Az asztalon ott gőzölgött két csésze kávé, 

a tekergő gőzoszlop mögött pedig ott ültek a szüleim. 

Anya a szemüvegét törölgette, apa pedig az újságot 

olvasta. Úgy néztek ki, mintha éppen a saját 

sportklubjukból akartak volna kitiltani. 

– Legközelebb szólj, ha az éjszaka közepén mész el 

otthonról – mondta anya. 

És ennek örülnöm kellett volna, de… 

– Kitaláltuk, mi lesz – hajtotta össze az újságot apa. 

És mivel az újság alatt se volt semmiféle gyilkolóeszköz, 

leültem velük szemben, mire a nagyi egy tányér 

rántottát tolt elém, két állkapocs-kiakasztóan vaskos 

szelet kenyérrel. A rántottát megszórta pirospaprikával, 

majd távozott a konyhából. 

Vajon ez a paprikaszórás lehetett a leszarom költői 

képe? Vagy nemhiába állok olyan rosszul minden 

tantárgyból? 

– Reggel felhívtam a Szabóékat. Mivel Lea a 

barátnőd, és jól teljesít az iskolában, szombatonként 

segít feltornázni a jegyeidet – ismertette anya a velem 

kapcsolatos terveket. Felsóhajtottam. Leát legalább 

ismertem. Nagyjából. Mondjuk, nem egészen így 

képzeltem el, hogy ismét barátkozzunk egymással. 

– Ami pedig a sportot illeti – nézett rám apa 

szigorúan, és talán életében először sikerült leutánoznia 

nagyi szigorú pillantását. – Beszéltem az edzővel, de 



 

 

nem sikerült meggyőznöm arról, hogy vegyen vissza, 

viszont szerdán elmész a focicsapat próbameccsére. 

Nem fogod ellógni ezt az évet sportkör nélkül. 

Éppen csak sikerült visszanyelnem a belőlem kitörni 

készülő felhördülést. Inkább beletemetkeztem a 

paprikás rántottába. Még annak ellenére is, hogy alig 

néhány órája zabáltam be palacsintából. Nem akartam 

megsérteni a nagyit, mert amíg etetett, addig szeretett 

is. És nagy szükségem volt most erre a nagyiféle furcsa 

szeretetre. 

Mire befejeztem a reggelit, és elmostam a 

tányéromat, rájöttem, hogy a problémámra viszont 

semmiféle megoldással nem szolgáltak, sőt, úgy 

viselkedtek, mintha nem is mondtam volna el. Mintha a 

péntek este egy része meg se történt volna. 

És nagyon úgy tűnt, mintha az a sok beszélgetés 

Kókusszal se történt volna meg, mert attól a péntektől 

kezdve nem találkoztam vele a vonaton. Ennek 

ellenkezőjét azonban csak a táskámban vonatoztatott 

lila pulóver bizonyította, ami arra várt, hogy 

visszakerüljön jogos tulajdonosához, akinek még az 

igazi nevét se tudtam, így még csak a nagyanyámtól se 

kérdezhettem meg, hogy Kókusz ki fia-borja lehet. 

Kókusz egyszerűen eltűnt, így nem volt, aki 

leellenőrizze, vajon jó irányba futottam-e. 

Kókusz… Milyen gyökér név. 



 

 

Gótika és Kókusz 

Diósvámhatár-Budapest vasútvonal,  

hétfő 06.30-as járat. 

Semmi bajom nem volt a súlyos közutálatnak örvendő 

hétfőkkel. Még azt se bántam, hogy ilyenkor annyira 

tele volt a vonat, hogy levegő helyett egymás testgőzeit 

lélegeztük be egy teljes órán át. És komolyan mondom, 

inkább tüdőzöm le Józsi bácsi kávégőzös, ásítás közbeni 

páráját, mint hogy otthon üljek a nagyszerű családi 

programokon, amikor a szüleim megpróbálják behozni 

azt, hogy egész héten nem találkozunk. Néha azon 

törtem a fejem, hogy vajon nincs-e Ausztriában egy 

másik gyerekük, akit az iskoláról faggatnak és 

megpróbálnak annyi zöldséggel teletömni, meg 

annyiszor lealázni Scrabble-ben, ami három életre is 

túlságosan sok lenne. Ó, igen. Imádtam a családi 

hétvégéket. De annyira, hogy alig vártam a hétfő reggel 

négy órát, amikor kinyílik a garázskapu, és szüleim, 

mint akik jól végezték a dolgukat, elrobognak Bécsbe, 

hogy belebújjanak orvosi surranóikba, aztán este 

hazatérjenek lakásukba a feltételezett másik gyerekhez, 

aki menő bécsi lakásban él. Lefogadom, hogy a másik 

gyerek már babakorában kapott maga mellé egy hűséges 

bernáthegyi kiskutyát, akivel együtt nőhetett fel, és 

ketten ezerórányi szórakoztató videó-alapanyagot 



 

 

gyártottak, míg nekem marad a végtelenül unalmas 

diósvámhatári családi ház, kutya sehol. Nem mintha 

anyámék megengedték volna, hogy egyedül otthon 

maradjak. Hiába állt a házunk a polgárőrség tanyája 

mellett, nem igazán bíztak a kerékpáron közlekedő 

szervezetben, aminek csupán egyetlen tagja, Gyubi volt 

képes száz méternél többet is futni. Gyubi, a tacskó, aki 

annyira tisztelte a törvényt, hogy amikor átkelt az úton, 

a gyalogos átkelőhelyeket használta, és a bokájába 

harapott azoknak, akik szemeteltek. Egyébként 

előszeretettel járt misére is, amennyiben nyitva 

felejtették a templomajtót. 

Gyubi volt az egyik abból a két lélegző élőlényből 

Diósvámhatárban, aki hiányzott a Budapesten eltöltött 

hétköznapok alatt. Sőt, minden hétfőn reggel, ahogy 

most is, odaadtam neki a sonkát az uzsonnámból. 

Nagynéném, Erika pedig undorodva nézte, ahogy 

minden hétfő este kiszáradt vajas kenyéren 

nyammogok, de nem tett ellene, mert ő maga meg 

dobozból falta a gumicukrot. Nem éppen címlapra illő 

életet éltünk, de boldog voltam. Szerettem a nagynéném 

budapesti lakásán eltöltött hétköznapokat, főleg amikor 

Erika jógaórákat tartott a hatalmas teraszán, és a 

húszas-harmincas éveikben járó, a hygge életérzés és a 

fahéjas frappuccino bűvöletében extázist kereső, 

jóganaciban feszítő férfiak fenekét osztályozhattam 

tízes skálán, a matekházi megoldása helyett. Úgy 

éreztem, ez a boldogság netovábbja. És mégis… 



 

 

Miközben görcsösen markoltam a kapaszkodót és az 

elsuhanó, unalmasabbnál unalmasabb, 

Alsóbögyörősvalagpuszta-szerű falvakat néztem, 

gondolataim a szombat esti Scrabble-party körül 

motoszkáltak. Bár a party kifejezést a szórakoztató 

dolgokra használták, a szombat este minden volt, csak 

az nem. Pedig nem indult rosszul. Örültem, hogy a 

pedáns szüleimet azzal idegesíthettem, hogy sikerült 

kiraknom a pöcs szót. De tényleg, ha azután meghaltam 

volna, boldogan halok meg. Ha egy kedves, csokibarna 

labrador is tanúja lett volna a diadalittas 

hangulatomnak, még boldogabban. Aztán apám passzív-

agresszív módon kihasználta a pöcsöm c betűjét, és a 

kudarc kifejezést pakolta a táblára. Talán csalt, amikor 

kimentem a mosdóba, talán mágnest ragasztott a 

betűkre, hogy éppen az a szó jöjjön ki belőle, de amint 

anya leírta az érte járó pontokat, úgy éreztem, biztosan 

van valami köze a születésem napjának ahhoz a tényhez, 

hogy bár a családfámon csupa orvos csimpaszkodott, de 

minimum fogorvos, a legrosszabb esetben ügyvéd, 

annyira találtam vonzónak a biológiát, mint, mondjuk, 

egy pattanást a fenekemen. 

A legszebb az egészben az, hogy ők ezt nem tudták. 

Még nem is mondtam el nekik, hogy nem vettem fel a 

biológia- és a kémiaszakkört, ahogy azt eltervezték. 

Helyette minden kedden és csütörtökön hazavonatoztam 

Diósvámhatárba, ahol a délutánt egy szebb korokat is 

megélt vegyesboltban töltöttem egy szebb korokat is 



 

 

megélt bácsival, aki történetesen Gyubi mellett a 

második lélegző élőlény volt, akit kedveltem a 

szülőfalumban. Vajon mennyire kínos az, ha egy 

tizenhét éves lánynak egy hetvenhat éves férfi a legjobb 

barátja? 

Ezt még magamnak se mertem megválaszolni. 

Felsóhajtottam, majd vettem egy nagy levegőt, és 

hirtelen arra lettem figyelmes, hogy valamiféle erős 

kókuszillat párbajra hívja Józsi bácsi kávés aromáját. 

Ismerős volt az a kókuszillat. Orromat ráncolva, 

diszkréten szimatoltam még párat, aztán beugrott, hogy 

honnan ismerem a kókuszillat ezen erőszakos verzióját. 

A szag irányába fordultam, és szembe találtam 

magam egy nálam alacsonyabb fiúval, ami persze nem 

meglepő, mert nálam valószínűleg csak a zsiráfok voltak 

magasabbak. A fiú álmos ábrázattal bámult ki a fejéből. 

A vonat mozgásának ritmusára lötyögött, és észre se 

vette, hogy tekintetemmel szinte lyukat égetek 

összefirkált farmerdzsekijébe. Vagy minimum 

leszakítom az orbitálisan rózsaszín gombjait. 

– Azt a rohadt – szólaltam meg, mire Kókusz 

megrázta a fejét és egyenesen rám nézett. Mivel a nagy 

tömegben szinte egymásnak préselődtünk, kissé 

bandzsított. 

– Parancsolsz? 

– Hallottam Marci bától egy legendát – folytattam, 

mit sem törődve azzal, hogy a szagos srác úgy néz rám, 

ahogy azokra szokás, akik először konspirációs 



 

 

elméletet gyártanak a csirkefalatkák és a honvédség 

kapcsolatáról, utána pedig lenyugtatózva 

kényszerzubbonyba dugják őket. – A legenda egy olyan 

fiúról szól, aki megveszi a vegyesbolt összes tehenes 

kézkrémét, aztán abban fürdik. Kérdeztem is Marci 

bától, hogy mégis ki vetemedne ilyesmire, mire Marci bá 

csak annyit mondott, hogy mindenre megvannak a 

vásárlói. 

Ettől egy picikét úgy éreztem magam, mintha egy 

alvilági alak bárjában, és nem pedig Marci bá sárgára 

mázolt, Züminek keresztelt vegyesboltjában lébecolnék 

minden kedden és csütörtökön. Jó érzés volt. 

– Ki az a Marcipán? – kérdezett vissza bambán 

Kókusz. Szerfelett irritált a kiskutyás ábrázata, pedig 

imádtam a kiskutyákat. Az meg végképp, hogy fel kellett 

rám néznie. Mintha egy tizenkét évessel álltam volna le 

kötekedni. 

– Nem Marcipán, hanem Marci bá. És adnál egy kis 

teret? A kabátod gombjai szúrják az oldalamat. 

– Az én oldalamat egy köhögős nő táskája szúrja – 

súgta a fiú. – Itt nem létezik tér. Itt csak munkába és 

iskolába igyekvő emberek vannak, akik szinte 

egybeolvadnak a vonattal, ami az univerzumban robog, 

és egyre közelebb visz minket a halálunkhoz. De mit is 

mondtál arról, hogy én egy legenda vagyok? 

Hirtelen azt se tudtam, hogy min döbbenjek meg 

jobban. Azon, hogy az álmos álarc alatt egy 

elviselhetetlen barom rejtőzik, vagy azon, hogy az 



 

 

elviselhetetlen barom teljesen kiforgatta a szavaimat. 

Végül a második opció mellett döntöttem. 

– Nem azt mondtam, hogy te vagy a legenda, hanem 

azt, hogy… Á, hagyjuk! Minek rontsam el a tökéletes 

hétfőmet egy olyan srác miatt, aki női kabátot visel? Ha 

lenne kutyám, ami fázna a hidegben, még arra se adnék 

ilyen kabátot. 

– Ez egy uniszex farmerdzseki, aminek rózsaszín 

gombjai vannak. A rózsaszín a szeretet színe. És 

csökkenti az agresszivitást. Talán neked is hordanod 

kéne valami rózsaszínt a sok fekete helyett. 

Hevesen ellenálltam a késztetésnek, hogy 

végignézzek a szerelésemen. Tudtam jól, hogy fekete 

pulcsit, fekete farmert és fekete edzőcipőt vettem fel. 

Feketére festett hajamat pedig szabadon hagytam. 

Hátulról úgy nézhettem ki, mint egy fekete lyuk, ami 

mindent magába szív és nyomtalanul eltüntet, ha a 

közelébe megy. Vagy úgy, amire végtelenül kedves 

osztálytársam, Bence is rámutatott, mint egy gótikus 

szobor. Igazából annyira meglepett a tudat, miszerint 

tudott arról, hogy létezett egy gótikus korszak a 

művészetben, hogy eleinte tudomást se vettem az Insta-

profilomat elárasztó üzeneteiről, amiben szöveg nélkül 

küldte azt a fotót, amin az a bizonyos szobor látható. 

Harminckétszer küldte el, mielőtt letiltottam volna. 

Különben is, amikor ahhoz az ókori egyiptomi, kutyafejű 

istenhez hasonlított, az sokkal kreatívabb és kedvesebb 

volt. Mi is volt annak a kutyafejűnek a neve? Annuka? 



 

 

Artemisz? Á, mindegy. A lényeg a kutyafej, szóval akár 

Bolhásnak is hívhatták volna, akkor is menőbb volt rá 

hasonlítani, mint egy templom ajtaja felett sápítozó 

oszlopszerűségre. 

– Már megbántam, hogy megszólaltam – mormogtam 

az orrom alatt. De ha egyszer annyira irritált, amikor az 

emberek erősen mesterséges szagoktól illatoznak! Még 

jó, hogy emberként nem olyan érzékeny orral 

szimatoltam, mint a kutyák. Nem hiszem, hogy túléltem 

volna a hétfői vonatutakat. A kókuszos fiútól biztosan 

pszichedelikus képzelgéseim lettek volna. 

Inkább az ajtók felé fordultam. Megkönnyebbültem, 

amikor megpillantottam a Déli pályaudvaron totyogó 

galambokat. 

– Én nem bánom – szólalt meg Kókusz, miközben 

kinyíltak előttünk az ajtók. – Csak hogy tudd, ez a 

legenda – mutatott magára – nem fürdőzik kókuszos 

krémben. Csupán a kezét hidratálja vele. A rózsaszín 

ruhák mellett ezt is kipróbálhatnád. 

Azzal Kókusz megpaskolta a kezemet (most 

komolyan, kutyának nézett?), és kilépett az ajtón. Tátott 

szájjal, felháborodva megtapogattam valóban száraz 

kézfejem, és addig néztem a fiú után, amíg a vonatról 

lefelé nyomuló tömeg magával nem sodort egy újabb 

hétre a nagynénikémnél, aki nem fogja még lejjebb 

tornázni önbecsülésemet egy Scrabble társasjáték 

segítségével. 



 

 

Diósvámhatár-Budapest vasútvonal,  

kedd 18.30-as járat. 

Ha az ember egy szingli, harminckilenc éves felnőttel él 

együtt, aki napi szinten követi az Izaura tv esti 

műsorait, két profilja van a Tinderen (egy az unalom 

ellen, egy pedig a „meghalok, ha nem szexelek” érzés 

ellen, ezt ő maga mondta, amikor rákérdeztem), 

szabadúszó jógaoktató, aki egyébként jogásznak tanult, 

és hobbiból kovászos kenyeret süt (és a befőttesüvegben 

növekvő kovászt Bubusnak hívja), akkor egyrészt 

felmerülhet benne a gyanú, miszerint az a felnőtt 

tudathasadásos, másrészt azt hiheti, hogy mindent 

látott már életében. Legalábbis ezzel áltattam magam, 

amíg végig nem kellett néznem az említett ember 

társaságában egy olyan műsort, amiben vécépapírból 

készítenek esküvői ruhákat. Mármint nem kellett volna, 

de Erika, a nagynéném annyira lelkesen szurkolt a 

klotyópapírból horgolt ruhának, hogy valahogy 

átragasztotta rám a rendellenes rajongását. Mondjuk, 

könnyű egy részeg jógaoktató meg egy alvás nélkül is 

hortyogó mopsz mellett jó hangulatban ücsörögni. Bár 

én nem kaptam a borból, amit Erika azon alkalomból 

bontott fel, hogy randira hívta az állatorvosa (mármint 

nem az övé, hanem az említett, ölében horkoló mopszé, 

akit Kutya úrnak hívtak), mégis kicsit megrészegített a 

tudat, hogy az ittas nagynénémmel kellett aláíratnom a 

szülői értekezletről szóló figyelmeztetést. A nénikém 



 

 

egyébként komolyan vette azt, hogy rábíztak a szüleim. 

Eddig minden szülői értekezletet felvett a mobiljával, 

persze a jelenlévők beleegyezésével, hogy aztán elküldje 

a hanganyagot a szüleimnek. Bár nem igazán tudtam 

elképzelni róluk, hogy meghallgatják, ahhoz túlságosan 

megbíztak bennem, mint a vak ember a vakvezető 

kutyájában, mégis, amekkora szerencsém volt, biztosan 

akkor tették volna, amikor az osztályfőnök elmeséli, 

hogy nem járok se biosz-, se kémiaszakkörre. Sőt, ami 

azt illeti, semmilyen iskolán kívüli tevékenységben nem 

veszek részt. 

Tehát a szülőis papír már egy hete a táskámban 

lapult, de nem olyan sunyi módon, mint amilyen sunyi 

módon végül aláírattam a részeg nénikémmel. 

A nagynéném egy üveg bor után általában arra se 

emlékezett, hogy merre van a mosdója. Ami azt illeti, 

talán még az állatorvosos randijáról is megfeledkezik, 

szóval egy nyomtatványnak esélye sem volt. 

– Szóval nem furcsa, hogy az egészet Kutya úrnak 

köszönhetem? – kérdeztem Marci bától, miután 

elmeséltem neki a történetet. 

– Szerintem inkább az a furcsa, hogy itt ülsz egész 

álló nap – morogta a bácsi valahonnan a raktár 

mélyéről. 

– Hiszen alig két órája érkeztem. 

– Nekem jóval hosszabbnak tűnik – bukkant fel az 

öreg nagy szemöldökráncolás közepette, három 

hatalmas dobozzal a kezében. 



 

 

– Nem tud megsérteni – vettem át tőle a dobozokat. – 

Szeretek itt lenni, és szeretem a kötött mellényeit. 

Valahogy mindig felvidítanak. 

Marci bá felsóhajtott. Általában életének összes 

fáradalmát belesűrítette minden egyes sóhajába. Igazi 

főnyeremény volt. Valószínűleg ezért nem volt felesége. 

– Ha tetszik, hogy ingyen dolgozz egy vegyesboltban, 

akkor csak tessék. 

– Ugyan, Marci bá, a fantasztikus társaság többet ér 

az anyagi javaknál. 

Marci bá erre olyan arcot vágott, mintha a protézise 

helyett egy maréknyi savanyú gumicukrot tolt volna be 

a szájába. Kétség sem férhetett hozzá, hogy imád 

engem. 

Ezután szótlanul beült a pénztárgép mögé egy 

gyűrött rejtvényfüzettel a kezében, én meg nekiláttam, 

hogy kipakoljam a kutyaeledeles konzerveket a 

polcokra. Marci bácsi mindig kétfélét rendelt. Az 

egyiken egy fehér, bolyhos öleb feszített, a másikon 

pedig egy komor, fekete kutya, aki éppen úgy nézett ki, 

mint én a személyigazolványomon. Természetesen a 

cuki kutyusos eledel sokkal gyorsabban elfogyott, mint a 

másik. Miután kiürültek a dobozok, én is csatlakoztam a 

keresztrejtvénye fölött magában motyogó Marci bához. 

– Maga szerint is túl sok feketét hordok? 

– Nye – hangzott Marci bá értelmes válasza. És még 

minket tolnak le, ha belebambulunk a telefonba. 



 

 

– Tudja, ki mondta ezt? Az a srác, aki felvásárolja 

magától az összes tehenes kókuszos krémet. Hát nem 

hihetetlen, hogy egy ilyen alak kritizálja a gardróbomat? 

– Igaza van. Akárhányszor bejössz és körülöttem 

ólálkodsz talpig feketében, mindig rossz érzésem támad 

– mondta Marci bá olyan tárgyilagosan, mintha az 

unalmas keresztrejtvényei egyik béna faviccét olvasta 

volna fel. 

– Arra bezzeg felfigyel, ha az egyik vásárlójáról van 

szó! 

– Szeretem a vásárlóimat, belőlük élek. 

– Ez nagyon kedves magától – szúrtam közbe élesen. 

– Az viszont már kevésbé, hogy rossz érzése támad a 

jelenlétemtől. Ez aztán sokat javít egy tini 

önbizalomszintjén. 

Marci bá hanyagul legyintett az újságjával. 

– Az én időmben nem volt ideje egy fiatalnak arra, 

hogy olyan nevetséges dolgokon törje a fejét, mint az 

önbizalom. Nekünk a földműveléstől lett önbizalmunk. 

– Gondolja, hogy kapával a kezemben színesebb 

egyéniség lennék? 

– Nem, de az biztosan segítene, ha kivételesen nem 

késnéd le a vonatot – mutatott az egyes vágány felé. 

– Kurva élet! – kiáltottam, miközben a kirakatra 

tapadva lestem a vonatot. 

– Ha én így beszéltem volna, a szüleim, nyugodjanak 

békében, kipenderítettek volna otthonról – ciccegett a 

bácsi. 



 

 

– Maga kis mázlista – veregettem meg a vállát, majd 

kirohantam a Zümiből, magamban kedvenc mantrámat, 

a „született szerencsétlenség vagyok, akinek még 

kutyája sincs, így nem érhet túl nagy csalódás az 

életben”-t mondogatva. Talán ez adott elég erőt ahhoz, 

hogy az utolsó pillanatban elcsípjem a záródó ajtókat, és 

a kalauz legnagyobb döbbenetére bevetődjek mellé. 

– Jó napot – lihegtem győzedelmes mosoly 

kíséretében. 

– Akkor lesz jó, ha bemutatja a jegyét. 

Igazából ez a mondat se tört le, de azért az egy picit 

megrogyasztott, hogy amint a táskám vállpántjáért 

nyúltam, a nagy semmit markolásztam. 

– Nem fogja elhinni, de a bérletem a táskámban 

maradt, amit a nagy sietségben a Zümi nevű 

vegyesboltban felejtettem. 

– Tényleg nem hiszem el – mondta unottan a kalauz, 

és miközben én azon gondolkodtam, hogy vajon 

hányszor kellett hallania ugyanezt a kifogást ahhoz, 

hogy végül ne higgye el, hirtelen megjelent mellettünk 

Kókusz kigombolt farmerdzsekiben, ami alól zavarba 

ejtően zöld, mosolygós almák bámultak rám, miközben 

állandó kísérete, a kókuszillat is szépen lassan elért 

hozzánk. Vagy megelőzte őt, csak a Zümit belengő 

légypapír- meg szilikonszag kezdte kinyírni a 

szaglókáimat? Na, vajon ott hogy érezné magát egy 

kutya? 



 

 

– Én azt nem hiszem el, hogy ennyire szőrösszívűnek 

tetszik lenni. Tudom, hogy valahol mélyen, a kalauz 

zubbony alatt érző lélek lapul. 

– Az érző lélek meghalt, amikor a spájzban 

rajtakaptam az asszonyt egy futárral. Azóta rá se bírok 

nézni a krumplira. 

– Ez sajnálatos – bólogatott Kókusz, én meg hirtelen 

úgy éreztem, hogy igazából nem is értem el a vonatot, 

hanem futás közben megbotlottam, és bevertem a fejem. 

Ennyire képtelen helyzet nem lehet valóságos. – De mit 

szólna hozzá, ha ma büntetésdiétát tartana? 

A kalauz fapofával méregetett minket, de Kókusz 

nem adta fel. 

– Képzelje el, mennyi ember járhatott úgy ezen a 

vonaton, mint maga. 

– Mármint úgy, hogy a feleségük egy zsák krumplin 

hentergett egy idegen férfival? 

– Nem pontosan így – szívta a fogát Kókusz de 

biztosan volt rossz tapasztalatuk. Nézzen rá például 

erre a lányra. Úgy néz ki, mint aki megjárta a poklot. 

Tiszta kócos, szakadt. Azon se csodálkoznék, ha igazából 

nem is lenne táskája. Megverte a sors, erre még maga is 

rátesz egy lapáttal. 

Már éppen tiltakozni akartam, amikor Kókusz 

megtaposta a lábamat. Így magamban pufogva lestem a 

kalauz arcán kirajzolódó belső vívódásokat. 

– Húzzatok innen, de nagyon gyorsan – mondta végül 

rezignáltan, mire Kókusz megfogta a pulóverem ujját, 



 

 

mintha egy virgonc kutyus pórázán rántott volna egyet, 

mert az lepisilte a kerti törpét. Mintha én lettem volna 

az, aki felhánytorgatta szerencsétlen kalauz traumatikus 

házassági élményeit. 

– Még mindig baromi száraz a kezed – dörzsölgette 

meg a kézfejem Kókusz, miközben visszaült a neonsárga 

hátizsákja mellé. 

– Te aztán tudod, hogy udvarolj egy lánynak. 

– Talán nem hiszed el, de számos sikeres randit 

tudhatok magam mögött. Nem ülnél le mellém? Nagyon 

zavaró, hogy ennyire felfelé kell fordítanom a fejem, ha 

mondani akarok neked valamit. 

Ha leültem volna, akkor is felfelé kellett volna 

néznie, mint amikor egy csivava néz fel a dán dogra, így 

nem ültem le mellé. 

– Akkor ne mondj semmit. Úgyse vagyok rá kíváncsi. 

– Akkor miért állsz még mindig itt? Talán meg 

akarod köszönni, hogy megmentettelek a büntetésre 

éhes kalauz karmai közül? 

A szememet forgattam. 

– Mondanám, hogy köszönöm, de azt hiszem, inkább 

postáztam volna a büntetés árát, mint hogy megtudjam, 

hogy a kalauz felesége előszeretettel közösül 

krumplikupacokon. 

– Az élet tele van furcsa információkkal, főleg 

olyanokkal, amikre nem vagyunk kíváncsiak. És mégis 

fel kell dolgoznunk őket. Például úgy három éve 

kiderült, hogy… 



 

 

– Figyu, mára elég volt a feldolgozásra váró infók 

gyűjtéséből, úgyhogy ha nem haragszol, akkor lépek. Pá. 

– Oké, de mielőtt tényleg lelépnél, vidd magaddal ezt 

– hajított felém egy kis tégelyt. 

– Mi ez? 

– Kézkrém. 

– Te mindig hordasz magadnál kézkrémet? – 

kérdeztem olyan hangsúllyal, mintha arról érdeklődtem 

volna, hogy mint hivatásos szociopata a recés vagy a 

sima élű kést részesíti-e előnyben. 

– Mindig. 

– Mégis minek? 

– Hogy ne nézzen ki úgy a kezem, mint a tiéd – 

válaszolta egy olyan vigyor kíséretében, amit ököllel 

szokás letörölni az ember arcáról. 

– Köszi szépen – horkantottam, aztán leültem 

Kókusztól a lehető legtávolabb, és a kezemben 

szorongatott kézkrémre meredve azon gondolkoztam, 

hogy a nénikém keddenként mindig az egyetemi 

barátnőivel sörözik, így egy: nem tudok majd bejutni a 

lakásba, és kettő, ha a fura nénikémnek vannak vele 

egykorú barátai, akkor nekem miért egy 75 éves bácsi az 

egyetlen barátom? És miért egy olyan alakkal akar 

barátságra kényszeríteni a sors, aki még a fura 

nénikémnél is furcsább? Felpillantottam, és a vonaton 

zötyögő fejek fölött Kókuszra néztem, aki természetesen 

észrevett. Olyan heves integetésbe kezdett, hogy 

majdnem leütötte a folyosón lépkedő kalauzt. 



 

 

Diósvámhatár-Budapest vasútvonal,  

csütörtök 18.30-as járat. 

– Muszáj ezt a cikket a nappali falára kitenni? – húztam 

le a képkeret egyik sarkát duzzogva, miközben Erika az 

ablakkal szemben ült, és a lemenő nap energiáit ette. 

Vagy mit csinált. 

– Imádom azt a cikket – fújt ki elképesztő 

mennyiségű levegőt, és kinyújtotta a karját. Most meg 

fának készül? – A srácok is imádják a sztorit. 

– Mit esznek annyira azon, hogy meghal egy ember, 

és születik négy új? Ez teljesen mindennapos dolog. 

– De az nem, hogy mindez péntek 13-án történjen. 

– Dehogynem. Péntek 13-án se dugul be a természet 

szülőcsatornája, és nem csorbul ki a halál kaszája se. 

Erika erre nyújtózott egy utolsót, majd kiterült a 

jógamatracán. 

– Mi a bajod? – ráncolta a szemöldökét. – Túl sokáig 

nézted a szomszéd kirakatot? 

– A tetoválószalon kirakata jobban néz ki, mint a te 

kirakatod. 

– Hé! – vágta hozzám felháborodva a hajpántját. – 

Tudod, menynyi időmbe került, hogy elrendezzem az 

orchideákat? 

– Úgy öt percbe? 

Erika erre megpróbálta hozzám vágni a 

jógamatracát, ám mivel rajta feküdt, ez a bosszúálló 

terve meghiúsult. 



 

 

– De komolyan. Mi a bajod? 

– Szakítottam Alexszel. 

– Mi? – pattant fel, mintha csak azt mondtam volna, 

hogy a jógastúdió ablakát betörték. Ami már előfordult, 

szóval volt viszonyítási alapom. – Mégis miért? Olyan, 

volt mint egy mini Colin Farrell. 

Felvont szemöldökkel és kissé bosszúsan meredtem 

rá. 

– Mini? 

– Fiatalt akartam mondani – vakargatta Erika a 

nyakát. – De nem is ez a lényeg. Olyan aranyos fiú volt. 

Sakkozott, mindenféle atlaszt lapozgatott és zöldteát 

ivott. És mindenhová követett, mint egy édi kutyus. 

– A követést leszámítva a többit még mindig csinálja, 

csak nélkülem. 

– Ha nekem lett volna ilyen fiúm, rohantam volna 

bemutatni anyáméknak – értetlenkedett Erika, majd 

bosszankodva felcsavarta a jógamatracát. 

– Ja, örökbe fogadhatták volna helyettem. 

Ekkor tényleg hozzám vágta a matracot, ami tompa 

puffanás kíséretében lepattant a fejemről, és begurult az 

asztal alá. 

– Ne legyél hülye! Csak azt mondom, hogy Alex egy 

igazi főnyeremény. Ha húsz évvel fiatalabb lennék, le is 

csaptam volna a kezedről. 

– Ha húsz évvel lennél fiatalabb, akkor is két évvel 

idősebb lennél nála – jegyeztem meg egy kis 



 

 

fejszámolást követően. – Inkább az állatorvosoddal 

törődj! 

– Csak nem féltékeny vagy? – rázta meg a csípőjét, 

ami komoly kétkedéssel töltött el aziránt, hogy vajon jó 

felnőttre bíztak-e a szüleim. Napról napra erősödött 

bennem a gyanú, hogy nem volt más választásuk. 

– Nem vagyok. 

– Hát, pedig lassan az leszel. Egy olyan fiú, mint 

Alex, nem lesz sokáig egyedül. 

– Köszi a biztatást – mondtam csüggedten, mire 

lábujjhegyre állt, és átkarolt. 

– De nem csak Alex a főnyeremény. Te is az vagy. 

– Jesszusom! – nyögtem fel. – Ezt csak azért mondod, 

mert a nénikém vagy. 

– Ezt azért mondom, mert ismerlek. Jobban, mint a 

szüleid. 

– Azt nem nehéz. 

– Ma nem könnyű a kedvedre tenni – nevetett Erika. 

Kicsit még megszorongatott, majd elengedett, és a 

mögöttem lógó, ferde képkerethez lépett. Óvatosan 

kiegyenesítette, így mind a négy puffadt, ráncos baba 

egyenesen feküdt. A balszerencsés babák… Mindenki 

imádta a sztorit, csak én nem. 

Aznap rájöttem, hogy Marci bá se rajong érte. 

– Nagy marhaság – jegyezte meg kissé indulatosan, 

így, mondjuk, akár a pénztárgéphez tartozó 

kártyaleolvasóhoz is beszélhetett, amit legalább olyan 

hévvel utált, mint a hozzánk legközelebb eső 



 

 

barkácsáruházat. – Csak azért lett akkora szenzáció, 

mert az a félkegyelmű polgármester babonás volt. 

Tényleg a balszerencsés babákról beszélt. 

– A nővérem, Márta unokája is aznap született, és 

semmi baja. 

– Lea, Dani vagy András az unokája? – kérdeztem 

kíváncsian, mire Marci bá bizonytalanul hümmögött. 

– Nem tudja, hogy hívják a nővére unokáját? 

– Majd ha te is ennyi idős leszel, mint én, örülni 

fogsz, ha a saját nevedet nem felejted el. 

– Alig várom – morogtam magamban. 

– Eljön a te időd is! 

Ahhoz képest, hogy a memóriája rossz volt, a hallása 

elég jói működött. 

Néhány pillanatig csak Marci bá istenelését lehetett 

hallani, miközben kiszolgált egy vevőt, aki 

bankkártyával akart fizetni. Aztán a távozó vevő után 

csilingelt az ajtó, és Marci bá felkiáltott. 

– Bandika! Bandikának hívják a nővérem unokáját. 

Szóval András. András Lea barátja. Ennyit tudtam 

róluk. Pedig Lea az osztálytársam volt, de egy-egy 

sziánál többet nem sűrűn váltottunk. Kivéve, amikor 

kölcsönadta azt a töris könyvet, amit szégyenszemre 

sikerült elveszítenem valahol. Bár akkor is csak én 

beszéltem, ő meg bólogatott. András meg fura volt. 

Mindig csak futni láttam, mintha nem tudna gyalogolni. 

Vasárnap reggel pizsamában kocogott végig az utcán. Ki 

csinál ilyet falun? 



 

 

– Ha már ott vagy hátul, hozz be egy új doboz 

kókuszos krémet! – tette még hozzá Marci bá. – Megint 

volt itt az a gyerek, aki mindig megveszi az összeset. 

Hirtelen eszembe jutott, hogy az én zsebemben is ott 

lapul a kis tubus kókuszos krém. Igazából fogalmam se 

volt róla, miért tettem át ebbe a nadrágomba, amikor 

egyáltalán nem állt szándékomban használni. 

A dobozon, amiben összesen tíz tubus krém állt, egy 

kacsintós tehén virított. Felmarkoltam a dobozt a 

patkánymérgek és a vakondirtó füstbombák közül, és 

előrevittem. 

– Ez az utolsó doboz – jegyeztem meg, miközben 

Marci bá egy késsel felnyitotta, majd a pénztárgép mellé 

csúsztatta. 

– Alig három hete rendeltem két dobozzal. 

– Lehet, hogy megeszi őket – mondtam, majd az ajtó 

fölött lógó, Diósvámhatár címerével díszített órára 

néztem, ami öt percet késett. Hiába cseréltünk benne 

elemet, akkor se akart rendesen ketyegni. Ráadásul 

néha nyikorgott is, ami egy óránál meglehetősen 

szokatlan. 

Marci bá szó nélkül felém nyújtotta a hátizsákomat. 

– Milyen kis illedelmes ma – vettem át tőle. – És 

most veszem észre, hogy az ünneplő mellényét vette fel. 

Csak nem randija lesz? 

– Beszélsz itt szamárságokat – porolta le a nem 

létező morzsákat sötétkék mellényéről. – Csak a 

nyugdíjasklubba megyek. 



 

 

– Ott is felcsíphet valakit – ajánlottam neki. 

Bár valószínűleg rám is ez a sors várt. Annyi fiút 

üldöztem el magam mellől, hogy csak meg kellett 

várnom, amíg az öregségben kicsit összemegyek, és egy 

ilyen kötött mellényes bácsi miattam vesz elő a 

farzsebéből egy minifésűt, és fésüli oldalra jóindulattal 

harminc szál haját. Szép kilátások. 

– Most már eridj, zárni akarok! – rángatott ki 

képzelgésemből Marci bá reszelős hangja. 

Együtt léptünk ki a kissé hűvös, de még mindig 

viszonylag világos októberi estébe. Az állomás üres volt, 

alig néhányan lézengtek a váróteremben. Csend volt, 

csak Marci bá kulcsai csilingeltek hevesen, mivel sosem 

tudta eltalálni azt a szöget, amivel be lehetett imádkozni 

a kulcsokat a lyukba. Kivettem a kezéből. Elsőre 

bezártam az ajtót és a rácsot. 

– Ha nem vagyok itt, meddig tart bezárnia? – adtam 

vissza a kezébe a kulcsot. 

– Inkább a vonatoddal törődj – ripakodott rám Marci 

bá, majd felült a meglehetősen nőies biciklijére, és 

elgurult a nyugdíjasklub felé, bárhol is legyen az. 

Végül megkönnyebbülve, hogy alig egy óra múlva 

Budapest zajával telik majd meg a fejem, felszálltam a 

vonatra, és ahelyett, hogy válaszoltam volna a szüleim 

szokásos, hajszálpontosan csütörtök este hatkor 

beérkező mailjére, az utolsó agysejtemet a legújabb 

instasztorik lepörgetésével terheltem le. Egészen addig, 



 

 

amíg zárlatos nem lettem a hirtelen leszálló 

kókuszkipárolgástól. 

– Szabad ez a hely? – ült le mellém Kókusz, és ha lett 

volna nálam gázmaszk, akkor először leütöttem volna 

vele, utána az arcomra húztam volna. 

– Tudod, mit utálok nagyon? – kérdeztem 

bosszankodva, anélkül, hogy egy pillanatra is kibújtam 

volna az Instagram szűrőkkel és nyüzsgéssel tarkított 

világából. 

– A jókedvet? – kérdezett vissza a srác. 

– Nem. Hanem azt, ha leülnek mellém, amikor az 

egész vonat gyakorlatilag üres. 

– Nem üres a vonat. Ott ül három néni, amott meg 

pár srác. 

Türelmetlenül felsóhajtottam. 

– Akkor őszinte leszek. 

– Ú, azt szeretem – dörzsölte össze a tenyerét, mire 

valami szörnyen mélyről jövő késztetést éreztem arra, 

hogy a szemem forgassam. Ám éppen a mélység mértéke 

miatt nem mertem, mert attól féltem, hogy a 

látószervem kipörög a helyéről, végiggurul a padlón, és 

csoportos szívrohamot okoz a három néni körében. 

Esetleg felkapja az a kutya, amit egy pufók kisgyerek 

rejtegetett egy dobozban. Ha a kisgyerek azt hiszi, hogy 

nem veszek észre egy kutyát, akkor téved. 

Kilométerekről kiszúrom őket. Meg aztán a kicsike 

állandóan kinyomta azt az édes nóziját a dobozra vágott 

lyukak egyikén. 



 

 

– Muszáj mellém ülnöd? 

– Úgyis csak a telefonodat nézed, kedves… – azzal 

szinte hozzáérintette az orrát a telefonomhoz – 

Gabeetlejuice? Érdekes név. 

Elhúztam előle a telefonom, és az ablak felé 

fordultam. Nagyon úgy tűnt, ez hatott, mert Kókusz nem 

idegesített tovább. 

Diósvámhatár-Budapest vasútvonal,  

hétfő 06.30-as járat. 

Amióta az eszemet tudom, minden születésnapomra és 

minden karácsonyra kutyát kértem (lehetőleg 

csokibarna labradort vagy egy bordér collie-t, de 

igazából egy utcamixnek is örültem volna) a szüleimtől. 

Ráadásul havonta kétszer csak úgy random felvetettem 

ezt az ötletet, és mégis, a hétvégén anyáméit egy 

anatómiai atlasszal leptek meg. Az ajándékozás 

apropója ismeretlen maradt, de mondhatom, repestem 

az örömtől, amikor kicsomagoltam. 

– Biztos hasznát veszed majd a biológia-szakkörön – 

lapozta át előttem lelkesen apám a több száz oldalas 

monstrumot, ami friss festék és kétségbeesés 

egyvelegének légörvényét küldte felém. 

– Biztos – erőltettem magamra egy röpke mosolyt, és 

átvettem tőle a könyvet. Mivel mindketten „ebből a 



 

 

gyerekből orvos lesz” elvárással néztek rám, én is 

átlapoztam a kötetet. 

– Nahát – nyitottam ki véletlenszerűen –, belek. Ez 

nagyszerű. 

– És itt vannak az én kedvenceim – mutatott egy 

ábrára az anyám: – bélbolyhok! 

Ezután a hajnali családi reggeli átcsapott egy kis 

flörtpárbajba anyám és apám között, aminek a témája a 

bélbolyhok fontossága és az agy komplexitása lett. 

Igazából a hajnali fél négyhez jobban is illett ez a műfaj. 

Végül négykor megöleltek, szép hetet kívántak, és 

elautóztak a másik életükbe, én meg ott maradtam egy 

anatómiaatlasz társaságában. Egy hangyányi 

elmeháborodott pillanatra arra gondoltam, odaadom 

Alexnek, mert ő imádná, ahogy imádta a régi 

térképekről szóló könyvet is, amit tavaly karácsonykor 

adtam neki, amikor még nem jártunk. Aztán rájöttem, 

hogy hoppá, már tényleg nem járunk. 

Valószínűleg az elmeháborodott pillanat tovább 

kitartott, mert a következő héten végül megpróbáltam 

betuszkolni a sulis szekrényébe, de az átkozott könyv 

sehogyan se akart átpréselődni a lyukon. Komolyan 

mondom, inkább hozhattak volna anyámék egy 

anatómiai zsebatlaszt. 

Amikor már a lakatot kezdtem el piszkálni, Alex 

manifesztálódott a semmiből. 

– Szia, Gabi – nézett rám kérdőn. – Mi járatban? 



 

 

Próbáltam megtalálni benne az ifjú Colin Farrellt, 

hátha akkor kevésbé érezném azt, hogy egy barom 

vagyok, ám csak Alexet láttam, amitől viszont 

kolosszális marhának éreztem magam, aki egy rohadt 

nehéz anatómiai atlaszt rejteget a háta mögött. Végül az 

atlasz az egész iskolában visszhangot gerjesztő 

csattanással a földre pottyant. 

– Csak ezt akartam odaadni neked – kaptam fel a 

könyvet, és Alex kezébe nyomtam. – Nekem nincs rá 

szükségem, és gondoltam, téged érdekelne a dolog. 

Végül is barátok maradtunk, nem igaz? – nevettem 

kínosan. 

Abban a pillanatban engem már csakis az érdekelt, 

hogy eltűnjek, így azt is tettem. Utólag visszagondolva 

egyszerűbb lett volna az atlaszt besüllyesztenem Erika 

könyvtárába, ahol a választék a képregényektől kezdve a 

romantikus történelmi regényeken és jogászati meg 

jógászati szakkönyvektől egészen a Kis fütyikönyvig 

terjedt. 

Fogalmam sem volt, honnan, mikor és milyen 

megfontolásból szedte össze ezeket. 

Az alexes akcióm után eltelt még egy végtelenül 

izgalmas scrabble-s hétvége, amit egy családi 

mozimaratonnal dobtak fel a szüleim. Meglepődtem, sőt 

arra gyanakodtam, hogy ezek nem is az én szüleim, csak 

valami selejtes klónok, amikor nem valamilyen kórházas 

sorozatot indítottak el (az volt a kedvenc hobbijuk, hogy 

a hibákat keresték ezekben a sorozatokban, és aki 



 

 

kevesebbet vett észre, az vezetett vissza Bécsbe), hanem 

meglovagolták a szuperhős-mozilázat. 

Már-már testen kívüli élménynek tűnt, amikor a 

negyvenöt éves őseim külön papírra leírták a Marvel-

univerzum kronológiai sorrendjét, és kipipálták a már 

látott filmeket. Belegondolni se mertem, milyen lelkesek 

lesznek, amikor Doctor Strange-hez érünk. 

Mintha nem lett volna elég, hogy a sok szuperhős 

megülte a gyomromat, hétfőn reggel a vonaton ismét 

megéreztem az erős kókuszillatot. Szerencsére nem volt 

mellettem hely, de a srác még így is észrevett. Lelkesen 

integetett, majd amikor nem intettem vissza, a 

táskájából előhalászta a mobilját, és vigyorogva 

pötyögni kezdett. 

A vonat elindult, a mellettem ülő néni feje pedig 

vészesen közeledett a vállam felé. Az ölében egy táska 

gombolyagot szorongatott, a hajának pedig rémes 

sülthagyma-szaga volt. Rosszabb, mint Kókusz szaga. 

Szinte gondolkodás nélkül előkaptam a kis krémes 

tubust, amit azóta mindenhová magammal hordtam, 

lecsavartam a tetejét, és az orrom alá tartottam. Ezzel 

szórakoztattam magam egészen addig, amíg a telefonom 

nem jelzett. Kihámoztam a zsebemből, és láttam, hogy 

új követőm lett Instagramon. Mivel az Instagram-

profilomat nagyon ritkán frissítettem, és még ritkábban 

posztoltam képet (ha mégis felpakoltam valamit, főleg 

Gyubiról és Kutya úrról készült képeket), meglepett, 

hogy @cocowalnutcity személyében új követőm lett. 



 

 

Mielőtt belebonyolódtam volna egy újabb eljegyzési 

ajánlatba idegenektől (eddig kétszer kérték meg a 

kezem, biztos valami gótika korára gerjedő alakok), 

visszakövetés előtt kicsit belepörgettem a profiljába. 

Vagyis csak egy kicsit akartam, de végül legalább fél 

órán keresztül bámultam az elsőre bugyuta firkáknak 

tűnő, ám másodjára végtelenül vidám és különös 

rajzokat. Kit akarok hülyíteni? Amikor megláttam egy 

röhejesen hosszú tacskót, azonnal visszakövettem, mert 

Gyubit juttatta eszembe. 

Elidőztem volna még tovább is, ha egy: a néni feje 

nem landol a vállamon, amitől úgy éreztem magam, 

mintha a meki fritőzei fölött gőzölném az arcom, kettő: 

a kókuszos krémem nem pottyan az ölembe (jól fog 

mutatni a nadrágomon) és három: nem jön egy új 

üzenetem instán keresztül. 

Hirtelen azt se tudtam, mihez kapjak. Vagyis tudtam, 

hogy mihez nem kaphatok. A nénihez például nem 

kaphattam, mert bár a szüleim jobbára azzal 

foglalkoztak, hogy orvosnak neveljenek, azért 

igyekeztek a sztetoszkóp és a szike szeretetén kívül 

némi illedelmességet is a személyiségem részéve tenni, 

így a dr. Jakus házaspár-féle programozásom azt 

diktálta, hogy NE görgessem le a vállamról a néni fejét. 

Még akkor se, ha a protézise a nyakamba csúszna, 

amiről reméltem, hogy nem fog megtörténni. Azóta 

voltak rémálmaim a nyakamba hulló dolgokról, amióta a 

pár évvel azelőtti karácsonyi vásáron a nyakamba 



 

 

pottyant egy ponty. Nagyszerű családi program volt, 

hihetetlen módon, és a maradandó lelki sérülések 

ellenére még mindig jobb, mint a Scrabble-esték. 

Tehát a néni feje maradt, így először a krémet 

kaptam fel az ölemből, majd bosszankodva rácsavartam 

a tetejét és visszasüllyesztettem a zsebembe, mire a 

sülthagyma-szag újult erővel csapott le. Abban 

reménykedve, hogy a hajam nem veszi át a gyorséttermi 

aromákat, megnyitottam az Instán kapott üzenetemet. 

@cocowalnutcity: Azért valamire mégis jó volt a 

krém 

  

Ahogy elolvastam a sorokat, leesett az állam. 

Majdnem kicsúszott a kezemből a telefonom, ahogy 

Kókusz felé pillantottam. Úgy vigyorgott, mint akinek 

elment az esze, miközben lelkesen integetett a mellette 

morcos ábrázattal csimpaszkodók bosszúságára. 

@gabeetlejuice: Hogy az ölembe pottyanjon! 

@cocowalnutcity: Úgy tűnik, Marika nénit is 

arrafelé  húzza a gravitáció  

  

@gabeetlejuice: Ki fene az a Marika néni? 

@cocowalnutcity: Hát az, aki édesdeden szundizik a 

 válladon, és nagyon úgy tűnik, álmában a protézisét 



 

 

 forgatja. Lehet, hogy a fogát akarja csikorgatni, csak 

ez  hetven fölött elég körülményes művelet. 

@gabeetlejuice: Egyáltalán honnan tudod, ki ez a 

 hagymaszagú öregasszony? És miért van ilyen 

idétlen  neved? Egyáltalán miért írsz nekem? 

@cocowalnutcity: 1. mindenkit ismerek, 

különösképpen  a nyugdíjasklub tagjait. Marika NÉNI 

pedig azért  hagymaszagú, mert a diósi ovi és kisiskola 

étkezdéjében  főz. 2. coconut, mert szeretem a 

kókuszt, walnut, mert  büszke vagyok a diósvámhatári 

örökségemre, city, mert  egy vérbeli városi fiú vagyok 

(remélem, feltűnt, mert ezt  a tényt gyakran kell 

bizonygatnom). 3. azért írok, mert  személyesen nem 

vagy hajlandó beszélni velem. Még  annak ellenére sem, 

hogy a múltkor megmentettelek egy  büntetéstől. 

@gabeetlejuice: 1. eléggé nyugtalanító, hogy ennyire 

jól  ismered a nyugdíjasklub tagjait. Talán egy vagy 

 közülük? 2. most, hogy megmagyaráztad, még 

nagyobb  baromságnak tűnik. És persze hogy 

magyarázkodnod  kell, ha olyan farmerdzsekit hordasz, 

aminek rózsaszín  gombjai vannak. 3. nem értem, miért 

kéne beszélnem  veled. A büntetés dolgot pedig már 

megvitattuk.  Személyesen. 

@cocowalnutcity: 1. a nyugdíjasklubtagjai 

nagyszerű  emberek. A te nagyszüleid nem járnak? 2. 

no comment.  3. nem kell beszélned, ha nem akarsz. 



 

 

@gabeetlejuice: Azt mondod, hogy nem kell 

beszélnem,  de azért beletuszkolsz egy kérdést a 

mondandódba.  Bunkó meg nem akarok lenni, szóval 

még erre a  kérdésedre válaszolok, aztán letiltalak. Van 

egy  ismerősöm, aki jár nyugdíjasklubba. Őt bírom. Az 

apám  felőli nagyszüleim Bécsben élnek, így nem lenne 

logikus,  ha Diósvámhatárba járnának nyugdíjasklubba. 

Az  anyám felőli nagyszüleim pedig tizenhét éve haltak 

meg,  mert behajtott a nappalijukba egy kamion. Szóval, 

 hacsak nem támadnak fel minden csütörtökön a 

 kanasztázás meg a kivarrótű hívószavára, nem, nem 

 járnak a klubba. 

@cocowalnutcity: Nem akarsz bunkó lenni, de 

letiltasz?  Ezen akár meg is sértődhetnék, és én 

tiltanálak le  először, ha nem az egyik balszerencsés 

babához lenne  szerencsém!!! 

@gabeetlejuice: És mi sem bizonyíthatná ezt jobban, 

 mint hogy most éppen veled beszélek. Komolyan, 

 elmondom, hogy a nagyszüleim egy tragikus 

balesetben  hunytak el, erre te ezzel jössz? Semmi 

együttérzés vagy  sajnálom… 

@cocowalnutcity: Sajnálom, de azért az 

megnyugtató,  hogy ellenálltak a kanaszta és a 

kivarrótű hívásának, és  nem lettek zombik. 

@gabeetlejuice: Az élet apró örömei… 



 

 

@cocowalnutcity: Ezek most passzív-agresszív 

pontok  vagy mély gondolatokat lezáró pontok? 

@gabbetlejuice: Szerinted?! 

@cocowalnutcity: Ajaj, egyértelműen passzív-

 agresszívak. Igaz, ha zombikról van szó, semmi se 

 lehettél mély, mert egy örökkévalóság lenne, mire 

 kiásnák magukat. 

@gabbetlejuice: Ez a legrosszabb vicc, amit valaha 

 hallottam. 

@cocowalnutcity: Nem viccnek szántam. Törődöm a 

 zombik egyenjogúságával. 

@gabeetlejuice: Gratulálok. Igazán nemes életcél. 

@cocowalnutcity: Köszönöm, eddig még senki sem 

 gratulált nekem emiatt. 

@gabeetlejuice: Nem is tudom, miért lehet ez. 

@cocowalnutcity: Pedig fontos, hogy az embert 

 támogassák a céljai elérésében. Ha más nem, 

legalább a  szülei. 

Felnéztem a telefonból. Éreztem Marika néni fejének 

súlyát a vállamon, és éreztem annak a veszélyét, hogy a 

protézis végül mégis a nyakamon landol, és esetleg 

ráharap a nyaki ütőeremre. Vicces, de az érzés nagyon 



 

 

hasonlított arra, amikor hazudtam a szüleimnek arról, 

mit is akarok valójában. Nem mertem megmondani 

nekik, hogy nem akarok orvos lenni. Pedig ők ezt a 

verziómat támogatták, mert azt hitték, hogy én is ezt 

akarom. De mégis hogyan támogathattak volna bármi 

mást, ha fogalmam se volt arról, hogy mit is akarok 

valójában? 

Kókuszra meredtem. Aki ilyen bizonyossággal ír 

hülyeségekről, az biztos azért teszi, mert egyébként 

teljesen biztos magában. 

@gabeetlejuice: Örülök, hogy megvitattuk a zombik 

 egyenjogúságának fontosságát, de most lépnem kell. 

Van  még valami házi, amiről megfeledkeztem. 

És mivel nem akartam teljesen bunkó lenni, annyit 

még hozzátettem: 

@gabeetlejuice: Amúgy klassz tacskót rajzoltál. 

Bár végül nem tiltottam le (túl jók voltak a tacskós 

rajzai), többet nem néztem Kókuszra. Lenémítottam a 

telefonom, és elővettem a matekfüzetem. Addig 

bámultam a kész matekházit, míg végül tényleg fel 

kellett ébresztenem Marika nénit, mert beértünk a 

Délibe. Bár a protézise a szájában maradt, és a fejének 

súlya is lekerült a vállamról, a hagymaszag egész nap 

végigkísért. Pontosan annyira a bőrömhöz tapadva, mint 

annak a tudata, hogy fogalmam se volt róla, merre is 

akarok elindulni az életemben, ha nem a szüleim által 



 

 

kijelölt úton. És ezt az érzést nem lehetett egy 

zuhannyal eltüntetni. Hozzám ragadt, pont, mint a 

balszerencse. 

Diósvámhatár-Budapest vasútvonal,  

vasárnap 13.30-as járat. 

Mivel anyáméknak egy sürgős eset miatt már vasárnap 

reggel vissza kellett menniük Bécsbe, a vasárnap 

délelőttöt azzal töltöttem, hogy ültem Diósvámhatár 

végtelenül unalmas és fülsiketítő csendjében. Először a 

kedvenc kutyafajtáimat mondogattam hangosan, 

ábécésorrendben, mert ez mindig megnyugtatott: afgán 

agár, airedale terrier, angol cocker spániel, ausztrál 

juhászkutya, ausztrál kelpie… A b betűig már nem 

jutottam el, mert megpróbáltam elképzelni, hogy a 

házunk valójában Budapesten van, csak annyira 

korszerű hangszűrős ablakokkal szereltük fel, hogy még 

azt se hallanánk, ha, mondjuk, száz szirénázó mentőautó 

parkolna be a feljárónkra, vagy, mondjuk, egy egész 

beagle-hadsereg vonyítana a levendulabokrok között. 

Ezzel töltöttem el úgy egy órát, utána még kettőt azzal, 

hogy bementem apámék dolgozószobájába, és a 

hattonnányi könyv elé leülve hajat rajzoltam annak a 

koponyának, amit levegőn száradó gyurmából 

készítettem még ovis koromban, hogy az uncsi 

sztetoszkópon kívül legyen valami izgalmas kiegészítője 



 

 

a maszkabálos sebészköpenyemnek. A szüleim ezt 

egyértelmű jelnek tekintették arra, hogy az ötéves 

gyerek minden vágya az orvosi. Utólag visszagondolva 

inkább öltözhettem volna hercegnőnek vagy 

szuperhősnek. 

Ezután anya és apa oklevelét bámultam. Eléggé nagy 

terhet jelentett, hogy dr. Újvári Zsolt és dr. Újvári-

Ortoczki Klaudia lánya vagyok. Hunyorogva lestem a két 

bekeretezett papírt, és megpróbáltam odavizualizálni az 

én oklevelemet is, de sehogy sem sikerült. A délelőtt 

megkoronázásaképpen pedig kiterültem a szobám 

padlóján, hátha attól kevésbé érzem magam idegennek a 

saját házamban. Mielőtt tényleg elhittem volna, hogy 

csak egy kísértet vagyok, fel-nyaláboltam a táskámat, 

majd kiléptem az utcára. Csak akkor tűnt fel, hogy nem 

vittem magammal a konyhapultra kikészített tízórait, 

amikor megláttam Gyubit, aki lelkes farkcsóválással 

fogadott az utcaajtónkban. 

– Szervusz – guggoltam le hozzá, mire eszeveszetten 

szimatolni kezdte a kezem. – Ha jó kutya leszel, és 

leülsz, amíg visszafutok a kajáért, akkor megkapod a 

sonkát. Megegyeztünk? 

Gyubi oldalra döntötte a fejét, és továbbra is sonka 

után kutatott. Megvakargattam a füle tövét, majd 

felálltam. 

– Ül! – utasítottam, mire Gyubi türelmetlenül leült, 

amikor elindultam a ház felé, Gyubi is követni akart. – 

Marad! 



 

 

Gyubi megállt, én meg bementem a házba. Amikor 

beértem a konyhába, és elvettem a kenyeret a pultról, 

kinéztem az ablakon. Gyubi még mindig várt, ami 

megnyugtató elégedettséggel töltött el. 

Ismét kiléptem a házból, láttam a tacskón, hogy 

máris arra készül, hogy ismét felém fusson. 

– Marad! 

Gyubi ugyan toporgott, de megvárta, amíg elé érek. 

Lassan kicsomagoltam a szendvicset, és kiemeltem 

belőle a sonkát. 

– Marad! 

A kis tacskó olyan tekintettel nézett a kajára, mint 

amilyennel én néznék Jézusra, ha meg találna jelenni 

előttem napszemüvegben, strandpapucsban és egy üveg 

borral a kezében. 

De nem kapott felé. 

Végül megsajnáltam – nyilván a végtelenül édesen 

gyűrődő mancsai miatt és odaadtam neki a sonkát. 

– Jó kutya! – mosolyodtam el, mire Gyubi hálásan 

megnyalta a pofáját, majd kikísért az állomásra, bár ott 

akadt egy kis problémánk, mivel a vonatra is fel akart 

szállni. 

– Nem – emeltem fel, és tettem ki a peronra. 

Ezt eljátszottak még párszor, mire az állomásfőnök 

megunta a dolgot, és kivette a kezemből. 

Amint lepakoltam és leültem a vonaton, jelzett a 

telefonom. 



 

 

@cocowalnutcity: Ki az a kedves fiatalember, aki 

 kikísért? 

Körülnéztem, de nem láttam Kókuszt. Nehezemre 

esik bevallanom, de még a levegőbe is beleszagoltam 

(mint a Farkas, mert bizony folytattuk szüleimmel a 

szuperhősmaratont, most az X-Men világában), hátha 

megérzem azt az émelyítően erős szagot, ami mindig 

körbelengi. De nyoma se volt. 

@gabeetlejuice: Hol vagy? 

Mivel nem jött azonnal válasz, komótosan 

elmajszoltam a vajas, jégsalátás, paradicsomos 

szendvicsemet. Próbáltam nem szuggerálni a 

telefonomat, hogy azért mégse tűnjek annyira 

kétségbeesettnek, de a mosolyt, ami szétterült az 

arcomon, nehéz lett volna elsumákolni, amikor megint 

jelzett a telefonom. @cocowalnutcity megjelölt a 

történetében. Visszacsomagoltam a maradék 

szendvicset, és megnyitottam a történetét. Kókusz a 

vonaton ült, ráadásul ugyanazon, amelyiken én is. 

Vigyorogva integetett, miközben tacskók repkedtek a 

feje körül. Olyan kócos volt, hogy a haja nem is fért bele 

a képbe, így úgy tűnt, mintha a tacskók a hajszálak 

között lubickoltak volna. A háta mögött, az ablakból a 

Zümire lehetett látni. Kókusz valószínűleg a másik 

szerelvényen foglalt helyet. 



 

 

@cocowalnutcity: Nem is tudtam, hogy annak a 

 kutyának van gazdája. 

@gabeetlejuice: Nem az enyém. Gyubi igazából a 

 polgárőrség tagja. A legrátermettebb. 

@cocowalnutcity: Gyubi? 

@gabeetlejuice: Lukács Dani kishúga nevezte el. 

A roppant izgalmas legenda szerint Rebeka első 

szava a Gyubi volt, és éppen akkor mondta, amikor 

meglátta a kutyát. 

@cocowalnutcity: Most arról a Lukács Daniról 

beszélsz? 

@gabeetlejuice: Ha megint őrült balszerencsebaba-

 rajongó akarsz lenni, akkor tényleg letiltalak. 

@cocowalnutcity: Bocsi, de igazi hírességek 

vagytok. 

@gabeetlejuice: Csak egy gombnyomásba kerül… 

@cocowalnutcity: Okés, felfogtam. Megint ezek a 

 passzív-agresszív pontok… Szóval, miért az a neved, 

 hogy gabeetlejuice? 

@gabeetlejuice: Mert szeretem a Tim Burton-

filmeket, a  kedvencem pedig a Beetlejuice. 



 

 

@cocowalnutcity: Ránézésre pont olyan vagy, mint 

aki  szereti a fura filmeket. Ne tilts le, de elég 

gyászosan  nézel ki. Nem szoktál hobbiból halottakat 

feltámasztani? 

@gabeetlejuice: Szedjem az ásót, lapátot, és hozzak 

 kecskevért? Van valaki, akit feltámasztanál? 

@cocowalnutcity: Nem is tagadod? 

@gabeetlejuice: Nincs mit tagadni. Feketében járok, 

így  nyilván egy sátánimádó szekta tagja vagyok. 

Amúgy is  Gótikának csúfolnak, szóval nem sértesz meg 

azzal, ha  azt feltételezed rólam, hogy hobbiból hullákat 

ások ki. 

Már megszoktam. A halálosan cukin billegő 

corgifenekekre mondom, ha azok az emberek, akik 

ilyesmiket feltételeznek rólam, meglátnák a szobámban 

lógó kutyás posztereket meg a kutyás könyveket, 

mindjárt más véleménnyel lennének rólam. 

@cocowalnutcity: Miért csúfolnak Gótikának? 

@gabeetlejuice: Mert állítólag úgy nézek ki, mint 

egy  gótikus szobor. 

@cocowalnutcity: Én azt mondanám, hogy olyan 

vagy,  mint egy ninja, de hát kinek a pap, kinek a 

paplan. 



 

 

@gabeetlejuice: Köszi, már csak azt kell kitalálnom, 

hogy  hol hordjam a dobócsillagokat. 

@cocowalnutcity: Szerintem simán el tudnál rejteni 

 legalább húszat a hajadban. 

@gabeetlejuice: Valami bajod van a hajammal? 

@cocowalnutcity: Nincs, de a hosszából ítélve 

 alkalmasabb lenne tárgyak elrejtésére. Sőt, arra is, 

hogy  hálóingben mindenféle kutakból mássz elő. 

@gabeetlejuice: Azért te se panaszkodhatsz. Olyan a 

 hajad, mint egy gólyafészek, amiben struccok rave 

 partiznak. 

@cocowalnutcity: Pontosan ezzel a kívánsággal 

 fordultam a fodrászomhoz. 

@gabeetlejuice: Jársz fodrászhoz? 

@cocowalnutcity: Hát, ha frizuráról van szó, nem 

 mindenki született olyan szerencsés csillagzat alatt, 

mint  a kedves Gyubi. 

@gabeetlejuice: Gyubi nem szerencsés csillagzat 

alatt  született, hanem tökéletesnek született. 

@cocowalnutcity: Csak Gyubi ilyen szerencsés, vagy 

más  kutyákról is ilyen jó véleménnyel vagy? 



 

 

@gabeetlejuice: Imádom a kutyákat. A szüleim nem 

 engedték meg, hogy saját kutyám legyen, mert 

szerintük  nem lenne időm arra, hogy gondoskodjak 

róla. 

@cocowalnutcity: Mármint a középiskolások 

rendkívül  zsúfolt napirendje mellett? Mert a 

matekházi meg az  Instagram kombó tényleg elég 

végzetes időhurok. 

@gabeetlejuice: Nem, az orvosi egyetemre való 

 felkészülés mellett. 

@cocowalnutcity: Ajaj, csak nem egy leendő 

doktornak  fikáztam a haját? 

@gabeetlejuice: Attól nem kell félned, hogy belőlem 

 valaha is doktor lesz. 

@cocowalnutcity: Ne tilts le, de ezt most nem csak a 

 balszerencsés baba mentalitás mondatja veled? 

@gabeetlejuice: Nem, ez a rohadtul nem érdekel az 

 orvoslás mentalitás volt. 

Azzal kiléptem az appból, és amikor megállt a vonat 

a Déliben, még csak egy pillanatra se pillantottam a 

második szerelvény felé. 



 

 

Budapest-Diósvámhatár vasútvonal,  

péntek 20.30-as járat. 

Péntek délután, éppen amikor a személyes 

seggskálámon szereplő kilences átlagú fenekek jógáztak 

Erika stúdiójában, és én a recepción (vagyis az 

éjjeliszekrény méretű pultnál, a telefon mellett) álltam, 

Alex lépett be. A huzat, amit magával hozott, 

megtáncoltatta a kirakatban csücsülő orchideákat, és 

lesöpört néhány szórólapot a faliújságról. Amilyen 

illedelmes volt (tényleg egy főnyeremény), azonnal 

felkapta a reklámokat, és egy bocsánatkérés kíséretében 

elém pakolta őket. A szemüvege bepárásodott, így 

lecsúsztatta az orráról. Hunyorogva nézett rám, amit az 

öt és fél dioptriás szemüvege mellett volt időm 

megszokni. Kicsit olyan volt, mintha mindig pikkelt 

volna rám. De ez idáig soha nem éreztem azt, hogy 

tényleg így lenne. 

– Szia – mondta. 

– Szia – mondtam. 

A hátunk mögött lévő paraván nagyjából eltakarta az 

éppen kobrapózba igazodott húsz embert. Biztos voltam 

benne, hogy a húszból legalább tizenkettő megérezte a 

huzatot, és inkább arra volt kíváncsi, hogy mi történik 

az előtérben, mint arra, hogy megnyissák a mellkasukat 

és a vállukat. Fú, nagyon nem kéne a biosz bemagolandó 

helyett a nagynéném jógás szórólapjait 

tanulmányoznom. 



 

 

– Mi járatban vagy? – köszörültem meg a torkom, 

mire Alex először levette a válláról barna bőrtáskáját, 

majd szürke szövetkabátjától is megszabadult. 

Valamiért az volt az első dolog, amire asszociáltam, 

hogy tovább vetkőzik, ám semmi ilyesmi nem történt. 

– Csak vissza akartam adni ezt a könyvet – húzta elő 

a válltáskájából az anatómiai atlaszt. – Nagyon szép 

könyv, imádom, de túl drága, nem fogadhatom el. 

– Vicces, hogy ahhoz képest, mennyire szép, 

egyikünknek se kell – vettem át tőle, majd ledobtam 

magam mögé a székre. Nagyon úgy nézett ki a dolog, 

hogy mégis Erika mutáns könyvtári gyűjteményét erősíti 

majd. 

– Még valami? – markoltam fel a röplapokat és 

fordultam a faliújság felé, hogy ne kelljen arra a 

túlságosan „nyugodtan bemutathatsz a szülőknek” 

piszkosszőke hajára néznem. 

– Pénteken mindig együtt osztályoztuk a fenekeket – 

mondta ezt olyan szomorúan, mintha a kedvenc 

szemüvegtokját gyászolná. – Tudom, hogy szakítottunk, 

de azt hittem, komolyan gondolod, hogy attól még 

tölthetjük együtt a szabadidőnket. 

No, pontosan ezért macerás, ha az ember az egyetlen 

barátját elhasználja fiú alapanyagnak. Bosszúsan, 

amolyan vudubabás lendülettel átszúrtam a 

szórólapokat, majd sóhajtva Alex felé fordultam. 

– Igen, csak most éppen nem alkalmas. 



 

 

– Azért szakítottunk, mert még nem álltál készen? 

Tudod, hogy engem nem zavart a dolog. 

Ó, nagyon is tudtam. Alex képes lett volna 

nyolcvanéves korunkig is várni az elsővel. Mármint ha 

kihúztuk volna addig. Együtt. 

Decemberben lett volna két éve, hogy összejöttünk, 

és én tényleg bírtam Alexet, szóval én is készen álltam. 

Basszus, a közös jelzáloghitelre is készen álltam! Csak 

éppen arra nem készültem fel, hogy idővel el kell majd 

mondanom magamról a teljes igazságot. És mielőtt 

megpillantotta volna gótikus szobortestemet teljesen 

pőrén (asszem, ebben az esetben jobban jártam ezzel, 

mint az egyiptomi kutyafejű istennel), jó lett volna, ha 

tisztában van azzal, hogy igazából nem Budapesten élek, 

és hétvégente nem a nagyanyámhoz járok Bécsbe, 

hanem haza a szüleimhez. Hogy a legjobb barátom egy 

hetvenöt éves bácsi, hogy nem azért nem járok biosz- és 

kémiakörre, mert munkába járok, hanem azért, mert 

egyszerűen rühellem mindkettőt. Hogy nem vagyok 

allergiás a kutyaszőrre, ahogyan ő, hogy akárhányszor 

Alex betoppant Erika lakásába, amiről azt hitte, hogy az 

én otthonom is, valódi kínszenvedés volt, amikor Kutya 

urat ki kellett zárnom a nappaliból, hogy Alex ne 

kezdjen el tüsszögni, mint egy göthös macska. Igen… Jó 

lett volna ezeket tisztázni, mielőtt kő-papír-ollóval 

kisorsoljuk, hogy ki veszi meg az óvszert. 



 

 

Alex csalódottan visszavette a kabátját, majd 

átvetette táskáját a vállán. Beletúrt a hajába, majd egy 

szomorkás mosollyal megmarkolta az ajtó kilincsét. 

– Akkor majd találkozunk. 

Szótlanul bólintottam, de nem néztem a szemébe. 

Alex végül távozott, és csak az arcomba csapó huzat 

maradt utána. Meg az a nyamvadt anatómiaatlasz, ami 

mégse került Erika könyvtárába, mert a nagynéném 

undorodott a belső szervek látványától. 

– Biztos nem a te lányod vagyok? – kérdeztem, 

miközben felhúztam a cipőmet, és egy újabb varázslatos 

hétvégére készültem. – Tudod, nem voltál férjnél, ezért 

szégyent hoztál volna Diósvámhatár polgármesterére, 

ezért rátukmáltak a nővéredre, aki már négy éve házas 

volt… 

Erika nevetve, a nyakában lógó törölközővel csapott 

felém. 

– Azt hiszem, túl sok Izaura tévét néztél a múlt 

héten. 

– Néztem? Amikor el akartam kapcsolni, olyan 

svunggal akartad elvenni tőlem a távkapcsot, hogy 

majdnem tőből tépted ki a karom. 

– Nem maradhattam le a Vadmacska folytatásáról – 

mondta ártatlanul. 

– Vége lenne a világnak, ha nem tudnád meg, mi 

történik Rosaurával – gúnyolódtam, majd belebújtam a 

kabátomba. 



 

 

– Üdvözlöm anyádékat – segítette rám a kissé 

túlsúlyos hátizsákomat Erika, majd grimaszolva a 

kezembe nyomta a szatyrot, amiben az anatómiaatlasz 

lapult. – Szép hétvégét! 

– Olyan szép lesz, mint a nyílt törésed. 

– Ez övön aluli volt! – sápítozott Erika, majd rám 

vágta az ajtót. 

@cocowalnutcity: Nocsak, nocsak. Kit látnak 

szemeim! 

Felnéztem a telefonból, és végigpásztáztam a 

vonaton utazó tömegen. Olyasmi érzés fogott el, mint 

amikor a Hová tűnt Vili?-ben Vili után kutattam. Igaz, én 

mindig kutyusok után kutattam benne. Anya és apa azt 

találták ki, hogy akárhányszor megtalálom Vilit, kapok 

érte nyalókát. A fogorvosom nem rajongott az ötletért, 

és amikor megosztotta kissé drámai meglátásait a 

tejfogaim jövőjéről (ami tök nagy hülyeség volt, mert a 

tejfogaim amúgy is halálra voltak ítélve), nem kaptam 

több nyalókát. Többször nem is kerestem Vilit, mert ha 

a felderítéséért nem járt jutalom, igazából felőlem akár 

a pokolban is lehetett. 

Most azonban nem egy piros-fehér csíkos pulcsis 

figurát kerestem, hanem egy összefirkált 

farmerdzsekiset. Néhány másodperc alatt (gyorsabban, 

mint ahogyan Vilire szoktam) rá is bukkantam. Velem 

szemben állt, és most élőben integetett. Farmerdzsekijét 

kigombolva viselte, ettől úgy nézett ki, mint egy repülő 



 

 

mókus, akit egy madármama nevelt fel, és most rossz 

elmélet szerint akart repülni. Csak most tűnt fel, hogy a 

dzseki szőrös gallérja alá egy piros emberi szívet 

rajzolt. Az ölemben fekvő atlaszra néztem, és támadt 

egy ötletem. 

@gabeetlejuice: Érdekel az anatómia? 

@cocowalnutcity: Van ennek a kérdésnek bármi 

köze a  halottak feltámasztásához? Mert ha igen, 

akkor nagyon  nem érdekel az anatómia. 

@gabeetlejuice: Semmi köze hozzá. Viszont feltűnt, 

hogy  egy szív van a dzsekiden. Ha ilyen szempontból 

érdekel  az anatómia, akkor adok neked egy könyvet 

róla. 

@cocowalnutcity: Csak annyiban érdekel, hogy a 

suliban  emberi testeket rajzolunk, és ehhez a belső 

szervek  kinézetével és működésével is foglalkoznunk 

kell. 

@gabeetlejuice: Szóval, ha most megkérnélek rá, 

hogy  rajzolj le engem, akkor az agyammal meg a 

beleimmel  kezdenéd? 

@cocowalnutcity: Azért nem annyira belülről kell 

 kezdenünk  Csak ahhoz, hogy jó legyen a proporció 

 meg ne tűnjön úgy az ember, akit lerajzolsz, mintha 



 

 

ki  lenne csavarodva, tudnod kell, hogyan mozoghatnak 

a  csontok és az izmok. 

@gabeetlejuice: Hát, ez a könyv egy elég vaskos 

 anatómiai atlasz, aminek elég jelentős része az 

izmokról  és a csontokról szól, és nekem nem nagyon 

kell. 

@cocowalnutcity: Ide vele!!! 

Kókusz annyira lelkesen mutogatott – komolyan 

mondom, lelkesebb volt, mint Gyubi, amikor sonkához 

jutott –, hogy vigyorogva az előttem ülő fickónak 

nyújtottam a könyvet. 

– Bocsi, továbbadná annak az idétlen farmerdzsekis 

fiúnak? 

Az atlasz kikerült a kezemből, és mintha csak egy 

rocksztár lenne, kezek sokaságán hullámzott el egészen 

Kókuszig. Amikor a kezébe vette, kikerekedett szemmel 

nézett rám, majd a mellkasához szorította a könyvet, és 

ismét pötyögni kezdett a telefonjába. 

@cocowalnutcity: Még azt is megbocsátom, hogy a 

nénik  megkérdezték tőlem, hogy én vagyok-e az idétlen 

 farmerdzsekis fiú! Ez az atlasz fantasztikus! Most 

 tornáztad fel a rajzgyakorlati jegyemet hármasról 

 négyesre!!! 

@gabeetlejuice: Szívesen. Apropó szív: miért 

rajzoltál  szívet a kabátodra? 



 

 

@cocowalnutcity: Mert unatkoztam matekon. Te 

miért  adtál nekem egy baromi drága könyvet? 

@gabeetlejuice: Mert unatkoztam a vonaton. Tudod, 

 nálunk is van rajzóra, de mi megakadtunk a 

 gyümölcskosaraknál meg a padtársaink portréinak 

vagy  inkább karikatúráinak papírra hányásánál. 

@cocowalnutcity: Mi rajz közben mindig megesszük 

a  csendélet egy részét. A portrékon rég túl vagyunk, de 

az  akt csak most jön, szóval tényleg köszönöm. Biztos 

vagy  benne, hogy nem kell? Nincs valami barátod, 

akinek  szüksége lehet rá? 

@gabeetlejuice: Az exbarátom, Alex nem fogadta el, 

a  nagynéném pedig undorodik a belső szervektől. 

@cocowalnutcity: A te ex-Alexed, vagyis Alex, az 

ex…  Exalex. 

@gabeetlejuice: Jól szórakozol? 

@cocowalnutcity: Bocsi. Szerinted van olyan fóbia, 

hogy  a belső szervektől való félelem? 

@gabeetlejuice: Ha van, akkora nagynéném azóta 

 szenved tőle, amióta gyerekkorában úgy gondolta, 

hogy  jó ötlet létrát támasztani a lónak, és úgy felülni 

rá. Nyílt  törése lett, és akárhányszor ezt 



 

 

felhánytorgatom neki,  úgy hatvan százalék az esélye 

annak, hogy elhányja  magát. 

@cocowalnutcity: SSSSSZ! Kellemetlen élmény. 

@gabeetlejuice: Az volt, de anyám a nyílt törés és az 

 okádó húga látványa miatt lett orvos. 

@cocowalnutcity: Érdekes, én annak a látványára 

 szerintem lefeküdtem volna a nénikéd mellé hányni 

 vagy meghalni. 

@gabeetlejuice: Én is hasonló érzéseket táplálok az 

eset  iránt. 

@cocowalnutcity: És végül mi lett a nénikéddel? 

@gabeetlejuice: Jogász lett. 

@cocowalnutcity: És beperelte a lovat? 

@gabeetlejuice: Nem praktizál. 

@cocowalnutcity: Akkor a ló megúszta. 

@gabeetlejuice: Igazából az ő lába is eltörött, mert 

 nekirohanta betonkerítésnek. 

@cocowalnutcity: Akkor csak egy hajszál választotta 

el  az anyukádat attól, hogy állatorvos legyen? 



 

 

@gabeetlejuice: Anyám nem szereti az állatokat. Ha 

már  itt tartunk, az apám se. Úgyhogy szerintem csak 

ezért  nem vettek nekem soha egyetlen állatot se. 

@cocowalnutcity: Még aranyhalad se volt? 

@gabeetlejuice: Nem. Viszont a nénikémnek még 

 madarai is voltak, de az egyetlen állat, ami kibírja 

nála,  az Kutya úr, a mopsz, aki egész nap a gardróbban 

alszik  vagy a cipőket szaglássza. 

@cocowalnutcity: Egy kis perverz kutya. Nice  

@gabeetlejuice: Igazából túl lusta ahhoz, hogy 

perverz  legyen. Viszont amióta Alex ex lett, azóta a 

 szabadidőmben megtanítottam Kutya úrnak az ül és 

a  fekszik vezényszavakat. A maradon még dolgozunk. 

 Valamiért nagyon könnyen elterelődik a figyelme. A 

 múltkor például egy hatalmas porcicára kezdett 

ugatni,  miközben a nappaliban kellett volna 

maradnia. Még a  jutalomfalatka se ösztönözte. Igazi 

őrző-védő mopsz. 

@cocowalnutcity: Na, akkor mégiscsak van hobbid. 

@gabeetlejuice: Eddig inkább úgy gondoltam rá, 

mint a  nehogy véletlenül meghaljak az unalomtól 

ellenszere, de  a hobbi azért jobban hangzik. 



 

 

@cocowalnutcity: Na ugye. Amúgy ki ad olyan nevet 

a  kutyájának, hogy Kutya úr? 

@gabeetlejuice: Kutya úr igazából Erika 

szomszédjának  a kutyája volt. A néni már nagyon öreg 

volt, és szegény  elfelejtette a kutya nevét, ezért 

Kutya úr lett. Aztán a  néni öregotthonba került, és a 

kutyát nem vihette  magával. A néni családja menhelyre 

akarta küldeni. Én  beszéltem rá Erikát, hogy fogadja 

örökbe. 

@cocowalnutcity: Mégis hogyan? 

@gabeetlejuice: A nénikémnek régóta tetszett egy 

 állatorvos, és ehhez kapcsolódóan ismertettem vele a 

 kutyatartás előnyeit. 

@cocowalnutcity: Okos húzás a lehetséges 

párkapcsolat  esélyével zsarolni egy szingli felnőttet. 

@gabeetlejuice: Igazából csak most érzem át a 

helyzetét.  Leszámítva a felnőtt részt. 

@cocowalnutcity: Á, igen, az Exalex… 

@gabeetlejuice: Bocsi, de fel kell készülnöm lelkileg 

a  hétvégére, úgyhogy lépek. 

Zsebre dugtam a telómat, és egykedvűen lötyögtem a 

vonaton, mígnem leszállás előtt felém fordult az a férfi, 

akinek továbbításra nyújtottam az atlaszt. 



 

 

– A hölgy előttem azt üzeni, hogy a nénik előtte azt 

üzenik, hogy az idétlen farmerdzsekis azt üzeni neked, 

hogy köszöni a könyvet. 

Mosolyogva ballagtam haza, és kivételesen az 

előttem álló hétvége se tűnt annyira vészesnek. 

Diósvámhatár-Budapest vasútvonal,  

hétfő 08.30-as járat. 

– Nem fogod elhinni, de véletlenül elvittem magammal 

Kutya urat is a randira – panaszolta Erika, miközben egy 

felcsavart jógamatraccal ütögette a fejét a rádióban 

szóló lagymatag zene ritmusára. 

– Most csak szórakozol? – néztem rá, majd a lábam 

alatt sertepertélő Kutya úrra, aki valahogy sokkal 

aktívabb volt azóta, amióta titokban beszereztem egy 

zacskó jutalomfalatkát. Nem tudtam egy lépést se 

megtenni a lakásban anélkül, hogy ne nézett volna rám 

azzal a ronda kis horpadt pofájával, sőt, már a porcicák 

se érdekelték annyira, mint az, hogy a sarkamban 

ólálkodjon. 

– Bárcsak úgy lenne! 

– Pedig a randi előtti napon azzal dicsekedtél, hogy 

milyen jó érzés lesz úgy beszélgetni vele, hogy nem 

féregtelenítő tablettákról meg Kutya úr székletének az 

állagáról kell majd beszámolnod neki. 



 

 

– Igen, de aztán ahogy elindultam, a lelkem mélyén 

éreztem, hogy az állatorvossal lesz randim, és 

automatikusan vittem magammal a kutyát is. Tiszta 

hülye vagyok! 

Megfordítottam a serpenyőben piruló csirkemellet 

(elveszítettem egy fogadást a Vadmacska egyik 

epizódjával kapcsolatban, így nekem kellett főznöm), 

majd együttérzőn meglapogattam Erika hátát, aki a 

mosogatógépnek roskadva öntötte ki a szívét. Jobban 

örültem volna, ha a szíve kiöntése helyett, mondjuk, sót 

öntött volna a mosogatógépbe, mert már vagy egy 

hónapja pirosan világított a gép. 

– És ezt leszámítva milyen volt a randi? 

– Borzasztó! Úgy egyeztünk meg, hogy elmegyünk 

moziba, utána egy étterembe, ehelyett két órán 

keresztül kutyát sétáltattunk. Ráadásul azt a cuki rövid 

szoknyát vettem fel, és azt hiszem, aranyerem lett tőle a 

hidegben. 

– Hát ez tényleg elég borzasztóan hangzik – 

jegyeztem meg, miközben ide-oda mozgattam a 

sisteregve bámuló húsokat a tűzhelyen. – És Endre 

milyen? 

– Aranyos, de állandóan az állatokról beszél. Tudod, 

hogy viszonyulok a belső szervekhez… – ráncolta az 

orrát. – Hát kiderült, hogy az állatok belső szerveinek 

részletes leírásától is rosszul vagyok. 

– Ugye nem… 



 

 

– De igen. Kihánytam azt az isteni vega burgert, amit 

vett nekem. Nem kellett volna elmesélnie azt az esetet, 

amikor egy tályogos lovat kezelt, és… 

– Hé, hé! – kiáltottam. – Neked se kell elmesélned. 

Kár lenne a fincsi husiért. Inkább csinálj hozzá valami 

köretet. 

Erika morgolódva felállt, és kitárogatta a 

konyhaszekrényeket. 

– Nincs se rizs, se krumpli, se tészta. Viszont 

találtam cukkinit. Bár fogalmam sincs, mióta állnak a 

hűtőben. 

– Jó lesz. Mosd meg és karikázd fel őket, utána dobd 

a serpenyőbe. 

– Te vagy a főnök – szalutált Erika a cukkinivel. 

– És lesz következő randi? – kérdeztem, hogy kicsit 

leküzdjem azt a rossz érzést, amit a nagynéném kezében 

látott kés okozott. Ahhoz képest, mennyire hajlékony és 

méltóságteljes volt egy jógamatracon, a konyhában még 

a merőkanál is veszélyt jelentett rá. 

– Endre azt mondta, hogy felhív, de ez még nem 

történt meg, szóval nem vagyok túl bizakodó. 

– Minden első randi kínos. 

– A tiéd meg Alexé nem volt az. 

Tényleg nem. Azt terveztük, hogy elmegyünk a 

Tropikáriumba, de előtte még eszünk a mekiben. Végül 

olyan jól elvoltunk, hogy zárásig ott ragadtunk. 

Életemben nem ettem annyi sajtburgert, mint akkor. 

Gótikus szobor létemre elég jó a huzatom. 



 

 

Erika rászórta a cukkinit a csirkére. Nem volt szívem 

megmondani neki, hogy igazából arra gondoltam, hogy 

külön és fűszerezve sütjük meg a zöldséget. 

– Anyádnak szerencséje volt. Sikerült gyorsan egy jó 

pasit kifognia. 

Ha a tályogos lótól nem hánytam, akkor majd most 

fogok. 

– Kérlek, ne használd apámra azt a kifejezést, hogy 

jó pasi! 

– Honnan veszed, hogy az apádról beszélek? – 

kacsintott rám, mire elborzadva lestem rá. 

– Csak vicceltem! Anyád kisiskolás korunk óta 

szerelmes az apádba. Annyira édes, hogy már szinte 

gyomorforgató – nevette. 

– Ebben egyetértünk. 

– Amúgy mi van anyádékkal? Nem sokat beszélsz 

róluk, és ami azt illeti, én se sűrűn hallok felőlük. 

Mármint szoktunk telefonon beszélni, de azt hiszem, 

utoljára akkor találkoztam velük személyesen, amikor a 

nyári szünet után beköltöztél, és apád kifogásolta, hogy 

nem állítunk össze heti menüt, ami alapján főzünk. 

A csirkét borító cukkinicafatokra néztem, majd a 

szemetes mellé begyűrt kajás dobozokra. Hétvégén anya 

vagy apa főzött, igazi kaját. Olyasmit, mint amit én is 

kotyvasztottam, csak az ő kajájuk általában nem 

hasonlított olyan kajára, amit egyszer már megrágtak. 

– Igazából én se nagyon tudom, hogy mi van velük – 

vontam meg a vállam. – Hazajönnek, mozizunk, 



 

 

Scrabble-zünk, megkérdezik, hogy milyen volt a hetem, 

én azt mondom, hogy nagyszerű, aztán beülnek az 

autóba, és már itt se vannak. Néha arra gondolok, hogy 

Bécsben is van egy gyerekük, csak őt érdekli, amikor 

orvosi dolgokról dumálnak. 

– Biztos, hogy nincs még egy gyerekük. Nem lenne rá 

idejük. 

– Ami azt illeti, rám se hagynak túl sokat. 

Erika félretolt a tűzhelytől, és átvette a cukkinitől 

nem valami gusztusos, zöldes színű csirkék kavarását. 

– Tudod, én és az anyád azt tanultuk az apánktól, 

hogy mindig a munka az első. Ha nem a munka az első, 

akkor nem tudjuk ellátni a családunkat. Nekem sikerült 

ezt a munkamániás agymosást leszarnom az évek alatt, 

viszont azt hiszem, anyád egy kicsit túl komolyan veszi. 

Főleg anya meg apa hirtelen halála óta még jobban meg 

akar felelni nekik, pedig ugye már nincsenek is itt, hogy 

felügyeljék a dolgokat – mondta Erika kissé keserűen. – 

Meg aztán az se segített sokat a dolgokon, hogy apád is 

orvos lett és az ő apjának a klinikáján dolgoznak. Ha 

akarod, beszélek velük arról, hogy inkább otthon élnél. 

Velük. 

– Jézusom, nem! – tiltakoztam hevesen. – Szeretek 

veled meg Kutya úrral élni! 

Erika erre teátrálisan sóhajtott, Kutya úr pedig 

lelkesen vakkantott. 



 

 

– Fú, már azt hittem, hogy meguntad a nem túl 

bizalomgerjesztő szingli jogászból lett egy hívástól 

függően nem szingli jogász nagynénédet. 

– Dehogy! 

– Akkor Diósvámhatár hiányzik? 

– Még véletlenül se. Gyubin és Marci bán kívül senki 

se hiányzik onnét. 

– Az mindjárt nem senki – mosolyogta Erika. Eddig 

egyszer találkozott Marci bával, akit rögtön levett a 

lábáról azzal, hogy nem kártyával fizetett. 

– Tényleg nem szeretem azt a falut. Nincs ott semmi, 

nem lehet semmit se csinálni. 

– És lássanak csodát, Budapesten vagy, és igazából 

itt se csinálsz semmit. 

– De itt legalább úgy csinálom a semmit, hogy közben 

csinálhatnék valamit. 

– Ennek nem sok értelme van. 

– Szerintem se, úgyhogy inkább együnk. 

Így leültünk az asztalhoz, egymás mellé, hogy 

rálássunk a nappali falán lógó tévére, és még véletlenül 

se maradjunk le a Vadmacskáról. 

– Te ez a cukkinis csirke nem is lett olyan rossz, mint 

amilyen rosszul néz ki – jegyezte meg Erika a második 

tányér cukkinija fölött. 

– Szerintem se. Bár én inkább csirkés cukkininek 

nevezném. 

– Tudod mit, ha lenne heti menünk, akkor biztosan 

ráírnám ezt a csirkés cukkinit. 



 

 

Nevetve faltuk a kaját, Kutya úr hortyogva kapkodta 

a felé nyújtott falatokat, a háttérben pedig az Izaura tv 

szüntelen ontotta magából a tragikus romantikus 

maszlagot. Azon az estén rájöttem, hogy azért van még 

valami, ami hiányzik Diósvámhatárból Gyubin és Marci 

bácsin kívül. Az a valami nem volt más, mint az, hogy a 

szüleimmel is legyenek ilyen estéim. Mert utoljára 

akkor élveztem a velük töltött időt, amikor mindhárman 

a Hová tűnt Vili?-t bújtuk. Szóval ilyen téren nem 

születtem balszerencsésnek, de azt hiszem, az évek alatt 

azzá váltam. 

Ezt az is igazolta, hogy a következő diósvámhatári 

hétfőn, amikor szokás szerint hajnali négykor egyedül 

maradtam a konyhaasztalnál a szendvicsemmel, és az 

Erikával eltöltött csirkés cukkinis este távoli álomnak, 

ugyanakkor közeli valóságnak is tűnt egyszerre, annyira 

bealudtam, hogy csupán a 8.30-as vonatot értem el. Azt 

is csak éppen hogy. Ráadásul az én fekete viharkabátom 

helyett anyámét kaptam magamra, ami olyan 

rózsaszínben pompázott, amilyet valószínűleg az 

unikornisok kakiinak ki. 

Még arra se volt időm, hogy Gyubinak adjam a 

sonkát, amitől valószínűleg a hét hátralevő részében 

masszív lelkiismeret-furdalásom lesz. Azzal a tudattal 

robogtam fel a vonatra, hogy minimum két órámat is 

lekéstem. A nagy sietségben majdnem leterítettem az 

ellenőrt, akit csak annyival kárpótolhattam, hogy 



 

 

kivételes illedelmességgel mutattam be a bérletem. 

Fanfárszóval meg mindennel. 

Hely persze nem volt, mert Diósvámhatár 

lakosságának a hetven százaléka hétfőn reggel akart 

felmenni Budapestre, így nekidőltem az üres 

biciklitartóknak. Alig koppant a kényelmetlen kiálló 

izéken a lapockám, máris jelzett a telefonom. 

@cocowalnutcity: Jöttél, mint egy tüdőszínű vihar. 

@gabeetlejuice: Akarod mondani, rózsaszínű? 

@cocowalnutcity: Hidd el nekem, hogy az tüdőszínű. 

@gabeetlejuice: Látom, hasznodra válik az 

anatómiai  atlasz. 

@cocowalnutcity: Nagyon! Még egyszer és ezerszer 

 köszönöm. Amúgy ilyenkor nem iskolában lenne a 

 helyed? 

@gabeetlejuice: Én is kérdezhetném ugyanezt. 

@cocowalnutcity: Fogorvoshoz megyek. Igaz, csak 

 délután kettőre, de erről csak én és a fogorvosom 

 tudunk. Lefogadom, hogy neked nincs ilyen 

frenetikus  alibid. 

@gabeetlejuice: Tényleg nincs. Csak elaludtam. 

 Mentségemre szóljon, hogy amúgy háromkor 

felkeltem. 



 

 

@cocowalnutcity: Mégis minek? Sátánt idézni vagy 

mi? 

@gabeetlejuice: Valami olyasmi. 

@cocowalnutcity: Lefogadom, hogy a 

fogorvosommal  ellentétben a Sátán nem ad igazolást a 

hiányzásról. 

@gabeetlejuice: Szerintem meg de. Mert ha a 

Sátánnal  lógsz, és be is tudod bizonyítani, akkor az már 

dupla  rossz pont. 

@cocowalnutcity: Kezdünk vallási mélységekbe 

csúszni. 

@gabeetlejuice: Nincs ínyedre a vallás? 

@cocowalnutcity: Semmi bajom vele. Békén hagyom 

 Istent, és remélhetőleg ő is békén hagy engem. 

Ismerek  egy korombéli lányt, aki minden vasárnap jár 

 templomba. 

@gabeetlejuice: Biztos vagy benne, hogy korodbéli? 

És  nem csak valami szérumot iszik, mint abban a Bruce 

 Willis-es filmben? 

@cocowalnutcity: Te most a Jól áll neki a halálra 

 gondolsz? 



 

 

@gabeetlejuice: Mondtam, hogy szeretem a morbid 

 filmeket. Amúgy én is ismerek egy furcsa lányt, aki 

 templomba jár. Szentfazéknak csúfolják miatta. 

@cocowalnutcity: Most azért furcsa, mert 

templomba  jár? 

@gabeetlejuice: Azért furcsa, mert önszántából jár 

 templomba. Meg azért is, mert alig beszél. Ha 

kihívják  felelni, akkor tiszta rosszul van. A sors 

fintora, hogy  múltkor kiselőadást tartott a híres 

történelmi alakok  fóbiáiról, mire annyira berezelt, 

hogy összeesett.  Szerencsétlen Leának idén beszédet 

kell mondania az  egész iskola előtt. Komolyan 

mondom, néha ijesztőbb,  mint a Balszerencsés Dani, aki 

bizonyított szociopata. 

@cocowalnutcity: Balszerencsés Dani az 

osztálytársad? 

@gabeetlejuice: Igen, ahogy Balszerencsés Lea is. 

Na, ő a  szentfazék. Bár mostanában már Szótlan 

Szentfazéknak  hívják. 

@cocowalnutcity: Én csak azt nem értem, hogy ti, 

 balszerencsés babák miért nem álltatok még össze, 

és  alakítottatok egy titkos klubot. 

@gabeetlejuice: Mert nem vagyunk ötévesek? 



 

 

@cocowalnutcity: Lehetne több barátod. Szerintem 

 mindjárt szívesebben közelítenének hozzád az 

emberek  ebben a tüdőszínű kabátban. 

@gabeetlejuice: Ez az anyám kabátja. 

@cocowalnutcity: Anyádnak biztos több barátja van, 

 mint neked. 

@gabeetlejuice: Ez most egy anyád-féle sértés akart 

 lenni? 

@cocowalnutcity: Nem, egyszerű ténymegállapítás. 

@gabeetlejuice: Hát, tévedsz. Anyámnak nincs ideje 

a  barátokra, nekem meg kedvem nincs hozzájuk. Az 

utolsó  barátom Exalex volt. 

@cocowalnutcity: Nem kell minden barátoddal 

 összejönnöd. 

@gabeetlejuice: Tényleg? Pedig azt hittem. Már 

randira  akartam hívni a hetvenöt éves Marci bát, 

szóval jó, hogy  felvilágosítottál. 

@cocowalnutcity: Á, Marcipán!!! És tényleg a 

 barátodnak tartod azt a mogorva bácsit? A múltkor 

nem  volt nálam kp, és bankkártyával fizettem. Azt 

hittem,  hozzám vágja a terminált. 



 

 

@gabeetlejuice: Ó, gondolatban biztosan megtette. 

Sőt,  valószínűleg azt is elképzelte, hogy légypapír 

 segítségével ragaszt fel a mosdó plafonjára. Esetleg 

 szoláris vakondriasztóval döfi át a szíved. 

@cocowalnutcity: Biztos, hogy a bácsi képzeli 

ezeket, és  nem te? 

@gabeetlejuice: Semmi se biztos. 

@cocowalnutcity: De igen. Az biztos, hogy ti, 

 balszerencsés babák nem vagytok normálisak, amiért 

 így eldobtok egy instant barátságot. 

@gabeetlejuice: Még valami? 

@cocowalnutcity: Az is biztos, hogy a vártnál jóval 

 többet fogunk késni. 

Felemeltem a fejem (amitől beroppant a nyakam), és 

méltatlankodó utasok tömkelegével találtam szembe 

magam. 

– Elnézést kérünk kedves utasainktól, de technikai 

okok miatt legalább fél óra késéssel érünk be a Déli 

pályaudvarra – hangzott recsegve a hangfalakból. 

@gabeetlejuice: Remek. Még tovább ácsoroghatok 

 biciklitartóval a hátamban. 

@cocowalnutcity: Én egy olyan csávó mellett ülök, 

aki  megpróbálja megdönteni a „hány rágó fér el az 



 

 

ember  szájában" rekordot. Azt hiszem, hogy eggyel 

előttem a  néninek tyúk van a retiküljében. 

@gabeetlejuice: Hurrá. Ezért imádom a falut… 

@cocowalnutcity: Ajaj, ezek megint a passzív-

agresszív  pontok. Mi a bajod a faluval? 

@gabeetlejuice: Te nem érezted még 

kellemetlennek,  hogy ha megkérdezik, honnan jöttél, 

akkor  Diósvámhatárt kell mondanod? 

@cocowalnutcity: Nem. Sőt, kifejezetten örülök 

neki,  mert Diósvámhatár sokkal egzotikusabb hangzású 

név,  mint Budapest. 

@gabeetlejuice: Haha. 

@cocowalnutcity: Ezt komolyan mondom. 

 Diósvámhatárban több a fa, innen látni a csillagokat, 

ha  kimegyek az utcára, akkor hallom a gondolataimat. 

Ha  az utcán beszélek valakivel, akkor nem kell 

kiabálnom.  Szeretem a nyugalmat és a csendet. 

@gabeetlejuice: Engem az őrületbe tudnak kergetni. 

A  csend, a fák, a csillagok, a nyugalom. 

@cocowalnutcity: Lefogadom, hogy Gyubit meg a 

város  kergetné az őrületbe. Valamelyik nap vártam a 

vonatra,  és megláttam őt, ahogy a fűben hempereg és 

rigókat  kerget. 



 

 

@gabeetlejuice: Ezeket a dolgokat még nem 

próbáltam. 

@cocowalnutcity:  Nem azt mondom, hogy 

henteregj a  fűben és szaladj madarak után, csak adj 

esélyt a  csendnek és a nyugalomnak. Ha egyedül nem 

megy,  akkor meg keress valakit, akivel 

megoszthatod. 

@gabeetlejuice: Mennyibe fog kerülni ez az 

 agyturkászkezelés? 

@cocowalnutcity: A számládhoz csapom. Egyenesen 

a  „megmentettelek az ellenőrtől" mellé. 

@gabeetlejuice: Remélem, kártyával is lehet fizetni. 

@cocowalnutcity: Nálam lehet. Nem vagyok 

Marcipán.   

@gabeetlejuice: Amúgy nem olyan vészes az öreg. 

 Mármint mogorvának mogorva, de mindig készít ki 

 Gyubinak egy tál vizet, ha látja, hogy arra kószál. 

@cocowalnutcity: A mellényei sem utolsók. 

@gabeetlejuice: Látnád a kalapját. 

@cocowalnutcity: Remélem, tényleg nem akarsz 

 összejönni vele.   Amúgy nincs felesége? Vagy 

valakije? 



 

 

@gabeetlejuice: Nincs, és nem fogod elhinni, amit 

 mondok, de Balszerencsés Andris nagymamájának a 

 testvére. 

@cocowalnutcity: Összeérnek a szálak! 

@gabeetlejuice: Mi meg beértünk Budapestre. 

Mielőtt a zsebembe süllyesztettem volna a 

telefonomat, egy képet kaptam Kókusztól, „fent vagy a 

kabátomon” felirattal. A képen egy horrorfilmbéli lány 

álldigált, hosszú, fekete hajjal, rózsaszín ruhában. 

Hirtelen nem tudtam eldönteni, hogy vajon el kéne 

égetnem a rózsaszín kabátomat, vagy inkább azt kéne 

mindennap hordanom. 

Diósvámhatár-Budapest vasútvonal,  

hétfő 06.30-as járat. 

Az előző hét végül elég furcsán alakult, kezdve azzal, 

hogy végig éreztem a biciklitartók helyét a lapockáim 

között, egészen odáig, hogy Kókusz hülye megjegyzése a 

balszerencsés babák barátságáról szöget ütött a 

fejembe, így Leától kértem el a leckét. A furcsaság csak 

ekkor folytatódott igazán, hiszen Lea kivételesen 

nemcsak bólogatott, hanem meg is szólalt. 

– Lefotózod? – kérdezte halkan, egy pontot bámulva 

a vállam fölött. 



 

 

– Persze, koszi! 

Azzal előkaptam a mobilom, és nekiláttam 

lefotózgatni a történelem-, az irodalom- és a 

fizikajegyzeteit. Feltűnt, hogy a történelemjegyzetei 

elképesztően takarosak. Komolyan mondom, jobb szó 

nem jutott az eszembe a díszes címek, a rendezett sorok 

és kiemelt dátumok meg személyek láttán. Mintha egy 

könyvet lapoztam volna. Erről hirtelen beugrott az a 

könyve, amit kölcsönadott, és én elveszítettem. 

– Figyi – egyenesedtem fel, majd megvakargattam a 

nyakam –, nem tudom, hogy emlékszel-e rá, de tavaly 

kölcsönadtál nekem egy könyvet. 

Szótlan Szentfazék, vagyis Lea a kontyából kiálló 

hajszálakat kezdte birizgálni. 

– Igen, emlékszem. 

– Az a helyzet, hogy elhagytam valahol. 

Láttam rajta, hogy ez az információ nagyjából úgy 

érinti, mintha azt mondtam volna neki, hogy most 

azonnal álljon fel a padra, és énekelje el a Himnuszt. 

– Az A második világháború teljes története sorozat 

21. kötete volt. Az atlasz. 

Fogalmam se volt róla, hogy erre mit kéne 

mondanom. Igazából idáig azt se tudtam, hogy mi volt a 

könyv címe. Csak arra emlékeztem, hogy amikor töriből 

a második világháborút vettük, nem igazán nyűgözött le 

a dolog, a jegyeim pedig a szüleimet nem nyűgözték le. 

Bár az már nem derengett, hogy mégis mi módon 

keveredett az egészbe Lea atlasza. 



 

 

– Bocsi – mondtam végül, mire Lea lelombozva 

megvonta a vállát. 

Feladta, ami valamiért nagyon felhúzott, így amikor 

befejeztem a jegyzetei fotózását, rámosolyogtam. 

– Tudod mit, idén karácsonyra megkapod tőlem azt a 

könyvet, így okés lesz? 

Lea nem valami lelkesen bólintott, amiből arra 

következtettem, hogy egyáltalán nem hisz nekem. Pedig 

ennek az ajánlatnak legalább olyan hatással kellett 

volna lennie rá, mint Kutya úrra a jutalomfalatka. Oké, 

Lea nem egy kutya volt. Ha az lett volna, akkor nyugodt 

és csendes természete miatt leginkább egy Cavalier King 

Charles spánielként tudtam elképzelni. 

– Különben tetszik a hajdíszed – biccentettem a 

rózsaszín toll felé, mire Lea elpirult. 

Csak akkor tűnt fel, hogy a szünetben Dani is az 

osztályban maradt, amikor becsöngetéskor a többiek 

visszacsörtettek, és az egyik kretén (nem megbízható 

források szerint a suli legjobb pasija) felé kiáltott. 

– Mi van, Dadani, két csajt is felszednél egyszerre? 

Éppen a Gótikát meg a Szótlan Szentfazekat? 

Mert teljesen logikus (vagyis az ő agy helyett szarral 

teli koponyája szerint), ha az ember egy teremben 

tartózkodik két másikkal, akkor közösülni akar majd 

vele. Lea visszabújt a padja mögé, és mereven a 

történelemfüzetét bámulta, mintha a sorokba akart 

volna bújni. 



 

 

Én meg egészen véletlenül kiakasztottam azt a tahót. 

Hiába, mindenki másképp kezeli azt, ha sértegetik. 

– Inkább Dani szedjen fel, mint te! 

A furcsaságáradat tetőzése azonban az volt, amikor 

hétfőn hajnalban csak apa utazott vissza Bécsbe, anya 

meg azt tervezte, hogy egész héten otthon marad. 

Velem. 

– Beteg vagy? – kérdeztem tőle, miközben apa lassan 

kikanyarodott az utcánkból. 

Anya bolyhos fürdőköpenybe burkolózva terelt vissza 

a házba. 

– Nem, simán kivettem egy hét szabadságot. 

– Van valami elintéznivalód? 

– Arra gondoltam, hogy ezen a héten itthon maradok 

veled. De mi ez a sok kérdés? Nem maradhatok itthon a 

lányommal? 

– Én is itthon maradok? – kérdeztem, abban 

reménykedve, hátha ez a gyanús és váratlanul jött közös 

időtöltés esélyt adhat egy teljes hét igazolt lógásra, amit 

aztán Gyubi kiképzésével tölthettem volna. Maga a 

mennyország! 

– Suliba azért mész, de utána hazajössz 

Diósvámhatárra. 

Még jó, hogy mindketten túl álmosak voltunk ahhoz, 

hogy tovább folytassuk ezt a beszélgetést. Bár könnyen 

lehet, hogy csak álmodtam az egészet. 

Ám amikor másodszor is, öt óra ötvenkor 

felébredtem, anya a konyhában álldogált, és a kávéfőzőt 



 

 

bűvölte. El is felejtettem, hogy a kávéfőzés mindig apa 

feladata volt. Az volt az egyetlen berendezés, ami nem 

ment tönkre a keze alatt. 

– Hánykor érsz haza? – kérdezte anya, és a kávéfőző 

ellen vívott csatája közben még a papucsára is zaccot 

szórt. 

– Nem tudom – vontam meg a vállam. 

– Miért nem tudod? 

– Mert nem tudom, melyik vonatot érem el. 

– Ahá – mondta anya, bár nem volt egészen tiszta, 

hogy az én válaszomra reagált, vagy arra, hogy sikerült 

levennie a kávéfőző vízadagolóját. 

Végül nekem kellett megcsinálnom a kávéját, ami 

miatt majdnem lekéstem a vonatot, így ismételten nem 

jutott időm arra, hogy Gyubinak adjam a sonkát. Mert 

ha nem is kaptam egy velős anyalánya beszélgetést, 

azért a sonkás szendvics a megszokott helyén várt. 

Mivel ez után a kínos reggeli után szükségem volt 

valamire, ami eltereli a figyelmem, most én írtam rá 

Kókuszra. Szinte azonnal, amint megéreztem a vonaton 

a kókuszszagot, bár magát Kókuszt nem sikerült 

kiszúrnom. 

@gabeetlejuice: Milyen volta fogorvos? 

@cocowalnutcity: Nagyszerű! Imádom, ha a 

számban  kotorásznak mindenféle kínzóeszközre hajazó 

 vackokkal, miközben egy villany kiégeti a szemem, 

és  egy miniporszívó csüng az ajkamról. De tudod, mit 



 

 

 szeretek a legjobban? Azt, ha fúrják is a fogam. Az a 

 hang, az a szag… Hmmm! 

@gabeetlejuice: Úgy érzem, fájó pontra tapintottam. 

@cocowalnutcity: Szó szerint. 

@gabeetlejuice: Volt lyukas fogad? 

@cocowalnutcity: Nem vagyok rá túl büszke. Amúgy 

 miért érdekel ennyire a fogaim állapota? Rájöttél, 

hogy  bár az orvoslás iránt nem táplálsz különösebb 

érzéseket,  a fogászat titokban a szenvedélyed? 

@gabeetlejuice: Igen, amellett, hogy halottakat 

 támasztok fel, fogfetisiszta is vagyok. 

@cocowalnutcity: Nyerő kombináció  

@gabeetlejuice: Amúgy semmi bajom az orvosokkal. 

Sőt,  őszintén csodálom őket. Mármint kinek jut eszébe 

az,  hogy ha nagy leszek, akkor felvágok más 

embereket, és a  belső szerveiket tapogatom? 

@cocowalnutcity: A sorozatgyilkosoknak? 

@gabeetlejuice: Nyilván nekik is, de most konkrétan 

a  szüleimre gondoltam. 

@cocowalnutcity: Ez elég aggasztó. Ugye a szüleid 

nem  sorozatgyilkosok? 



 

 

@gabeetlejuice: Nem, sebészek. 

@cocowalnutcity: Menő! 

@gabeetlejuice: Igen, menő, amíg nem akarják, 

hogy én  is kövessem őket. 

@cocowalnutcity: És már mondtad nekik, hogy nem 

 akarod mások belső szerveit taperolni? 

@gabeetlejuice: Igen, erre azt mondták, hogy nem 

 muszáj sebésznek mennem, lehetek szemorvos is, 

ahogy  a nagyanyám. Igazából olyan nagylelkűek, 

hogy azt is  megengednék, hogy gyomorszűkítő 

specialista legyek,  mint a nagyapám. 

@cocowalnutcity: Ez azért elég bő választék. 

@gabeetlejuice: Tényleg? Vagy orvos leszel, vagy 

orvos  leszel, de lehetsz orvos is. Tényleg változatos 

opcióim  vannak. 

@cocowalnutcity: Szerintem ha elmondanád nekik, 

hogy  nem akarsz orvos lenni, elfogadnák. 

@gabeetlejuice: Igen, de csak akkor, ha a nyugdíjas 

 koromig excel táblázatba szedem a bevételi 

forrásaimat.  Pontos tervet várnak tőlem, nekem meg 

nincs olyanom. 



 

 

@cocowalnutcity: Csinálnak neked szendvicset, ha 

 elmész otthonról? 

@gabeetlejuice: Ez hogy jön ide? 

@cocowalnutcity: Csinálnak vagy nem? 

@gabeetlejuice: Csinálnak. 

@cocowalnutcity: Akkor szeretnek. 

@gabeetlejuice: Milyen tudományos kutatásban 

olvastál  a szendvicskészítés és a családon belüli 

szeretet  összefüggéseiről? 

@cocowalnutcity: Ha nem szeretnének, magasról 

 tojnának arra, hogy mit eszel. Ez falun duplán igaz, 

mert  itt nincs minden sarkon meki meg kifőzde. És 

biztos  vagyok benne, hogy nem viselnék ennyire a 

szívükön a  jövődet, ha nem törődnének veled. Tehát 

annyi a dolgod,  hogy kitaláld, mit akarsz csinálni, utána 

megcsinálod az  excel táblázatot, és tartasz egy 

kiselőadást a szüleidnek  arról, hogy miből fogsz 

megélni nyugdíjas korodig.  Pofonegyszerű! 

@gabeetlejuice: Nem értek az excel táblázatokhoz. 

@cocowalnutcity: Azt hiszem, hogy ez lesz a 

legkisebb  probléma. 



 

 

@gabeetlejuice: Nem tudom, mit akarok. Azt se 

tudom,  milyen vagyok! 

@cocowalnutcity: Hát akkor keress valakit, aki 

ismer. 

@gabeetlejuice: És ért az excel táblázathoz. 

@cocowalnutcity: Úgy érzem, leragadtál a 

 beszélgetésünk kevésbé lényeges részénél. 

@gabeetlejuice: Exalex szeret táblázatokat csinálni. 

@cocowalnutcity: Visszaszívom, nem kevésbé 

lényeges  rész. Meddig jártatok? 

@gabeetlejuice: Decemberben lett volna két éve, de 

már  majdnem három éve ismerem. Párhuzamos 

osztályba  jár. 

@cocowalnutcity: Akkor ő biztos eléggé ismer 

ahhoz,  hogy elmondja, mikkel is lehetne kitölteni a 

táblázatot. 

@gabeetlejuice: Maradjunk annyiban, hogy 

nyomokban  ismer. 



 

 

Budapest-Diósvámhatár vasútvonal,  

kedd 20.30-as járat. 

Én viszont nyomokban se ismertem magamra, amikor 

szerda reggel bevártam Alexet a suli bejáratánál, és 

megkértem, hogy mutassa meg az Excel működését. 

Utoljára akkor járt nálunk, amikor segített összehozni a 

töri-kiselőadásomat. Igazából többet smároltunk, mint 

amennyit a középkori várakról beszéltünk. Az emlékbe 

kicsit belebambulhattam, mert gyanakvón nézett rám. 

– Infón nem vettétek még? 

Ó, dehogynem, csak egy: nem érdekelt, amikor a 

fizikatanárunk irigylésre méltó lelkesedéssel, 

ugyanakkor fizikai képletek bonyodalma szintjén érvelt 

az Excel nélkülözhetetlenségéről, és kettő: igazából csak 

valami kifogás kellett arra, hogy Alexen keresztül 

feltérképezhessem rejtett képességeimet, amikből majd 

felnőttként profitálhatok vagy legalább kiflit és tejet 

vehetek magamnak. Meg az igazat megvallva hiányzott 

Alex. Az elmúlt két évben majdnem napi szinten 

találkoztunk. Minden új filmet együtt néztünk meg, 

végigpróbáltunk mindenféle kaját, végigdumáltunk 

olyan fontos témákat, mint például a különféle 

rágógumimárkák rághatósági maximuma és a 

tömegközlekedési eszközök üléseiben rejtőző por 

mennyisége. Az utóbbival kapcsolatban arra jutottunk, 

hogy ha Budapest összes járgányának az ülését 

kiporszívóznánk, akkor a felgyülemlett porból simán 



 

 

építhetnénk egy kis szigetet a Dunán. Annak ellenére, 

hogy ki nem állhatta a furcsa filmeket, végignézte velem 

az összes Tim Burton-filmet. Még a jógastúdiós 

seggskálát is ő találta ki, amire ahhoz képest, hogy 

hobbiból sakkozott és zöldteás dobozokat gyűjtött, 

valami megmagyarázhatatlan oknál fogva különösen 

büszke volt. Ezt imádtam Alexben. Amennyire 

komolynak tűnt, annyira nagy hülyeségeket talált ki. De 

feleannyit sem, mint amennyi hülyeséget 

összehazudtam neki. 

Fogalmam se volt arról, hogy lehetne visszacsinálni 

azt, amit a szakításom, vagyis inkább a hazugságaim 

miatt elveszítettünk. Mert volt egy olyan érzésem, hogy 

az őszinteség kevés lesz hozzá, így szívem szerint 

maradtam volna a kitalált Gabinál, aki Budapesten 

lakott és orvos akart lenni. 

– Vettük az Excelt, csak tudod milyen az, ha Földvári 

belesüpped az elméleti talajba. 

– Igen – nevetett Alex. Mennyire hiányzott a 

nevetése! – Autóval se lehetne kihúzni belőle. Akkor mit 

szólnál hozzá, ha délután négykor átmennék hozzátok? 

– Persze, az jó lesz. 

Persze én meg elfelejtettem, hogy Alexnél a hozzánk 

azt jelenti, hogy hozzánk Budapestre, a Corvin 

negyedbe, nem pedig Diósvámhatárba, a Vakond utcába. 

Amikor beállítottam Alexszel, a nénikém éppen az 

állatorvossal enyelgett a kanapén. Erikát alaposan 

megleptem, de annyira, hogy legurultak a padlóra. 



 

 

Tekintettel arra, hogy én meg Alex szakítottunk, én is 

alaposan meglepődtem volna magunkon. Főleg, ha egy 

félpucér, jóképű (és minimum 8,5-ös fenekű) állatorvos 

feszít rajtam horizontálisan, akibe azóta bele vagyok 

zúgva, amióta hőmérőt dugott a kutyám fenekébe. 

– Nem is tudtam, hogy anyukádnak van barátja – 

jegyezte meg Alex, miközben az „anyukám” kivillanó 

combjától kipirulva elfordult a bejárati ajtó felé. 

Azt hiszem, hogy az életben nem felejtem el azt a 

káoszt, amit Alex ártatlan kijelentése követett. 

Kutya úr, aki addig a kanapé előtti asztal alól lesett 

(Kókusznak igaza van, tényleg perverz kutyánk van), 

érkezésemre lelkesen felugrott és elém futott. Ezzel 

párhuzamosan Alex tüsszögni kezdett a lakás éterében 

repkedő kutyaszőrök miatt, Endre pedig olyan sebesen 

kapta magára a felsőjét, hogy valószínűleg a gallérja 

égési sérüléseket okozott az arcán, majd megbotlott az 

asztalban, és bezuhant a konyhába. Ahogy a konyhapult 

felé kapott, leverte a vízforralót, a kávésdobozt és a 

gyümölcskosarat, amiben soha nem tartottunk 

gyümölcsöt, viszont csurig volt mindenféle töltőkkel, 

lakatokkal, számlákkal és hajcsatokkal. A nagy zajra 

Kutya úr a konyha irányába csörtetett, és valamiért 

rávetette magát a szemeteskosárra. Talán Endre 

Godzilla-szerű rombolása ihlette meg, de hirtelen ő lett 

a Sátán kutyája. 

Mindeközben Erika úgy tátogott szoknyájában és egy 

szál melltartójában, mint az aranyhalam, amit öt 



 

 

levélben is kérvényeztem a Mikulástól, de soha nem 

kaptam meg. 

– Van egy lányod? – fordult Endre a felfordulás 

epicentrumából Erika felé. 

– Nincs, Gabi az unokahúgom – találta meg a hangját 

(bár elég hisztérikusat) a nénikém. 

– Ő nem az anyád? – fordult felém Alex kivörösödött 

szemekkel és orral. 

– Vaff. Vaff – osztotta az eszét Kutya úr is. 

Abban a pillanatban rájöttem, hogy a káosz 

epicentruma igazából nem is a konyha, hanem én 

magam. És komolyan mondom, életemben először azt 

kívántam, bárcsak egy gótikus szobor lennék, mert 

azoknak sose kell magyarázkodniuk a kétségbeesett 

ábrázatuk miatt. 

– Kutya úr! – kiáltottam fel hirtelen. – Ide! 

A mopsz azonnal elém totyogott, és leült. Várakozón 

nézett rám, mire felemeltem, és kedvenc helyére, a 

gardróbba zártam. Erika addigra kikísérte Endrét. A 

szomszéd Martin, aki a pubertáskor küszöbén toporgott, 

éppen akkor lépett ki a liftből. Alaposan szemügyre 

vette a nagynénémet, mire az ráförmedt. 

– Mi az, nem láttál még melltartót? 

Már-már arra számítottam, hogy Martin feje 

felrobban a vörösségtől. Ha ez is történt, akkor az ő 

lakásukban, mert olyan sebesen rohant végig a folyosón, 

mintha üldöznék. 



 

 

Sosem gondoltam volna, hogy ilyesmire gondolok 

majd, de örültem volna, ha Alexre is hasonlóképpen 

hatnak a nagynéném didijei. Persze nem voltam 

szerencsés, mert Alex tudomást se vett róluk. Igazából 

le se vette rólam a tekintetét. 

– Akkor most nincsenek szüleid, vagy mi? – szipogta 

a sok tüsszentéstől. 

Mielőtt leültem volna mellé a kanapéra, a kezébe 

nyomtam egy csomag papírzsepit. 

– De vannak, csak Diósvámhatárban élnek. 

– Hol? – fújta ki az orrát. 

– Diósvámhatár – válaszoltam, idegességemben az 

ujjaimat ropogtatva. Hirtelen úgy éreztem magam, 

mintha én lennék Lea. Nagyon nem akartam beszélni, 

Alexre nézni pedig végképp. – Egy kicsi falu egyórányi 

vonatútra innét. 

– Azt hittem, hogy budapesti vagy. És akkor miért 

jársz hétvégente Bécsbe? 

– Nem járok Bécsbe. Azért vagyok hétköznaponként 

Pesten, mert a szüleim Bécsben dolgoznak. Viszont 

hétvégére hazajönnek Diósvámhatárba, és olyankor én 

is otthon vagyok. 

– Hű – dörzsölte a szemét Alex. – Oké, ez így elég… 

Nagyon jól tudsz hazudni. Már majdnem három éve 

ismerlek, és sikerült eltitkolnod ezeket. Azt hiszem, 

most már örülök, hogy szakítottunk. 

Azzal Alex tüsszentett még egy sort, majd szó nélkül 

hazament. 



 

 

Valamivel később Erikával a konyhát próbáltuk meg 

kevésbé háborús övezetté alakítani, aminek a nehézségi 

fokozatához az is hozzáadott, hogy Kutya úr a 

konyhapadlón heverő tárgyak eredetétől és 

alkotóelemeitől függetlenül mindent megpróbált 

megenni. 

Erika valamiért még mindig melltartóban volt, 

viszont a szoknyáját lecserélte a macskás 

pizsamanadrágjára. Ám még ez se tudta élét venni a 

komolyságnak, ami a lakásra telepedett Endre és Alex 

távozása után. 

– Ezek szerint felhívott Endre – jegyeztem meg 

könnyedén, mintha a kezemben tartott zaccos, 

kutyanyálas hajgumival együtt az elmúlt fél órát is a 

kukába hajíthattam volna. 

Erika feltérdelt és haragosan rám nézett. 

– Te komolyan azt mondtad Alexnek, hogy én vagyok 

az anyád? 

Megvontam a vállam. 

– Mégis mivel magyaráztad neki, hogy Erikának 

hívsz? Mert az rohadtul biztos, hogy egyszer se hívtál 

anyának! – faggatózott tovább türelmetlenül. 

– Azt mondtam, túlságosan szabadszellemű vagy 

ahhoz, hogy anyázzalak, ami igazából tökéletesen illik a 

jogászból lett jógaoktató képbe. Az is beleillett volna, 

hogy a kanapén smárolsz a leendő mostohaapámmal. 

Amúgy meg jóval több időt töltök veled, mint anyuval, 

szóval nem esett nehezemre. 



 

 

– Gabi, ez így nem normális! – dobta le a kis seprűt, 

mire Kutya úr azonnal rávetette magát. – Nem 

hazudhatsz ilyen dolgokról az embereknek! Mit 

gondolsz, hogy esne a szüleidnek, ha megtudnák, hogy 

letagadod őket? 

– Nem tudom, mert alig látom őket! – csattantam fel, 

mire Erika olyan hirtelen ölelt át, hogy a hűtőnek 

ütköztünk. Erika nyakának arcszeszillata volt, ami 

jobban zavarba hozott, mint a tény, hogy abban a 

pillanatban jobban tudatában voltam az ő melleinek, 

mint a sajátjaimnak. 

– Tudom, hogy nehéz, de ez csak átmeneti. 

– Már két éve nálad élek. És elengednél, kérlek! A 

nyakadnak arcszeszszaga van. Nem akarom, hogy az 

arcom ott legyen, ahol az imént még az állatorvosé volt. 

Erika amolyan mindjárt sírok nevetés kíséretében 

eltolt magától, de nem engedte el a vállam. 

– Látod, erről beszéltem Klaudiával meg Zsolttal is. 

Hirtelen minden világossá vált, miért maradt otthon 

anya, de nem akaródzott beismernem. 

– Mármint arról, hogy Kutya úr állatorvosa kiszívta a 

nyakad? 

– Nem! – csapott a karomra kipirulva. – Arról 

beszéltünk, hogy a legjobb lenne, ha vagy te is Bécsbe 

költöznél, vagy ők költöznének haza. És képzeld, úgy 

döntöttek, hogy hazaköltöznek! – rázott meg lelkesen. 

– Akkor anya most amolyan felderítőúton van? 

– Valami olyasmi. 



 

 

Azzal Erika felhúzott a padlóról. 

– Szóval ezt az egész estét most szépen elfelejtjük, 

mert lassan megint otthon lakhatsz a szüléiddel! 

Száz okot is fel tudtam volna sorolni azzal 

kapcsolatban, hogy ez minden, csak nem nagyszerű. A 

száz közül azonban az első helyre kerülne az, hogy el 

kell mondanom nekik az igazat arról, hogy nem járok 

biosz- és kémiaszakkörre. A második helyen (de csak 

egy hajszállal lemaradva) pedig az lenne, hogy 

egyszerűen rühellem Diósvámhatárt. Rühellem, hogy 

mindenki ismer mindenkit, hogy mindenki 

Balszerencsés Gabinak hív, ami rosszabb, mintha 

Gótikának hívnának. Ahogy körbenéztem a lakásban és 

Erikára néztem, aki végre-valahára a pizsamafelsőjét is 

magára húzta, és hallottam az elsuhanó villamos meg 

egy mentőautó zaját tompán beszűrődni az ablakon át, 

megtaláltam a harmadik indokot is. A harmadik indok 

(ami valahogy az első helyre csúszott, akárhányszor 

jobban végiggondoltam) alig fél órája ballagott ki a 

lakásból öt és fél dioptriás szemüvegben. 

Mire mindent feltakarítottunk, Kutya úrnak 

bizonyosan hiányzott a káosz, így nagy lendülettel neki 

is iramodott volna a szemetesnek, ha nem állítom meg. 

– Kutya úr, ül! 

A mopsz pedig egy méltatlankodó horkantás 

kíséretében levágta a fenekét a padlóra. Mialatt Erika 

elzárta a szemetest, a hűtőszekrény tetején tartott 

jutalomfalatkából odanyújtottam egyet Kutya úrnak. 



 

 

– Hihetetlen – jegyezte meg Erika. – Én még arra se 

tudom rávenni, hogy kint maradjon a klotyóról, amíg 

vécézek. 

– Ez a te gyöngeséged – nevettem. 

– De tényleg, mikor tanítottad meg neki azt, hogy ül? 

– A feksziket is tudja – büszkélkedtem. 

– Na persze, az vezényszó nélkül is megy neki a nap 

kilencven százalékában – nevetett Erika. 

– Komolyan, próbáld csak ki! 

Erre a nagynéném Kutya úr felé fordult, és 

elkiáltotta magát. 

– Kutya úr, fekszik! 

Kutya úr lefeküdt, és a hortyogásaiból ítélve el is 

aludt. 

– Nem kell kiabálnod neki – mondtam, miközben 

végigsimítottam a mopsz hátán. Kutya úr a hátsó 

lábaival dobolva az oldalára fordult. 

– Nem is tudtam, hogy Cesar Millannel élek egy fedél 

alatt. Kérhetek egy autogramot? – viccelődött Erika, 

majd a hirtelen meg-csörrenő telefonja felé kapott. 

Az arckifejezéséből ítélve azonnal rájöttem, hogy 

csakis Endre lehetett az, így búcsút intettem, és 

elindultam haza, Diósvámhatárba. Még a gondolattól is 

kirázott a hideg, így míg az állomásra értem, 

megpróbáltam a kutyafajtás felsorolásommal 

megnyugtatni magam. Hogy még jobban eltereljem a 

figyelmem, a p betűnél kezdtem. Pembroke welsh corgi, 

pomerániai törpespicc, pudli, puli, pumi… 



 

 

Az esti vonatokban az volt a jó, hogy nagyjából 

mindenki kómás állapotban lötyögött rajtuk. Senki se 

akart beszélni, senki se akarta megkérdezni, hogy 

vannak a szüleim. Attól pedig csak még jobb lett, hogy a 

folyosón lépkedve erős kókuszillatot éreztem. Mármint 

ahhoz képest, hogy szerda este Diósvámhatárba mentem 

haza. 

@gabeetlejuice: Exalexszel úgy két éve 

beiratkoztunk  korongozó tanfolyamra. De voltunk 

szappankészítő  tanfolyamon, csokitanfolyamon és 

íjászaton is. 

@cocowalnutcity: Gratulálok! 

@gabeetlejuice: Szerinted ezek közül 

kipróbálhattam  volna bármit is suli után, ha 

Diósvámhatárban élek? 

@cocowalnutcity: A nyugdíjasklubban egyszer volt 

 korongozás. Elhívtak egy fazekas hölgyet, akinek 

 állítólag Tihanyban van a stúdiója, de szállásért és 

 kajáért vállal órákat is. Egész jó buli volt, amíg az 

öregek  ki nem találták, hogy ráültetik a forgó 

korongra a klub  kabalamacskáját, Visonkát. Azt 

gondolták, hogy majd a  forgás kirepíti belőle a 

bolhákat. 

@gabeetlejuice: Ezt csak kitalálod. 



 

 

@cocowalnutcity: Oké, a bolhás részt igen, de 

tényleg  ráültették a macskát a korongra. Lefogadom, 

hogy  Budapesten soha nem volt ilyen korongozás. 

@gabeetlejuice: Nem, mert ott normális korongozás 

volt. 

@cocowalnutcity: Abban nincs semmi érdekes. 

Nálunk a  suliban is van. Kipróbáltam, nem nyűgözött le. 

Valamiért  az agyagom mindig leugrott a padról. Meg 

köztünk  szólva az egészben az a legijesztőbb, hogy bár 

füge  formájú vázát akartam készíteni, végül here 

formájú lett  belőle. Vagyis senki sem akarta elhinni, 

hogy az egy füge.  Végül megúsztam egy hármassal és 

azzal, hogy soha  többé nem teszem be a lábam a 

fazekasműhelybe. 

@gabeetlejuice: Szerintem ez így a legjobb. 

@cocowalnutcity: Ne szóld le, amíg nem láttad. Van 

róla  fotóm, ha érdekel. 

@gabeetlejuice: Kímélj meg tőle, ha lehet. Amúgy az 

 agyagozás nekem se nagyon jött be. Egyszerűen 

 gyűlölöm, ha piszkos a kezem, így a csokitanfolyam 

se  volt nekem való, bár ott kesztyűkben dolgoztunk. 

Szóval  a heréket és a rettentően száraz kezeimet 

leszámítva  arra akartam kilyukadni, hogy 

Diósvámhatárban nincs  semmi nyüzsgés. 



 

 

@cocowalnutcity: Hát, a Punnyadóban mindig nagy 

a  nyüzsgés temetések után. 

@gabeetlejuice: Tényleg, a Punnyadó ki is ment a 

 fejemből, pedig igazi nívós szórakozóhely. 

Romkocsma  volt már azelőtt, mielőtt divatba jött volna 

ez a kifejezés. 

@cocowalnutcity: Bizony, megelőzte a korát. 

@gabeetlejuice: Ismerd be, hogy Diósvámhatárnál 

 lepukkantabb hely alig akad az országban. 

@cocowalnutcity: Soha! Nézd, szerintem az a bajod, 

 hogy helyekhez akarod kötni a boldogságot, nem 

pedig  személyekhez. Én úgy vagyok vele, hogy vannak 

olyan  emberek, akik miatt akár ötven kecske között is 

 elaludnék, ötven beszédet elmondanék, ötven 

gyökeret  pofán vágnék és ötven Excel táblázatot 

kitöltenék. 

@gabeetlejuice: Ezt most nem igazán értem, de azt 

 megmondom, hogy nem kérek több pszichológiai 

 kezelést! 

@cocowalnutcity: Pedig ti, balszerencsés babák 

 megéritek a pénzeteket. 

@gabeetlejuice: Ezt meg hogy érted? 



 

 

Válasz helyett azonban csak egy képet kaptam egy 

vázáról, ami bár füge akart lenni, tényleg herékre 

hasonlított. Igen, az agyagba vájt barázdák 

egyértelműen nem a gyümölcs felé döntötték a mércét. 

Ennek a szánalmasan félresikerült vázának a tragédiája 

az én tragédiám is lehetett volna: a szüleim orvosnak 

formáztak, de végül csak egy balszerencsés alak lettem. 

Most vagy én voltam egy ráncos here, ami üde fügének 

indult, vagy a szüleim voltak bénák fazekasságban. 

Budapest-Diósvámhatár vasútvonal,  

hétfő 06.30-as járat. 

Mire szerdán este tíz előtt beléptem a házunkba, azt 

hittem, hogy anyám úgy fog viselkedni, mint ahogy a 

filmekben szoktak, amikor a gyerek nem megy haza 

időben. Amikor a szülők egyáltalán nem hátborzongató 

módon felbukkannak a lépcső alól, amint felkapcsolod a 

lámpákat. És bár anyával úgy egyeztünk meg, hogy 

mindennap legkésőbb hatra otthon leszek, 

lámpaoltásnál nem ugrott elő nemhogy a lépcső alól, de 

sehonnét sem. 

– Anya? – léptem beljebb a kissé horrorisztikus 

légkörbe burkolózó folyosón. – Itthon vagy? 

Amint átsétáltam a konyhán és a nappalin, 

észrevettem a dolgozószoba résnyire nyitott ajtaját, 

ahonnét halvány fény szűrődött ki. Komolyan mondom, 



 

 

már csak a véres kézlenyomatok hiányoztak a folyosó 

falairól. 

Ahogy beléptem a szobába, megláttam anyát, ahogy a 

könyvekkel telepakolt íróasztal mögött ül. Nyitva volt a 

laptopja is, de kissé elfordult tőle, és az én kézműves 

koponyámat forgatta a kezében. Igazából még ez sem 

szüntette meg a vérfagyasztó feelinget, ami rátelepedett 

a házra. 

– Szia! – mosolygott rám anya. – Merre jártál ilyen 

sokáig? 

– Bocsi, de be kellett ugranom Erikához néhány 

tankönyvemért – mondtam, majd leültem a külön 

olvasásra fenntartott kanapéra, amin utoljára akkor 

ülhettek a szüleim, amikor berendezték a házat és 

heccből kipróbálták. 

Anya felvont szemöldökkel nézett rám, valószínűleg 

bekapcsolta a beépített hazugságvizsgálóját, amin vagy 

átmentem, vagy olyan rég nem használta rajtam, hogy 

simán be tudtam csapni. 

Letette a koponyát, lecsukta a laptop fedelét, majd 

kedélyesen rám mosolygott. 

– Nem tudom, hogy ilyenkor éhes vagy-e, de főztem 

neked paradicsomlevest meg gőzgombócot. 

– Majd éhen halok! – pattantam fel 

megkönnyebbülve, amiért akadt még olyan közös 

témánk, amiben nem kellett hazudnom. 



 

 

Ám nem sokáig örülhettem, mert amint asztalhoz 

telepedtünk és enni kezdtünk, anya kérdésétől megállt a 

kanál a szám előtt. 

– Hogy tetszik az atlasz? 

Megpróbáltam Kókusznak képzelni magam, aki majd 

kiugrott a bőréből, amikor kézhez kapta az anatómiai 

atlaszt. Ahogy magam elé képzeltem, szinte azonnal a 

farmerdzsekijére rajzolt szív jutott az eszembe. 

– Tetszik, különösen a szívről szóló része. 

Anya elégedetten bólogatott, majd a szív 

működésének ecsetelésébe kezdett, amihez – tekintettel 

arra, hogy annyi maradt meg róla a bioszórából, hogy 

vért pumpál – őszintén szólva nem sokat tudtam 

hozzászólni. Igazából valahogy így képzeltem el egy 

egyetemi előadást. Leszámítva a paradicsomlevest meg 

a gőzgombócot, ami egyébként a kedvenc kajám, így 

vagy attól, hogy megettem belőle hatot, vagy a 

pitvaroktól elkómásodtam, de anyám lefekvés előtti 

örömhírnek szánt kijelentése, miszerint Erika nem csak 

kitalálta a dolgot, és a szüleim október végén 

visszaköltöznek Diósvámhatárba, eléggé felrázott. 

Annyira, hogy még csütörtök délután is ezen kattogtam 

(és emiatt nem siettem haza sem), miközben segítettem 

Marci bának lefesteni a Zümi ósdi ablakkereteit. 

– Miért festi kékre? – kérdeztem, miközben 

elborzadva kevertem meg a vödörben lötyögő színt. 

– Mert senki se vette meg ezt a doboz festéket. 



 

 

– Csodálkozik rajta? Ezzel a kék ablakkal meg a sárga 

falakkal olyan lesz az üzlet, mintha egy mini Ikeát 

pottyantott volna a falu közepére. 

– Egy mini mit? – nyújtott felém egy ecsetet a bácsi. 

– Tudja, Ikea. Svéd bútoráruház, ahol van egy 

fenékrobot, ami azt hivatott bemutatni, hogy mennyire 

strapabírók a kanapéik. 

Marci bá elborzadva nézett rám. Nyilván nem ezzel 

az infóval kellett volna kezdenem. 

– Ne vicceljen már! Komolyan nem hallott róla? 

Bemegy az Ikeába, kinézi a bútort, aztán elhozza 

darabokban, és otthon szereli össze. 

– Ennek semmi értelme – morogta, és az orrom alá 

dugott egy pár kesztyűt. 

Imádtam benne, hogy tudja, mennyire idegesít a 

piszkos kéz. Nem mintha nem nyafogtam volna neki 

arról, hogy nem találtam még olyan kézkrémet, amit ne 

mostam volna le szinte azzal a lendülettel, amivel 

magamra kentem. Érdekes, hogy a kutyákat nem 

találtam koszosnak. Ahhoz ők túl cukik voltak. 

– Inkább kend a festéket! 

Egy darabig csendben mázolgattunk, amikor eszembe 

jutott Kókusz fazekas története a helyi nyugdíjasklubbal 

kapcsolatban. 

– Igaz, hogy a nyugdíjasklubban ráültettek egy 

macskát egy fazekaskorongra? 

– Ezt meg kitől hallottad? 



 

 

– Attól a sráctól, aki felvásárolja az összes kókuszos 

krémet. 

Marci bá felsóhajtott. 

– Az a gyerek rengeteget beszél. Csak úgy a 

semmiről. 

– Most akkor pörgött a macska vagy nem? 

– Pörgött – ismerte be Marci bácsi két förtelmesen 

kék ecsetvonás közepette. 

– Marci bá! – háborodtam fel. – Mégis mit művelnek 

a nyugdíjasklubban? 

– Pörgött a macska, de nem mi tettük fel, hanem 

magától ugrott rá. Akkora kupit csinált, hogy elijesztette 

a fazekas hölgyet. 

– Már azt hittem, hogy a nyugdíjasklubban csupa 

szadista dolgot csinálnak. 

– Nekem elég szadista élmény, ha végig kell néznem 

az öreglányok kivarrásait. De amióta ott van Etel, azóta 

szívesen csatlakozok hozzájuk. 

– Várjunk csak! – pottyantottam az ecsetet a festékes 

vödörbe. – Ki az az Etel? Csak nem az a hölgy, aki miatt 

a múltkor az ünnepi mellényét vette fel? 

Marci hát hirtelen gyanús mértékben lefoglalta az 

ablakkeret szálkássága. 

– Lehet, hogy le kellett volna smirglizni? – kérdezte 

kissé piros arccal, amiből egyből rájöttem, hogy Etel 

tényleg az a hölgy, aki miatt felvette azt a mellényét, 

amelyiket utoljára a falusi március 15-i megemlékezésen 

láttam rajta úgy két éve, ami után a szüleim 



 

 

bejelentették, hogy egy bécsi klinikára mennek dolgozni. 

Ami felettébb jó taktikának bizonyult, mert a 

kultúrházban mégse dobhattam ki a hisztit, mialatt az 

alapiskolások piros, fehér, zöld pomponokkal 

zsonglőrködtek. 

– Ne hárítson, Marci bá! Nem szégyen az, ha az 

ember szerelmes. Bár megmondom őszintén, kissé 

csalódtam, hogy nem az én kezem akarja megkérni – 

viccelődtem. 

– Hamarabb venném el a Sátán szőrös heréjét – 

motyogta maga elé. – Nem kéne vonatra ülnöd? – 

mutatott az éppen befutó 18.30-asra. 

– Nincs olyan szerencséje. Ezen a héten itthon 

vagyok. 

– Egyedül? – pillantott rám az ötcentis szálkák 

helyett. 

– Nem, hazajöttek a szüleim. Október végén pedig 

haza is költöznek. 

– Nagyon helyes – bólogatott Marci bá. – Egy olyan 

gyereknek, mint te, nem tesz jót az, ha a szülei nélkül 

van. 

– Várjunk csak – mosolyogtam a bácsira. – Ki is volt 

az, aki arról mesélt, hogy ő már bizony hatévesen 

egyedül járt be a városba, hogy eladja a frissen vágott 

kacsákat? Ja, megvan. Maga! 

– Az más világ volt – legyintett Marci bá. – Nem 

kellett annyit aggódni, mint ebben az istenverte 

bankkártyás meg ikeás világban. 



 

 

– Bizony, már csak idő kérdése, hogy az ikeás 

seggrobot öntudatra ébredjen, és rajtunk ugráljon a 

fenekével. Vége lesz az emberiségnek – forgattam a 

szemem, mert bár más világ volt, de az emberek 

ugyanolyanok maradtak, csak a körítés lett egy kicsit 

gyorsabb és fejlettebb. 

– Még mindig nem értem az Ikea lényegét – jegyezte 

meg Marci bá –, de az biztos, hogy jobb lesz neked 

otthon a szüléiddel. Ráérsz még városi lány lenni. 

Élvezd ki a csöndet meg ennek a buta öreg kutyának a 

társaságát, mert Isten a tanúja, hogy csak miattad kel 

fel reggelente. 

– Jaj, Marci bá! – bokszoltam bele elérzékenyülten a 

vállába. – Maga nem egy buta öreg kutya! 

– Nem is magamra gondoltam, hanem arra ott – 

biccentett a bokrok mögül felém rohanó Gyubi irányába. 

A tacskó lelkes vakkantással üdvözölt, majd az 

ölembe ugrott. 

– Tudja, jobb is, hogy maga nem így üdvözöl. 

– Nyeh – horkantott Marci bá, majd az órájára 

nézett. Manapság ritkán láttam olyan embert, aki nem a 

telefonján nézi az időt, de belőle azt is kinéztem, hogy a 

napra lesve állapítja meg, hány óra van, és a nyelvét 

kidugva még a páratartalmat is bemondja, a gyakran 

emlegetett bokafájdalmai pedig pontosabban előrejelzik 

a hideg- és melegfrontot, mint a legtöbb meteorológus. 

Nagyon bírtam ezt az öreget, és ha anyámék végül 

kitagadnak, amiért nem lesz belőlem orvos, legalább 



 

 

többet lóghatok vele délutánonként, amíg én magam is 

egy két lábon járó, ráncos meteorológia bázis nem 

leszek, akinek lesz vagy tíz tacskója (vagy labradorja, 

bordér collie-ja, pulija, németjuhásza, weimari vizslája, 

ír szettere, utcamixe). 

Ami azt illeti, ez mindjárt konkrétabb, exceles 

táblázatba illő jövőképnek tűnt, így a hét maradéka 

anyámmal kifejezetten jó hangulatban telt, főleg, mivel 

valamiféle csoda, de minimum isteni beavatkozás 

folytán egyszer sem kerültek szóba belső szervek és 

izgalmas operációk. Ehelyett sütöttünk kávés tortát, ami 

csálén állt a tálcán, és túl folyós lett a krém, de apának 

az édesség láttán mégis legalább két számmal 

visszahúzódtak a homlokát átszelő ráncok. Tehát a 

hétvége egyenesen pazar volt, főleg a vasárnap, mivel az 

én menő sebészeim (legnagyobb bánatukra) hivatalosak 

voltak egy régi barátjuk által rendezett 

kutyabemutatóra. Nagy valószínűséggel a mai napig 

bánják, hogy tartották a kapcsolatot a kutyás hapival, 

miközben én meg úgy éreztem magam, mint aki meghalt 

és a mennybe került. Kutyák körmei kopogtak a padlón, 

ugatások, vakkantások visszhangoztak a pavilon 

falairól. És abban a váratlan pillanatban, miközben a 

szüleim hosszú idő óta először nem menő sebészek, 

hanem egyszerű szülők voltak, megvilágosodtam. És 

nagyon jó lett volna, ha ezt az állapotot Alexszel is 

megoszthattam volna, ám mivel érthető (és fájdalmas) 



 

 

módon nem állt szóba velem, kénytelen voltam az én 

kókuszszagú terapeutámhoz fordulni. 

@gabeetlejuice: A nagynéném azt mondta, hogy 

olyan  vagyok, mint Cesar Millan. 

@cocowalnutcity: Az meg ki? 

@gabeetlejuice: Nem ismered a kutyasuttogót? 

@cocowalnutcity: Nem, de most megnyugodtam, 

hogy  nem egy pornószínészről van szó. 

@gabeetlejuice: Most az excel táblázatba foglalható 

 jövőmről van szó, ne vicceld el! 

@cocowalnutcity: A pornófilmezés is alkalmas arra. 

@gabeetlejuice: Fúj, akadjunk le a pornóról! 

@cocowalnutcity: Bocsi, csak amióta megint 

előkerült a  hereváza, azóta állandóan minden 

gondolatomnak van  egy mocskos utóíze. 

@gabeetlejuice: Tényleg hagyjuk a perverziót! Én 

most a  kutyákról akarok beszélni. És ha le merészeled 

írni, hogy  ettől még maradhatunk a perverziónál, 

akkor hozzád  vágom a telefonom. Látlak ám, a 

piercinges lány meg a  copfos barátja mellett. És elég jól 

célzok is. 



 

 

@cocowalnutcity: Jé, szia! Látom, megihletett a 

rajzom,  mert ma is a tüdőszín kabát van rajtad. 

@gabeetlejuice: Igen, anyám nekem adta, de 

 beszélhetünk végre a kutyákról?! 

@cocowainutcity: Hallgatlak. Vagyis inkább 

olvaslak. 

©gabeetlejuice: Kutyákkal akarok foglalkozni. 

@cocowalnutcity: Ennyi? 

@gabeetlejuice: Igen, bocsi, hogy négyévnyi rágódás 

 után kicsit még homályosak az elképzelések… 

@cocowalnutcity: Oké, higgadjunk le. 

@gabeetlejuice: Higgadt vagyok. 

@cocowalnutcity: A három pont mindig elárul. 

@gabeetlejuice: Jó, nem vagyok higgadt, mert csak 

annyi  biztos, hogy kutyákkal akarok foglalkozni. 

@cocowalnutcity: Nem állatorvos akarsz lenni? 

@gabeetlejuice: Nem! 

@cocowalnutcity: Akkor kutyatenyésztő akarsz 

lenni?  Vagy kutyakiképző? 



 

 

@gabeetlejuice: Ez az! Kutyakiképző akarok lenni. 

 Várjunk csak, olyan van hivatalosan? 

@cocowalnutcity: Hát, valakinek muszáj például a 

 vakvezető kutyákat kiképeznie, mert tuti, hogy nem 

 maguktól tudják, mikor mehetnek át az úton. A 

dédapám  egyik barátja például a háború után 

Hollywoodba  emigrált, és azzal foglalkozott, hogy 

kutyákat készített fel  filmszerepekre. Állítólag az 

egyiket Oscar-díjra is  jelölték, csak a bizottság 

diszkriminálta a négylábúakat. 

@gabeetlejuice: Ez most olyan sztori, mint a 

macskás- bolhakipörgetős? 

@cocowalnutcity: Nem, ez igaz! Bár a dédapám 

mesélte,  aki azt hitte a mikróról, hogy szovjet 

tengeralattjárók  kimaradt alkatrészeiből gyártják 

őket, és mindegyiket  ellátják egy olyan lehallgató 

készülékkel, ami arra is  képes, hogy hangtompítva 

lelőjön, ha azt mondod, hogy  szemét ruszkik. 

@gabeetlejuice: Akkor biztos igaz. 

@cocowalnutcity: A lényeg az, hogy ilyenek vannak, 

 mármint nem a mikrók, de ha, mondjuk, azt mondod 

 majd a szüleidnek, hogy vakvezető kutyákat akarsz 

 nevelni, akkor igaz, hogy nem orvos, nem orvos, és 

nem  orvos leszel, de azért némileg belelógsz az 



 

 

 egészségügybe. Vagy akár képezhetsz ki terápiás 

 kutyákat. 

@gabeetlejuice: Amióta így beszélgetünk, most 

először  nem érzek késztetést arra, hogy blokkoljalak… 

©cocowalnutcity: Akkor ezek most nem passzív-

 agresszív pontok? 

@gabeetlejuice: Nem, ezek a mélyen szántó 

érzelmes  pontok. 

@cocowalnutcity: Hűha, egy kicsikét most 

 elérzékenyültem. 

Egyszerre néztünk fel a telefonjainkból, mint akik 

éppen tudatára ébredtek annak, hogy nem a digitális 

világ szülte meg őket. Kókuszra mosolyogtam, és ő 

visszamosolygott. Bár még nem voltam 

százszázalékosan biztos abban, hogy ki vagyok, abban a 

pillanatban elhittem, hogy nem Balszerencsés Lea, és 

nem is Gótika. 

Diósvámhatár-Budapest vasútvonal,  

péntek 18.3 0-as járat. 

– Jaj, Kutya úr, nagyon fogsz hiányozni! – szorítottam 

magamhoz a mopsz bugyuta fejét, miközben Erika a 

gardróbból rámolta ki a maradék ruhámat. 



 

 

– Én nem is fogok hiányozni? – rúgott felém egy pár 

csizmát, ami igazából nem is az enyém volt. 

Valószínűleg csak meg akart szabadulni tőle, de eszembe 

se jutott most ilyen apróságok miatt szekálni. 

– Neked ott van Endre. 

– Nagyon ott van! – dalolászta Erika, majd egy végső 

ellenőrzést követően belökte maga mögött a gardrób 

ajtaját, és nekitámaszkodott. 

– Klaudia nagyon boldog volt, amikor délelőtt elvitte 

a cuccaidat. Azt mondta, hogy már régóta ezt kellett 

volna tennie, és hogy már a közös nyári szünetetek óta 

ezen rágódott. Igazából máris azt tervezgeti, hová 

mentek majd a nyáron kirándulni. 

Igen, a közös nyári szünet két hétig tart. Abból 

legalább másfél hétig kirándulunk. Általában olyan 

országokba, ahol vagy az anyámnak vagy az apámnak 

vannak orvos ismerősei. A legrosszabb esetben nekem 

kellett Bécsbe mennem, és nem létező német 

nyelvtudásommal kellett megértetnem a nagyanyámmal, 

hogy nem, nem kérek csírasalátát reggelire, mert a 

csírákról valamiért a spermák jutnak az eszembe. És ezt 

ugyebár senki sem akarja elmagyarázni nemhogy a 

nagyanyjának, de igazából senkinek sem. A nagyapám 

meg, aki a gyomorszűkítő műtétek koronázatlan királya 

volt Bécsben, már attól is ferde szemmel nézett rám, ha 

csupán egy pillanatra is a csokira vagy a gumicukorra 

révedt a tekintetem. Egyszer volt olyan szerencsém, 

hogy engem vitt el magával bevásárolni a szokásos nyári 



 

 

grillpartira, és én naiv betettem a kosárba két zacskó 

tortillachipset. Azt hiszem, a képek, amiket a kórosan 

elhízott pácienseiről mutatott ezután, örökre beleégtek 

a retinámba. 

Mondjuk, a nagyapa legalább magyarul beszélt 

hozzám. Mármint amikor megszólalt. 

Szóval a nyarak mindig az évem csúcspontjai. És ha 

megtudják, hogy az egyetlen unokájuk úgy döntött, 

kutyakiképző lesz… 

– Hm – dőltem végig a szőnyegen, mire Kutya úr a 

hasamra mászott. 

– Te nem is örülsz annak, hogy hazaköltözöl? 

– A múlt hétvége nagyon jó volt, de csak azért, mert 

egyszer se beszéltek a munkájukról. De mi van, ha 

megunják Diósvámhatárt? Amiért nem is hibáztatnám 

őket. 

Erika egy sóhajtás kíséretében kiterült mellettem a 

nappali közepén. 

– Nem azért jönnek haza, mert a falu hiányzik nekik, 

hanem azért, mert te hiányzol nekik. 

Ez a kijelentése rémesen hasonlított Kókusz azon 

megállapítására, hogy lényegtelen a helyszín, az 

emberek a fontosak, akikkel megosztjuk. Lehet, hogy 

van benne valami. 

– És ha engem unnak meg? 

A nagynéném erre felhorkantott, ami megzavarta 

Kutya úr szuszogását. Jobbnak látta, ha ott hagy minket 

a padlón. 0 jobban szeretett a kanapén vagy a sarokba 



 

 

hajított piszkos törölközőkön heverészni. Istenem, 

mennyire fog hiányozni ez a hájas, fingós dög. 

– Dehogy unnak meg! Téged meg az egzisztenciális 

nyafogásaidat lehetetlenség megunni. Nekem legalábbis 

nem sikerült. 

– Nem is nyafogok – rúgtam bele a lábába, mire 

Erika visszarúgott. 

– Dehogynem. Mondjuk, attól még hiányozni fog a 

csirkés cukkini meg az Izaura tévé. 

– Az nekem is – sóhajtottam. Ha jobban 

beleszimatoltam a levegőbe, még éreztem a serpenyő 

aljára égett cukkinit. 

– Figyi – fordult felém Erika –, attól, hogy 

Diósvámhatárba költözöl, bármikor szívesen látlak. Van 

kulcsod, jössz, amikor akarsz. 

– Köszönöm – szorult el a torkom. 

Semmiképpen nem fordulhattam felé, mert amint 

oldalra hajtottam volna a fejem, kicsordultak volna a 

könnyeim. 

– Amúgy látom, hogy nézel Kutya úr után, és most 

megmondom, hogy nem viheted magaddal. Ha elvinnéd, 

milyen ürüggyel látogatnám meg Endrét a rendelőben? 

– Semmi sem bizonyíthatja jobban, hogy öregszel, 

mint hogy egy kutyával kell megfognod a férfiakat. 

Erre jutalmul még egy sípcsonton rúgást kaptam 

búcsúajándékul. 

Bár anya felajánlotta, hogy eljön értem, úgy éreztem, 

szükségem van még egy utolsó normális vonatútra 



 

 

péntek este. Így málhás szamárként újjászületve dobtam 

le magam az ülésre. 

@cocowalnutcity: Elmondtad, hogy mi akarsz lenni, 

és  kidobtak otthonról? 

@gabeetlejuice: Nem, az még csak most következik 

majd. 

@cocowalnutcity: A múltkor megbeszéltük, hogy 

amíg  van szendvics, addig szeretet is van. 

@gabeetlejuice: Lehet, hogy nem mondom el. Lehet, 

 hogy majd meglepem őket azzal, hogy nem 

érettségizek  biológiából meg kémiából, és ha kézhez 

kapom az  érettségi bizonyítványom, akkor elmondom 

nekik, hogy  hoppá, hát nem elfelejtettem leérettségizni 

abból a két  tárgyból? De ha már így jártunk, akkor 

muszáj lesz mást  tanulnom, mit szólnátok a 

kutyakiképzéshez? 

@cocowalnutcity: Ez így elég neccesnek tűnik. 

Lehet,  hogy az érettségit már a zárt osztályon teszed 

majd le az  elnyomott érzéseid miatt. 

@gabeetlejuice: De legalább leérettségizem. 

@cocowalnutcity: Szép ez a félig tele van a pohár 

 hozzáállás, de van egy kis bökkenő: a többi pácienst 

 fogod kiképezni kutyák helyett? 



 

 

@gabeetlejuice: Az emberek nem olyan aranyosak, 

mint  a kutyák. 

@cocowalnutcity: Látod, látod. Itt a legfőbb indoka 

 annak, hogy beszélj a szüleiddel. 

@gabeetlejuice: És ha nem lesz több szendvics? 

@cocowalnutcity: Akkor majd magadnak csinálsz, 

vagy  keresel valakit, aki csinál neked. 

@gabeetlejuice: ??? 

@cocowalnutcity: Magadat szereted, és találsz mást, 

aki  elfogad olyannak, amilyen vagy. 

@gabeetlejuice: A zárt osztály egyszerűbb 

célkitűzésnek  tűnik. 

@cocowalnutcity: Emlékezz, ott nincsenek 

kutyusok!  Nincs Gyubi, nincs Kutya úr. 

@gabeetlejuice: Igazad van. Kutya úr számít rám a 

 jutalomfalatkákkal, Gyubi pedig a sonkával. Nem 

 hazudhatok nekik. Gondolod, hogy a szülők tudják, 

 mikor hazudunk nekik? 

@cocowalnutcity: Szerintem inkább azt érzik, ha 

bánt  minket a hazugság. Mármint a szendvicskészítő 

fajta  szülő érzi. Különben meg ha elmondod nekik, 

hogy  hobbiból sátánimádó vagy és halottakat idézel, 



 

 

 szerintem semmi kifogásuk nem lesz a 

kutyakiképzéssel  kapcsolatban. Hiszen tudod, ezt 

levezetheted Excel  táblázatban. 

@gabeetlejuice: De még mindig nem tudom, hogy 

kell  ilyen táblázatot csinálni. Mondjuk, ha nyitnék egy 

 kutyasulit vagy egy kutyahotelt, akkor tudnom kéne 

a  havi kiadásaimat és a bevételeimet. 

@cocowalnutcity: Akkor beszélj Exalexszel. 

@gabeetlejuice: Igazából a múltkor már megkértem 

rá,  hogy segítsen, csak balul ütött ki a dolog, mert 

amikor  felvittem a lakásunkba, rányitottunk a nagy-

nénémre,  akinél éppen Kutya úr állatorvosa 

vendégeskedett.  Annyit mondhatok, hogy abban a 

pillanatban nem a  kutyát vizsgálta. Ja, és azt is 

elmondtam neki, hogy  hazudtam neki arról, kik a 

szüleim és hol élek. 

@cocowalnutcity: Az jó! 

@gabeetlejuice: Hogy lehetne ez jó? 

@cocowalnutcity: Elmondtad neki az igazat, így 

eggyel  közelebb kerülsz a zárt osztály elkerüléséhez. 

És tudod,  hogy kerülnéd ki végképp? 

@gabeetlejuice: Taníts, ó, mester! 



 

 

@cocowalnutcity: Ha végre a szüleidnek is 

 bemutatkoznál. Engedd, hogy megismerjenek. 

Engedd,  hogy mások is megismerjenek. 

@gabeetlejuice: Ki akarná megismerni 

Balszerencsés  Gabit vagy Gótikát? 

@cocowalnutcity: Én nem ismerek semmiféle 

 Balszerencsés Gabit, Gótikát meg pláne nem, de 

Gabit  kedvelem. 

Diósvámhatár-Budapest vasútvonal,  

hétfő 06.30-as járat. 

Most már tudtam, mi akarok lenni, tudtam, merre 

akarok haladni. Magabiztos voltam (igaz, csak azután, 

hogy vagy háromszor elmondtam a kutyafajtás 

mantrámat, a balszerencsését az utóbbi időben 

szándékosan kerültem). Annyira, hogy úgy döntöttem, 

bedobom a szüléimét a mély vízbe. Mindig is jó úszók 

voltak, apám versenyszerűen szelte a habokat csónak 

nélkül gimnazista korában. És lehetetlennek tűnt, hogy 

éppen két olyan embernek ne bírja el a gyomra, hogy a 

gyerekük kutyakiképző akar lenni, akik nap mint nap 

konyákig más emberek szerveiben kotornak. Meg 

különben jó, ha tudják, kivel is akarnak összeköltözni. 

Így szombat estére szerveztem egy családi vacsorát, 

ahová Erikát és Endrét is meghívtam, akikhez, mondjuk, 



 

 

Kutya úr is hozzátartozott. Ennek nem nagyon örültek a 

szüleim, de olyan lelkesek voltak attól, hogy hosszú idő 

óta először együtt vacsorázhatunk, hogy hajlandóak 

voltak megfeledkezni a kanapén elterülő mopszról. 

Igazából nem sok vizet zavart, mert amint felugrott a 

kanapéra (némi segítséggel), azonnal elaludt, így némi 

jóindulattal leginkább egy szuszogó párnára 

emlékeztetett. 

A konyhánk megtelt élettel. Apa asztalt terített, anya 

leszűrte a tésztát, Endre bort bontott, Erika pedig bort 

ivott. Furcsa volt, hogy nem kell elképzelnem a zajt, 

hanem elég lazán hátradőlni a székemen, és figyelni a 

nyüzsgést, ami körülvesz. És még ha össze is töröm a 

szüleim hozzám fűzött álmait, no akkor lesz még csak 

nagy zaj az eddig síri csöndbe burkolózott 

diósvámhatári családi házban. Talán a polgárőröket is 

felébresztjük százéves álmukból. 

Mire kikerült az asztalra az étel, és mindenki helyet 

foglalt, Kutya úr pedig készenlétben állt az asztal alá 

nyújtott falatkákat vizslatva, én is készen álltam arra, 

hogy a kedves egybegyűlteket lepermetezzem az elsőre 

meredeknek tűnő jövőképemmel. De Kókusznak igaza 

volt. Az igazi Gabit kellett megismerniük. 

Így miközben a felnőttek gyanútlanul csavargatták a 

spagettitésztát a villájukra, felálltam, vettem egy mély 

levegőt, és mosolyogva megszólaltam. 



 

 

– Anya, apa, Erika és Endre. Szeretném 

mindannyiótoknak elmondani, hogy nem leszek orvos. 

Kutyakiképző leszek. 

A zaj, ami a kijelentésemet követte, hangosabb volt 

minden budapesti éjszakámnál. Ez a Diósvámhatár nem 

is volt olyan rossz. 

@gabeetlejuice: Elmondtam a szüleimnek. Az igaz, 

hogy  azóta még nem szóltak hozzám, de ma reggel 

kaptam  szendvicset. Ez jó, nem? 

Budapest-Diósvámhatár vasútvonal, 

kedd 14.30-as járat 

@gabeetlejuice: Ma reggel beszélgettünk Exalexszel. 

 Vagyis én beszéltem, ő meg ignorált. 

Diósvámhatár-Budapest vasútvonal,  

péntek 06.30-as járat 

@gabeetlejuice: Marci bá randira hívta Etelkát a 

 nyugdíjasklubból. Lecserélt egy veterán modellre. 

@gabeetlejuice: Én és Gyubi vasárnap délután 

tartottunk  egy bemutatót a szüleimnek. Nem voltak 

lenyűgözve,  pedig összedobtam egy agility pályát a 



 

 

hátsó udvarban  napozóágyakból, vakondirtókból meg 

kerti locsolóból. 

Budapest-Diósvámhatár vasútvonal,  

szerda 15.30-as járat 

@gabeetlejuice: Mikor kezdhetem el a 

pszichoanalízisem  részleteinek a fizetését? 

@gabeetlejuice: Bénák a rajzaid. És büdös is vagy.  

@gabeetiejuice: Diósvámhatár szar!  

@gabeetlejuice: Blokkollak… 

@gabeetlejuice: … 

Diósvámhatár-Budapest vasútvonal,  

hétfő 06.30-as járat 

@gabeetlejuice: Tudod, milyen hülye nevet adtam 

 neked? Kókusz, mert egy hülyének hülye név jár! 

@gabeetlejuice: Bekentem a kezem azzal a büdös 

 krémeddel. Undorító volt! Az egész szobámban 

 kókuszszag lett. 

@gabeetlejuice: De puha lett tőle a kezem.  



 

 

@gabeetlejuice: Ettől még haragszom rád! 

@gabeetlejuice: … 

@gabeetlejuice: Hová tűntél, Kókusz? 



 

 

Dadani és Kókusz 

Diósvámhatár-Budapest vasútvonal,  

szerda, 15.30-as járat 

Annyi szar helyzetbe kerültem már életemben, hogy 

igazából jól is jött a balszerencsés babák klubtagsági. 

Legalább volt mire fognom a viselkedésem. Bár a 

diósvámhatári nyugdíjasok nagyjából nyolcvan 

százaléka egyszerűen Antikrisztusnak nevezett. Pedig az 

igazi Antikrisztus Szilárd volt. Az a csávó, akivel minden 

hétvégén együtt lógtam a diósvámhatári gyártelepen. 

Elég erős túlzás lenne a barátomnak nevezni, tekintettel 

arra, hogy nemegyszer hagyott már pácban, és legalább 

háromszor kent rám olyan dolgot, amihez semmi közöm 

nem volt. Ráadásul be is húzott, így legszívesebben az 

ismerősömnek se neveztem volna, de Szilárd volt az 

egyetlen, aki nem csúfolt a dadogásom miatt. Ebben 

talán az is közrejátszott, hogy Szilárd brutálisan 

selypített. Így végtére is bármennyire szemét volt, ő volt 

az egyetlen olyan ismerősöm, akivel letölthettem a 

tiniségnek nevezett büntetést. Bár Rebeka, a hatéves 

féltestvérem ezt cáfolta volna, hiszen ő rajongott értem, 

és valószínűleg hozzám is vágott volna valamit, ha nem 

tekintettem volna a legjobb barátomnak. Rebeka 

egyébként szívesen vágott hozzá dolgokat azokhoz, akik 

szerinte rosszat csináltak. Talán ő volt a kicseszett 



 

 

Robin Hood reinkarnációja, miközben megszállottan 

rajongott Peppa malacért. Szerintem azért volt benne 

kicsivel több agresszió, mint amennyit egy hatéves 

kislány megengedhetne magának, mert anyám és a férje 

nem Peppának nevezték el. Ezt Rebeka is 

alátámasztotta. 

– Dani, haragszom anyura meg apura, mert Rebeka 

nyusziról neveztek el. Én Peppa akarok lenni! 

Akkor félálomban nyomkodtam a Plants vs. Zombies-

t, és valójában fogalmam se volt róla, hogy ki az a 

Peppa. Amikor ezt elmondtam Rebekának (kurva nagy 

hibát követtem el), szó szerint lerángatott a nappaliba, 

és megnézette velem az összes Peppa malac DVD-t. 

Basszus, mintha egy időhurokba kerültem volna. Életem 

leghosszabb délutánját egy ötéves kislánnyal és 

hajszárítófejű malacokkal töltöttem, akik minden epizód 

végén a földön fetrengve röhögtek, de még így is jobban 

éreztem magam, mint amikor segítettem Szilárdnak 

kiírni az exbarátnője telefonszámát a buszmegálló 

falára azzal a szöveggel kísérve, hogy „olcsón szopok, 

nyalok is”. Amikor Szilárd selypítve lediktálta, hogy 

milyen szöveget fújjak a falra, olyan röhögőgörcs fogott 

el, ami miatt egy szép levendulaszínben pompázó 

monoklit kaptam tőle. A szín pontos nevét 

természetesen Rebeka állapította meg, miközben 

ismeretlen oknál fogva uborkaszeleteket pakolt az 

arcomra. 



 

 

Imádtam Rebekát, és bármit megtettem volna azért, 

hogy ne olyan gyerekkora legyen, mint amilyen nekem 

volt: a felében amiatt bőgtem, mert Dadaninak 

csúfoltak, a másik felében meg logopédushoz jártam, 

akinek hála elhagytam a dadogásom, ám ha ideges 

voltam, még megakadtam a beszédben. És mivel 

mostanában mindig ideges voltam, inkább nem 

beszéltem, ami miatt mindenfélét dumáltak rólam a 

hátam mögött. Le mertem volna fogadni, hogy gázabb 

dolgokat, mint amilyeneket a töriórán összeeső lányról, 

Leáról. Őt inkább sajnálták, míg tőlem féltek. 

– Dani, jön a vonat! – kiáltotta Rebeka izgatottan, 

mire még szorosabban fogtam a kezét. Necces lett volna, 

ha este azzal megyek haza, hogy hoppá, hát nincs 

testvérem. Mondjuk, úton voltak az ikrek, úgyhogy 

sehogyan se lettek volna mínuszban. 

– Látom – morogtam, majd amikor kinyíltak előttünk 

a vonat ajtajai, felpakoltam Rebekát, és csak utána 

szálltam fel én is. Nem sok ember utazott fel szerdán 

háromkor Budapestre, így a szerelvény teljesen kihalt 

volt. 

– Üljünk le – toltam magam előtt a kishúgomat, ám 

ahogy elhagytuk az ajtót, Rebeka előreszaladt a 

folyosón. 

– R-Rebeka! – kaptam utána, de már csak a levegőt 

markolásztam. Olyan fürge volt, amihez én már öregnek 

éreztem magam. 



 

 

Mire utolértem, már a második szerelvényben járt, 

és egy meglehetősen nőies göncökben ülő alak mellett 

ült. Természetes, hogy alig akadt néhány ember a 

vonaton, Rebeka mégis leült valaki mellé. 

– Nem ide ülünk – jelentettem ki. 

– De ennek a fiúnak olyan az illata, mint a nagyi 

kókuszos sütijének – nyafogta Rebeka, amitől nekem is 

kedvem támadt nyafogni. Már kinőttem abból a korból. 

Ahogy abból is, hogy nagyinak hívjam Rebeka 

nagyanyját. Nem voltak nagyszüleim. Vagy ha voltak is, 

akkor nem voltak rám kíváncsiak. Anyám felőliek 

biztosan nem, az apám felőliek meg valahol Madridban 

éldegéltek, szóval nem csoda, ha nem akartak 

Diósvámhatárra látogatni. Nincs olyan ember, aki oda 

akarna látogatni. – Te is szereted a kókuszos sütit! 

– Én is szeretem – mondta a fiú, aki eddig csendben 

ülve figyelte az eseményeket. 

– Látod, ő is szereti a kókuszos sütit – fonta 

keresztbe a karját Rebeka. Ezzel el is dőlt, hogy 

maradunk. Ugyanis Rebeka logikája szerint, aki szereti a 

kókuszos sütit, az csakis jó ember lehet. Még akkor is, 

ha a csávó már legalább tizenhét volt, és mégis 

rózsaszín meg kék pandás inget visel. Volt egy 

időszakom (vagy csak álmodtam?), amikor nem nagyon 

érdekelt a dadogásom. Akkoriban rákaptam arra, hogy 

elképesztő mennyiségben használjam a pompás szavat. 

Vagyis azt, hogy popompás. A flepnis kölyök agyamnak 

bejött, hogy ebben a szóban megjelenik a popó. Erre a 



 

 

vonatos helyzetre például tökéletesen illett a popompás 

kifejezés, mert szerintem abszolút szar helyzet volt, 

viszont Rebekának tetszett, hogy egy potenciálisan fura 

alak mellé ülhet. Szóval minden popompás. 

– Rühellem a kókuszt – morogtam az orrom alatt, 

remélhetőleg akkora hangerővel, amit még meghallott a 

kókuszszagú tag. Rebekának azonban nem akartam 

csalódást okozni, ezért a hónaljánál fogva felemeltem, 

majd leültem a helyére, és az ölembe vettem. Szőke kis 

copfjai az államat birizgálták. Én az apám gyerekeként 

olyan sötét hajijai rendelkeztem, ami csakis a spanyol 

férfiakra jellemző. Nem is lehettünk volna 

különbözőbbek. Mintha Peppa malac a testvéreként 

mutatná be Ríviai Geraltót. 

– De szép az inged – mutatott Rebeka a fiú felé 

bökve. – Szeretem a pandákat. 

Istenemre mondom, nem tudtam eldönteni, hogy a 

förtelmesen kókuszszagú alak csak tetteti, vagy tényleg 

érdekli egy ötéves dumája. Mindenesetre Rebeka felé 

fordulva mosolygott, és nemcsak meghallgatta a 

szófosását, de még türelmesen válaszolt is a kérdéseire. 

– Rajtam Peppa malacos pulcsi van. Peppa malacot is 

szereted? 

– Még szép, minden állatot szeretek. 

Rebeka annyira boldog volt ettől a választól, mint 

amikor először vittem el őt az állatkertbe. Azon se 

csodálkoztam volna, ha a mellettünk ülő idegent haza 



 

 

akarná vinni. Volt már ilyenre példa. Azok is popompás 

helyzetek voltak. 

– És tudod, mit szeretek még? – súgta bizalmasan. 

– Mit? – súgott vissza a sütiszagú alak. 

– Danit. 

– Mi az a Dani? 

Rebeka erre komoly arckifejezéssel felmutatott rám. 

A szemem forgatva pufogtam, miközben a srác próbálta 

visszatartani a nevetést. 

– A testvéred? 

Rebeka mosolyogva bólogatott. 

– Igen, de lesz még kettő új testvérem is! Neked is 

van testvéred? 

– Hűha, akkor testvérmilliomos leszel. Nekem sajnos 

nincs ilyen szerencsém. 

– Engem Rebekának hívnak. De csak Dani hív így. 

Mindenki más Rebit mond. Dani azt mondja, hogy a Rebi 

majdnem olyan, mint a ribi. Nem tudom, mi az, hogy 

ribi. Te tudod, mi az a ribi? 

Bár legszívesebben kiugrottam volna a vonat 

ablakán, összeszedtem magamban minden egyes olyan 

érzést, ami agyam „mentsük meg Rebekát ettől a ronda 

világtól” dobozába tartozott, ezért figyelmeztető 

pillantást küldtem a csávó felé, amibe igyekeztem 

belesűríteni a „ne legyél hülye, és ha mégis hülye lennél, 

akkor a pandás ingeddel foglak megfojtani” pillantást. 

– Elképzelni se tudom. 

Ügyes. Vette az adást. 



 

 

– Akkor mástól kell megkérdeznem – vakargatta meg 

a fejét a kislány. – Talán a karatés tanító nénim 

megmondja. 

Elképedtem, a kókuszos tag meg füttyentett. 

– Hűha, te karatéra jársz? 

– Igen – lelkendezett Rebeka. – Éppen oda megyek. 

– Akkor jobb, ha félek tőled. 

– Dani is fél tőlem. 

– Tényleg? – nevetett felém. 

– Rettegek – morogtam megsemmisülve. 

Az út hátralévő részében Rebeka bemutatta, milyen 

mozdulatokat tanult meg eddig a karateórán. Elég 

röhejes volt, és nemcsak azért, mert közben kiabált, 

hanem azért is, mert az ölemben ült. Arról nem is 

beszélve, hogy az előttünk lévő szék eléggé korlátozta a 

bemutató hitelességét, ráadásul elég gyenge ellenfélnek 

bizonyult. 

Becsületére legyen mondva, a szagos tag nem nevette 

ki a kislányt, sőt, megtapsolta. Amiért ilyen rendes volt, 

úgy éreztem, illene bocsánatot kérnem tőle, amiért 

Rebeka ennyire „rámozdult”. 

Így amikor már az ajtóknál álldogáltunk, és a 

leszálláshoz készülődtünk, befogtam Rebeka fülét, 

magamban elszámoltam hatig, és rávettem magam arra, 

hogy megszólaljak. 

– B-bocsánat, amiért rád a-akaszkodott. 



 

 

Félig-meddig arra vártam, hogy a dadogásom miatt 

majd jól kiröhög. Megesett már korábban is, igaz, az 

utolsó alak, aki kiröhögött, monoklival végezte. 

Már biztos kezdett fájni a gyomra a sok visszatartott 

nevetéstől, amit már akkor ki kellett volna eresztenie, 

amikor Rebeka a ribi jelentéséről kérdezte. Ám jól bírta 

a tag. 

– Viccelsz? Sajnálnám, ha nem futnánk még össze. 

Irtó jópofa. 

Aztán kinyílt a vonat ajtaja, a fiú gyöngén meghúzta 

Rebeka copfjait, majd eltűnt a Déli pályaudvar szürkén 

ásító barlangjában. 

– Dani, Dani! – húzott le Rebeka a vonatról. – Lehet 

Pandafiú a férjem? 

– Hogyne. Az én férjem meg Ian McKellen lesz. Ha 

megéri. 

– Neked feleséged lesz, te buta! 

– T-Tényleg. 

Budapest-Diósvámhatár vasútvonal,  

szombat 20.30-as járat 

Nem voltam benne egészen biztos, Rebeka tisztában 

van-e azzal, hogy két különböző apától származunk. 

Abban viszont biztos voltam, hogy nem hülye. Különben 

meg csak a vak nem látta, hogy én meg Lukács sok 

mindenben nem értettünk egyet (és itt baromi enyhén 



 

 

fogalmaztam). Kezdve az olyan triviális dolgoktól, hogy 

milyen márkájú almalevelet vegyünk az olyan orbitális 

veszekedésekig, hogy vajon jót tesz-e egy hatéves 

kislánynak, ha karatéra jár. Igazából amióta Lukács 

feleségül vette az anyámat, azóta a hobbimmá vált, hogy 

mindenben ellentmondjak neki. Mintha ez elsőáldozáson 

nem azt fogadtam volna meg, hogy a Sátánnak mondok 

ellen, hanem azt, hogy Lukácsnak. Ha nem zavart volna 

a dadogásom, akkor nemcsak a legkülönfélébb 

apróságokkal mentem volna az idegeire, mint amikor 

elszórtam néhány marék követ a szeretett gyepén, hogy 

aztán pattogjon tőle a fűnyíró, hanem elmondtam volna 

neki, hogy menjen a bús pokolba, oda, ahonnét minden 

fogorvos jön. De ha éppen a pokol szónál ütne be a 

dadogásom, inkább én vonulnék önként a pokolba. 

Gyerekkoromban ezt simán ráfoghattam arra, hogy 

kibírhatatlanul hisztis voltam. Emlékszem, képes voltam 

a kanapén ugrálva órákon át ordítani, mikor 

logopédushoz mentünk. Vagy órákon át duzzogni a 

konyhaszekrény tetején. Akkor az volt a terv, hogy 

némasági fogadalmat teszek, és remeteként élem majd 

le az életem, száraztésztán és kakaón élve. 

A hisztiből kinőttem, legalábbis a zajos fajtájából, de 

a remeteség még mindig nagyon csábítónak tűnt, főleg 

akkor, amikor a nyelvem egyszerűen beleakadt az 

átkozott szavakba. 

Igazából nem is kellett volna csodálkoznom azon, 

hogy anyám nyolcéves koromban megházasodott. Én se 



 

 

igazán bírtam ki magammal, így nem blamálhattam őt 

semmiért sem. Arra ott volt Lukács. 

– Rebeka meg akar nézni valamit a moziban – 

mondta Lukács szombat reggel, miközben szórt némi 

eleséget az akváriumba, mintha én nem lettem volna 

képes életben tartani néhány kopoltyús nyomit, amiket 

éppen tőle kaptam, azokban az időkben, amikor 

megpróbált ajándékokkal elintézni. Nem hagytam 

magam. Bírtam a guppikat, de igyekeztem kimaxolni az 

undorodást, amikor a tápot szórtam. 

Az asztalra könyököltem, és majdnem lelöktem az 

előttem gőzölgő tejes kávét. Néhány csepp így is 

kilöttyent. Mielőtt Lukács észrevette volna, feltöröltem 

a világosbarna, apró tócsákat a pólóm ujjával. Csak a 

halak látták a kis akciómat, de ők már el is felejtették. 

Velük szemben Lukács tutira feljegyezte volna magának 

későbbre, és ha anyámmal úgy döntöttek volna, hogy azt 

mérlegelik, mikor tesznek ki az utcára, akkor előkerült 

volna az a jegyzetfüzet. Szinte láttam magam előtt a 

túlságosan precíz, már-már gépies kézírást a borítóján: 

100+ indok, miért lenne jobb életünk Dani nélkül. 

Ugyanazzal az írással írta alá a szülőis papírt, 

amikor anya nem ért rá. Hiába nyomtam konkrétan az 

orra alá, nem volt hajlandó rám figyelni, mert nyilván 

fontosabb volt megbeszélni az anyósával, hogy milyen 

színű kis zoknikat kössön a decemberben érkező 

ikreknek. Az anyós szerint a két gyerek örömteli 

karácsonyi ajándék volt. Szerintem meg Lukács 



 

 

próbálkozása arra, hogy ellensúlyozza a tényt, miszerint 

én nem vagyok a vér szerinti gyereke. Baszki, mi van, ha 

egy egész gyereksereget akart, akik szépen lassan 

kitúrnak a házból? 

A hadvezér leült velem szemben. 

– Mondtam neki, hogy majd én elviszem, de csakis 

veled hajlandó moziba menni. 

– Talán azért, mert én almachips helyett gumicukrot 

veszek n-neki olyankor? – néztem Lukácsra, tűkön ülve, 

mikor ébred fel benne a fogorvosi lelkiismeret dühöngő 

mutáns szörnye, ám ő csak megrázta a fejét. 

– Rebi azt mondta, hogy veled jobb menni, mert 

akkor vonatozhattok. Valami sütiillatú fiúról beszélt, 

akinek akar adni valamit. 

– Nem tudom, honnan veszi, hogy megint összefuthat 

vele – motyogtam, beleszürcsölve a tejes kávémba. 

Annyira keserű volt, hogy a hideg is kirázott. Vagy csak 

a társaság miatt. 

– Csak nem az első szerelem talált rá? – kérdezte 

vidáman csillogó szemekkel, mire elfintorodtam. 

– Reméljük, hogy nem. A síitiszagú t-tag van vagy 

tizenhét éves. 

Erre Lukács összeszűkült szemmel nézett rám. 

Legszívesebben a világoskék ingére öntöttem volna a 

tejes kávémat. Hihetetlen, hogy hétvégente is ingeket 

hordott, és hihetetlen, hogy azt gondolta, hagynám 

Rebekát kétes alakokkal dumálni. Minek nézett engem? 

Valami selejtes, hibbant gyökérnek? Attól, hogy 



 

 

dadogtam, még meg tudtam különböztetni az elfuserált 

perverzeket a jóindulatú különcöktől! Ami azt illeti, 

szarrá is tudtam volna verni őket. Lukácsot is, de ahhoz 

túlságosan kedveltem az anyámat. Még annak ellenére 

is, hogy ilyen férjet választott magának. Popompás. 

– Jó reggelt, fiúk! – tolatott be anya a konyhába, 

Rebekát a lábánál fogva húzva végig a parkettán. – Rebi 

úgy döntött, a szombat arra való, hogy egész nap az 

ágyban legyünk. Nem hajlandó felkelni. 

Lukács lehajolt az asztal alá, és a székek lábai között 

lesett Rebekára. 

– Még akkor se hajlandó felállni, ha délután elviszem 

a Zümibe, és megveszem azt a kerti törpét, ami úgy néz 

ki, mintha éppen kakilna? 

A kakilás szó hallatára Rebi felemelte kócos fejét, és 

kuncogott egy sort, de hihetetlen önfegyelemről 

tanúskodott, hogy egyébként semmi jelét nem mutatta 

annak, hogy felállna. 

Anya leengedte a lábait, mire bemászott az asztal 

alá. 

– Hát, ha Rebi nem hajlandó felállni, akkor kénytelen 

leszek egyedül moziba menni – jelentettem ki hangosan. 

Anya és Lukács mosolyogva nézte, ahogy Rebeka egy 

nyúl fürgeségével kiugrik az asztal alól. 

– Mikor megyünk moziba? 

– Csak délután – húztam magam felé a cukrot. – 

Hétfőn k-kis-előadást kell tartanom töriből, és ha nem 



 

 

akarom úgy végezni, mint a Szabó Lea, akkor nem árt, 

ha alaposan felkészülök rá. 

– Mi lett Leával? – kérdezte anya. 

– Elájult – vontam meg a vállam. Már megszoktam, 

hogy az egyik osztálytársam nagyjából olyan gyakran 

ájul el, mintha egy kórházas sorozat meghallgatására 

készülne. 

– Szegény kislány. Tudod, ki az a Szabó Lea? – 

fordult Lukács felé anya, miközben egy bögre kakaót 

tett Rebeka elé. 

– Tudnom kéne? 

Ha volt valami, amit értékeltem Lukácsban, akkor az 

a tény volt az, hogy magasról leszarja a pletykákat és az 

ostoba falusi babonákat. De csak minimálisan 

értékeltem. 

– A mi Danink egyik balszerencsés baba társa. 

Ha nem ült volna mellettem Rebeka, valószínűleg 

felborítottam volna az asztalt. Méghogy a mi Danink! 

– Ahá – bólogatott Lukács. – Dereng valami. 

– Pedig ha igazi diósvámhatári akarsz lenni, akkor 

ismerned kell a balszerencsés babák legendáját és 

névsorát is – karolta át anya nevetve Lukács vállát, 

majd nyomott egy visszataszítóan cuppanós puszit az 

arcára. 

– Fúj! – öltötte ki a nyelvét Rebeka. – Ne legyetek 

undik, így nem ízlik a kakaóm! 

Azon kívül, hogy a szívemből beszélt, olyan 

büszkeség töltött el, amilyet utoljára akkor éreztem, 



 

 

amikor Szilárd megvádolt azzal, hogy miattam hagyta 

ott a barátnője, én meg a vádaskodására azt felelhettem, 

hogy miattam esetleg a fiúja hagyhatta volna el. 

Legnagyobb meglepetésemre az őszinteségi kitörésemre 

csupán annyi volt a reakciója, hogy idézem: te mocskos 

buzi, ha rám mozdulsz, kicsinállak. Azóta is 

előszeretettel szólított buzinak. Ha jobb napja volt, 

akkor Homo Daniensnek, ami viszont őszintén 

meglepett, mert nem néztem volna ki belőle, hogy képes 

olyan sértést kitalálni, amihez egy bizonyos szintű 

műveltség is szükségeltetik. Ezenfelül szólított már 

langyinak, homokosnak, buzeránsnak, dákóskukkolónak, 

köcsögnek, kancsónak, homárnak, ratyinak, 

buznyáknak, buzzancsnak. Igazából annyi mindennek 

szólított már, hogy kezdtem arra gyanakodni, jobban 

felkészült a sértegetéseimre, mint amennyire az 

érettségire szándékozik. 

Az egészben az volt a legfurcsább, hogy egyik se 

tudott annyira fájni, mint amikor Dadaninak szólítottak. 

Az biztos, hogy a balszerencse nem rajtam spórolt, 

amikor a balszerencsés babák születése napján az 

ajándékait osztogatta. Talán ezért is fogadta el annyira 

könnyen az anyám. Biztosan arra gondolt, hogy 

szerencsétlen gyereknek bőven elég csapás volt a 

dadogás, a homoszexualitása miatt nem fogom kínozni. 

Lukács egy vállrándítással fogadta a hírt. Viszont annyit 

hozzátett, hogy Rebekánál még kerüljem ezt a témát. 



 

 

Mintha egy hatéves kislánnyal akarnám megbeszélni a 

szexuális beállítottságomat. 

Minden piszkálódást félretéve, nehezemre esett 

beismerni, de ebben egyetértettem vele. Rebeka ráért 

még az emberi kapcsolatok bonyodalmaival törődni 

később is. Mondjuk, akkor, amikor elmondják neki, hogy 

csak a féltestvére vagyok. Az lesz aztán az izgalmas 

gyermekmatiné. 

– Rebeka, idd meg a kakaódat, különben nincs mozi! 

– dorgálta meg anya, mire Rebeka két másodperc alatt 

eltüntette az italt. Felét a gyomrába, másik felét a 

pizsamájára, majd azzal a lendülettel visszarobogott a 

szobájába. 

– Nem kéne hagynod, hogy ugráljon rajtad – mondta 

Lukács anyának, amint biztos volt benne, hogy Rebeka 

nem hallja őt. – A doki szerint vigyáznod kell magadra. 

Ezért is vagy itthon. 

– Ugyan! – legyintett anya. – Lassan két gyerekkel 

több fog rajtam ugrálni. Még jó, hogy Dani már kinőtt a 

hisztis korszakából. 

– Dani decemberben lesz tizenhét – jegyeztem meg 

mellékesen a cukortartónak. Nagyon úgy tűnt, hogy 

egyedül ő van a tudatában, hogy én is a konyhában 

reggelizem. Egyébként teljesen feleslegesen lapátoltam 

teátrális lassúsággal három kanál cukrot a bögrémbe, ha 

a házi görényünk, akarom mondani fogorvosunk, 

úgysem reagált rá. Legalább meg tudtam inni anélkül, 

hogy még a lábujjamon is felálljon a szőr. Pedig a cukor-



 

 

túladagolással (többek között) mindig sikerült 

felhúznom Lukácsot, ám jelenleg le se szarta, mit 

csinálok. Szerintem akár a szemgolyómat is 

belekanalazhattam volna a kávémba, még a 

szemkikaparást kísérő ordításokat se vette volna észre. 

Annyira lefoglalták a gyomorforgatóan szerelmes 

pillantásai, amiket az anyám hasa felé (vagyis csak 

remélni mertem, hogy afelé) küldött. Kezdtem őszintén 

megbánni, hogy nem nekem jutott eszembe, hogy az 

egész szombatot az ágyamban töltsem. Engem talán nem 

is húzott volna ki a konyhába anya. Talán. 

– Ugye tudod, fiam, hogy amikor megjönnek az ikrek, 

Rebi szinte csak veled lesz? – paskolta meg a vállamat 

anya. 

– Igen, sejtem, hogy egyedülálló apa leszek – 

fanyalogtam. 

– Azért nem kell olyan drasztikusan venni a dolgot. 

Az apád vesz ki szabadságot. Az elején ő is itthon lesz. 

Ha drasztikusan vettem volna, akkor azt mondtam 

volna, hogy az apám a fogantatásomtól kezdve 

szabadságot vett ki. Lukács meg azon túl, hogy 

hozzájártam fogászati kezelésre, nem nagyon érdekelt. 

– Nem veszem drasztikusan, szívesen vigyázok 

Rebekára. Jól elleszünk, maximum elrejtem a Peppa 

malac DVD-ket – vontam meg a vállam, mire anya kissé 

elérzékenyülve szorított magához. 

– Ha Rebi feleannyira segítőkész tini lesz majd, mint 

te, akkor sima ügy lesz az ikrek nevelése. 



 

 

– De ha olyan hisztis gyerekek lesznek, amilyen én 

voltam, akkor lehet, hogy meg se érik a tinikort – 

motyogtam anyám bolyhos fürdőköpenyétől fulladozva. 

– Az is csoda, hogy engem nem sóztál rá valaki másra. 

– Túl cuki voltál. 

– Csak voltam? 

– Most is az vagy. Ha megérném, hogy ráncos, 

kilencvenéves bácsi leszel, hosszú szőrökkel a füledben 

és az orrodban, akkor is azt mondanám, hogy cuki vagy. 

– Na, asszem, most jött el az ideje annak, hogy 

inkább leckét írjak – bújtam ki anyám öleléséből. 

– Nekem meg be kell mennem a rendelőbe. Adódott 

egy gyökérprobléma – nyújtózott egyet Lukács a 

telefonját bámulva. 

Majdnem kicsúszott a számon, hogy bizony a 

konyhaasztalnál minden reggel gyökérproblémával 

küzdünk. 

Anya legalább olyan lelkesen fordult Lukács felé, 

mintha ő maga készülne egy vidám kis gyökérkezelésre. 

– Szombaton? Micsoda gyökér! 

– Csak azért nyafogsz, mert így neked kell egész 

délelőtt Peppa malacot nézned – tettem a 

kávésbögrémet a mosogatógépbe. – De ha nagyon eleged 

van Peppából, akkor megkérheted Rebekát, hogy 

mutassa be, mit tanult karatén. Annyira lefoglalja a 

helyes légzés meg a mozdulatok, hogy el is felejti, hogy 

valaki nézi. Így közben lehet netezni. 



 

 

– Lehet, hogy nem tetszik, hogy Rebi karatéra jár, de 

ez történetesen igaz – helyeselt Lukács. – Én olyankor 

szoktam megtervezni az asszisztensek időbeosztását. 

– Erről a trükkről miért nem tudok? – nézett utána 

anya, ám Lukács nevetve távozott a konyhából, néhány 

perccel később pedig a házból, ami mindig mámorító 

élmény volt, még akkor is, ha nem kritizált a három 

kanál cukor miatt. A mámorító élmény mellé ma a 

diadalittasság is csatlakozott, hiszen Rebeka nem a béna 

szaró kerti törpét akarta megnézni, hanem velem akart 

moziba menni. Nagyszerűen indult a szombat. Nincs 

Peppa malac, nincs Lukács. És még az se tudott 

lelombozni, hogy a nap felét azzal kellett el-töltenem, 

hogy több ezer éve halott tagokról kell olvasnom és 

prezentációt csinálnom. Bár mire végeztünk a mozival, 

sajnálatos módon csupán annyi maradt meg bennem II. 

Pepiről, hogy egyrészt ilyen névvel lehetne Peppa malac 

másik kistestvére, másrészt meg elgondolkodtam azon, 

hogy vajon a Pepino óvszert róla nevezték-e el. Nem 

hiszem, hogy a két elgondolás közül bármelyik is 

megállta volna a helyét egy töri-kiselőadásban. 

Mondjuk, esetleg próbálkozhattam vele, idén még nem 

kaptam figyelmeztetést egy tanáromtól sem. Igaz, a 

tanulmányi eredményeimre nem is lehetett panasz. A 

viselkedés már más lapra tartozik. Olyanra, amit 

kedvtelésből dörgöltem Lukács orra alá, amolyan „látod, 

milyen szarul neveled a mostohagyerekedet” módon. 



 

 

– Szerinted itt lesz a vonaton? – kérdezte Rebeka a 

kabátujjamat gyűrögetve, miközben a Déliben vártuk, 

hogy befusson a 20.30-as. 

Megpróbáltam a galambokat gondolatban elijeszteni, 

nehogy Rebekának eszébe jusson megfogni az egyiket. 

Egyszer valahogy sikerült neki, amin ő jobban kiakadt, 

mint a madár. Míg a szerencsétlen szárnyas kiguvadt 

szemekkel leste Rebekát, addig ő ahelyett, hogy 

elengedte volna a fenébe, torkaszakadtából azt 

ordítozta, hogy „miért nem repültél el, te buta galamb?” 

– Kicsoda lesz a vonaton? 

– Hát Kókusz! – topogott Rebeka. 

Á, így már világos volt. Idegesítően és vakítóan. 

– Kókusznak nevezted el? Azt hittem, Pandafiú a 

neve. 

– Biztos, hogy Kókusznak hívják. Olyan szaga van. 

Felesleges oxigén- és energiapazarlás lett volna 

elmagyaráznom neki, hogy bár a Diósvámhatár 

szomszédságában működő tehénfarmon dolgozó Dini 

állandóan ganajszagú, attól még nem Ganajnak hívják. 

Vagyis hivatalosan biztosan nem. 

– Nem biztos, hogy itt lesz – jegyeztem meg 

óvatosan, ám Rebeka lelkesedése letörhetetlennek 

bizonyult. 

– De itt lesz, mert hoztam neki valamit – erősködött. 

És bár nagyon kíváncsi voltam, mit is hozott neki, ahhoz 

semmi kedvem se volt, hogy egy hatévessel vitatkozzak, 

így végül amíg fel nem szálltunk a vonatra, a kövér 



 

 

galambokat kergettük, ugyanis Rebekát aggasztotta a 

kondijuk. Hogy honnan a szarból szedett ennyi 

jóindulatot, arra nagyon kíváncsi lettem volna. 

– Szerinted meg tudnak annyira hízni, hogy ne 

tudjanak repülni? – kérdezte, amikor kissé kifulladva 

helyet foglaltunk a vonaton. Esélyt se adott arra, hogy 

válaszoljak a kérdésére, máris egy másikkal támadott 

rám. 

– Szerinted az én játékaim is életre kelnek, amikor 

kimegyek a szobámból? 

Bár miután a Toy Story legújabb részét néztük meg 

moziban, számíthattam ilyesféle kérdésekre, soha nem 

éreztem magam elég felkészültnek, és igazából elég 

kompetensnek se ahhoz, hogy válaszoljak rájuk. Persze 

magamban szívesen monologizáltam képzeletbeli 

rádiósként arról, hogy a gyerek által összetákolt játékot 

legszívesebben felgyújtottam volna, úgy éreztem, ha 

Rebekával beszélek Viliiről, nem éppen innen kellett 

volna megközelítenem a diskurzust. 

Mivel szombat este általában mindenki Budapest felé 

utazott, alig szállt fel valaki. Rebeka azonban 

ragaszkodott hozzá, hogy oda üljünk, ahol a múltkor 

Kókusz ült. Nem akartam tudni, miért emlékszik rá 

annyira pontosan. Lukácsnak köszönhetően, aki 

temérdek délután brillírozta Rebeka agyát a számokkal, 

még az ülés számát is is fújta. Alig tudtam róla 

lehámozni á sapkát meg a kabátot, olyan izgatottan 

tapadt rá az ablakra, hátha megpillantja Kókuszt. 



 

 

Amikor alig pár perc maradt hátra az indulásig, 

csalódottan cuppant le az ablakról. Ám ekkor valaki 

bekopogott. A vonat mellett felbukkant az összefirkált 

farmerdzseki. Kókusz lelkesen integetett Rebekának, 

majd kisvártatva felbukkant mellettünk a vonaton, 

olyan kókuszillatú felhőbe bugyolálva, ami 

megkérdőjelezhetetlenné tette Rebeka névadási 

logikáját. 

– Sziasztok! – mondta vidáman, mire Rebeka felállt, 

konkrétan az ablak melletti ülésre nyomott, majd az 

ölembe mászott, hogy helyet csináljon Kókusznak. 

Popompás. Nem elég, hogy dadogtam, még lecserélhető 

is voltam. 

– Hoztam neked valamit! – húzott elő a kabátjának 

zsebéből egy összehajtogatott papírdarabot. 

– Nahát! – vette át Kókusz az „ajándékot”, amiből 

nekem is volt már kismillió a szobám fiókjaiban. – Ezt te 

rajzoltad? 

Rebeka büszkén bólogatott. 

– És ez te vagy? 

Csak úgy röpködtek a copfjai a sok bólogatástól. 

– És ez kicsoda? – mutatott Kókusz a rajzra. 

– Ez Dani! 

Ez felkeltette az érdeklődésem. Áthajoltam Rebeka 

válla fölött, és a papírra meredtem. Ha a sárga hajú 

pálcikaember, akinek fekete öv volt a ruháján, Rebeka 

volt, akkor én minden bizonnyal az a barna paca 



 

 

akartam lenni, ami úgy nézett ki, mintha egy kupac 

szarnak négy lába és kerek fülei lennének. 

– Dani egy medve? 

Szóval egy medve… Az igazat megvallva jobb, mintha 

lábas kula lennék. 

– Nagyon szeretem a medvéket. Ok a kedvenc 

állataim. Ha szomorú vagyok, akkor megnézem a macis 

könyvem. De Dani is mindig felvidít. 

– Akkor Dani egy tiszteletbeli medve – vigyorgott 

Kókusz, és ha ekkor még nem vörösödött a fejem, akkor 

attól, hogy Rebeka kihúzta a pólóm alól a nyakamban 

fityegő láncot, és a medált Kókusz felé nyomta, 

egyértelműen égni kezdett az arcom. Eddig mindenki 

elől sikerült eltitkolnom, hogy egy macis medált hordok 

magammal tulajdonképpen mindenhová. Még anyám se 

tudott róla. 

– Ezt én vettem Daninak, hogy mindig vidám legyen. 

Kókusz a kezébe vette a medált, és elmélyülten, 

mintha egy tetves da Vinci-rajz lenne, tanulmányozni 

kezdte az egyszerű (sötétben foszforeszkáló), leginkább 

gumimacira hasonlító medvét. 

– És világít a sötétben! – lelkendezett tovább Rebeka, 

mire Kókusz a két tenyere közé fogta a medált. Ettől 

kicsit úgy éreztem magam, mint kutyák a pórázon. 

– Tényleg világít! Nagyon menő! 

– K-köszi – forgattam a szemem, mire Kókusz 

elengedte a medált, ami halkan koppant a 

kulcscsontomon. Gyorsan, mielőtt bárki más meglátta 



 

 

volna (mondjuk, a mellettünk ülő néni), 

visszacsúsztattam a pólóm alá. 

– És miért kaptam ezt a csoda szép rajzot? – fordult 

ismét Rebeka felé. 

– Arra gondoltam, hogy te szebben is le tudnád 

rajzolni. 

– Nem hiszem, hogy ennél szebben le lehetne 

rajzolni, de ha akarod, lemásolhatom. 

Féltem, hogy Rebeka lassan agyrázkódást kap a sok 

bólogatástól. 

Kókusz felállt, levette a farmerdzsekijét, majd 

mielőtt visszaült volna, a nadrágja zsebéből előhalászott 

egy tollat. 

– Rajzlapod nincs? – bámult tátott szájjal Rebeka 

Kókuszra, aki farmerdzsekijét az ölébe terítette, majd az 

ajándékba kapott rajzot körültekintően az ülések 

hátuljáról lehajtható tálcára függesztette, mintha 

tényleg másolni akarná. 

– A dzsekimre fogom rajzolni, akkor mindig nálam 

lesz, és nekem is jobb kedvem lesz. 

– Jól van – ruházta át a jogdíjat Rebeka, majd rá 

egyáltalán nem jellemző síri csendben nézte, ahogy 

Kókusz keze alatt megszületik a rajz replikája egy csomó 

négytőgyű tehén, egy kontyos múmia, egy rózsaszín 

ruhás szellem meg egy négytőgyű tehénen lovagló 

szuperhős-szerűség mellett. Ezekhez simán passzolt 

volna az én elképzelésem is a lábas kuláról. 



 

 

Amint elkészült a rajz, Rebeka diplomatikusan 

megdicsérte. 

– Az én medvém picit kövérebb, de nem baj. Te is 

ügyes voltál! 

– Köszönöm – hajolt meg Kókusz mosolyogva. 

– Amúgy a teheneknek csak egy tőgyük van – 

mutatott Rebeka a fura tehenekre. 

– Képzeld, találkoztam egy fiúval, aki azt mondta, 

hogy négy van nekik. 

– Buta fiú! 

– Szerintem is, de ezt nehogy eláruld neki! – súgta 

Kókusz, mire Rebeka elszántan visszasúgott. 

– Nem fogom. 

– Akkor jó! Amúgy tudod, hogy engem is felvidítanak 

a medvék? 

– Tényleg? 

– Bizony, ha szomorú vagyok, akkor Medvetesókat 

nézek? 

– Azok meg kik? 

– Hát, nagyon aranyos medvék, akik mindenféle 

izgalmas kalandokba keverednek. Ha szépen megkéred 

Danit, biztosan szívesen megkeresi neked őket. Csak 

jegyezd meg a mese címét. Medvetesók. 

– Megjegyzem! 

Ezután Kókusz addig mesélt Grizz, Panda és Jeges 

gyanúsan emberi életéről (ami nyugtalanítóan 

mozgalmasabb volt, mint az enyém), mígnem azt 



 

 

éreztem, hogy Rebeka feje a vállamra pottyan. Csak 

másodpercek kérdése volt, és a nyálfolyam is beindul. 

– Hopsz – mentegetőzött Kókusz. – Sikerült 

bealtatnom! 

Majdnem megvontam a vállam, de még időben 

kapcsoltam. 

– Semmi gond. Számítottam erre a négy sajtburger 

után, amit b-betolt. 

Kókusz elismerően füttyentett. 

– Nem is tudom, mi a lenyűgözőbb. Az, hogy egy 

ekkora kislány képes egyszerre négy sajtburgert 

megenni, vagy az, hogy megszólaltál. 

– A m-múltkor is beszéltem. 

– Kemény egy mondatot. 

– Rebeka beszél helyettem is. 

Ezen Kókusz elmosolyodott. 

– Úgy látom, eléggé ragaszkodik hozzád. 

– A testvére vagyok – vontam meg a vállam. – F-félig. 

– Az én apám ikrekből való, és nagyjából annyira 

ragaszkodik a testvéréhez, mint én egy kiadós 

savfürdőhöz. 

Felvont szemöldökkel felé fordultam. Mármint 

amennyire egy teljesen elernyedt medvemániással az 

ölemben csak tudtam. 

– Oké, hagyjuk a savfürdőt – legyintett. – Nem úgy 

néz ki, mint akit zavarna, hogy féltestvérek vagytok. 

– N-nem tudja. 



 

 

Kissé feszülten fújtam ki a levegőt. Minél feszültebb 

voltam, annál jobban előtört belőlem a dadogás. Minél 

jobban dadogtam, annál feszültebb voltam. Elcseszett 

egy kör volt ez, amolyan saját farkába harapó kígyó kör. 

Várjunk, ez a kifejezés emberivé vizualizálva még 

elcseszettebb. Már-már popompás. 

– Amúgy h-honnan vetted a medvés mesét? – 

váltottam témát, mielőtt a dadogástól megszólalni se 

bírtam volna. 

Kókusz szerencsére nem erőltette tovább a dolgot. 

Kabátját a feje alá gyűrve lazán elterült az ülésen. 

– A Cartoon Networkön megy. 

– Hány éves vagy, hogy egy mesecsatornát nézel? – 

horkantottam fel. 

– Imádom azokat a meséket, amiket felnőttek is 

élvezhetnek. Volt egy része, amiben Grizz betegesen 

ragaszkodott egy óriás burritóhoz… 

– Nem akarlak letörni, d-de engem nem nagyon 

érdekel egy medve meg egy óriás burritó – ásítottam. 

– Majd megváltozik a véleményed, ha azt fogod nézni 

Rebekával. Reggeltől estig. Pa-pa-pá, ra-pa-pa-rá, pa-pa-

pá, u-á! Kacsints rám! – énekelte Kókusz a békésen 

szuszogó Rebeka feje fölött. 

– Mit m-művelsz? 

– Megpróbálom megszoktatni veled a kissé irritáló 

főcímdalt. 



 

 

– Az a gyanúm, hogy a te verziód irritálóbb, mint az 

eredeti – jegyeztem meg hanyagul, mire Kókusz 

eltátotta a száját. 

– Az előbb még arra panaszkodtam, hogy nem 

beszélsz, most meg itt pimaszkodsz nekem. 

– Ez úgy hangzik, mintha egy nyugdíjas korban lévő 

tata mondta volna. 

– És megint pimaszkodik. Megjegyzem, nem te vagy 

az első, aki hasonló véleménnyel van rólam. Mi lesz 

ebből a generációból? 

– És abból, amelyik tizenhét évesen is Cartoon 

Networköt néz? 

– Jogos – nevetett Kókusz. – De honnan veszed, hogy 

tizenhét vagyok? 

– Tippre annyinak tűnsz. Viszont lélekben akár 

nyolcvan, de hat is lehetsz. 

– Az a vicc, hogy néha tényleg így érzem – vakargatta 

meg a nyakát Kókusz. – Amúgy a törzskönyvem szerint 

február 14-én voltam tizenhét. 

– Február 14-én? 

– Menő dátum, mi? 

– Én december 13-án, pénteken születtem. 

És amint kimondtam, meg is bántam a dolgot. 

Kókusz reakciója szinte azonnali volt. Hogy rohadna 

meg ez az egész babonásdi! 

– Balszerencsés baba? 



 

 

– R-rohadtul – temettem arcomat a tenyerembe. Mert 

ez jár annak, aki olyan jelentéktelen dologból is, mint a 

születésnap, farok méregetést csinál. 

– Hát, legalább nem vagy egyedül – nevette. 

Kötve hiszem, hogy a többiek dadognának, melegek 

lennének vagy állóháborúban állnának a 

mostohaapjukkal, aki egyben a fogorvosuk is. Ez már 

balszerencse kombó. 

– Na, ja. 

Nem sokkal ezután befutott a vonat Diósvámhatárra. 

Éppen csak annyi időre sikerült felébresztenem Rebekát, 

amíg a hátamra vettem. De az a pár másodperc is elég 

volt arra, hogy megbizonyosodjon róla, Kókusz nem 

hagyta a vonaton az ajándékát. 

– Szerintem rózsaszín keretbe tedd – dörzsölgette a 

szemét az állomás lámpáinak fénye alatt. – Az passzolni 

fog a gombjaidhoz. 

– Igenis! – szalutált mosolyogva Kókusz, majd intett, 

és farmerdzsekijének rózsaszín gombjait – amik 

hamarosan passzolni fognak egy óvodás bekeretezett 

rajzához – begombolva, tolatva és hevesen integetve 

elindult. Egészen addig ment hátrafelé, amíg meg nem 

botlott a járdaszegélyben és valagra nem ült. Rebeka 

addigra már visszaaludt, de én még elég éber voltam 

ahhoz, hogy kiröhögjem. 



 

 

Diósvámhatár-Budapest vasútvonal,  

szerda 15.30-as járat 

Amikor azt mondom, hogy szívesen vigyázok Rebekára, 

azt általában komolyan is gondolom, de ha újra végig 

kell néznem a Peppa malacnak azt a részét, amikor a 

disznók autója lerobban, és a kretén Papa malac nem 

képes megjegyezni három gomb használatát az új 

autóban, agyvérzést fogok kapni. Én leszek a világon az 

első ember, akinek a halálát Peppa malac túladagolása 

okozza majd. Szégyenteljes vég. Illett az én 

szégyenteljesen szar életemhez. 

Ezért amikor azon a délutánon huszadszor vágták 

magukat a földhöz a hajszárítófejű malacok és vihogtak, 

mint valami elmeroggyantak, megelégeltem a dolgot, és 

az egészségem megőrzése érdekében lekalózkodtam a 

Medvetesók három teljes évadát. Mert annál a 

vihogásnál bármi jobb lenne. Még az is, ha berúgnák a 

kommandósok a házunk ajtaját, és illegális letöltésekért 

tíz évre börtönbe zárnának. Ha ott is mindenki olyan 

pszichopatának gondolna, mint a suliban, aki képes 

lenne kikristályosítani a saját vizeletét, és olyan tűket 

formázni belőle, amit a létfontosságú szervek közepébe 

lehet szúrni, akkor egész jók lennének az esélyeim a 

túlélésre. 

Volt egy kis küzdelem Rebeka részéről, amikor 

lekapcsoltam a Peppa malacot, és bedugtam a tévébe a 

pendrive-ot. És bár a hatévesek egészséges önbizalma 



 

 

érdekében nem árt úgy tenni, mintha lenne esélyük 

ellened, ma nem sok türelmem volt úgy tenni, mintha 

egy vánkos ütése a sípcsontomra végzetes lenne 

számomra. 

Szerencsémre amint elindult a főcímdal, ami tényleg 

idegesítő volt, szinte hipnózisként hatott Rebekára. És 

ez a hipnózis egészen a következő hét szerdáig kitartott. 

Ráadásul néha engem is beszippantott. Persze senkinek 

se ismertem volna be, hogy a burritós rész valami 

fenomenális volt. Vagy az a rész, amiben Jeges 

átalakította a robotporszívót egy műszerré, ami súrolta 

a mesterséges intelligencia határait… Vagy amikor… 

Inkább hagyjuk. Hiszen már Rebeka is csúnya foltot 

ejtett a keménynek képzelt énemen, hát még az milyen 

ocsmányat ütne rajta, ha bevallanám, mennyire tetszett 

a Medvetesók. És akkor arról még nem is beszéltem, 

hogy szombaton csak azért keltem fel reggel hatkor 

(nem mindig, mert azért nem voltam egy utolsó, 

szánalmas barom), hátha láthatom Balszerencsés 

Andrist elkocogni a házunk előtt. 

– Egész héten csak tévéztek – ült mellém kedd este a 

kanapéra anya egy rosszalló sóhajtás kíséretében. – 

Miért nem mentek ki egy kicsit? 

– Mert már sötét van? – emeltem fel a fejem éppen 

annyi időre, amíg ezt megállapíthattam. 

– Délután négy óra van. Még fent van a nap. 

– Akkor rossz ablakot néztem. 



 

 

– Ilyenkor Rebekával általában elsétálunk 

Esztiékhez, hogy megsimogassuk a túlsúlyos 

labradorjukat. 

– Izgalmas programnak hangzik – dünnyögtem 

kábán. – Amúgy a három házzal odébb lakó kutyára 

gondolsz? 

– Igen, Malackának hívják. 

– Találó név – hümmögtem. – Bár ha így halad, akkor 

lassan menekülhet a részeg böllérek elől disznóvágás 

szezonban. 

– Ha így haladtok Rebekával, ti is hasonló sorsa 

juttok majd. 

– Te beszélsz? – vontam fel a szemöldököm 

viccelődve, mire anya mosolyogva megajándékozott egy 

tockossal. 

– Milyen dolog így beszélni egy terhes nővel? 

– Milyen dolog fizikálisan bántalmazni a bébisintért? 

– viccelődtem, mire anya elkomolyodott. 

– Ne haragudj, hogy ilyen sokszor rád bízom Rebit. 

– Ezt már megdumáltuk – sóhajtottam, mert ez a 

téma legalább annyira irritált, mint Peppa malacék 

vihogása az epizódok végén. 

– Tudom, csak néha úgy érzem, hogy veletek már 

nem is törődöm. Ez a terhesség eléggé megvisel. 

– Kérlek, ne kelljen éppen velem megvitatnod a 

duzzadt bokáidat! 

– Szerinted is duzzadtak a bokáim? 

Szúrós szemmel meredtem rá. 



 

 

– Csak vicceltem! – tette fel a kezét nevetve. – 

Viszont rájöttem valamire. 

A háttérben Rebeka kacagva leste, ahogy Jeges egy 

bevásárlókocsiban tol ki egy fókát az állatkertből 

(amikor először láttam azt a részt, belőlem is hasonló 

reakciót váltott ki). Igazából jobban érdekelt, mi lesz a 

fókával, mint az, hogy mire jött rá anya, de nem 

akartam a közönyömmel térdig gázolni a 

terheshormonjaiba, ezért illedelmes gépiességgel 

rákérdeztem, mire jött rá. 

– Szerintem azért lettél meleg, hogy felnőttként ne 

kelljen a terhes barátnőd panaszait hallgatnod. 

A kanapéba bokszolva felröhögtem. 

– Lebuktam. 

– Tudtam én – nevetett anya, mire Rebeka a 

szőnyegen hasalva duzzogva lepisszegett minket. 

– Bocsánat – mondtuk egyszerre anyával 

megszeppenve, amitől megint nevetni kezdtünk. Nem 

akartuk tovább hergelni Rebekát, így mielőtt a kezdő 

karatetudását felhasználta volna ellenünk, inkább 

kivonultunk a konyhába, ahol anya készített magának 

egy teát, én meg egy almát rágva felültem a 

konyhapultra. Ilyenkor könnyű volt elképzelni az életet 

Lukács nélkül. 

– Igazából azt akartam megbeszélni veled, hogy 

Lukács fog elmenni a szülőire helyettem, mert már nem 

igazán tudok hosszú időre elmenni otthonról. Nem 

gond? 



 

 

Ennyit a Lukács nélküli életről. Megvontam a vállam. 

Hirtelen úgy éreztem, mintha Hófehérke helyett én 

kaptam volna a mérgezett almát, ami megakadt a 

torkomon, csak nem volt senki, aki göröngyös útra vitte 

volna a koporsóm. Szóval miért lett volna gond, hogy 

Lukács megy a szülőire? 

– Lukács m-még soha nem volt szülőin – tettem le az 

almát egy harapás után a pultra. 

– Dehogynem. Rebi szülői értekezleteire mindig ő 

jár. 

– Mégis mit b-beszél meg az óvónőkkel? Hogy 

színezés k-közben kiment a csíkon, vagy m-mi a szart? 

– Fiam! – figyelmeztetett anya, miközben csüggedten 

kihalászta a teafiltert a bögréjéből. – Tudom, hogy eddig 

mindig én jártam a szülőikre, de most az egyszer 

kibírod. Nem értem, miért lenne probléma. Rosszak a 

jegyeid? Vagy lesz valami panasz rád? 

Megráztam a fejem. 

– Akkor Lukács is kibírja azt az egy órácskát, amíg 

elmondják, hogy milyen programok lesznek, meg hogy 

nincs veled semmi probléma. Nem? 

– D-de igen. 

Anya elégedetten beleszürcsölt a teájába. 

– Nagyszerű! Egyébként hogy ment a töri-kiselőadás 

arról a Popi fáraóról? 

– II. Pepi – javítottam ki morogva. – Rendben ment. 

Csak négyszer akadtam meg. 



 

 

– Ügyes vagy! – paskolta meg a térdem. – Hányast 

kaptál? 

– Ötöst. 

– Látod, mondom én, hogy Lukács unatkozni fog a 

szülőin. 

Annyira kikívánkozott belőlem, hogy ha ő megy, 

akkor az csak mostohaszülői, hogy muszáj volt 

megmarkolnom a konyhapultot. 

Igazából ez a szorító érzés még másnap is tartott, 

amikor Rebekát ismét a karateedzésére kísértem. A 

vonaton nem volt hajlandó az ablak mellé ülni, sőt, 

egyenesen az ölembe mászott, hátha felbukkan Kókusz. 

Ami a vonat indulása előtt pár másodperccel meg is 

történt. 

Úgy ki volt fulladva, hogy alig kapott levegőt. Zihálva 

zuhant le mellénk, és minden bizonnyal kókuszlevet 

izzadt, mert a szokottnál is erősebben trópusozott. 

– Majdnem lekéstem – fújta ki magát, majd egy 

lankadt intés kíséretében ránk mosolygott. – Sziasztok! 

– Kókusz! De jó, hogy jöttél! – csimpaszkodott rá 

Rebeka. Őszintén szólva kezdett megijeszteni, hogy 

Rebeka így kiszimatolta egy srác érkezését. Igaz, egy 

olyanét, aki a szárazföld Spongyabobja volt, aki egy 

kókuszdióban lakott. Vajon Spongyabob ananászszagú 

volt? Rebeka úgy gondolta, hogy Spongyabob olyan 

büdös lehet, mint az a mosogatószivacs, amit 

elfelejtettünk kicsavarni. Én úgy gondoltam, 



 

 

Spongyabobnak sóskrumpli-szaga van. Valószínűleg túl 

sok mesét néztem Rebekával. 

– Bizony jó, mert különben lekéstem volna a 

nyelvsulit. 

– Milyen sulit? – kérdezte Rebeka. 

– Olyat, ahol nyelveket tanulnak. Képzeld, én angolra 

és németre járok, mert szeretnék nyelvvizsgát tenni 

mindkettőből. 

– Hűha! – ámuldozott Rebeka, mintha tudta volna, 

hogy mi az a nyelvvizsga. – Dani nem jár nyelves 

iskolába. 

– Szegény Dani! – kacsintott rám Kókusz, mire a 

homlokomra csaptam és megráztam a fejem. 

– Mitek van? – bökött Kókusz a Rebeka által 

agyonszorongatott fotóalbumra, megkímélve engem a 

további kínlódástól, és a percek óta az oldalamba fúródó 

fotóalbumtól. 

– Ma az oviban be kellett mutatnom a családomat. 

Megnézed te is? 

– Szívesen! – csapta össze a tenyerét Kókusz. – 

Imádom a fotóalbumokat. 

Sajnos én nem osztottam lelkesedését, legfőképpen 

ennek a konkrét albumnak a látványától. Nem elég, hogy 

a borítójára ragasztott giccses műanyagkeretek 

egyikébe az én pofám került, miután egy kiadós 

hisztiroham után vigyorogva tömtem magamba valami 

gumicukrot (L. e. 4. körül, vagyis Lukács előtt, olyan 

négyéves koromban), ez volt az az album, ami 



 

 

tökéletesen reprezentálta a mi kis családunk hibrid 

mivoltát, ráadásul rámutatott arra is, hogy anyámnak és 

Lukácsnak is elég hosszú élete volt egymás nélkül. A 

születésnapi partijaim fotóiról nem is beszélve, mert 

hatodiktól kezdve mindegyiken úgy bámulom Lukácsot, 

mintha éppen népirtásra készülne. Mondjuk, lehet, hogy 

ez csak nekem tűnt fel. Egyszóval pompás album volt. 

– Ez itt Dani – ugrott le az ölemből Rebeka, amivel 

engem az ablakhoz préselt, az albumot pedig Kókusz 

kezébe nyomta. Valószínűleg Kókusz fél segge a folyosón 

lebegett. 

– Látod? – kérdezte Rebeka, mire Kókusz az én 

gumicukros képemre mutatott. Az ujja csupa festék volt, 

ami eddig fel se tűnt. 

– Ez a hörcsög? 

– Igen – kacagta Rebeka –, az Dani! 

Miután körberöhögték vagy egy tucat képemet, 

elértek anyám és Lukács esküvőjéhez (Lukács után 2-

ben), amin én néztem ki úgy, mint aki népirtásra készül. 

A gyerekkori fotóimból kiindulva azokon sokkal jobban 

hasonlítottam egy szociopatára, mint például a tavalyi 

osztályképemen. 

Rebeka alapos munkát végzett, mert a két éve 

kipurcant macskát is a család kategóriába sorolta, 

annak ellenére, hogy a macska azé a dilinyós vénemberé 

volt, akinek az udvara tele volt az év minden egyes 

napján idegesítően csipogó madarakkal. 



 

 

És persze Malackát se hagyta ki, sőt, a halaim is 

felbukkantak néhány fotó erejéig. Nagyon úgy tűnt, 

hogy amíg nem figyeltem oda, az összes guppit 

elnevezte. 

Egy idő után nem bírtam követni a kissé tág 

értelemben vett családi kört, ezért hátradőltem az 

ülésen, és behunytam a szemem. 

– És ez kicsoda? Csak nem Dani barátnője? 

Persze erre a kérdésre felnyílt a szemem. 

– Ezt a fotót egy dobozból vettem ki. Anyuka 

szekrényében találtam. 

A válaszra pedig feltornáztam magam a szűk helyen, 

és kíváncsian a fényképre lestem. Tudtommal minden 

egyes albumunk a tévé alatti szekrényben sorakozott, 

készen állva arra, hogy bármikor, bármilyen vendég 

előtt beégessenek vele. 

Kókusz hol a fotóra, hol rám nézett. Ha lett volna 

kéznél tükröm, én is ezt tettem volna, ugyanis a fotón 

álló fiú tényleg szakasztott olyan volt, mint én, de a 

lány, akit átkarolt, anyám volt olyan tizennyolc éves 

kora körül. Megismertem, mert a tablóképe fogadott, 

akárhányszor beléptem a házba. Azon a képen is 

ugyanúgy vigyorgott, mint ezen a fotón, csak itt egy 

focistadion előtt vigyorgott bele a kamerába. Hacsak 

nem építek a közeljövőben egy időgépet, hogy 

megnézzek a tizennyolc év körüli anyámmal egy 

focimeccset, akkor nem maradt más lehetőség, mint 

hogy az apám van a képen. Anya soha nem beszélt róla, 



 

 

éppen csak annyit, hogy Spanyolországban találkozott 

vele. 

Rebeka tiltakozása ellenére kivettem az albumot 

Kókusz kezéből, majd kihúztam a képet a vékony fólia 

alól. Volt rajta valami furcsa firka. Talán Rebeka műve. 

Megfordítottam. A hátulján egyértelműen anyám írása 

látszódott. Bár a toll kissé elmosódott, könnyen ki 

lehetett venni belőle a Madrid, 1999 feliratot. 

Kókusz valószínűleg megérezte az agyam 

olvadásának szagát, esetleg meglátta, ahogyan folyik 

kifelé a fülemen, mert kivette a kezemből az albumot, és 

óvatosan megkocogtatta a vállam. 

– Jól vagy? 

– Igen – mondtam halkan, miközben nagyjából 

annyira voltam jól, mint egy elgázolt macska, aminek 

már nincsenek lábai, de még látja, hogy egy kamion 

kereke éppen a megfelelő irányban halad a feje felé. 

Popompásan szarul voltam. – Jól vagyok, csak még n-

nem láttam e-ezt a képet. 

– Hiszen te vagy rajta, te buta! – fordította maga felé 

a képet Rebeka. 

– Igazad van – szúrtam zsebre az eszeveszettül 

vigyorgó szüléimét –, b-buta vagyok. 

– De ki az a lány? 

– Nem érdekes – erőltettem egy mosolyt az arcomra. 

– Miért nem m-mesélsz inkább a többi képről 

Kókusznak? 



 

 

Szerencsére Rebeka nagyjából annyi ideig tudott egy 

dologra figyelni, mint egy kiskutya, így az út hátralévő 

részében békén hagyott. Ettől függetlenül éreztem, 

ahogy a kép sarka szúrja az oldalam. 

Diósvámhatári vasútállomás,  

vasárnap 21.30 

Nem jártunk templomba, de Lukács szülei havonta 

egyszer rábeszélték anyámékat, hogy menjünk el 

közösen. Vagyis engem még nem sikerült rábeszélniük. 

Mondjuk, nem is nagyon próbálkoztak. 

Nem pikkeltek rám (bár ha tudták volna, hogy egy 

meleg csávó ül le a kanapéjukra, és eszi a süteményüket 

minden karácsonykor, talán felállítottak volna a lakásuk 

ajtaja előtt egy fülkét, amiben minden belépés előtt 

szenteltvizet fröcsköltek volna rám) vagy valami 

ilyesmi, de nem is tartottak nekem ottalvós bulikat, 

mint ahogy Rebekának, ami miatt mindig az volt az 

érzésem, hogy miattam nem kedvelik annyira anyát, 

mint amennyire megérdemelné. Ez rendre felhúzott, 

amitől olyan dadogás jött rám, hogy alig bírtam 

megszólalni. A nagyszülők szemében én voltam a 

fiatalkori ballépésének két lábon járó bizonyítéka, ami 

egy olyan vallásos családnál, mint amilyenek a Lukács 

szülei voltak, nem volt nagy előny, pláne amikor az 

esküvőre került sor. Meg az se sokat segített a 



 

 

kapcsolatunkon, hogy egyszer sípcsonton rúgtam a 

mostohaapám apját, amiért azt mondta anyámra, hogy 

nem tisztességes nő. Akkor még fogalmam se volt róla, 

mi a fost jelent a nem tisztességes, de nem tetszett, 

hogy anya sírt miatta. Azóta sok minden változott, nem 

csináltam rendszert a sípcsonton rúgásból, és 

megszületett Rebeka is, aki azonnali gyógyírként 

szolgált mindenféle sérelemre mindkét oldalról. 

Mindenesetre a „nagyszülők” óriási szívességet 

tettek azzal, hogy havonta egyszer egy egész vasárnapra 

eltüntették otthonról a családomat. Ez a szívesség a 

múltban annyit jelentett, hogy zavartalanul aludhattam 

délig, utána félpucéran kiterülhettem a kanapén, és 

fülhallgató nélkül nézhettem olyan sorozatokat, filmeket 

(és egyebeket), amiktől Rebekának még rémálmai lettek 

volna, esetleg megkérdőjelezte volna az 

épelméjűségemet. 

Ezen a vasárnapon amint kiürült a ház, kiugrottam 

az ágyamból, és anya ruhásszekrénye felé vettem az 

irányt, kezemben azzal a nyomorult fotóval, ami miatt 

azóta nem aludtam rendesen, hogy Rebeka megtalálta. 

Különben is, amikor még én voltam óvodás, festékes 

tenyérrel csináltunk tetves fákat, nem pedig a 

családfánkat kutattuk! 

A ház annyira csendes volt, hogy amikor kinyitottam 

a ruhásszekrény förtelmesen nyikorgós ajtaját, azt 

vártam, mikor lép be valaki az ajtón, és hiúsítja meg a 

szánalmas nyomozási kísérletemet. Mert nem tudtam 



 

 

máshogy nevezni azt, hogy tizenhét évesen az anyám 

gardróbjában, kockáztatva, hogy egy kósza melltartó a 

kezemhez ér, kutattam a képhez hasonló bizonyítékok 

után. Mintha az apám, akit nyilvánvalóan nem 

érdekeltem, hirtelen kiugrott volna a gondosan 

összehajtogatott pulóverek közül, és arra kért volna, 

hogy éljek vele a madridi villájában, amit a Reál 

Madridban kapott fizetéséből vett. 

Semmi ilyesmi nem történt, viszont legalább fél órán 

keresztül megpróbáltam úgy átböngészni a ruhákat, 

hogy anya ne vegye észre a zavart a szekrényben (azt is 

észrevette, amikor véletlenül kidobtam egy kiskanalat a 

szemetesbe egy teafilterrel együtt, így a kiskanalaink 

száma harmincról hirtelen huszonkilencre csökkent), 

míg végül majdnem bezuhantam tetves Narniába, a 

bezacskózott, húszéves, „valamikor még divatos lesz”, 

illetve a „valamikor még be tudom húzni majd a 

cipzárt”-ruhák rengetegébe. Lenéztem, és rájöttem, 

hogy egy cipősdobozban akadt el a lábam. Ahogy 

letelepedtem a szőnyegre, és felnyitottam a doboz 

tetejét, legszívesebben pofán rúgtam volna magam. Hát 

persze, ha még Rebeka is megtalálta azt a fotót, akkor 

anya nyilván nem fektetett túl sok munkát abba, hogy 

elrejtse, következésképpen nem akarta annyira 

eltitkolni a doboz tartalmát. Popompás. 

Viszont ahogy óvatosan és pontos sorrendben 

kirámoltam belőle, rájöttem, hogy azért nem kellett 

vennie a fáradságot hozzá, mert a levelek, amik benne 



 

 

voltak, nem magyarul, hanem spanyolul íródtak. 

Legalábbis a gugli fordító szerint. 

Volt benne még néhány jegy Reál Madrid-meccsekre, 

egy ránézésre is atomjaira hulló szárított rózsa meg egy 

kulcs, ami talán a villa bejárati ajtaját nyitja. Le kéne 

szakadnom a viliázásról. Meg igazából erről az egész 

kutakodásról. 

– Bassza meg – motyogtam megsemmisülve a levelek 

fölött görnyedve, amikor rájöttem, mennyivel 

egyszerűbb lenne a dolgom, ha már az anyámnak is 

lehetősége lett volna kiposztolni az életének minden 

apró részletét a Facebookra vagy az Instagramra. Ha azt 

a nyomi fényképet a Facebookra töltötte volna fel, és 

megjelölte volna rajta az apámat, akkor tudnám a nevét, 

ráírnék, és… 

És akkor mi lenne? Mert biztos nem meghívás egy 

madridi villába vagy egy focimeccsre. Amúgy meg mit 

bizonyít egy fotó, amin az anyám van egy vadidegen 

csávóval, aki történetesen ugyanúgy néz ki, mint én? De 

ha nem bizonyítana semmit sem, akkor miért tartaná 

egy cipősdobozban elkülönítve a többi fotótól? Hiszen az 

első fiújával készült fotó is bekerült az albumba, igaz, a 

cikis fotók feliratú fül mögé. 

Dühösen belerúgtam a dobozba, és addig ültem a 

spanyol levelekkel körbebarikádozva, mígnem anyámék 

vissza nem értek a kötelező nagyszülői látogatásból. 

Sietve visszapakoltam a dobozt, betettem a szekrénybe, 



 

 

és éppen bekanyarodtam a konyhába, amikor megjelent 

előttem Lukács. 

– Te még mindig alsógatyában vagy? – kérdezte 

mindenféle rosszindulat nélkül, amiből normális 

esetben mindig sikerült valamiféle támadást 

kihallanom, ám kivételesen vállat vontam. Attól féltem, 

hogy ha válaszra nyitnám a szám, akkor 

összegabalyodna a nyelvem. De attól talán jobban 

tartottam, hogy Lukács puszta látványától kicsúszik a 

számon a szándékom, miszerint megkeresem az apámat. 

Még akkor is, ha utcaseprő, rúdtáncos, focista, vagy a 

tököm tudja, mivel foglalkozik. 

Aznap este szükségem volt arra, hogy ne Madridra, 

és legfőképpen a hozzá köthető dolgokra gondoljak, 

ezért ismeretségünk óta először én hívtam fel Szilárdot, 

hogy lógjunk kicsit az utcán. Tudtam, hogy Szilárd, 

akinek se hobbija (nem tudom, hogy mások csúfolása 

annak számít-e, de azt rendszeresen űzi), se barátnője, 

se leckéje (valamiért soha nem volt neki), se a hogyléte 

felől érdeklődő családja, és igazából rajtam kívül más 

barátja se volt, már akkor is az utcán tartózkodott, 

amikor én még csak fontolgattam, hogy nekem is ott a 

helyem. 

Diósvámhatár csendes volt este (mikor nem volt az), 

valamelyik ház mögül kecskék mekegtek, az állomás 

melletti kis parkban pedig három macska ült az egyik 

pádon. Napközben általában hatan voltak. Akárhányszor 

elmentem mellettük, a fejük mozgása követte a 



 

 

lépteimet, amitől mindig az volt az érzésem, hogy ezek 

tudják, hová készülök, honnan jövök, és még meddig 

élek (tényleg túl sok mesét néztem Rebekával). Bár este 

csak hárman ültek ott, a gyér fényben megcsillanó 

szemüktől ez az érzés még jobban felerősödött, egyben 

magyarázatot adott arra, hogy a Punnyadóból a parkon 

keresztül hazafelé mászó részegek miért állítják annyira 

biztosan, ördögök tanyáznak a parkban. 

Minden gyerek Macskaerdőnek hívja a parkot, 

néhány gyökér pedig nyilvános vécének, így nemcsak a 

macskáktól tartottam, hanem az utamba tévedő 

vizeletfoltoktól és egyéb guszta dolgoktól is. 

Azt hiszem, az egész rendszerrel az a probléma, hogy 

bár a parkot jó szándékkal telepítették Diósvámhatár 

központjába, a tereprendezők nem számoltak azzal, 

hogy a Punnyadóból kimászó vagy feltámadó részegek 

útját keresztezi hazafelé, így az se volt ritka, amikor egy 

alvó férfin esett át az ember, ami mindig nagyobb 

meglepetés volt, mint egy kupac szar a kedvenc 

surranom talpán. 

Ha egyszer polgármester lennék, az lenne az első 

intézkedésem, hogy a park köré építenék valami 

kerítést. Elég lenne egy ötvencentis is. A részegeket már 

az megállítaná, bár valószínűleg az önkéntes tűzoltók 

minden szombat és vasárnap reggele azzal indulna, hogy 

lehámoznák a kerítésre akadt tagokat. 



 

 

Ezen a popompásan meghitt helyen találkoztam 

Szilárddal, akinek az első dolga az volt, hogy elkergette 

a pádon lustuló macskákat. 

– Mizu? – csapott a hátamra, amit azóta csinált, 

amióta elmondtam neki, hogy meleg vagyok, és nem 

akart kezet rázni velem. Mintha attól tartott volna, hogy 

kézrátétellel átváltoztatom retikül- és 

romantikusvígjáték-imádó zombivá. 

– Unatkoztam otthon – vontam meg a vállam. 

– Otthon csak azt lehet – ugrott fel a padra, majd a 

mellénye zsebéből előhúzott egy üveget. Le mertem 

volna fogadni, hogy nem rostban gazdag, 

százszázalékos, bionarancslé lötyögött benne. 

– Igyál! – nyújtotta felém, mintha óriási szívességet 

tenne azzal, hogy megkínál a pincéjükben pancsolt 

piával, amitől lehet, hogy helyben megvakulok. 

Én meg beleittam, mert ha megvakulok, akkor soha 

többé nem látom azt a képet, és még ez is simán belefért 

volna a balszerencsés baba klubtagságiba. 

Leültem a padra. Nem vakultam meg, de amilyen íze 

volt annak a szarnak, simán ihattam volna Rebeka 

specialitásából, a sárturmixból, amit frissen metélt 

tyúkhúrral ízesített. 

Visszaadtam az üveget Szilárdnak, aki módszeresen 

megtörölte az üveg száját, majd ivott belőle két kortyot, 

és, irgalmas istennek hála, visszasüllyesztette a 

zsebébe. Belegondolni is ijesztő volt, miféle cuccok 

lapulhatnak még ott. 



 

 

– Nagy terveim vannak – jegyezte meg Szilárd, és ha 

a gusztustalan piától még nem fájt a gyomrom, ettől a 

kijelentésétől mindig rákezdett. 

Mert amikor nagy tervei voltak, az általában mindig 

sebekkel, szobafogsággal, internetmegvonással járt, no 

meg csalódott sóhajtásokkal anyám részéről, és 

megannyi új jegyzettel Lukács 100+ ok miért lenne jobb 

Dani nélkül füzetébe. 

– Miféle terv? – kérdeztem óvatosan. 

– Az eddigi legjobb! – ordította az arcomba. 

Ha a piától nem szenvedtem agykárosodást, akkor a 

lehelete biztosan behozza a lemaradást. 

Ezután magunk mögött hagytuk a parkot és a 

Punnyadó környékét, majd elindultunk a vasútállomás 

felé, hogy Szilárd a kedvenc tevékenységének élhessen, 

vagyis letéphesse a hirdetőtáblák posztereit, meg 

kiélhesse művészi hajlamait, és pöcsöket firkáljon a 

váróterem ablakaira. 

Ahogy a nagy művész a hatodikat vitte vászonra, 

befutott a 21.30-as vonat, és kinyílt a váróterem ajtaja. 

Legnagyobb meglepetésemre Kókusz lépett ki rajta, 

csillogós edzőcipőben, csíkos nadrágban és az ismerős 

farmerdzsekijében. Neonsárga hátizsákja a vállán 

lógott. 

– Nocsak, a sok farokkal megidéztünk még egy buzit! 

– vihogott Szilárd, aztán felém fordult. – Gyere, 

menjünk, mielőtt rájön, hogy te is az vagy, és még fel 

akarna szedni. 



 

 

Kókusz felvonta a szemöldökét, amolyan „te ezzel 

lógsz” stílusban, majd a fejét csóválva felszállt a 

vonatra. Legszívesebben én is vonatoztam volna, de 

ehelyett követtem Szilárdot, hogy még több műremeket 

hagyjon hátra az utókor számára. Ezúttal a 

buszmegállóban. 

Diósvámhatár-Budapest vasútvonal,  

szerda 15.30-as járat 

Legújabban azt terjesztették rólam a suliban, hogy egy 

jégkorival kivágtam a kishúgom veséjét és eladtam, 

hogy az árából vegyek magamnak egy e-cigit. Ha ez meg 

is történt volna, akkor biztosan nem arra költőm a 

pénzt. Igazából egy profi mikrofonra fájt a fogam, de 

szerintem annak az árához mindkét vesére szükségem 

lett volna. 

Egyébként Rebeka egy vesével született, és eléggé 

kedveltem is, így nem hiszem, hogy az ő veséjét vágtam 

volna ki. Jégkorcsolyám meg nem volt. Különben is, 

miért esnék neki valakinek jégkorcsolyával, ha volt egy 

tökéletesen felszerelt konyhánk? És miért feltételezik 

rólam, hogy e-cigit szívok, amikor még rendes cigivel se 

látott egyikőjük se? 

Mondjuk, ebben a feltételezésben még mindig több 

volt a logika, mint amikor azt beszélték, hogy a saját 



 

 

nyelvemet vágtam ki, hogy pecsenyét süssek belőle. 

Mégis miért sütnék pecsenyét bármilyen testrészemből? 

Nagyon reméltem, hogy ezek a pletykák elkerülik a 

tanárok figyelmét, mert semmi kedvem se volt ahhoz, 

hogy Lukácsnak magyarázzam, miért hiszik rólam, hogy 

szociopata vagyok. 

Mintha nem lett volna elég, hogy nemcsak 

balszerencsés baba voltam, hanem az a gyerek is, akit az 

anyja pénz helyett hozott haza külföldről. Bár ezt csak 

faluhelyen terjesztették, és paradox módon ez a duma 

abban a minutumban megszűnt, ahogy Lukács feleségül 

vette az anyámat. Hirtelen a fogorvos fia lettem, és 

megmondom őszintén, néha hiányzott, hogy 

tizenharmadik havi bónusznak hívjanak. 

A popompás veseárus-pletyka infón ütötte fel a fejét. 

A fizika/infó/ éppen mire van szükség tanárunk olyan 

beleéléssel ecsetelte az Excel táblázat ismeretének 

fontosságát, mintha az első olyan szexuális élményéről 

mesélne a haverjainak, amiben egy másik ember is részt 

vett. Összeesős Lea mellettem ült és szakadatlanul 

körmölt, mintha ezzel a tudással később megmentené a 

világot valami aszteroida becsapódásától, Gabi pedig 

fekete kapucnijának zsinórjait húzta, amíg csak az orra 

látszott ki. Szinte viszkettek az ujjaim azért, hogy 

meghúzhassam, amikor az osztály Facebook-oldalán 

megjelent a történet egy véresre photoshoppolt 

jégkorcsolya kíséretében. Tudtam, hogy az a gyökér 

Bence írta, aki egyrészt előszeretettel szekálta Leát, 



 

 

Gabit és engem, másrészt nagyon úgy tűnt, hogy 

Stephen King babérjaira tör. Mármint ami a rólam 

kitalált horrortörténeteit illeti. Egyszer még sokra viszi 

a horrorirodalom berkein belül. Es amilyen görény alak, 

valószínűleg még sikerül is neki. 

A termen végigsöprő, erőteljesen kitörni készülő 

nevetéshullám miatt a tanár végül lekapcsolta a netet, 

ami azonnal véget vetett a felhőtlen jókedvnek, és olyan 

erőszakkal rángatta vissza az osztályt az Excel 

varázslatos világába, amilyenre csak egy kockás inget 

viselő, százötven centi magas fizikatanár képes, aki 

hobbiból döglött varangyokba vezet áramot. 

Én csupán Bencébe vezettem volna áramot, de csak 

annyit, amennyitől megváltozik a személyisége és 

kevésbé lesz tapló. Bár ahogy hátrafordultam és a 

büszkén vihogó pofájára néztem, rá kellett jönnöm, 

hogy még nem találták fel azt a módszert, ami képes 

lenne Bencéből legalább harminc százalékban 

elviselhető embert faragni. 

Amikor aznap délután megálltam Rebekáért az 

oviban, hogy visszaszambázzak vele Budapestre a 

karateedzésére, kiderült, hogy ő is hasonló 

problémákkal küzd. Mármint nem akart senkibe se 

áramot vezetni, de alaposan ki volt akadva az egyik 

fiúra, amiért nyúlnak csúfolta a copfjai miatt. 

– Miért nem karatéztad le? – viccelődtem, miközben 

a Budapestre tartó vonatra vártunk. 



 

 

– Anyu és apu azt mondták, hogy az oviban senkit se 

szabad lekaratéznom. 

– Ó – vakargattam meg a nyakam. Nem voltam nagy 

szakértője a konfliktusok békés megoldásainak. – Oké. 

Akkor legalább elmondtad az óvó néniknek? 

– Nem, séta közben karatéztam le, mert akkor nem 

az oviban voltunk. Szerinted jól csináltam? – nézett rám 

tanácstalanul. És erre mit mondhatna az ember? 

– Az óvó nénik látták? 

Rebeka a talajt bámulva bólintott. 

– És mit szóltak? 

– Azt, hogy verekedni sehol se szabad. És ezen a 

héten már nem kapok desszertet – tette hozzá 

szomorúan. 

– Szigorúak ezek az óvó nénik, de abban igazuk van, 

hogy nem szabad verekedned. 

Rebeka csüggedten lehajtotta a fejét. Még a Peppa 

malacos sapkája alól kilógó copfjai is lehangoltnak 

tűntek. 

– Tudod, mit? – guggoltam le elé. – Ha az a fiú 

csúfolni fog, akkor szólj nekem, majd én lekaratézom! 

– De te nem is tudsz karatézni! – csodálkozott 

csillogó szemekkel Rebeka. 

– Majd megtanítasz, és utána lekaratézom. 

– Jó! – lelkendezett egy helyben ugrándozva, mire 

felálltam, és mielőtt nagy örömében csinált volna 

valami hülyeséget, mondjuk, egy rossz fokban 



 

 

kivitelezett pörgőrúgást, amitől a síneken landol, 

megfogtam a kezét. 

– De csak akkor karatézom le, ha gonoszkodik veled 

az a fiú. 

Ez volt az én filozófiám. Lórit, Diósvámhatár 

legnagyobb tahóját (Szilárd mellette szentnek tűnt) is 

csak akkor vertem meg, amikor azt mondta Lukácsra, 

hogy egy kurvapecér. Mármint bármennyire is a falra 

mászok a fogorvosunktól, senki ne mondjon ilyet anyám 

férjéről. 

Rebeka elszántan bólogatott, én meg arra gondoltam, 

hogy ha Lukács fülébe jut a mai eset, akkor megint 

megnyitjuk a „Rebeka túl kicsi ahhoz, hogy karatéra 

járjon” vitát. 

– Kit karatézol le? – bukkant fel olyan hirtelen 

Kókusz, hogy a szaga kivételesen nem tudta megelőzni. 

De azért beérte. 

Ezek után még arra se volt időm, hogy átgondoljam 

utolsó találkozásunk balszerencsés körülményeit, mert 

befutott a vonat, és Rebeka az én kezemet lecserélve 

Kókuszéra vele szállt fel. Némi fáziskéséssel – hiszen 

Rebeka ismét lecserélt egy nevetséges ruhákban feszítő, 

kókuszszagú tagra – utánuk mentem. Mire leültünk a 

szokásos helyünkre, addigra Rebeka a legapróbb 

részletekbe menően (nekem nem is mesélte, hogy Áron, 

akit lekaratézott, dínós zoknit vett fel) beavatta Kókuszt 

az óvodai élet kegyetlenségeibe. 



 

 

Kókusz figyelmesen bólogatott, ahol kellett, ott 

rosszallóan sóhajtozott. Engem meg szinte végig a 

röhögőgörcs kerülgetett. 

– Remélem, azért vannak barátaid az oviban? – 

érdeklődött Kókusz halál komolyan. 

– Igen, Erik felajánlotta, hogy beleköp Áron 

uzsonnájába, Dorka meg azt mondta, hogy ellopja a 

desszertjét, és nekem adja, de lebeszéltem őket róla. Én 

akartam elintézni. 

– Hűha! – kapott a szájához Kókusz. – Akkor nagyon 

jó barátaid vannak! 

– Igen – bólogatott Rebeka büszkén. – De Dani a 

legjobb barátom. És neked vannak barátaid? 

Kókusz elővette a telefonját, és egy szőke lányt 

mutatott Rebeka felé. A lány egy nagyon bő pulóvert 

viselt, ami úgy nézett ki, mintha légypapír lenne, amire 

vagy száz légy ragadt volna rá. Szőke hajában pedig lila 

csíkok látszódtak. És én még azt hittem, hogy Kókusz 

néz ki úgy, mint egy posztapokaliptikus különc, aki 

éppen akkor szenved átmeneti vakságban, amikor reggel 

ruhát választ magának. 

– Ő itt Olívia, a legjobb barátnőm. 

– Hűha! – kapaszkodott Kókusz karjába Rebeka, 

miközben felé fordult. – Az én hajamban is lehetnek lila 

csíkok? 

– Az apádtól kérdezd – húztam vissza kissé Rebekát, 

mielőtt kilökte volna Kókuszt az ülésről. 



 

 

– És Daninak vannak barátai? – kérdezte Rebekától, 

ám közben egyértelműen rám nézett. Pontosan úgy, 

ahogy a múltkor, amikor Szilárd majdnem egy pöcsöt 

fújt az arcára. Popompás. 

– Van neki – pattogott az ülésen Rebeka, majd a 

szájához emelte a kezét, és úgy folytatta. – De én nem 

szeretem. 

Nagyon édes volt, vagy mi, amiért azt hitte, hogy a 

suttogáshoz elég annyi, hogy a szánk elé tesszük a 

kezünket. 

– És miért nem szereted? 

– Mert a múltkor azt mondta Danira, hogy egy fasz. 

Majd leestem a székről. 

– R-rebeka! Tudod, kik mondanak ilyen csúnya 

szavakat! 

– Bocsánat – tördelte a kezét a kislány bűnbánóan. – 

Tudom, hogy csak a csúnya emberek mondanak csúnya 

szavakat. 

Ez már Kókusznak is sok lehetett, mert kivörösödött 

az arca a visszafogott nevetéstől. Végül sikerült 

kordában tartania. 

– Akkor ez a Dani barátja csúnya ember lehet – 

köszörülte meg a torkát. 

– Szilárdnak hívják – jegyeztem meg. – És tényleg 

nem egy főnyeremény. D-de az egyetlen, aki nem 

Dadaninak hív. 

– Ha Szilárd az, aki a múltkor majdnem az arcomba 

fújt a festékspray-jel, akkor tényleg egy tahó. Pedig a 



 

 

Dani nagyon kedves, igaz, Rebeka? Lehetnének jobb 

barátai is. Mert inkább nevezze valaki Dadaninak, mint 

f… – Kókusz a kislányra nézett –, mint annak a csúnya 

szónak. 

Rebeka heves ühümözések kíséretében bólogatott. 

– Én nem hívom Dadaninak, és Malacka se hívná így! 

– Malacka? – nézett kérdőn Rebekára. 

– A kövér kutyus, akit anyuval mindig 

megsimogatunk. 

– Rebeka, szerintem Kókusz emberbarátokra gondol 

– mosolyogtam, miközben sutyiban Kókuszra néztem és 

megráztam a fejem. 

– De Malacka aranyos, és Áronnál és Szilárdnál 

sokkal jobb barát is – erősködött Rebeka, és igazából 

ebbe nem is tudtam belekötni, leszámítva azt az apró 

gikszert, miszerint Malacka nagy valószínűséggel nem 

tudná megbeszélni velem a Forma 1 aktuális állását, 

esetleg a világ őrült történéseit. Egyébként teljesen 

nyitott voltam mindenféle barátságra. Mármint ha 

valaki hozzám mert volna szólni. És azt a rohadt, ez 

aztán a szánalmas kifogás. 

Diósvámhatár-Budapest vasútvonal,  

szerda 15.30-as járat 

Valamikor tizenkét éves koromban felfedeztem a 

YouTube-on egy csatornát, ahol egy rémesen dadogó 



 

 

srác kommentálta életének minden egyes mozdulatát. 

Még azt is, amikor a klotyón ült, bár azt az epizódot 

gyorsan letiltották. Egy idő után csak hanganyagokat 

tett fel, így elég érdekes volt az a rész, amikor kolbászos 

rántottát sütött a papagájával, aki szintén dadogva 

utánozta a szavakat. Nagyjából tíz percen át csak azt 

lehetett hallani, hogy edényekkel csörömpöl, amit 

csupán Betti papagáj tört meg egy károgós ku-ku-kurva 

anyád rikoltással. 

A kedvencem mégis az volt, amikor Pepeteeke (így 

hívták a csatornáját) beiratkozott nyelviskolába, hogy 

megtanuljon finnül, mert ki akart költözni 

Finnországba. Helsinkit mindig Hehelsinkinek mondta, 

amitől az egész úgy hangzott, mintha kinevetné a saját 

dadogását. 

Végül a YouTube törölte a csatornát, mert akadt egy 

kis jogi probléma abból, hogy Pepeteeke engedély nélkül 

készített hang-felvételeket a nyelviskolában, a gimiben, 

ahová járt, a boltban, egy nyilvános slozin… És még egy 

csomó bizarr helyen, ami sok embernél kiverte a 

biztosítékot. 

Én bírtam Pepeteekét, mert a dadogás ellenére 

annyit beszélt, amennyit én valószínűleg egész 

életemben nem fogok, sőt, ha kiderült volna, hogy 

születésemkor valamiféle genetikai módosítást végeztek 

rajtam, aminek köszönhetően kilenc életem van, nos a 

kilenc életemben se beszéltem volna annyit. Pedig 

szerettem volna rádiós lenni, leginkább az éjjeli sávban. 



 

 

De ez a több évnyi logopédus után is valószerűtlennek 

tűnt. És nem azért, mert annyira zavart volna, hogy 

néha meg kellett állnom beszéd közben, hogy 

összeszedjem magam, hanem azért, mert be voltam 

szarva attól, hogy ha egyszer megállok, nem leszek 

képes tovább folytatni. És ez egy élő adásban elég 

balszerencsés dolog. Éppen ezért szerettem volna 

Pepeteeke példáját követve podcastokat készíteni (oké, 

erős túlzás podcastnak nevezni azt, amikor valaki müzlit 

töm a szájába, és közben megpróbálja a világot sújtó 

műanyagproblémát analizálni), amit meg tudtam vágni, 

így fel se tűnt, ha néhány szó előtt hosszúra nyúló 

szünetek tátongtak, mint például az aznapi 

biológiafelelésemben. Az a helyzet, hogy ez még így is 

kevésbé volt gáz, mint, mondjuk, összeesni felelés 

közben. És még ennél is kevésbé, hogy annak a 

szerencsétlennek kellett elmondani a suli hagyományos 

jótékonysági vásárát megnyitó beszédet, aki összeesik 

egy egyszerű kiselőadás közben. Ennek ellenére vacakul 

éreztem magam, ami miatt elég rossz hangulatban 

érkeztem haza, mielőtt elmentem volna az oviba 

Rebekáért. 

Ahogy kiléptem a cipőmből, és bevágtam a 

hátizsákomat a nappali sarkába, Lukáccsal találtam 

magam szemben, aki szigorúan lepisszegett, majd a 

kanapé felé mutatott, ahol anya egy óriási pokrócba 

csavarva aludt. 

– Ma kicsit rosszul érezte magát – mondta Lukács. 



 

 

Már a nyelvem hegyén volt, hogy akkor inkább 

otthon maradunk vele Rebekával, ám Lukács beelőzött. 

– Lemondtam a mai időpontokat, úgyhogy itthon 

maradok vele. 

– Oké – mondtam, majd annak ellenére, hogy baromi 

éhes voltam, és még volt vagy egy órám, míg Rebekáért 

kellett mennem, visszahúztam a cipőmet, zsebre raktam 

a mobilomat és a pénztárcámat, majd kihátráltam a 

házból. 

Az élelmiszerboltban vettem egy zacskó paprikás 

chipset, majd, mint valami perverz gyerektolvaj, az 

óvoda kapujával szemben várakoztam, és az egész 

zacskó chipset beporszívóztam. Popompás program volt. 

– Mit szólnál hozzá, ha ma az edzésed után beülnénk 

valahová enni? – kérdeztem Rebekát úgy fél óra múlva, 

miközben az öltözőben a fejére húztam a sapkáját. 

– Együnk pizzát! – visította, mire az öltözőben 

tömörülő összes kölyök követte a példáját. Még akkor is 

ment a pizza, pizza, pizza kántálás, amikor már jócskán 

elhagytuk az ovit, és az állomás felé tartottunk. 

Gondolom, az unokákért járó nénik a pizzára uszítást is 

hozzáírják majd az Antikrisztus legújabb támadásai 

közé. 

– Szereted a pizzát? – nyaggatta Rebeka a vonaton 

Kókuszt, és igazából én már meg se lepődtem azon, hogy 

találkoztunk vele. Jó kis rendszer volt ez, mert addig se 

engem nyaggatott olyan életbe vágóan fontos 



 

 

kérdésekkel, mint amilyen ez is volt. Bár Kókusz aznap 

egy kicsit fáradtnak tűnt. 

– Igen, a tonhalas a kedvencem – mosolygott fáradt 

szemmel, két vállroppantás közepette. 

– Azt én is szeretem! 

– Nincs olyan pizza, amit te ne szeretnél – paskoltam 

meg a hasát viccelődve. 

– Igazából ezzel én is így vagyok – ismerte be Kókusz 

elgondolkodva. – Nem is tudom, hogy létezik-e olyan 

étel, amit ne szeretnék. 

– Dani nem szereti a csokitortát! – mutatott rám 

Rebeka ítélkezőn, mintha e miatt a tény miatt le akarna 

küldeni a vonatról. 

– Hogy nem lehet szeretni a csokitortát? – tátotta el 

a száját Kókusz, mire megvontam a vállam. 

– A gyümölcsöset és a vaníliásat szeretem. De a 

csokitorta túl csokis. 

– A csokit se szereted? 

– De igen, csak nem tortában. 

Kókusz kissé túlszínészkedve sóhajtott fel, mire 

Rebeka halkan kuncogni kezdett. 

– Hűha! Már azt hittem, hogy véget kell vetni a 

barátságunknak! 

Elég nagylelkű gesztus barátnak nevezni valakit, 

akinek a húga nem tudja befogni. 

– Ha anyu megengedi, hogy használjam a sütőt, 

akkor olyan csokitortát sütök majd, ami Daninak is 

ízleni fog – mondta Rebeka eltökélten Kókusznak. 



 

 

– Csak nem cukrász akarsz lenni, ha megnősz? 

– Nem, hétköznap karatemester leszek, hétvégén 

meg hercegnősebész – válaszolta lazán, mintha csak azt 

mondta volna, hogy állatorvos vagy focista lesz, ahogy a 

diósvámhatári gyerekek nagyjából 98 százaléka 

tervezte. 

A szemem forgatva konstatáltam, hogy végül is az én 

podcas-tos, rádiós terveim se bizonyultak kevésbé 

megvalósíthatónak. És ahogy Rebeka ollóval műtötte a 

hercegnő Barbie-kat (mert nála a hajvágás is műtétnek 

számított), én úgy ültem be a ruhásszekrényembe, hogy 

semmilyen zaj ne zavarja meg a falusi élet vicces 

oldalairól szóló eszmefuttatásaimat. Szóval hajrá, 

Rebeka! Legyél karatemester/hercegnősebész. 

– És te mi leszel, ha nagy leszel? – rántott egyet a 

kislány Kókusz farmerdzsekijének ujján. 

– Én olyan meséket akarok majd csinálni, mint a 

Medvetesók. 

– De jó! 

– Ugye? És Dani mi lesz, ha nagy lesz? – nézett rám 

Kókusz Rebeka két copfja között. 

Igazából nem is akartam, és nem is tudtam volna 

válaszolni, mert ott ült közöttünk valaki, aki úgy vélte, 

mindent tud rólam. 

– Dani néha a telefonjába beszél, de nem hív senkit. 

Baszki! Asszem, kissé alábecsültem a leendő 

karatemester/hercegnősebészt. 



 

 

– Csak a-azért – tettem fel a kezem, mint akinek egy 

pisztolyt nyomnak a nyaki ütőerébe (szerintem az érzés 

nagyjából hasonlított arra, amit amiatt éreztem, hogy 

meg kell osztanom valakivel egy ennyire személyes 

részét az életemnek, annak érdekében, hogy az illető ne 

nézzen totális félkegyelműnek) –, mert szeretnék egy 

po-podcastot csinálni. 

Basszus, ez totál úgy hangzott, mintha popódcastot 

mondtam volna. 

– Ahá! – hajolt előre Kókusz, hogy rám lásson. – 

Akkor youtuber akarsz lenni. 

– Nem igazán – húztam el a szám. – Csak a da-

dadogásommal nem sok esélyt látok arra, hogy rádióban 

dolgozzak. 

Kókusz oldalra döntötte a fejét, és összevonta a 

szemöldökét. Úgy nézett ki, mint aki éppen 

visszapörgeti magában az összes eddigi 

beszélgetésünket. Valószínűleg így is tett. 

– Nekem nem tűnt fel, hogy dadogsz – szólalt meg 

végül. 

– Akkor g-gratulálj a logopédusomnak! – fontam 

össze a karom magam előtt. – Az ő érdeme, d-de a 

rádiózás akkor is nehéz lenne. Pontosan b-beosztott 

műsoridővel dolgoznak, ahol nem engedhetem meg m-

magamnak azt, hogy hosszabb szünetet tartsak két szó 

között, ha elakadok. 

– Oké, most észrevettem, hogy néha elakadsz – 

ismerte el Kókusz. – Miért van ez? 



 

 

– Mert ideges lettem. O-olyankor nehezebben tudom 

kontrollálni. 

– Akkor ne legyél ideges. 

Ha! Mintha ez olyan egyszerű lenne. Ettől csak még 

jobban felhúztam magam, de Kókusz nem hagyta 

annyiban a dolgot. Nyilván az a fajta ember volt, aki 

tudta, hogy ha bottal piszkálja a krokodilt, az le fogja 

harapni a kezét, de már előzetesen eltervezte, hogyan 

fogja fél kézzel felvenni a hátizsákját, amibe még több 

botot tesz, hogy még több ragadozót piszkálhasson. 

Popompás alak, mondhatom. 

– Szerintem az lenne a legjobb, ha megszoknád az 

idegesítő helyzeteket. 

– Igazad van, szerencsére t-te segítesz benne – 

morogtam magam elé. 

És amikor azt hittem, hogy ezzel sikerül elüldöznöm, 

Kókusz csak nevetett, majd az addig szótlanul fülelő 

Rebeka is nevetni kezdett. És nem azért csatlakoztam 

hozzájuk, mert hirtelen nevetségesnek tűnt ez az egész 

helyzet, hanem azért, mert máskülönben Rebeka 

megsértődött volna. Tényleg csak emiatt. 

Diósvámhatár-Budapest vasútvonal,  

szerda 15.30-as járat 

Ahelyett, hogy anyámék a tíz éve házasok zéróval 

egyenlő, halálraítélt romantikus életét élték volna, 



 

 

Lukács minden második hét szombatján elvitte anyámat 

egy vacsorára, ahonnét mi, gyerekek szigorúan ki 

voltunk tiltva. (Viszont valószínű, hogy így került 

kilátásba a két új gyerek. Gyorsan egy vödröt, mindjárt 

hányok!) Ilyenkor általában Rebeka a nagyszülőknél 

aludt, én meg kivételesen nem a szekrényben 

készítettem a hangfelvételeimet, hanem az íróasztalom 

kulturált körülményei között (amennyiben egy csomó 

témaötlet millióféle papírra felírt jegyzetei, kupak 

nélküli szövegkiemelők holttestei, hangosan zörgő 

csokipapírok és mérges kígyónak tűnő megtört 

fülhallgató zsinórok közt való könyöklést annak lehet 

nevezni). 

Vagyis így teltek ezek a szombat esték egészen 

mostanáig. Mivel anyát már az is lefárasztotta, ha 

Rebekával elsétált a három házzal odébb hízó 

Malackáig, amiről semmi esetre se volt hajlandó 

lemondani, Lukács úgy döntött, hogy a romantikus 

vacsorát bizonytalan ideig otthon szervezik meg. 

Aminek a látványától én meg bizonytalan ideig nem 

tudtam úgy bemenni a konyhába, hogy ne legyen 

hányingerem. 

Mindenesetre nekem kellett volna távol tartanom 

Rebekát a konyhától, ami annyira volt könnyű, mintha a 

Good Mythical Morning-os tagokat akartam volna távol 

tartani a gusztustalanul elkészített kajáktól, vagy, 

mondjuk, James Marriottot egy youtuber irodalmi 

kitérőjétől. A Medvetesók-maratonnal, sőt még egy 



 

 

pokrócerődítménybe rejtett édességes dobozzal se 

tudtam lebeszélni arról, hogy a konyhaajtó melletti 

fikusz mögül kémkedjen. És bár lehet, hogy isteni 

karatemester/hercegnősebész lesz belőle, az életéért se 

tudna sokáig csendben maradni. 

Én jó gyerek voltam, megpróbáltam észrevétlenül 

benyúlni az ajtón, és a lábánál húzva visszatoloncolni a 

nappaliba, de akárhányszor a megengedett terepre 

került, szinte pillanatokon belül visszakúszott. A végén 

szerintem az is tetszett neki, amikor a bokájánál fogva 

került vissza a pokrócerődítmény fogságába, úgyhogy 

egészen addig szélmalomharcot vívtam egy hatévessel, 

amíg Lukács meg nem unta a dolgot, és szíveskedett a 

háztartás tizennyolc éven aluli tagjait is asztalhoz 

invitálni. 

– Szóval – pakolt egy orbitális adag zöldséges 

lasagnét a tányéromra van valami, amit tudnom kéne a 

szülői előtt? 

– Ha szóba hozzák a németest, nem miattam kapott 

szívrohamot – vettem át tőle a gőzölgő finomsággal teli 

tányért. Ha, mondjuk, egy rabló azt kérte volna, hogy 

mondjak egy indokot arra, miért ne lője le Lukácsot, 

valószínűleg azt mondtam volna, hogy rohadt jó 

zöldséges lasagnét csinál. Meg gombás rizottót. Meg 

fokhagymás sültet. Meg almás pitét. Meg egy csomó más 

kaját. 



 

 

Anya töltött nekünk üdítőt, Lukácsnak meg egy pohár 

bort. Lukács belekortyolt a borba, majd hozzálátott az 

ételhez. 

– Rám soha nem volt panasz – mondta. – A 

szüleimnek mindig azt mondták a tanárok, hogy nálam 

unalmasabb gyerekkel még nem találkoztak. 

Lukács, a szent szavainak hallatán megpróbáltam 

ellenállni a szinte elviselhetetlenül erős szemforgatási 

kényszernek. 

– Én jó gyerek vagyok? – kérdezte Rebeka a fogai 

közé tapadó brokkolidarabokkal. Anya és Lukács 

egyszerre mosolyogtak rá. Nyilvánvaló volt, hogy 

Rebekát még mindig bántotta, hogy sípcsonton rúgta, 

elnézést, lekaratézta Áront. Bár a desszertfelfüggesztés 

megszűnése egyértelműen enyhítette lelkiismeret-

furdalását. Egyébként Lukács meglepően higgadtan 

fogadta a dolgot. Kivételesen nem kezdett bele az „én 

megmondtam, hogy nem kellett volna engedni, hogy 

karatéra járjon a gyerek” című retro slágerbe, ami 

eleinte elég magas nézettséget hozott neki, de idővel 

(ahogy Rebeka egyre lelkesebben járt edzésekre) 

megkopott a feliratkozók száma. Jobban belegondolva 

mostanában kifejezetten került minden olyan témát, 

ami egyébként általában veszekedésbe torkollott. Talán 

anyát próbálta kímélni. 

– Nagyon jó gyerek vagy – simogatta meg Rebeka 

fejét Lukács. – De képzeld el, anyukád nagyon rossz 

gyerek volt. 



 

 

Rebeka az új infó hallatára kikerekedett szemmel 

letette a villáját, és feltérdelt a székre. 

– Tényleg? 

– A tanárok állandóan panaszkodtak rá. 

Anya zavarában a szalvétájába temette arcát. 

– Azért annyira nem volt vészes! 

– Igazi focihuligán voltál, Brigi! – nevetett Lukács. 

Amint meghallottam a focihuligán szót, rögtön az a 

stadionos kép jutott az eszembe, ami most valahol az 

íróasztalom fiókja mélyén, a régi telefonok, kiszáradt 

tollak alatt lapult. Ott, ahová még az anyám se merte 

bedugni a kezét, mert a családban az a legenda járta, 

hogy Rebeka tengerimalaca oda ment meghalni. Én még 

nem markoltam rá a döglött tengerimalacra, de egyszer 

találtam benne némi ürüléket meg két bébirépát, ami az 

említett állat kedvenc csemegéje volt, így biztos voltam 

benne, hogy miután kiszökött a ketrecéből, egy ideig ott 

húzta meg magát. 

– Nem nevezném magam focihuligánnak, de tény, 

hogy szerettem a focit. 

– Te és a foci? – néztem rá kétkedve. 

– Nagy Reál Madrid-rajongó voltam. Amikor 

Spanyolországban dolgoztam, még meccsen is voltam. 

És még engem is összehoztatok apámmal – 

gondoltam magamban. Úgyhogy lehet, hogy amikor 

fiatal voltál, jó ötletnek tűnt a külföldi pénzkeresés. 

Ehelyett hosszú távú kiadás lett belőle. 



 

 

– Beszélsz még spanyolul? – nyújtott oda Lukács egy 

szalvétát Rebekának, aki úgy nézett ki, mint azok az 

oroszlánok, amik a zebra bendőjébe dugják a fejüket 

evés közben. Csak az ő arca nem véres, hanem sajtos és 

paradicsomos volt. 

– Gracias por la comida. La lasana estaba deliciosa. 

– Remélem, nem azt mondtad, hogy mind 

elmehetünk a fenébe – viccelődött Lukács, mire anya 

elmosolyodott. 

– Nem, valami olyasmit mondtam, hogy jó a kaja. 

Asszem. Már nagyon régóta nem használom a nyelvet. 

– Egyáltalán miért éppen Spanyolországba mentél 

dolgozni? – kérdeztem lazán, miközben a bennem 

kitörésre vágyó érzelmeknek be kellett érniük annyival, 

hogy a szükségesnél erősebben vágtam ketté egy 

karfioldarabot. 

Bár Lukácsot éppen lefoglalta az alkudozás, amit 

Rebeka kezdeményezett a tészta utáni puncsgolyók 

megengedett számával kapcsolatban, anya érezte, hogy 

valami bosszant. Igazából biztos voltam benne, hogy 

tudja, mi a gond, hiszen a madridi két éve mindig 

amolyan tabutémának számított közöttünk. Azt viszont 

nem tudtam eldönteni, hogy ez azért van, mert szégyelli 

a kis kiruccanás végkimenetelét, vagy azért, mert nem 

akarja, hogy az apámról kérdezősködjek. 

– Volt egy madridi levelezőtársam, aki rábeszélt, 

hogy menjek el hozzá látogatóba. Elmentem egy hétre, 

és az egy hétből két év lett, ami alatt megtanultam 



 

 

spanyolul – vonta meg a vállát, ám a tekintete olyan 

messzire kalandozott az asztaltól, hogy csak a 

puncsgolyók hozták vissza hozzánk. 

Ezután Lukács és anya „uncsi felnőttes 

uncsiságokról” beszéltek (Rebeka szerint, na jó, 

szerintem is, mert rohadtul hidegen hagyott, hány 

bölcsességfogat kellett kioperálnia házi fogorvosunknak 

ezen a héten), ezért Rebeka két puncsgolyóval 

visszavonult a pokrócerődbe. Nyilván nem volt jó 

alkudozó, ugyanis tíz puncsgolyóval nyitott. 

Én még annyi időre maradtam, amíg betoltam vagy 

hatot, közben Lukáccsal letakarítottuk az asztalt, majd 

berámoltunk a mosogatógépbe. 

Miután túl közel került egymáshoz a két szék, amin 

anya és a fogorvosunk ült, jobbnak láttam, ha én is 

visszavonulót fújok a pokrócerődbe, ahol Rebeka két és 

fél Medvetesók után elaludt, én viszont eldöntöttem, 

hogy szívesen elmennék Madridba, hogy megnézzem, 

vajon fogok-e kopaszodni negyvenéves korom körül, 

esetleg hajlamos vagyok-e a sörhaseresztésre, de ehhez 

előbb ki kellett derítenem, hogy hívták a tagot, aki a 

fotón vigyorgott. Igazából ahhoz is kedvet kaptam, hogy 

megtanuljak spanyolul, mert ha majd spanyolul 

mondom azt, hogy szevasz, nagyon úgy tűnik, hogy te 

vagy az apám, talán nagyobb az esély a továbblépéshez. 

Vele vagy nélküle. Persze a spanyolórákat diszkréten 

kezeltem. Legalábbis megpróbáltam. Viszont néhány 



 

 

szóra már rákerestem, például a pompásra, ami 

spanyolul maravilloso. Az én esetemben mamaravilloso. 

– Képzeld, amíg én karatén leszek, addig Dani 

elmegy spánielül tanulni – újságolta Rebeka Kókusznak, 

amint helyet foglalt mellettünk a vonaton. Még arra se 

volt ideje, hogy idétlenül integessen és köszönjön. 

– Spanyolul – magyaráztam a kissé tanácstalan 

Kókusznak, majd szigorúan Rebekára néztem. – 

Spanyolul tanulok, és úgy emlékszem, m-megbeszéltük, 

hogy ez titok. 

Igazából előtte is titokban akartam tartani, de úgy 

döntött, hogy egyszer az életben belevaló kém lesz, és 

vihogás nélkül kibírta az íróasztalom alatt, amíg én 

felhívtam a karatestúdióhoz közeli nyelviskolát. 

– Azt mondtad, hogy nem mondhatom el anyunak 

meg apunak! – pufogott dühösen csücsörítve, és ha 

felnőttként is ennyi kiskaput talál, akkor nem 

karatemester/hercegnősebész, hanem profi adócsaló 

milliomos lesz belőle. 

– Miért éppen spanyolul? – bújt ki farmerdzsekijéből 

Kókusz, felfedve agyzsibbasztóan kockás pulóverét, 

amitől pár pillanatig azt is elfelejtettem, hol vagyok. – 

Ha szabad kérdeznem. 

– El akarok m-menni Spanyolországba – gomboltam 

ki idegesen az ingem ujját. Majd be. És megint ki. 

Kókusz nézte a gombokkal baszkuráló kezemet. 

Mintha azon gondolkodott volna, hogy jó ötlet-e erről 

faggatnia. Már a mai viseleté is arra utalt, hogy nem 



 

 

igazán érti a jó ötletek lényegét, így nem lepett meg 

további faggatása. 

– Mit akarsz Spanyolországban, amihez nem elég, 

mondjuk, az angol meg egy kis spanyol turisztikai 

szótár? – tárta szét kérdőn a kezét. – Mert gondolom, 

tanulsz angolul suliban – tette hozzá. – És ha nem, akkor 

ott van ajó öreg és megbízható kezes-lábas pantomim. 

Erre, mint azokban a gagyi Troom Troom videókban, 

vad mutogatásba kezdett, ami jelenthette azt is, hogy 

álmos vagyok, de azt is, hogy nem vagyok normális. Én a 

második opció felé húztam, és a nevetéséből ítélve 

Rebeka is. 

– De most komolyan – eresztette le a nevetéstől 

elégedetten a kezét –, miért éppen Spanyolország? 

Azonnali válasz helyett kibámultam az ablakon. 

Ugyanaz a táj suhant el mellettem, amióta az eszemet 

tudom. Éppen annyit változott, amennyit az évszakok 

megköveteltek tőle. Ha körbenéztem volna a vonaton, 

ugyanazok az emberek pislogtak volna rám, akik minden 

szerda délután összehúzott szemmel követtek végig a 

folyosón, valami olyasmi miatt, amit igazából Szilárd 

csinált (jó, azért én se voltam mindig ártatlan), de végül 

úgy jutott el anyámék fülébe (és Lukácséban meg is 

akadt), hogy az egész az én hibám. Mert én születtem 

péntek 13-án, amikor kipurcant a polgármester meg a 

felesége, és ne feledkezzünk meg arról, hogy én voltam 

a spanyol zabigyerek, főleg a Punnyadót négykézláb 

elhagyó egyedeknek. A hírnevem természetesen 



 

 

Budapestre is követett, bár ott némileg átalakult. 

Antikrisztusból szociopata lettem. Nem is tudom, melyik 

irány rosszabb. 

És az a helyzet, hogy rohadtul leszartam mindkettőt. 

Na jó, olyan nyolcvankilenc százalékban. Egyetlen oka 

volt annak, hogy éppen Madridba vágytam, mégpedig… 

– Keresek valakit – fordultam vissza Kókusz felé, aki 

éppen egy vakondot rajzolt Rebeka kezére. Egy 

meglehetősen petőfis bajuszt kanyarintott az állat orra 

alá, majd amikor elégedett volt a kunkorodás 

mértékével, felnézett rám. 

– Ennek a valakinek van valami köze a múltkori 

fotóhoz? 

Kezdtem azt hinni, hogy az erős kókuszszag és a 

förtelmes ruhatár Kókusz legelőnyösebb tulajdonságai 

közé tartozik. Bosszúsan kiegyenesítettem a lábam, ami 

egyértelműn rossz ötlet volt, tekintettel arra, hogy a 

térdem furán csikorgott Rebeka súlya alatt. 

– És ha igen? – dacoskodtam. 

– Akkor semmi. A te dolgod – vonta meg a vállát. Ám 

ez olyan vállvonogatás volt, amihez tartozott még egy 

„de” is. Ehelyett a bajuszos vakond hátára rajzolt egy 

hátizsákot, amiben egy cumizó vakond volt. 

– De cuki! Soha többé nem mosok kezet! – 

lelkendezett Rebeka. Én meg csak ámultam rajta, hogy 

egy vakond, ami otthon a kertben az első számú 

nemkívánatos személy, mennyire lelkessé teszi. Esetleg 

szerezhettem volna néhány vakondot az udvarunkba, 



 

 

hogy bosszantsam Lukácsot? A kőszórás kezdett 

unalmas lenni. Mindegy, talán nekem is kellett volna 

kérnem egy rajzot, hátha ragad rám valami a kettő 

eszelős lelkességéből. 

Persze igazán megtanulhattam volna, hogy egy 

hatéves mellett még gondolnom se szabad ilyesmire, 

mert Rebeka egyszerű papírfecninek nézte a kezem, és 

Kókusz felé rángatta. 

– Neki is! 

Így kaptam egy popompás vakondot, ami morcos 

arckifejezéssel (vagy pofakifejezéssel) stoppolt, kezében 

egy Spain feliratú táblával. A hozzá tartozó jegyzetet 

csak akkor találtam meg, amikor a nyelvsuliban 

megvettem a szükséges tankönyveket, és rámolás 

közben a pulóverem ujjából kicsúszott egy cetli: „Sose 

bántsd meg a szeretteidet egy idegen kedvéért!” 

A fejemet csavarva felhorkantottam. Azért csak 

előkerült az a hiányzó „de” is. 

Miközben lemostam a vakondot a kezemről, és a „de” 

cetlit a szemétbe hajítottam, arra gondoltam, hogy 

Lukácsot nem szeretem, és szerintem ő se nagyon 

ragaszkodik hozzám, anyámat pedig lefoglalják majd az 

ikrek. Így aznap este, amíg Rebeka megismertette a 

szülőkkel a Medvetesók világát, ismét előhúztam a 

dobozt, és addig túrtam a levelek között, amíg az 

egyiknek az alján rá nem bukkantam a Matias Castano 

névre. Vagyis reméltem, hogy egy név az, nem pedig azt 

jelenti: „ha elolvasod ezt a levelet, akkor megtalállak, és 



 

 

kitépem a gerincedet”. Bár ehhez túlságosan rövid volt, 

de ki tudja, milyen találékonyak a spanyolok, ha 

fenyegetésről van szó. Még nem találkoztam egyetlen 

spanyol emberrel sem, pedig az apám az volt. 

Mamaravilloso. 

Diósvámhatár-Budapest vasútvonal,  

szerda 15.30-as járat 

Hamar rá kellett jönnöm, hogy nem sokra megyek azzal, 

ha végignézem a több száz Matias Castano Facebook-

profilját abban a reményben, hátha rábukkanok az 

apámra. Még azt a hülye appot is letöltöttem, ami 

megöregíti az ember búráját, hogy könnyebben 

megtaláljam őt a profilképek alapján. Ám segítség 

helyett inkább elvette a kedvem az öregedéstől. 

Őszintén reméltem, hogy az apám nem olyanra 

öregedett, amilyet a képmanipuláció mutatott, mert 

akkor egy olyan testben tölti mindennapjait, aminek a 

nyakához egy felül szőrösödő krumplit ragasztottak fej 

gyanánt. És ha ez vár rám, akkor önkéntes alanyként 

kérvényezem azon kutatás újraindítását, amiben 

megpróbáltak fejet átültetni. 

Végül annyi ideig bámultam a képernyőre, hogy 

egyelőre elég lett volna a szemátültetést megfontolnom. 

Ahogy felálltam az íróasztaltól, a hátam ropogva tett 

panaszt, amiért már órák óta a laptopom fölé görnyedve 



 

 

különféle Matias Castanók életét próbáltam úgy 

vizualizálni, hogy vajon lefeküdtek-e az anyámmal, ami 

végtelenül nyugtalanító és gyomorforgató volt. 

– Mi járatban? – töltött magának egy pohár vizet 

Lukács, miközben szemcsepp után kutattam a 

gyógyszeres dobozban. Úgy állt mellettem, mintha azt 

várta volna, hogy zsebre rakom az összes 

fájdalomcsillapítót és kimegyek a Macskaerdőbe, hogy 

tízezresért porrá zúzva áruljam őket hülyegyerekeknek. 

– Bedurrant a szemem a sok házitól. Szemcseppet 

keresek. 

– Csak óvatosan a sok gépezéssel – hümmögte 

Lukács, majd megveregette a vállam, és távozott a 

konyhából, hogy Rebeka további önvédelmi 

mozdulatokat tanítson neki. És bonuszként még frizurát 

is kapott. Tiszta haszon. 

Mielőtt a hajam áldozatául esett volna a cicás 

hajcsatoknak, én meg anya mostanában egyre 

gyanakvóbb pillantásainak, visszavonultam a szobámba. 

Még nem tűnt el teljesen a szemcsepp a szememből, 

amikor megcsörrent a telefonom. Hunyorogva a 

kijelzőre pillantottam. Amint megláttam a nevet, rögtön 

az ugrott be, hogy tényleg új barátok után kéne néznem. 

Végül felvettem, mert egy leendő fonnyadt krumplifejű 

embernek nem tapossák a küszöbét a barátok. 

– Ma megcsináljuk! – ordította Szilárd. 

Vagy a szemcsepp folyt túl mélyre és okozott 

komplikációt, vagy az előttem álló estétől szorult 



 

 

görcsbe a gyomrom, de egyáltalán nem tetszett ez az 

egész. 

– M-mit csinálunk meg? – szorítottam meg a telefont, 

hátha sikerül akkora erőt kifejtenem, hogy végleg 

elnémul a kütyü. 

– Gyere este tizenegykor a régi bányatóhoz! 

Mivel a háttérben isten tudja, mivel csörömpölt, a 

mondandója többi részét nem hallottam. Ha hallottam 

volna, talán nem lógtam volna ki a házból tíz után, hogy 

tekerés közben ráfagyjon a kezem a biciklikormányra. 

Hogy más fagyoskodó testrészeimről ne is beszéljünk. 

A diósvámhatári kőbányát visszahódította a 

természet. A régi fotókon, amiket a községháza 

folyosóján lehetett látni róla, tele volt gépekkel, 

lapátoló emberekkel és óriási kőhalmokkal. Ebből mára 

csupán a gyommal benőtt halmokat lehetett látni, no 

meg az egész közepén elnyúló, furcsán szabályos kör 

alakú tavat, ami miatt a bánya a gugli térképen úgy 

nézett ki, mintha egy szakállas ember ásítana. Maga a 

bánya már akkor se működött, amikor megszülettem. 

Igazából ez sok mindenre igaz volt, a régi diófeldolgozó 

üzemre és a tehénfarmra is, de ezek közül egyik se 

büszkélkedhetett az élet-veszélyes tóval, aminek a 

közepén egy markológép rozsdásodott. Hogy hogyan 

került oda a gép? Arról már legalább olyan kaliberű 

legendák születtek, mint a balszerencsés babákról, de az 

igazat csak Pisti tudta, aki senkinek sem volt hajlandó 

elmesélni, hogyan kormányozta a tó közepébe a 



 

 

lánctalpas gépet (engem inkább a miért érdekelt). 

Egyesek szerint néhány munkás meggyőzte arról, hogy a 

markológép kétéltű, mások szerint így akarta kifogni a 

tóban élő pontyot, amiből amolyan Moby Dick-szerű 

csata lett. Akármi is történt azon a napon, mára csak a 

markolókanál emelkedett a vízfelszín fölé. Kicsit úgy 

nézett ki, mint a Loch Ness-i szörny diósvámhatári 

verziója. Eddig azért nem húzták ki, mert a bányató 

partja mindkét mentési kísérletnél beomlott. Ketten 

tényleg, és legalább tízen majdnem belefulladtak a tóba. 

A szemtanúk szerint Pistit egyik kategóriába se lehetett 

besorolni, mivel lazán, mint nyugdíjas a gyógyfürdőben, 

pulzuskímélő tempójú mellúszással kiúszott a partra. 

Ahogy a vízfelszín sötétjére bámultam az elhagyatott 

őrbódé mellől, akaratlanul is az jutott az eszembe, hogy 

én nem vagyok Pisti, és ma este vagy az egyik, vagy a 

másik kategóriába, de engem is besorolhatnak. 

Popompás szalagcím lenne belőle: Az elhagyatott 

bányatóba fulladt a balszerencsés baba! 

Kirázott a hideg. Bár az elhagyatott tehénfarmot és a 

dióüzemet is már unalomig felderítettük és 

összefirkáltuk, inkább ott találkoztam volna Szilárddal, 

mint a bányatónál. Amikor pedig felbukkant Szilárd, a 

bringáján egy felfújható gumicsónakot egyensúlyozva, 

legszívesebben az őrbódé takarásába húzódtam volna. 

Ha nem világít zseblámpával az arcomba, meg is tettem 

volna. 

– Ez lesz a legjobb húzásunk, buzikám! – vigyorgott. 



 

 

Vagy az utolsó húzásunk, gondoltam keserűen. 

– Elmondanád végre, mit is csinálunk itt ebben a 

kurva hidegben? – rángattam be a bringámat az 

őrbódéba Szilárd példáját követve. 

– Vízre szállunk, aztán firkálunk a kanálra – mondta 

olyan egyértelműen, mintha csak a bevásárlólistát 

olvasta volna fel a nagyothalló nagymamájának. 

– Ezt nem mondod komolyan – nyögtem elborzadva, 

mire Szilárd a vállamnál fogva a markológép felé 

fordított, és lámpájával a kanálra világított, ami abban a 

pillanatban ijesztőbbnek tűnt, mint, mondjuk, egy 

cápáktól hemzsegő medence. 

– Dehogynem! Vitorlát bonts! – ordította, majd hogy 

elijesszen minden arra tévedt nyulat, patkányt és 

pockot, még háromszor elordította magát, 

dominanciáját hirdetve. 

Esküszöm, hogy a felfújható gumicsónak is 

elevenebben pattogott Szilárd után, mint én. Amíg a 

száraz, majdnem a nyakunkig érő gyom között a parthoz 

értünk, volt időm elgondolkozni azon, hogy vajon 

Szilárd az elmeroggyant, amiért ilyen dolgokat talál ki, 

vagy én, amiért követem őt. Az egyetlen barátomat… 

Erre a gondolatra elröhögtem magam. 

– Mi van, tetszik a terv? – lesett rám a válla fölött, 

én meg csak tovább röhögtem. Szóval asszem, a dolgok 

fényében én voltam az egyetlen elmeroggyant négy 

kilométeres körzetben. 



 

 

– Baszd meg, ha nem rakod be a másik csülködet is, 

akkor felfordulunk! – ordított rám, miután találtunk egy 

biztonságosnak nevezhető partszakaszt, ahonnét 

bemásztunk a csónakba, amit szerintem arra találtak ki, 

hogy a szülők belerakják a kölykeiket, aztán derékig érő 

vízben zsinóron rángassák benne őket. 

– Biztos vagy benne, hogy nem fogunk elsüllyedni? 

– Hülyének nézel, baszd meg! Otthon kipróbáltam! – 

ripakodott rám Szilárd. Arra nem mertem rákérdezni, 

hogy mégis hogyan próbálta ki ezt otthon, ahogy azt se 

mertem mondani, hogy igen, oltári nagy hülyének 

nézem, de nem nagyobbnak magamnál. Ehelyett vettem 

egy mély levegőt, hátha mégis a vízben landolnánk, és 

beleereszkedtem a gumicsónakba. Összevissza 

rázkódtunk, de még akkor sem mertem levegőt venni, 

amikor viszonylag nyugodtan lebegtünk a vízen. A 

gumicsónak alján keresztül éreztem, hogy rohadt hideg 

a víz. 

– Látod, nem is vagy te akkora köcsög! – veregetett 

hátba az evezővel, ami gyanúsan egy lefűrészelt 

péklapátra hasonlított. Ezt a nyugtalanító részletet 

leszámítva azt hiszem, ez volt az eddigi legkedvesebb 

dolog, amit valaha is mondott nekem. 

Néhány másodperccel később már méltóságteljesen 

szeltük a habokat. Mármint amennyire méltóságteljes 

lehet egy selypítős meg egy dadogós idióta, akik egy 

gyerekeknek szánt felfújhatós csónak fedélzetén egy 

félig elsüllyedt markológépbe kapaszkodnak. 



 

 

– Most jön a neheze – dobta Szilárd a lábunk alá a 

péklapátot, akarom mondani, evezőt. – Én fél kézzel 

fogom a csónakot, a másikkal festek valamit, te meg 

felmászol a kanálra, és lősz rólam egypár fotót. 

– Lószart, azt! – tiltakoztam, mert azért volt némi 

különbség aközött, hogy rávett arra, hogy vízre szálljak 

egy pici gumicsónakban, aminek az oldalát markolva 

felfedeztem egy gyanúsan szigszalag tapintású valamit, 

és aközött, hogy kimásszak a csónakból a rozsdaette 

markolókanálra, ami talán attól is a vízbe süllyedne, ha 

egy héja, ami egyébként gyakran leszállt rajta, 

kivételesen egy pocokkal a csőrében tenné ezt. 

– Pedig csak onnan lehet jó fotókat csinálni, és 

nekem jó fotók kellenek – jelentette ki ellentmondást 

nem tűrő hangon. 

– Ne már! Ezt te se gondolod komolyan – ütögettem 

meg a markolókanalat, ami tapintásra egyszerre volt 

sima, recés, nyirkos és hideg. Pont, mint azok a dolgok, 

amiket megfogni se szívesen fog meg az ember, 

nemhogy még rámásszon. 

Szilárd a kabátja belső zsebéből előhúzott egy 

festékspray-t. Először alig tudtam kivenni a sötétben, mi 

az, de a jellegzetes csörgés elárulta. És ha a festék 

előkerült, akkor mindig komolyra fordultak a dolgok. 

– Vagy felmászol, vagy belelöklek a vízbe – mondta 

végül, és én el is hittem neki, mert már számtalanszor 

bizonyította, hogy a vagy-vagy helyzeteket mindig 

komolyan gondolja. 



 

 

A legemlékezetesebb vagy-vagy eset nyomán ott 

virított az oldalamon egy meseszép heg, amikor is 

majdnem szétvágta az oldalam egy eke, amit az 

elhagyatott tehénfarmon találtunk. 

És mivel nem voltam egészen biztos abban, hogy 

vagyok annyira jó úszó, hogy a vízbefordulás után 

elérjek a partig, megadtam magam. 

És bár olyat, hogy fasz, csak a csúnya emberek 

mondanak, legszívesebben Szilárd arcába ordítottam 

volna, hogy ő az. De kolosszális. 

Azt se tudtam, hová teszem a lábam és a kezem, de 

egyszer csak a markolókanálon hasaltam, ami eddigi 

elképzeléseimmel ellentétben nem mozgott, de szörnyű 

nyikorgó hangokat adott ki. Egyik kezemmel 

megpróbáltam átkarolni, másik kezemet kinyújtottam, 

és felkészültem, hogy dokumentáljam Szilárd 

legnagyobb húzását. 

Szertartásosan védőmaszkot és az ujjhegyeinél 

lyukas kesztyűt húzott, a nyakába valami kendőt kötött, 

majd megrázta a festéket. A kis bogyók csörgése 

fülsiketítőnek tűnt. 

– Sok fotót csinálj! – utasított, majd fújni kezdett. – 

Ezt imádni fogják Instán! 

Az enyhe szél, ami eddig fel se tűnt, az arcomba fújta 

a festéket, de nem mertem köhögni, mert attól féltem, 

hogy a köhögésem okozta rezgések meglazítanák a 

talajt, amibe a gép beleágyazódott. Inkább a fotózással 

foglaltam le magam, egészen addig, amíg… 



 

 

– Ki van ott? – hallottuk hirtelen a part felől, mire 

Szilárd egy loccsanás kíséretében a vízbe ejtette a 

festéket. Egy erős fénycsóva világított az arcunkba. 

Szilárd néhány cifra káromkodás közepette kikapta a 

kezemből a telefonját, és olyan tempóval kezdett evezni 

a part felé, amit néhány olimpiai kajak-kenus is 

megirigyelhetett volna. A fény hirtelen a csónakra 

irányult, én meg ott maradtam tök sötétben, amitől 

annyira bemajréztam, hogy elzsibbadt a kezem, és 

térdig belecsúsztam a vízbe. Az ajkam nagyot puffant a 

hideg fémen. A fogaim erőteljesen összekoccantak, és 

elharaptam a nyelvem. A víz kurva hideg volt, de 

legalább a fénycsóva visszatért. 

– Ne próbálj meg kiúszni, fiam! – kiáltotta az a valaki 

a partról. – Kapaszkodj meg, addig hívom a tűzoltókat! 

Ahogy ott lógtam, arra az állítólagos hatalmas 

pontyra gondoltam, ami elméletben valahol itt úszkál, 

talán arra várva, hogy eléggé megpuhuljon a cipőm a 

vízben, és azzal együtt be tudja kapni a lábam. Meg arra 

is gondoltam, hogy vajon elengedném-e a 

markolókanalat, ha süllyedni kezdene az egész. Féltem, 

mert sosem voltam jó a dolgok elengedésében. 

Egy örökkévalóságnak tűnő idő elteltével, ami alatt 

az önkéntes tűzoltók csónakba emeltek (mert a lábaim 

kissé lefagytak), pokrócba csavartak és kivittek a 

partra, ahol a biztonsági őr, aki aznap este nem is akart 

kijönni, de végül mégis kilesett a tóra (fizetésemelést 

neki), arra kért, hogy hívjam fel a szüleimet. Olyan 



 

 

opció nem volt, hogy inkább vigyenek vissza a 

markolókanálra, és én majd ott szerény életet élek a 

halálom napjáig. Onnan tudtam, hogy megkérdeztem. 

Mivel anyára nem akartam a frászt hozni, és más 

szülőm nem volt, maradt Lukács. Addig lebegett az 

ujjam a neve fölött, amíg a biztonsági őr kezdett furcsán 

nézni rám. Popompás! 

– Dr. Balogh Lukács, fogorvos és fogtechnikus. Miben 

segíthetek? – szólt bele professzionálisan, ami azt 

jelentette, hogy olyan álmos, hogy még a kijelzőt se 

látja. 

– Itt Dani – sóhajtottam. – Egy kis segítségre lenne 

szükségem. 

A háttérben takarók surrogása hallatszott, majd egy 

ajtó halk kattanása. 

– Dani? De hát hol vagy, este… Mit este, hajnali két 

óra van – suttogta idegesen. 

– A b-bányatónál v-vagyok. 

Vicces, hogy abban a pillanatban meg nem tudtam 

volna mondani, hogy csak simán dadogtam, vagy a hideg 

miatt volt, amit a lábam igyekezett minden irányból 

felszívni majd a testem többi része felé küldött. 

Reszkettem. 

– Mindjárt ott vagyok – mondta Lukács, azzal letette 

a telefont. 

Így történt, hogy a mostohaapámmal ültem az 

autóban, miközben a meleg levegőtől, amit a lábamra 



 

 

irányított, és az ülésfűtéstől kezdtem elhinni, hogy még 

megvannak a lábaim, és a ponty nem kapta le őket. 

Ahogy lassan gurultunk be a faluba, és a bringám a 

nyitott csomagtartóban csörömpölt, azt kívántam, 

bárcsak hagytuk volna az őrbódéban, akkor gyorsabban 

hazaértünk volna. 

– Szerintem te is tudod, mekkora ostobaságot 

csináltál ma este – mondta nyugodtan, miközben kitette 

az indexet. – Úgyhogy nem fogok kiabálni. Anyád 

megteszi helyettem is. 

– Elmondtad neki?! – hajoltam előre bosszúsan. 

– Nem kellett. Meghallotta a hangodat a telefonban, 

és azonnal a szobádba ment. Azt mégse mondhattam 

neki, hogy a spájzban ragadtál. Viszont az lesz a legjobb, 

ha a pontos részletektől megkíméled. Mármint nem 

hiszem, hogy örülne neki, ha megtudná, hogy egy 

rosszul sikerült péniszrajz miatt bele is fulladhattál 

volna a tóba. 

Erre kitört belőlem a röhögés. 

– Szerinted ez vicces? 

– Igen – kapkodtam levegő után –, mert Szilárd még 

maszkot is húzott, mintha a Mona Lisa mását készült 

volna a markolókanálra fújni, erre felfest egy faszt! 

– Vigyázz a szádra! – csapott a vállamra Lukács. – 

Mellesleg Szilárd valószínűleg az önarcképét örökítette 

meg. Nem kéne barátkoznod vele – jegyezte meg, mire 

még erősebben rázott a röhögés, egészen addig, amíg 

anyám szeme elé nem kerültem. 



 

 

Lukácsnak igaza volt, mert anélkül is meggörbült a 

nyakam a kiabálásnak a huzatától, hogy tudta volna, 

hogy majdnem fél órán át a bányató közepéből 

kikandikáló markolókanálon ejtőztem. 

Diósvámhatár-Budapest vasútvonal,  

hétfő 15.30-as járat 

Szankciókkal sújtottak. Keményebbekkel, mint Észak-

Koreát vagy Oroszországot. Ám mivel Lukács tartotta a 

szavát, és nem mesélte el részletesen az esetet anyának, 

viszonylag enyhén megúsztam. Bár az, hogy a 

bányatavas eset után nem bízták rám Rebekát, azért 

enyhe túlzásnak tűnt. Mármint nem vele másztam fel 

arra az átkozott markolókanálra. Egyébként a Szilárdról 

készült képeim tényleg sikeresek lettek az Instagramon, 

már ezer fölötti kedvelésnél jártak. Bár Szilárd azóta 

még nem hívott fel. Oké, köszönömre tényleg nem 

számíthattam tőle, de egy „hé, nem fulladtál bele a tóba, 

te köcsög?” üzi azért jólesett volna. Lehet, hogy végül ő 

fulladt bele a vízbe, és csak egy utolsó izomrángás 

idejéig posztolta a képet? Á, kötve hiszem, hogy egy 

fuldokló embernek lenne ideje a harminc hashtag-

limitet kihasználni. Hashtag legjobbbarik! 

Mindamellett, hogy nekem kellett minden 

házimunkát elvégeznem, és nem maradhattam egyedül a 

szobámban, anyám beszerelte Rebeka régi kamerás 



 

 

babafigyelőjét az éjjeliszekrényemre, ami még annál is 

megalázóbb volt, mint amikor mókusnak hívott a 

tanévnyitón. Idézem: „Lóg a cipőfűződ, mókus!” 

Azt hittem, az lesz életem egyetlen „süllyedjek már 

el a kénköves pokol ferdén csempézett padlójára, hogy 

évezredeken keresztül az ott sínylődő bűnös emberek 

taknyával fugázzam a csempeközöket” élménye. Igaz, az 

se volt semmi, amikor a tűzoltó szabályosan a karjába 

vett, hogy be tudjon emelni a csónakba, miközben a 

fejünk fölött a csónak lámpáinak fényében glóriaként 

ragyogott a markolókanálra festett pénisz. Bibliai 

jelenet volt. 

Ráadásul másnap reggel, amikor anya csak azért nem 

kiabált, mert már elment a hangja, Lukács felfedezte, 

hogy letörött egy darab az első fogamból. Ahogy 

végighúztam rajta a nyelvem, éreztem is az élét. 

– Netán a fogaddal próbáltál meg kapaszkodni? – 

kérdezte, miközben a reggeli utáni káoszt takarítottam. 

Rebeka még mindig morcos volt, amiért Lukács lemosta 

a kezéről a vakondot, amíg ő aludt. És úgy állt bosszút, 

hogy minden étkezésnél eljátszotta a „földrengésben 

nem lehet rendesen enni és inni” játékot. Egy 

alkalommal vicces volt, de csak azért, mert akkor még 

nem én takarítottam utána. 

– Amikor b-becsúsztam a vízbe, beütöttem az ajkam. 

– Tényleg! – tette fel a szemüvegét és lesett az állam 

irányába, amiért legszívesebben pofán töröltem volna a 

kézi porszívóval. – Csak most látom, hogy elég rendesen 



 

 

lehorzsoltad. Hétfőn ötre gyere be a rendelőbe. 

Megcsinálom a fogadat. 

Mivel hétfőre Lukács jóvoltából szabadnapot kaptam, 

amit mindenféle panaszkodás nélkül arra kellett 

használnom, hogy összegereblyéztem az udvarunkat, 

bezsákoztam a leveleket, kitettem a csekély húsz zsákot 

az utcára (Lukács mániákus faültető volt, a hátsó 

udvarunk úgy nézett ki, mint ahol a vérfarkasok és a 

veszett fogorvosok otthonosan érzik magukat), és a 

saját zsebpénzemen vett ajándékkosárral kellett 

megköszönnöm az önkéntes tűzoltóknak a mentést, alig 

értem el a 15.30-ast. 

Ahogy végigmasíroztam a vonaton, megéreztem azt a 

jellegzetes kókuszillatot. Kisvártatva Kókuszt is 

megláttam. Kivételesen nem a dzsekijére firkált, hanem 

papírra. 

Alaposan megleptem magam, amikor Rebeka 

rángatása nélkül is odaültem mellé. Talán agyrázkódást 

is kaptam, amikor megharaptam a markológépet? 

Amint meglátta, hogy én vagyok, mosolyogva zsebre 

csúsztatta a rajzot. 

– Hát te? Mi járatban errefelé Rebeka nélkül? – 

nézett a folyosóra, hátha a kislány bármikor 

felbukkanhatna. – Ráadásul kedden? 

– Hétfőn – mondtam. 

– Hétfő? – vakargatta meg a fejét összezavarodva. – 

Akkor lehet, hogy ma ellógtam a matekot? Ajaj, Olívia 



 

 

megnyúz… Mindegy – legyintett. – Szóval hol van 

Rebeka? 

– Hát, ha m-minden igaz, akkor éppen hazafelé tart 

anyámmal az óvodából. Sőt, mostanra már Malackát 

dögönyözik. 

– Minőségi program – nevetett Kókusz, majd felém 

fordult. – Amúgy veled mi a helyzet? 

Megvontam a vállam. Furcsa volt, hogy nem ül 

közöttünk Rebeka. Egyrészt nem halt el a lábam és nem 

fordult ki a térdem, másrészt általában ő szórakoztatta 

Kókuszt. 

– Rebeka két n-napon át zacskót húzott a kezére 

fürdéskor, nehogy leázzon a vakond, amit rajzoltál. 

– Két vakondot rajzoltam – vigyorogta Kókusz, mire 

a szememet forgattam. 

– Amíg Rebeka aludt, addig Lukács bement a 

szobájába egy vödör szappanos vízzel, és le-lemosta a 

kezéről a két vakondot. 

– Ejha – füttyentette Kókusz. – Bátor lépés. 

– Inkább öngyilkossági kísérlet – horkantottam fel. – 

Rebeka a következő reggelen addig b-bőgött, amíg el 

nem okádta magát. 

– Bocsi – szisszent fel együttérzőn. – Amúgy ki az a 

Lukács? Még egy Szilárdhoz hasonló jóbarát? 

Azt a rohadt, mennyivel egyszerűbb lenne minden, 

ha az volna. Bár furcsa lenne anyám pasijával együtt 

lógni. Mondjuk, ő nem vett volna rá akkora 

hülyeségekre, mint Szilárd. 



 

 

– A m-mostohapám – ropogtattam meg az ujjaimat 

türelmetlenül. 

– Á, akkor már értem a fényképproblémát. Néztem 

is, hogy az a tag a fotón hasonlít rád, de azért nem 

teljesen ugyanolyan. Te nem vigyorogsz úgy. 

– Honnan tudod? Nem szoktam vigyorogni. 

– Hát ez az! – közölte lelkesen a meggyőző 

nyomozása eredményét. – Te nem vigyorogsz! 

– Lányra meg k-különösen nem vigyorognék – 

ismertem be unottan. 

– Ó! – tátotta el a száját Kókusz, majd a kifejezetten 

vastag szemöldökét vonogatva szólalt meg. – Van egy 

ismerősöm… 

– Ácsi, ácsi! – szakítottam félbe. – Nem érdekelnek a 

randizásra a-alkalmas ismerőseid. N-nern akarok r-

randizni. 

– A dadogásod miatt? 

– Igen – ismertem be kelletlenül –, amiatt. De 

igazából most az igazi apámat akarom m-megtalálni. 

Nincs időm a hülyeségekre – kaptam az államhoz 

dühösen, ami a méretes horzsolásra tekintettel szar 

ötlet volt. Felszisszentem. 

– Találkoztál te valaha az igazi apáddal? – nézett rám 

kérdőn. 

– Nem, d-de az a terv, hogy ez megváltozzon! 

– Miért? 

– Mert… 



 

 

Mert Lukács azóta idegesített, amióta anya először 

bemutatta. Anya, akire a szülei nem voltak kíváncsiak, 

miután terhesen tért haza Spanyolországból. Anya, aki 

annak ellenére is megtartott, hogy a faluban kibeszélték 

a háta mögött. Anya, aki a totális nulláról építette fel az 

életét, miattam két év késéssel érettségizett, és 

mellettem, a hisztis kölyke mellett fogászati asszisztens 

lett. A munkája mellett soha nem hanyagolt eljátszott 

velem, elviselt minden egyes logopédusos napon, amikor 

a rendelő ajtaja előtt ordítva a földhöz vágtam magam. 

Kibírhatatlanságom ellenére is jól elvoltunk, és mire 

kaptunk egy szociális lakást Diósvámhatáron, 

felbukkant Lukács, aki mindig mindent jól csinált, akire 

mindig lehetett számítani. És ez idegesített, mert én 

egyáltalán nem ilyen voltam. Azért akartam megkeresni 

az apámat, mert talán ő is dadogott, talán ő is követett 

el hibákat, talán neki is ilyen szar barátja volt, mint 

nekem, talán jobban hasonlított rám, mint Lukács, 

akinek mindig csalódást okoztam, amivel meg anyának 

okoztam csalódást. És ő ennél jobbat érdemelt. 

– M-mert! – zártam le a témát, amit Kókusz 

tiszteletben tartott. Részben. 

– És hogy megy a spanyol? Készen állsz a nagy útra? 

Kis élcelődést vettem ki a hangjából, ami feleannyira 

se idegesített, mint amennyire szerette volna. 

– Szerdán lett volna a második órám, de iskolán kívül 

nem lehetek Budapesten. 

– Mégis miért? 



 

 

Hangosan és részletesen elmesélve még nagyobb 

hülyeségnek tűnt, hogy belementem Szilárd tervébe. 

Kókusz felháborodva feltűrte dzsekije ujját, mintha 

azoktól a szőrös spagettiktől, amiket kar helyett 

növesztett, bárki is megrémülne. 

– Mekkora egy szemétláda! Vagyis nem szemétláda, 

azok hasznosak, de Szilárd még arra se lenne jó, hogy 

szemetet forgass a szájába. És ő nem is került bajba? 

– B-beszéljünk inkább a vakondokról – kértem 

fáradtan, mert Szilárd mocskolása túl sok energiámat 

leszívta. És mivel nemsokára Lukács társaságában fogok 

eltölteni minimum egy órát, aki a számban turkál majd, 

minden erőmre szükségem volt. 

– Tudod, mit, ez jó ötlet! – mondta, úgy fújva ki a 

levegőt, mint az éppen szülésre készülő kismamák. – Azt 

hiszem, rajzolok egyet Rebekának, hogy megnyugodjak, 

és hogy kárpótoljam az apád által lemosott példányokat. 

– A m-mostohaapám – javítottam ki automatikusan, 

mire Kókusz szomorkásan elmosolyodott. 

Diósvámhatár-Budapest vasútvonal,  

szombat 20.30-as járat 

Szerettem volna visszautazni az időben, és alaposan 

pofán verni azt az énemet, amelyik úgy gondolta, hogy a 

bányatavas akció lesz a legrosszabb dolog az életében 

legalább húsz évig. Ám bármilyen elszántan hunytam be 



 

 

a szemem, és bármilyen erősen szorítottam a 

medálomat, makacsul a vonat ronda kék ülésein 

találtam magam. Az agyam azonban szívesen praktizálta 

az időutazást, és nagyon úgy tűnt, hogy a jelenlegi 

énemet akarta pofán verni az elmúlt hét eseményeinek 

újra, újra és megint újrajátszásaival. Kezdve a rémes 

hétfővel, folytatva a förtelmes hétfő éjjellel… 

Lukácsnak volt egy rossz szokása, mégpedig az, hogy 

állandóan az ember fogait vizslatta (az ő tekintete nem 

az ellenkező nem domborulataira siklott beszélgetések 

közben, hanem a fogaira). Ez csak akkor nem volt 

furcsa, ha éppen a fogorvosi rendelőjében ültél, tátott 

szádból fityegő nyálszívóval. A lámpa majdnem kiégette 

a szemem, de még mindig jobb érzés volt abba nézni, 

mint, mondjuk, Lukácsra, aki maszkban és 

fertőtlenítőszagban hajolt fölém. Ez a szag még otthon 

is kísérte, de feleannyira sem volt erős, mint Kókusz 

kókuszillata. És általában ha Kókuszt megláttam, nem 

asszociáltam rögtön fogfúrásra meg a helyes fogmosás 

szabályaira. 

– Szép tiszták a fogaid – hümmögte Lukács, 

miközben azt a hülye egér-visszapillantó tükröt forgatta 

a számban. – Mondjuk, szégyen is lenne, ha annak 

lennének rossz fogai, aki egy fogorvossal él egy 

háztartásban. 

Eddig bele se gondoltam, hogy ahogy én sem 

említettem Lukácsot az apámként, úgy ő se emlegetett a 

fiaként. 



 

 

– Azt hittem, csak rendbe t-teszed a letört fogamat – 

szürcsögtem elgondolkodva. 

– Ha már erre jársz, akkor nem árt körülnézni – 

viccelődött, én meg az életben nem voltam olyan hálás 

azért, hogy egy újabb műszerrel kezdte el vizsgálni a 

fogaim, mert legalább nem kellett beszélnem vele. 

– Milyen lett a fogad? – kiabált anya a nappaliból, 

amikor meghallotta, hogy hazaértünk. Egy Lukáccsal 

eltöltött autóút után elcsigázottan álltam elé, és 

tátottam ki a szám. 

– Észre se lehet venni. Pedig mondtam Lukácsnak, 

hogy húzza ki a letört fogadat, és tegyen helyette 

aranyfogat. Az talán elég lecke lenne abból, miért nem 

lógunk ki éjjel biciklizni – rázta meg anya a fejem. 

Teljesen biztos voltam benne, hogy mondott volna 

még valamit, ha Rebeka nem robban be a szobába, 

majdnem feldöntve a gyanútlanul arra kószáló Lukácsot. 

– Aranyfoga lett? – visította Rebeka izgatottan. 

– Nem lett aranyfogam. 

– Muti! Muti! 

Lehajoltam, és kinyitottam a szám. Amikor Rebeka az 

ujjával nyúlt felé, összekoccantottam a fogaim, mire 

kacagva a háta mögé rejtette a kezét. 

– Óvatosan! Még a végén megint kicsorbul – intett 

Lukács a veterán autójuk fényezését féltő gyűjtők 

aggodalmával. Mivel kezdtem úgy érezni magam, mint 

Rebeka gyurmás, fogorvosos játéka, bevonultam a 

szobámba, ahol unalomból a spanyol tankönyvet 



 

 

lapozgattam, amit valószínűleg teljesen feleslegesen 

vettem meg. Az árát inkább betehettem volna a 

mikrofonra gyűjtésbe, mert valahogy a dadogós 

podcastom esélyesebbnek tűnt, mint az, hogy valaha is 

találkozzak szőrös krumplifej seniorral. 

Nem is tudtam, mennyi idő telt el, de valamikor a 

színek átható tanulmányozása során – az amarillo 

nagyon tetszett, mert majdnem olyan volt, mint az 

armadillo, a fekete meg negro volt, ami ebben a 

politikailag túl korrekt világban nevetségesnek tűnt – 

rádőltem a tankönyvre, és bealudtam. Fogalmam sincs, 

mennyi idővel később arra keltem, hogy Rebeka rám 

ugrik, és hat centivel lejjebb küldi a bal vesémet. 

Szerencse, hogy nem hagyta abba az ugrálást, így a 

következő becsapódásnál a vesém visszakerült a 

helyére. Viszont akkor meg a spanyol tankönyvem 

landolt rossz helyen, a szobámba belépő anyám lába 

előtt. 

Anya a biatlonosokat megszégyenítő erőfeszítéssel 

felemelte a tankönyvet. Szinte hallottam a kattanást, 

ahogy a fejében összeáll valami. És biztos voltam benne, 

hogy nem az amarillo és az armadillo szavak 

kapcsolatán elmélkedett. 

– Rebeka, elég! – szóltam rá, mire ő kikerekedett 

szemmel kiterült az ágyamon. Tőlem nem szokta meg a 

szigorú hangot. A házban hirtelen beálló csendre Lukács 

is felfigyelt, mert bedugta a fejét az ajtómon. 



 

 

– Minden rendben? – kérdezte, mire anya felmutatta 

a tankönyvet, mintha egy pornóújságot tartana. És 

valószínűleg én voltam az első tini, aki azt kívánta, 

bárcsak tényleg az lenne. 

Valamiért Lukács felől is hasonló hangot hallottam 

képzeletben, mint az előbb anyától. Csak az ő arcán 

valamiért jobban látszott a csalódottság. Mondjuk, 

lehet, hogy csak azért tűnt úgy, mert aznap többet 

láttam maszkban, mint anélkül. 

– Gyere, Rebi, sütünk palacsintát – emelte a vállára 

Rebekát, aki a palacsinta szó hallatára el is felejtette, 

hogy az imént tulajdonképpen rákiabáltam. 

Amikor az ajtó halkan becsukódott mögöttük, anya 

szuszogva – kezében a spanyol tankönyvvel – leült 

mellém. 

– Van ennek valami köze ahhoz, hogy eltűnt egy 

fotóm a cipős dobozomból? – kérdezte halkan. 

– Csak az az egy fotó volt ott – vontam meg a vállam. 

– És igazából Rebeka vitte el, mert azt hitte, hogy én 

vagyok rajta valami lánnyal. 

– Gondolom, sejted, ki van a fotón – sóhajtotta anya, 

és hirtelen vagy tíz évet öregedett. Pontosan így nézett 

ki akkor, amikor csak ketten voltunk, és nagy ritkán 

elsírta magát. Mindig azt hitte, hogy nem vettem észre. 

Talán még most is így gondolta. 

Felálltam, majd a zoknis fiókomhoz lépve 

előhalásztam a fotót, és anya kezébe adtam. Visszaültem 

mellé, mert azt vártam, hogy majd nyálasán, mint a 



 

 

filmekben, végigsimít a képen, vagy elerednek a 

könnyei, de semmi ilyesmi nem történt. Igazából a 

reklámújságokban látott fagyasztott lazac is több 

érzelmet váltott ki belőle. 

– Egy focimeccsen találkoztunk, a Santiago Bernabeu 

Stadionban – mondta. És rá kellett döbbennem, hogy a 

hangja se remegett vagy csengett hisztérikusan, ahogy 

azt az ember ilyen helyzetekben elképzelné. Vagy csak 

én voltam hisztérikus állapotban? Mert ha nem ültem 

volna, akkor valószínűleg le kellett volna ülnöm. Ez az 

egy mondat jócskán meghaladta eddigi tudásomat 

apámról. 

– Nyert a Reál, mire beültünk egy kocsmába, hogy 

megünnepeljük. Leittuk magunkat, hülyék voltunk, és 

kilenc hónapra rá megszülettél. 

– Ennyi? – néztem megdöbbenve anyára. 

Nem akartam elhinni, hogy tényleg ennyi volt az 

egész. Két idióta tini részeges ballépése. Ennyi voltam. 

– Mit vártál? – nevetett, miközben a képet az 

éjjeliszekrényemre tette. – Hogy a spanyol király fia 

vagy? 

– Igazából egy híres focicsillagra g-gondoltam, aki 

egy térdsérülés után abbahagyta a professzionális 

sportot, és most a jövő csillagait edzi. D-de egyikőjük se 

fogja tudni megdönteni a góllövő rekordját. 

– Ejha – füttyentette elismerően. – Ezt alaposan 

átgondoltad. 



 

 

– Azóta erre gondolok, amióta az eszemet tudom – 

ismertem be, majd a fotó felé biccentettem. – Amúgy m-

miért tartottad meg azt a fotót? 

Anya lábával a szőnyeg szélét gyűrögette, majd rám 

mosolygott. 

– Arra emlékeztet, hogy néha a legnagyobb hibákból 

lesznek a legjobb dolgok – karolta át a vállam. Én is 

átöleltem, egészen addig, amíg újból meg nem szólalt. – 

Amúgy meg ezt a fotót sikerült aláíratnom Raúllal. 

– Kivel? 

– Jesszusom! Tudom, hogy meleg vagy, de hogy 

ennyire… – kapta fel a képet, aminek feltűnt az alján az 

a firka, amit eddig Rebeka művének tituláltam. Volt egy 

firkálós korszaka, amit sajnos nem a falakon élt ki, 

hanem néhány családi fotón. Így lettek nyúlfüleim az 

elsőáldozási képen, és így lett Lukácsnak földig érő 

szakálla néhány esküvői fotón. Bezzeg anya egyetlen 

képét se merte befirkálni. 

– Raúl González Blanco! – világosított fel 

türelmetlenül a firkára mutatva. – A Reál Madrid egyik 

leghíresebb focistája. 

– Bocsi, hogy n-nem vagyok nagy focirajongó. Azt is 

csak a múltkor t-tudtam meg, hogy érdekel a foci. De 

most hagyjuk Pault! 

– Raúl! – javított ki anya szigorúan. 

– Nem érdekel! – fakadtam ki. – Én arra vagyok 

kíváncsi, hogy ha annyira nem ismerted apámat, akkor 

miért van közös képetek? 



 

 

– Mert fogadtam a spanyol barátnőmmel, Cintiával, 

hogy meg merem szólítani a fiút. Fényképes 

bizonyítékot kért – mesélte kedélyesen. 

– És miért írtál levelet Matias Castanónak? – 

erősködtem. 

– Azok a levelek mind Cintiának íródtak, és tőle 

jöttek – magyarázta anya türelmesen, de láttam rajta, 

hogy fárad. Én mégis tovább kérdezősködtem. 

– Akkor ki az a Matias Castano? 

– Ha jól emlékszem, akkor az ingatlanos, aki szállást 

intézett nekem, amíg kint voltam. 

Ez a körülményekhez képest elég vicces volt. 

Mármint végigböngésztem a neten fellelhető Matias 

Castanók jelentős részét, erre kiderül, hogy nagyjából 

annyira voltam jó nyomozó, mint egy tányér 

spenótleves. 

– Mennyire lett volna gáz, ha b-beállítok hozzá azzal, 

hogy gyereke van? 

– Hát, mostanra vagy nyolcvanéves is lehet, szóval 

előfordulhat, hogy szívrohamot kap – mosolygott anya, 

majd az arca komor lett. – És ezért akartál spanyolul 

megtanulni, mert… 

Gyűlöltem, amikor nagyon jól tudta, mit miért 

csináltam, de azért kimondatta velem hangosan is. Ez 

mindenféle büntetésnél rosszabb volt. 

– Mert el akartam m-menni hozzá. Mármint nem az 

ingatlanoshoz, hanem… 



 

 

– Az apádhoz – fejezte be csüggedten. – Még annak 

ellenére is, hogy az apád éppen a konyhában van, és 

valószínűleg megpróbálja feldobni a palacsintát Rebeka 

kedvéért, pedig már vagy tíz palacsintát kapartunk le a 

csillárról, a plafonról és valamiféle rejtélyes oknál fogva 

a kávéfőzőről. 

Ahogy ezeket a dolgokat mondta, valamiféle 

elégedettség terült szét az arcán. Olyan, amilyet én még 

nem éreztem. 

– Lukács n-nem az… – kezdtem, ám anya 

betapasztotta a szám. 

– Nézd, fiam, sajnálom, hogy úgy érzed, nem elég, 

amit adtam neked – tolta fel magát az ágyról, én pedig 

legszívesebben addig ordítottam volna, hogy nem az 

nem elég, hanem én nem vagyok az, amíg elszakadt 

volna az összes hangszálam. – De azt sose felejtsd el, 

hogy Lukács azért sokkal többet tett érted, mint az a 

valaki, akit a fotón láttál. Ő nem többet tett, hanem 

egyszerűen betett. 

– Anya, fúj! – öklendeztem. 

– Bocsi – nevetett, majd szorosan magához ölelt, ami 

a kerek hasa miatt olyan volt, mintha egy felfújhatós 

strandlabdát ölelgetnék. Mielőtt kiment volna a 

szobából, az ajtóban visszafordult. – Ha észreveszem, 

hogy éppen egy madridi repülőjegy ára hiányzik a 

családi malacból, akkor akár babakocsival is, amit 

Malacka vontat, de visszarángatlak ide. Amúgy meg – 

lépett vissza a szobába, hogy a kezembe nyomja a 



 

 

spanyol tankönyvet –, milyen anya lennék, ha nem 

örülnék annak, hogy a gyerekem a szabadidejében 

nyelvet tanul? 

Bár mosolygott, nagyon fáradtnak tűnt, és kócos is 

volt, ami egyébként egyáltalán nem volt rá jellemző. 

Anya az a fajta nő volt, aki még a boltba se ment le egy 

gyors frizura nélkül. És a gyors frizura itt nem a 

porszívózott copfot jelentette, hanem a negyven hajtűs 

kontyot. A hajtűket aztán szanaszét szórta a házban, 

Rebeka meg lecsapott rájuk, hogy a legváratlanabb 

helyzetekben akarjon fodrászosat játszani. Sajnos 

általában az én sűrűbb, sötét hajamat részesítette 

előnyben, Lukács erősen gyérülő (biztos miattam) 

szökés fejszőrzetével szemben. Mennyivel egyszerűbb 

lett volna minden, ha azon kellett volna aggódnom, hogy 

az én hajam is olyan lesz, mint az övé, és mennyivel 

jobb lett volna, ha el tudtam volna magyarázni anyának, 

miért akarom olyan megszállottan megtalálni az 

apámat. 

Nem sokkal a beszélgetésünk után anya kórházba 

került, én pedig Rebekával a nagyszülőkhöz. Még soha 

az életben nem vártam hívást Lukácstól, de azon az 

éjjelen le sem vettem a szemem a telefonomról. 

Idegességemben megpróbáltam a kínossági skálámra 

gondolni, mert ez volt az egyetlen dolog, ami képes volt 

mindenféle anyával kapcsolatos rémképet kiűzni a 

fejemből. Szerencsére a nagyszülőkkel közös vacsora, 

ami számomra és a nagyszülőknek is olyan érzés 



 

 

lehetett, mintha felkérték volna az első velük szembe 

jövő idegent, hogy üljön le az asztalukhoz, és egye meg a 

tejszínes csirkét, lassan, de magabiztosan birtokba vette 

az első helyet azon a bizonyos skálán. Popompás volt. 

Aztán valamikor hajnalban megcsörrent a telefon, és 

már nem is emlékszem rá, hogy Lukács bőgte el magát, 

vagy én voltam az. 

– Úgy nézel ki, mint aki meghalt, de aztán 

meggondolta magát – üdvözölt Kókusz szombaton este, 

amikor Rebeka holmijait szállítottam Budapestre. Ennél 

pontosabban még én se tudtam volna leírni, hogy 

éreztem magam az elmúlt egy héten. – És mi ez a nagy 

táska, ami elfoglalja a helyem? 

Nevetségesen gyorsan kaptam le a bőröndöt az 

ülésről, majd alácsúsztattam. Kókusz ezen jól 

szórakozott, de amikor helyet foglalt mellettem, nem 

hánytorgatta fel, hogy tulajdonképpen kezemet és 

lábamat összetörtem csak azért, hogy mellém ülhessen. 

– Nem tudom, emlékszel-e rá, d-de Rebeka egyszer 

mondta neked, hogy lesznek új testvérei – dörzsöltem 

meg a karom, ami a plüssállatokkal, ruhákkal és Tesz-

Vesz város könyvekkel (szégyen, nem szégyen, volt 

olyan darab, amit kívülről fújtam) teli táska cipelése 

miatt kezdte feladni a hozzám való ragaszkodását. 

– Gondolom, várja már. Néha le kell cserélni a régi 

testvérmodelleket is újra – könyökölt oldalba 

viccelődve. 



 

 

– Kedden megszülettek az ikrek, csak kicsit k-

korábban, úgyhogy most inkubátorban lazulnak. 

– Anyukád rendben van? 

– Igen, csak még egy ideig neki is a kórházban kell 

maradnia – vájtam a körmöm a tenyerembe, nehogy 

megint elbőgjem magam, mert most visszagondolva 

teljesen biztos voltam benne, hogy amikor Lukáccsal 

beszéltem, én voltam az, akinek taknya, nyála és könnye 

is összefolyt. Főleg a lelkiismeret-furdalás miatt, amiért 

nem mondtam meg anyának, hogy több mint elég volt az 

az élet, amit adott. Nem mondom, hogy Lukács nem 

bőgött, de ő biztosan az örömtől tette. Ő az a mindentől 

elérzékenyülős fajta volt. Nemegyszer láttam, hogy 

megkönnyezi a tegyünk a földünkért reklámokat, 

Rebeka apák napi kártyáiról nem is beszélve. Én soha 

nem adtam neki olyasmit. Ha mégis adtam, akkor az 

biztosan Szilárd stílusában készült, amit ugyebár senki 

se tenne ki a hűtőre szívecskés mágnessel. 

– Rebeka nem szomorkodik miatta? 

– Á! – legyintettem mosolyogva. – Majd kiugrik a 

bőréből, akárhányszor Lukács küld neki képet a 

miniüvegházban szunyáié nagyon pici kölykökről. 

– Miniüvegház? 

– Rebeka így nevezte el az inkubátort, m-mert 

szerinte az sokkal jobban hangzik. Igazából csak nem 

tudja k-kimondani, hogy inkubátor. 

– Az egy elég nehéz szó! – kelt Rebeka védelmére 

Kókusz. – És igaza van. A mini üvegház jobban hangzik. 



 

 

– Jobban viseli, mint én – bukott ki belőlem hirtelen. 

– A vakondos rajzodat beküldette Lukáccsal a kórházba, 

hogy adja oda az új testvéreinek. 

– Ez azt jelenti, hogy én leszek a keresztapjuk? 

Fáradtan felnevettem. 

– Még csak az hiányzik, hogy Sára és Klára is a 

rajongóid legyenek! 

Erre Kókusz nevette el magát, majd még jobban 

rákezdett, amikor megmutattam neki az inkubátorra 

ragasztott vakondos rajzot. 

– Szóval Sára és Klára… Nagyon úgy tűnik, hogy 

felétek a lányok vannak túlsúlyban. 

– Ne is mondd! Ha ezek is o-olyanok lesznek, mint 

Rebeka, nem is tudom, mihez kezdünk majd annyi 

karatemesterrel meg hercegnősebésszel. 

– Szerintem ezekből komoly hiány van a hazai 

munkaerőpiacon. Amúgy meg bemutathatod ezeket a 

furcsa foglalkozásokat a podcastodban is. 

– Hát, most néhány napig Lukáccsal leszek 

összezárva, úgyhogy lesz időm új p-podcast ötleteket 

gyártani. 

– Örülök, hogy nem használod ki ezt az alkalmat 

arra, hogy meglépj Spanyolországba. 

– Kiderült, hogy az apám nem egy híres futballista, 

ráadásul nem is a spanyol király, úgyhogy kicsit 

elhalasztom az utazást. D-de a nyelvtanulást nem. Ahogy 

mondtad, kellenek olyan helyzetek, amik 

rákényszerítenek arra, hogy végre elfogadjam azt, néha 



 

 

m-megakadok a beszédben. Meg amúgy is, anyának és 

Rebekának nagy szüksége lesz most rám. 

Kókusz elismerően bólogatva megveregette a vállam. 

– Ennyi? – vontam fel a szemöldököm. – Semmi 

hozzáfűznivalód nincs a nagy döntésemhez? 

Mivel a vonat lassan begurult a Délibe, Kókusz 

felállt, belebújt az összefirkált farmerdzsekijébe, és 

csigalassúsággal begombolta a bántóan rózsaszín 

gombjait. 

– A fontos dolgot már megkaptad írásban – nézett 

rám olyan intenzitással, mintha a gondolataimban 

keresgélne valamit. 

Valószínűleg rettentően nyilvánvalóan kiült az 

arcomra a megvilágosodás, amikor eszembe jutott a 

nyelviskolában kukába hajított cetli. 

– Na ugye! – mondta kedélyesen, majd a vállára 

kanyarította a hátizsákját. 

Hirtelen úgy éreztem magam, mintha tetves Nanny 

McPhee a „ha már nem lesz rám szükséged, de szeretsz, 

akkor elmegyek” mentalitásával egyetemben 

kapaszkodott volna mellettem a vonaton. Már csak az 

hiányzott, hogy a farmerdzseki alól elővegye a botját, és 

a földre koppintson vele. Oké, jobban meggondolva ez 

egyáltalán nem hiányzott. 



 

 

Diósvámhatár-Budapest vasútvonal,  

péntek 23.30-as járat 

Végül Kókusz a varázsbot földhöz koppintása nélkül is 

eltűnt. Hiába ingáztam a szokásosnál is sűrűbben 

Diósvámhatár és Budapest között mindig más plüssállat 

kíséretében, nem futottam vele össze. Lukács bezzeg 

mindenhol ott volt. A szülőimen, a konyhában, amikor a 

kaját mikróztam, amit Rebeka nagyszülei küldtek, ott 

volt, amikor elvittem Rebekát egy bábelőadásra, és 

persze anya és az ikrek mellett is minden áldott nap. 

Mindemellett elvállalt néhány sürgős fogászati esetet is. 

Csodálkoztam, hogy nem szakadt még szét. Bár lehet, 

hogy mégis, csak nem láttam, mikor varrja össze magát. 

Amióta ketten voltunk otthon, megpróbálta 

megszervezni, hogy legalább a vacsora idejére egy 

helyiségben tartózkodjunk, miközben én minden 

erőmmel igyekeztem elkerülni. Attól tartottam, hogy ő 

is úgy gondolja, miattam születtek meg hamarabb az 

ikrek. 

Így, amint Szilárd méltóztatott egy újabb nagyszerű 

tervvel előállni, miszerint töltsük az éjjelt budapesti 

hajléktalanokként, még az se érdekelt, hogy csak azért 

hív engem, mert senki más nem lenne olyan hülye, hogy 

a markolókanalas eset után egyáltalán szóba álljon vele. 

Ahelyett, hogy azt mondtam volna neki, baszódjon 

meg, egyszerűen lábujjhegyen kiosontam a szobámból, 



 

 

megkerültem a nappaliban horkoló Lukácsot, és 

egyenesen az állomásra mentem. 

Szilárd a szokásos „szevasz, buzi” köszöntéssel 

fogadott, mintha nem nyírt volna majdnem ki az előző 

húzásával. A 23.30-as teljesen üres volt. Gondolom, nem 

sokan tervezték, hogy aluljárókban és hidak alatt fognak 

egész éjjel mászkálni, ahogy Szilárd az előttünk álló 

estét ecsetelte. 

Miközben elindult a vonat, és megpróbáltam kizárni 

az idegesítő dicsekvésáradatát az Instára feltöltött 

képről, amit már ezerhatszázan kedveltek, az üléssorok 

között a tekintetem összetalálkozott Andris kibőgött 

szemével. Erről eszembe jutott a múltkori eset, amikor 

pizsamában szaladt nekem. Vagy amikor Szilárd a 

pulóvere miatt szekálta, és mégis én kaptam egy kedves 

beszólást tőle. Ennek ellenére nem akartam, hogy 

Szilárd is észrevegye, hogy a vonaton van. Andris abban 

a pillanatban pontosan illusztrálta a balszerencsés 

babák kifejezést. És nem úgy nézett ki, mint aki kibírná 

Szilárd szarságait. Mondjuk, ki nézett ki úgy? Rajtam 

kívül persze, de én nem voltam normális. Amúgy a 

felhorzsolt állam éppen passzolt a lenyúzott orrához. 

Szóval lehet, hogy ő se volt az. 

Megint az a pulóver volt rajta, ami miatt Szilárd 

egyszer már megszívatta. Nem állt neki jól. Andris elég 

magas volt. Biztos voltam benne, ha kinyújtózna, a 

pulóver csak a köldökéig érne. Nem mintha erről 

képzelegtem volna. 



 

 

Őszintén szólva inkább Kókuszon tudtam elképzelni a 

lila azon förtelmes árnyalatát. Kókuszon, aki 

felszívódott. Talán nekem se lett volna szabad 

lemosnom a vakondot és kidobnom az üzenetét. Lehet, 

hogy ennyi idő elteltével lerohadt volna a kezem, de 

akkor, mint Szent István jobbját, vitrinbe tettem volna. 

Mármint rohadt jól hangzott, hogy ne bántsam meg 

azokat az embereket, akik szeretnek, olyanokért, akik 

leszarnak. Jó, nem pontosan így szólt. 

Kókusz díjazta volna az ötletet. Baszki, hogy hívják 

egyáltalán? Valószínű, hogy amint az apám nevét se 

tudom meg soha, Kókusz valódi neve is titok marad. 

Popompás. 



 

 

KÓKUSZ 
(SZÜLETETT VINCZE DÖMÖTÖR) 

   „I was dancing with my eyes wide shut 

   Trying not to think too much 

   Too high to fall down 

   So wait for me, sad happy 

   I know this feels like a dream 

   But the good times will come, round” 

      Circa Waves: Sad Happy 



 

 

– Valaki nagyon erőszakosan emleget – jegyezte meg 

Olívia gombostűkkel a szájában, amikkel eddig 

háromszor szúrt meg. Állítása szerint azért, mert nem 

bírok nyugton maradni. 

Kíváncsi vagyok, ő mennyire tudna nyugton maradni, 

ha három órája folyamatosan a mellkasát feszítő 

csuklások kínoznák. 

Megpróbáltam már mindent: visszatartottam a 

levegőt, ittam, és ami azt illeti, Olívia legújabb kötött 

pulóverének a látványa, aminek a gallérja is kötött volt 

(de olyan, amilyet Shakespeare korában hordtak az 

emberek), eléggé rám hozta a frászt. De még ez se volt 

elég ahhoz, hogy a csuklás abbamaradjon. Talán ha 

felvettem volna a galléros pulcsit? Hú, jól néztem volna 

ki. A festőszakkörön lefesthettek volna, mint egy 

reneszánsz korabeli portrét. Mondjuk, ha már 

lefestenek, akkor inkább bricsesznadrág legyen rajtam. 

A tavalyi színdarab óta mindenki tudta, hogy az jól áll. 

De nem mondhattam ellent Olíviának, aki éppen 

azzal foglalatoskodott, hogy egy készülő inget rám 

igazítson. Egyrészt fontos volt, hogy elkészítse a 

kollekcióját a karácsonyi bemutatóra, ami a bekrepált 

varrógépe miatt csúszásban volt, másrészt a keze 

ügyében álló legközelebbi tűpárna a karom és a 

mellkasom volt. Elhatároztam, hogy karácsonyra veszek 

neki egy rendes tűpárnát. Vagyis inkább varrok egyet. 



 

 

Olívia nem szerette, ha üzletben vásárolt holmit kapott 

tőlem (én mindenféle ajándékot szerettem), de nem 

gond, mert már fejben el is készítettem a tökéletes 

tűpárna terveit. Tulajdonképpen ő töltötte fel az egész 

ruhatáramat, amitől anyám egyszerre volt hálás és 

döbbent. Többnyire döbbent. Soha nem felejtem el az 

arcát, amikor meglátta rajtam az inget a pucéran 

spárgázó férfival. Igazából annyira megihletett, hogy le 

is rajzoltam. Kicsit Edvard Munch Sikolyára hasonlított, 

csak az én verziómban volt haja. Ja, és az volt az első 

rajz, ami felkerült a farmerkabátomra is. 

– Igazából nem csodálkoznék rajta, ha a 

balszerencsés babák emlegetnének annyit, amitől a 

másvilágra csuklod magad – tűzött egy gombostűt Olívia 

vészesen közel a nyakamhoz. – Mármint elég durván 

leléptél. Főleg Leától. 

Felsóhajtottam. Mintha nem tudtam volna ezt 

magamtól is. 

– Készen vagy már? – néztem az előttem álló 

tükörbe. Sugárzott körülöttem az „ezt elszúrtam” aura. 

És nemcsak azért, mert két évvel ezelőtt jó ötletnek tűnt 

leülni Olívia mellé a menzán, amiből ő arra 

következtetett, hogy szívesen lennék a lélegző 

próbababája, ami érzi is, ha egy gombostű icipicit 

megszalad, hanem azért is, amiért ennyire belefolytam 

Lea, Andris, Gabi és Dani életébe. De egyszerűen nem 

tudtam ellenállni. Vérbeli diósvámhatári gyerek lévén 



 

 

engem is érdekeltek a balszerencsés babák. Talán kicsit 

jobban is, mint a többieket. 

– Áá – ciccegett Olívia. – Ilyen könnyen nem 

szabadulsz meg. Se a próbától, se a kérdéseimtől. 

Akármilyen ruhákat is aggatott rám, a kérdéseitől 

mindig sokkal jobban féltem. Már Olívia szobája is 

amolyan középkori kínzókamrára hasonlított. 

Félbevágott próbababákkal, hatalmas ollókkal és 

milliónyi gombostűvel. Sehol sem lehetett biztonságban 

leülni. Bár Olívia szerint elég, ha a feneked alá nézel, 

mielőtt leteszed, a próbababák pedig azért voltak 

félbevágva, mert ha például nadrágot készített, akkor 

nem szerette, ha bezavar a képbe a felsőtest. Az ollók 

pedig, állítása szerint, teljesen átlagos szabóollók 

voltak. Le mertem volna fogadni, hogy Leának is 

középkori kínzóeszközök jutottak volna az eszébe. 

Hiszen random mindenféle királyokra meg traktorokra 

gondolt. Kíváncsi voltam, hogy rólam mit gondol. 

– Szóval? – nézett rám Olívia egy mérőszalagot 

lóbálva a levegőben. Most vagy szadomazós hangulatba 

került, vagy marhának nézett. Valószínűleg az utóbbi. 

Ezzel egyetértettem, a szadomazós dolgot viszont nem 

néztem volna jó szemmel. – Elárulnád, hogy miért 

vonatoztad szét a feneked az elmúlt pár héten, és 

barátkoztál össze négy emberrel is, sőt, az egyiket meg 

is csókoltad – vonta fel a szemöldökét –, ha aztán szó 

nélkül otthagyod őket? Mert ez eléggé pszichopata 

dolog. Komolyan mondom, már arra vártam, mikor 



 

 

hozod el nekem dobozban mindegyiknek a kisujját, hogy 

csináljak belőle egy balszerencsésbaba-nyakláncot. 

– Hát, a tollas hajdísz jól sikerült. Biztos vagyok 

benne, hogy a kisujjadból is képes lennél kirázni a 

kisujjakból viselhető darabot – vigyorogtam Olívia felé, 

aki egyáltalán nem volt lenyűgözve. Vörös fonataival 

úgy nézett ki, mint egy viking harcosnő (ezért is állt 

jobban neki a szőke haj), aki bármelyik pillanatban a 

gyomromba mélyesztheti a „teljesen átlagos szabóollói” 

egyikét. Amúgy meg miért kellett neki annyi? Mármint 

volt egy fala, amin úgy lógtak az ollók és egyéb 

vágóeszközök, mint egyszerű halandó emberek falán a 

családi fotók. És miért hasonlítottam viking 

harcosnőhöz? A történelem inkább Lea szakterülete. 

Megköszörültem a torkom. – Amúgy még meg se 

köszöntem, hogy segítettél a hajdísszel. 

Olívia felhorkantott. 

– Isten mentsen meg minket attól, hogy te próbálj 

meg kézműveskedni. 

– Emlékszel még a ragasztópisztoly-incidensre? – 

kérdeztem fintorogva. 

– A mai napig találok ragasztó sztalaktitokat és 

sztalagmitokat az asztalom körül. 

– Á, csak nem a földrajzdolgozatra készülsz? 

– Most arra készülök, hogy kiderítsem, miért nem 

beszélsz velük őszintén. 

– Nem mondom el nekik, hogy lényegében csak azért 

ültem melléjük, mert kíváncsi voltam a balszerencsés 



 

 

babákra. Akkor azt gondolnák rólam, hogy egy gyökér 

vagyok, aki ki akarta deríteni, tényleg balszerencsések-e 

– mondtam az igazság egy apró részletét, mire Olívia 

megszúrt az egyik gombostűvel. 

– Jaj, ne haragudj, nem akartam! 

– Na, persze. 

Amúgy meg megérdemeltem a tűszúrást. Sőt, egynél 

jóval többet érdemeltem volna. Vagyis hogy annál a 

tíznél is többet, mint amennyit azon a délután kaptam 

Olíviától. 

Miután végzett a kínzásommal, konkrétan kiköpte a 

gombostűket egy porcelántányérkába. Érdekes hangjuk 

volt. (Vajon lehetne zenét szerezni hozzájuk? Majd 

felvetem ezt az ötletet a zeneszakos ismerőseimnek.) 

Aztán úgy mosolygott rám, ahogy az anyukák szoktak az 

éppen járni tanuló gyerekükre, amikor az századszor is 

seggre ül, de a századiknál már szaros pelusra huppan. 

– Amúgy nem az a lényeg, hogy miért ültél melléjük, 

hanem az, hogy miért maradtál. 

Fogalmam se volt róla, hogy Olívia hol tartja az 

ehhez hasonló bölcsességeit. Mert hogy nem a fejében, 

az száz százalék. Sőt, meg mertem volna kockáztatni a 

százhúsz százalékot is, hiszen aki olyan mintákat talál 

ki, mint ő, annak másra nem nagyon lehet hely a 

fejében. 

– Na, mit szólsz? – simított végig az ingen, ami, mint 

mindig, tökéletesen állt rajtam. De az inget borító apró, 



 

 

szőrös lábfejekben már nem voltam olyan biztos. A 

művészet már csak ilyen. 

Anyám mindig azt mondta (nem önszántából, hanem 

miután én kérdeztem rá), hogy azért vált el az apámtól, 

mert egy doboz kókuszos kézkrém azt mondta neki. 

Éppen azon a napon, amikor Diósvámhatár történetének 

legizgalmasabb napja volt, ami több híradóba bekerült, 

mint Pisti bármelyik életveszélyesen hülye húzása, 

beleértve azt, amikor a bányató őrbódéjának aljára 

kerekeket szerelt, és legurult vele az egyik kőrakásról. 

Szerintem olimpiai számnak szánta. Vagy ő volt 

Leonardo da Vinci reinkarnációja. 

Apám szerint anyám nem volt normális, és igazából 

azért vált el tőle, mert nem tetszett neki a hobbija, ami 

nem volt más, mint a világ furcsa, amolyan péntek 13-i 

történéseinek albumba gyűjtése. Ezek voltak a „Nahát!”, 

a „Fúha!” és a „Baszki!” albumok. Sose jöttem rá, mi 

alapján döntötte el, hogy a kétfejű kecske melyik 

albumba is kerüljön. De azt tudtam, hogy nagy vágya 

volt, hogy egyszer bekerüljön az egyikbe. Mármint akkor 

lett volna mire fognia minden rossz lépését az életében. 

Az a baj, hogy anyának semmi kifogása nem volt 

apám hobbija ellen. Ha vendégek jöttek hozzánk, akkor 

egyszerűen eldugta a „Baszki!” albumot (mert valamiért 

mindig az volt az első dolog, amire a házunkba tévedő 

alakok rákérdeztek). Nem a nappalink falát díszítő 

kétfejű kecskéről (vagy kecskékről?), a víztől több 

kilométerre lévő hajókról, világítótornyokból rejtélyes 



 

 

módon eltűnő emberekről és a békaesőkről készült 

fotókkal volt baja, hanem azzal, hogy ez volt apám 

egyetlen olyan hobbija, ami nem károsította a máját. 

A válás elég fájdalommentesen zajlott az anyám 

részéről. Apámnál viszont… Igazából nem tudtam 

megállapítani, hogy előtte vagy utána ivott többet. 

Mindig elfelejtette a születésnapomat, sosem kaptam 

tőle semmit, de ha egy hónappal később felhívott, és a 

hangja józannak tűnt (ezt se nagyon tudtam 

megállapítani), annak mindig örültem. 

Aztán egyszer, konkrétan a 13. születésnapomon 

csoda történt. Kaptam tőle ajándékot, és kivételesen 

csak egy héttel a születésnapom után. Igaz, a könyv, 

amit adott, kicsit harcedzettnek tűnt, és a borító egyik 

sarkának valaki leharapta a sarkát, mégis olyan 

boldoggá tett vele, aminek anya egyáltalán nem örült, 

mert ő abban az évben egy festőállványt vett nekem, 

amiért már a szülinapom előtt három hónappal rágni 

kezdtem a fülét. 

Akkor azt hittem, ez egy jel arra, hogy az apám 

legközelebb az elvonóról telefonál, és azt mondja majd: 

– Köszönöm, fiam, amiért rábeszéltél erre! 

Megmentetted az életemet. 

Ez még nem történt meg, bár a fejemben sokszor 

lejátszottam, amikor hazatámogattam apámat a 

Punnyadóból. 

A könyv, amit kaptam tőle, az 501 hihetetlen tény 

címet viselte. Sokáig nem nyitottam ki, aztán amikor 



 

 

mégis, úgy elbőgtem magam, hogy Olívia azt hitte, 

mentőt kell hívni hozzám. 

Aztán annyit nevettem, hogy végül az anyámat hívta 

fel, ami komolyabb volt még a mentőnél is. 

A könyv belsejébe apám ronda kézírásával azt írta, 

hogy „Isten éltessen a 13. születésnapodon.” Szerintem 

ez volt az 502. hihetetlen tény. Nem felejtette el, hány 

éves vagyok. Az apám azonban egy másik tényt szánt 

502.-nek. Mégpedig a balszerencsés babákról szóló 

cikket, amit az az évi Dióhéjból vágott ki. 

A Dióhéj Diósvámhatár negyedévente megjelenő 

újságja volt. Igazából nálunk három hónap alatt se 

történt annyi dolog, amivel megtölthettek volna egy 

húszoldalas lapot, ezért viszonylag gyakran írtak a 

balszerencsés babákról. A cikk, amit az apám a 

könyvembe ragasztott, és fölé firkálta hatalmas 

betűkkel, hogy az Ez lesz az 502. hihetetlen tény?, így 

szólt: 

13 évesek lettek a balszerencsés babák! 

Vajon ez a világvégét hozza el? Vagy csupán a 

balszerencsés babák végét? 

Pontosan 13 éve születtek a balszerencsés babák. 

Biztos vagyok benne, hogy mindenki emlékszik még arra 

a tragikus napra, amikor szeretett polgármesterünk, 

Ortoczki Gerzson és neje, Cecília életüket vesztették egy 

balesetben, aminek az okozója egy osztrák kamionsofőr 

volt. A baleset szemtanúja, a helyi művész, Németh 

János, akinek az autóját éppen csak súrolta az 



 

 

elszabadult kamion, három teljes hétig nem tudta elhinni, 

hogy aznap nem halt meg. De ennyit a halálról, nézzük 

csak a születésnapokat. 2002. december 13-án látott 

napvilágot Diósvámhatár négy új lakója, akik akkor még 

ártatlanul pislogtak bölcsőikben, pontosan 1313-ra 

növelve településünk lélekszámát. Véletlen? 

Az azóta eltelt évek bizonyították, hogy valami 

igazság mégis lehet a péntek 13-ban. A legidősebb 

balszerencsés baba, Szabó Lea az idei pitefesztiválon 

feldöntött egy egész asztalt, amit roskadásig pakoltak 

frissen sült, finomabbnál finomabb pitével. És még csak 

elnézést se kért! A következő a sorban Szalay András, aki 

rendre azzal riogatja az idősebb lakosokat, hogy futva 

közelít feléjük. Azt is megemlíteném, hogy a család az ő 

születése után tisztázatlan okok miatt kénytelen volt 

nincstelenül elhagyni Budapestet. 

Újvári Gabriellát legtöbben az öltözékéről ismerhetik. 

A talpig feketében járkáló lány baljós aurája nemegyszer 

rémisztette meg a templomot takarító csoportokat, 

amikor is az esti órákban látták a lányt, ahogy kóbor 

kutyákkal beszélget. Ortoczki Gerzson, kedves 

polgármesterünk (nyugodjék békében), biztosan 

szégyenkezik is emiatt, hiszen az unokájáról van szó. 

A legifjabb balszerencsés babát senkinek sem kell 

bemutatnom. Lukács Dánielt, akit az idősebbek 

egyszerűen Antikrisztusnak neveznek, számtalanszor 

rajtakapták, amint beoson az elhagyatott diógyárba, 

vagy a farmra egy rejtélyes idegennel, akinek a kilétét 



 

 

eddig sosem tudtuk meg. Mindezek mellett rendre 

összefirkálja a község tulajdonában lévő padokat, 

felborítja a szemeteseket, és megbotránkoztató képeket 

rajzol mindenfelé a faluban. 

Kell ennél több bizonyíték arra, hogy ezek a december 

13-án született fiatalok balszerencsések? Es vajon most, 

hogy betöltötték a 13. életévüket, mi vár rájuk? Mi vár a 

falunkra? Mi vár a világra? Ezekre a kérdésekre csakis az 

Ördög tudhatja a választ. Hiszen nyilvánvaló, hogy ő 

küldte őket. 

– OSZÍ – 

A cikk szerzőjét nem Oszinak hívták. Pedig szegény 

Vámos Oszkárt (Diósvámhatár egyetlen Osziját) 

alaposan leszidták miatta a balszerencsés babák szülei. 

Emlékszem rá, mert Vámos Oszkár a szomszédunkban 

lakott. Bár ezt csak akkor tudtam meg, amikor olyan 

hangerővel kiabáltak, hogy a vasárnapi húsleves után az 

volt az utca összes lakójának a programja, hogy 

kihajoltak az ablakon, és nézték a rögtönzött műsort. 

Később kiderült, hogy a cikket maga az újság 

főszerkesztője, Ortoczki Szabolcs írta (pontosan ezt 

takarta az OSZÍ rövidítés), aki a legendás Ortoczki 

Gerzson öccse volt, és a polgármester jóvoltából 

főállásban a falusi újságot szerkesztette. Azt, ami 

háromhavonta jelent meg. Szabolcs le se tagadhatta 

volna, hogy Gerzson rokona volt. Állítólag mindketten 

ugyanolyan babonásak voltak. És gondolom, egy 



 

 

babonás embernek nem tesz jót, ha a bátyja házába 

éppen péntek 13-án parkol be egy kamion. 

Szóval a cikk elolvasása után megkérdeztem apámat, 

mire emlékszik abból a napból, amikor a balszerencsés 

babák születtek, no meg azt, hogy egyáltalán elhiszi-e 

azt, hogy balszerencsések lennének. Apám olyan józanul 

beszélt róluk, amilyennek utoljára akkor hallottam, 

amikor bezárták a céget, ahol dolgozott, és két hétig 

nem volt pénze alkoholra. 

– Nem hiszem, hogy balszerencsésnek születtek, de 

ha mindenhonnan azt hallják, akkor szerintem idővel 

elhiszik magukról annyira, hogy minden apró 

bosszúságot erre fogjanak. Tudod, mint amikor a vajas 

oldalára esik a kenyér. 

Ez volt az a mondata, ami felkeltette az 

érdeklődésemet annyira, hogy végül lapozgatni kezdtem 

az 501(+1) hihetetlen tényt, és rájöttem, hogy vannak 

olyan véletlenek, amik annyira nevetségesen tragikusak, 

hogy az agyunkban megszűnnek véletlenek lenni. 

Ilyenkor természetfeletti, nálunk hatalmasabb erők 

munkáját véljük látni még ott is, ahová egyébként soha 

nem néztünk még azelőtt. A balszerencsés babák 

tizenharmadik születésnapját megúsztuk világvége 

nélkül, mert mégsem álltak össze, hogy az apokalipszis 

négy lovasaként letarolják a világot (Diósvámhatárral 

kezdve). Én mégis azon kezdtem el törni a fejem, hogy 

vajon miért nem. 



 

 

Miért nem fogtak össze együtt a pletykák ellen? 

Miért nem riogatták az időseket együttes erővel? Miért 

nem bizonyították, hogy minden, ami körülöttük 

történik, csak balszerencsés véletlen, és jóval kevesebb 

köze van péntek 13-hoz, mint ahogy azt a diósiak 

szeretnék? 

Én a helyükben biztosan ezt tettem volna, mert 

tizenhárom évesen, amikor kezdtem arra gyanakodni, 

hogy az apám nem szeret annyira, hogy a kedvemért 

leszokjon a piálásról, meg arra, hogy nem mindenkinek 

tetszik az, ha olyan ruhákat hordok, amilyet Olívia rám 

aggat, meg arra, hogy az anyám szerint mindenre 

gyógyír a kókuszos kézkrém, bizony jó lett volna, ha 

megoszthattam volna valakivel, hogy néha én is úgy 

éreztem, balszerencsésnek születtem. 

De hát a balszerencsés babák két hónappal előttem 

jártak. Egészen tizenhét éves koromig. Akkor éreztem a 

legjobban, hogy beértem őket. 

Az őszi szünetem unalmasan telt, egészen addig, amíg 

nem ültem be egy autóba a nagyapámmal és a 

keresztapámmal. A keresztapám, akinek a hatására 

művészeti suliba mentem, simán bekerülhetett volna az 

501 hihetetlen tény könyvbe, mint a férfi, aki kétszer 

akart öngyilkos lenni, de egyszer sem sikerült neki. 

Ebből a szempontból nem szerettem volna hasonlítani 

rá, ám az a nyakfájdító fordulat, ami akkor történt vele, 

amikor majdnem összegyúrta őt autóstul egy 

kacsintóstehén-matricás teherautó (többször is 



 

 

megpróbáltam lerajzolni az elkövető fantomképét), elég 

jó példakép-alapanyaggá tette. Az autóján ott hagyta azt 

a karcolást, amit a kamion okozott rajta, és 

akárhányszor beült a kocsijába, megkocogtatta a kissé 

horpadt motorháztetőt. Egy ilyen motorháztető-

tapogatás közben rájött, hogy a reklámújságok grafikai 

szerkesztése okozza számára a legnagyobb örömöt 

(amiket az emberek többsége a legnagyobb örömmel 

csak a kukába hajított), talált egy lányt, aki elnézte neki 

a mókusszőrecset-gyűjteményét, és boldog volt. Mi 

másra lenne szüksége egy embernek, ha nem erre? 

– Mintha hullámvasúton ülnék! – morgolódott Tata, 

miközben a mellkasához szorította a kalitkát, amiben 

két akvamarinkék hullámospapagáj csipogott rémültem. 

Szerintem az öreghez hasonló véleménnyel voltak a 

keresztapám vezetési stílusáról. – Ha megint rád jött a 

meghalási kényszer, akkor csináld, amikor más nem ül 

az autódban. 

Gondolom, keresztapám/nagybátyám megszokta 

ezeket a megjegyzéseket, főleg az apjától, aki sosem 

rejtette véka alá az érzéseit. Nagyapám őszinteségi 

kitöréseiből jutott bőven nekem is. Megszámolni se 

tudtam, hányszor mondta már, idézem: „Az apád annyit 

se ér, mint a madaraim szara! Nem kéne állandóan 

hozzá futkosnod!” Igazából a nagyapám szája három 

alkalommal mutatott a mosolygásra emlékeztető 

mozdulatot. Egy: amikor a mama énekelt, kettő: amikor 

a madaraival foglalkozott, három: amikor elváltak a 



 

 

szüleim. Mivel a harmadik csak egyszeri alkalom volt, a 

mama már nem élt, így a mosolyok a madarakra 

limitálódtak. Kiállításokra járt velük, eladta őket, nézte 

őket, örült nekik. Így anya is örült, hogy elfoglalja 

magát. Ahhoz képest, mennyire elveszettnek tűnt a 

nagyi halála után, a madarak és a mikróleckék, amiket 

tőlem kapott, jót tettek neki. Még a tehénlepénysütit is 

feltalálta, hogy bizonyítsa, nem teljesen életképtelen a 

nagyi nélkül, és nem kell minden másnap a nyakára 

járnunk. Tavaly karácsonyra pedig vettünk neki egy 

okostelefont. Bár a Tata nem lett nagy Instaposztoló, 

azért az alapokig eljutottunk, és mire észbe kaptam, 

már volt Facebook-profilja, amin keresztül könnyebben 

elérték őt a vásárlói. Elképesztő mennyiségű 

kisállatrajongó nyüzsgött a neten. Egyszer elmentem 

vele egy kisállat-kiállításra. Hajnali háromkor 

indultunk, mert a kemény arcok már négykor tyúkot 

árultak. Bármerre is fordultam, mintha mindenhonnét 

barokk oltárfestmények modelljeit pillantottam volna 

meg. A kompozíciók is adottak voltak, amennyiben a 

tyúkokat, kakasokat és libákat az édesen (néha 

rendellenesen) pufók kis Jézusra cseréljük. Ott láttam 

életem legijesztőbb kakasát. Egy kedvesnek tűnő család 

vette meg, berakták egy zsákba (nem kis harc után), 

mire a kakas kidugta a fejét a zsákra vágott lyukon, és 

úgy nézett rám, mintha én készülnék levest főzni belőle. 

Szegény család nem tudta, mire vállalkozik. Vajon 



 

 

életben voltak még? Vagy a kakas elfoglalta a házukat, 

és belőlük főzött levest? 

– Egyáltalán, miért nem Timi visz el 

Csipkebozótosra? – kérdezte János, miközben Tata 

elfehéredett kézzel markolta a kapaszkodót. 

Őszintén csodáltam, hogy keresztapám tragacsa 

elérte a hetven kilométer/órát. 

– Azért, mert Timikének van rendes munkája, és nem 

ér rá az apját furikázni. Lassan elő is léptetik – morogta 

büszkén Tata, mire János felháborodva visszaváltott 

hármasba. Az autó köhögött egy sort, de azért begurult 

Csipkebozótosra. 

– Attól, hogy otthonról dolgozom, ugyanúgy 

dolgozom, mint más. Ezt hívják home office-nak. 

– Bánom is én, minek hívják, de az hétszentség, hogy 

egy felnőtt férfinak nem kéne otthon lennie szerda 

délután. 

– Ha a mama most itt lenne, alaposan leszólna, 

amiért káromkodsz – jegyezte meg János, miközben 

elhajtottunk a Csipke pékség előtt. Az ajtón éppen az a 

bácsi lépett ki egy hatalmas vekni kenyérrel a hóna 

alatt, akit a múltkor Lea a karácsonyi szokásairól 

kérdezett. Olyan aranyos volt (mármint Lea), ahogy 

idegességében a tőlem kapott hajdíszt tapogatta. De 

akkor volt a legaranyosabb, amikor a történelemről 

beszélt. Nem kéne aranyosnak tartanom, ha valaki 

csillogó szemekkel mesél arról, hogyan csavartak fel 

lápi múmiákat. Akkor éreztem, hogy bajban vagyok. 



 

 

– De már nincs itt a mama! – dünnyögte Tata, majd a 

kalitkán áthajolva veszettül mutogatni kezdett. – 

Elvétetted a letérőt, Homofisz úr! 

– Tudok egy rövidebb utat! 

– Oda az a letérő volt a legrövidebb út, most 

feleslegesen megkerüljük az egész falut! 

Kívülről egész viccesen mutathattunk a biliárdzöld 

(János szerint angolzöld, ezen elég élénk vitákat 

folytattunk) régi VW Pólójában. A cingár művész, aki az 

utolsó incidense óta állandóan mosolygott, az öreg, aki 

búskomor arccal egy kalitkát tartott az ölében, a két 

papagáj, akiknek fogalmuk se volt róla, mi ez az egész, 

és én, aki az alkalomhoz illő papagájos felsőmben 

feszítettem. 

Tata és a keresztapám még mindig azon veszekedtek, 

merre lakik Nándi bácsi, akinek a múltkor megígértem a 

kék madarakat. Akkor Lea is ott volt velem. Amikor a 

táskámba tettem a kukoricát, úgy nézett rám, ahogy a 

restaurátorok a hatalmas freskókra. Vagy túl fontosnak 

tartom magam? Lehet, hogy Lea az idiótákra néz olyan 

elcsodálkozva? 

Felsóhajtottam. Hosszú nap lesz ez, amit egyedül is 

megoldhattam volna, de akkor vonattal kellett volna 

jönnöm, amivel a balszerencsés babák tagjaival való 

találkozást kockáztattam volna. 

Végül megtaláltuk Nándi bát, aki annyira volt lelkes 

az új madaraktól, mint én a közelgő földrajz-

témazárótól. 



 

 

– A gyerek azt mondta – tornázta ki magát Tata az 

autóból –, hogy hiányoltatok a borkóstolóról. 

Nándi bá otthona olyan parasztház volt, amit a 

turisták pénzért fotóznának. Mármint ha lennének 

turisták Csipkebozótoson. Az az érdekes az egészben, 

hogy ebben a házban nőtt föl a mama is, Nándi bá 

harmadik húgaként. Nem tudom, hogy ez igaz, vagy 

csupán legenda, de állítólag a ház mögötti hatalmas 

szőlősben látta meg a Tata a mamát. Tata erről nem 

nyilatkozott, de a keresztapám és az anyám is így 

mesélték. 

– Az erős túlzás – tárta ki előttünk a kaput. – 

Legfeljebb a múltkori kártyapartin tőled elnyert pénzem 

hiányzott. 

– Itt a tartozásom, add oda az unokádnak – nyomta 

Tata a kezébe a madarakat. – A borkóstolót meg most is 

megejthetjük. 

Így alakult, hogy a nagybátyámmal végül a Csipke 

pékségben kötöttünk ki. Igazából ott is maradhattunk 

volna velük, de a Tata sosem ivott előttem. Nem volt 

részeges, a borkóstoló tényleg csak annyit jelentett, 

hogy elszopogatnak egy pohár bort, és közben, mint 

férfi a férfival megbeszélik az idei termést, az 

aktuálpolitikát, a gazdaságot, a receptre felírt 

gyógyszereiket meg az emésztésüket. 

– Ma nem hoztad azt az aranyos lányt? – pakolt le az 

asztalunkra Julika egy kakaót, két stanglit és egy 



 

 

hatalmas bögre kávét, aminél csak a krémes volt 

hatalmasabb, amit János rendelt magának. 

– Majd legközelebb – mosolyogtam Julikára, 

miközben sejtettem, hogy a legközelebb nagyon távol 

van. Vagy nem is létezik. 

– Milyen lányról van szó? – döfte bele villáját János 

az ormótlan krémesbe. 

Megvontam a vállam. 

– Az egyik balszerencsés babáról. 

Mégis kivel oszthattam volna meg az ilyen furcsa 

dolgokat, ha nem egy furcsa emberrel? Mármint Olívia 

se volt kezdő furcsaságok terén, de azért nem verte át 

háromszor a halált. 

– Csak az egyikről? 

– Lánykérdésben csak az egyikről, de ha a kép 

egészét nézzük, akkor minden balszerencsés babáról. 

– Szeretem a képek egészét nézni – öblítette le 

kávéval János a valószerűtlenül gyorsan befalt 

krémesét. Talán ezért volt ilyen sovány. A szervezetének 

ideje se volt rá, hogy felfogja, kaját küldtek le, nemhogy 

zsírt raktározzon belőle. – Mesélj! 

– Bizony, kedveském, mesélj! – szólalt meg Julika a 

pultra könyökölve. 

Nevetve Jánoshoz fordultam. 

– Azt hiszem, olyan szempontból egyértelműen az 

apám fia vagyok, hogy érdekelnek a furcsaságok. 

– Az biztos – nevetett fel keresztapám. – A 

Vakondvakarcsok egyértelműen elég furcsa. Főleg a 



 

 

legújabb rész forgatókönyve, amiben a vakondok emberi 

szervekkel kereskednek – vonta fel a szemöldökét János. 

– Ez gusztustalan – jegyezte meg Julika. – Ezért kell 

irtani a vakondokat. 

– Köszönjük, Julika – bólogattam, majd folytattam 

életem legfurcsább húzásának elemzését, most először 

felfedve azt másnak. Megmarkoltam egy ministanglit a 

tányéromról, és azt szorongatva folytattam. – Szóval a 

nyáron eldöntöttem, hogy vonatozni fogok, és a lehető 

legtöbb emberrel beszélek, hogy izgalmasabb és 

élethűbb kalandokat tudjak kitalálni a 

Vakondvakarcsokhoz. A legtöbb beszélgetésem teljesen 

ártatlan volt, de amikor a balszerencsés babákhoz 

jutottam, éreztem, hogy szükségük van rám. 

– Van ennek bármi köze is ahhoz, hogy az apádon 

nem tudsz segíteni? 

A kakaó felszínéhez közelítő stangli megállt a 

levegőben. Úgy egy centire a finoman gőzölgő 

folyadéktól. 

– Attól, hogy az apád életét nem sikerült 

helyretenned, nem kell idegenekén javítanod. 

Visszaejtettem a stanglit a tányéromra, és elhúztam 

a szám. 

– Az a baj, hogy Lea, Andris, Gabi és Dani közben a 

barátaim lettek. Lea még több is. És ettől megijedtem. 

Mindenki másnál képes voltam arra, hogy lejegyezzem a 

jegyzetfüzetembe az életüket vagy felrajzoljam a 

kabátomra furcsaságaikat, de náluk ez nem volt elég. 



 

 

Julika szomorúan felsóhajtott, miközben kiszolgált 

két vendéget. 

– Ha ennyire fontosak neked – kezdte János –, akkor 

miért nem beszélsz velük? 

– Mert akkor megtudnák, hogy én vagyok Vincze 

Dömötör, a diósi alkesz fia! – csattantam fel fáradtan. – 

Mert lehet, hogy ők a balszerencsés babák, de az én 

apám meg a Piás Peti. Nem akarom, hogy így ismerjenek 

meg. Azt akarom, hogy azt a laza, magabiztos valakit 

lássák, aki a kisujjából rázta a jótanácsokat, és senki 

véleménye nem érdekli. 

János az üres kávéspoharába meredt. Én meg úgy 

döntöttem, mégis megeszem a stanglikat. Bár a kakaóm 

már kihűlt. 

– Budapesten ezt senki se tudja rólam – jegyeztem 

meg két harapás között. – Még a legjobb barátnőm, 

Olívia se. 

– Ha ez ennyire bánt, akkor miért jársz ilyen gyakran 

Diósvámhatárba? Mármint az rendben van, hogy az 

ihletért vonatozol, meg az is, hogy havonta párszor 

eljöttél Tatához. Ne értsd félre, kifejezetten szereti 

mondogatni, hogy láb alatt vagy, és igazából csak a te 

kedvedért süt tehénlepényt is, de amit mostanában 

művelsz, az valami elképesztő. 

Bosszúsan a hajamba túrtam. Már magam se tudtam, 

mit keresek itt, de arra emlékeztem, miért nemcsak 

egyszerűen vonatoztam, hanem le is szálltam 

Diósvámhatáron. 



 

 

– Először azért jöttem, mert az apám a 

születésnapomon azzal lepett meg, hogy beiratkozott 

elvonóra. 

János elborzadva nézett rám. 

– Szép ajándék, mi? – nevettem fel keserűen. 

– Timi nem említette. 

– Anya nem tudott róla, de igazából mindegy is, mert 

már nem aktuális a dolog – sóhajtottam. – Viszont végül 

a balszerencsés babák miatt maradtam. Azt hitték, hogy 

én segítek nekik, miközben szerintem éppen fordítva 

történt. Akárhányszor részegen láttam az apámat, és 

emiatt elkeseredtem, ők mindig felvidítottak. Gabi a 

passzív-agresszív három pontjával, Dani azzal, hogy 

mennyire szereti a kishúgát, Andris a kecskéivel, Lea 

meg… Ő meg azzal, hogy egyszerűen Lea. 

– Szóval Lea az a lány – állapította meg János 

mosolyogva, majd egyenesen a szemembe nézett. – 

Tudod, mi segítene rajtad? – kérdezte, mire 

tanácstalanul megráztam a fejem. 

– Az, ha végre nem te akarnál másoknak segíteni, 

hanem hagynád, hogy mások segítsenek neked. Nézz 

rám – húzta ki magát. – Rajtam segített. 

– Igen, de rajtad a zárt osztályon segítettek. 

– Lehet, hogy ezt mondják, de igazából az a 

kacsintóstehén-matricás kamion volt az. 

– Ezt pont olyan emberek mondják, akik a zárt 

osztályon voltak. 



 

 

– Tudod, mit? – legyintett János töretlen jókedvvel. – 

Hagyjuk a zárt osztályt. Inkább fizessünk, és nézzük 

meg, éppen melyik témát vitatják meg az öregek. 

Ahogy ezt kimondta, a pékség ajtaja kivágódott, és 

Tata lépett be rajta. Olyan volt, mintha egy 

westernfilmbéli kocsmás verekedésre készülne. A huzat, 

ami kísérte, felborította az asztalokon álló ital- és 

szendvicslapokat. 

– Te meg hogy kerülsz ide? – fordult felé János. 

– Lehozott az öreg Kovács fia. A rövidebb úton – 

mondta a rövidebb utat olyan hangsúllyal, mintha 

párbajra hívná a fiát. 

– Nocsak, nocsak – lépett elő a pult mögül Julika, akit 

igyekeztem nem a western hangulathoz illő piros fodros 

ruhában elképzelni. – Németh bácsi régen járt nálunk. 

– Mit bácsizol? – vakkantotta Tata felháborodva. A 

madarai nélkül sokkal szigorúbbnak tűnt. – Mintha te 

nem öregedtél volna meg. 

– Lehet, hogy öreg vagyok – tette csípőre a kezét 

Julika –, de szebb, mint te. 

És amikor már kezdtem azt hinni, hogy igazából nem 

is János volt Tata ellenfele, hanem Julika, a Tata 

hízelegve megszólalt. 

– Ezt nem tagadom, Julika, ezt nem tagadom – 

mondta, mire kapott egy ingyen kávét meg két 

fokhagymás kiflit, amitől egész úton hazafelé bűzlött. 



 

 

– Nem hiszem el, hogy mindkettőt befaltad! – tekerte 

le az első ablakot keresztapám, hogy némileg csökkentse 

a tömény fokhagymaszagot. 

– Nem akartam megsérteni Julikát! 

– Be is csomagoltathattad volna! 

– Mit finnyáskodsz?! A fokhagymától erősebb lesz az 

immunrendszered. Ha több fokhagymát ennél, nem 

lennél állandóan göthös! 

– Nem is vagyok állandóan göthös! 

– Most is szipogsz! 

– Mert folyik az orrom a bűztől! 

Még a westernszópárbaj ellenére se bántam meg, 

hogy a keresztapámat kértem meg erre a kis útra. 

Örültem, amiért elmondtam neki az igazat, viszont 

továbbra is úgy gondoltam, jobb, ha nem találkozom 

többé a balszerencsés babákkal. Így is kínos lesz, ha 

egyszer meglátják, ahogy hazafelé támogatom apámat a 

Punnyadóból. Mert biztos voltam benne, hogy egyszer 

meglátják. 

– Hogy alakul a portfoliód? – kérdezte anya, miközben 

zöldségekkel teli kézzel átlépte a mindig láb alá kerülő 

Hapsifülest, majd oldalával benyomta a hűtőajtót, amin 

ott fityegett Rebeka rajza. Még nem szereztem hozzá 

rózsaszín keretet, de egy rózsaszín mágnes tartotta a 

helyén. Mivel Hapsifüles erős érdeklődést mutatott 

iránta, azon gondolkoztam, hogy talán nem ártana 

inkább a hűtő feletti fagyasztóra akasztani. 



 

 

A nyúl most is a rajzlapon terpeszkedő medvét nézte, 

mintha fenyegetőnek érezné. Az is lehet, hogy Rebeka 

fekete öves másától félt, mint anya attól, hogy nem fog 

ízleni Tatának a levese. 

Vasárnap volt, ami húslevest jelentett. Igaz, hosszú 

évek kellettek hozzá, de Tatának sikerült ezt a mániáját 

beleszántani anya gondolataiba, amit nagy 

általánosságban a pénzügyek, no meg az, hogy éppen mi 

zajlik körülöttem, töltöttek ki. Minden pénteken 

legalább egyórás beszámolót kellett tartanom a 

hetemről, amitől úgy éreztem magam, mintha én is 

anyám egyik ügyfele lennék, aki azt próbálja 

bizonyítani, hogy jó ötlet kölcsönt adni neki. Mondjuk, 

az én esetemben inkább azt kutatta, hogy érdemes-e 

zsebpénzt adnia. 

Egyszer beírattam egy társastáncórára, hátha a 

jövendőbeli mostohaapámmal szántják majd fel a 

parkettát, ám ahelyett, hogy táncolni ment volna, 

felbontott egy üveg bort, kipakolt háromféle 

tortillachipset, és miközben megnézte az Amerikai 

Horror Sztori harmadik évadát (nyugtalanító 

kombináció), addig én végigsalsáztam az estét 

harmincas, negyvenes, ötvenes és hatvanas férfiakkal és 

nőkkel, hogy ne menjen kárba a befizetett pénz. Vagyis 

először azért mentem, a többi órára meg azért, mert jó 

buli volt. 

Ahogy a konyhaasztalnál görnyedtem az 

anatómiaatlaszom fölött, és éppen napszemüveges 



 

 

bélbolyhokat firkáltam fizika- (vagy matek?) füzetem 

hátuljába, a nyitott ablakunkon át éreztem a 

bérlakásunkkal szembeni mekiből áradó szagokat. 

Behajtottam az ablakot, egyrészt mert szerettem 

volna, hogy amikor Tata, János és a barátnője feljönnek 

megünnepelni anya előléptetését a bankban, családias 

hangulat legyen, ami Tatának egy az egyben azt 

jelentette, hogy húsleves, lecsó vagy rántott hús szaga 

árasztja el az egész lakást, másrészt zavart a villamos 

meg a nyüzsgés hangja. Életemben talán először. 

– Alakulgat a portfolió – húztam elő az atlasz alól a 

Vakondvakarcsok vázlatkönyvét. Bár jobban haladtam 

vele, amikor a szereplők hasonlítottak a balszerencsés 

babákra. – Jövő ilyenkorra talán el is készülök a pilot 

epizód végleges forgatókönyvével. 

– Már megint megváltoztattad az első rész 

történetét? – ciccegett anya, miközben a kedvenc 

fazekát kereste. – Azt hittem, hogy arról az öt vakondról 

szól majd, akiknek egy vonaton van a főhadiszállásuk. 

Grafitceruzámat beleszúrtam a radíromba, majd 

becsaptam az anatómiai atlaszt. Vajon Gabi észrevette, 

hogy a szülei azt írták az elejébe, hogy szeretik? 

– Sehogy se tudom összehozni a vakondokat – 

sóhajtottam, majd egy hatalmasat nyújtózva felálltam. – 

De mindegy is. Leszaladok a boltba. Kell valami? 

– Valami desszert – dobolt az asztalon egy fakanállal. 

– Egy doboz süti jó lesz? 



 

 

– Igen, de mindenképpen legyen közöttük zserbó! 

Tudod, hogy Tata imádja. 

Bólogatva az előszobába léptem. A fogas felé 

nyúltam, de nem láttam a farmerdzsekimet. 

– Ha a dzsekit keresed, akkor mosásban van. 

– Ne már! 

– Semmi ne már, néha ki kell mosni azt is, és 

legalább nem fogsz este unatkozni – vonta meg a vállát 

anya, majd a fogas melletti szekrényből rám dobta a 

barna kabátomat. 

Végül anyának igaza lett. Nagy szívességet tett azzal, 

hogy kimosta a dzsekimet, mert miután este mindenki 

gratulált anyának az új névtáblájáért, amin annyi állt, 

hogy Németh Tímea, bankfiókvezető, Tata eltüntette az 

összes zserbót, és János meg az új barátnője, Lilla 

(vagyis az este folyamán kiderült, hogy már a 

menyasszonya, aki büszkén mutatta az egyik mókusszőr 

ecsetből átalakított karikagyűrűt) azt vitatták meg, hová 

mennek majd nászútra, addig én átrajzoltam a 

farmerdzsekin lévő összes rajzot, amit a mosás kissé 

kikoptatott. 

Ahogy Lea kontyos múmiájának, Andris 

szuperhősének, Gabi kútból kimászó, rózsaszín ruhás 

szellemének és Dani medvéjének, úgy minden más 

rajznak is, ami lassacskán az egész farmerkabátot 

beborította, története volt. Kivéve a bal mellzseben 

húzódó szívnek, mert azt csak unalomból rajzoltam rá. 



 

 

Az uborkabefőtt Zsófi nénire utalt, aki váltig 

állította, hogy nála jobb befőttet senki se csinál, és ha 

Márta azt mondja, hogy az övé a legjobb, akkor hazudik, 

mert a receptet tőle lopta el. Különben is, az egész 

befőzés lényege abból áll, hogy a befőtteket csak egy 

kicsit megrottyantották a befőzőedényben vagy egy 

teljes órán át rotyogtatták. 

A rendőrsapkát viselő tacskó Gyubinak, 

Diósvámhatár kóbor polgárrendőrének szólt, aki egyszer 

megharapta a nadrágom szárát, amiért nem az arra 

kijelölt helyen akartam átmenni a síneken. 

A hot dog, amiben virsli helyett banán volt, Pisti 

érdeme, aki nemcsak legendás tetteiről híres (amiket 

csodával határos módon túlélt), hanem a kissé 

gusztustalan kulináris fogásé, amit akkor fogyasztott el, 

amikor melléültem a vonaton. Életem legbizarrabb 

beszélgetése volt a bányatóban élő pontyról, a banán 

tápértékéről és Pisti feleségéről, aki cipőfűzőkből csinált 

függönyt. 

Az öreg VW Polo, amit egy ordító ecset vezetett, 

keresztapámat mintázta. A teheneket a Cseresznyés 

majorban dolgozó György – aki mérnöki diplomája 

ellenére tehenek között találta meg a boldogságot – 

ihlette. A kakaóscsészét, amiben egy mosolygós stangli 

fürdőzött, Julikának rajzoltam, a szőlőfürtöt Nándi 

bának. Boldi egy öntözőkannát kapott, amiből virágok 

folytak, Piriké egy körömlakkot, amiben festék helyett 

Ferenc pápa feje úszkált. Norbi egy izmos dióhéjat 



 

 

kapott, meg Hektort, a nyestet, aki a tenyerét 

dörzsölgette. 

Gábor kapott egy filmszalagot, amiért elmesélte a 

Star Wars egész történetét kronológiai sorrendben, és 

vagy harminc sorozatot ajánlott, amit mindenképpen 

látnom kell, mielőtt meghalok. 

Azt, hogy Lacival is beszélgettem, egy reneszánsz 

stílusú labradorportré, azt pedig, hogy Lili megosztotta 

velem álmát, miszerint állatkerti gondozó akar lenni, 

egy csoport szurikáta bizonyította. 

Voltak még kecskebékák, traktorok, macskák, 

gyümölcsök és denevérek. Mindegyik emlékeztetett 

valakire, akivel legalább egyszer beszéltem a vonaton. 

Amikor elértem a balszerencsés babák alakjainak 

újrarajzolásához, rájöttem, hogy az egyetlen dologra 

világít rá. Mégpedig arra, hogy egy idióta vagyok. 

Az, amit a keresztapámnak meséltem a pékségben, még 

mindig csak az igazság fele volt. A helyzet az, hogy nem 

bírtam a csöndet. Ha az apám csendben volt, abból 

tudtam, hogy nem józan. A csendtől mindig rossz 

érzésem támadt, ahogy attól is, ha nem mondtam el 

anyának, hogy az elmúlt évben már legalább tízszer 

jártam apámnál, és eddig tízből nyolc alkalommal 

részeg volt. Anya utoljára akkor találkozott vele, amikor 

apa eladta a házat, amiben régen együtt éltünk, és 

sikerült egy lakást szereznie a Diósvámhatárban először 

épülő szociális lakások egyikében. A lakás jobb volt, 

mint a házunk, aminek éppen a szomszédjában állt a 



 

 

letarolt polgármester háza, és amikor felcipeltük a 

harmadik emeleti garzonba apám holmiját, még 

bizakodó is voltam. Egészen a második látogatásig, 

amikor egész jó passzban volt – ahhoz képest, hogy 

olyan pózban próbálta meg elvenni az asztalról a 

távirányítót, mint ahogy Isten az Ádám teremtése 

festményen Ádám keze felé nyúlt –, de az asztalon két 

üres üveg is árválkodott, és a nappaliban áporodott szag 

volt. 

Nem szerettem a csendet, zajkereső voltam. És ebben 

a hatalmas zajkeresésben, amiből az egész életem állt, 

teljesen véletlenül találtam rá a balszerencsés babákra. 

Ez pont olyan véletlen, ami már külső beavatkozásnak 

tűnt, és helyet kaphatott volna apám egyik furcsa 

albumában. 

– Hogy sikerült a földrajz? – kérdeztem Olíviától, 

miközben a túlontúl halk festészetszakkörön egymás 

portréját festettük. Valamiért a festménybeli Olíviám 

orra furcsa, lilás árnyalatban pompázott. Kézfejemmel 

letöröltem némi felesleges festéket a vászonról. 

Olívia szigorú tekintettel meredt a vászonra, majd 

rám. 

– Ne beszélj annyit, így nem tudom elkapni az ajkad! 

– Ha szépen kérsz – csücsörítettem felé –, akkor nem 

kell elkapnod, odaadom magamtól is. 

– Tudod, mit – nyúlt ki a vászna mögül, és egy hosszú 

borsózöld csíkot húzott a karomra (nagyon kíváncsi 

voltam rá, hogy az arcom melyik részéhez kellett a 



 

 

zöldnek az az árnyalata) –, Leát szórakoztasd ilyen 

dumával. 

Fogalma se volt róla, mennyire vágytam erre! 

A festékcsíkot a nadrágomba töröltem. 

– Szóval, milyen lett a földrajzdolgozatod? 

– Tűrhető. 

– Bővebben? 

– Ha nem fogod be, akkor ezzel az izével fogom 

levágni a szádat, és a képre ragasztom – mutatta fel 

Olívia a spatulát. 

– Az elég érdekes kompozíció lenne. Az összképet 

Picasso, a módszert pedig Hannibál Lecter irigyelné. 

Olívia olyan dühös ecsetvonásokkal folytatta a 

munkát, hogy beléhullámzott a vászon hátulja. Le 

mertem volna fogadni, hogy a szemöldökömön dolgozik. 

– Miért hagytam rábeszélni magam a 

festészetszakkörre? – dünnyögte halkan. 

– Mert én vagyok a próbababád. 

– Most nagyon lecserélnélek egy műanyagra. 

– Ez más kontextusban nagyon furán hangzana – 

nevettem, mire Olívia a szemét forgatva felém fordította 

a portrémat. 

– Ennyire nem vastag a szemöldököm! – tiltakoztam, 

mire Olívia felvonta saját kecses szőrcsíkját. 

– Oké, beismerem, elég méretes, de abban biztos 

vagyok, hogy nem zöld. 

– Biztos vagy benne? 



 

 

Azzal Olívia belemártotta ecsetét a zöld festékbe, és 

összekente vele a szemöldökömet. 

Ezután egy kisebb háború robbant ki közöttünk, ami 

addig tartott, amíg a tanár meg nem unta, hogy úgy 

viháncolunk a festékben, mint disznók a sárban. Nem 

mindenkinek jön be a zaj. 

Akkorát ásítottam, hogy a számon beáramló huzatot a 

gyomrom aljában is éreztem. A tanárnő a tábla felé 

fordulva magyarázott valamit, miközben a filctoll 

minden egyes o betűnél csikorgó hangot adott ki. 

Általában aktívabb voltam, de aznap, ahogy a 

nyelvsuliban ültem, és arra kellett volna figyelnem, 

hogy a tankönyvben szereplő Herr Driesennek olyan 

vacak mosógépe volt, ami elárasztotta az alatta lévő 

lakást, és fel kellett hívnia a vízvezeték-szerelőt meg a 

biztosítóját, az elképzelt német párbeszéd helyett 

kontyos múmiákat, gagyi szuperhősöket, medvéket és 

rózsaszín ruhás horrorkaraktereket rajzoltam a 

füzetembe. Azon törtem a fejem, vajon a találkozásaink 

alatt feltűnt-e nekik (mármint a figurákat ihlető 

személyeknek), hogy amikor nevettem, igyekeztem 

anyám normális nevetését utánozni az én természetesen 

béna horkantásaim helyett. Lehet, hogy néha kijöttem a 

karakterből, mert ha fáradt voltam, nehezemre esett az 

ilyen dolgokat elásni magamban. 

Mondjuk, Leának megengedtem volna a 

régészkedést. Addig vizslathatott volna kávébarna 

szemével, amíg nem beszélt volna minden egyes 



 

 

érzésemről és titkomról olyan lelkesedéssel, mint 

ahogyan a múmiákról beszélt. De minek is tette volna, 

ha biztosan nem egy lenyűgöző lelettel találja szembe 

magát? 

Nem mondtam el neki, de mostanában sokszor 

láttam, ahogy vasárnaponként misére gyalogol. Vagyis 

amikor Diósvámhatáron ért a vasárnap reggel, akkor a 

Tata utcaajtaja melletti résnél dekkoltam reggel héttől 

egészen addig, amíg nem láttam, hogy Lea elsétál 

előttünk. Vicces volt, hogy köszönés helyett néha csupán 

egy szolid biccentéssel vagy integetéssel üdvözölte a 

templom előtt gyülekező öregeket. És amikor 

templomba ment, soha nem hordta kontyban a haját. 

Mintha csak ott érezte volna magát igazán otthon. 

Egyszer egy förtelmesen sáros terepjáróból szállt ki, 

ami éppen előttünk parkolt le. A Tatát végtelenül 

bosszantotta, hogy a templombajárók az ő háza előtti 

pázsitot használták parkolónak, de soha nem szólt 

semmit se, mert a mama, aki még hétköznap is járt 

misére, sőt a műtéte előttig ő volt a sekrestyés néni, 

mindig örült neki, ha vasárnap megtelt a rögtönzött 

parkoló. 

– Kösz, hogy elhoztál – mondta Lea, miközben a 

vállára omló haján megcsillant a fakó reggeli nap fénye. 

Hm. Milyen színű lehetett a haja? Ha a nap rásütött, 

búzaszőkének tűnt, ha árnyékban volt, akkor inkább 

Bismarck-barnának. Ez utóbbinak biztosan jobban örült 

volna. 



 

 

– El ne mondd valakinek! – utasította egy álmos hang 

az autóból. 

– Igen, micsoda szégyen lenne, ha valaki megtudná, 

hogy a bátyám hozott el templomba – nevetett Lea, majd 

becsapta az ajtót. Olyan felszabadult volt, amilyennek 

csak akkor láttam, ha átkapcsolt törimániás 

üzemmódba, amit imádtam. 

– Kilenckor jövök! – mondta Lea bátyja. 

Az orrom majdnem beszorult az utcaajtó melletti 

résbe, annyira látni akartam Leát. Helyette azonban 

csak a Bálint autója által felvert port láttam, ahogy 

elhajtott a Tata háza elől. 

Bálintról eszembe jutott Andris, akit arra biztattam, 

hogy mindig a jó irányba fusson. Mialatt ezen 

lovagoltam, addig én a lehető legrosszabb irányt 

választottam, mindahányszor elhittem apámnak, hogy 

megváltozik. 

Vajon mi lehet Andrissal? Beszél még Leával? 

Megbékélt a problémájával? Merre futott végül? És mi 

van a kecskéivel? És vajon mit művelt a lila 

pulóveremmel? Lehet, hogy kidobta az első szemetesbe, 

ami az útjába esett. 

Gabit azzal nyaggattam, hogy bátran vállalja azt, aki, 

miközben hazudtam magamról. 

Rengeteg üzenetet küldött azóta, amióta utoljára 

találkoztunk. Egyiket se olvastam el, de láttam. Amikor 

az üzenetek abbamaradtak, azt hittem, eljön az a 

pillanat, amivel elég sokszor fenyegetett. De még nem 



 

 

tiltott le, sőt rendszeresen kedvelte a rajzaimat, amiket 

feltöltöttem Instára. Lehettek azok vakondok, 

napszemüveges bélbolyhok, mindig megnézte őket, sőt 

mindegyikhez hozzászólt. Igaz, csak három magányos 

pontot írt. 

Hordja még a tüdőrózsaszín kabátot? 

Daninak meg arról papoltam, mennyire rossz érzés 

csalódást okozni azoknak, akiket szeretünk. Egyszer 

láttam, amint Rebekával kézen fogva sétálnak az ovi 

felől. Megkönnyebbültem, mert még nem lépett le 

Spanyolországba, ugyanakkor dühös is voltam, mert 

megint Szilárddal mászkált. Kétszer is láttam őket a 

vonatról. 

Amíg velük vonatoztam, végig tudtam, mennyire 

pocsék érzés az, ha valaki csak hiteget, hogy utána 

csalódást okozzon neked, mégis ezt tettem én is. 

Hirdettem a „semmi pánik, minden jó lesz”-elvet, 

miközben többet pánikoltam, mint ők négyen egyszerre. 

Szar alak voltam. Nem olyan szar, mint az apám, de 

jó úton haladtam abba az irányba. Még Herr Driesen, a 

németkönyvembe nyomtatott figura sem esett kétségbe, 

aki igazából csak egy túl lapos orral ábrázolt, 

beazonosíthatatlanul kék gatyás, három csík hajú 

emberke volt. Amikor lapoztam a tankönyvben, az ábrák 

azt mutatták, mindent elintézett az idióta mosógépe 

körül. És még virágot is vitt az alsó szomszédjának, 

amiért elárasztotta a hálószobáját. Biztos össze is jött 



 

 

vele. Vagyis végül ezt mondtam, amikor a tanár 

felszólított arra, hogy fejezzem be a történetet. 

Szerettem a hepiendeket. 

Olyan száraz volt a kezem, hogy szinte sistergett a 

takarómon, amikor hozzáért. Csoda, hogy nem 

szikrázott. Ráadásul Hapsifüles úgy döntött, aznap az én 

szobámban tér nyugovóra, ami azt jelentette, hogy 

rendszeres időközönként arra ébredek majd fel, hogy 

nyúlunk álmában végigszteppelte a szobát. De nem csak 

emiatt nem tudtam aludni. Két nappal korábban volt 

szerencsém ahhoz, hogy hazatoljam apámat a 

Punnyadóból. Büdös volt, és alig bírt lábra állni. Marci 

bá volt olyan kedves, és kölcsönadott egy talicskát a 

Zümi raktárából. 

– Segítsek, kölyök? 

– Megoldom – mondtam sietve, és mielőtt elindultam 

volna hazafelé, idegesen körülnéztem, hátha meglátok 

egy ismerős arcot az utcán. Bár ennek nem sok esélyét 

láttam éjfélkor. Az utcák üresek voltak, mégis szörnyen 

megalázónak éreztem az egész helyzetet. Végül mégis 

nekigyürkőztem a feladatnak, mert nem éppen nyári 

estének néztünk elébe. Lassan a farmerdzsekim se lesz 

elég a hűvösebbre forduló időjárásban. És bármit is 

képzelt az apám, a szervezetében lötyögő alkohol se 

győzhette le a hideget. 

Hazatoltam, ami vicces lett volna, ha nem az 

apámról lett volna szó, és nem úgy nézett volna ki, mint 

aki már nem is él. 



 

 

Végül a lakása előtti parkolóban csoda történt, és 

feltámadt, éppen annyi időre, hogy levizelje az egyik 

autó oldalát. 

Ha talicskán hazatolni egy nagyjából 70 és 80 kiló 

között mozgó férfit nehéz volt, akkor felvezetni a 

lépcsőn a harmadik emeletre egyenesen lehetetlennek 

tűnt. Végül mégis megoldottam, igaz, beletelhetett vagy 

fél órába, mert apám minden egyes ajtóról azt hitte, 

hogy az az övé. 

– Otthon, édes otthon! – dalolászta, amikor végre-

valahára kiterült a kanapéján. Mivel az utolsó vonatot is 

lekéstem, leszaladtam még, hogy a talicskát betegyem a 

lakáshoz tartozó raktárba. Elidőztem picit a parkolóban, 

mert semmi kedvem nem volt visszamenni, de más 

választásom nem volt. Bármennyire csábított a 

gondolat, az utcán mégsem alhattam. Különben se 

rajongtam azokért a csillagokért, amik az apám lakása 

feletti eget borították. 

Apám még mindig aludt, anyám meg azt hitte, hogy a 

nagyapánál vagyok. Mivel aludni úgyse tudtam volna 

(meg igazából alig két óra múlva ment a vonatom), 

elmosogattam, levittem a szemetet, majd leültem a 

konyhaasztalhoz. Ahogy azon merengtem, vajon miért 

segítek ennek az embernek, amikor nyilvánvalóan 

semmi másra nincs szüksége, csupán alkoholra, hirtelen 

megakadt a szemem a „Baszki!” albumon, ami a 

kenyértartón hevert. Jobb híján belelapoztam. 



 

 

Tele volt természeti katasztrófákkal, amik között 

elég furcsán mutatott egy kép, amin négy baba hevert 

egymás mellett. A balszerencsés babák. Viccesek voltak. 

Ugyanolyan tanácstalanul lestek, mint ahogy a 

vonatozásaink alatt is tették. Legalábbis eleinte. 

Hátrahajoltam a székemen, és apámra pillantottam. 

A keze a szőnyeget súrolta, amit a múlt héten 

porszívóztam ki. Lábán a munkabakancsa, amit 

valószínűleg péntek óta le se vett. Világéletében azt 

bizonygatta nekem, hogy igyekszik, de kezdtem rájönni, 

hogy csak kihasználta azt, hogy ezt elhittem. És mégis 

maradtam. 

Viszont Lea, Andris, Gabi és Dani őszinték voltak, 

nem hitegettek. Én hitegettem őket. 

Kitéptem a képet az albumból, és zsebre raktam. 

Hajnalban úgy szálltam fel a vonatra, hogy 

elhatároztam, segítek a balszerencsés babáknak elérni a 

Herr Driesen-féle hepiendet. Nem akartam, hogy 

Szótlan Szentfazéknak, Szaporának, Gótikának és 

Dadaninak gondolják magukat. 

Csak azt nem tudtam, hogyan érhetném ezt el 

anélkül, hogy megtudnák, ki is vagyok én. 

Két nappal később még mindig nem tudtam rájönni, 

ráadásul száraz volt a kezem. Valószínűleg azért, mert 

vagy egy liter szappannal is alig sikerült ledörzsölni róla 

a festészetszakkör utáni borsózöld foltokat. 

– Francba! – motyogtam, aztán kimásztam az ágyból, 

és majdnem pofára estem először a festőállványom 



 

 

lábában, majd Hapsifülesben, aki bosszúsan kiugrált a 

szobámból. A sötétben az íróasztalomon álló kókuszos 

krém után tapogatóztam. Amellett, hogy ez az egyetlen 

krém, amit elviselek a kezemen, világéletemben 

megnyugtatott az illata. Anya egyszer elmesélte, hogyan 

talált rá a kókuszos kézkrém. Voltak kétségeim az 

esettel kapcsolatban, de abban igazat adtam neki, hogy 

a kókusz illata annyira erős, hogy valahogy az ember 

összes problémáját elnyomta. Legalábbis addig, amíg 

csak az illatra koncentrált. 

Azt azért nem hittem el anyámnak, hogy a kókuszos 

krémem (ami megdöbbentő módon kókuszfehér volt) 

képes lett volna az én idióta személyemre szabott 

stratégiai lépéseket tervezni a balszerencsés babákkal 

kapcsolatban (ahogy anno neki azt tanácsolta, hogy 

szedje rendbe az életét), azonban azon az éjjelen, éjfél 

után tizenhárom perccel, ahogy letekertem a tégely 

tetejét, és az illata beterítette az egész szobámat, 

rájöttem, mit kell tennem. 

Egymásnak eresztem a balszerencsés babákat, és 

meglátjuk, beköszönt-e a világvége. 



 

 

Köszönetnyilvánítás 

Most kivételesen rövid leszek. Legalábbis magamhoz 

képest. Köszönöm a családomnak, hogy harmadik éve 

elviselik, amikor kifejezéstelen arccal a semmibe 

meredek. Mert néha előfordul, hogy testben ott ülök 

veletek, amikor a világ legjobb vasárnapi húslevesét 

esszük, de lélekben éppen az egyik regényemben 

rekedtem, hogy gatyába rázzam a szereplőket. 

Kedves Család! Tudom, hogy az „sz” betűs szót nem 

mondjuk (mert az milyen már?), szóval helyette annyit 

mondok, hogy bírlak Titeket! 

Köszönöm minden visszatérő és új Olvasómnak, hogy 

eljutott idáig. Remélem, várjátok a folytatást, mert 

Leának, Andrisnak, Gabinak, Daninak még van egy kis 

elintéznivalója Kókusszal. Meg a családjukkal. Meg 

egymással is… (Ezek nem passzív-agresszív pontok.) 

Köszönöm a kiadómnak, hogy azt mondhatom, hogy a 

kiadóm. Köszönöm, hogy megbirkóznak a néha kissé sok 

írásbeli mondandómmal, és mindig csodás borítóba 

bugyolálják a történeteimet. Még mindig Menők 

vagytok! 

Köszönöm a barátaimnak, hogy léteznek. 

Mostanában nehéz összehozni a találkozókat, de a 

messengernek meg az e-maileknek is megvan a maga 

varázsa. 



 

 

Köszönöm az udvarunkon szaladgáló westie-nek, 

hogy cukiságával vidámabbá teszi a napokat. 



 

 

És köszönöm annak a srácnak, aki nagyjából hét éve 

leült mellém a Komáromból Dunaszerdahely felé tartó 

vonaton. Olyan kókuszszaga volt, amitől egyrészt 

hányingerem lett, másrészt ő ihlette ezt a történetet. 

Király Anikó 

2020-04-04 

(Micsoda véletlen. A négyes a kedvenc számom.) 

Feketenyék 

15 óra 44 perc 

(Megint ezek a négyesek!) 

Napos idő. Zöld szoba. 

Éppen a Beach House Take Care című száma szól. 

 


