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A köny vet pót ma má im nak aján lom: Judita na gyi nak, 
Tánya né ném nek, Éva ke reszt anyám nak, Majka anyó som-
nak, Mónika W-nek, Mariska né ni nek, Verkának, Ma ri ká-
nak, Zuzkának, Gabinak, és egyet len apám nak, Frantisek 
Tomasjaknak, sze re te tü kért és gon dos ko dá su kért, ami vel 
ma is el hal moz nak. És kö szö nöm Beátka Jarosovának, õ 
jól tud ja, mi ért.



1.
Ma kap tuk meg a bi zo nyít ványt. A ma ma szé pen fel öl töz-

te tett, de köz ben ös  sze is vesz tünk egy ki csit. Se hogy se volt 
haj lan dó be le men ni, hogy nej lon ha ris nyát ve gyek fel. Sze rin-
te anél kül is meg sü lök, ak ko ra a hõ ség. Igen ám, de a rá di ó-
ban azt hal lot tam, hogy egy iga zi nõ nem jár ha ris nya nél kül. 
Még ak kor sem, ha kint har minc fok van. Már pe dig én iga zi 
nõ aka rok len ni. Leg alábbis ma. Ezen a nagy na pon.

Sze ren csé re hall ga tott rám, és a ha tal mas pi ros mas nit 
még sem kö töt te a ha jam ba. Nem tu dom, mi ért ci co máz 
foly ton, mint ha még óvo dás len nék. Pe dig már két éve 
álta lá nos ba já rok. Már tu dok ol vas ni, ír ni, né ha még szá-
mol ni is. És na gyon jók a je gye im. Csu pa je les! Biz to san 
ka pok ju tal mul egy ha bos tor tát! 

Az is ko lá ban nem vesz te get tük az idõt. A ta ní tó né ni 
ki osz tot ta a bi zo nyít ványt, és ha za en ge dett ben nün ket. Szu-
per, leg alább ma radt idõnk Zuzkával meg néz ni a kör hin tát. 

Zuzka a ba rát nõm. Egy pad ban ülünk, és egy he lyen 
la kunk. De ne ki nem csak ma má ja van, ha nem pa pá ja is. 
Meg egy báty ja. 

Ne kem csak ma mám van. A pa pám ra egy ál ta lán nem 
em lék szem.
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Meg áll tunk a vat ta cuk ros bó dé nál. 
– Eszel? – kér dez te tõ lem Zuzka, és elõ ko tor ta zse bé bõl 

a pénz tár cá ját.
– Nincs pén zem – mond tam rossz ked vû en. 
– Ve szek ne ked, aka rod? – aján lot ta kész sé ge sen, és én 

bó lin tot tam. Ös  sze fu tott a nyál a szám ban. 
A vat ta cu kor ral le ül tünk a há zunk elõt ti pad ra. 
– Ma egye dül ma ra dunk ott hon Mi sá val! – di cse ke dett 

vá rat la nul Zuzka.
– Éj jel is? – cso dál koz tam. 
– Egé szen reg ge lig! – bó lo ga tott Zuzka so kat mon dón. 

– A szü le ink el men nek va la ho vá ün ne pel ni, és Mi sa fog 
rám vi gyáz ni. 

– En gem so sem hagy ott hon egye dül az anyu kám – 
sóhaj tot tam. 

– És ha el kell men nie éj sza ká ra? 
– Ha a ba rát nõ jé hez megy, ma gá val visz. És ha nem 
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mehe tek ve le, el hív ja Papricsková né nit. Õ per sze so sem 
en ge di, hogy néz zem a té vét. 

– Én ad dig néz he tem a té vét, amed dig csak aka rom! – 
vá gott fel Zuzka.

– És nem félsz?
– Mi tõl? A film trük kök tõl? Egy csöp pet sem!
– Iri gyel lek, hogy egye dül lesz tek a bá tyád dal – mo tyog-

tam.
– Tu dod mit? – Zuzkának fel csil lant a sze me. – Gye re át 

hoz zánk ma éj sza ká ra! Jó kis bu lit ren de zünk. Misa nem 
za var ben nün ket. Ha anyá ék nin cse nek ott hon, foly ton a 
szá mí tó gé pen lóg. Mi pe dig hü lyés ked he tünk!

Meg tet szett az öt let. Egész éj sza ka bu liz ha tunk, és nem 
szól nak ránk!

– És ha nem en ged el a ma mám? – bi zony ta la nod tam el. 
– Mi ért ne en ged ne el? – cso dál ko zott Zuzka. – Hi szen 

alud tál már ná lunk, és én is ná la tok, hát ak kor meg?
– Iga zad van! – bó lin tot tam elé ge det ten. – Pom pás éj sza-

ka lesz! – Lel ki sze me im elõtt meg je lent, ahogy õrült pár-
na csa tát vív tunk. 

Me get tük a vat ta cuk rot, és el kö szön tünk egy más tól.
Fel sza lad tam a lép csõn, és be csön get tem. A ma ma nyi-

tott aj tót. 
– Mi új ság? – kér dez te fü lig érõ száj jal.
– Csu pa je les! – büsz kél ked tem. 
– Te vagy az én okos, ügyes ko ba kom! – ölelt ma gá hoz. 

– Ott a ju tal mad az asz ta lon!
Ki lép tem a ci põm bõl, és a kony há ba sza lad tam. Ott állt 
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a tal pas tá lon a ked venc me se tor tám. Mesefinom volt, azért 
hív tam így. 

– Me ge he tem az egé szet? – kér dez tem a leg na gyobb 
kanál után ko to rász va.

– Nyu god tan, ha meg tu dod en ni. Csak meg ne fáj dul jon 
tõ le a ha sad! 

– Ilyen fan tasz ti kus tor tá tól? – okos kod tam te li száj jal. 
Nyil ván fü lig tej szín ha bos vol tam. 

Ami kor jól lak tam, bár a tor ta ne gye dét is alig tud tam 
me gen ni, a ma mám hoz for dul tam.

– Tel je sí ted egy ké ré se met?
– Amen  nyi re tõ lem telik…
– Ott alud ha tok ma Zuzkánál?
– Itt hagysz egye dül? 
– Ma mi! Nagy vagy már! Nincs mi tõl fél ned. Hi szen 

csak egy eme let tel fel jebb le szek!
– Hát… nem bá nom – bó lin tott a ma ma. – De csak  ha 

Zuzka ma má ja is be le egye zik.
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– Õ nem lesz ott hon! – csú szott ki a szá mon olyan gyor-
san, hogy már nem is tud tam vis  sza szív ni.

A ma ma meg hök kent.
– De a pa pá ja csak ott hon lesz, nem? 
– Azt hi szem, nem – bök tem ki kel let le nül.
– Ak kor itt hon al szol. Ezt a bu lit má sik nap ra ha laszt juk.
– De mamií! – ri mán kod tam ös  sze kul csolt kéz zel. – 

Misa lesz az õr zõ vé dõnk, õ már nagy fiú!
– De hogy var rok egy ti zen két éves fiú nya ká ba még egy 

po ron tyot! Itt hon al szol, vi lá gos? 
Sér tõ döt ten néz tem a ma má ra, de nem ad tam fel. 
– Ma mi! Légyszí! Légyszí, légyszí! Egész hé ten én 

fogom le hor da ni a sze me tet!
– Az így is, úgy is a te dol god. Azt mond tam, nem!
– Ma mi! – aka ra to san dob ban tot tam. – Nem vagyok már 

ki csi!
– Nem! – tar tott ki el ha tá ro zá sa mel lett. 
Kön  nyek szök tek a sze mem be.
– Ma mi! – pró bál koz tam új ra.
– Fö lös le ge sen erõl te ted a sí rást. Azt mond tam, hogy 

nem, és kész! Nem fo gok ezen té pe lõd ni egész éj jel, hogy 
va jon mit mû vel tek. Ér ted? Ma itt hon al szol! – most már a 
ma ma is be gu rult. 

Mér gem ben ös  sze zár tam a szá mat, és ököl be szo rí tot tam 
a ke zem.

– So ha sem mit nem en gedsz meg ne kem! – ki ál tot tam 
dü hö sen. – Nem en gedsz át Zuzkához, és ku tyát sem akarsz 
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ven ni! Csú nya vagy! És reg gel nem ve het tem fel nej lon-
haris nyát! Min dent saj nálsz tõ lem!

– Katka! – csat tant fel a ma ma, de nem hagy tam szó hoz 
jut ni. Hir te len ki tört be lõ lem az ös  szes sé re lem. 

– Még új bi cik lit sem vet tél, csak egy ócs ka hasz nál tat! 
Pe dig a töb bi ek nek mountainbike-juk van. A gör kor cso lyát 
is irigy led tõ lem, pe dig tu dod, men  nyi re vá gyom rá!

– Azt a szü le tés nap od ra ígér tem.
– Mit érek ve le? No vem ber ben van a szülinapom, té len 

meg úgy sem le het görkorizni!
A ma ma szo mo rú an rám né zett. 



– Ezt már meg be szél tük, Katka. Egy fi ze tés bõl nem 
tudok min dent meg ven ni, ami csak eszed be jut. 

A ma má ra néz tem, és gyû löl köd ve a sze mé be vág tam:
– És a nor má lis gye re kek nek leg alább van pa pá juk! 

Csak ne kem nincs sen kim! És te egy ál ta lán nem ér tesz 
meg en gem! 

A ma ma hoz zám lé pett, és át ölelt, de én mér ge sen ki sza-
kí tot tam ma gam a kar ja i ból.

– Az ös  szes anyu ka jót akar a gye re ké nek, csak te nem 
engedsz ne kem so ha sem mit!

– Ide  fi gyelj, Katka… – pró bál ko zott a ma ma, de nem 
hagy tam ab ba. 

– Ha tud ni aka rod, nem is sze ret lek! Ke re sek egy má sik 
anyát, sok kal job bat, mint te!

A ma ma el gon dol kod va né zett rám.
– Rend ben van. Ha úgy gondolod… – az zal sar kon for-

dult, és át ment a nap pa li ba.
Iz ga tot tan sza lad tam a szo bám ba, ki húz tam az ágy alól 

az öreg bõ rön döt, és be le do bál tam min dent, ami a ke zem 
ügyé be akadt. Nem volt sem mi fé le ter vem, de mi vel Zuzka 
la kott a leg kö ze lebb, úgy dön töt tem, hoz zá me gyek át. 
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2.
Ke zem ben a ne héz bõ rönd del, be néz tem a ma má hoz a 

szo bá ba. Be volt kap csol va a té vé, ma ma pe dig rám se 
hede rí tett. 

Itt ma radsz tel je sen egye dül, gon dol tam go no szul, és 
becsap tam az aj tót. Fel men tem egy eme le tet a lift tel, és 
becsön get tem Zuzkához. A ma má ja nyi tott aj tót. 

– Jé, szer vusz Katka! – kö szön tött vi dá man. – Utazósdit 
ját szol? 

– Nem – fe lel tem ko mo lyan. – Ide jöt tem lak ni. Örök re!
Zuzka ma má ja döb ben ten állt, de a gye rek szo bá ból 

ujjong va sza ladt elõ Zuzka. 
– Hur rá! Tény leg el en ge dett a ma mád? És örök re itt 

maradsz? 
Bó lin tot tam, de Zuzka ma má ja lát ha tó an nem örült. 
– Tud ja a ma mád, hogy itt vagy? 
– Nem tu dom – von tam vál lat. – El jöt tem ott hon ról. Nem 

aka rok már ve le len ni!
– Katka, tény leg egye dül hagy tad a ma má dat? Nem lesz 

szo mo rú?
– Na és – vág tam rá. – Én is szo mo rú vol tam, ami kor 

nem vett ne kem ku tyát!
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– Biz to san meg volt rá az oka – véd te a szom széd né ni. 
– Ugye, itt ma rad hat ná lunk?! – Zuzka lel ken dez ve ugrán-

  do zott, csak úgy röp köd tek a var ko csai.
– Más kor itt ma rad hat na, de ma… – Zuzka ma má ja el bi-

zony ta la no dott.
– Tu dod, ma éj sza ka nem le szünk itt hon, és Mi sa nem 

tud na ket tõ tök re vi gyáz ni. Hol nap pe dig egész nyár ra elutaz-
nak a gye re kek a nagy ma má juk hoz. Saj ná lom, de kény te len 
le szel ha za men ni. Kérj szé pen bo csá na tot a mamád tól, biz to-
san meg eny hül! 

– Még csak az hi ány zik! – dob ban tot tam. – El me gyek én 
is Zuzkával és Mi sá val a nagy ma má juk hoz! 

A szom széd né ni ba rát sá go san rám né zett. 
– Katka, az nem megy. A nagy ma ma szá má ra te ide gen 

vagy, azonkí vül ott lesz nek a nõ vé rem gye re kei is. Túl 
sokan nyü zsög né tek, nem gyõz né a na gyi. Menj csak szé-
pen ha za! Meg lá tod, hol nap ra min den rendbe jön. 
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– Ma ga sem ért meg en gem! – ki ál tot tam. – Ma ga is az 
õ ol da lán áll. De én juszt se me gyek ha za! 

Kön  nyek to lul tak a sze mem be. Meg ra gad tam a bõ rön-
dö met, és ki ci pel tem a lép csõ ház ba.

– Saj ná lom – szólt utá nam Zuzka ma má ja, de vis  sza se 
néz tem. Az aj tó ma gá tól be csa pó dott.

Most mi le gyen? Le ül tem a bõ rönd re gon dol koz ni. Azért 
sem me gyek ha za! Meg mu ta tom a ma má nak, hogy nél küle 
is bol do gu lok! Igen is, csak azért is ke re sek egy má sik anyu-
kát! Egy job bat! 

Eszem be ju tott a ma ma test vé re, Matej bá csi. Na gyon 
sze ret tem, mert ir tó jó kat szok tunk együtt ját sza ni. Min dig 
iri gyel tem a gye re ke it, Zsofkát meg Petykót, hogy ilyen szu-
per a pa pá juk. Jul ka né ni is ked ves. Ugyan azon a la kó te le-
pen lak tak, ahol mi, ezért úgy dön töt tem, hogy hoz zá juk 
me gyek. Majdcsak el bol do gu lok az zal a ne héz bõ rönd del. 

Le men tem az ut cá ra, és las san lép ked tem a jár dán. A 
bõrön döt a föl dön húz tam. Csak így tud tam meg moz dí ta ni. 

– Szia! – állt meg mel let tem Zuzka báty ja bi cik li vel. – 
Ho vá mész? Nem túl nagy ne ked az a kof fer? 

– Ne tö rõdj ve le! – mor dul tam rá go rom bán. 
A nagy igye ke zet tõl tel je sen meg iz zad tam. 
– Add ide, se gí tek! – ja va sol ta. Rá néz tem, el bi zony ta la-

nod tam. De hi szen a ma má ja olyan csú nyán el kül dött! 
A bõ rönd vi szont tény leg ne héz volt, és Matej bá csi 

laká sa még nem buk kant fel a lát ha tá ron. 
– Jó – egyez tem be le vé gül. 
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Mi sa fel ci bál ta a bõ rön döt a bi cik li re, és las san tol ta 
mel let tem. 

– Mer re mész? – ér dek lõ dött.
– Matej bá csi hoz. Ezen túl ná la fo gok lak ni – je len tet tem 

ki ha tá ro zot tan. 
– Mi is el uta zunk, az egész szün idõ re. A na gyihoz. Egy 

cso mó ba rá tom van a fa lu ban, alig vá rom már, hogy ta lál-
koz zam ve lük. 

– Nem nya ral ni me gyek hoz zá juk – vi lá go sí tot tam fel – 
vég leg ná luk ma ra dok.

– Tör tént va la mi a ma mád dal? – hök kent meg Mi sa.
– Nem – fe lel tem da co san. – Új anyu kát ke re sek. Olyat, 

aki meg ért! 
– Nem ér te lek – csó vál ta a fe jét Mi sa. – Tök jó fej a 

mamád, sze rin tem nem is le het rossz a gye re ké nek len ni!
– Na per sze! Még egy ku tyát sem akar ven ni ne kem. Egy 

nyam vadt kor cso lyát se!
– Ne kem sem akar nak ku tyát ven ni a szü le im! De azért 

még nem me gyek vi lág gá!
– Én vi szont igen! Meg lá tod! Olyan szu per anyát ta lá-

lok, hogy meg iri gyel he ted majd!
– Hát, nem tu dom – csó vál ta a fe jét Mi sa, és szót la nul 

men tünk to vább. El kí sért a nagy bá tyá mék ház tömb jé ig, 
letet te a bõ rön dö met a ka pu elõt ti pad ra, és el te kert. 

Fel men tem a lép csõn a ka pu hoz, és vé gig bön gész tem a 
ka pu csen gõ mel let ti név táb lá kat. Matejé volt leg alul. Meg-
nyom tam a gom bot, és vár tam, hogy aj tót nyis sa nak, de 
nem tör tént sem mi. Új ra pró bál koz tam, megint hi á ba.
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Fel só haj tot tam, és le ül tem a pad ra. Szép kis meg le pe tés. 
Egy ál ta lán nem szá mí tot tam rá, hogy Jakubék nem lesz nek 
ott hon. Görcs be rán dult a gyom rom. Tud tam, mi ért. Ak kor 
szok tam ezt érez ni, ha fé lek. 

Nem volt sem mi fé le ter vem, ezért úgy dön töt tem, hogy 
meg vá rom õket, még ha ott is kell ül nöm egész éj sza ka. 
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3.
Csi ga las sú ság gal telt az idõ, amíg a pa don ül tem. Néz-

tem az igyek võ já ró ke lõ ket. Fi gyel tem a fo gócs ká zó, 
bújócs ká zó gye re ke ket, és va la hogy ide gen nek érez tem 
ma gam köz tük. A kör nyé kün kön az ös  szes gye re ket is mer-
tem, itt pe dig sen kit. Na nem baj, gon dol tam, majd ös  sze-
is mer ke dünk. 

Tel tek-múl tak az órák, és én csak ül tem to vább ma ka-
csul. Az ab la kok ból ki néz tek az anyu kák, és szép sor ban 
ha za hív ták a gye re ke i ket va cso ráz ni. Én is éhes vol tam 
már. A hû tõ ben ha gyott tor tá ra gon dol tam, és nyom ban 
hiá nyoz ni kez dett az anyu kám. 

Mit csi nál hat? Le het, hogy ha lál ra iz gul ja ma gát mi at-
tam, mor fon dí roz tam.

– Ugyan már! – szó lalt meg ben nem a sér tett ség. – Fel-
bos  szan tott, hadd fél jen!

Mi ért nem jön nek már Jakubék? Nem ma rad más hát ra, 
ha za kell men nem, és ak kor a ma ma gyõz. Még vé gig sem 
gon dol tam, ami kor a ház elõtt le par kolt egy au tó. Mo so-
lyog va fu tott elém Zsofka, a nyo má ban Petykó. 

– Szia, Katka! – kö szön tek vi dá man. – Át jöt tél ját sza ni? 
Egy pil la nat alatt el szállt a fé lel mem. 
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– Nem – fe lel tem ha tá ro zot tan. – Azért jöt tem, hogy ná la-
tok lak jak!

– Ma mi! – sza ladt oda Zsofka Jul ka né ni hez. – Katka azt 
mond ta, hogy ná lunk fog lak ni!

– Az anyu kád nem em lí tett ne kem sem mit – cso dál ko-
zott a nagy né ném. – Csak nem tör tént va la mi ba ja? 

Meg ráz tam a fe jem, hogy nem, és a gye re kek után sza-
lad tam ját sza ni. 

– Úgy lát szik, tény leg hoz zánk köl tö zik – hal lot tam a 
nagy bá tyám hang ját, ahogy fel emel te ne héz bõ rön dö met. 

Kint ma rad tam a gye re kek kel az ud va ron. Bú jócs káz-
tunk, az tán Jul ka né ni va cso ráz ni hí vott ben nün ket. Már 
ret te ne te sen kor gott a gyom rom, na gyon vár tam a va cso rát. 
Le ül tem Petykó és Zsofka kö zé, mert mind ket ten mel let-
tem akar tak ül ni, Jul ka né ni pe dig tá nyért osz tott ne künk. 

– Mit eszünk va cso rá ra? – kér dez tem iz ga tot tan.
– Ká posz tás cve ked lit – fe lel te a nagy né ném. 
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– Nyami! – nyel tem egyet, de Zsofka és Petykó csak 
mor co san né zett.

Ami kor meg kós tol tam, rá jöt tem mi ért. Egy ál ta lán nem 
volt olyan fi nom, mint ami lyet anyu kám fõz.

– A ma ma job bat csi nál! – csú szott ki a szá mon. 
Jul ka né ni el vö rö sö dött, de Matej bá csi meg véd te. 
– Az le het, hogy a te ma mád job bat fõz, csak hogy te õt 

már nem aka rod. Ezért most Jul ka né ni a ma mád, és azt 
eszed, amit õ fõz. Vagy ha za akarsz men ni? 

Sér tõ döt ten a nagy bá tyám ra néz tem, de nem akar tam 
fel ad ni. 



– Itt ma ra dok! – je len tet tem ki ha tá ro zot tan. – Már kezd 
íz le ni! 

Bi zo nyí té kul, bár ne he zem re esett, ki nyal tam a tá nyért. 
Jul ka né ni meg di csért, mert Zsofka és Petykó va cso ra köz-
ben ren det len ked tek, nem akar tak en ni. Kezd tem ma gam 
jól érez ni ná luk.

Éj sza ká ra a gye rek szo bá ban ágyaz tak meg ne kem. A 
gye re kek eme le tes ágyon alud tak, és ne kem ros  szul esett 
egy ki csit, hogy nem alud ha tok felül. Mert Petykó ki je len-
tet te, fent az õ bi ro dal ma van, és lá nyok oda nem me het-
nek. Az tán ös  sze ve szett Zsofkával egy köny vön, de még 
így is jól érez tem ma gam. Elõ ha lász tam a bõ rön döm bõl 
Pinkust, a plüss ma nó mat, és ké nyel me sen el he lyez ked tem. 
Zsofka egy ide ig ku nye rál ta, de Pinkust so ha nem adom 
oda sen ki nek. Jul ka né ni és Matej bá csi be jöt tek jó éj sza kát 
pu szit ad ni, és úgy érez tem ma gam, mint ha ott hon len nék. 
A ma ma eszem be sem ju tott.

Más nap Matej bá csi el vitt min ket kör hin táz ni. Ki pró bál-
tuk majd nem mind egyi ket, csak a cent ri fu gá ra vagy hogy 
hív ják, nem ül het tünk fel, mert ah hoz még, azt mond ják, 
túl ki csik va gyunk. Õrült se bes ség gel telt el a nap, és a rákö-
vet ke zõ né hány nap is.

Jul ka né nit ma má nak kezd tem hív ni, ami nem tet szett 
ne ki, és igye ke zett meg gyõz ni ar ról, hogy van ne kem sa ját 
ma mám. Fel kel lett vi lá go sí ta nom, hogy én õt má so dik 
anyu kám nak vá lasz tot tam. Azu tán már nem el len ke zett. 
Petykó és Zsofka is meg szok ta, hogy a ma má ju kat így szó-
lí tom. Hi szen ez így olyan egy sze rû volt!
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Gyor san tel tek a na pok. Egy es te, ami kor le fek vés után 
ki men tem a vé cé re, hal lot tam, hogy Matej bá csi és Jul ka 
né ni ve szek szik. Ez nem volt szo ká suk. In kább a ga lam-
bok hoz ha son lí tot tak, an  nyi ra egy hú ron pen dül tek. Nem 
bír tam ki, rá ta pasz tot tam a fü le met a nap pa li aj ta já ra. 

– Rend ben van, le gyen ná lunk! – mond ta Jul ka né ni 
emelt han gon. – Úgy sze re tem, mint a sa ját gye re ke i met! 
De azt nem en ged het jük meg ma gunk nak, hogy el vi gyük a 
ten ger hez! 

– Köl csön kér nék egy kis pénzt – gyõz köd te Matej bá csi. 
– Egy gye rek kel több vagy ke ve sebb, mit szá mít!

– Re pü lõ vel me gyünk! El akarsz adó sod ni egy ide gen 
gye rek mi att? Hi szen csak fan tá zi ál! Ha nem len ne ma má-
ja, nem szól nék egy szót sem, de csak ma kacs ko dik. És te 
még alá is ját szol ne ki a hú god dal! Nem ten gert ér de melne, 
ha nem egy pá rat a fe ne ké re!

23



– Jul ka, kér lek, ne mér ge lõdj! – csi tí tot ta a nagy bá tyám. 
– Sze rin tem Éva jól te szi, hogy hagy ja, hadd ke res sen má sik 
anyát. Így ér ti meg leg job ban, hogy anya csak egy van. 

– Még vé ded is! – ki ál tot ta a nagy né ni. 
Vé gig fu tott a há ta mon a hi deg. Jul ka né nit el fo gad tam a 

ma mám nak, õ pe dig meg akar tõ lem sza ba dul ni. Áru ló! 
Be nyi tot tam. Döb ben ten néz tek rám mind ket ten. 
– Nem kell ve sze ked ne tek mi at tam – szó lal tam meg sér-

tõ döt ten. – Úgy sem aka rok a ten ger hez men ni!
– Te hal lot tál min ket? – kér dez te a nagy bá tyám meg szé-

gye nül ten. 
– Ki a bál ta tok!
– Ne értsd félre… – ma gya ráz ko dott a nagy né ni. – Sze-

re tünk té ged, de nem szá mol tunk az zal, hogy ve lünk fogsz 
lak ni. A nya ra lást már egy fél éve szer vez zük!

– Nem kell ma gya ráz kod nod! – csat tan tam fel csí põ sen. 
– Azt hit tem, te iga zi anyu ka vagy, de té ved tem. Még fõz ni 
sem tudsz! 

Jul ka né ni sír va fa kadt. Ez pi szok jó le sett. Nem gon dol-
tam, hogy ilyen kön  nyen elér zé ke nyül. 

– Ha meg en ge di tek, ma még itt al szom. De hol nap reg-
gel be pa ko lok, és to vábbin du lok anyu kát ke res ni.

– Nem kell olyan ha mar el men ned! – je gyez te meg a 
bácsi kám. – Csak egy hét múl va in du lunk a ten ger hez. 

– Hol nap el me gyek! – haj to gat tam a ma ga mét, és visz -
sza búj tam az ágy ba. Al vás he lyett azon tör tem a fe jem, 
hová men jek. Ki le het ne az én iga zi anyu kám? A nagy gon-
dol ko zás ban, nem is tu dom, ho gyan, el alud tam.

24


	eleje
	jobbanyukat.pdf



