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1
A hidraké ta

1.
Nyolc perc volt hát ra a mér kõ zés bõl, az el len fél 2:1-re ve ze-

tett – és To jás elé pat tant a lab da.
A le lá tók né pe tüs tént fel fog ta az ese mény je len tõ sé gét, 

iz gal ma te tõ fok ára há gott, egy em ber ként üvöl töt te: 
– Eredj, Tojááás!...
To jás – a le lá tók né pé vel el len tét ben – nem fo gott fel semmit, 

szep lõs ar cá ról ki lo mé te rek re vi rí tott az ér tet len ség. Két má sod-
per ce még a Mezõh ogy ishívjá ki Ne ve sincs nek söp rö ge tõje 
bir to kol ta a lab dát, s lát szat ra oly ma ga biz to san, hogy To jás a 
leg na gyobb lel ki nyu ga lom mal in dult vis  sza a fe le zõ vo nal ra. Sõt 
a sze me sar ká ból lát va, amint a hát véd meg cé loz za a pálya túl  só 
szé lén han da ban dá zó bal ös  sze kö tõt, még egy meg köny  nyeb  bült 
só haj is ki sza kadt be lõ le; most az tán egy da ra big nem lesz dol ga 
a lab dá val. Er re mi tör tént? Még el sem ül tek or ra elõtt a só haj 
lég hul lá mai, ami kor boff, boff, boff… a lab da, mint egy or vul 
ki lõtt, de már ere jét vesz tett kö zép ko ri ágyú golyó...

– Al szol, hé?!
– Egyedüüüüüül!...
– Na!... Na!...
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Ez utób bi ki ál tást egy ko ro sabb, ha tal mas ter me tû szur ko ló 
hal lat ta, he ves ta szi gá ló kéz moz du la to kat is té ve hoz zá, mint 
aki igaz ság sze rint fi zi kai mód sze rek kel sze ret né To jást moz-
gás ba len dí te ni. Sem mi esé lye se volt rá per sze, lé vén kö zöttük 
leg alább száz húsz mé ter a tá vol ság. És lám, még is! Mint ha a 
du gat  tyú zó te nye rek el ér ték s föl ráz ták vol na a meg le pe tés 
der medt   sé gé bõl, To jás elõ re dõlt, s ha nem is va la mi pá lyát 
rengetõ meg gyõ zõ dés sel, be le pöc költ a lab dá ba.

A le lá tók né pe re mény ked ve fel üvöl tött. Nem volt nagy nép, 
öt-hat száz lel ket ha szám lált – an nak is mintegy har ma da fel-
nõtt –, ám hang ja két ak ko ra tá bor nak is be csü le té re vált volna. 
To jás nak nö vö get ni is kezd tek tõ le a szár nyai, mind gyor sabb és 
ha tá ro zot tabb moz du la tok kal te rel te a fo cit Mezõh ogyis hívjákék 
ka pu ja fe lé. Te het te ezt an nál is in kább, mert a ku tya se za var ta, 
kö ze lé ben nem volt se ba rát, se el len fél. A Ne vesincs söp rö ge-
tõ – akit még ná la is job ban meg bé ní tott a lab da meg hök ken tõ 
vi sel ke dé se – csak ak kor moz dult a kö zel gõ ve sze de lem el há rí-
tá sá ra, ami kor az már el há rít ha tat lan ná vált.

A le lá tók né pe min den ko ráb bi re mény te len sé gé rõl, To jás 
min den ad di gi bû né rõl, sõt ön ma gá ról is meg fe led kez ve tom-
bolt.

Mind ös  sze né gyen szem lél ték né mán az ese mé nye ket. 
Mezõ h ogy ishívjákék há rom köz vet len hoz zá tar to zó ja, meg 
egy kü lö nös vi sel ke dé sû il le tõ, aki az elõbb em lí tett óri ás 
szur ko ló ár nyé ká ban buj kált, a szé les hát nak hol a jobb, hol 
a bal ol da lán vil lant va ki egy- e gy pil la nat ra ka ján áb rá za tát. 
És tu laj don kép pen nem is volt né ma, csak a tö meg hang ere je 
nyel te el a mo tyo gá sát. Sze ren csé jé re.

Tud ni il lik szó sze rint ezt mo tyog ta:
– Kár a stra pá ért, kis paj tás. To jás ból nem lesz sza lon na. Ha 

be sut  tyan tod ezt a dugeszt, meg za bá lom a fo ci csu ká mat.
El kép zel ni is kí nos, mi tör tént vol na, ha va la ki meg hall ja 
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ezt a re mény gya lá zó szö ve get. De nem hal lot ta sen ki. Még a 
búvó  he lyül szol gá ló óri ás szur ko ló se. Így azu tán a kü lö nös 
vi sel ke dé sû il le tõ za var ta la nul buj kál ha tott a szé les hát ár nyé-
ká ban, s fi gyel het te To jást, amint bra vú ro san el fek te ti a ka pust, 
majd a ti zen egyes pont tá jé ká ról szé dü le tes bom bát zu hint a 
ka pu tól mint egy öt mé ter re ágas ko dó, ott fe lej tett ma gas ug ró-
áll vány nak.

Hop pá!
A leg kul tu rál tab ban még az óri ás szur ko ló vi sel te el a ka taszt-

ró fát. Né hány má sod perc nyi szo bor me rev ség után ök lével két-
szer be le su hin tott a le ve gõ be, majd – nem tud ni, ki nek – teli 
to rok ból oda ki ál tott:

– Leg alább a ka pu fát ta lál tad vol na el, te el fu se rált ba romfi -
szár ma zék!

Bal ol da la fe lõl, mint egy vá lasz kép pen, csi kó nyi ho gás ra 
em lé kez te tõ ka cajt hal lott. Fel in dul tan kap ta oda a fe jét.

– Te vi hogsz itt, kö lyök?
– Le het sé ges – mond ta ra va szul a kü lö nös vi sel ke dé sû il letõ, 

gyor san át bil len ve a ha tal mas test jobb ol da lá ra. Ám a test gaz-
dá ja jobb ke zé vel cse le sen utá na ka pott, és a hó na alatt ma ga 
elé la pá tol ta.

– Aha! Szó val te vagy az!
– Ha mu száj… – fa nyal gott a kü lö nös vi sel ke dé sû il le tõ, akit 

egyéb ként Ka pu fa né ven tar tott szá mon a szur ko ló tár sa da lom, 
lé vén kü lön le ges ér zé ke a ka pu fa rú gás hoz. Igaz, a gól rú gáshoz 
is kü lön le ges ér zé ke volt, s hogy nem csak a ka pu fa lö võ-, ha nem 
a gól lö võ lis tán is ve ze tett – már amíg ját szott a csa patban –, 
az azért mond va la mit.

– Csu da szép, mond ha tom! – há bor gott ma gá ból ki kel ve az 
óri ás szur ko ló. – Itt vi hogsz an nak a… ba rom fi nak a zse ni-
a li tá sán, ahe lyett hogy a he lyén, va gyis hát a sa ját he lye den 
rúgnád a lab dát! Ki fo gunk kap ni!
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Ka pu fa be húz ta a fe jét, el fer dí tet te szá ját, szét tár ta a kar ját: 
tény, ami tény, de én iga zán nem te he tek ró la, sõt.

– Ezek tõl! – len dült a gyep fe lé a szi var nyi mu ta tó ujj. 
– Eddig azt se tud tam, hogy a vi lá gon vannak.

– Már pe dig van nak, mint lát ni tet szik. 
– És ezt csak így mon dod?
– Hogy mond jam?
– Se hogy! Azt mondd meg, mi ért nem vagy a pá lyán!
– Már mint hogy én?
– Té ged kér dez te lek, nem? Sé rült vagy?
– I-i gen! – vág ta rá ha bo zás nél kül Ka pu fa. – Tar tó san le sán -

tul tam. – És bi zony ság kép pen se be sen bi ceg ni kez dett elfe lé.
– Várj, me gyek én is! – kur jan tott utá na az óri ás. – Itt már 

úgy sincs több lát ni va ló.
Va ló ban nem volt. A je lek sze rint Mezõh ogy ishívjákék 

ré tes tész tát óhaj tot tak csi nál ni a hát ra le võ hat és fél perc bõl. 
Már pe dig az ilyen mû ve let se egy vér be li szur ko ló nak, se egy 
nézõk kö zé kény sze rült já té kos nak nem szív de rí tõ lát vány. 
Bár ami Ka pu fát il le ti, nem úgy fes tett, mint aki gyöt rõ szív fa-
csa ro dást ké szül kap ni csa pa ta ver gõ dé se mi att. Leg alább is a 
te kin te tében buj ká ló ka ján kár öröm nem er re val lott.

Hogy ak kor még is mi ért dön tött a gyors tá vo zás mell ett? 
Hm… Ta lán a ka ján kár öröm ön kí vül egyéb ér zel mek is moco -
rog tak ben ne – el ke se re dés pél dá ul, vagy bos  szú ság, vég té re 
még is csak az õ csa pa tá ból csi nál tak maj mot –, s ar ra gon dolt, 
jobb tá voz ni, mi e lõtt a két ér ze lem ös  sze csap, és meg fáj dít ja a 
gyom rát. Meg az tán azt se volt olyan egy sze rû el dön te ni, oda 
mer jen-e áll ni a le tör ten tá vo zó szur ko lók elé, vagy jobb lesz 
nem oda áll ni. Egy részt kel le mes lett vol na, mert ugye a szurko-
lók fel té te lez he tõ en ös  sze füg gés be hoz zák a csa pat le égé sét az 
õ tá vol lé té vel, ami bõl szá má ra nem épp ked ve zõt len kö vet kez-
te tés re jut hat ná nak. Más részt vi szont meg kér dez he tik – ahogy 
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ez a Bú vó hely is meg kér dez te –, vé gül is mi ért en ged te át a 
he lyét To jás nak. És ha már egy va la ki nek azt fe lel te, amit fe lelt 
– a fe né be is, mi ért kel lett egy ál ta lán meg nyik kan nia?! –, ak kor 
más nak se mond hat mást. Ha pe dig ugyan azt mond ja... Na 
nem! In kább tá vo zik, amíg mód van rá!

A sta di on elõtt nyo ma se volt a bent zaj ló drá má nak. A járó -
ke lõk kö zö nyös kép pel jár tak-kel tek, a nap egy ked vû en sü tött, 
az au tók még csak nem is las sí tot tak. Az ut ca leg tel je sebb mér-
ték ben a meg szo kott hét köz na pi ké pét mu tat ta.

– Az tán csak igye kezz mi e lõbb rend be jön ni, kö lyök! 
– mond ta ko mo ran a Bú vó hely. Túl sá go san el volt ke nõd ve 
ahhoz, hogy eszé be jus son a sé rü lés rész le tei után tu da ko zód ni. 
Ez jutott eszé be: – A te bal lá bad ban még is csak több a ta lá la ti 
va ló szí nû ség. – És Ka pu fa fe jé re ej tet te húsz ki lós te nye rét.

– Ne kem is van ilyes fé le ér zé sem – vi gyor gott Ka pu fa, kezét 
a comb já ra szo rít va, amely már szin te gör csöt ka pott a he ves 
mû vi sán tí tás tól.

Sze ren csé re úti tár sa nem a te lep, ha nem a vá ros fe lé in dult, s 
ez mó dot adott Ka pu fá nak a gyors bú csú zás ra. Ezt a száz-száz-
húsz mé tert az el sõ ut ca sa ro kig még el sán ti kál ta, csak ami kor 
a há zak el rej tet ték szem elõl, vál tott át a tel jes és egész sé ges 
vág tá ra.

Mi cso da meg kön  nyeb bü lés volt! Fut tá ban né hány út já ba ke rü-
lõ kö vet ki pas  szolt az út test re, egy ki fa csart fél cit ro mot pedig 
re mek sas  szé val – bal láb cse le sen elõ re, job bal gyors ke reszt csu-
sza a cit rom ra – be pöc költ egy nyit va fe lej tett kert aj tón.

Ez zel rend ben is vol nánk. És most ho va?
Jó vicc! Mint ha olyan sok vá lasz tá si le he tõ ség vol na! 
Egy pil la nat ra azért meg for dult a fe jé ben: és ha nem menne? 

Ha meg pró bál ná egye dül?
A gon do lat nak egy só haj meg egy gú nyos le gyin tés lett a 

vé ge. Még hogy egye dül...!
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2.
A he lyi ség, aho vá zseb re du gott kéz zel és szen ve dõ már tír arc-

cal be lé pett, ren del te té sét te kint ve kony ha, ám az em ber in kább 
tor ná dó súj tot ta barkác smûhe lynek vél né. Szer szá mok, desz ka-
szá lak, fel met szett és egész sé ges mû anyag fla ko nok he ver tek 
sza na szét, a fa re sze lék kel be ha va zott kony ha asz ta lon sa tu 
tá to gott, a mo so ga tó ból egy ró ka fark fû rész fo gai me re deztek 
elõ, a fûsz ere spolc do boz kái kö zött két ka la pács pöf fesz ke dett. 
A kony ha kre denc ra ko dó lap ján fú rók ból, fo gók ból, csa var hú-
zók ból, tû re sze lõk bõl, drót da ra bok ból, né hány nyit va fe lej tett 
ragasztós tubus ból ös  sze állt ku sza hal maz dí szel gett, a he lyiség 
kö ze pé re hú zott két ülõ kén szög- és fa csa var csa lá dok – nem túl 
bé kés együtt élés ben, jó né hány csa lád tag ugyan is ki eb rudalva, 
a kony ha kõ leg kü lön bö zõbb pont ja in ár vál ko dott, fel-fel sír va 
a ci põ tal pak alat t. S vé ge ze tül, minden nek ér tel me s ko ro nája -
ként, a hal vány zöld csep pek kel te li szep lõ zött vil lany tûz he lyen 
egy hal vány zöld olaj fes ték ben pom pá zó ra ké ta ki lö võ áll vány 
fe szí tett.

Ka pu fát nem nyû göz te le a lát vány. Va ló szí nû leg az se nyû-
göz te vol na le, ha egy szer si ke rül kony ha ál la po tá ban lát nia 
Bogdánék kony há ját. Vál lát az aj tó fél fá nak dön töt te, s meg ér-
ke  zé se je lé ül fel só haj tott:

– Szia, Bog dán!
– Szia! Hogy jöt tél be? – hal lat szott a vil lany tûz hely irá nyá-

ból, egy ma gas fa lá da nyi tott te te je mö gül.
– Nyit va volt az aj tó.
A lá da te te je fö lött Bog dán And ris zöld és fe ke te fol tok kal 

éke sí tett, cso dál ko zó ar ca je lent meg.
– Pe dig be zár tam!  
– Per sze! – bó lin tott Ka pu fa. – Még teg nap.
And ris is mét el tûnt a lá da mö gött, s ez zel az aj tó té ma be is 

fe je zõ dött.
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– Na, mi volt? 
– Nem té ma.
– Szó val ki kap ta tok.
– Ki kap tak! – Ka pu fa el lök te ma gát az aj tó fél fá tól, s a ki lö-

võ áll vány hoz sé tált, jó pár szö get meg rí kat va a ci põ je tal pá val. 
– Hogy állsz a szer ken tyûd del?

And ris ar ca ez út tal büsz ke sé get su gá roz va je lent meg a 
láda  te tõ fö lött.

– Kész! Már csak a sze lep hi ány zik. – Nyug ta la nul az órá já ra 
pil lan tott. – A po ca kos nak fél órá ja itt ké ne len nie ve le.

– A Ma nó tól? – kér dez te Ka pu fa, nyil ván csak azért, hogy a 
Ma nó-ügy höz kap cso ló dó ve gyes ér zel me it egy san da száj fer dí tés-
sel ki fe jez hes se. (Hogy pon to san mik ezek az ér zel mek, azt Ka pu-
fa nem tud ta vol na sza ba to san ki fej te ni, csak épp vala  hány szor 
eszé be ju tott Ma nó, le küzd he tet len száj fer dí té si in ge re tá madt.)

– Na ná, a Ko há sza ti Mû vek tõl! – mond ta And ris in ge rülten. 
(Mert õ vi szont ezek re a száj fer dí té sek re volt ér zé keny. Kép te-
len volt meg ér te ni, mi ért van az, hogy Ka pu fa – és nem csak 
õ, ha nem so kan má sok, pél dá ul anyu is – úgy te kint Ma nó ra, 
mint ha va ló ban ma nó, af fé le ri go lyás er dei szõr mu ki vol na, és 
nem az, aki va ló já ban.)

Ka pu fát per sze nem csak Ma nó és az õ ügyei in ge rel ték 
sanda száj fer dí tés re. Ha nem pél dá ul ez a ra ké ta is. Uj ja he gyé-
vel az áll vány hoz ért, meg szá radt-e már raj ta a fes ték, s mi u tán 
szá raz nak ta lál ta, túl zott óva tos ság gal fel emel te, s gya na kod va 
for gat ta ma ga elõt t.

– Gon do lod, hogy ez zel a... mi cso dá val si ke rül csõ be húzni 
õket?

– Hogy gon do lom-e? – vált fö lé nyes sé And ris áb rá za ta. – A 
fõ es küt le ten ném rá! Majd csak fi gyeld meg! 

– Igye kez ni fo gok – ígér te Ka pu fa gya nú san nagy szí vé lyes-
ség gel.
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And ri son azon ban si mán át fu tott ez a tö mény bi zal mat lan sá-
got rej tõ mon dat. Nem mint ha kö zöm bös lett vol na a bi zal mat-
lan ság iránt – el len ke zõ leg, sem mi sem tud ta job ban ki hoz ni a 
sod rá ból –, csak épp a nyug ta lan sá ga lán golt fel is mét.

– Hol a po kol ba ké sik ez a fó ka bor jú?!

3.
A fó ka bor jú, az az a po ca kos – tisz tes sé ges ne vén Po ci, a tan-

köny ve i re ra gasz tott cím kék és az osz tály nap ló sze rint Márfics 
Vil mos 7/b oszt. tan. – ez idõ sze rint nya kig ült a pác ban. 
Pon to sab ban szól va: a jár da szé lén ült, ar cát a két te nye ré be 
bur kol va, s azon me ren gett, nem vol na-e cél sze rûbb még is-
csak sza bad utat en ged ni a tor kát mar ko lá szó bõghet néknek. 
Ki les ve az uj jai közt nyi tott kes keny ré sen, a turu já sokat pil-
lan tot ta meg. Ott ül tek a turu já sok a turu jájukon, ezen har so gó 
go lyóscsap ágyak ra esz ká bált la pos desz ka jár mû vön, alig pár 
mé ter re tõle, há tuk kal egy más hoz tá masz kod va, lát szat ra a 
kül vi lág irán ti leg tel je sebb kö zön  nyel. Ám Po ci na gyon jól 
tud ta, mi helyt bõgni kez de ne, nyom ban el tûn ne a kö zö nyük, 
s vá lo ga tott csúf sá gokat kur jon gat va vi hog nák kö rül. Ha egy 
osz tály be li fic kó vi hog ja kö rül az em bert, az még el megy – s 
ah hoz, õszin tén szól va, Po ci hoz zá is edzõ dött már –, no de 
ha ezt két tak nyos ötö dikes mû ve li, aki ket ezért (te kin tet tel 
a te kin ten dõk re) még orr ba verni se le het, az már vég képp 
szé gyen le tes sé ten né Po ci hely ze tét. Ezért még is in kább az 
ön meg tar tóz ta tást, a né ma két ség beesést vá lasz tot ta.

Hely ze tét egyéb ként ma gá nak kö szön het te. An nak az õrült 
öt le té nek, hogy amúgy is te te mes ké sé sét csök ken ten dõ, mel lõ-
zi a szo ká sos biz ton sá gi ke rü lõ ket, és át vág a nagy té ren.

Pe dig több elõ jel is fi gyel mez tet te: jó lesz ré sen len ni, mert 
ez zel az átok meg bí za tás sal se ho gyan sin csen sze ren csé je.
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Kez dõ dött mind járt az zal, hogy Ma nó el fe lej tet te meg csi-
nálni a sze le pet. Va la mi tör pék rõl mo tyo gott, a sze mé bõl 
szik rák röp köd tek, s egy hos  szú fú ró sze rû ség gel dö föl te a 
sa tu pad ját. Jó tíz perc be tel lett, mi re egy ál ta lán fel fog ta, mit is 
akar nak tõ le. Igaz, ak kor az tán ne ki lá tott be csü let tel, s röp ke 
fél óra alatt el ké szí tet te a sze le pet. Sõt, a kész mû vet még be is 
cso ma gol ta egy ap ró do boz ká ba, úgy ad ta át Po ci nak.

Lé nyeg az, hagy Po ci me he tett vég re. És ment is, olyan hév-
vel ta pos va a pe dált, mint ta lán még so ha.

Az is rossz elõ jel volt, az a ta po sás. Mert ami kor az em ber 
föl fe lé erõl kö dik azon a vé ge ér he tet len szer pen ti nen, és va lósá -
go  san is ér zi le foly ni tes té rõl a fö lös le ges ki lo pon do kat, a visz-
sza  út sza bad szá gul dá sá nak kép ze te ad erõt az iszo nyú pe dál el-
len ál lás le küz dé sé hez. (Mi sem bi zo nyít ja job ban anya ra vasz 
böl cses sé gét, mint hogy ép pen ezt az út vo na lat je löl te ki a na pi 
súly apasz tó ki lo mé ter nor ma le dol go zá sá ra.) És ez a gyö nyö rû-
ség, ez az ener giabefek tetés nél kü li su ha nás most egy sze rûen 
oda lett. Fel ál doz ta tott... no nem ép pen a lel ki is me re tes ség 
ol tá rán, le gyünk csak egé szen õszin ték. Ha nem mert Po ci egy-
ál ta lán nem volt biz tos ben ne, And ris nem az õ szám lá já ra ír ja-e 
majd a kés le ke dést. Ha ró la van szó, And ris so sincs te kintet  tel 
a kö rül mé nyek re. „Olyan vagy, mint egy álom kó ros laj hár!” – 
Ezt vág ja min dig a fe jé hez. Ös  sze tör he ti ma gát igye ke ze té ben, 
And ris ak kor is ta lál ki fo gá sol ni va lót. Ahe lyett, hogy a ma ga 
há za elõtt sö pör ne. Mert ben ne is van ám hi ba bõ ven. Pél dá ul 
a kap ko dá sa. A heb rencs sé ge. A ren det len sé ge. Amiért Ba goly 
foly ton kö töz kö dik ve le. Vagy hogy min dig õ akar ja ki mon da-
ni az utol só szót. Po ci pél dá ul so se akar ilyet. És kap ko dás sal, 
heb rencs ség gel se vá dol ha tó. El len ke zõ leg, na gyon is meg fon-
tolt fiú, ezt anya is el is me ri. Hat szor is meg gon dol ja min den 
ki mon dott sza vát, min den cse le ke de tét. De ezt anyán kí vül a 
ku tya se mél tá nyol ja. „Olyan vagy, mint egy álom kó ros laj hár!”
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A ki lo mé ter óra mu ta tó ja szin te el se moz dult a negy ve-
nesrõl. Még a ka nya rok ban sem. Még ak kor se, ami kor azt a 
két áhí ta tos kis krapekot meg elõz te. Pe dig a bi ca ját bá mul ták. 
Nem is las sí tott, csak a két in dex lám pát vil log tat ta meg, és az 
elekt ro mos du dá val nyekken tett pá rat. (Azt is mi nek, ha úgy-
sem élvez  het te a ha tást?) És ak kor jött a vas úti ke resz te zõ dés.

So rom pó úr már mes  szi rõl la pá tolt a tár csá já val. A kis vo nat-
nak hí re se volt még, de So rom pó úr nyil ván stop per ral méri 
azt az öt per cet, amen  nyi vel – ál lí tó lag a sza bá lyok sze rint – a 
kis vo nat át ha la dá sa elõtt le kell ál lí ta nia a köz úti for gal mat. 
Poci né hány má sod per cig ka cér ko dott a gon do lat tal, ez egy szer 
ki cse le zi az öre get, úgy tesz, mint ha meg akar na áll ni, az tán 
hir te len sut ty, szé pen el húz mel let te – de vé gül még is a meg-
ál lás mel lett dön tött.

Fel té te lez he tõ en nem utol já ra jár er re, s úgy ta lál ta, nem hogy 
öt, de öt ven per cért is koc ká za tos vol na ki élez ni a hely ze tet. 
Hát ha bos  szú ál ló ter mé szet az öreg – sa va nyú ké pe után joggal 
fel té te lez he ti ró la az em ber –, és ak kor a va gány ko dás sal Poci 
csak egy tar tós el len sé get sze rez ma gá nak. Kö nyö rög ni azért 
meg pró bált. Még a cso ma got is fel mu tat ta: ir tó fon tos kül de-
mény, és már így is ké sés ben van ve le. De So rom pó urat nem 
le he tett meg hat ni. „Las san járj, to vább érsz!” – mond ta. Meg: 
„Tü re lem ró zsát te rem.” És állt a tár csá já val Po ci elõt t, mint 
aki nek egy egész gép ko csi osz lo pot kell fé ken tar ta nia.

Vég re fel har sant a jól is mert du da, és a fák kö zül ko mó tosan 
elõ dö cö gött a kis vo nat. Te le ki rán du ló val per sze. Kö zöt tük 
néhány is me rõs srác, akik, meg lát va Po cit, egy bõl har sog ni 
kezd tek.

– Néz zé tek, a bica jkirá ly!
– Hé, po ca kos, hány ki ló egy ki lo mé ter?
– For dul ja tok fel! – mo rog ta Po ci az or ra alá.
Több elõ jel azu tán már nem vol t. Ezek is fe le dés be me rül tek, 

14



amint Po ci a fõ út ról a vár alatt el ve ze tõ mel lék út ra for dul va 
az órá já ra pil lan tott és rá éb redt: ta po sás ide vagy oda, ke rek 
fél  órás ké sés ben van. És min den bi zon  nyal en nek a fe le dé keny-
ség  nek kö szön het te az õrült gon do lat meg szü le té sét: lesz, ami 
lesz, át vág a nagy té ren, az zal is nyer öt per cet.

Kez det ben ve szély te len nek tûnt a do log. A te lep szél sõ 
házát el ér ve, az egyik bel jebb fek võ épü let nél meg pil lan tott 
ugyan egy vil lám gyor san el su ha nó ala kot, de nem tu laj do-
ní tott ne ki kü lö nö sebb je len tõ sé get. A tér fe lé kö ze led ve is 
csak a hét köz na pi já ró ke lõk kel meg né hány ár tal mat lan kis-
kö lyök kel ta lál ko zott. Sõt ma ga a tér is ki halt nak lát szott, így 
azu tán tel jes gáz zal és kü lö nö sebb iz ga lom nél kül hú zott el 
Ku mu lusz ék háza mel lett, s jól be dõl ve for dult rá a ház elõtt 
el ve ze tõ kereszt útra. Alig gu rult azon ban né hány mé tert, 
mint ha a föld alól röp pent vol na elõ, egy sár ga go mo lyag 
ló dult elé je az út ra. Rémül  ten húz ta be a bi caj ös  szes fé két. 
A ke re kek ki fa rol va radí  roz ták az asz fal tot. Kop pa nás nem 
hal lat szott, zök ke nés nem ér zõ  dött, a sár ga go mo lyag még is 
fel jaj dult, fel buk fen ce zett, s né hány lát vá nyos hem pe re dés 
után ki te rült a jár da sze gély mellett.

Po ci tüs tént fel is mer te ben ne Fal rahányt Bor sót. És bár gya-
ní tot ta, hogy csak is va la mi újabb szél há mos ság ról le het szó, 
ahe lyett hogy sür gõ sen to va ke re ke zett vol na, a föld re dön tötte 
a bi cajt, és az „ál do zat hoz” ro hant.

Ad dig ra már ott volt az egész ban da; Rados Gyu la, Fa zon, 
a turu já sok, s a há zak, bok rok, ku kás vöd rök mö gül, üvölt ve 
és ha do nász va egy re tó dult a slep p.

– El gá zol ta! Ki nyír ta! Tel je sen kész a sze ren csét len! – jajve-
szé  kelt Rados a tu mul tus kö ze pén.

– Rend õrt! Hív ja tok rend õrt! – si pí to zott Fa zon. 
A slepp meg üvöl töt te hoz zá a vissz han got:
– Rend õrt! Rendõõõõrt!
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Po ci te kin te te va dul ku tat ta a tá jat, hát ha elõ buk kan va la mi 
se gít ség, leg alább egy te kin té lyes szem ta nú, de csak Ku mu luszt 
pil lan tot ta meg. Ott ült a srác szo kott he lyén, köz vet le nül a fejük 
fe lett, má so dik eme le ti la ká suk ab la ká ban, há tát az egyik, lábát 
a má sik ab lak fá nak tá maszt va, s épp egy unott ásí tást nyo mott 
el. Po ci meg pró bál ta szug ge rál ni a szemé vel, moz dul jon már, 
szól jon va la mit, néz zen ide leg alább – de hi á ba. Ku mu lusz nak – 
ezt sejt het te vol na – esze ágá ban se volt rá juk fi gyel ni, el len ben 
a térd haj la ta alól elõ ko tor ta a me te o ro ló gi ai dunsz tos üvegét, és 
egé szen az or ra elé tar tot ta. Tel je sen fö lös le ge sen per sze, hisz 
nem rö vid lá tó, és Po ci lent rõl is na gyon jól lát ta a bé kát: ott 
kuk solt a lét ra tö vé ben. Ku mu lusz a bé ká já ról a felhõt  len ég re 
pil lan tott, meg csó vál ta a fe jét, vis  sza rak ta a dunsz tos   üve get az 
ab lak pár kány ra, ásí tott megint egy ha tal ma sat, fe jét az ab lak fá-
nak tá masz tot ta, va gyis vis  sza sül  lyedt a leg tel je sebb kö zöny be.

– Ké sza kar va ro hant be le! – ki a bál ta túl a tö me get Kó cos, 
a fõtu ru jás.

Kö tél, az altu ru jás mind járt meg is tol dot ta: 
– Szán dé kos ve szé lyez te tés!
„Mi cso da?!” – hör dült fel Po ci gon do lat ban. Egy pil la nat ra 

úgy el ön töt te a düh, hogy hí rét és ter mé sze tét meg ha zud to ló 
el szánt ság gal esett ne ki a köly kök hul lám zó gyû rû jé nek.

– Nem igaz! Hoz zá se ért a bi caj! En ged je tek hoz zá! – ki a-
bál ta, jobb ra-bal ra osz to gat va a kö nyö ké vel. Si ke rült is a kör 
bel se jé be, a moz du lat la nul he ve rõ Fal rahányt Bor só köz vet len 
kö ze lé be jut nia. Ép pen szem be Rados Gyu lá val, pon to sab ban 
szól va Rados Gyu la fe nye ge tõ en me re de zõ ök lé vel. Et tõl szem-
vil la nás alatt el szállt ugyan a dü he, de már nem volt vis  sza út.

Rados ök le moz dult egyet az or ra fe lé. 
– Ezért ki hú zod a gyu fát, nya va lyás!
Ez volt az el sõ olyan pil la nat, ami kor Po ci kis hí ján el bõg te 

ma gát.
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– Hoz zá se ér tem, es kü szöm! Sem mi ba ja se le het!
– Esz mé let len! – üvöl tött Fa zon köz vet le nül a fü le mel lett.
– Õ sza ladt elém! – kö nyör gött Po ci.
– Ezt majd me séld a rend õr sé gen! – mor dult rá Kó cos a 

túl ol dal ról.
– El is me sé lem, ne félj! Ta nú im van nak! – Ezt ugyan meg-

gon do lat lan ság volt mon da nia, de ha már ki mond ta, mond ja 
vé gig. – Ku mu lusz nak lát nia kel lett!

A tö meg el né mult, min den szem Ku mu lusz fe lé for dult. Ku mu -
lusz meg per sze épp az eget ta nul má nyoz ta nagy fi gye lem mel.

– Hé, Ku mu lusz, lát tál va la mit? – ki ál tott fel ne ki Fa zon.
– Még sem mit! – ráz ta a fe jét Ku mu lusz. – Pe dig a fá tyol-

fel hõk nek már lát sza ni ké ne.
A tö meg har sány ka caj jal fo gad ta a be je len tést. Rados Gyu la 

át lé pett az öc  cse fö lött, és meg mar kol ta Po ci mel lén az in get.
– So k a szö veg, kis fi am! Azt aján lom…
A „hul la” vá rat la nul meg moz dult, és meg ko cog tat ta a síp-

csont ját.
– Mit akarsz? – né zett le rá mér ge sen.
– Ma gam hoz tér he tek? – tu da kol ta Fal rahányt Bor só fé lén-

ken. – Már bi ca joz nak.
Rados el né zett a fe jek fö lött, ka já nul el vi gyo ro dott, s el en-

ged te Po cit.
– Na vég re!
A gyû rû szem vil la nás alatt szét fosz lott. A srá cok üvölt ve 

lódul tak a bi caj után, ame lyen – egye dül ál ló pi ros bõr sze re lé-
sé ben – Mé ri ült, s ko mó to san ta pos ta el fe lé a pe dált.

Po ci min dent meg ér tett.
– Rab lók! Csa ló gaz em be rek! – Ro hant vol na a bi caj után, 

de egy kéz el kap ta a nya kát.
– Sem mi iz ga lom, kis fi am! Csak kapsz egy kis lec két sza-

bá lyos köz le ke dés bõl.
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Hát per sze hogy La da! Ho gyan re mény ked he tett egy má sod-
per cig is ab ban, hogy a ban da a ve zé re nél kül tá madt rá? Izmai 
el er nyed tek. Sõt még egy jám bor vi gyort is si ke rült a ké pé re 
erõ sza kol ni, hadd lás sa La da, nem til ta ko zik, nem el len ke zik, 
eset leg még tet szik is ne ki ez az ot rom ba tré fa. Mert La da ellen 
csak egy vé de ke zés van: a tel jes meg adás. La da olyan, mint 
a bi ka: mi nél job ban fi cán kol az ál do zat, an nál job ban dö fö li. 
Add meg ma gad, ne moz dulj, hó dolj be, s ak kor na gyobb baj 
nélkül meg úszod.

„Csak a bi caj is meg ús  sza!” – ju tott eszé be Po ci nak, amint 
meg sza ba dult La da kar já tól, s az üvölt ve tá vo lo dó kö lyök sereg 
után bá mult.

La da, Rados, a két turu jás, na meg az egyik tá vo lab bi bokor 
tö vé be hú zó dott, s ott ko mor kép pel ücsör gõ Fal rahányt Borsó 
ki vé te lé vel, az egész tár sa ság a meg le he tõ sen bi zony ta la nul 
ke re ke zõ Mé ri nyo má ban nyar galt.

– Dobd ki az in de xet!… Haj rá, egye dül!… Vi gyázz, Mé ri, 
fo rog a hát só! – Ef fé lé ket üvöl töz tek, mi köz ben nem kí mél ték se 
az út men ti vi rág ágyá so kat, se a já ró ke lõ ket. Egy idõ sebb né  nit 
va ló ság gal meg pör get tek ro han tuk ban; a né ni se gít sé gért kiál  to-
zott, majd mi u tán ki ke rült a sod rás ból, pi heg ve dõlt egy fá nak.

– Ször nyetegek! Vad lo vak! Sá tán fat  tyak!
A „sá tán fat  tyak” köz ben egy má sik né nin gá zol tak ke resztül, 

aki zöld ség gel te li szaty rá val igye ke zett el hes se get ni õket magá -
tól – ke vés si ker rel.

– Ha nem tesz nek va la mit el le nük, bi zony úr is ten vis  sza köl-
tö zök a ta nyá ra! – ki ál tott fel az egyik ab lak ba. Ott azon ban 
a tel je sen ko pasz – és egyes hí resz te lé sek sze rint nem tel je-
sen be szá mít ha tó – Tó vá ri úr kö nyö költ, aki tõl a né ni iga zán 
nem szá mít ha tott se gít ség re, de még rész vét re sem. Tó vá ri úr 
feltûnõ él ve zet tel fi gyel te az õ „min den na pi cir ku szi elõ adá-
sát”, s kajá  nul ki ál tott le a né ni nek:
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– Ott sincs me nek vés, nagy sád! Az if jú ság el özön li az egész 
vi lá got!

– Ez if jú ság?! Na hi szen!… – le gyin tett a né ni, s ru há ját 
ren dez  get ve, gyors lé p tek kel el ti pe gett.

A nagy raj csúr ra egy re több ab lak né pe se dett be, in nen is, 
on nan is dü hödt meg két ség beesett ki ál tá sok röp köd tek az 
el höm pöly gõ kö lyök brancs után.

– Az öreg te lep hu li gán jai! Az öreg te le pi ek sza ba dít ják ránk 
õket min den ál dott nap!

– Mi ket be szél? Hi szen a ma ga köly ke is ott tom bol! 
– Unat koz nak, az a baj!
– Se nád pál ca, se po fon, csak a nagy bü dös sza bad ság!
– Ez egy sze rû en ki bír ha tat lan!
– Úr is ten! Csak vol na itt hon az uram!
Az ABC-áru ház zal szem köz ti ház egyik ab la ká ból kö vér 

as  szony ság ki a bált le egy, a ház elõtt ál ló ku kás vöd rök nél 
szösz mö tö lõ bá csi ká nak.

– Je nõ, az is te nért, csi nálj már va la mit!
A bá csi ka – alig ha nem a fér je – fel né zett az ab lak ra, dü hödten 

meg ra gad ta és fel bo rí tot ta az egyik sze mét tel te li kukásvödröt.
– Pa ran csolj, drá gám! Ez min den, amit tehe tek!
Mé ri – nyo má ban az üvöl tõ slep pel – idõ köz ben meg ke rülte 

a te ret, és Pociékhoz kö ze le dett.
Po ci, bár gya ní tot ta, hogy re mény te len, meg pró bál ta kö nyör-

gõ re fog ni a dol got.
– Hol nap becs szó ra ön ként oda adom, csak most eres  sze tek! 

Bor zasz tó sür gõ sen el kell men nem va la ho va.
– Be szél itt va la ki? – for dult La da Radoshoz.
– Én egy szót se hal lot tam – vo no gat ta Rados a vál lát.
– Én még an  nyit se! – lé pett La dá hoz Kó cos, a fõtu ru jás.
– Ak kor jól hal lot tam – je len tet te ki La da elé ge det ten, s 

indult Mé ri fo ga dá sá ra.
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Po ci kín já ban nagy vak me rõ ség re szán ta el ma gát. La da után 
ló dult, s oda ki ál tot ta ne ki:

– Meg mon da lak a bá tyád nak, tudd meg!
La da úgy pör dült vis  sza, mint akit alat to mos rú gás ért. Két 

szö kel lés sel Po ci elõtt ter mett, sze me fe nye ge tõ en iz zott, öklét 
Po ci or ra alá nyom ta.

– Azt aka rod, hogy a fo ga i dat is köl csön ve gyem? – s még 
mi e lõtt Po ci meg nyik kan ha tott vol na, elõ re nyom ta az ök lét.

Rados re mek idõ zí tés sel tol ta ki a lá bát, a hát ra tán to ro dó Poci 
szé pen fel buk fen ce zett ben ne. Es té ben a kis cso mag ki hul lott a 
zse bé bõl, s el gu rult az asz fal ton. Kö tél, az altu ru jás le csa pott rá.

– Né, fo ci! – S már dob ta is a cso ma got Kó cos nak. – Kapd el!
Kó cos, mint a le gyet, röp té ben kap ta el a cso ma got, s meg-

ira mo dott ve le.
Po ci ré mül ten ve tet te ma gát Kó cos után. Már csak ez hi ány-

zott.
– Add vis  sza! Tes sék azon nal vis  sza ad ni!
Kó cos vi gyo rog va meg for dult, át ha jí tot ta Po ci fö lött a 

csoma  got – egye ne sen Kö tél ke zé be, aki el len ke zõ irány ba 
kez dett fut ni ve le.

Köz ben Mé ri be fu tott a bi caj jal. La da el kap ta a kor mányt, 
s ere jét fi tog tat va tar tot ta mind ad dig, amíg Mé ri le nem ká szá-
ló dott ró la.

– Klassz volt, mi?
– Fo rog – mond ta Mé ri egy ked vû en.
– Fo rog?! – csil lant meg La da sze me. – Na ide süss! – 

Felpattant a ke rék pár ra, ma xi mum ra ál lí tot ta a seb vál tót, s 
be le ta po sott a pe dál ba. A srá cok nak meg oda ki ál tot ta: – Aki 
utol ér, azé a követ   ke zõ kör!

A slepp üvölt ve ve tet te ma gát utá na. Ez út tal ve lük ro hant 
Rados is. Mé ri meg – a ma ga hin tá zó já rá sá val – a jár da szélén 
bat  tyog va kö vet te õket.
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Leg szí ve seb ben Po ci is ro hant vol na, hogy leg alább lás sa, 
mit mû vel nek a bi ca já val. De hát itt volt a sze lep! He lye sebben 
Kö tél nél volt, s ha Ladáék vis  sza ér nek, már alig ha re mény ked-
het a vis  sza szer zé sé ben. Most, a tá vol lét ük ben, ta lán meg próbál  -
koz hat va la mi ha tá ro zot tabb fel lé pés sel. For dult is nyom ban 
Kö tél után, de már el ké sett. Az altu ru jás egy csa tor na le fo lyó 
fö lött állt, és szo mo rú an né zett le fe lé.

– Be le esett! – mo tyog ta pi tyer gést mí mel ve. – Be le esett 
sze gény fo ci. El vit te a mos lék.

Így azu tán nem ma radt más Po ci szá má ra, mint le hup pan-
ni a jár da sze gély re, ma rok ba te met ni az ar cot, és a so ro za tos 
csa pá sok után még meg ma radt ke vés ke lel ki erõt moz gó sí ta ni, 
hogy leg alább nyil vá nos bõ gés ne le gyen a do log ból.

4.
– Sem mi? – pil lan tott föl And ris Ka pu fá ra. 
– Sem mi!
– Már egy órá ja itt ké ne len nie! 
– Az zal a duz zadt tes té vel, mi? 
– Bi cik li vel ment.
– Rö hög nöm kell!
And ris a kissám lin ült, ne ki dön töt te fe jét a kony ha kre denc nek.
– In kább foly tasd!
– Egy frászt, öre gem! – csó vál ta meg Ka pu fa a fi zi ka köny-

vet. – Má ra elég volt!
– A gya kor la ti al kal ma zás ról még nem be szél tünk – ér velt 

And ris sze lí den.
– Fü tyü lök rá!
– Úgy lá tom, nem akarsz vis  sza ke rül ni a csa pat ba. 
Ka pu fa ar ca ös  sze fa csa ro dott. Oda só zott egyet a fi zi ka könyv-

vel az ablak   pár kány nak.
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– A bü dös élet ben nem fo gom meg ér te ni, mi nek ah hoz a 
kö ze pes fi zi ká ból!

– Az edzõ nek iga za van. Egy fo cis tá nak se hát rány, ha némi 
és  szel ren del ke zik.

– A fo cis ta esze a lá bá ban van! – je len tet te ki Ka pu fa mély 
meg gyõ zõ dés sel.

– Jó! – vi gyor gott And ris. – Ak kor ez után majd a lá bad dal 
tár sal gok. Ked ves ka pu fa láb, szí ves kedj kö zöl ni a gaz dád dal, 
hogy a fel té tel, az fel té tel, a meg ál la po dás pe dig meg ál la podás. 
Ha nem haj lan dó a tárg  gyal fog lal koz ni, me het a jó fe né be, 
mert én se gí tés re vál lal koz tam, és nem ri mán ko dás ra.

– Ros  szabb vagy, mint az öreg fa lá bú! Az leg alább nem 
sérte  ge ti az em bert.

– És légy szí ves csukd be a köny vet. Ol vas ni az öcsém is tud.
Ka pu fa fin to rog va be csuk ta a köny vet, de az uj ját azért 

benne hagy ta.
– Kér dezz!
And ris fö lé nye tel jes tu da tá ban tró nolt a sám lin. Bõ re kelle  -

me sen bi zser gett; lám, ho va to vább má so dik hó nap ja tart ez a 
já ték Ka pu fá val, a srác, ha né ha el ve szí ti is a tü rel mét, végered -
mény ben ide szo kott, és nyil ván há lát is érez, el vég re az együtt-
mû kö dés ered mé nye ként már két tárgy ból si ke rült tel je sí te nie 
az edzõ fel tét ele it, és a je lek sze rint a har ma dik ból se ad ja köze -
pes nél aláb b. Ez már ön ma gá ban is nagy di a dal és öröm forrás.

Sok kal fon to sabb és öröm te libb azon ban ma gá nak Ka pu fának 
a meg nye ré se. Még is csak klassz do log, hogy a nagy Ka pu fa, az 
is ko la, sõt az egész te lep egyik ked ven ce és büsz ke sé ge éppen 
ne ki, Bog dán And ris nak lett a ba rát ja. Mert a ba rát ja lett, az nem 
is vi tás. La da Jocit meg eszi a pe nész. Na gyon igyek szik úgy 
vi sel ked ni, mint aki föl se ve szi az egé szet, de sok ap ró jel lel 
azért el árul ja ma gát. Hogy olyan gom bóc ez, amit se hogy se bír 
le nyel ni. És ez is ott van az öröm for rá sok kö zött.

22



A leg szebb per sze az vol na, ha szö vet sé ges nek is si ke rül-
ne meg nyer nie Ka pu fát. Ka pu fa még is csak Ka pu fa, egy ma ga 
többet ér, mint Po ci, Pi kó meg Ba goly együtt vé ve. Egy elõ re, 
igaz, nem mu tat va la mi nagy haj lan dó sá got, de re mél he tõ leg 
csak azért, mert még nem lát ta meg a fan tá zi át And ris el kép-
ze lé se i ben. Eb ben a ra ké tá ban se, pél dá ul. Se baj, majd meg-
lát ja. Ha si kerül az ak ció – és mi ért ne si ke rül ne? –, a sze me 
is fen na kad az elis  me rés tõl.

– Hát, kér lek szé pen! Szí ves ked jél megmon da ni ne kem, mi 
ve ze ti job ban a hõt, a vas vagy az alu mí ni um? 

– Még szép, hogy a vas!
– Úgy! Ha te hát én kéz be ve szek egy vas csö vet, te meg egy 

ugyan olyan vas tag alu mí ni umcsö vet, a vé gét mind ket ten a 
láng fö lé tart juk, ak kor az én ke ze met kez di elõbb süt ni, te hát 
nekem kell elõ ször el ha jí ta ni. Stimmt?

– Stimmt!
– Ha csak nem va gyok fa kír. 
– Ha csak.
– Ki pró bál juk? 
– Még szép!
Ez jó. Na gyon jó.
Egy kis töp ren gõ kö röm rá gás után And ris meg ro ha moz ta a 

lá dá ját, s fél per ces ko to rá szás árán si ke rült is elõ bá nyász nia a 
kí sér le ti tár gya kat: egy vas- meg egy alu mí ni umcsö vet.

– És a láng? – kér dez te Ka pu fa.
Az  ám, a láng! A kony ha kre denc te te jén ott volt a kis bonbo-

nos   do boz az áram szü ne ti gyer tyák kal. Va do na túj, hó fe hér 
gyer tyák! A ra ké ta áll vány át ván do rolt a kony ha asz tal ra, s a 
vil lany re zsó egy- e gy plat ni já ra ra gaszt va mi ha mar ott lán golt 
két gyer tya szál.

And ris Ka pu fa ke zé be nyom ta az alu mí ni umcsö vet. 
– Há rom ra be dug juk!

23



– A közepibe!
– És ne ked kell to vább bír ni! 
– Még szép!
And ris szá molt, s a két csõ be sik lott a láng ba.
Tel tek a má sod per cek.
Ka pu fa fin to rog ni kez dett. And ris vál to zat lan hév vel mo soly-

gott. Ez lát ni valóan bos  szan tot ta Ka pu fát, ma ga is mo so lyogni 
pró bált. A kö vet ke zõ pil la nat ban azon ban egy fáj dal mas „au” 
kí sé re té ben el ha jí tot ta a csö vet. Sze ren csés do bás volt, a csõ 
cen ti mé te rek kel az üve ge zett kony ha kre denc fö lött sü ví tett 
el, ne ki vá gó dott a fal nak, majd éles csör re nés sel a kre denc 
mö gé hul lott.

– Csa lás az egész! – dü hön gött Ka pu fa, he ve sen szo po gatva 
meg pör kö lõ dött uj ja it.

A kí sér let ér té ke lé sé re nem ma radt idõ. Is ti rob bant be a 
konyha  aj tón, nyo má ban a két te li szaty rot ci pe lõ anyu val.

– Szi asz tok! Kész a rakken tyû? – Nyo mult egye ne sen a 
kony ha asz tal hoz, elõ re dö fött or ral, mint egy szag lá szó va dász-
vizsla.

– Anyu, nézd, mi lyen klassz!
Anyu azon ban nem osz to zott ki seb bik gyer me ke lel ke se dé-

sé ben. Le zöt  tyen tet te szaty ra it a kony ha kõ re, s ros  szat sej te tõ 
döb be net tel csap ta ös  sze a két te nye rét.

– Jesszus máriám, And rás! Mit csi nál tál már megint a kony-
hám ból?

– Ke zi csó ko lom – mo tyog ta Ka pu fa, il le del mes törzs haj lí-
tás sal.

Így az tán, mi re Po ci – té pet ten, mocs ko san, bal já ban a 
le tö rött vis  sza pil lan tó tü kör rel – be ván szor gott vég re, a két fi -
zi kust el mé lyült ta ka rí tás köz ben ta lál ta. Ka pu fa egy sep rû vel 
a szö ge ket te rel get te, And ris meg a szer szá mo kat gyûj tö get te 
a lá dá ba.
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Po ci meg je le né se per sze jó ürü gyül szol gált a mun ká la tok 
fel füg gesz té sé re. An nál is in kább, mert anyu az el lent mondást 
nem tû rõ rend csi ná lá si pa rancs után fél lá dá nyi szennyes sel 
be vo nult a für dõ szo bá ba. „Lát ni se bí rom ezt a bor zal mat!” 
– mond ta, pe dig a vil lany tûz he lyen a gyer tyá kat meg az 
olajfesték    fol to kat nem is vet te ész re.

Ka pu fa, Po cit meg lát va, ámu la tá ban a sep rût is ki ej tet te a 
ke zé bõl.

– Mi tör tént ve led? Ka ram bo loz tál?
– Úgy is le het mon da ni – gü gyög te Po ci szen ved ve. 

– Ladáékkal.
And ris ban egy csa pás ra le fon  nyadt a szem re há nyó in du lat.
– Mit mû vel tek ve led?
– Elém sza ladt az a kis nya va lyás. Az a Fal rahányt Bor só…
– Õt csak ne bánts d! – rik kan tott Is ti az aj tó ból. – Õ egy 

ál do zat!
– Té ged ki kér de zett?! – för medt And ris az öc  csé re. Po cinak 

azon ban tet szett a ki fe je zés. Még a sze me is fel csil lant.
– Úgy is csi nált, mint egy ál do zat! Egy szí nész se játsz-

hatta vol na job ban. És amíg én meg pró bál tam éle tet ver ni be le, 
Ladáék al ja sul el mar ták a bi cajt.

– Bor sót csak be le rán gat ták! Nem di rekt csi nál ta! – ágált Isti 
ne ki tü ze sed ve. S mert ki vé te le sen nem szólt rá sen ki, hát fújta 
to vább. – A báty ja, az a fõ disz nó! Õt kell el in téz ni!

– Az egész bran csot, öre gem, tu dod, mi az? – su hin tott egyet 
Ka pu fa az ök lé vel. – Be le mind egy ku kás vö dör be! Plat ty, 
platty, plat ty, bumm!

And ris el vi gyo ro dott, tet szett ne ki Ka pu fa ha rag ja. Biz ta tó 
jel. De ku kás vö dör rõl meg ha son lók ról szó se le het. Ezt azért 
nem árt tisz táz ni.

– Ne ha do nássz, légy szí ves! Ököl lel sem mi re se me gyünk.
– Már mint hogy ez zel? – bök te elõ re Ka pu fa az ök lét.
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– Az zal. Még ha tud nál is mit kez de ni ve le. 
– Szó val, sze rin ted ez nem ér sem mit!
– La da el len sem mit.
– Bez zeg a te ro zo ga ra ké tád!
– Pél dá ul.
– At tól majd meg ijed nek! 
– Azt nem hi szem.
– Ak kor meg mi re jó? Ir tó kí ván csi va gyok!
And ris gyor san rág ni kezd te a kör mét. Sem mi ked ve se volt 

még egy szer el ma gya ráz ni Ka pu fá nak a dol got, mert ab ból 
megint csak száj fer dí tés lesz. Kel le met le nek ezek a száj fer-
dítések. Az em ber nek az az ér zé se tá mad tõ lük, mint ha va ló ban 
ne vetsé ges dol go kat mon da na, mint ha az el kép ze lé se va ló ban 
csak afféle gye re kes ál mo do zás vol na.

Sze ren csé re Po ci zo kon vet te, hogy el te re lõ dött ró la a fi gye-
lem, s ki sza ba dí tot ta And rist a kí nos hely zet bõl.

– És Rados Gyu la a tük rö met is le tör te! Ezért akár a rend-
õr sé gen is fel je lent het ném! Szán dé kos ron gá lás!

– Vé gül is há nyan vol tak? – kí ván csis ko dott Ka pu fa. 
– Az egész ban da, öre gem! La da, Rados, Fa zon, Mé ri, a turu-

já sok… Na meg a slep p! Vagy har minc ro hadt kis kra pek!
– Mé ri is ott volt? – sza ladt fel And ris szem öl dö ke.
– Hogy ott volt-e? – csat tant fel Po ci. – Az õ ked vé ért csinál -

ták az egé szet! Õ kap ta az el sõ kört is! És az tán még hár mat!
– Az ös  sze sen négy – pró bált szel le mes ked ni Ka pu fa. 
– És a sze lep? – ju tott eszé be And ris nak. – Az zal mi van?
Po ci most már egé szen kö zel ke rült a bõ gés hez. – Rend õr ség 

kell ide, nem bû vész ke dés! Meg mond ta a mamám is!
– A sze le pet kér dez tem! – top pan tott And ris nyug ta la nul.
Po ci nak sza po rán járt a sze me, mint ha ka pasz ko dót ke re sett 

vol na. De nem ta lált.
– Nincs – nyög te alig hall ha tó an.
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– Hogy hogy ninc s? Ma nó a leg ha tá ro zot tab ban meg ígér te!
– A turu já sok elcup folták. Be lab dáz ták a csa tor ná ba. 
– Szét ve rem a po fá ju kat! – len dült ne ki is mét Ka pu fa.
– Hogy hogy be lab dáz ták? – ér tet len ke dett And ris. – Fogták 

és be dob ták?
– Úgy va la hogy… – mo tyog ta Po ci, és most már ment hetet -

le nül cso rog ni kez dett a kön  nye. A csep pek vé gig szán káz tak 
az or rán, és lep ottyan tak a kony ha kõ re.

– Meget te a fe ne! – zöt  tyent le And ris a ho ked li ra. 
– Kér ni kell Ma… hanótól még egyet, ha… ha an  nyi ra fon-

tos – hüp pög te Po ci.
– An  nyi ra fon tos! – szök kent talp ra And ris. És még mi e lõtt 

el árul ta vol na a szán dé kát, Is ti har sány anyu zás sal már vág-
tatott is a für dõ szo ba fe lé.

Anyu csak a lép csõ ház ban ér te utol a há rom szá gul dó alakot. 
Ott is csak utá nuk ki ál ta ni volt ide je, árul nák el leg alább, hová 
szök nek a rend csi ná lás elõl.

And ris fut tá ban vis  sza ki ál tott va la mit, hogy mu száj, meg 
halál  fon tos, meg hét re leg ké sõbb, és ak kor min dent meg csi nál 
– nem le he tett ér te ni.

– Mit szól sz eh hez a pi masz ság hoz? – for dult anyu jobb 
híján Is ti hez.

– Mert ne ki min dent sza bad! – mél tat lan ko dott Is ti. – Én 
meg egy kosz vadt kis nyu lat se hoz ha tok a la kás ba!

5.
Amint a há rom fiú ki ka nya ro dott az Andrisék há za elõt ti 

belsõ te recs ké rõl a nagy tér re, az egyik bo kor mö gül Falra hányt 
Borsó óva ko dott elõ. Várt ki csit, majd két uj ját a szá já ba vet te, 
s három éle set füt  tyen tett. Pár má sod perc re rá Is ti fe je je lent 
meg oda fönt az ab lak ban. 
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– Mi van?
Bor só nem akart han gos kod ni, csak a ke zé vel ma gya ráz ta 

Is ti nek: be szél ni óhajt ve le.
Is ti bó lin tott, el tûnt az ab lak ból. Fél perc el tel té vel már 

csör te tett is ki a ka pun. Bor só a bok rok kö zé hú zód va, ko mor 
képpel vár ta.

– Szia, Bor só, mi van?
Bor só ar ca még in kább el fel hõ sö dött. 
– Azért jöt tem, hogy meg mond jam.
– Mit? – bá mult rá Is ti, mint ha nem sej tet te vol na. 
– Hát azt. Ha el tû nök, te tud ni fo god, hol va gyok!
Ez Fal rahányt Bor só! A leg ki sebb zûr, és már is pá nik ba esik. 

A zûrt vi szont ma ga ke re si ma gá nak.
– Tör tént va la mi?
– Ná lunk min dig tör té nik va la mi. 
Is ti el húz ta a szá ját.
– Az a hecc a po ca kos sal, mi? 
– Tudsz ró la?
– Per sze. – Is ti egy al mát há mo zott ki a zse bé bõl, Bor só nak 

nyúj tot ta. – Csak ezt ta lál tam.
Bor só ha bo zás nél kül fal ni kezd te az al mát.
– Szí nész ke dé sért sen kit se visz nek in té zet be – je len tet te ki 

Is ti.
– És ha ez az utol só csepp a po hár ban? 
– Ne rö hög tess!
– A mu ter már a múlt kor meg mond ta, hogy be telt. 
Is ti ös  sze fon ta a kar ját a mel lén.
– A szü lõk nek az a dol guk, hogy fe nye ge tõz ze nek. Így 

tartják sakk ban a gye re ket. Az anyu is min dig fe nye ge ti az 
And rist, hogy ki dob ja a cuc ca it. És most se dob ta ki, pe dig a 
kra pek a ta ka rí tást is el lóg ta.

– Az más. Az én mu te rom nak tény leg ele ge van. Már sírt is.
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– Ak kor se be lõ led van ele ge, ha nem a Gyu lá ból. 
– Be lõ lem is. Meg mond ta. Pe dig én nem aka rok sem mi 

cirkuszt csi nál ni. Csak a Gyu la akar.
– Te meg mész ve le.
– Mu száj.
– Mért mu száj? 
– Mert mu száj. 
– Olyan ninc s!
Bor só el ha jí tot ta a cson kig le rá gott al ma csut kát, ke zét a 

nad rág já ba tö röl te.
– Nincs több?
– Kap hatsz na pon ta ötöt is – mond ta Is ti. – Meg hoz zá az 

uzson ná mat. Tu dod, mi az ára?
– Tu dom hát – bó lin tott Bor só. – Las sacs kán le het ró la szó.
Is ti sze me fel csil lant. 
– Ez ko moly?
– Ko moly hát. Már elég nagyok.
Is ti fel nyi ho gott örö mé ben, ug rált egy sort, ahogy And ris 

szokott.
– És pon to san mi kor?
– Még egy pár nap, és le het. 
– De pon to san! – iz gult Is ti. 
– Hol nap meg mon dom.
– Mi ért nem most? 
– Hol nap.
– Ren dic sek! – só haj tott Is ti. – Le gyen hol nap. 
– Most me gyek. Szia!
– Szia!
Bor só zseb re vág ta a ke zét, s gyors lép tek kel tá vo zott. Persze 

nem a nagy tér, ha nem a te recs ke hát só ki já ra ta, a ga rá zsok 
felé, ott fel tû nés nél kül jö he tett-me he tett az em ber.

– Ak kor hol nap! – ki ál tott utá na Is ti. 
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Bor só nem for dult meg, csak bó lin tott.
Is ti vis  sza szök dé cselt a ház ba, éle se ket nyik kan tott örö mé-

ben. Ha ko mo lyan be szélt az ür ge – gon dol ta –, nincs ná la 
klasszabb ba rát a vi lá gon. Kér dés, ko mo lyan be szélt-e? Mert 
Bor só nál so sem tud hat ja az em ber.

6.
Õs ré gi ta pasz talat: ha va la ki gyor san akar ki jut ni Ma nó hoz 

Orgonás lige tre, nem a vá ro son át ve ze tõ fõ út tal, még ke vés bé az 
örök ké kés ve in du ló – ha egy ál ta lán el in du ló – kis vo nat tal kí sér -
le te zik, ha nem fel cap lat szé pen Kom lóstetõre. Öreg, ká tyúk kal 
te li lyug ga tott asz fal tút ka nya rog itt, meg ke rü li a Kohá  sza ti 
Mû ve ket, az új te le pet, sõt az öreg te le pet is, s csak jó val odéb-
b, a vár mö gött fut ki a fõ út ra. Az üze mek meg az épít ke zé sek 
te her au tó in kí vül más jár mû nem igen me rész ke dik ide, azok is 
ko mó to san döcörésznek ká tyú tól ká tyú ig, meg van viszont az a 
fel be csül he tet len ér té kû jó tu laj don sá guk, hogy elsõ in tés re föl-
sze dik a ké redz ke dõ ket. Leg több jük nem is Orgonás liget fe lé 
tart, még is elõbb oda ér, aki ve lük pró bál ko zik.

Vol na per sze még egy le he tõ ség: a bi caj.
Po ci, ha má sért nem, hát ve zek lés képp oda is ad ná. Csá bító 

le he tõ ség, szó se ró la, de And ris nak most sok kal fon to sabb 
Ka pu fa. Ha egy szer haj lan dó õt el kí sér ni Ma nó hoz, ak kor ezt 
mu száj ki hasz nál ni. Már pe dig ket ten még se ül he tik meg a 
bi cajt. A bi caj ki bír ná, õk nem bír ná nak az emel ke dõ vel.

Csak egy va la mi volt kí nos: Ka pu fa hal la ni se akart hol mi 
biz   ton sá gi ke rü lõk rõl. Hi á ba ma gya ráz ta And ris, hogy õ is csak 
az eset le ges idõ vesz te ség tõl tart – ami azért nem volt egé szen igaz 
–, Ka pu fa hajt ha tat lan nak bi zo nyult.

– Nincs a vi lág nak az a La da Joci ja, aki elõl én ne kem bujkálni 
kel le ne! – je len tet te ki el lent mon dást nem tû rõ fö lén  nyel. – Te 
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me hetsz, amer re akarsz, én most már csak azért is át vá gok a 
té ren. Majd oda fönt a pléhkrisz tus nál ta lál ko zunk.

Így azu tán ne ki vág tak a nagy tér nek.
Po ci egy elõ re ve lük tar tott. Azon me di tált, nem il le nék-e 

jóvá  ten nie a jó vá te en dõ ket, s leg alább fel aján la ni, hogy majd õ 
kika  ri ká zik Ma nó hoz egy má sik sze le pért. Va ló szí nû leg úgy is 
le be szél nék, men nie nem kel le ne, de leg alább a jó szán dé-
kát el is mer nék. Csak hogy ami kor az elõt te ha la dók ra né zett, 
ijesztõ gon do la ta tá madt. Úgy fes tet tek ott hár man, mint akik 
bos  szú ál lás ra vo nul nak. Ha La da meg lát ná õket, biz tos er re 
gon dolna. És mi re ki de rül ne, hogy szó sincs ilyes mi rõl, a 
nya ku kon volna az egész branc s. Na nem! Po ci nak már ele ge 
volt Ladáék ból. Gyor san fel pat tant a bi caj ra, s va la mi ma gya-
ráz ko dás fé lét mor mol va ke re ket ol dott.

A le ges leg utol só pil la nat ban. Épp a ket tes to rony ház elõtt 
ha lad tak el, s a to rony ház mö gött ott raj csú ro zott a dí szes tár-
sa ság. Két ku kás vöd röt ál lí tot tak a fal hoz, s vagy tíz mé ter rõl 
min den fé le ka vi csok kal meg tég la da ra bok kal bom báz ták. Egye-
dül Mé ri nem vett részt a cél badobós diban, a ház túl só sar kát 
tá maszt va na poz tat ta az ar cát.

– Csak sem mi kö töz kö dés! – fi gyel mez tet te And ris Ka pufát. 
Úgy tett, mint ha ész re se ven né Ladáékat. Ka pu fa azon ban, 
két ke zét ha nya gul zseb re vág va, ki hí vó an fe lé jük vi gyor gott, 
sõt oda is kö szönt:

– Hel ló!
Pá ran rá pil lan tot tak, az tán foly tat ták a ha ji gá lást. Nem tö rõd-

tek ve le.
Ka pu fa fö lé nye sen meg szív ta az or rát. – Na lá tod!
Öt lé pés nyi re se tá vo lod tak el a ház fal vo na lá tól, ami kor egy 

jó ko ra tég la da rab csat tant or ruk elé az asz falt ra. Ka pu fa tüstént 
meg pör dült. A tet tes – egy fél mez te len kis kö lyök – pi masz 
vi gyor ral bá mult a ké pé be.
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– Hagyd a fe né be, na gyon kér lek! – pró bál ta And ris to vább-
ta szi gál ni Ka pu fát, ám az ki rán tot ta ma gát a ke zé bõl, s lé pett 
egyet a kis kö lyök fe lé.

– Meg mond jam, mi vel szó ra kozz?!
A kö lyök csak vi gyor gott, újabb kö vet ka pott fel a föld rõl.
– Te szed le?! – moz dult Ka pu fa fe nye ge tõ en.
– Hagyd bé kén! – szólt utá na And ris kö nyö rög ve, de hi á ba. 

Ka pu fa ki húz ta ke zét a zse bé bõl, s ment ne ki a kis kö lyök nek. 
Az meg hir te len moz du lat tal Ka pu fá ra ha jí tot ta a kö vet, az tán 
fu tott egye ne sen La dá hoz.

– Ve re ked ni akar! 
La da föl né zett.
– He?
– Ne kem akar jön ni! – nyö szö rög te a kis kö lyök. 
La da kes keny re húz ta a sze mét.
– Fuss, te hü lye! – súg ta And ris Ka pu fá nak, s mint alig egy 

órá ja Po ci, most õ pis lo gott ri ad tan se gít ség után. Per sze, hi ába. 
Há rom ne gyed öt fe lé járt, fel nõt tet ilyen kor vé let le nül se lehe-
tett ta lál ni er re fe lé. Az ABC-áru ház elõtt nyü zsög tek ugyan 
né há nyan, de azok nak And ris hi á ba is akart vol na ki a bál ni. De 
nem is akart. Azt azért nem. In kább a nyúl ci põ. 

– Pu col junk!
Ka pu fá nak esze ágá ban sem volt pu col ni. Meg állt, csí põ re 

tet te a ke zét, s ki hí vó vi gyor ral vár ta La dát.
És La da jött. Mö göt te szem vil la nás alatt fel állt a har ci félkör. 

Né ma csend ben zaj lott az egész, csak a sze mek vil log tak.
And ris nak meg for ró so dott az ar ca. Mé rit néz te, Mé ri meg 

õt, de nem moz dult el a ház sar ká tól. Az tán a sor fal el ta kar ta 
õket egy más tól.

La da ott állt meg köz vet le nül Ka pu fa elõt t. 
– Mit akarsz te, kis fi am?
– Tõ led sem mit – fer dí tet te el Ka pu fa a szá ját.
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– Ak kor mit ug rálsz itt, mint egy be gu rult bak kecs ke?
A slepp fel rö hö gött, de gyor san el is né mult. 
– Egy elõ re csak te ug rálsz! – mond ta Ka pu fa. 
La da elõ re dõlt, ös  sze fe szült a ha suk.
– Mit csi ná lok én? – su sog ta Ka pu fa ar cá ba. Len dí tett egyet 

a vál lán, Ka pu fa meg bil lent, de vis  sza fe szült. 
– Ne hü lyés ked je tek! – pró bál ta And ris men te ni a ment hetõt. 

De csak azt ér te el, hogy La da õt vet te cél ba. 
Fél re ta szí tot ta Ka pu fát, s rá tá madt:
– Ki a hü lye, kis fi am?
– Én va gyok a hü lye! Ami ért egy ál ta lán szó ba ál lok ve led!
– Igeeen? – La da And ris or ra elé len dí tet te az ök lét. Ez volt 

a ked venc mu tat vá nya. Ne ki fe szí tet te ök lét a ki sze melt ál dozat 
or rá nak, s ha az nem mu ta tott kel lõ alá za tot, az ököl, mint 
egy bun kó, elõ re nyo mult. And ris tud ta ezt. De még mi e lõtt 
el dön töt te vol na, mi lyen ké pet is vág jon a do log hoz, Ka pu fa 
oda ug rott, el lök te La dát.

– Õt csak hagyd bé kén, jó?
A slepp fel hör dült. Va la ki el is ki ál tot ta ma gát: 
– Adj ne ki!
La dá nak nem kel lett biz ta tás. Ök le kö vet he tet len gyor sa ság-

gal elõ re len dült, s vál lon ta lál ta Ka pu fát. Ka pu fa meg tán to ro-
dott, s mi e lõtt vis  sza nyer te vol na egyen sú lyát, már kap ta is a 
kö vet ke zõt a má sik vál lá ra. A har ma dik elõl azon ban ügye sen 
el ha jolt. És mi köz ben La da ök le el sü ví tett a le ve gõ ben, Ka pufa 
ci põ jé nek az or ra La da síp csont ján csat tant.

La da fel jaj dult, és most már ko mo lyan ne ki ment Ka pu fá-
nak. Egy ol da lú bu nyó volt. Ka pu fa csép ha da ró ként for gat ta a 
karjait, ám ez mit se ért La da cse les és fáj dal mas üté sei el len.

– Csapd le! Csapd le! – üvöl töt te üte me sen a slep p. 
La dát va ló ban ef fé le szán dék ve zé rel het te, mert egy más 

után két szer is te li be ta lál ta Ka pu fa or rát. Ka pu fa a vér sós ízét 
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érezte a szá já ban. En nél sok kal job ban dü hí tet te azon ban, hogy 
bár hogy igye ke zett, kép te len volt meg rúg ni La dát. A hely zet 
kezdett tra gi kus sá vál ni.

A me ne kü lést And ris hoz ta. Meg lát va a vért Ka pu fa ar cán, 
ne ki ug rott La dá nak, fél re lök te, Ka pu fá ra meg rá or dí tott:

– Ro hanj!
Nem kel lett két szer mon da ni. Ka pu fa vil lám gyor san sar kon 

for dult és me ne kült. And ris utá nave tet te ma gát. De a sleppbõl 
va la ki – Rados? – utá na nyúlt a lá bá val. And ris has ra vá gó dott a 
fü vön, de azon nal fel pat tant, és ro hant to vább. Har sány röhögés 
meg egy kõ rö pült utá na.

– Kap juk el! – kur jan tot ta Kó cos.
Né hány slepp bé li kis kö lyök meg ira mo dott. S hogy a zöm 

nem moz dult, az egye dül Mé ri mi att volt. Mé ri, aki idõ köz ben 
elõ ke ve re dett a hát tér bõl, szé les moz du la tok kal ver te egy más-
hoz a két te nye rét. Va gyis tap solt.

– Ne ked meg mi ba jod? – mor dult rá La da.
– El va gyok ra gad tat va! – ki ál tot ta Mé ri túl ját szott lel ke se-

dés sel. – Óri á si vol tál!
A slepp csak a sza vak tar tal mát ér tet te. Üvölt ve él je nez te 

Ladát. A me ne kü lõk kel sen ki se tö rõ dött töb bé.

7.
A me ne kü lõk a Kom lóstetõre ve ze tõ me re dek föld út partján 

ül tek és li heg tek. Ka pu fa az in ge sar ká val tun kol ta az or rát.
– Vér zik még? 
And ris a fe jét ráz ta.
– Tisz ta hü lye vagy! A fe né nek kel lett ki kez de ni ve lük?
– Par don! Õk kezd tek ki mi ve lünk!
– Tök mind egy! Az ilyen idi ó ta ka kas ko dás ból csak mi húz-

hat juk a rö vi deb bet.
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– Azért ka pott egyet õ is a csont ja i ba! – pró bál ko zott Kapu fa 
egy fö lé nyes vi gyor ral.

– Egyet! Ami re hat tal fe lelt! És hat van nal is fe lelt vol na, ha 
meg nem pu co lunk.

– Elég szé gyen volt meg pu col ni. Most raj tunk rö hög az 
egész te lep.

– Te elõ ször pu colsz elõ le, ugye? 
– Elõ ször.
– Azért tud hat nád, hogy ha ma radsz és ha gyod ma gad 

hülyére ver ni, ak kor ugyan úgy raj tad rö hög né nek. 
– Úgy még is csak más.
And ris föl állt.
– A fej, kis fi am, gon dol ko dás ra va ló. És nem ar ra, hogy büsz-

ke ség bõl szét ve resd La dá val. Mert szét ve ri. Erõ sebb ná lad. Úgy 
bu nyó zik, mint egy me nõ. La dát ököl lel nem le het meg ver ni. 
Csak fej jel. – And ris meg ko cog tat ta a fe jét. – Fej jel! Ér ted, 
kis fi am?

– Mu száj egy ál ta lán meg ver ni? El ke rül ni is le het. 
– Ezt ko mo lyan mon dod?
– Csak mon dom.
– Mert Po ci is ezt mond ja. Meg Pi kó is. Ba goly is. A mamám 

is. Min den ki ezt mond ja! Ke rüld el, kis fi am! Ke rüld el, öregem! 
Nem mu száj ne ked a té ren csa tan gol ni. Ma radj te csak itt a mi 
kis bel sõ ud va run kon. Mind ezt mond ják. Vagy pe dig ki mennek, 
és úgy ug rál nak, ahogy La da Joci fü tyül ne kik. Hát vedd tudo -
má sul, hogy én se egyik bõl, se má sik ból nem ké rek. Hát ezért.

Ka pu fa bi zony ta la nul pis lo gott. Az tán föl né zett And ris ra, 
és el vi gyo ro dott.

– Jól van, na! Azért kösz a se gít sé get. A nya kam tet tem volna 
rá, hogy ott hagysz a pác ban.

And ris le gyin tett, in dult to vább föl fe lé. A té má ra nem volt 
ér de mes több szót vesz te get ni. Mert amit még mond ha tott volna, 
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azt cél sze rûbb nek lát szott el hall gat ni. Hogy min dent ös  sze vetve 
tu laj don kép pen örül en nek a ka land nak. Ha még oly kel le metlen 
és kí nos volt is, nem jött ép pen ros  szul. Se Ka pu fa, se az „ügy” 
szem pont já ból.

8.
A ker ti szé kek kel meg ra kott Cse pel az orgonás ligeti au tó-

par ko ló nál rak ta le õket. In nen esett a leg kö ze lebb re – fut va 
mind ös  sze öt perc re – Ma nó me se ta nyá ja.

Hét köz nap lé vén, az óri ás töl gyek ár nyé ká ban csak né hány 
au tó ácsor gott. Ka pu fa per sze en  nyi közt is ta lált meg bá mulni  va-
lót. „Öre gem, már ezért ér de mes volt ki jön ni!” And ris megértõ 
tü rel me fél perc alatt el szi vár gott. S mert az ab lak hoz ta pa dó 
Ka pu fa nem volt haj lan dó meg hal la ni a sür ge tést, fi zi kai eszkö-
zök höz kel lett fo lya mod ni; a kar já nál fog va to va rán ci gál ni.

A he gyi sé tá nyon Ma nó kert je fö lé ér ve azu tán õ volt az, aki 
rá ért. Ne ki tá masz ko dott a nyír fa kor lát nak, s áhí tat tal szem-
lélte a cso dát.

– Ezt bá muld, paj tás! Ezen az tán van mit bá mul ni! 
Va ló igaz. Olyan volt ez a kert ott a szik lás pa tak me der-

ben, mint egy cso dá la tos játéko rszág. Mint egy me se vi lág, 
amelynek azon ban min den rész le te, min den kis da rab ká ja a 
va ló ság hû tü kör ké pe. A pa tak vi ze kes keny csa tor ná kon fu tott 
szét, a csator   ná kon ap ró ví zi mal mok, víz ke rék haj tot ta szer ke-
ze tek mû ködtek, fa vá gó em be rek, fá ra má szó med ve bocs ok, 
fü vet ha rap dá ló muf lo nok, bé ká ra va dá szó ví zi ma da rak, ru hát 
suly ko ló né nikék. A sé tán  nyal szem köz ti me der ol da lon mi ni-
a tûr he gyi fa lu piros  lott, amely be a me der fe nék rõl a szik lák 
kö zött mi ni a tûr csille  sor vitt fel. A csa tor nák köz ti ma gas la to-
kon a kör nyék ne vezetes épü le te i nek tel je sen élet hû ma kett jei 
áll tak: a Pa lo ta szál lóé, a tv-to ro nyé, az õs ko hóé, a Ko há sza ti 
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Mû vek nagy ol vasz tó jáé, a vá ré, a kör nyék me ne dék há za ié. 
És mind eme cso dák Ma nó já té kos fan tá zi á ját s utá noz ha tat lan 
ügyes sé gét hir det ték és dicsér  ték. And ris hos  szú per ce kig ké pes 
volt moc ca nat la nul el ácso rog ni fö löt tük, át en ged ve ma gát a lát-
vány bor zon ga tó iz gal massá  gá nak. En nél csak egyet sze re tett 
job ban: a csa tor nák zsi li peit ve zér lõ elekt ro mos kap cso ló táb lát. 
Mert el kép zel he tetlen gyö nyör köd te tõbb szó ra ko zás an nál, 
mint mi kor az em ber csak nyo mo gat ja a gom bo kat, s oda lent 
ap ró zsi li pek nyíl nak és csu kód nak, szer ke ze tek áll nak le, s 
len dül nek új ra moz gás ba – az al kal mi né zõ se reg leg na gyobb 
ámu la tá ra. Ám a le ges leg cso dá la to sabb, hogy er rõl a kap cso ló-
táb lá ról csak ki vá lasz tott sze mé lyek tud nak. A cso da kert ház 
fe lõ li vé gé ben ál ló, ke re kes kút nak ál cá zott fa épít mény tit ká ba 
Ma nó csak a szí vé hez leg kö ze lebb ál ló ba rá ta it avat ta be.

– Nyug dí jas vil lany sze re lõ lé té re több esze is le het ne. 
– Hogy ér ted ezt?
Ka pu fa el fer dült száj jal pis lo gott le fe lé. 
– Mi re jó ez az egész?
– Hogy hogy mi re jó? A fél vi lá got be jár ha tod, mi re egy 

hozzá ha son lót ta lálsz!
– No de mi hasz na be lõ le az öreg nek? 
– Mi cso da lü ke kér dés!
– En  nyi se! – pöc cin tett Ka pu fa a kör mé vel. – Gom bol na le 

csak egy fo rin tot min den er re já ró bá mész ko dó tól. Egy fo rintot, 
öre gem. Van fo gal mad, mi pénzt tud na ös  sze la pá tol ni?

– Mar ha! – kö zöl te And ris egy sze rû en. Át bújt a kor lát alatt, 
a szik lá kon le eresz ke dett a kert be, s vi gyáz va át lép ked ve a csa-
tor  ná kat, a túl só part ol da lon kö tött ki. On nan in tett Ka pu fá nak.

– Ezt nézd meg! Ez a leg újabb!
Ka pu fa öles ug rá sok kal ért a hely szín re. 
– Mi ez?
– Nem lá tod? He li kop ter já rat. In nen a fa lu ból föl a tv-to rony ba.
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– Já rat, ami nem jár.
– Már hogy a fe né be ne jár na? Csak most zár va van a 

zsilipje. Ha ki nyi tom, meg in dul, és jár szé pen föl meg vis  sza. 
A damil szál odafön trõl nem lát szik; úgy néz ki, mint ha a kis 
szer kentyû tény leg a le ve gõ ben úsz na. Aka rod lát ni?

Ka pu fa sza po ra pil lan tá sai vi tat ha tat la nul ér dek lõ dés rõl árul-
kod tak. Ám a ház fe lõl éles ki ál tás csat tant.

– Ta ka rod ja tok on nan, hu li gá nok!
Bö zsi né ni volt az, Ma nó ma má ja. Kis für ge öreg as  szony, 

túl a nyolc va non, „a ház há zsár tos zsar no ka” – Ma nó sza va ival 
él ve. Hó na alatt mo sott ru há val te li ko sa rat szo ron ga tott.

– Csó ko lom, Bö zsi né ni! Én va gyok az! – ki ál tott ne ki Andris.
– Ki az az „én”? – hu nyor gott mér ge sen Bö zsi né ni. 
– Bog dán And ris... Er nõ bá csi itt hon van?
– Hol a po kol ban vol na ilyen fé nyes dél után? – mo rog ta 

gú nyo san Bö zsi né ni, s in dult a ko sár ral a ház mö gé.
And ris in tett Ka pu fá nak, föl sza lad tak a ház hoz.
– Most be gyor san! – súg ta And ris. – Ha nincs a kö zel ben, 

sok kal kön  nyebb tár gyal ni Ma nó val.
Ka pu fa vá rat la nul el bi zony ta la no dott.
– Oda bent még so se vol tam. Sze mé lye sen nem is is mer az öreg.
– Hát az tán? Most majd meg is mer.
– Nem le het ne in kább más kor ra ha lasz ta ni? In tézd el ve le a 

dol god, én ad dig kö rül né zek ide kint.
– Csak nem félsz tõ le? 
– Mit kép zelsz?
– Ak kor meg nyo más be fe lé!
És And ris már ta szi gál ta is be Ka pu fát az aj tón. Ám a nagy 

szájfer dít getõ oda bent to vább kel let len ke dett.
– Mi ért van itt ilyen sö tét?
– Mert ez egy elõ tér. Ilyen he lyek re nem szok tak ab la kot 

csi nál ni.
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– Vil lanyt se szok tak?
– Azt igen. Csak nap pal ti los fel gyúj tani. Vi gyázz, itt a 

lépcsõ! Gye re utá nam!
Ka pu fa And ris ba ka pasz kod va bo tor kált föl fe lé a ko po gó 

fa lép csõn.
– Hogy hogy ti los fel gyúj ta ni?
– Bö zsi né ni! – súg ta And ris je len tõ ség tel je sen. 
Fel ér tek a man zárd ba, And ris ko pog ta tott az aj tón. S mert 

vá lasz nem ér ke zett, óva to san be nyi tott. Erõs fény csa pott rájuk 
a nyí lás ból, hu nyo rog va lép tek a szo bá ba. 

Ma nó, hát tal a be já rat nak, el mé lyül ten dol go zott a sa tu-
padján. Ró luk nem vett tu do mást. Kö rü löt te szin te lán golt az 
egész he lyi ség; a csu pa üveg hát só fa lon aka dály nél kül áradt 
be fe lé az erõs nap fény.

And ris nak meg szo kott lát vány volt, Ka pu fa azon ban meg bû-
völ ten já rat ta ide-o da a sze mét. Kel let len fin to ra szem vil lanás 
alatt el ol vadt. Kü lön meg bá mult min dent, a zsú folt könyv áll-
ványt, az ol dal fa lat be bo rí tó pol cot, mely nek eme le te in minden  -
fé le kü lö nös hol mi so ra ko zott; fes té kes do boz ok, desz ka szá lak, 
szí nes cse re pek és ka vi csok, drót te ker csek, szö gek és csa varok, 
üveg edé nyek és fém ka zet ták, fé lig el ké szült vagy re pa rá lás ra 
vá ró szer ke ze tek; meg bá mul ta a fa lak ra ag ga tott szer szám tö me-
get, a szer szám cso mók kö zött ló gó s a kert ben fel ál lí tott ma ket-
tek ere de ti jét áb rá zo ló  szí nes fény ké pe ket és raj zo kat, min dent, 
de min dent. Még a szo ba kö ze pé re ál lí tott asz talt s a há rom 
szé ket is, ame lye ket Ma nó egy- e gy tölgy fa rönk bõl ma ga fa ra-
gott. And ris hagy ta, hadd bá mész kod jon, hadd lás son és fog jon 
fel mi nél töb bet Ma nó dol ga i ból. Elõb b-utóbb rá éb red Ma nó 
nagy sá gá ra, és le szo kik az ocs mány száj fer dí té sek rõl.

A bá mész ko dás nak vé gül ma ga Ma nó ve tett vé get. Hir te len 
meg pör dült, és szem üve ge fölül a ké pük be me redt. Az tán mind-
járt el mo so lyo dott, s még só haj tott is egyet.

39



– Te vagy az, mes te rem? Már azt hit tem... – A foly ta tás heves 
krá ko gás ba ful ladt, a krá ko gás kö hö gés be csa pott át, a kö högés 
meg elé ge dett he he ré szés be. – Mi nek kö szön he tem a sze ren csét?

– Ez a ba rá tom! – ta szí tott egyet And ris Ka pu fán. 
– Csó ko lom! – bó lin tott Ka pu fa il le del me sen.
Ma nó ke zet rá zott Ka pu fá val, az tán ide ges lett. Tü rel metlen 

pil lan tást ve tett az ab lak ra, uj ja it gyû rö get te, rán gat ta a vál lát, 
mint ha fáz na. Nem volt va la mi biz ta tó jel, de And ris azért bele-
vá gott:

– Az a hely zet, Er nõ bá csi, hogy egy kis baj van.
– Bi zony baj – bó lin tott Ma nó, szem lá to mást a ma ga ba ján 

emész tõd ve.
– A po ca kos el vesz tet te a sze le pet. 
– El?
– Vég ér vé nye sen. És hát...
– Szép do log. Pe dig ha jól em lék szem, be is cso ma gol tam 

ne ki... – mond ta Ma nó. De csak a szá já val. Az esze nyil ván-
va ló an má sutt járt.

And ris se gély ké rõ pil lan tást ve tett Ka pu fá ra, de Ka pu fa nem 
tu dott se gí te ni. Ho gyan is tud ha tott vol na, ami kor éle té ben elõ-
ször állt így szem tõl szem ben Ma nó val, és gõ ze se volt ar ról, 
mi nor má lis ná la, és mi nem?

Az ör dög vi gye el! Ha nem kel le ne an  nyi ra az a sze lep...
– Ne tes sék ha ra gud ni, Er nõ bá csi, de ne kem ir tó fon tos az 

a sze lep. Ha Er nõ bá csi len ne olyan ara nyos...
– Ér te lek, mes te rem! – csil lant fel vá rat la nul Ma nó szem-

üve ge mö gött az ér dek lõ dés. – Most ké ne, vagy rá ér azon nal?
– Hát ha azon nal is le het... – só haj tott And ris meg kön  nyeb bül-

ve, hogy az tán a kö vet ke zõ pil la nat ban is mét csak meg le pet ten 
pis log jon Ma nó ra. Ma nó ugyan is sza bá lyo san oda lo pa ko dott 
hoz zá juk, ös  sze nya lá bol ta õket a két kar já val, hogy kis hí ján 
be le fe jel tek a sza kál lá ba.
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– Min dent le het! Fel té ve, ha haj lan dók vagy tok üz le tet kötni 
ve lem.

– Üz le tet? – ámult And ris. Ilyen még nem volt.
– Azt! – Ma nó hir te len ki egye ne se dett, fü lelt, s hogy semmi 

gya nús neszt nem hal lott, bi zal ma san ki je len tet te: – A tör pék-
rõl van szó.

– A tör pék rõl? 
– A tör pék rõl!
– Mi van a tör pék kel?
Ma nó dü hö sen hát ra csap ta a ke zét, meg hin táz tat ta ma gát a 

láb uj ja in.
– A ma ma új fent ki pa kol ta õket. Mind a ti zen hár mat. 
Vagy úgy! Hát ez baj!
– Ki pa kol ta, ké rem szé pen. Ki pa kol ta azt a má zas po fá jukat. 

Mert ne ki csak úgy kert a kert, ha ezek a má zas po fá jú ak jelen 
van nak min den négy zet mé te rén. Iszo nya tos. Le sül a bõr a 
ké pem rõl az em be rek elõt t. En nek a kert nek mes  szi kör nyék-
rõl a cso dá já ra jár nak. És ezek a tör pék, ké rem szé pen, tel jes 
mérték   ben tönk re te szik az esz té ti ku mát. Le zül lesz tik. De a 
ma mának hi á ba be szél az em ber. A ma ma ma kacs és hajt ha-
tat lan és… és... eh!

A szó nok lat vé gé re Ma nó már nem csak bil le get te ma gát, 
ha nem fel is ug rált. Az „eh” után még fújt pá rat, az tán meg sze lí-
dült, meg mar kol ta And ris vál lát, és ha mis ká san rá ka csin tott.

– Te vagy az egyet len, mes te rem, aki se gít het a dol gon. 
– Ka csin tott egyet Ka pu fá ra is. – Ti ket ten. Szé pen fog já tok 
és meg fúj já tok a má zas po fá jú a kat. Ér te tek, ugye?

– Hogy lop juk el õket? – pis lo gott And ris el hûl ve.
– Bá nom is én, ne vez zé tek, ami nek akar já tok. Ös  sze sze di-

tek és el tün te ti tek a nyo mo rult ban dát. Ez a lé nyeg. Egy szer 
és min den kor ra el tün tet ni. És ak kor fél óra múl va kész az a 
sze lep. Na?
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– És ha nem vál lal juk? – kér dez te And ris bi zony ta la nul.
– Már mi ért ne vál lal nánk? – élén kült fel vá rat la nul Ka pu fa. 

– Per sze hogy vál lal juk!
Ma nó egy bõl ma gá hoz rán tot ta a fic kót.
– Ez a be széd, édes fi am! Te vagy az én em be rem!
Az ölel ke zés oly he ves és ön fe ledt volt, hogy lát tá ra Andris -

ban tüs tént talp ra szök kent a kis ör dög, le sö pört min den ag gá-
lyos  ko dást és azt ki ál tot ta: „Hop pá!” Meg azt: „Vi gyá zat!” 
S még azt is: „Ez még is csak túl zás!” Ami tõl az tán az egész 
törpe  ügy egy csa pás ra más meg vi lá gí tás ba ke rült. A Ka pu fa-
üg  gyel együt t, per sze. Va gyis: sür gõ sen vis  sza kel lett ra gad ni 
Ka pufától a kez de mé nye zést, ne hogy Ma nó vé let le nül is azt 
ta lál ja gon dol ni, hogy õ – már mint And ris – ke vés bé szí ve-
sen óhajt segí  te ni ne ki. Szó sincs ró la. Csak hát a do log nem 
olyan egy szerû. Mert mi van ak kor, ha – te gyük fel – Bö zsi 
né ni ész re ve szi a ma nõ vert?

– Na és ha Bö zsi né ni ész re ve szi a ma nõ vert?
– Ki zárt do log! – ál lí tot ta Ma nó ha tá ro zot tan. – Ha én 

csinál  nám, nem mon dom, en gem biz tos le fü lel ne. De ti még-
is csak ügye seb bek vagy tok. Sza vam ra, nem fog ja ész re ven ni. 
Meg egyez tünk?

– Meg! – vág ta rá ha bo zás nél kül Ka pu fa. – Akár már is 
kezd het jük!

– Re mek! – lel ke se dett Ma nó. – Men je tek, édes fi a im! Men-
je tek és ügyes ked je tek!

– Nyo más! – len dült ne ki Ka pu fa. 

9.
És ke rek har minc öt perc múl va, bir to kuk ban a kin cset érõ 

sze lep pel, fél tu cat nyi tör pé tõl kövér lõ ing ben s né ma ha ho tával 
ro han tak a he gyi sé tá nyon az au tó par ko ló irá nyá ba.
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A pa tak híd já nál meg áll tak li heg ni – a jól si ke rült hecc utáni 
bol dog ság tól.

– Ez oltháhári volt, öhö... re gem!
– Az. De a zahab... szem a fehe he...
– Mo sott oda bent! Mint egy mehe… gsz ál lott! Eszé be se he 

ju tott, hogy köz ben... a tör pék... buha ha ha...
– Fhu!... Azért ilyet töb bet... Ma nó...
– Õt csak ha... heheh... hagy d! Klassz fej! 
– Azt mon dod?
– Lehe a ka lap pal!
– Na lá tod! Mond tam én!
Fél perc né ma li he gés. Majd Ka pu fa, egy in gét ki bö kõ törpe -

fej re csap va:
– És ve lük mi a fész kest csi nál junk? 
– Hogy mit? Víz be fojt juk õket!
– Bruha ha ha ha!
Kö rül néz tek – se hol sen ki. Öt má sod perc, s már lent ku po-

rog tak a híd alat t. A tör pé ket egy más után ki ha lász ták in gükbõl  
s be nyom kod ták a part ol dal fi nom fö ve nyé be.

– Ez zel meg vol nánk. 
– Ez zel meg.
– Spu ri! 
– Spu ri!
Lent a mû út nál, stop pra vár va Ka pu fa azért meg kér dez te:
– Tu laj don kép pen mi ez a sze lep?
– Ez? – bá nyász ta ki zse bé bõl And ris a „kin cset”. – Ez, 

kérlek szé pen, a ra ké ta lel ke.
– Kö zön sé ges bi cik li sze lep, ha jól lá tom.
– Nem jól lá tod. Mert ez csak volt bi cik li sze lep. Ez most már 

ra ké ta sze lep, paj ti kám. Kí ván csi vagy a mû kö dé sé re?
Ka pu fa szá ja el fer dült. Se baj. A mai nap enélkül is épp elég ered -

ményt ho zott. És hol nap is nap lesz. Ha jaj! Az lesz csak az iga zi!
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10.
Ilyen kor reg gel, hét és há rom ne gyed nyolc kö zött bé kés és 

vi dám volt a tér. Akár a he gyek friss és il la tos le ve gõ jét, akár 
a Ko há sza ti Mû vek foj tó ki gõ zöl gé se it te rí tet te rá a nyu ga ti 
vagy a ke le ti szél. Nem szá mí tott. Az szá mí tott, hogy ilyen-
kor bár ki iz ga lom nél kül köz le ked he tett raj ta, sé tál ha tott vagy 
lo hol ha tott az is ko la fe lé – ha csak ma ga az is ko lá ba me nés nem 
oko zott iz gal mat. Mert más vész e reg ge li órán sen kit se fenye -
ge tett. Csu pa jám bor ne bu ló nyüzs gött az uta kon egy más sal 
tár sa log va vagy ko mo ran bá mul va lá ba elõtt a szür ke asz fal tot, 
s a leg sú lyo sabb re ni tens ke dés, amit egyi kük-má si kuk el kö-
vetett: vak tá ban odébb rú gott egy épp a ci põ je or ra elé té vedt 
sö rös- vagy kólásku pakot. (Az ét te rem meg az ABC-áru ház 
kör nyékén bõ ven ter mett be lõ lük.) And ris gyak ran el töp ren gett 
e reg ge li bé kes sé gen, s rend sze rint ar ra a meg ál la pí tás ra ju tott, 
hogy egy egé szen kü lö nös, mond hat ni ti tok za tos je len ség gel 
áll szemben. Mert va jon nem ti tok za tos je len ség-e az, hogy 
az a La da Joci, aki dél után, mit dél után, már a ta ní tás el sõ 
szü ne té ben is a leg ke gyet le nebb vad sá gok ra ké pes, is ko lá ba 
me net sze líd, mint egy ma szü le tett bá rány, sõt tisztességesen 
köszönni is hajlandó az embernek, még Pocinak is? 

Bagolynak persze más volt a véleménye. Szerinte nincs ebben 
semmi titokzatos. Sõt nagyon is egyszerû eset. Iskola elõtt min-
denki jó. Mert nem akar vagy nem mer rossz lenni. Túl korán 
van, elõtte az egész nap, és nem tudhatja, mi vár rá. Egyszóval 
még bizonytalan minden, és jobb semmit se csinálni, csak amit 
feltétlenül muszáj: elmenni az iskolába  – mondta Bagoly. És 
szó se róla, nem is hangzott rosszul. Csak túl egyszerû volt. 
Bagolynak az a nagy hibája, hogy mindent olyan egyszerûnek 
képzel. Mint a növényeit. Elültetem, ön tö zöm, ki kel, ön tö-
zöm, nö vek szik, ön tö zöm, vi rá got bont, ön tö zöm, ter mést hoz, 
el szárad, ki do bom. Egy sze rû, nem? Íme, most is:
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– Hogy pró bál ko zol, az rend ben van. De mi ért kell ilyen 
komp li kál tan?

– Hi á ba, na! – só haj tott And ris. – Min dig mond tam, hogy 
nincs fan tá zi ád.

– És ha csak úgy egy sze rû en le jön né tek? – okos ko dott 
Bagoly, mert azt is na gyon sze re tett, mi köz ben szor gal ma san 
to lo gatta vis  sza le-le csú szó szem üveg ét. – Ki zárt do log, hogy 
ne ve gyék ész re.

– Ész re ve szik, ha itt van nak! – ma gya ráz ta And ris fo gyat-
ko zó tü re lem mel. – És én ép pen azt aka rom, hogy biz to san itt 
le gye nek.

– Ugyan, hol len né nek? Min den nap itt van nak.
– Elõ ször is, té vedsz. Má sod szor is, az még nem min den, 

ha egy sze rû en csak van nak. Az kell, hogy vár ja nak is. Hát 
nem ér ted?

Ba goly sû rûn pis lo gott: ér ti, nem ér ti, tel je sen mind egy. 
Andris úgy is azt csi nál ja, amit akar.

– Tõ lem mit vársz tu laj don kép pen? 
– Nem so kat. Csak hogy vedd a la pot.
Így bak tat tak egy más mel lett a té ren az is ko la fe lé. Tem pósan, 

de si et ség nél kül. Volt idõ. Már az ABC-áru ház hoz kö ze ledtek, 
ahol Fa zon szo kott hoz zá juk csat la koz ni. Min den reg gel ott 
várt rá juk az áru ház sar kán, vi gyor gott – fõ képp Ba goly ra –, 
és beszélt ös  sze vis  sza min den zagy va sá got. Ba goly több nyi re 
ki áb rán dító fin to rok kal fo gad ta a sza va it, de Fa zont ez csöp pet 
se za var ta. Mint ahogy nem za var ta And ris je len lé te sem. Sõt 
ne ki is jut ta tott né há nyat a lel kes vi gyo ra i ból és mon da ta i ból, 
mint ha õ vol na a leg jobb ba rát ja és nem La da Joci, mint ha az õ 
út ja it jár ná és nem La da Jociéit. Ba goly nem is hit te ró la, hogy 
ko mo lyan sze rel mes be le. In kább hit te, hogy hí zel ke dé sé vel csak 
biz to sí ta ni akar ja ma gát ar ra az eset re, ha La da Jociék va la mi 
nagy disz nó sá got kö vet né nek el, ami bõl hi va ta los ügyet csi nál-
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nak. Pi kó sze rint egy szer, ami kor va la ki Ba gol  lyal ug rat ta, meg 
is mond ta nyíl tan: so se árt, ha az em ber jó ban van a raj ve ze tõ-
jé vel. Egy szó val gen  nyes alak. – És And ris nak most épp egy 
ilyen gen  nyes alak ra volt szük sé ge.

Ott állt most is az áru ház sar kán, és már mes  szi rõl vi gyorgott 
fe lé jük.

And ris úgy tett, mint ha he ve sen ma gya ráz na Ba goly nak, 
hado  ná szott a kar ja i val, de csak azt mond ta:

– Most vi gyázz, kér lek szé pen! 
És Fa zon már ott is volt.
– Szi asz tok!
– Szia! – ve tet te oda And ris csak úgy mel lé ke sen, Ba golynak 

meg azt mond ta: – Azt sze ret ném én lát ni, hogy eh hez is hozzá -
nyúl ja nak!

– Mi hez? – sza ladt ki ön kén te le nül Ba goly szá ján, ho lott azt 
kel lett vol na mon da ni: „Ugyan, ki mer ne pisz kál ni egy ilyen 
hid ra ké tát?”

And ris nyelt egyet, de nem jött za var ba. Ha Ba goly nem 
mond ta, majd mond ja õ.

– Hát a hid ra ké tá hoz!
– Ugyan, ki akar na ah hoz hoz zá nyúl ni? – kér dez te Ba goly, 

ami megint csak nem volt egé szen pon tos, de azért el le he tett 
in dul ni be lõ le.

– Ezt in kább tõ le kér dezd – bö kött And ris Fa zon fe lé. 
Fa zon, sze ren csé re, ki tû nõ en vet te a la pot.
– Mi rõl van szó?
– A hid ra ké tá ról. Két hé tig csi nál tuk. És ma dél után sze ret-

nénk ki pró bál ni.
– Klaaassz! – csil lant fel Fa zon sze me, de el is szû kült mind-

járt. – Hogy hogy hid ra ké ta?
– Ez egy rö vi dí tés. Hidro raké ta.
– Aha! – hu nyor gott Fa zon bi zony ta la nul.

46



And ris pe dig hir te len meg tor pant, meg mar kol ta Fa zon karját.
– Ide fi gyelj! En nek a ra ké tá nak a ki lö vé se ir tó ko moly 

dolog. Nagy pi szok ság vol na meg aka dá lyoz ni vagy el ron ta ni.
– És ezt pont ne kem mon dod? – ad ta Fa zon a sér tõ döt tet.
– Bár er re ki vé te le sen nem sok az esély – vi gyo ro dott el 

Andris sej tel me sen, s kun cog va to vább in dult. – Ép pen ez 
benne a fi fi ka.

Fa zon ar cá ra rá volt ír va, hogy majd meg õrül a kí ván csi-
ságtól. De egyet len va la mi re va ló kér dés se ju tott eszé be. 
Ba goly kivé  te le sen kap csolt, és gyor san meg kérdezte.

– Na és hol fo god ki pró bál ni?
– Hát itt! – mu ta tott kör be And ris. – Vagy in kább ta lán a 

Ku mu lusz ék há za elõt t. Ott több a hely. Mi a vé le mé nyed?
– Iga zad van. Az a leg al kal ma sabb hely.
És ez zel be fe jez te tett. Fa zon nak to vább ra se ju tott eszé be 

sem mi, de már nem is volt szük ség rá. Min dent tu dott, amit 
tud nia kel lett. Kü lön ben is be ér tek az is ko la elé, ahol Fa zon 
már nem szo kott ra gasz kod ni a tár sa sá guk hoz. Nem ra gasz-
ko dott most se, hó na alá rán tot ta a tás ká ját, meg eresz tett egy 
búcsú   vi gyort és el vi har zott.

And ris Ba goly ra ka csin tott. 
– Mit gon dolsz?
Ba goly meg rán tot ta a vál lát. Ne ki ez az egész még min dig 

túl komp li kált nak tûnt.

11.
Je nõ bá csi ki bújt a szem üve gé bõl és el kezd te pász táz ni a fe je-

ket. A jobb ol da li pad so ron in dult, a Poci–Pikó du ón, egyen le tes 
se bes ség gel ha ladt hát ra fe lé, te kin te te át sik lott Fa zo non, Rados 
Gyu lán, majd el ér ve a hát só fa lat, vis  sza pat tant a bal ol da li 
pad sor ele jé re, Mérire és Ba goly ra. De nem állt meg itt se, és 
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And ri son se, Ka pu fán se, Ku mu lu szon mint ha té to vázott vol na, 
ám azu tán to vább fu tott még is egé szen La dá ig. És ott meg  állt. 
El telt két má sod perc. Nem volt me se. La da be le markolt a pad 
pe re mé be és tün te tõ las sú ság gal húz ni kezd te ma gát föl fe lé. 
Fél úton le he tett, ami kor Je nõ bá csi oda kop pin tot ta szem üveg ét 
az asz tal hoz és így szólt:

– Il let ve.
La da Jó zsef kér dõ jel lé gör bült. Nem ült vis  sza, mert Je nõ 

bá csi te kin te te még min dig raj ta nyu go dott.
Az órák har minc hár mat mu tat tak. 
És Je nõ bá csi azt mond ta La dá nak:
– Saj ná lom, kis paj tás. Ma gas röp tû mel lé be szé lé se det meg-

hall gat ni már nincs elég idõnk.
Az osz tá lyon mér sé kelt de rû hul lám zott át, csak Pi kó vak-

kan tá sa emel ke dett ma ga sabb ra.
La dá nak arc iz ma se rez dült, szép las san vis  sza eresz ke dett.
– Olyas va la ki kö vet kez zék in kább – foly tat ta Je nõ bá csi –, 

aki fel té te lez he tõ en tud is meg akar is ér tel mes szö veg gel szó-
ra koz tat ni ben nün ket.

Der medt csend. Majd va la hon nan a pa dok alól tom pán fel-
röp pent:

– Ka pu fa!
Az osz tály ban mo cor gás tá madt. Min den ki a part visme reven 

ülõ Ka pu fá ra bá mult. Je nõ bá csi is. Ka pu fa azon nal fel pat tant. 
Arc bõ re, mint a pi pacs. De a sze me ma ga biz to san fény lett.

– Nos, Pé ter fi am, mit szól junk bi za ko dó druk ke re id ja vas-
la tá hoz?

– Ne kem tet szik! – vág ta rá ha bo zás nél kül Ka pu fa. 
S új ra a pa dok alól:
– Haj rá Ka pu fa!
Fel zen gett az üvöl tõ kó rus, de Je nõ bá csi el né mí tot ta.
– Ki vé te le sen en ge dek a tö meg nyo más nak. An nál is in kább, 
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mert ér te sü lé se im sze rint én va gyok az utol só, aki nél még 
nem si ke rült tel je sí te ned sze re tett edzõd fel tét ele it. Szí ves kedj 
ki fá rad ni.

Ka pu fa ha tá ro zott lép tek kel ki dü bör gött a ka ted ra elé. Mire 
ki ért, arc bõ re ró zsa szí nû re hal vá nyult.

Ba goly kér dõ pil lan tást ve tett And ris ra. And ris fel húz ta a 
vállát: az sok min den tõl függ. Nem mond ta, csak gon dol ta.

Je nõ bá csi fe lel te tõ póz ba rak ta a lá bát.
– El ké pesz tõ, mit meg nem tesz az em ber a fo ci ért! Még azt 

az átok fi zi kát is meg ta nul ja. Mert meg ta nul ta, igaz, kis paj tás?
– Tes sék kér dez ni!
– Tet szik, nem tet szik, kény te len le szek. Mit szól nál, ha… 

mond juk, a hõ tant vá lasz ta nánk esz me cse rénk té má já ul?
Ka pu fa csak ko moly erõ fe szí tés sel tud ta fé ken tar ta ni szét-

fele igyek võ arc iz ma it.
And ris Ba goly bor dái kö zé mé lyesz tet te mu ta tó uj ját, amitõl 

Ba goly kény te len volt ug ra ni egyet. A pad sze ren csé re nem dõlt 
fel, csak meg bil lent, és jó ko rát kop pant a pad lón.

– Nyu ga lom! Még nem va gyunk a sta di on ban – mor dult 
oda Je nõ bá csi.

Ba goly bo csá nat ké rõ en kö hé cselt.
– Nos? – for dult Je nõ bá csi is mét Ka pu fá hoz. 
Ka pu fá nak idõ köz ben si ke rült ránc ba szed nie arc vo ná sa it, 

úgy hogy vi gyor gás ve szély nél kül ki vág hat ta:
– Jö het!
És ez zel And ris szá má ra a Ka pu fa-ügy e fon tos fe je ze te 

máris le zá rult. A so ron kö vet ke zõ pár be széd kü lö nö sebb iz gal-
ma kat nem igen hoz ha tott. Gon dol ta, tíz perc re ele gen dõ töl tet 
biz tos van Ka pu fa fe jé ben, s av val akár egy hí zott né gyest is 
lõ het ma gá nak.

Egyéb ként is – lé vén ez már a har ma dik óra – épp elég idõ 
el telt az el len õr zõ mû ve let sor meg kez dé sé hez. Ép pen ide je volt 
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elõ ven ni rej tek he lyé rõl (a nyelv tan fü zet bõl) és út já ra bo csá tani 
az egyes szá mú pró ba se géd esz köz ét: a Mérinek szó ló le ve let.

Egy sze rû le vél volt, ez állt ben ne: „Te is kint le szel dél után 
a té ren?”

Át ad ni is egy sze rû volt, csak be kel lett csúsz tat ni Mé ri hóna 
alá. Vic ces. Ba goly elõbb ész re vet te. Kér dõ – vagy in kább szem-
re há nyó? – pil lan tást ve tett And ris ra. And ris nem re a gált, me re-
ven né zett Mé ri ágas ko dó szõ ke haj szá lai kö zé. Mé ri meg érez te, 
hogy van va la mi a hó na alat t, de nem nyúlt mind járt ér te, mert 
Je nõ bá csi épp er re fe lé né zett. Amint el for dult, a levél már is 
le lib bent Mé ri hó na alól a tér dé re. A fény lõ haj szá lak alig ész-
re ve he tõ en elõ re moz dul tak. Mé ri so ká ig ol va sott. Leg alább tíz 
má sod per cig. Pe dig a szö veg di rekt ol vas ha tó volt. A haj szá lak 
vis  sza moz dul tak. Ba goly ki for dí tot ta a sze mét, de a levél köz-
ben Mé ri zse bé be csus  szant. Ba goly to vább for dí tot ta a szemét, 
egé szen And ri sig. Most már ha tá ro zot tan szá mon kérés vil lo gott 
ben ne. Ka pu fa Mé ri haj szá lai mö gött azt mond ta: „Az egyik test 
ál tal le adott hõ egyen lõ a má sik ál tal fel vett hõ vel.” Más nem 
tör tént. Sem mi. Ka pu fa buz gón ma gya rá zott a haj szá lak mö gött, 
de a haj szá lak nem moz dul tak. So ká ra fel berregett a csen gõ. 
And ris jó ko ra ütést ka pott a bal kar já ra.

– He?
– Pa pírt meg nem adot t! – mond ta ijed ten Ka pu fa. – Nyomás 

utá na!
– Nyo más...
Ki ro han tak a tan te rem bõl. A fo lyo són már ott nyüzs gött a fél 

is ko la, nem volt kön  nyû utol ér ni Je nõ bá csit. Ka pu fa ügyesen 
ma ga elé ta szi gál ta And rist, hogy õ be szél jen. De And ris nak 
et tõl se akart be ug ra ni, mi rõl is vol na szó tu laj don kép pen? 
Bár hogy me reszt get te a sze mét, vál to zat la nul a fény lõ haj szá lak 
vib  rál tak elõt te. A fe jé ben pe dig: „Leg alább an  nyit szólt vol na, 
hogy mikkmakk!” Sze ren csé re Je nõ meg un ta a bá va pis lo gást.
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– Gra tu lá lok a ta nít vá nyod hoz. Re me kül dol goz ta tok. 
– Mu száj volt... Csak...
– Csak ?
Egy ellenõrzõkönyv úszott el And ris fü le mel lett s fejmagas-

ság  ban meg állt köz te és Je nõ bá csi kö zött. Hát per sze!
– Az a hely zet, hogy nem tet szett be ír ni.
– És anél kül nem ér vé nyes – jött meg Ka pu fa hang ja. 
Je nõ bá csi fej csó vál va csip pen tet te fel az el len õr zõt. 
– Szö veg is kell, vagy elég, ha csak szá mo kat írok?
– Szö ve get is, ha le het ne. Mint a má sik ket tõ.
– Nem ha mar kod juk el? – ag gá lyos ko dott Je nõ bá csi. 
– Ki zárt do log! – ál lí tot ta Ka pu fa.
– Ne ked is ez a vé le mé nyed?
And ris bó lin tott. Per sze hogy. Csak vé gez zünk már.
Je nõ bá csi vi szony lag gyor san vég zett. Egy sze rû en le má solta 

Egy sej tû szö ve gét, csak a bi o ló gia he lyé be fi zi kát írt. S nem 
áll ta meg, hogy egy két ke dõ hom lok rán co lást is ne mel lé keljen 
hoz zá. De az nem szá mí tott, nem ke rült az el len õr zõ be.

Vis  sza fe lé az osz tály ba, Ka pu fán nem lát szott sem mi. 
Semmi olyan, ami magára von ta vol na And ris fi gyel mét. Még 
csak nem is vi gyor gott. Azért per sze nyil ván örült, csak nem 
akar ta mu tat ni. Nem is baj, ad dig se kel lett fog lal koz ni ve le.

Mé ri nem volt az osz tály ban. És Ba goly se. La da a pad ja 
tete jén ült, és Pi kót szo rí tot ta le az ülés re. Két kéz zel fog ta 
Pikó ki te kert kar ját. Pi kó hal kan nyö ször gött.

– Most már elég volt, jó?
La da ar cán egy ked vû gri masz fe szült. Mint ha nem is ér de-

kel né, amit csi nál. Épp ez volt a fé lel me tes ben ne.
– Fogsz még rö hög ni? 
– Nem is rö hög tem.
La da, mint ha bot kor mány vol na, elõ re tol ta Pi kó kar ját. A 

pad alól kop pa nás és Pi kó fáj dal mas nyö gé se hal lat szott.
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– Fogsz még rö hög ni? 
– Nem fo gok. Csak... 
– Utá lom, ha csako zol. 
– Csak...
Újabb kar to lás, kop pa nás, nyö gés. 
– Ha el en gedsz, mu ta tok va la mit. 
La da vis  sza húz ta Pi kó kar ját, de nem eresz tet te el. 
– Mit mu tatsz?
– Egy au tót. Por sche 917-es. 
– Fü tyü lök rá.
Ku mu lusz az elõt tük le võ pad ban el mé lyül ten ol vas ta az 

Élet és Tu do mányt.
– Tel je sen új – nyö ször gött Pi kó a pad alat t. 
– Hát az tán.
Ka pu fa be állt a két pad sor kö zé. 
– Mi vol na, ha bé kén hagy nád?
La da ar cán va la mi mo soly fé le ség je lent meg. In kább ér dek-

lõ dõ, mint fe nye ge tõ. El en ged te Pi kót, le ug rott a pad ról, nézte 
Ka pu fát. Pi kó fel tá pász ko dott köz ben, fáj dal mas fin tor ral masszí  -
roz ta a vál lát.

– Bi zony is ten nem vagy ész nél.
La da egy moz du lat tal fél re lök te, úgy  hogy ne ki esett Ku mu-

lusz pad já nak, s le so dor ta ró la az új sá got.
– Mi cso da szél van itt! – mo rog ta Ku mu lusz. Le ha jolt az 

új sá gért, s új ra be le te met ke zett, mint ha mi sem tör tént vol na.
La da oda sé tált Ka pu fá hoz, s ér dek lõ dõ mo sol  lyal el kezd te 

ta nul má nyoz ni az ar cát. Jobb ról, bal ról gon do san meg ta nul má-
nyoz ta, még a fü le mö gé is be né zett.

– Ér de kes! Min den a he lyén van! Hát nem ér de kes? Hir telen 
moz du lat tal meg fog ta Ka pu fa or rát. Nem dur ván, épp csak 
meg ta po gat ta. Ka pu fa ezt is ugyanolyan moz du lat la nul áll ta, 
mint a ta nul má nyo zást. El volt szán va min den re.
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– Ez is egé szen egy ben van – mond ta La da. – Tu dod, mit, 
kis fi am? Én ak kor most... – Hát ra lé pett, fel emel te az ök lét, 
le ej tet te. – Me gyek pi sil ni. – És ment.

Rados Gyu la fel nye rí tett. A töb bi ek, akik még bent vol tak, 
nem mer tek rö hög ni, csak az ar cuk rán ga tó zott. 

Ka pu fa szá ja el fer dült, ahogy La da után né zett. De ez a száj-
fer dí tés most olyan volt, mint ha bõ gés nek ké szült vol na. Aztán 
mind járt le ült a pad ba, és ko to rász ni kez dett a tás ká já ban. Zavar-
ban volt, amin csöp pet se le he tett cso dál koz ni. Hõs he lyett lebõ -
ge tett ma jom lett. Oda for dult And ris hoz. – Hol az el len õr zõm?

– Ott a pa don. Az or rod elõt t.
And ris azon akart vol na gon dol koz ni, vár jon-e Mérire, vagy 

lás son hoz zá a ket tes szá mú pró bá hoz – de ez nem igen si került. 
A le zaj lott je le net re kel lett gon dol nia. Ar ra kel lett gon dol nia, 
hogy La da ezt az egé szet még is csak hát bor zon ga tó an klas  szul 
csi nál ta. Egye dül ál ló an és irigy lés re mél tó an klas  szul.

Le ült gyor san a pad ba Ka pu fa  mel lé. Kénysz erítette ma gát, 
hogy a Pi kó kö rü li tu mul tus ra fi gyel jen. Vagy ha tan nyü zsögtek 
Pi kó kö rül – köz tük Rados is –, és kéz rõl kéz re ad ták a kis piros 
au tó mo dellt. Pi kó ar cán nyo ma se volt már az elõb bi szen vedés-
nek, büsz kén ma gya ráz ta a jár mû ké pes sé ge it. Nem elég, hogy a 
leg ki sebb pöc cin tés re vé gig gu rul a pa don, még az aj ta ját, sõt a 
mo tor ház fe de lét is ki le het nyit ni. Per sze nagy volt a „hû”-zés. 
És per sze aján la tok is el hang zot tak. A Por sche 917-es fel té te-
lez he tõ en mi ha mar el cse ré lõ dik, és fel té te lez he tõ en áron alul. 
Pi kó nak sem mi ér zé ke a dol gok va ló di ér té ké hez. Ami ne ki job-
ban tet szik, az a na gyobb ér ték. Kész gya gyás. Van viszont egy 
ka zet tás Aiwa mag nó ja, ami vi tán fe lü li, és ami ért sok min dent 
meg le het bo csá ta ni ne ki. A Por sche 917-est Ko zák zse  bel te be 
a Rá ba ETO ti zen egy mû gond dal csi szolt té li ka bát gomb já ért. És 
az tán még õ nyö ször gött, hogy rossz bol tot csi nált.

Vég re a csen gõ!
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Mé ri utol só nak jött vis  sza az osz tály ba. Mi e lõtt le ült, hát-
ra te nye relt, és ahogy el vet te a ke zét, pi ci re ös  sze haj to ga tott 
papír ma radt a pa don.

And ris ne he zen fé kez te iz gá ga uj ja it. A sa ját le ve lét lát ta 
viszont. De leg alul, Mé ri ap ró be tû i vel ír va, ez állt: „Nem 
érdekel a ra ké tád!”

And rist el ön töt te a me leg. Ez sok kal több volt, mint amit 
várt. A „nem ér de kel” szú rá sá ért bõ kár pót lást nyúj tott a 
lé nyeg: Méri már is tud a ra ké tá ról, s ezt el is árul ja. (Hogy 
vé let le nül-e vagy ké sza kar va, azt per sze jó lett vol na tud ni.)

12.
An nál kel le met le nebb volt vi szont, hogy Ba goly na gyon saj-

nál ta, de nem ért rá. Mu száj men nie a te lek re a nö vé nye i hez, 
mond ta, mert ilyen kor ta vas  szal na pon ta ön töz ni meg ka pál ni 
kell min den egyes tö vet.

És per sze Pi kó se ért rá. De ko mo lyan. Re no vál ják a vi tyilló -
ju kat, és dél után ne ki kell a csa lád kép vi se le té ben tar ta ni a 
frontot oda fönt.

Po ci meg nem tud ta. Il let ve, még majd meg lát ja. Le het esõ, 
le het hó, elõ re so se tud hat ja az em ber, mi lyen prog ra mot agyal 
ki anya dél után ra. Na pok óta ké szül va la mi be vá sár lás ra, és 
kön  nyen le het, hogy épp ma jön ki ne ki a lé pés. És ak kor még 
a na pi ki lo mé ter nor má nak is fü tyül tek.

– Be toj tak, öre gem. Ba goly meg va la mi ért ad ja a sér tõ döttet.
– Csak ad ja! – le gyin tett Ka pu fa. Aki vi szont, amióta 

ki léptek az is ko la ka pun, nem bírt a jó ked vé vel.
Mint ha csak most fog ta vol na föl, hogy vé ge a szé gyen letes 

kény szer pi he nõ nek, a ci kis buj ká lás nak, me het új ra tün dö kölni 
imá dott sta di on já ba. Ak ko rát só zott And ris la poc ká já ra, hogy 
az kis hí ján el dob ta a tás ká ját. 
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– Meg le szünk mi nél kü lük is!
– Szó val, te jössz? 
– Még szép!
– Azt hit tem, ro hansz egy bõl a sta di on ba.
– Hi á ba ro han nék, az öreg fa láb út ma úgy sem ta lál nám 

oda kint.
– Ja, az más.
– Sem mi „az más”! Ak kor se men nék, ha ott vol na. Ma 

nem! Ma ve led me gyek ra ké tát ere get ni. Ez a mi ni mum, nem 
gon do lod?

– Hát, ha te is úgy gon do lod...
– Be fû tünk an nak a nagy mel lé nyû nek! Fel té ve, ha lesz 

mersze oda tol ni a ké pét a tett szín he lyé re.
And ris sok kal job ban örült a töb bé-ke vés bé vá rat lan ajánl ko-

zás nak, sem hogy il do mos nak ta lál ta vol na em lé kez tet ni Ka pu-
fát, mi rõl is van, és mi rõl is nincs szó tu laj don kép pen. Négyig 
amúgy is volt még bõ ven idõ. És, gon dol ta, a pon tos ma gya-
rá za tot jobb is az utol só fél órá ra ha lasz ta ni, így sok kal ki sebb 
a ve szé lye an nak, hogy el fe lejt vagy el he ves ke dik va la mit. Azt 
azon ban, hogy La da je len lét ének az esé lye i rõl ne szól jon, nem 
bír ta meg áll ni.

– Ne iz gasd ma gad, La da ott lesz. Holt biz tos ér te sü lé se im 
van nak.

– Igen?
– Reg gel egy el ej tett mon dat Fa zon nak, és a har ma dik órán 

már Mé ri is tud ta, mi re ké szü lünk. Már pe dig Fa zon tól Méri hez 
csak La dán ke resz tül me het nek a hí rek. Szó val, La da is tud ja. 
És hogy egész nap egy ár va szót se szólt ró la, még csak cél zást 
se tett rá, az, sej ted, mit je lent?

– Még szép!
– Mu száj volt így csi nál ni, öre gem. Ha nem szó lok, eset leg 

nem jön nek. Ha meg di rekt ben szó lok, eset leg gya nút fog nak.
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– Meg lett ez szer vez ve tisz tes sé ge sen!
– Meg. Csak épp azok hagy tak cser ben, akik re a leg job ban 

szá mí tot tam.
– És én?
– Ve led még min dig csak ketten va gyunk. És leg alább 

hárman ké ne len nünk.
– Azon ne múl jék, szer zek én ne ked két má sod perc alatt öt 

kra pe kot is!
– Az nem úgy van. Akár ki nem jó. Kö zü lünk va ló kell, csak 

úgy ér de kes. És kö zöt tünk egy elõ re nincs több, aki ko mo lyan 
szá mí tás ba jö het ne.

– Ott az öcséd, szer váld be õt! 
– Is tit?
– Hát! Õ az tán dup lán a csa lád ban van.
Most Ka pu fán volt a sor, hogy el vi sel jen egy is te nes hát ba-

vá gást.
– Kis fi am, te kez desz gon dol koz ni! 
– Ha mu száj!...

13.
Is ti köz re mû kö dé sét azon ban ez idõ sze rint ko moly vész 

fe nye  get te. Vagy húsz lé pés sel Andrisék elõtt bak ta tott, 
egyetlen és leg jobb ba rát já val, Fal rahányt Bor só val az ol da lán, 
nem kis iz gal mak kö ze pet te ép pen azt kér dez ve tõ le:

– És mond d, iga zi ket rec?
– Iga zi hát! – kö zöl te Bor só né mi sér tõ dött ség gel a hang já-

ban.
Is ti azon ban száz szá za lé kos vá laszt akart. 
– Szó val, nem tud nak meg szök ni be lõ le?
Bor só er re már csak vi gyor gott. De Is ti még min dig nem 

tudott min dent.

56



– És nem is áz hat nak meg? Ha, te szem azt, a sza bad ég alatt 
tá ro lom õket?

Bor só ezt a kér dést in do kolt nak tart hat ta, mert vá la szolt rá.
– Nem áz hat nak meg. A ket rec te te jén kát rány pa pír van.
Is ti meg nyu go dott, hogy az tán a kö vet ke zõ pil la nat ban újabb 

iz ga tott kér dést sze gez zen Bor só mel lé nek. – És mit esz nek?
– Min den fé le zöld sé get. Fõ leg lu cer nát. 
– Mi az a... lu cer na?
– Hát lu cer na.
– Ér tem... És azt én hon nan sze rez zek?
– Majd én szer zek ne ked. Ele in te. Ké sõbb az tán ma gad is 

sze rez hetsz.
– De hon nan?
– Ne iz gulj. Van ott bõ ven. 
– De hol?
– Hol, hol! Majd meg mu ta tom. 
– Ti is on nan... szer zi tek?
– Per sze.
Er rõl en  nyit. Is ti vett öt mély lé leg ze tet, az tán fel tet te a leges -

leg fon to sabb kér dést.
– Na és mi kor hoz zuk el? 
– A lu cer nát?
– Fe né ket! A nyusz mus zokat. 
– Mi nél elõb b, an nál jobb.
– Ez ko moly? 
– Ko moly.
– Pél dá ul akár ma dél után is?
Bor só nak hos  szan el kel lett gon dol koz nia. Eb bõl Is ti mind-

járt sej tet te, hogy a mai nap ról szó se le het, de azért még 
re mény ke dett.

– Ma nem jó – mond ta vé gül Bor só, mint az vár ha tó volt.
– Mi ért nem? 
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– Mert nem. 
– És hol nap? 
– Hol nap?
– Hol nap.
– Hol nap eset leg már le het.
– Re mek! – mond ta Is ti mér sé kelt lel ke se dés sel, mert azért 

job ban sze ret te vol na, ha ma. – És pon to san mi kor?
– Dél után.
– Ket tõ kor? Há rom kor? Négy kor?
– Most még nem tu dom. De hol nap a su li ban meg mon dom.
– Ezt is hol nap? – ke nõ dött el Is ti.
– Hol nap – mond ta Fal rahányt Bor só.
Így az tán nem cso da, hogy a há zuk elõt t, ahol ös  sze ta lál-

koz tak, Is ti a vár ha tó nál ki sebb ová ci ó val fo gad ta And ris be je-
len té sét, mi sze rint ne ki oszt ja a dél utá ni ra ké ta ki lö vés leg fon-
tosabb kulcs sze re pét. Csak ak kor kezd tek da ga doz ni a bor dái, 
ami kor And ris – épp a Ba goly ék ma gas föld szin ti er ké lye alatt 
– azt is kö zöl te ve le, ezt a sze re pet ere de ti leg Ba goly nak szán-
ta, de gon dol ko zott a dol gon, és úgy ta lál ta, hogy õ – már mint 
Is ti – három   szo ro san is al kal ma sabb rá.

14.
Mi kor pe dig Is ti egész pon to san meg tud ta, mi is lé gyen az a 

kulcs sze rep, büsz ke örö mé ben – de bi zo nyá ra csak át me ne ti leg 
– a nyusz muszairól is meg fe led ke zett. Úgy kel lett el rán gat ni 
az ab lak tól, ne hogy vé let le nül vi lág gá ta lál ja ki ál ta ni a fon-
tos sá gát. (Haj la mos volt rá.) And ris min den eset re jó nak látta 
né mi képp le hû te ni a lel ke se dé sét.

– Mi e lõtt el fe lej tem, sze ret né lek fi gyel mez tet ni, hogy az ügy 
nem ve szély te len. Ha nem jön ki jól a lé pés, még egy ol tá ri 
nagy ve rést is le sza kít ha tunk. La da nem is mer tré fát.
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– Én se! – je len tet te ki Is ti fö lé nye sen.
De ami kor ki lép tek a ház ka pu ján és mál hás  lóként fel-

szerel  kez ve az att rak ció kel lé ke i vel el in dul tak a nagy tér fe lé, 
szo kat lan ko mor ság gal ban du kolt Ka pu fa után.

Ami azt il le ti, Ka pu fát se ké szült szét vet ni a jó kedv. Le het 
per sze, hogy igaz volt, amit mon dott: csak most ér tet te meg a 
vál lal ko zás ko moly sá gát – és eh hez a ko moly ság hoz igye kezett 
meg fe le lõ áb rá za tot vág ni. Min den eset re na gyon si ke rült neki. 
Sõt ah hoz is ra gasz ko dott, hogy õ men jen elöl a fel töl tött raké-
ta  áll ván  nyal.

– Csak las san. Nem kell ro han ni – in tet te And ris. 
– Jól van, ne iz gulj!
– Te ne iz gulj!
– Én csöp pet se iz gu lok!
A nagy tér re ér ve há rom csel len gõ kis kö lyök be bot lot tak. A 

ha tás, amit lá tá suk a köly kök bõl ki vál tott, min den vá ra ko zást 
fe lül múlt. Elõbb sza bá lyo san le esett az ál luk, mint ha cso dát 
lát ná nak, az tán egy mást ta pos va és lö köd ve nyo mul tak Ka pu-
fa után.

– Mi ez, te? – kér dez te a leg kí ván csibb. 
– Nem lá tod? Ön já ró gör kor cso lya!
– Hü lyé nek né zel? Ez egy ra ké ta! 
– Ha tu dod, mi nek kér ded?
– És ho vá vi szi tek? – fu ra ko dott egy má sik Ka pu fa mel lé.
– Ter mé sze te sen ki lõ ni! – ve tet te oda Is ti ha nya gul. 
Köz ben in nen is, on nan is újabb kí ván csi ak és bá mé szok 

csat la koz tak hoz zá juk. Egy ház tömb nyit se tet tek meg, s már 
va ló sá gos tö meg nyüzs gött kö rü löt tük. And ris kény te len volt 
szo ro san Ka pu fa mel lé zár kóz ni, mert a tö meg ben nyúl ká lók 
is akad tak, oda-o dakap tak a ra ké ta áll vány hoz, fé lõ volt, ki lö-
kik Ka pu fa ke zé bõl.

– Vo nul ja tok, szép sé ge im! Áras  szá tok el a vi lá got! – zendült 
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hir te len a fe jük fö lött Tó vá ri úr ér ces ki ál tá sa. S mind járt rá 
egy ijedt nõi hang pár ab lak kal odéb b: – Jes  szu som! Megint 
kez dik!

Úgy lát szott, va ló ban. A kép, amit a har sog va vo nu ló, min-
de nen és min den kin át gá zo ló kö lyök had nyúj tott, kez dett kísér -
te ti e sen ha son lí ta ni a teg na pi hoz.

– Ala kul, mi? – súg ta And ris Ka pu fá nak, mi köz ben a bi cikli -
pum pa fe nye ge tõ csó vá lá sá val igye ke zett tá vol tar ta ni tõ le a 
leg szem te le nebb kí ván csi a kat.

– Meg hi szem azt! – súg ta vis  sza Ka pu fa, aki vi szont is me rõs 
ar cok után ku ta tott a tö meg ben. Akadt is bõ ven is me rõs, csak 
épp nem azok, akik re leg in kább kí ván csi ak let tek vol na.

Már majd nem a ki lö vés re ki sze melt hely re ér tek, ami kor az 
el sõ fecs ke pár, a két turu jás meg je lent a szí nen. Nem le he tett 
lát ni, hon nan ke ve red tek elõ, egy szer csak ott har sog tat ták 
turu jájukat az út tes ten, épp egy  vo nal ban Kapufáékkal. Ka pu-
fa oda bic cen tett ne kik egy „na mi van ”-t, de vagy nem vet ték 
ész re, vagy nem vet tek tu do mást ró la.

And ris sze me köz ben Ku mu lusz ra té vedt, aki szo kott 
he lyérõl, az ab lak ból fi gyel te a tö me get. He lye seb ben szól va 
épp csak ve tett rá juk egy unott pil lan tást, az tán ki emel te térd haj-
la ta alól a me te o ro ló gi ai dunsz tos üveg ét. A bé ka fent kuk solt 
a lét ra te te jén, ami köz tu do má sú an jó idõt ígér. Ku mu lusz nak 
azon ban más le he tett a vé le mé nye, mert ros  szal ló an csó vál ta a 
fe jét, mo tyo gott is va la mit, le mon dó an le gyin tett, és vis  sza dug ta 
az üveget a tér de alá. Fe jét az ab lak fá nak dön töt te, s el me rült 
a las san úszó bá rány fel hõk fi gye lé sé ben.

And ris nem áll ta meg, hogy leg alább egy le súj tó pil lan tás sal 
ne fe jez ze ki csa ló dott sá gát. Ha töb bet nem is, az ér dek lõ dés-
nek va la mi pi cur ka je lét el vár ta vol na Ku mu lusz tól. Ám bár – el 
ne fe led jük – a já ték még tá vol ról se volt be fe jez ve.

Sõt most kez dõ dött csak iga zán.
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– Azt hi szem, hely ben va gyunk – súg ta Ka pu fa.
A „he ly” a nagy tér vi szony lag leg na gyobb fü ves szek to ra 

volt. Dél fe lõl a Ku mu lusz ék há za, a má sik há rom ol dal ról az 
utak mel lé te le pí tett bok rok, ró zsa ágyá sok, fi a tal szil- meg 
juhar  fák ha tá rol ták. A „fû re lép ni ti los” táb lán a be tû ket igen-
csak meg vi sel te már az idõ, na meg a ka vi csok, kon zerv do-
boz ok s üveg cse re pek, ame lyek kel a köly kök cél ba do bál tak 
rá. Ám ha va la ki na gyon akar ta, ép pen le ol vas hat ta a til tó 
fel ira tot. Ha na gyon akar ta! Ilyen meg gon do lat lan ság ra azon-
ban leg fel jebb Jozsó bá csi, a park õr ve te me dett, ha egy ál ta lán 
jelen volt. Rend sze rint nem volt je len, oly kor egy hét is el telt 
anélkül, hogy bi ce gõ alak ja fel tûnt vol na a te ret ke resz te zõ 
uta kon. Ha meg fel tûnt, ak kor se volt be lõ le se ha szon, se kár, 
tel jes mér ték ben el me rült a leg utób bi sé tá ja óta ke let ke zett 
károk fel derí  té sé ben és pon tos fel jegy zé sé ben.

– Ladáék meg se hol. 
– Egy elõ re.
– Azért el kezd jük? 
– Nyil ván.
Ka pu fa ki húz ta ma gát, s a tö meg hez for dult.
– Fi gyel mez te tem a ked ves né zõ ket, hogy a bal ese tek el ke-

rü lé se vé gett tíz és fél mé ter nél kö ze lebb ne jöj je nek a ki lö võ-
pont hoz. Ilyen tá vol ság ról még na gyon jól le het lát ni min dent.

Nyüzs gés, moz go ló dás tá madt, pá ran vi hog tak is, nem 
nagyon tet szett ne kik a be je len tés.

And ris egy sû rûbb bo kor cso port kö ze lé ben te tet te le Ka pufá -
val a ki lö võ áll ványt. A hos  szú elsütõ madzag vé gét Is ti ke zébe 
nyom ta.

– Ha nya gul be sé tálsz ve le a bok rok kö zé, és csak ak kor 
hú zod meg, ha in tek. Vi lá gos?

– Vi lá gos! – bó lin tott Is ti.
– Se nagy rán tás, se ki csi, ha nem olyan kö ze pes! 
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