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1. fejezet 
mely ben szü le im és ma gam iránt táp lált sze re te tem éles 

konfliktusbakerül.Azelsőlegyőziamásodikat,amibőlhallat
lannagyzűrkerekedik.

Osz tály tár sam, Lorenzo – aki ré geb ben több volt ne kem 
egyszerűosztálytársnál–„egyharmadrészben”tartjanormá
lisnak,haazembernekelváltakaszülei.Mivelmindenhar
madikházasságválássalvégződik.Naná,hogymindenálta
lam is mert gye rek, aki nek el vál tak a szü lei, in kább sze ret né nek 
„kétharmadrészben”normálisaklenni.Csakszámomravolt
mégnyolchónappalezelőttis–pontosabbanáprilisközepéig
– tök mind egy, hogy a szü le im el vál tak vagy sem. Ne kem 
ugyanis„egyharmadosan”isviszonylagjódolgomvan:

Előszöris,azénszüleimmárakkorelváltak,amikormég
na gyon ki csi vol tam, kétéves és két hó na pos. Így én nem 
éltemát a veszekedéseket és a zűrös légkört. Legalábbis
nem em lék szem rá. 

Másodszor,azénszüleimmindkettenegészjólkeres
nek. So kan nem mond hat ják el ma guk ról, hogy vá lás után 
is jól él nek, hi szen két la kás ra van szük ség. És két au tó ra. 
Ésmindenmásbóliskettőkell.Emiattaztánagyerekeknek
is sok kal ke ve sebb ma rad.
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Har mad szor pe dig mi so ha sem tar tot tuk ma gun kat az 
olyanmerevésostobabeosztáshoz,amelyetabíróságihatá
rozatelőírt:hogypéldáulazapaagyerekétcsakhetente
vagy ha von ta egy szer vi hes se el egy dél után ra. Én olyan 
gyakranláthattamazapámat,amilyengyakrancsakakar
tam,vagyamikorőráért.

Egyszerkiszámoltam,hogyéntöbbidőttöltökhavonta
azapámmal,mintabarátnőm,Lizziazövével.Pedigőegy
„kétharmadosgyerek”.Deazőapjahétköznapcsakkésőn
érhaza,leülegyüvegsörrelatévéelé,éselalszik.Ésmin
denhétvégénhorgásznimegy.Aszintén„kétharmados”
Polli barátnőmapja rengeteg időt szentel a lányának,de
mindent elront aggályoskodásával, zsörtölődésével és
az zal, hogy min dent meg tilt. 

Már óvo dás ko rom óta vi lá gos, hogy apa ügy ben Lizzi és 
Pollirosszabbulállnak,mintén.Ésazis,hogyelégedettnek
kell len ni! Ha az em ber nek van egy ked ves ma má ja és egy 
kedvespapája,nemvárhatja elmégazt is,hogyőkketten
szeressékegymást,éshármasban–mintegyboldoggombo
lyag – gu rul ja nak át az éle ten. Bár ez két ség kí vül cso dás len ne!

Áprilisközepéigtehátsemmiproblémámnemvoltmeg
osztott családi életemmel. Sőt, tudatábanvoltamnéhány
előnyének.Elváltszülőkpéldáulnemfognakösszegyer
me kük el len. Nem te he tik, hi szen nem tud ják, hogy a másik 
szülőéppenmittarthelyesnek.Hapéldáulegykétharma
dos gye rek új far mert sze ret ne, de az any ja azt mond ja, 
hogytessékcsakhordaniarégieket,azapaezttudja,éső
isugyanazzalállelő:–Horddcsakszépenarégieket!–De
haegyegyharmadosgyerekakarújfarmertésazaszülő,
akinéléppenlakik,eztnemtámogatja,mégmindigpróbál
kozhat a másik szülőnél, mert annak általában fogalma
sincs, hogy az exházastársa a vá sár lás el len van. 
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Ha pél dá ul rossz je gyet ka punk, ki le het vá lasz ta ni, 
melyikszülőírjaalá.Eztermészetesennemmindenelvált
gye rek nél van így, so kak nál ez a mód szer egy ál ta lán nem 
működik.Nálamhál’istennekteljesenbejött,ésahogymár
mondtam,áprilisközepéig„megosztottéletemmel”töké
le te sen meg vol tam elé ged ve. 

Azonahétfőnelégkésőnértemhazaaziskolából.Ugyanis
Kékcinke,azosztályfőnökünkésmatektanárunktanításután
kiselőadást tartott nekem a helyes iskolai magatartásról. A
mamám„mostaztánkomolyan”arccalfogadott,ésaztmondta,
va la mit meg akar be szél ni ve lem. Va la mi na gyon fon to sat.

Amamámújságíró.Akkoribanegynapilapnakdolgo
zott itt, Bécs ben. Ál ta lá ban ott hon vé gez te a mun ká ját. 
Legépelteacikkeit,éselfaxoltaaszerkesztőségbe.Mindig
azt mond ta, azért dol go zik ott hon, hogy ne le gyek kul csos 
gye rek. Bár ne kem sem mi ba jom nem lett vol na, ha az 
va gyok. Ha egy gye rek nek nincs ott hon az any ja, az tök 
ugyan az, mint ha ott hon van, de min den egyes al ka lom mal, 
ha akar tőle valamit, azt mondja: – Ne
zavarj,kérlek!Dolgoznomkell!–Ráadásul
a kulcsos gyerekek olyanhangosanhall
gathatjákarádiótésaCDt,ahogyancsak
akarják,nemkellamamájukfüléretekin
tettellenniük.Senkinemzargatjaőket,ha
té véz nek ta nu lás he lyett. Sen ki sem ve szi 
ész re, ha dél ben a fagyizóba men nek, és 
ti tok ban el tün te tik a pör köl tet, amit meg 
kel lett vol na me le gí te ni ük.

Azonahétfőinapontehátéppenpako
lom ki, amit haza fe lé jö vet vá sá rol tam az 
ebéd hez – az ebéd ka ló ri á i ért mindig én 



voltamafelelős–,mikoramamámelkezdimesélni,hogy
kapottegyállásajánlatot,miszerintegyPängnevűújságnak
dolgozhat,amitMünchenbenalapítottak.Éshogyezmen
nyirejóljött,hiszenamostanimunkájávalmárúgyisprob
lémáivannak.Az„őújságjának”rosszulmegy,azislehet,
hogy csődbe megy és megszűnik. Ezenkívül ennél a
Pängnélkétszerannyitkeresne,minteddig.Akkoraztán
iga zán jó mó dú ak le het nénk!

– Szu per, szu per – mon dom, és nem gon do lok sem mi 
rossz ra, mert fel té te le zem, hogy ma mi a cik ke it most nem 
a vá ros má sik vé gé be faxolja majd, ha nem az or szág ha tá ron 
átMünchenbe.Emiattmégkiisakasztomamamát,ugyan
isafaxolássalhadilábonáll:10kísérletbőljó,haegysikerül
neki.Aztánpedig–igazságtalanul–mindigagépethibáz
tat ja.

Deamamámígyfolytatja:
–Feli,haelfogadomeztamunkátaPängnél,mindket

tőnknekMünchenbekellköltözni!
Meg állt a ke zem ben a vil la. A ma jo néz a nad rá gom ra 

csöpö gött.
Amamafolytatta:
–Természetesencsakakkorvállalomel,hateisegyet

értesz!Haúgygondolod,hogyneköltözzünkelBécsből,
akkornemfogadomel!–Deeközbenolyanarcotvágott,
mint ha mély de pres szi ó ba zu han na, ha le kel le ne mon da nia 
az ál lást.

Tel je sen ta nács ta lan let tem. Én olyan gye rek va gyok, aki 
utál ja, ha kény sze rí tik va la mi re. Mi vel ilyen va gyok, azt is 
utá lom, ha va la ki mást kell kény sze rí tenem. Csak az volt 
vi lá gos szá mom ra, hogy nem aka rok Mün chen be köl töz ni! 
És az, hogy nem aka rom a ma mát arra kény sze rí te ni, hogy 
miattamBécsbenmaradjon.Ésaz,hogyerrea tudathasa
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dásosállapotranincsmegoldás!Ezértelőszöregyáltalánnem
foglaltamállást.Mégaztsemmondtam,hogymajdátgon
dolom.Deamamám,feltételezem,ígyértettehallgatásomat.
És hogy a dön tés ben se gít sen, lel ke sen di csér te a vá rost, hogy 
Münchenmicsodaőrültjó,ténylegfrankóhely.ÉshogyBécs
vonattal csak4 icipiciórácska.Ésapapa isőrültgyakran
utazikMünchenbeüzletiügyben,ígyőtsemlátnámritkáb
ban,minteddig!Ésegyilyen„nyitottésközvetlen”gyerek,
mint én, azon nal egy cso mó ba rá tot ta lál majd Mün chen ben! 
Nem sok hi ány zott ah hoz, hogy be ma gya ráz za ne kem, ott 
sok kal jobb fe jek a gye re kek, mint Bécs ben!

Délutánvégiggondoltam,hogyamamánakmárannyi
ter ve volt, egy csomószor akart más mun kát vé gez ni, és 
hogy ez ed dig so sem jött ös  sze. Min den egyes al ka lom mal, 
amikorafelmondásátafőszerkesztőasztaláratette,afőnö
keegykicsivelmagasabbfizetéstajánlottneki,éssiránko
zott,hogynélkülenemtudboldogulni.Ésezmindigany
nyi ra meg ha tot ta a ma mát, hogy ma radt.

Megpróbáltambebeszélnimagamnak,hogyezalkalom
mal is így lesz, fe les le ges a túl zott ag go da lom.

EsteamamaismételőhozakodottaPängállással.Sze
rinteMünchenbenképtelenséglakásttalálni.Ottmégkeve
sebb olyan la kás van, amit meg en ged he tünk ma gunk nak, 
mintBécsben.Azavárosfőbérlőcápákparadicsoma!Bár
megkérteegyidősmünchenibarátnőjét,hogykeressenneki
lakást,deazilletőnemsokjóvalkecsegtette.

Így az tán vi szony lag nyu god tan men tem alud ni.  
Ha Mün chen ben úgy sem le het la kást sze rez ni, gon dol tam, 
akkor tel je sen fe les le ges el len kez nem az oda szál lí tá som 
miatt, és ez zel de pres  szi ó ba ker get ni a ma mát. Jobb, ha az 
„álomállás”afőbérlőcápákonbukikmeg,ésnemrajtam!
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APängfenyegetéstmégsemtudtamteljesenelfelejteni.
Márazosztálybanisazaszóbeszédjárta,hogyamamám
malesetlegMünchenbeköltözünk.Márminthaénisaka
rom. A hírt Lorenzo anyu ká ja hoz ta a fod rász tól, mert a 
mamaisugyanahhozafodrászhozjár,ésaszépítőművész
nek–ígyhívjákottahajvágót–meséltaPängajánlatról.
Afodrásznőazújhírtazonmelegében továbbpletykálta,
bár a ma ma hét pe csé tes ti tok ként, bi zal ma san kö zöl te ve le.

LizziésPolli,sőtmégLorenzois,akivelakkoribanéppen
„jártam”,teljesenkiakadt.Ezmeghatott.Megeskettek,hogy
harcolokaköltözésellen,ésittmaradok.Nélkülemazisko
la unal mas, szür ke hét köz nap ok ból áll na!

Énugyanisszívesengondoskodomnémiváltozatosság
ról,mókáról, érdekességről tanítás alatt. KülönösenHol
landnálésKékcinkénél,akittulajdonképpenDr.Cinegének
hív nak. A gúny ne vet én ad tam ne ki, mert na gyon szí ve sen 
öl tö zik hu pi kék be. Hol lan don és Kék cin kén an  nyi min den 
van, ami ért mu száj fog lal koz nom ve lük! Kék cin ké nek iga zi 
sa va nyú ubor ka ké pe van, ló gó aj kak kal, el ál ló fü lek kel és 
szi go rú rán cok kal a hom lo kán. Olyan tí pus, aki – ahogy az 
apám mond ja – a pin cé be jár ne vet ni. Igaz, hogy van nak jó 
tulajdonságaiis,erreviszontcsakkésőbbjöttemrá.Akko
riban, április közepén ebből semmit nem vettem észre.
Akkor csak azt érez tem, hogy nincs hu mor ér zé ke, és sem mit 
semtudbüntetlenülhagyni.Amikoramatematikaiproblé
mákról tartottelőadásomat rendszeresbüfögésselpróbál
tam szí ne seb bé ten ni – a ma ma ta ní tott rá, ho gyan le het 
bü fö gést pro du kál ni –, nem tud ta ezt nem ész re venni. 
Muszájvoltbelémkötnie,hogyvalóbana„gyomromban
lévőgáz”miattbüfögöke,vagyszántszándékkal teszem.
Ami kor a táb lá hoz hí vott, és én por ha nyó sí tot tam az utol só 
darab krétát, úgy tett, mintha valami eget rengető bűnt
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követtemvolnael.Mindentmegjegyzettakövetkezőfoga
dóóráig,éssorbanelőadtaamamának!Havalamivéletlenül
történtvelem,akkorisrögtönszándékosságotsejtettmögöt
te. Egyszer például leestem a székről. Ahelyett, hogy a
beütötthátsómmiattaggódottvolna,mentenrámförmedt:

– Ez most egy új mód szer, ami vel is mét za var hat juk a 
ta ní tást?

Hollandot szintén nagyon könnyű kizökkenteni. Bor
zasztóanszétszórtésszórakozott.Amikorbiológiatudomá
nyát te szi köz zé, szí ve sen sza kí tom fél be köz be ve tett, a 
témáhozkapcsolódókérdésekkel.Ésőszépen,türelmesen
válaszolnekem,mireén ismét„közbekérdezek”,őújfent
válaszol,énújbólkérdezek,őpedigmáraztsemtudja,miről
beszélt előtte, teljesenösszezavarodik.Ha igazánmakacs
na pom van, az egész bi o ló gia óra így te lik el, anél kül, hogy 
Hollandatananyagbanegyjottányitiselőrébbjutna.

Naná,hogynemakarnaklemondanirólamazosztály
tár sa im! 

Őszinte szívvelnyugtattammegőket!Májusközepén
már teljesenbiztosvoltambenne,hogyamamaaPäng
állástnemfogadjael.Kétszerisfelhívtaabarátnője,ésazt
mondta,hogycsak„méregdrágalyukakat”talált.Ezenkí
vül volt nálunk amama egyik kolléganője, és elmesélte,
hogy a Pängnél állítólag „katasztrofális” a hangulat, és
háromszorisgondoljameg,hogyállástváltoztate.Amama
sem árado zott már ar ról, hogy mi min den re fog juk köl te ni 
azt a ren ge teg pénzt, amit majd Mün chen ben ke res!

Deeljöttmájushuszonkilencedike!Gyanútlanulmegyek
hazaaziskolából.Swetlana,aházvezetőnőnképpenabejá
rat nál mos fel, és szól ne kem, hogy a tú rós ré tes fél óra múlva 
elkészül,akkorehetekegyjónagyadagot.Lelkesenbóloga
tok, mert Swetlana rétese egyszerűen csúcs. Majd láb
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ujjhegyen át lib be nek a fel mo sott kö vön a pos ta lá da fe lé, 
mert lá tom, hogy egy táv irat cím ke van rá ra gaszt va. Egy 
képes la pot kap tunk a na gyi tól, aki éle te al ko nyát Mal lor cán 
töl ti, né hány rek lám sze me tet, két le ve let a bank tól és egy 
táviratot.Atáviratonnagyonelcsodálkozom.Kiküldmos
ta ná ban ilyes mit, ami kor te le fo nál ni vagy faxolni is le het!

Swetlana né zi, aho gyan fel té pem a táv ira tot, és ag gó dó 
arc cal mond ja. 

– Min dig va la mi sze ren csét len ség re kell gon dol nom, ha 
táv ira tot lá tok. So sem je lent jót!

Elolvasom,bólintok,ésaztmormogom:
– Iga zad van, tény leg sem mi jó nem áll ben ne!
Swetlanavalószínűlegszeretnémegtudni,hogymiálla

sürgönyben.Általábannincsenektitkaimelőtte,mertegész
rendes nő. De most annyira le vagyok lombozva, hogy
sem mi ked vem fel ol vas ni ne ki, és el ma gya ráz ni, hogy 
mind ez mit je lent.

Te hát bi zony ta lan ság ban ha gyom Swetlanát, fel sza la dok 
apostávalalépcsőn,kinyitomabejáratiajtót,belépekaz
előszobába,ésúgyvágombemagamutánazajtót,hogya
hu zat le rö pí ti a fo gas ról a ma ma pi ros szal ma ka lap ját. Az 
alsószom(eztarövidítésténtaláltamkialsószomszédunk
ra) megint biz to san a po kol ba kí ván, mert a csapkolódásom 
már az ide ge i re megy.

A fürdőszoba ajtaja nyitva. Látom amamát, ahogy a
fürdőkádban fekszik nagy, világoskék habokban. Min
dennapsokáigfürdik,báreznemteszjótabőrnek.Felbo
rítjaaPhegyensúlyt,éshaazegyszerfelborul,azember
sok kal köny  nyeb ben kap ki üté se ket, at kás be teg sé ge ket, 
viszketéstéshasonlóundorítódolgokat.LegalábbisHol
land ezt ál lít ja! Ma ma vi szont azt mond ja, hogy szá má ra a 
napifürdőafiatalságforrása,ellazulésregenerálódik.
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Az aj tó csa pó dás fel éb resz ti re ge ne rá ló bó bis ko lá sá ból. 
Bűntudattalkiált:

– Mi cso da! Már el múlt egy óra? Azon nal me gyek, és 
ké szí tek egy om let tet!

Bemegyekafürdőszobába,ésazorraaládugomatávira
tot.Denincsrajtaakontaktlencséje,ésaműanyagszemek
nélkülengemissimánösszetéveszteneegyvadidegengye
rekkel.Legalábbisközvetlenközelről.

– Hát ez meg mi? – kér de zi.
– Egy táv irat! – vá la szo lom.
–Áá,tehátapostáscsengetett!–mondja.–Kitőljött?
–Münchenbőlküldték!–válaszolom.–APängtől!
Ettőlamamarövidlátótekintetemégbizonytalannáis

vá lik. 
– Hogy hogy táv ira tot kül de nek? – mor mol ja. – Mi ért 

nem hív nak fel?
Hogymiértnemtelefonáltak,számomravilágos.Atele

fonnemvoltbedugvaazelőszobaifőcsatlakozóba!Mama
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ak ko ri ban min dig a szo ba mel lék csat la ko zó já ról faxolta a 
cikkeit.Ezviszontcsakakkorműködött,haelőtteafőcsat
la ko zó du gó ját ki húz ta. Ez út tal is el fe lej tet te vis  sza dug ni 
azelőszobaikábelt faxolásután. Ígyaztánmindenki,aki
minketpróbálthívni,csakazidegesítőtütütüthallhatta.

–Már felbontottad? – kérdezi tőlem, és álligmerül a
vilá gos kék ha bok ban.

– Igen, fel bon tot tam – vá la szo lom, és vi gyáz nom kell, 
nehogy ide ge sen re meg jen a han gom.

– Ol vasd fel! – ké ri, és az or ra he gyé ig alá me rül.
Belekezdek:
–SajnoslehetetlenÖnttelefononelérni…!
Mamaálligelőbukkan:
– Mi cso da ba dar ság! Egész nap itt hon vol tam teg nap is 

és ma is!
Lemondokarról,hogyemlékeztessemakihúzott tele

fonzsinórra,ésolvasoktovább:
–AzÖn hotelszobája június 1től Schelling utcai Fortuna

panzióbanlevanfoglalva.Mielőbbivisszahívástkérünk!
     Päng
Mamasóhajt.Háromszor.Nagyonmélyen,nagyonszív

bőljövően.Énmegköszörülömatorkom:
– Az hol nap után van!
Mamámteljesenelőbújikavízbőléskiszállakádból.Teste

min de nütt ha bos, de zu hany zás nél kül ve szi fel a kön tö sét.
–Mártegnapéstegnapelőttisszólniakartam,drágám!

– Ez zel oda megy a mos dó hoz, és be rak ja a kon takt len cséjét. 
–Persze,elfelejtettem,tudodmilyenvagyok!Akellemetlen
dol go kat min dig ha lo ga tom!

A kád szé lé re ülök, el en ge dem a táv ira tot, az alá száll a 
kékhabokra.Előszörúszik,aztánsötétfoltokjelennekmeg
raj ta, majd szür ke lesz és tottyadt, vé gül el me rül a víz ben. 
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Ma ma pa ko lást tesz az ar cá ra, és el kez di ma gya ráz ni, hogy 
úgydöntött,kipróbáljaaPänget.Azislehet,hogynemneki
való.Mígezkinemderül,ostobaságlenneittmindentfel
adni,éscsomagokkal,bőröndökkelelköltözni.Ezenkívüla
barátnőjeügyetlen,nemsikerültlakásttalálnia,ezérterről
is a ma má nak kell gon dos kod nia. Így azt a ja vas la tot tet te 
aPängkiadónak,hogyelőszöradjanaknekinégyhétpró
baidőt.Ezalatthotelbenfoglakni,amitakiadófizet.Nyárig,
aszünidőkezdetéignemsikerültkitolniaahatáridőt,mert
igen ka pós az ál lás. So kan pá lyáz nak rá! Ne kem nem lenne 
nagy él mény ve le együtt egy ho tel ben lak ni, más részt még 
is ko la van, és azt Bécs ben kell be fe jez nem. Ezért már beszélt 
is Annemi né ni vel, a test vé ré vel, aki vál lal ta, hogy a su li 
végé ig ma gá hoz vesz. 

Amagyarázatutolsó részétőlolymértékbenmegdöb
ben tem, hogy ijed tem ben meg csúsz tam, és a nad rá gom 
be le ért a víz be. Annemi nagy né ném ugyan is kész rém álom! 
Nála már csak a férje, Gusztáv bácsi borzalmasabb! Az
unokatestvérem,Annapedigegyszerűenutálnivaló!Egye
dülSofiunokatesómoké.Deőegyébkéntisfeketebárány
a család ban, és foly ton ne vel ni akar ják.

Ter mé sze te sen most kel lett vol na meg mon da nom 
ma má nak, hogy sem mi pén zért nem aka rok Mün chen be 
költözni,ésazígéretétvonjavissza!Denemakartam,hogy
miattamkelljenlemondaniaaz„álomállásról”.Kivagyok
én?Hogyszólhatnékbeleazéletébe?Ezenkívülaszörnyű
optimistaagyambanfolytonazjárt:Kimondta,hogyneki
tet szik a mun ka? Ha ott ti los a do hány zás, már hol nap után 
visszajön!Ésperszelakástsemfogtalálni!Éshaafőszer
kesztő belefirkál a cikkeibe, és valamitmegváltoztat, azt
semfogjaelviselni!ElkellutazniaMünchenbe,hogyrájöj
jön, mi lyen osto ba öt let volt az egész.
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Dehátamígőerrerájön,énmaradjakAnneminéninél?
Ezt aztán végképp nem várhatja el tőlem! Ezt valahogy
mama is be lát ta. Szám ta lan szor bo csá na tot kért, és szid ta 
a nagy ma mát, ami ért Mal lor cán él ve zi az éle tet, ahe lyett, 
hogy mint más ren des nagy ma ma, az uno ká ját pá tyol gatná.

– Sen ki más nincs – saj nál ko zott –, aki nél ma rad hat nál!
Hiszedte,gondoltam.Dehogyholmaradhatnékanyám

visszatértéig,nemárultamel.Biztosakartamlenniadol
gomban,mielőttbejelentem.

Kilibbentem a fürdővízből, bementem a szobámba,
deréktóllefelészárazcuccotvettemfel.Mondtamamamám
nak,hogyabeígértomlettrőllemondok–bejelentésétőlaz
ét vá gyam már úgy is el ment, és egyéb ként is ta lál ko zóm van 
abarátaimmal.Betömtemegytúróssütit,kirohantamaház
ból, el vág tat tam a vil la mo sig, és el men tem apa iro dá já ba.

Apám nak és az üz let tár sá nak gra fi kai stú di ó ja van. 
Céges logókat ké szí te nek, il let ve nagy vál la la tok bro sú rá it 
ésévesbeszámolóit.Könyveknyomdaielőkészítésévelis
gyakranfoglalkoznak.Mindennel,amiírássalésszépkivi
te le zés sel kap cso la tos. Ha va la ki raj zo kat akar, azo kat is 
elkészítik.Deapaszerintebbennemolyanjók.

Ami kor meg ér kez tem az iro dá ba, csak a tár sa és a fi a tal 
as  szisz tens volt ott. Fo gal mam sincs, mond ta az üz let társ, hol 
lehetazapád.Talánebédelniment.Amikorapapaegy„bom
bázóval”megyel,apasimindigúgytesz,minthasemmiről
semtudna.Azthiszi,hogyféltékenyvagyoka„bombázókra”.
(Mertőiselvált,ésalányaféltékenyabarátnőjére.)

Vár tam apá ra. Egy jó órán ke resz tül. Egyéb ként is 
nagyonszeretekottlenni,mertazasztalokmindigtelevan
nakfestékekkel,tollakkalésszéppapírokkal.Rajzoltamegy
ki csit, azok ket ten meg is di csér tek, és azt ál lí tot ták, hogy 
„igazitehetség”vagyok.Nagyonfeldobott,hogyazasszisz
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tens is ezt mond ta. Az üz let társ di csé re te it ugyan is nem 
lehetkomolyanvenni,őegyvérbelihízelgőésnagysármőr.

Végremegérkezettapa.Elmeséltemneki,miféle„neve
lőintézetbe”akaranyabesuvasztani.Apakáromkodnikez
dett,hogyezazegészPängügyegynagydisznóságvelem
és per sze ve le szem ben is! Ez egy sze mét zsa ro lás ma ma 
részéről,ordította.Rámhagyjaadöntést,merttudja,hogy
nemakaromettőlazesélytőlmegfosztani.Ésőtperszeegy
általánmeg sekérdezi, egyetérte azzal, hogymajdnégy
órát kell utaz nia, ha akar ja lát ni a lá nyát. Az tán azt mond ta, 
hogymajd ő beolvas a mamának és elmagyarázza neki,
hogy ne kem sem mi ked vem nincs Mün chen be men ni!

Mondtamneki,hogynemezagond,mertamamaúgy
is be fog ja lát ni a té ve dé sét. Most ar ról van szó, hogy nem 
akarokAnneminénihezmenni!Elővettemalegbehízelgőbb
pillantásom,majdmegkérdeztem,nemlakhatnékenála.
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Apa el tá tot ta a szá ját, de úgy, mint aki nek po lip ja van, 
ésazorránkeresztülnemkaplevegőt.Olyanlett,mintha
egyik pil la nat ról a má sik ra be csa va ro dott vol na. Tel je sen 
bárgyúnnézettrám,ígyhozzáfűztem:–Márnemvagyok
csecsemő.Nemkell szoptatnod és pelenkáznod, nagyon
könnyűrólamgondoskodni,észresemfogodvenni,hogy
ná lad la kom!

Papabezártaaszáját,ésújraértelmesennézettkiafejé
ből.Aztánmegköszörülteatorkátéselkezdte,hogyelvileg
lehetségeslenne!Deperszecsakelvileg!Mertpillanatnyilag
sajnosmindenkörülményelleneszól!Példáulegyórátkel
le ne utaz nom a su li ba, és dél ben szin tén egy órát vissza 
(va ló já ban csak negy ven per cet)! És még ágya sin csen, ahol 
aludhatnék!Ésmostansághegyekbenállnakamunkái,min
den nap éj fé lig ro bo tol! És a ma ma úgy is el le ne len ne! És 
Annemi né ni iga zán el fo gad ha tó sze mély! Szofi és An na 

pedig igazánkedvesgyerekek!Sőtmég
Gusztáv bácsit is el lehet viselni, ha az
em ber egy ki csit igyek szik. Mind ezt 
szemrebbenés nélkül. Bár előttemindig
azt han goz tat ta, hogy nincs még egy ilyen 
bor zal mas csa lád a föl dön. Mér he tet le nül 
csa ló dott vol tam! Nem csak azért, mert 
lassansemmisemmenthetettmegször
nyű rokonaimtól. Leginkább a papában
csalódtam!Hogyezzelrukkoljonelő,ezt
nem vártam tőle. Annyira megzakkan
tam,hogynemispróbáltammeggyőzni.

Felpattantam:
–Figyu!Csakegykérdésvolt!–vetet

temoda,éskirohantamazajtón.Apautá
nam ki a bált, hogy ma rad jak még, ezt meg 



kellbeszélnünk.Azthiszem,mégalépcsőházbaisutánam
szaladt.Dehátbennemisvanbüszkeség,amiaztmondatta
ve lem, hogy fü tyül jek egy olyan apá ra, aki tel je sen lehal 
ijed té ben, ami kor a lá nyá nak szál lást kel le ne ad nia!

Abarátaim,Polli,LizziésLorenzoiselképesztőnektar
tották, hogy szörnyű rokonaimhoz költözzem. De nekik
elsősorbanazvoltalényeg,hogynetűnjekel,másodsorban
velük úgysem lehet ilyen problémákat megbeszélni. Ők
kétharmadosgyerekek,ésazanyákrólteljesenmáselképze
lésükvan,mintnekem.Mindahármanmegvannakgyőződ
ve ar ról, hogy az anyák csak azért van nak, hogy az apák ról 
ésagyerekekrőlgondoskodjanak,ésmindigakedvükben
jár ja nak. Ezért szól ják meg az én ma má mat, azt állítva, hogy 
biztosannincsmindenrendbenvele,haengemilyengon
dokkalterhel.Önzőéscsaksajátmagáragondol,rámnem.
Amikormegpróbáltamnekikelmagyarázni,hogyamamám
mal minden oké és hogy nem önző, mindig veszekedni
kezdtünk. Elsősorban Lorenzo nem értette, miért védem
mindigamamát.Őugyanisotthonegyvalóságoskisbasa.
Léptennyomonkiszolgáltatjamagát,aszüleiúgytáncolnak,
ahogyőfütyül.Márakkorismindigőrülteningattaafejét,
amikoriskolábólhazafelémenetbevásároltamazebédhez:
– Az anyád an  nyi ra ros  szul oszt ja be az ide jét, hogy nem ér 
rábevásárolni?–kérdeztetőlemgyakran.Azövétitkárnő
és sokat túlórázik, mégis mindig ő maga vásárol be! Az
pe dig, hogy szük ség ese tén né hány ru hát ki is va sa lok 
ma gam nak, tel je sen ös  sze za var ta. Sze rin te ezt egy tizenegy 
évesgyerektől,legyenbármilyenneműis,nemlehetelvárni.
Ha amamámnemakar időt szánni a vasalásra, nem lett
volnaszabadgyereketvállalnia.Lorenzoténylegúgygon
dolja,hogyegyanyánakmindentmegkelltenniagyereké
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ért,deagyerek semmire sincskötelezve.APängügyben
ter mé sze te sen azon az ál lás pon ton volt, hogy ál la ti benga 
va gyok, ami ért a sa ját kí ván sá ga i mat nem mon dom el, ezért 
én ma gam va gyok a hi bás, ha nem az tör té nik, amit aka rok.

Hogymiértis„jártam”annakidejénegyolyanalakkal,
akinekilyennézeteivannak,masemtudom.Papaszerint,
azértvoltambelezúgva,mertnagyonjólnézki.Dealehen
gerlőkülsőengemsohasemvonzott.Taláninkábbígyfestett
adolog:MivelLorenzohelyessrác,azosztályunkbanmin
denlányszerelmesvoltbelé.Beleértveengemis.Éséntel
je sen oda vol tam, hogy ép pen en gem ré sze sí tett a ke gye i ben.

MindenesetreezekutánnembeszéltemadologrólPol
li val, Lizzivel és Lorenzóval. Egyéb ként a ma má val sem. 
Idősemvoltrá.Akétnapőrültgyorsaneltelt.Mamapakolt
és foly ton te le fo nált. A fél be ha gyott mun ká kat is el kel lett 
intéz nie. Es tén ként pe dig a kol lé gá i val ment szó ra koz ni. 
Tulaj don kép pen mit is be szél het tem vol na meg ve le? A 
mamámgyakranidézegyközmondást,amiúgyhangzik:
Megnemtojttojásonnemkellkotlani!Deamegtojttojáson
sem ér de mes so ká ig ül ni. Vi szont az a to jás, amit nekem 
toj tak, nem kelt vol na ki, akár med dig ülök is raj ta. Még az 
sem se gí tett vol na, ha el kez dek a ho mok ban ka pir gál ni!
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2. fejezet
amelybenbátran igyekszemmegfelelnia lehetetlenelvárás

nak,deazmeghiúsulegykilónyicseresznyemagjaésegysüni
mi att.

Rém rendes rokonaim egy sorházban laknak a város
szélén,tőlünkmindösszekétvillamosmegállóra.Ittazelő
kertekzsebkendőnyi,ahátsókertekpedigtörölközőnagy
ságúak.Perszealakásokbeosztásaisrossz.Anappaliőrült
nagy, a két gyerekszoba viszont szörnyű kicsi. Épphogy
befér egy ágy, egy mi niíró asz tal és egy szék. Olya nok, mint 
a jobb faj ta bör tön cel lák. Bár van a ház ban egy ven dég szoba 
is,abbanegyvendégsemaludhat,mertGusztávbácsiott
tároljaakülönfélegyűjteményeit.Söröskupakokat,gyufás
dobozokat,ólomkatonákatésérméketgyűjt.Amennyezetig
érnekadobozokésakartonok,teleGusztávbácsiereklyéi
vel.ÍgyaztánAnneminéniúgydöntött,hogyaSzofiszobá
já ban fo gok lak ni. Egy ven dég mat ra con, amit es tén ként 
Szofiágyaelérakunk.Tudomásulvettem,úgyisaztgondol
tam, ez a leg jobb hely eb ben a ré mes ház ban!

MamaésAnneminénimájus31én19óráratervezték
„átadásomat”.
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–Degyertekpontosan–mondtaAnneminéniamamá
nak – ne hogy meg za var já tok a va cso rát!

Mi vel min dent, ami hez nincs ked vem, csi ga las sú ság gal 
csi ná lok, kész örök ké va ló sá gig tar tott, amíg ös  sze pa kol tam, 
így csak nyolc után ér kez tünk meg.

Szofi nyi tott aj tót. 
–Atöbbiek–mondta–éppenesznek,ésnagyonmér

ge sek, ami ért kés te tek.
Szofitéppen„eltiltottákazasztaltól”,mertarizibiziből

anadrágzsebébecsempészteaborsót.Ugyanisutálja.De
Gusztávbácsiragaszkodikahhoz,hogymindentmegkell
enni,amiatányéronvan.ÉsperszeAnna,akisdögészre
vet te a bor só csem pé szést, és be árul ta a test vér ét. An na 
uno ka test vé rem nek az árul ko dás a ked venc fog la la tos sá ga. 
Nem  csak ott hon, az is ko lá ban is.

Mamasűrűbocsánatkérésekközepettenyomultanap
paliba.ÉnSzofivalrögtönakuckójábamentem,hogyszem
ügy re ve gyem éj sza kai me ne dék he lye met. Mi vel a ma mám 
sem ad so kat a jó mo dor ra, el fe lej tet te meg súg ni, hogy 
előbbtalánüdvözölnömkelleneGusztávbácsitésAnnemi
nénit. (Annaazelkövetkezőnapokban tízszer is felemle
get te, hogy mi cso da bun kó va gyok, mert még a ke ze met 
sem emel tem fel üd vöz lé sül!)

Szofinak ad tam egy táb la cso kit a vész tar ta lé kom ból. 
Azért,hogykicsitcsillapítsakorgógyomrát.Szofinagylel
kűenfelajánlottanekemazágyát,őpedigamatraconakart
alud ni. Ezt ter mé sze te sen el uta sí tot tam. Ha úgy is ros  szul 
ér zem ma gam, ak kor már le gyen iga zán rossz, mond tam 
ma gam nak. 

Ha már úgy is pad lón va gyok, ak kor alud jak is a pad lón!
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Szofi tény leg min dent meg tett, hogy jól érez zem ma gam. 
Min dig azt mon do gat ta, men  nyi re örül, hogy itt va gyok. Az 
én han gu la tom még is egy re csak rom lott és rom lott, mert a 
szobaablakanyitvavolt,ésaSzofiszobájaalattvoltanap
pali terasza.A teraszajtók nyitva voltak, ésmindent hal
lottam, amit mama Gusztáv bácsival és Annemi nénivel
beszélt.Mamaalázatosankérteőket,nepróbáljanakmeg
mindent kijavítani, amit ő a nevelésemben elrontott. És
Gusztávbácsibájgúnárhangonmondta,hogynemvárnak
el tőlem többet, csak azt, hogy alkalmazkodjam az itteni
élet for má hoz. Annemi né ni fel há bo ro dot tan ki a bált, hogy 
nemkelleneőtilyen„szörnyetegnek”feltüntetni!Hiszena
sa ját lá nya it is ren de sen ne ve li! Az tán ma ma még azért is 
szabadkozott,hogya„jómagaviselet”sajnosnemtartozik
„legfőbberényeim”közé!Gusztávbácsiezekutánfelvilá
go sí tot ta arról, hogy a jó vi sel ke dés nem te het ség kér dé se, 
hanemállandógyakorláseredménye,amitaszülőkirányí
tanak.Aztánkülönösbúgásthallottunk,ésSzofiaztmond
ta, most fe jez ték be a va cso rát. Az a fur csa bú gó hang az 
asz ta li por szí vó hang ja, ami vel az ap ja min den ét ke zés után 
ös  sze szedi a mor zsá kat az asz tal ról.

Asz ta li por szí vó! Hogy a mor zsá kat el tün tes sék! A mama 
biz to san a zárt osz tály ra kül dött!

Abúcsúzkodásthősiesenálltam.Amamamiattsokkal
szomorúbbvoltam,mintmagammiatt.Teljesenösszeom
lott, bántotta a lelkiismeret.Hogymindkettőnketmegvi
gasztaljon,egymásnakteljesenellentmondódolgokathor
dott össze: hogy Münchenben biztosan hamarosan talál
lakást, és hogy ta lán egy hét múl va már itt hon is lesz, hogy 
talánaziskolábólhamarabbelismehetek,rögtönakonfe
renciaután,amikormárbiztosakajegyek,hogyőeztmajd
telefononmegbeszéliazigazgatónővel,ésengemisnaponta
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há rom szor fog hív ni, és a pa pa is töb bet fog fog lal koz ni 
ve lem! Ezt a pa pa ígér te ne ki! Mind ezt tel je sen ide ge sen, 
fe jét kap kod va ha dar ta el. Sze gény majd nem el sír ta ma gát! 
Nem akar tam a dol gát még job ban meg ne he zí te ni, így csak 
annyitmondtamhűvösen:–Mostmármenjél!–Éslegjobb
színészi képességeimetbevetvehozzátettem: –Aminem
pusztítelminket,azmegerősít!–Ezegyőrültközmondás
anáciidőkből,amitnagymamámnakkellettmegtanulnia
a nép is ko lá ban.

Ma ma kész pénz nek vet te szí né szi tel je sít mé nye met, 
nagy já ból ös  sze szed te ma gát, és el ment. An  nyi ra ki vol tam 
bo rul va, hogy le dob tam ma gam a ven dég mat rac ra, és csak 
aludni akartam.Ámmielőtt eztmegtehettemvolna,meg
kellett hallgatnomAnnaunokahúgomat a reggeli fürdő
szobabeosztásról,miszerinténhétóraötéshétóratizenöt
között fog lal ha tom el a he lyi sé get, és a tíz per cet egy 
másodperccelsemléphetemtúl,mertutánamőkövetkezik,
és nem akar mi at tam kap kod ni a fog mo sás sal.

Érdeklődtem,hogyvaneWCbeosztásis.Sosemlehet
tudni egy ilyen családnál!DeSzofi aztmondta,hogyaz
nincsen, bár kel le ne, mert An na min dig órá kat tölt a 
klotyón. Folyton szorulása van.De nem is csodálkozom
raj ta, mert bor zasz tó an fös vény! Apa ol vas ta egy ér de kes 
könyvben,hogyafösvényembereknekgyakranvanszék
rekedésük,mertsemmitőlsemtudnakmegválni,mégattól
amegemészthetetlenmaradéktólsem,amiabbólkeletke
zik, amit ma guk ba töm nek!

Akövetkezőhétrészletesleírásátóleltekintek.Ahétmin
denegyesnapjaunalmasvolt,nyomasztóésvacak.Regge
len te mo sa ko dás nél kül men tem is ko lá ba, mert én az a típus 
vagyok,akinekidőkell,amígkibírmászniazágyból,így
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aztánafürdőszobaiidőpontjaimatmindiglekéstem.Akár
örvendőAnnávalamosdóelőtttalálkoztam,akiatükörben
fogkrémesszájjaladtatudtomra:

–Akinemérkezikidőben,annakvárniakellegymásik
időpontra!

Ilyenperszenemakadt,mertAnnautánGusztávbácsi
kámkövetkezett,ésamikorővégreelkészült,márindul
nunk kel lett.

Lorenzóval – aki min dig el kí sért ki áll ha tat lan ro ko na im 
házáig–mindendélbenegygesztenyefaárnyékábanücsö
rög tünk a pa don. Sze ret tünk vol na egy ki csit be szél get ni, 
deAnnaidétlen járásávalrögtönfelbukkant,éskrumpli
orrátfelhúzvaelőadta:

– A ma ma kül dött. Már rég el múlt egy óra, csak rád 
vá runk az ebéd del!

Délutánonként, amikor szerettem volna Lorenzóval,
PollivalvagyLizziveltalálkozni,Anneminénikémkijelen
tette,sajnosnemengedhetel,miveljelenlegőfelelértem.
Csavargásaimra,„züllöttéletemre”addigneisgondoljak,
amígnekikellvállalniaafelelősségetértem.Perszenema
„züllött”szóthasználta,dearragondolt.

Esténként–énaföldön,Szofitőlembalra,háromtenyér
nyi takaróaderekamon– folyamatosanazthajtogattam:
Kibír ni! Ki bír ni! Ki bír ni! Nem tart örök ké! És te még 
vi szony lag jó hely zet ben vagy! Sze gény Szofinak ezt még 
leg alább nyolc évig el kell vi sel nie! Bár ne ki ta lán nem is 
esik an  nyi ra ne he zé re, hi szen nem is me ri a kü lönb sé get, 
nemtudja,milyenekanormálisszülők.

Papátegészhétenegyetlenalkalommalsemláttam!Bár
te le fo nált és ta lál koz ni akart ve lem, én el uta sí tot tam. Még 
min dig na gyon mér ges vol tam rá!
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Rokonaimnál való tartózkodásom nyolcadik napján
sorsdöntővétségetkövettemel.Azegészúgykezdődött,
hogy Szofi és én meg éhez tünk, és ki oson tunk a kony há ba, 
hogyvalamiharapnivalótkészítsünkmagunknak.Étkezé
sek kö zött a né ni kém há zá ban szi go rú evés ti la lom van. 
Gondolomazért,hogybiztosanelfogyjanakazokafurcsa
ságok, amiket főz. A konyhában egy tálban gyönyörű,
sötétbordó cseresznyét találtunk. Kivettem egyet, elmaj
szoltam,majdmegmutattamSzofinak, hogyan lehet cse
resznyemaggal „célbaköpni”. A második cseresznyénél
megmutattam,mikéntlehetamutatóésahüvelykujjközül
„célbafricskázni”.Szofiispróbálgatta,deelégügyetlenvolt.
Ezért a cél ba köpést és a célbafricskázást igen sok szor meg 
kel lett is mé tel nem, ne ki pe dig sok szor kel lett utá noz nia. 
Majdnemazösszescseresznyeelfogyott,mirevégretöké
le te sen el sa já tí tot ta a mu tat ványt. A kony ha úgy né zett ki, 
mintegyvérescsatamező!

Ép pen kezd tük el ta ka rí ta ni a disznóólat, ami kor Annemi 
néni belépett a konyhába. Egyszerűen hisztérikus ordító
rohamot ka pott. Hi á ba mond tam ne ki, hogy már ép pen 
elkezd tünk vol na ta ka rí ta ni! Egy ál ta lán nem fi gyelt ránk. 
Azt a ba rát sá gos aján la to mat, hogy sa ját pén ze men ve szek 
egy má sik adag cse resz nyét, szin tén nem vet te jó né ven. 
Teljesen megközelíthetetlen volt! Egyfolytában csak riká
csolt, hogy azon nal ta ka rod junk ki a kony há ból, és hogy 
el fe lejt het jük a cse resz nyés ré test, amit va cso rá ra akart süt ni, 
éshogymamárlátnisemakarminket!Tűnjünkelaszeme
elől!Ésaszobánkbólkisejöhetünk!ÉsSzofitólmegvonjaa
zsebpénzét a következő két hétre, azért, hogy vonja le a
következtetést,éstanuljonazesetből!Afúriavalószínűleg
tőlem is szívesenelvontvolnavalamit,de először ismég
nemkaptamtőlesemmit,másodszorpedigvélhetőennem
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mertatestvérelányáravonatkozóspeciálisnevelésiintéz
kedéseketbevezetni.Perszeattóleltekintve,hogyfenyege
tőenfelemelteamosogatórongyot,kifejezve,hogymégegy
szó, és hoz zám vág ja.

Ígyaztánmegkezdtükszobafogságunkat.Szofibocsá
natotkérttőlem.Úgyérezte,mindenértőafelelős.Tudhat
tavolna,hogyilyesmiazőcsaládjábannemmegengedett.
Eztperszeidőközbenmárénisészrevehettemvolna!Mind
amel lett szá mom ra to vább ra is rej tély, mi ért vi sel ke dik így 
Anneminénikém.Acseresznyemagköpködéstésfricská
zástnekemamamámtanította.Aztiselmesélte,hogyami
korgyerekekvoltak,Anneminénivelversenyeket is ren
dez tek. És hogy leg több ször a né ni nyert. Hogy le het az, 
hogya cseresznyemagtornaegykorigyőztesehisztérikus
rohamotkap,amikorazőtkövetőgenerációebbenasport
ág ban gya ko rol egy ki csit?

Es tig Szofi szo bá já ban gub basz tot tunk, és fo ga dást 
kötöttünk,hogyhívnakemajdminketvacsorázni.Szofia
NEMmellettvolt.Olyanvétségekesetén,amiketszobafog
sággalsújtanak,abüntetésbebeleértendőa„vacsoranélkül
azágyba”is.Éneztmúltszázadirendelkezésnektartottam,
amitmégAnneminénisemvethetbe.Gusztávbácsikámból
ki néz tem ezt a faj ta meg tor lást, de mi vel fo gad ni csak két 
ellentétesvéleményesetén lehet, így énaz IGENmellett
voltam.

Egyikünksemnyert.PontbanhétórakorAnnabejöttegy
tálcával,rajtakétvajaskenyéréskétpohárvíz.Tehát:se
kö zös va cso ra, se va cso ra nél kü li le fek vés!

Ahhoz,amiezutánkövetkezett,szükségvanegykiselő
zetesmagyarázatra.Amamámrendkívülszeretiaközmon
dásokatésszólásokat.Folytonújabbnálújabb„aranyköpé
sekkel”jönhaza.Amelyiképpenlegjobbantetszikneki,az
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egyidőreaszavajárásáváválik,ésmindenmegfelelőésnem
megfelelőalkalommalbeveti.Éserremárénisrászoktam.
A ma ma leg utób bi ked venc szó lá sa még a Mün chen be való 
lelépéseelőttígyhangzott:„Pardon,szóltasüni,éslemá
szottasúrolókeféről!”Őszinténszólvaennekazaranykö
pés nek a mé lyebb ér tel mét nem gon dol tam át. Csak any  nyit 
értettembelőle, hogy akkor lehet használni, ha az ember
va la mi ros  szat mon dott vagy tett.

Betoppant tehát Anna a tálcával, levágta fegyencada
gunkatazíróasztalra,éstanárnénishangonelkezdte:

– Tes sék, cse resz nyés ré tes a ked ves uno ka test vé rünk 
miatt nin csen!

Felemelkedtemtáborifekhelyemről,ésaztmondtam:
–Miattam?Dehiszenénakartamcseresznyétvenni!A

sajátpénzemből!
An na for gat ni kezd te a sze mét, fel húz ta krump li or rát, 

ésígyszólt:
– Hát a te pén zed re az tán vég képp nincs szük sé günk!
Válaszként találónak éreztem a sünikefe szólást, és

el mond tam.
– Mi cso da? – kér dez te An na, ar cá ra fa gyott gri mas  szal 

és rop pant bár gyún bá mult rám.
Szofielismételte:
–Pardon,mondtaasüni,éslemászottasúrolókeféről!
Annamégegymásodpercigbambánbámult,majdmeg

for dult, és ki ro hant a szo bá ból.
AligfélpercmúlvaGusztávbácsikámrontottbe,ésrám

för medt, hogy meg tilt ja a trá gár be szé det. Ha még egy szer 
ilyesmithall,sógornőjekereshetújszálláshelyetutódjának.
Szofi pe dig ne utá noz zon or de ná ré dol go kat, kü lön ben 
meg néz he ti ma gát!

Egyszótsemértettemazegészből,Szofiisteljesenössze
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volt za var va. Ter mé sze te sen ta gad tam, hogy bár mi lyen 
trágárságotmondtamvolna,ésSzofiismegerősített,hogy
ősemismételtsemmiordenárédolgot.Akkorperszenyá
vogóshangjánmegszólaltAnna:

–Deigen!Nehogyletagadjátok!Aztasündisznósat!
–Mivanabbantrágárésordenáré?–kérdeztem,ésGusz

távbácsinakiselakartammondaniaszólást.Denemjutot
tamtovábbapardonnál,mertbácsikámrögtönrámordított:

– Fogd be a szád!
Ilyen kön  nyen nem ha gyom ám ma gam el hall gat tat ni! 

NemvagyokénSzofi!Úgyhogyvisszaordítottam:
– Nincs eb ben sem mi trá gár ság! A ma mám tíz szer is 

elmond ja egy nap! Ma gya rázd el ne kem, mi eb ben az 
or denáré!

Perszenemmagyarázottelsemmit,csakegykicsitnyu
godtabbhangonhozzátette:

– Min den eset re még egy szer meg ne hall jam, amíg 
ná lunk laksz! Meg ér tet ted?

– Nem, nem ér tem – mond tam –, nem vá dol hatsz meg 
úgy, hogy meg sem ma gya rá zod a dol got!

Mireő:
–Hogymittehetekésmitnem,aztnemtefogodelőírni

ne kem! – Ez zel sar kon for dult, és An ná val a nyo má ban 
el vo nult.

Amikoradühtőlmajdszétrobbanvaakétkiállhatatlan
utánnéztem,akkoresettle,hogymilehetetttrágárasün
kefemegjegyzésemben!Valószínűlegaz,hogyasüniakefét
egysünlánnyalkeverteössze!Errekorábbannemgondol
tam, mert jobb dol gom is volt an nál, mint hogy a sünsze xen 
agyal jak!

Én tény leg nem az a tí pus va gyok, aki nél – ahogy az 
apám mond ja – ha mar el tö rik a mé cses. Csak na gyon ritkán 
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síromelmagam.Deezenazesténúgyzokogtam,mintegy
hülye.Olyanelhagyatottnakéserőtlennekéreztemmagam!
Olyankiszolgáltatottnakésmagányosnak!Szofimegpró
bált vigasztalni. Szerinte Gusztáv bácsi észrevette, hogy
nemisértem,miatrágárasünkefésbeszólásban.Külön
bennemmentvolnaelolyangyorsan.Őismeriazapját!
Ezt szok ta ten ni, ha ér zi, hogy igaz ság ta lan volt. Be val la ni 
nem tud ja, de hol nap biz to san új ra ked ves lesz ve lem.

Éjfélután–Szofimáraludt,azénorrommegkétszere
séreduzzadt,aszemempedigbedagadtasokbőgéstől–
elhatároztam,hogynemadokGusztávbácsinaktöbblehe
tőséget a „kedvességre”!Megesküdtem, hogy egy napot
sem ma ra dok to vább eb ben a ré mes ház ban! Láb ujj he gyen 
le oson tam a hal ba, a te le fon hoz. Há rom szor egy más után 
tár csáz tam apa szá mát. Min den egyes al ka lom mal so ká ig 
hagytamkicsöngeni,desenkinemvettefel.Mégsemvol
tam ben ne biz tos, hogy a pa pa nincs ott hon. Hogy sen ki ne 
zavarjaalvásközben,néhakihúzzaatelefonzsinórt,mielőtt
le fek szik.

Hajnaliötkor,amikormégmindenkialudt,újbólmeg
pró bál tam. Si ker te le nül! Fél hat kor fel kelt Annemi né ni, 
akkor már nem mer tem a te le fon hoz men ni.

Ez volt az első alkalom, hogy sikerült kihasználni a
fürdőszobásidőpontomat.Márnagyonidőszerűisvolt!A
pi ros or ro mat és a szét sírt sze me met so ká ig kel lett hi deg 
víz zel ke zel nem, mi re nagy já ból nor má li san néz tem ki.

AreggelinélGusztávbácsiténylegkedvesvoltvelem.
Ez ab ban nyil vá nult meg, hogy oda tol ta elém a lek várt, és 
jóságosanmegjegyezte:

– Ve gyél csak! Mál na! A nagy né néd ma ga szed te!
Szofiboldoganrámkacsintott,amivelaztakartakifejezni:
–Nalátod,ismétmindenrendben!–Deénnemvagyok
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kutya,ésGusztávbácsinemagazdám,hogyelégedetten
csó vál jam a far ka mat, ha mél tóz ta tik le eresz ked ni hoz zám!

IskolábamenetSzofivalmindentelefonfülkénélmegáll
tunk, hogy meg kí sé rel jem apát el ér ni. Hi á ba! A má so dik 
szü net ben kell meg pró bál nom, mond tam ne ki. Ki lenc után 
megy az iro dá ba, ak kor biz to san el érem!

Szofiszerintsemmiértelme,hamáregyszerúgyiskije
lentette,hogynemakarmagáhozvenni.Unokatesómegy
szerűenmagamellett akart tartani.Valaholmegértettem,
leg alább egy ro kon lé lek is len ne ve le ab ban a ka szár nyá ban.

–Mostmeg kell tennie – erősködtem. Teljesen biztos
vol tam ben ne, hogy ha sut ba do bom a büsz ke sé gem, és 
kö nyör gök ne ki, apa be fog ja lát ni, hogy mu száj. Még so ha, 
egyet len iga zi ké ré se met sem uta sí tot ta vis  sza!

Azelsőórán tűkönültem.MatekvoltKékcinkével,és
most még ah hoz sem volt ked vem, hogy bos  szant sam. Ez 
megzavarta egy kicsit. Percenként félszeg pillantásokat
vetett fe lém. Fél ki lenc kor nem bír tam to vább. 

– El né zést, ki kell men nem, ros  szul ér zem ma gam – azzal 
ki ro han tam az osz tály ból, le a föld szint re, a te le fon hoz. Az 
üzenetrögzítőre rámondtam, hogy háromnegyed tízkor
ismét te le fo ná lok, és pa pa ne men jen el ad dig, amíg nem 
be szél tünk, mert élet be vá gó an fon tos! Az tán vis  sza men tem 
aterembe,éstovábbraistűkönültem.Kékcinkemárnem
pis lo gott rám bi zony ta la nul. Meg volt rá a ma gya rá zat, miért 
tud nyu god tan órát tar ta ni, anél kül, hogy meg za var nám.

A ba rá ta im nak ter mé sze te sen el me sél tem a tör tén te ket 
ésazt is,hogysemmiesetresemmegyekvisszaGusztáv
bá csi ék hoz. A tíz órás szü net ben le kí sér tek a te le fon hoz. 
Amikorodaértünk,máregynégyfőskiscsapatvártasorá
ra.Lorenzokiharcolta,hogyelőreengedjenek.
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–Élethalálrólvanszó–kiabálta.Azelsőlánynak,aki
épphogyleemelteakagylót,kivetteatelefontakezéből,és
azenyémbenyomta.Amígtelefonáltam,akiscsajegyfoly
tá ban nya valy gott, hogy leg alább a pén zét ad juk vis  sza.

Az iro dá ban csak az üz let társ volt benn. Azt mond ta, 
apa ma egy ál ta lán nem megy be. Hol na pig sza bad sá got 
vett ki. Va la ho vá Karintiába ment. És per sze ott nem le het 
el ér ni, mert a mo bil ját megint az asz ta lán hagy ta.

Apa ál lan dó an meg fe led ke zik a mo bil já ról. 
–Tudatalattszándékosan–mondja.Egyszerűenkinem

áll hat ja.
Atársamegkérdezte,esetlegőtudnaesegíteni.
– Saj nos nem – vá la szol tam, vis  sza rak tam a kagy lót, és 

oda ad tam a mö göt tem ál ló, még min dig nya valy gó lány nak 
a pénzt.

– Na, egy éj sza kát még csak ki bírsz – biz ta tott Lorenzo, 
ami kor fel men tünk a te rem be.

Makacsulráztamafejemet,mintegyketrecbezártvad
állat. Persze hogy kibírhattam volnamég egy éjszakát a
nénikémnél.Deakkorezszámomrateljesenelképzelhetet
lennektűnt.Annyirabelelovalltammármagam,ésolyan
pánikbaestem,hogymegvoltamgyőződve,hamégegy
szer be kell lép nem ab ba a bor zal mas ház ba, el pusz tu lok.

Pollilátta,hogyteljesenkétségbevagyokesve.Felaján
lotta,hogymaéjszakaaludjamnáluk.DeLizziúgygondol
ta,haPollielmeséliaszüleinek,hogymiértvittmagával,
akkorőkúgyiselfognakküldeni.Hapedignemmeséliel
ne kik, és a ro ko na im ri a dót fúj nak, na gyon kel le met len 
helyzetbehozzukPolliszüleit.Merthogyazisbüntethető,
aki szö kött kis ko rút vesz ma gá hoz. Nem tu dom, hogy ez 
ténylegígyvane,desemmiképpsemakartamPollinakbajt
okoz ni, ezért vis  sza uta sí tot tam az aján la tát.
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Ahátralévőháromórábanegyfolytábanazonkattogott
az agyam, hol ma rad hat nék ad dig, amíg a pa pa vis  sza jön. 
Előszörtermészetesenasajátlakásunkjutotteszembe.Per
sze éj sza ka nem szí ve sen va gyok ott egye dül, mert foly ton 
re cseg a pad ló, és min dig azt hi szem, hogy va la ki jár kál a 
szobákban.Deamostanihelyzetembenelárvultotthonunk,
recsegőspadlójával,magavoltaparadicsom.Ésalakáskulcs
aziskolatáskámban!Abökkenőcsakaz,hogySwetlanánál
is van kulcs. Vi rág lo cso lás ra és por tör lés re. Ha dél ben nem 
ér ke zem meg Annemi né ni hez, és még es te sem va gyok ott, 
logikus,hogyrögtönotthonfognakkeresni.EgybőlSwet
la nához ro han nak, hogy ki nyit tas sák a la kást! Én pe dig nem 
va gyok az a me se be li kis gi da, aki az óra szek rény be bú jik.

Aztáneszembejutott,hogyapánakvanalakásáhozpót
kul csa az iro dá ban. Eszem be vil lant, hogy be me het nék, és 
titokbanmegszerezhetném.Aztáneztazötletetiselvetet
tem, mert fo gal mam sem volt, hogy a sok író asz tal fi ók 
közülmelyikbenlehet.Ésazüzlettárselőttazösszesfiókot
titokbanátkutatni,elevelehetetlennektűnt!

Ezutánkövetkezettazazötletem,hogyfelhívomanagy
mamátMallorcán,ésmegkérem,hogyakövetkezőgéppel
repüljönhaza.Deazelsőproblémaazvolt,hogymaestig
már biz to san nem ér kez ne meg Bécs be, más részt pe dig – bár 
a nagy ma ma kü lön ben makk egész sé ges – saj nos na gyot hall. 
Kiválttelefonban.Ráadásulamallorcaivonalsemmindig
alegjobb.Anagyitalánmegsemértené,mitakaroktőle.

Végül az ötödik órán kitaláltam amegoldást!Német
óránkvolt,Hubertanárúréppenarróltartottelőadást,hogy
egyműveltembernemcsakírásban,hanemabeszéltnyelv
ben is inkább az egyszerű múltat használja az összetett
helyett, ekkor hirtelen eszembe jutott: elmegyek amam 
ához Mün chen be! Mi re oda érek, es te lesz! És ha ott ál lok 
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előtteaFortunahotelben,márnemvarázsolhatvisszaegy
szerűenBécsbe!

Halleluja,óriásikőesettleaszívemről,amikormeghoz
tam ezt a dön tést. Tel je sen meg nyu god tam, a pá nik és a 
rosszérzéselszálltbelőlem.Azeszembesemjutott,milesz
másnapamamánál.Ezt,úgyvéltem,nekikellmajdkita
lálnia.Egykicsitreménykedtemabban,hogyegyszerűen
hazajönvelemBécsbe,ésazegészMünchenrémálmotelfe
lejti.Amikorazötödikórárólkicsengettek,ésHuberkibaty
tyogottazosztályteremből,kétkétpuszivalelbúcsúztam
PollitólésLizzitől.Lorenzoiskapottegyet.Egyébkéntez
voltazelsőpuszi,amitadtamneki.Pollitóltízschillinget,
Lizzitőltizenötöt,Lorenzótólmegharmincatkaptam–nála
min dig van sus ka –, mert nem tud tam pon to san, men  nyi 
pénzvanotthonaperselyemben,éshogyazelégleszea
jegy re Mün che nig. Fo gal mam sem volt, men  nyi be ke rül nek 
a vo nat je gyek! Az tán ha za ro han tam, be vág tam a tás kám a 
sarokba,bedobáltamnéhányruhátahátizsákba,kivégez
tem a ma lac per selyt, so vány ka tar tal mát a pénz tár cám ba 
tettem,aziratokközülkivettemazútlevelemet,ésfelhív
tam a vas úti in for má ci ót.

Akövetkezőintercitynegyvenpercmúlvaindult.Azazu
tá ni már csak es te, úgy hogy gyor san el ro han tam ott hon ról.

Mi u tán nem vol tam túl vas tag, nem mer tem ta xit hív ni, 
és lo hol tam a vil la mo sig. Na gyon ren des volt, azon nal jött. 
Négy meg ál ló után át kel lett száll nom. Az már ke vés bé volt 
ren des. Csak to po rog tam ki lenc hos  szú per cen át.

Azállomáson,apénztárakelőtthosszúsorokbanálltak
az em be rek, az én vo na tom in du lá sá ig pe dig már csak 6 
percvolt!Összeszedtemmindenbátorságomat,odamen
tem az első szimpatikus pénztárhoz, és az éppen sorra
következőférfihozfordultam:
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–Kérem,engedjenelőre,különbenlekésemavonatom!
Aférfiténylegelőreengedett.Hárompercmúlvamegvolt

a je gyem. És mi lyen sok ba ke rült! Csak egy kis ap róm ma radt.
Felrohantamamozgólépcsőn,futtombanrápillantottam

atáblára,hogymelyikvágányrólindulavonatom,vágtat
tam vol na a ki len ces vá gány hoz, de egy ja pán tu ris ta csoport 
szekrénynagyságúbőröndökkelelálltaazutamat.Végül
az utol só ko csi hát só aj ta ján még gyor san be pré sel tem 
magam,mielőtt az ajtó becsukódott és a vonat elindult.
HütteldorfHackingig csak a WC–ajtót támasztottam, és
próbáltamkifújnimagam.Aztánlassanelindultamelőre,
átkételsőosztályúvagonon.Aharmadikkocsimármásod
osztályvolt.Kinéztemazegyikfülkét,aholcsakegyidős
hölgyésegyúrvolt.Azablakmellettültek.Deazidősúr
rögtönfelállt,ésígyszólt:

– A gye re kek szí ve sen ül nek az ab lak nál!
Udvariasanmegköszönveelfoglaltamahelyét.Őahölgy

mellételepedett,akibonbonnalkínált.Eztmégudvariasab
banköszöntemmeg.Egyfélvajaskenyérenkívül–málna
lekvárnélkül,mertabbólGusztávbácsikedvességeellené
reazértsemvettem–mamástmégnem„látott”agyomrom.
Ráadásulazátvirrasztottéjszakautánholtfáradtvoltam!

Aférfimegkérdezte:–Hováutazik,kisasszony,ígytel
je sen egye dül?

– Mün chen be – vá la szol tam –, és mi vel úgy gon dol tam, 
pontosabbmagyarázatralenneszükség,hogynetekintse
nekszökevénynek,méghozzáfűztem:–Azunokahúgom
keresztelőjéreutazom.Ugyanisvanegyfelnőttnővérem!
–Aztáneszembe jutott,hogyazt iselkellenemagyaráz
nom,miértutazomegyedül,ezértígyfolytattam:

–AszüleimmárMünchenbenvannak,mertaszülésna 
gyonnehézvolt,anővéreméletveszélyesállapotbakerült!
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Ak kor eszem be ju tott, hogy a szü le im biz to san nem 
hagytakvolnaegyedülBécsben,ígyhozzáfűztem:

–Eddiganagymamámnálvoltam!–Deennekanagy
ma má nak is el kel le ne utaz nia Mün chen be a déd uno ká ja 
keresztelőjére,ezértméghozzátettem:

–Anagymamámnemakartjönni,nemszeretianővérem
férjét,mertlángvörösahaja.Ésmostsajnosazunokahú
gom nak is vö rös a ha ja, és a nagy ma ma an  nyi ra ba bo nás, 
hogy azt hi szi, ez az egész csa lád ra bajt fog hoz ni!

Tu dom, hogy amit ös  sze hord tam, to tál zagy va ság nak 
tűnik,deannyirafáradtvoltamésúgytúlpörögtem,hogy
a fan tá zi ám tel je sen ma gá val ra ga dott.

Hogyaz idősházaspárbevetteea lököttdumát,nem
tudom.Adzsekimet,amitazülésföléakasztottam,afejem
re húz tam. Be akar tam pó tol ni az el ma radt al vást. Már 
majd nem el alud tam, ami kor be lém ha sí tott az ér zés, mit 
mon dok majd a ha tá ron, ha a vá mos meg kér de zi, tacs kó 
lé tem re hogy hogy egye dül uta zom? Ne ki nem ad ha tom be 
avöröshajúunokahúgmesét!

Előszedtemmaradékgondolkodóképességemet,elhúz
tamadzsekit azarcomból, ahátizsákból előkotortamaz
út le ve lem, le tet tem az ab lak mel let ti kis asz tal ká ra, és azt 
mondtamazidőshölgynek:–Kérem,haesetlegahatáron
még alud nék, le gyen szí ves mu tas sa meg a vá mos nak az 
út le ve le met!

– Ad dig még há rom óra – ne ve tett a hölgy.
– Ha én egy szer le csu kom a sze mem, úgy al szom, mint a 

bunda–mondtam.Azidősnőismétnevetettésbólintott.
Megkönnyebbülvehúztamújbólfejemreadzsekit,becsuk
tam a sze me met. Ha sze ren csém van, a vá mo sok azt hi szik, 
azidőspárunokájavagyok,ésnemfaggatóznak.Aztánel 
a lud tam.
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