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I. 

Azt mondta, soha nem hitte volna, hogy eltűnik az a 
csillogás a szememből, és ezzel egy Pink Floyd-
számot idézett, közben ivott az üvegből, amit magá-
val hozott, meggyújtott egy cigarettát is, de mert 
tudta, hogy nem bírom a füstöt, az ablakhoz ment, 
kinyitotta, kifelé fújt, de persze a szél meg befelé, így 
ugyanúgy rám jött a szag. 

Odakintről fák lombjainak árnyéka mászott a pla-
fonra, meg utcai lámpák fénye, átváltoztak egymás-
ba, nem lehetett tudni, az árnyék vagy a fény fog-e 
győzni, vagy csak játék az egész, tudva, hogy mind-
egy, végül is mindegy, mert jön majd a hajnal, és az 
egésznek vége lesz. 

De addig még sokat iszunk, sokat járunk pisilni is, 
és egyébként is minden sok, ami itt és most történik, 
mert búcsúzik, azt mondja, és én nem bírom a bú-
csút, semmit nem bírok, ami bezár kapukat, hiába 
tudom, olykor nem árt, ha nem engedjük be a múlt 
nyirkos hidegét a jelenbe. 

Azért írom ezt most le, mert többé nem találkoz-
tunk, meghalt, és én is meg akartam halni, de addig 
nagyon sok minden történt, és most mindent le aka-
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rok írni, amire emlékszem, pedig olyan régen volt 
már, hogy meg sem tudom számolni, hányat alud-
tam azóta. 

Zenét tett fel, valami zajmuzsikát, néztem arcát, és 
olyan szép volt, mint egy alvó kisbaba szempillái, 
vagy egy kismacska születése. 

Ittunk, rendeltünk valamit egy mexikói étterem-
ből, de mire megérkezett, el is felejtettük, hogy éhe-
sek vagyunk. 

Azt mondta, emlékszik az első találkozásunkra, 
de én nem úgy emlékeztem. Szerinte a házunk előtti 
játszótéren történt, én a gömb-mászókán játszottam, 
ő meg a pingpong-asztalon ülve figyelte a mutat-
ványt, de nem jött oda rögtön, előbb megette a fagyi-
ját, amit a kisboltban vett a sarkon, akkor még min-
den lakóház aljában kisboltok voltak, élelmiszer, 
hentes, zöldséges, háztartási áru, egyebek, ahol meg-
ismerték a nagymamáját, emlékeztek, hogy meghalt 
a férje, arra is, hogy műtötték, később nyílt meg a 
nagy szupermarket a közelben, amely tönkretette az 
összes kisboltot, és ahova a nagymama már nem 
mert bemenni, mert nagy volt a bevásárlókocsi, 
messze minden, labirintus az egész, és a kutya sem 
törődött már vele. 

Azt mondja, a gömb-mászókás fogócska után ele-
gyedtünk szóba először, megmutatta a legújabb Jedi-
kártyáit, és meg közöltem, hogy milyen már, hogy 
egy lány odavan a Csillagok háborújáért, mire ő 
bevallotta, hogy szerelmes a Han Soloba, és utálja a 
Leia hercegnőt, mert úgyis az ő felesége lesz, pedig 
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még ki sem jött A Jedi visszatér, ahol minden kide-
rült, többek között az is, hogy mindenki rokona 
mindenkinek egy akkora világegyetemben, amelyet 
csak fénysebességgel lehet körbeutazni, de persze 
könnyen lehet, hogy tényleg mindenki rokona min-
denkinek, végül is ugyanabból az anyagból va-
gyunk, és ha igazat mondanak az okos emberek, 
egyetlen nagyon sűrű, nulla méretű pöttyből indult 
az egész világ, ami olyan, mintha azt mondanánk, 
hogy a semmiből. 

Én a képregényeimet mutattam meg neki, el is lo-
pott egyet, aztán hosszas vallatásra árulta el, hogy ő 
volt, és vissza is adta, csak azt kérte, néha hadd rakja 
be a gyűjteményébe, hogy elhiggye, neki is megvan a 
ritka darab 78-ból. Jó lenne néha kölcsönvenni pár 
dolgot ily módon, kiskutyát, jóbarátot, szeretem-
munkát, megvalósult álmokat, még élő nagymamát, 
töredék-másodpercekre megtéveszteni magunkat, 
hogy kerek a világunk. 

Egy iskolába jártunk, egy év volt köztünk, de még 
soha nem futottunk össze a folyosón, persze egyéb-
ként igen, de nyilván lekötött minket a rohanás az 
ebédlőbe, a házi feladat lemásolása valaki másról, 
önmagunk megvédése a nagyoktól, akik elgáncsol-
tak, kicsúfoltak, és mindent megtettek annak érde-
kében, hogy rossz emlékeink legyenek az általános 
iskolai évekről. 

A játszótéri eset után együtt lógtunk, vigyázva, 
hogy soha nem érjünk egymás kezéhez, mert ugye 
az már jelent valamit, inkább fiúsította magát, túrta 
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az orrát, fingott és böfögött, meg amúgy is farmer-
ban járt meg pólóban, a haját meg vagy összefonta 
hátul, vagy copfot viselt, vagy hagyta a szemébe 
lógni, semmi lokni meg lányos izé, nem mintha fo-
galmam lett volna róla, hogy mi az a lányos izé. 

Pisilni is úgy járt a bokorba meg a fa mögé, mint 
én, elfordult, és csurizott, az sem zavarta, ha nézem, 
pedig sose mertem nézni. Káromkodott is, meg ko-
szos is mert lenni, kicsit büdi is volt nyári napokon, 
mutogatta is a hónalját, meg az orrom alá dugta, 
hogy szagoljam meg. 

Azt mondtam neki, te vagy a régen elveszett és 
megtalált testvérem, pedig neki volt testvére, csak 
meghalt, kádba fulladt, amikor ő négyéves volt, ne-
kem meg nem volt ilyenem. 

A kisöccsét úgy hívták, mint apát, ez nem tetszett 
neki, azt mondta, nincsen joga az apukámnak egy 
meghalt kisfiú nevét viselni, mert az már egy sírkőre 
van vésve, és az angyalok bejegyezték egy könyvbe, 
amit senki nem nyithat ki, csak ők, amikor ellenőr-
zik, hogy ki léphet ki-be a mennyország kapuján. 

Hitt benne, hogy kifelé is vezet út, olykor kirán-
dulnak a lakók, meglátogatják az élőket, hogy meg-
nézzék, hogyan boldogulnak, és vajon emlékeznek-e 
még rájuk. 

A kádba fulladt kisfiú pedig beteg volt, ő mondta 
neki, hogy inkább maradjon otthon iskola helyett, 
pihenjen, igyon kamillateát, de a kisfiú elment fü-
rödni, és meghalt a kádban, folyt a víz, a szomszéd 
bácsi telefonált, hogy ázik az emelet, és hogy ez fel-
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háborító, jöjjön valaki, mert most újíttatta fel a lakást, 
van álmennyezet is meg minden, és milyen dolog az, 
hogy valaki elfelejti, hogy vizet engedett, vagy el-
aludt mosogatás közben, vagy mit tudja ő. 

De csak a kisfiú volt a kádban meghalva, és neki 
csak azt mondták, hogy a testvére soha többé nem 
jön haza, és kihallgatta a szülei beszélgetését a mell-
hártya gyulladásról meg az álmennyezetről, de neki 
csak az maradt meg, hogy anyukája már nem dolgo-
zik, és sokat kiabálnak, mert valakinek otthon kellett 
volna maradnia, de nem tudják, hogy ő otthon volt, 
a kisfiú nagyon köhögött, és ő csak jót akart, ezért 
ment az iskolába egyedül. 

A Jóistenke persze ezért meg fogja majd büntetni, 
mert a kisfiúnak még volt dolga, és nem kellett volna 
a mennyországba mennie, a sok el nem végzett do-
log pedig keresi a gazdáját, mert mindig összetar-
toznak a dolgok meg a gazdik, és most ki fogja meg-
nyerni a rajzversenyt meg a földrajzversenyt hato-
dikban, és ki fogja megcsókolni a vörös hajú lányt 
nyolcadikban, és ki fogja elolvasni háromszor a Két-
éltű embert, pedig a Kétéltű ember ott vár a könyv-
tárban, és szomorkodik, mert már soha nem jönnek 
érte. 

Ő pedig nem tud mindent elvégezni a meghalt 
kisfiú helyett, mert ő nem csókolhat meg lányt, mert 
lány, és nem is szeret annyira olvasni, csak írni, meg 
a földrajz sem érdekli. 

Őt egyedül a Jézuskrisztus érdekli, mert mielőtt 
meghalt a nagymama, elmesélte, hogy a Jézuskrisz-
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tus a Jóistenke fia volt, aki egy nagyon messzi or-
szágban született, apukája ács volt, de az is lehet, 
hogy asztalos, és a Jézuskrisztus nagyon sok embert 
meggyógyított, mert ő szeretett mindenkit, akkor is, 
ha rosszalkodtak, és olyan keze volt, hogy akire rá-
tette, annak elmúlt minden betegsége, és nem volt 
többet lelkiismeret-furdalása sem, ami ahhoz kell, 
hogy úgy igazán tudjon sírni az ember azon, hogy 
milyen könnyű rossznak lenni, de utána már nem 
kell, mert a Jóistenke visszafogad mindenkit, aki 
bántotta magát, vagy bántotta őt, vagy bántott bár-
kit, és mindez azért van, mert a Jézuskrisztus azt 
mondta, hogy inkább őt büntesse meg a Jóistenke, 
mint a többi embert, és ez olyan, mint amikor egy-
szer megkérdezte tőlem az igazgató, hogy én lop-
tam-e el a nagy kabátgombot az osztálytársam kabát-
járól, de nem én voltam, hanem egy másik fiú, de 
tudtam, hogy ha az a fiú beírással megy haza, akkor 
nagyon megveri az apukája, ezért inkább azt mond-
tam, hogy én voltam, és én kaptam a beírást, aztán 
egy hétig nem mehettem le játszani, és nem találkoz-
hattam a legjobb barátommal sem, ami rossz volt, de 
azért örültem, mert az a másik fiú nem kapott verést, 
és utána sokszor vitte a táskámat. 

Volt neki egy könyve, Bibliai történetek vagy 
ilyesmi címmel, abból olvasgatott nekem, de fújta 
persze fejből az egészet, elég volt a képekre pillanta-
nia, tudott mindent a Jóistenkéről, mert sokáig így 
nevezte, aztán egyszer nagy komolyan jött, és azt 
mondta, hogy ő igazából a világegyetem Istene, így 
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nagy kezdőbetűvel, és mindenhol ott van, minden-
kiben ott van, csak észre kell venni, azt mondta. 

Én buzgón keresgéltem, de sehol nem találtam, 
pedig anyát is megkérdeztem erről, de ő csak legyin-
tett, és a télapót kezdte el emlegetni, nem tudom, 
miért. A földrajz tanárunkat is megkérdeztem, ő meg 
Ádámot és Évát hozta fel az almával, amit nem is 
tudtam hova tenni, mert én nem erre voltam kíván-
csi, meg arra se, hogy a földrajztanár mérges lett, és 
hőbörgött valamit azokról, akik ilyen történeteket 
terjesztenek. 

Ő meg sírva jött oda aznap, mert valaki azt mond-
ta neki a folyosón, hogy többet nem hiszi el a barom-
ságait, azért mondta ezt, mert nem csak nekem me-
sélt a Jézuskrisztusról, meg a mózeskosárról, meg az 
egyiptomi Józsefről, hanem mindenkinek a napközi-
ben, és én féltékeny is voltam a többiekre, mert sze-
rették hallgatni, bár csak addig, amíg a földrajz tanár 
azt nem mondta, hogy az egész baromság. 

Utána sokáig nem szólt hozzám, és ez nagyon 
rossz volt, mert úgy hiányzott, mint a kiskutyám, 
akit anya elvitt egy falusi házba, mert otthon min-
dent összeszőrözött, és azt mondta, nem való panel-
ba, és a kutyának megszakadt a szíve, igen, meg is 
nézte az állatorvos, és két darabban volt a szíve a 
mellkasában neki, anyának meg lelkiismeretfurdalá-
sa lett, hogy elvitte a kutyát. 

Attól féltem, az én szívem is meg fog szakadni, de 
aztán egy napon visszajött a legjobb barátom, és 
elmesélte, hogy mindent meg fog tudni a Jóistenké-
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ről meg a Jézuskrisztusról, és majd jól megmondja a 
földrajz tanárnak, hogy mi az igazság, mert beszél-
het, amit akar, akkor sem lehet igaza. 

Kérdeztem, miért, azt felelte, hogy azért, mert a 
bogárból nem lesz tigris, és a virágból sem elefánt, 
mert a majmok most is majmok, a bogarak most is 
bogarak, a tulipán pedig mindig is tulipán marad, és 
egyébként sem tud elképzelni egy ilyen szép világot 
Isten nélkül, mert akkor már így nevezte. 

Új órarendünk lett, és kevesebbet láttam, mert az 
ő óráikat feltették a második emeletre, az osztályom 
pedig maradt a földszinten, és csak a nagyszünetben 
találkozhattunk, amikor mindenki az udvaron volt, a 
többiek meg arról beszéltek, hogy mi szerelmespár 
vagyunk, mert mindig a pad támláján ültünk, és arra 
gondoltam, hogy a szerelmespároknak a pad támlá-
ján kell ülni. 

Egyszer megfogta a kezemet, de csak azért, mert 
megmutattam neki, hogy megcsípett valami bogár, 
megdagadt, fájt és viszketett, ő nagyon óvatosan 
simogatta meg a dudort, varázsolt valamit, és már 
nem is volt annyira rossz, valaki aztán látta ezt, és 
mindenkinek elmondta, hogy most már biztosan 
szerelmespár vagyunk, mert kézen fogva sétálunk, 
és csókolózni is szoktunk. 

Csókolózást én csak azokban a filmekben láttam, 
amiket anyáék néztek otthon, mindig próbáltam úgy 
beszélni a tükör előtt, hogy közben a szám mást 
mond, mint amilyen hang kijön belőle, mert minden 
film ilyen volt, ami külföldi, de soha nem sikerült, de 
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biztosan azért, mert én nem vagyok színész, és a 
színészek ezt megtanulják a színész iskolában. 

A kézfogásos napon dőlt össze a polc meg a szek-
rény a kisszobámban, apa szólt le az ablakból, mert 
én a játszótéren voltam, hogy menjek fel, mert mu-
tatni akar valamit, és minden romokban hevert, a 
sok könyv volt a hibás, mert nem bírta a polc, azt 
mondta apa, de azért vettek egy másikat. 

A könyveimet beszámoztam, ahogy a könyvtár-
ban láttam, de aztán megbántam, mert nem tudtam 
lemosni róluk a számokat a filctoll miatt, és nem 
sikerültek valami szépen, de legalább ábécérendben 
voltak, mert nekem fontos volt, hogy minden ábécé-
rendben legyen. 

Anya aggódott emiatt, azt mondta, hogy minden 
rendes gyereknek összevissza vannak a holmijai, 
nekem meg minden ábécérendben, meg színek és 
formák szerint, de nem értettem, hogy miért rendes a 
többi gyerek azért, mert szétszórja a holmiját. 

A várépítő játékot karácsonyra kaptam, de becsa-
pott anya, mert délután azt mondta, hogy mégsem 
jött a postás, és nem biztos, hogy lesz ajándék, de 
még megjöhet, mert szombat van, és szombaton 
délig van csomagkihordás, de már elmúlt dél, és 
nem idegeskedett, csak főzte a halászlét meg sütötte 
a bejglit, és én nem akartam enni, mert kő volt a 
gyomromban, nagyon fájt a fejem, nem akartam 
beszélni, csak becsukni a szemem, és elmenni oda, 
ahova mindig elmentem, ha nagyon nem volt jó 
valami. 
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Tudtam persze, hogy lesz ajándék, hiszen már 
ősszel megmondtam, mit szeretnék, és tudtam, hogy 
nem a Jézuska hozza, hanem anyáék veszik meg a 
boltban, de most postán kellett rendelni, mert mesz-
sze volt a bolt, ahol kapni lehetett a várat, és biztosan 
a posta rontott el valamit. 

Este anya a kezembe adott egy piros toronytetőt, 
azt mondta, ennyi jött csak meg, és én nagyon sír-
tam, anyu pedig megijedt, és hozta az egész dobozt, 
mert csak viccelt, mondta, de én nem kaptam leve-
gőt, csak építeni akartam, becsukni a szobám ajtaját, 
mert az az én váram volt, nem láthatta többé senki, 
mert én kaptam, nekem hozta a postás, és anya na-
gyon megbántott a viccel. 

A vár akkora volt, hogy elfoglalta az egyik sarkot, 
két toronnyal, nagy reteszes kapuval, trónteremmel, 
bástyával, lőrésekkel, mert tudtam én ám minden-
nek a nevét, tudtam, hogy hol épültek a végvárak, ez 
érdekelt a legjobban engem mindig is, a katonák, 
meg a törökök, meg a csaták, meg az Egri csillagok, 
meg a többi végváras könyv, pedig a többiek azt 
mondták, unalmas, és nem akarják elolvasni, én pe-
dig hétszer olvastam, de a tanítónéni nem hitte el, 
csak amikor megmutattam a várat, mert egyszer 
feljött meglátogatni a családot, hogy megnézze, ho-
gyan élünk, és megnézze, hogy miért dadogok. 

Azért dadogok, mondta anya, mert gyorsan be-
szélek, de a tanító néni kijavította, hogy az hadarás, 
viszont a dadogás azért van, mert pszichológiailag 


