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Második fejezet 

Enni jó! 

Az étel nem játékszer. Igazából ezt én nagyon 
jól tudom, mert sokat beszélnek nekem erről. Pél-

dául amikor a kenyér belsejéből golyókat gyúrok. 
De Mama megmondta, hogy ezek a mai kenyerek 

tehetnek erről, mert olyanok, mint egy lufi: föl van-

nak fújva. Kenyérből lufit még nem tudtam fújni, 

mert mindig abba kell hagyni.  

Ma összeveszelődtem Anyával. Könnyű vele 
összeveszelődni, mert nem mindig csinálja meg, 
amit mondok neki. Igazából úgy volt, ahogy Anya 
mondta: nem figyeltem oda a morzsákra, amik lees-

tek a földre. Anya nagyon félhet a hangyáktól, mert 
most is azzal jött: 

– Aztán majd itt masíroznak a hangyák, és be-

lemennek az ételbe. 

Én még nem láttam ételben hangyát. Csak a föl-

dön. Érdekelnek a hangyák, ha az ételben mászká-
lódnak. Ezt meg is mondtam Anyának, de nem 
örült ennek, pedig máskor szereti, ha okosakat 
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mondok. Majdnem meg is mérgesedett. Ezt onnan 
vettem észre, hogy akkorát fújt, mint egy ló. Utána 
meg számolni kezdett, egészen 10-ig jutott. Aztán 
elmesélte, hogy egyszer gyerekkorában hangyás 
bejglit adott neki a nagymamája. A nagymamája 
nem direktből csinálta ezt vele. A nagymamája már 
nem látott olyan jól, és a karácsonyi mákos bejglit 
nem a polcra rakta, hanem a földre. Igazából ezt 
nem értem annyira, mert attól még rakhatta volna a 
polcra is, hogy nem lát. A hangyák nagyon cselesek, 
és szóltak egymásnak, hogy van egy kis bejgli a 
földön, együk meg. Bele is mászkálódtak a bejglibe, 
de csak a mákjába, hogy elbújjanak. Így egy darabig 
senki nem is vette észre, hogy hangyás a mákos 
bejgli. De Anya nővérének szerencsére nagyon jó 
látása volt, és szólt, hogy nem kéri a süteményt, 
mert nem szereti benne a hangyát. Igazából ledobta 
a tányérját, pont azt, amit a Nagymama 
Svájciországból kapott. A tányér össze is tört, a 
hangyák meg össze-vissza kezdtek futkosni. A 

Nagymama sírni kezdett, mert ez volt a kedvenc 
tányérja. Azért ez, mert svájci. Nagymama mindent 
sokkal jobban szeretett, ami Svájciországból jött, 
mint ami máshonnan. Na, akkor az én Mamám 
megmérgesedett. Azt mondta, hogy a tányér nem 
olyan fontos, mint a hangyás bejgli. Kidobta a ku-

kába hangyástól az összeset. De ez se tetszett min-

denkinek, mert a kukából is ki tudnak jönni a han-

gyák. A kuka büdös, azért nem szeretik a hangyák 
sem. Meg még az is baj volt, hogy ételt nem do-

bunk ki. És akkor nagy zaj keletkezett, mindenki 
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egyszerre beszélt, a hangyák meg közben elszéled-

tek. 

Nagyon tetszett ez a történet. Szeretem az igazi 
történeteket. De annyira csodálkoztam, hogy köz-

ben az összes morzsát lekotortam az asztalról. Iga-

zából nem az összeset, de Anya úgy látta, hogy igen. 
Meg is mérgesedett. Most nem játszotta el, hogy ő 
egy számoló ló. Csak ezt mondogatta: 

– Most meséltem el, mennyire veszélyesek a 
hangyák! És tessék! Az összes morzsa lent van a 
földön! Ki fogja ezt fölsöpörni? 

Szerintem jól válaszoltam, mert mondtam neki: 
Hát te! Igazából mindig ő seprűzik bent. Én csak 
kint seprűzök a kertben. Bent is szívesen seprűz-

nék, de egyszer leseprűztem a függönyt is, amit 
utána ki kellett mosni. Anyának, mert mosni is csak 
neki lehet.  

Összesöpörte a morzsákat, de sokat beszélt 
közben. De nem olyan vicceset, mint a mákos bejg-

lis. Ha megmérgesedik, akkor egy ideig csak rossza-

kat mond. De aztán megöleljük egymást, és azt 
mondjuk: Most már cent a béke! 

Az ételt én nagyon szeretem. Annyira, hogy 

múltkor a jó doktor nénim, aki a puli kutyás házban 
lakik Gödöllőn, elküldött hasvilágításra. Azt mond-

ta, hogy nagy, kerek, kemény a hasam, és fél valami-

től. Akkor föl is voltam fázva, ezért félt. De én 
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tudtam, hogy csak sokat ettem. A hasvilágítás érde-

kes volt. Igazából a hasam nem lett világos, csak 
hideg hajzselés, belülről meg fekete. A világítós 
doktor néni csak annyit mondott, hogy ne tartogas-

sam a pisit. Tényleg szoktam tartogatni, mert tu-

dom. Ha nem tudnám, biztos annyit járnék pisilni a 

WC-re mint Mama. Az ovis WC-t nem szeretem 

annyira, mert mindenki ott van, és néz. Olyan is 
szokott lenni, hogy közben vicceket mesél Tamás, 
meg néz. Tamás jól tud Mórickás viccet mondani. 
Igazából unalmas már egy kicsit ez a Móricka, mert 
Tamás mindig ugyanazt meséli el róla. Móricka és a 
puki a címe. Móricka megy, mendegél, találkozik a 
pukival. Hamm, bekapja, és Móricka pukifejű lesz. 
Ilyenkor odajön Klárika néni, és elküldi Tamást. 
Klári néni csóválja a fejét egy picit, mert ő is unja 
már egy kicsit ezt a viccet. 

Az Erzsike mamás WC-t sem szeretem annyira. 

Pedig fából van az ülőkéje. Igazából műanyag, csak 

úgy néz ki, mintha fa lenne. A hátulja múltkor raga-

dós volt, amit meg is mondtam Anyának.  

– Anya, olyan mintha mézzel kenték volna be!  

De Anya sutyorogni kezdett, hogy csendeseb-

ben, mert ez nem illendő, és haladjak. De pont 

fülgyulladásom volt, és nem nagyon hallottam, amit 

Anya súgott. Csak akkor hallottam meg, amikor 

Anya hangosabban is elmondta. De azt már min-

denki meghallotta, Apa mesélte. Apa egy kicsit 
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mérges volt ránk emiatt. Pedig a tény az tény, 
megmondta Anya is. 

Az otthoni Wc jó, de oda azért nem megyek el, 
mert akkor félbe kell hagyni a játékot. És ha félbe-

hagyom, akkor lehet, hogy Gergő közben szétrom-

bolja. Csak együtt megyek el pisilni Gergővel. Vagy 

Gergő egyedül, mert addig én megnézhetem, mivel 

játszott.  

Nálunk mindenki jól főz. Anya, meg a Mamák 
elmehetnének szakácsnak. De nem kéne mindenfé-
lét főzniük, csak amit szeretek: brummát, spagettit 
meg üres pizzát. Gergőnek elég a rizs is, nem eszik 
mást. Inni meg csak kakaót szeret.  

Gergő csak az oviban szokott enni. De ott min-

dent, de mindent megeszik. Még a savanyát és a 
hagymát is! Ezeket én mindig otthagyom. Igazából 
nem tudjuk, hogy Gergő mit eszik az oviban, mert 
az oviról nem szokott mesélni semmit. Az evést 
sem. Még a mondókát sem mondja el, csak azt, 
hogy: Gyipa. A gyipa nagyon tetszett Apának, ami-

kor meghallotta, és azt mondta: 

– Olyan aranyos! Írd már le, Zsófika, a naplód-

ba! 

Nagyon szerettem Anyát, amikor erre azt mond-

ta, hogy ezt az egy szót talán meg tudják jegyezni 

öregkorukig, és nem írta le. Öregkorukban Anyáék 


