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Itt egy fiók! Fényképek. Úgy látszik, meg kell 

tudnom valamit. Nézd csak! Ez Nagyi gyerek-

korában. Milyen szép lány volt! Ez itt meg az 

anyukája, azaz a dédnagymamám. Nem is tu-

dom, ki az anyukám. Keresek róla fényképet. 

Ez itt a nagyapám. Három éve, hogy meghalt. 

Honnan tudom? Látom a fényképen. Ez úgy 

van, hogy érkezésem után egy kis ideig mást 

is látok a képeken, mint ti, közönséges embe-

rek. Ezen a fényképen Nagyit látod Nagyapá-

val, de én sokkal többet. Látom, hogy az eskü-

vőjük nagyon szép volt, hogy az egész falu 

ünnepelt. Tudod, a szüleik nem engedték a 

házasságukat. Aztán mégiscsak sikerült. A ké-

pen mindenki boldog. Aztán nagyapának el 

kellett mennie. Háború volt. Nem. Nem szíve-

sen engedték. Kellett mennie. Ha velem tar-

tasz, te is sok mindent láthatsz majd a képe-

ken. Meg lehet tanulni, nem nehéz. 

Rá kell jöjjek, miért jöttem ide. Volt már, 

hogy sikerült. Aztán meg olyan is, hogy végig 

eszembe sem jutott. 

Tessék! Leesett a terítő. Megigazítom, ne-

hogy észrevegyék. Egy levél! Sajnos nem tu-

dok olvasni. Várj! Behunyom a szemem, és 

erősen figyelek. Igen. Anyukám írta a nagyné-

némnek: „Jól van a család.” Behunyom a sze-

memet, megint erősen figyelek, s beleírom, 

hogy megszülettem, hogy nagyon aranyos 
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vagyok, meg, hogy fiú vagyok. De kár! Azt hit-

tem lány. Három kiló huszonhét dekával szü-

lettem. Ide írom, hogy anyukám máris imád, s 

hogy mit fog szólni Sárika, amikor hazavisz-

nek a kórházból. Sárika a nővérem. Azt kelle-

ne megtudnom, hogy engem hogy hívnak! 

Még jobban össze kell szorítanom a szemei-

met. A nevemet is ideírom: „Andi”. Andi? Ak-

kor mégiscsak lány vagyok! Fiút szerettek vol-

na, de lánynak születtem. Kár, hogy mindjárt, 

első alkalommal csalódást kellett okoznom 

nekik. Nem titkolom, örülök másrészt, hogy 

lány lehetek. Jobban szeretek lány lenni. Per-

sze, mondhatnád: Miért nem néztem meg elő-

re. Mondtam már, nagyon kapkodós a termé-

szetem, s amint a Mese engedte, rögtön sza-

ladtam. Semmit nem gondoltam végig. Félek, 

még sok minden mást is elfelejtettem meg-

kérdezni. Segítenél körülnézni? Megyek a 

konyhába, megnézem, mi lesz a vacsora, te 

meg szaladj a nagyszobába! Keress fényképet 

az apukámról! Mindjárt jövök. 

Jaj! Levertem valamit. Olyan ügyetlen va-

gyok! Nem szóltál, hogy vigyázzak. Egy zseb-

óra! Nézd milyen szép! Azt mondod, apukám 

szeret esténként szórakozásból órákat javíta-

ni? Hogy ez a régi zsebóra javíthatatlanul el-

romlott? Nézzük csak! Meg tudok-e javítani 

egy öreg hasznavehetetlen zsebórát? Figyelj! 
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Megint behunyom a szememet… Megvan! Ke-

tyeg. Hallod? 

Gyerünk a nagyszobába! Az ágyról elérem a 

könyvespolcot. Úgy emlékszem, ide rejtették a 

családi feljegyzéseket. Igen, ez az. Születési 

anyakönyvi kivonat. Azt kérdezed, mi az a szü-

letési anyakönyvi kivonat? Nézd! Itt van pél-

dául Sárikáé. Ezzel igazolják, hogy létezik. 

Most becsempészem ide az enyémet is. Ko-

vács Andrea, született pontosan három éve. 

Ma van a szülinapom! Édesapja Kovács Árpád, 

édesanyja Molnár Rozália. 

Most pedig igyekeznem kell jónak látsza-

nom. Bemegyek Nagyihoz és lefekszem aludni 

  



 

 


