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A tárogató. 

Születésem óta anyukám szüleinél laktunk, a Hármas-
határhegy lankáin fekvő házikóban. 

A házhoz nagyobb kert tartozott, ahol tyúkok kot-
kodácsolása, libák gágogása, malackák röfögése szol-
gáltatta a reggeli koncertet. Mindenféle gyümölcs 
megtermett, valamennyit nagyapám ültette. Tavasszal 
szinte bódító virágillat lengte be az udvart. Szerettem 
ott tölteni az időmet, érdekelt a természet. Pici gye-
rekként is örömmel töltött el, amikor újabbnál újabb 
virágot vagy madarat fedeztem fel. A kert sokféle já-
tékot és szórakozási lehetőséget biztosított. A házon 
belül nem volt ilyen nyugodalmas az élet. Nagyma-
mámat ugyanis rendkívül rossz természettel „áldotta” 
meg a sors. Egyfolytában kiabált, dirigált. Egrecíroz-
tatta nemcsak a férjét, aki a legjobb, legcsendesebb, és 
legbéketűrőbb ember volt, hanem lányát, vejét, min-
denkit. Ráadásul senki nem tudott a kedvére tenni, 
minden csak úgy lehetett jó, ahogy ő csinálta, illetve 
parancsolta. Talán a fiát, a kedvencét kímélte legin-
kább. A nagypapát, aki akkoriban már nyugdíjas volt, 
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