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Előszó Kakaóba kifli
Nekem a gyerekkor langyos kakaóba áztatott kifli reggel, meztelenül gumicsizmában csúszdázás nyáron,
hányingerig hintázni a végtelenben, csempevonalakon egyensúlyozni, hogy nehogy a tengerbe vesszek,
lószőrtől tüsszögve, családi fotózásra menni, ráncosra áztatni ujjaimat a kádban, éti csigákból boszorkányként
gyilkos főzetet kotyvasztani a kertben, autó, vagy épp kutya után kötve szánkózni, mit sem sejtve, kőkemény
mézeskalácsot sütni minden évben, fehér dzsuvával ocsmányra díszíteni, és dicsekedni velük, mintha szépek
lennének, lucerna zöldjében húsvéti nyuszit kergetni, aztán örülni, amikor egy egész Barbie-t tolt ki magából,
hallgatni a három kis kacsa történetét, akiknek arany kakijuk van, puttonnyal létrával együtt elzúgni, mindig
valahogy más lenni, törött kezű hercegnőként óvodai fotón vigyorogni, Hófehérke házához osonni, piócákat
pisivel lábunkról lemosni, hóvirágot szedni anyának a kertben békákat megmenteni a saját életemet is
feláldozva, halottak napján a temetőben sétálva keresni olyat, amit sohasem ismertem, karácsonykor
csillagszórót lóbálva Mennyből az angyalt énekelni, Mikulás szakállat növeszteni fürdés közben, buborékot
fújni a kezem és az oldalam segítségével, menyasszonyi ruhát varrni, pénztárnőset játszani, bolhapiacon régi
kincseket eladni, emlékkönyvekbe gáz dolgokat írni, minden fehér kutyát Hófehérkének hívni, VHS kazettákat
nézni, a kisujjammal előre csavarni őket, cigis dobozt a játékok közé rejteni, közben égni a kíváncsiságtól, hogy
kipróbáljam, milyen is füstöt belélegezni, tejespitét enni, huba-bubából fejméretű buborékot fújni,
süteményeket gyártani a homokozóban, majd elvárni apától, hogy csináljon úgy, mintha megenné, valamiért
mindig kívülállóként maradni, tyúkokkal szemezni az ólban, sült vért enni miután már levágtuk őket,
győzedelmesen tunkolni a kenyeret a vérükbe, Barbie és actionman babákkal játszani, Budapestes memória
játékot körbeülni a családdal, mindig valamit keresni, lázasan ágyban feküdni,esküvőn ismeretlen fiúkkal
táncolni, majd álmosan autóba zárva aludni, iskolából hazajövet elkóborolni, örülni az első volkmennek, aztán a
diszkmennek, leborítani a húgomat babakocsistól a pincelejáróba, erdőben meghalt őzet találni,
szarvasgombákat az avarban kutatni, döglött egeret vinni a mamának, aztán meglepődni, miután sikítva dobja
el a tányérokat, sorozatban hányni az autóban, lyukas zacskóba okádni, dédalontól egymás után kidőlni,
hétvégéket eltölteni a Bökönyben, bámulni az óriási Afrikai teknősbékát, beszélő papagájokon nevetni, teától
undorodni, kartondobozból épített labirintusban bújócskázni, pizsi-partit tartani, könyörögni apróságokért,
virágos kalapot a szemembe húzni, kocsmába járni a dadával, szárított békát tartani kis dobozban, majd sírni,
miután anya kidobja, valahova mindig tartani, egyedül a szobában kuporogni, sírni, ha megbántottak, vagy
meg sem értettek, nevetni ha megcsikiztek, fulladásig párnacsatázni, mindig tartozni valahova, figyelni, hogy
hol a csoda, gyereknek maradni mindig, mindig, mostanáig.

 

 

 

 

 



 

Alma
Gyerekként szerettem, ha anya elém tette a megpucolt almát, feldarabolva, megmosva. Olyankor mindig

elégedetten mosolyogtam és rágtam, ízleltem a csupasz gyümölcsöt. Este a tévé előtt, anya gyakran odahozott
egy kosár almát, egy tálat, amibe belerakta az alma héját, egy kést, amivel pucolt, és amikor gerezdekre szelte
az almákat, odaadta nekünk. Egyet nekem, egyet apának, meg a tesóimnak is. Néha egyébként ő is evett
belőle, amikor már nem kapkodtunk érte, amikor már mindenki teli volt az éjszakai csemegével. Ezek az esték
mindig úgy tűntek, mintha tökéletesek lettek volna.

Persze nem mindig teltek ilyen jól a dolgok, nem mindig volt pucolt alma estére. Sőt, egy időre feltűnően
sokáig nem hozta be anya a kosarat a nappaliba. Soha nem kérdeztem mért nem, azt gondoltam, biztos nincs a
spájzban, vagy a pincében, vagy egyszerűen nincs kedve pucolni. Egyszer bementem megnézni. Volt.

Néha hozott be 1-2 almát, de a kosarat sohasem. Csak bambán pucolt, az elsőt mindig nekem adta, aztán a
többieknek. Ilyenkor nem szólt, csak a kezünkbe nyomta. Apának viszont nem adott. Amikor mi már nem
kértünk, csak utána kérdezte meg tőle: te? Ő pedig nem fogadta el, nézte tovább a tévét.

Akkor tűnt fel először, hogy tévézni se ül már be, ha apa ott van.

Már jó rég nem ehettünk pucolt almát, azt hiszem nyár volt, nagyon meleg, egésznap kint voltam a kertben.
Mikor este anya behívott fürdeni, akkor jutott eszembe, hogy mennyire ennék most almát. Megtudnék enni,
akár egy egész kosárnyit. Gyorsan kijöttem a kádból, felöltöztem egyedül a pizsibe és megkértem anyát, hogy
pucoljon nekem almát a tévé előtt.

Nem szólt egy szót sem, csak láttam, ahogy könnybe lábad az arca és bemegy a szobájába.

Azóta soha nem kértem almát, nem is pucolt ő sem. A tévé elé sem ültem be többet.

Apa azóta már rég nem él itt nálunk, anya sem él igazán. Már egyáltalán nem tökéletes semmi sem.

Ültem a nappaliban a tévé előtt. Ki volt kapcsolva, csak a fekete képernyő nézett vissza rám, nem kívántam
a beszédet, a színes életeket látni. Anya bejött hozzám egy kosárral a kezében, teli volt almával. Megpucolt
egyet és az első gerezdet odaadta. A többit nem volt kinek, úgyhogy ő is evett egyet.

Nem szóltunk semmit, csak ültünk egymás mellett, fogaink alatt sercegett a gyümölcs.

Avas volt.

Dér
Apám nem éppen az az ember, akitől félni lehet, viszonylag jó kedélyű, dolgozó, kopaszodó ötvenes, akinek ott
bujkál a szemében a gyerekkori csibészség, járásában a megfontoltság, farmerkabátja bugyraiban ott
dobálódzik a sunyi kis bohókája.

– Szombaton disznóvágás! – hangjában ott a senki se szervezzen semmilyen más programot, mindenki
jelenlétére számítok. Kelletlenül mosolygok, eszembe jut, hogy szombaton van a buli, amit már egy hónapja
szervezünk, azt mégsem hagyhatom ki, nem mondom még, nem akarom elvenni a kedvét. A jó éjt puszi előtt
azért mégis csak erőt veszek magamon, apa én majd csak délig tudok maradni, tudod, este Kecskemétre kell
mennem, számítanak rám. Nem is mond rá semmit, megvonja a vállát, elköszön. A lépcsőn járok, amikor kijön
a folyosóra, megfogja a kezem, visszahúzódóan, de azért magabiztosan mondja, nem is a disznóvágás a lényeg,
de ilyenkor jön össze a család, és pont a vacsorán nem leszel ott… Szeme sarka lekonyul, arca kicsit
megváltozik a csalódástól, meglágyul a gondoskodástól, ne aggódj, apa, reggel korán kelek, és ott leszek,
ameddig tudok.


