


Novellák, versek

Győri Gergő

2019

Underground Kiadó

www.undergroundkiado.hu

Minden jog fenntartva!

 

 

 

 

 



Novellák
Lacika

Bognár Béla 1988.09.30-án született Alsópusztaszabolcsban. Fizikailag Felsőmárián jött a világra,
mivel Alsópusztaszabolcsban nem volt kórház.

A kis Bécikét, mint babát, nagyon szerették a szülei.  Olyan baba volt ő, mint a nagy átlag:
kövérkés kezű, gügyögő, aranyos és baba illatú. Szülei nagyon szerették, és se többet, se kevesebbet
nem  foglalkoztak  vele,  mint  egy  átlagos  babával  illik.  Ha  úgy  tetszik,  minden  a  normális
kerékvágásban zajlott a kis Bécike körül. Egészen öt éves koráig.

Egy kellemes nyári nap délutánja volt. Nem túl meleg, az eget pár bárányfelhő fodrozta. Béci
szülei teljes természetességgel, tudatában annak, hogy életükben minden pillanat, ami eltelik, a
megelégedettség égisze alatt fogan, ültek házuk teraszán. Apa dobozos sört ivott pohárba töltve,
Anya  pedig  a  Nők  Lapját  lapozgatta.  Bécike  építkezésből  megmaradt  homokban  játszott
játékaival.Apa megitta első pohár sörét, és újra töltötte poharát, mikor Anya felnézett az újságból, a
játszó Bécikére tekintett, majd így szólt Apához:

- Ne legyen ez a gyerek inkább Laci?

- Laci? - kérdezte Apa, félig visszanyelve egy böffentést.

- Hát. Kicsi még úgyis.

- Lacika – ízlelgette a szót Apa – végül is… jó a Laci is.

- Lacika! – szólt oda Bélának Anya.

Béla - meglepő módon - egyáltalán nem reagált.

-Lacika, gyere ide anyádhoz!

Erre viszont felfigyelt. A meglepetés erejével hasított ötéves elméjébe a felismerés: Nincs se kis,
se nagy testvére, Lacika nevezetű pedig pláne nincs. Vajon mit akarhat Anya? És kitől akarhatja?

Apa egy kortyra megitta második pohár sörét. Nagy pillanat volt ez, Bélából Lacika lett. Egy
büszke apaként, a nagy dolgok véghez vivőjeként Ő is részese akart lenni Béla Lacivá válásának.

- Gyere ide anyádhoz, Lacika!

Bélában megbizonyosodott: Valószínűleg Ő lehet Lacika. Körbenézett az udvaron, de senki mást
nem látott magán és szülein kívül. Kissé sértetten, de mégis inkább meglepve szólt oda szüleinek:

- Nem vagyok Lacika…

Elbizonytalanodott. Saját maga megerősítésére még hozzátette:

- … Bécike vagyok.

Apa és Anya szelíden mosolygó arcán a bizonytalanság árnyai suhantak végig- Nem tetszik neki a
Laci – szűrte oda a szót Anya Apának. Apa meredten nézte Lacit, és egyetlen gondolata az volt, hogy
„na most mi legyen?”



- Gyere ide Anyádhoz, Lacika! - ismételte meg önmagát.

Bécike szigorúan húzta össze szemöldökét, karjait tiltakozásképp fonta össze mellkasa előtt. Most
az előzőnél erélyesebben adott hangot igazának:

- Nem vagyok Lacika, Bécike vagyok.

- Nem jó nevet választottam, - nézett Apára Anya - nem tetszik neki.

Apa gondolkodóra fogta a dolgot, de semmi nem jutott eszébe. Látótere közepét immár Lacika
foglalta el, mögötte a homokozó játékokkal, balra Anya kissé kérdő tekintete, jobbra pedig a nyári
konyha ajtaja.

Szusszantott, és ezt mondta Anyának:

-  Majd később megszokja – ezzel  utolsó nyelet sörét kitöltötte még poharába. Anya darabig
szótlanul nézte Lacikát, majd ismét elmerült a női rovatban.

Papa
Egy túl meleg nyári nap volt. Az a meleg, amit az ember csak egy hideg fröccsel a kezében tud

elviselni  egy diófa árnyékában, miközben a Kossuth rádióban egy két órás műsor szól  Németh
Ferenc búvár századossal, aki a műsor elején még lelkesen, a műsor vége felé pedig már kissé
unottan  beszél  a  Tiszán  szerzett  tapasztalatairól,  munkájáról,  érdekességekről  az  érdeklődő
riporternek.

Papa az ágyban feküdt egy vékony takaró alatt, unottan nézte a plafont. Az ágy körül lánya ült,
férjével, kissé távolabb pedig unokája. Várták, hogy Papa meghaljon.

- Hogy vagy Apuka? – érdeklődött Papa lánya, Gizi – Mit érzel?

- Nem is tudom – sóhajtott fel Papa – semmit érzek. Ezért gondolom, hogy most fogok meghalni.

Papa, mióta Mama meghalt, egyedül élt a nagy házban. Napjait kitöltötte a kerti munka, a csirkék
etetése, a hétvégi meccsek, a leskelődés a ház előtt, vagy a kis unokájával való törődés, ha éppen
nála töltötte a hétvégét. Különösebben nem volt beteges, csupán ebben a korban szokásos tízféle
gyógyszert  szedett  a  vérnyomására,  az  epéjére,  és  a  többit  pedig  egymás  mellékhatásainak
enyhítésére.

A ma reggel pedig egészen más volt. Mikor felébredt, valami oknál fogva egyáltalán nem volt
kedve kikelnie az ágyból. Lábai nem fájtak, a reggeli szédülés sem jelentkezett. Úgy érezte, minden
nyugodt, csendes körülötte, így másra nem is tudott gondolni, csak hogy ma fog letelni az élet.

- Még egyszer ne haragudj Papa, hogy ilyen későn értünk ide, miután hívtál, de még beugrottunk
a henteshez megvenni a húst.

- Semmi baj, megvártalak Titeket.

- Mond csak, mi a kívánságod még így a végén? Nyugodtan kérhetsz bármit!

- Egy kis töltött káposztát még megettem volna, de tegnap kifogyott a gázom, hidegen meg nem
jó

- Ilyenkor amúgy sem jó az Apuka – szólt közbe Gizi férje, Károly – felpuffasztja az embert, aztán
hogy néz ki a nyitott koporsóban?



- Igaz – tűnődött el Papa – Akkor van még egy kis sült hús zsír, kenhetnétek nekem kenyérre

- Az az igazság Papa – pironkodott Gizi – hogy Károly reggel nem evett, és mikor megérkeztünk,
az első dolga volt, hogy kikente a lábast

- Ilyen a formám – sóhajtott Papa.

A kiscsalád szótlanságba burkolózott. Egy óra felé járhatott az idő, Gizikének ötre volt időpontja a
fodrászhoz,  elgondolkodott,  hogy  fog  kinézni  dauerolt  hajjal.  Még  sosem  próbálta,  aztán  úgy
gondolta, ideje lenne valamit felmutatni férje előtt. Károly valahol a munkában járt már. Órájára
nézett, nem is annyira lopva, ahogy ilyenkor illene, hanem egy méltatlan sóhaj kíséretében emelte
magasra, hogy jól lássa. Fél kettőkor indul a munkásbusz, és ha addig nem végeznek, mehet megint
kocsival. Netalántán el is késik majd, aztán telefonálhat be a műszakvezetőnek, aki amúgy sincs jó
passzban mostanában. Válnak a feleségével.

A kis unoka unottan lógatta a lábait. Nem is igazán értette ezt az egészet. Most Papa pihen, és
azt  várják,  hogy felébredjen,  és  mennek együtt  valahová? Mi ez  az  egész? Különben is,  annyi
furcsaság történet manapság a világban.

- Bécike, – szólt neki Papa – nem neked való ez, menj, etesd meg a csirkéket, vagy játssz kicsit a
homokozóban…

- Apuka – szólt közbe Gizi – Bécikét már Lacikának szólítjuk.

- Lacinak? – kerekedett nagyra szemei (könnyen lehet, hogy utoljára) Papának - Hát mi ez a
hülyeség?

- Úgy gondoltam, inkább Lacis, mint Bélás.

-Bécike, és te ehhez mit szólsz?

- Bécike-Lacika csak lóbálta a lábait a széken, fel sem nézett, egyszerűen csak megrántotta kis
vállait. Nem akart válaszolni, hisz ez nem az Ő pillanata volt.

-Na, ezt kellett még megélnem.

- Ne aggódjon Apuka, majd megszokja – szólt közbe Károly – egyébként, ha Apuka meghal, a
kerttel mi legyen?

- Nem tudom. Az is lehet, ha este hétig még nem halok meg, lehűl az idő, akkor kimegyek, és még
felkapálom.

- Biztos örülnének a csirkék tyúkhúrnak


