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Ajánlom ezt a könyvet Péternek, akiről tudom, hogy 
mindig velem van; és három drága gyermekemnek, mély-
ről fakadó szeretettel. 

 
A könyvben leírt események a valóságon alapulnak. A 

neveket és a helyszíneket megváltoztattam, de ha magad-
ra ismersz, az nem a véletlen műve. 
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Ültem a cseresznyefán, ez volt csendes menedékem. 
Itt aztán békén hagytak, nem zargatott senki. Elcsórtam 
anyu Sokol rádióját a kis fekete bőrtartóban, felmásztam 
a fára, tekergettem az adóvevőt a rádión és bámultam a 
kerítéseken át a szomszédok udvarára. Lágy őszi szellő 
fújt és hullottak körülöttem a sárga levelek az ápolt ker-
tek fekete földjére. 

Na, most találtam valamit… sokkal jobb volt ezt a ze-
nét hallgatni, mint a Zárai-Vámosit vagy éppen a jó 
ebédhez szól a nótát… Nem tudom, hogy mi ez, de na-
gyon szép! „Klóz dö dór, put áut dö lájt, ju no déj vount bí 

hóm tunájt. dö sznó fallz hard end dontju no? dö vindz of 

tor ar blóving kóld” 
A szomszéd csirkéi kikapartak egy gilisztát. Először 

összevesztek rajta, aztán meg fel-alá rohangáltak egymást 
kergetve és rikácsolva. Muris egy népség. 

– Hol vagy? Merre vagy? Nem találom a rádiót és már 
megy a hírek. 

Na, tessék, megtaláltak. 
– Jövök, jövök – kelletlenül lemásztam a fáról, a rádiót 

a fülemhez tartottam, amíg odaérek addig is hallgatha-
tom a zenét. 
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Vasárnap… már megint húsleves, csirkepörkölt galus-
kával, valami savanyúság és a hírek, utána meg az az át-
kozott jó ebédhez szól a nóta. Miért nem tiltják be az 
ilyen dolgokat? És miért nem lehet vasárnap valami mást 
is főzni? Tiltja valami törvény, amiről nem tudok, vagy 
mi? 

Nagymama nem eszik velünk, ő vagy korábban, vagy 
később. Nagyon gyenge már és az ágyban szokott enni, 
mostanában egyre ritkábban kel fel. Anyu anyukája, és 
anyám azt mondja, hogy ő fogja gondozni, ha beteg lesz. 
Apu apukája meg csak egy utcányira lakik tőlünk, de 
nem is beszélnek egymással már évek óta, hogy miért azt 
maguk sem tudják már. Ennek emlékeit elfújta a két 
évvel ezelőtti őszi szél. 

Mikor vége az ebédnek, mondom: 
– Átmegyek az öreghez. 
– Minek? 
– Azért, hogy megnézzem, hogy van, és azért mert ti 

nem törődtök vele – mondom. 
Megyek a kis utcákon, mindenhol nyugalom, herva-

dozó virágok, mindenhol a vasárnapi ebéd illata lengede-
zik a szellővel ide-oda. A kertek alatt megyek egy kiska-
pun át és már az öreg kertjében vagyok. A szőlőtőkék 
roskadoznak a fürtök alatt, mindjárt szüretelni kell. Az 
öreg jókedvű, mint mindig, már lehajtott egy pár pohár-
ral a szomszédos kocsmában, aztán hazajött és nekilátott 
a saját borának, ami inkább volt ecetes ízű cefre, mint 
édes tokai. Meggyőződéses kommunista volt az öreg, 
még gyerek korában ragadt rá, mint valami betegség, és 
azóta nem hagyta el. Pedig volt is baja belőle nem is egy-
szer. Régebben mesélte, hogy tizenhat volt, amikor levá-
lasztották Erdélyt. Csak az dolgozott benne, hogy ő bi-
zony nem lesz Román állampolgár. Azt hitték a szülei, 
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hogy ez csak amolyan „legényös” dac, majd elmúlik. De 
egy reggel aztán odaállt az anyja elé egy batyuval és kije-
lentette, hogy ő indul, át a még alig létező határon. Azt 
mondta, hogy ilyenkor még jó esély van átjutni Magyar-
országra, még nincs olyan sok őr, meg kutyák, még jó-
formán azt sem tudják, hogy hol lesz az az átkozott vo-
nal, amit az emberek csak úgy önkényesen az anyaföldre 
húznak. Az anyja ellátta valamennyi kajával, az apja jó 
tanácsokkal, ő meg elindult. Ezt mindig becsültem ben-
ne. Aztán Szegedtől nem messze telepedett le és most 
meg az én nagyapám. Egyszer kiskoromban láttam, ami-
kor kibontott egy szürkés rongyot a gyalupadon. Szépen 
kitekergette és ott volt az alján egy feketén fénylő pisz-
toly. 

– Te miért harcolsz, nagyapa? 
– Nem harcolok én, Arankám, ez csak úgy kell, azért, 

hogy ne is kelljen senkinek harcolnia. 
– És te kommunista vagy? És az nem fáj? Vagy elmú-

lik? 
Az öreg nagyot nevetett, megsimogatta a fejem és el-

kezdte tisztogatni a sosem használt fegyvert. Emlékszem 
a konyhában kemence volt, és nagyanyám ott sütötte a 
kenyeret. Az egész környéket bevonta jó, könnyed ke-
nyérillattal.  

Most a babot kellett leszedni, utána elmosogattam, 
megetettük a kutyákat aztán ültünk a verandán, bámul-
tuk a kertet a lemenő nap aranysárga fényében. Most 
már mennem kellett, lassan esteledett. 

– Minek maradtál ilyen sokáig nála? – kérdezte 
anyám. 

– Szia neked is. Mert elbeszélgettünk. 
– Gyere, már kész a fürdővíz. 
– És igen, egyébként jól van az öreg. 
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– Jó' van akkor. Gyere. 
Itt vagyok a nyolcadikban, most kell beadni a jelentke-

zéseket a középiskolába. Fogalmam sincs, hogy mi lesz. 
Nem tudom, hogy mit akarok, nem tudom, hogy mi 
akarok lenni, nem tudom, hogy mi érdekel, amit aztán 
egész életemben szívesen csinálnék. Minden érdeklődé-
sem, próbálkozásom belém lett fojtva, 'hát azt ne, a hang-
szer drága, nem veszünk fuvolát', 'oh, hát azzal meg mit 
kezdesz az életben?, abból nem lehet megélni!' meg ha-
sonlók. Van itt egy jó hírű gimnázium, az lesz majd a cél, 
gondolom. 

 
A bajok azon a mikuláson kezdődtek. Az osztályfő-

nök mindent elfelejtett. 
– Holnap már mikulás és nincs semmi az osztálynak. 

El kell valakinek menni ma délután és harminchat darab 
egyforma csokit beszerezni, hogy mindenkinek legyen. 

Hát mi jelentkeztünk, én meg a Szikora Magdi. Ál-
landóan együtt nyüzsögtünk és életemben addig sehol és 
senkivel nem röhögtem meg vihogtam annyit, mint a 
Szikorával. Haza se mentünk a suliból, hanem elkezdtük 
járni a boltokat, de még szakkör is volt tanítás után és 
későn tudtunk elindulni. Akkoriban még nem voltak 
ezek a nagy áruházak, mert akkor semmi gond nem lett 
volna. Bementünk volna az egyikbe, leemeltünk volna a 
polcról harminchat darab egyforma csokit, fizettünk 
volna és minden el lett volna intézve. De nekünk már 
csak a kis boltok jutottak, amik estefelé már be voltak 
zárva. Elkezdtük járni a presszókat. Cukrászda volt a 
hivatalos nevük, de a pultba berakott mutatós, de félsz-
áraz sütemények mellett jócskán mérték a töményet is. 
Bementünk a város közepén lévő legnagyobb ilyen füstös 
helyre. Majd megállt a szívem, mikor beléptünk, ugyanis 
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ott ült az apám, nekem háttal, de megismertem a fekete 
göndör haját, a barna, bélelt kabátját, a Symphoniáját az 
asztalon. Egy fekete hosszú hajú, karcsú, csinosan öltö-
zött nő ült vele szemben, akiről egyből láttam, hogy nem 
az anyám. Nevetgéltek. A Szikora mögé bújtam a pult 
előtt, nehogy apám meglásson. Megvettük a csokikat és 
kimentünk a lucskos hóesésbe. Az utcai lámpák fényé-
ben piszkos tócsák tükröződtek. Ifjúságom törött, szín-
telen üvegdarabjai hevertek szerte-szét, megjavíthatatla-
nul körülöttem. Úgy éreztem valami megszakad, valami 
elreped, valami összetörik, vagy elszáll. Szertefoszlik és a 
latyakba hullva elolvad a szitáló hóesésben. A gyermek-
korom volt. 

Anyám egyből letámadott, ahogy hazaértem. 
– Hol csavarogtál? Az iskolának már régen vége! Hol 

a fenében kujtorogtál ebben a havazásban? Még majd 
valami baj ér! 

– Csokikat kellett venni a holnapi mikulás ünnepség-
re. 

– És miért pont neked, más nem volt ott? 
– Ugyan már, anya! Azért mert nem vagyok itthon, 

nem fogok meghalni! 
– Mert apád sincs itthon, nem tudom, hol eszi a fe-

ne… 
– Bent ücsörög a Petőfiben, most láttam. Egy nővel 

iszogat. 
Ahogy anyám kapkodva felöltözött, hozta a biciklijét 

és a lelkemre kötötte, hogy el ne menjek otthonról, tud-
tam, hogy ami a Petőfi cukrászda előtt a lelkemben ösz-
szetört, elmúlt, az most átalakul felnőttséggé és fizikai 
formát fog ölteni. A külsőségekben is felnőttnek kell 
mostantól lennem, emiatt potyogtak a könnyeim. És így 
is lett. A körülöttem lévő, láthatatlan, tizenöt éves burok, 


