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Előszó
Kedves olvasók!

Az alábbi novelláim kicsit hasonló, de mégis más szemszögből
„A  sors  tábláján”  –  című  novellagyűjteményem  folytatásaként
születtek, melyekben néhol a valóság, máshol a fantázia tintájába
mártogattam a tollam, vagy egyszerűen csak szeltem egy szeletet
az élet tortájából, és azt töltöttem meg egy kis írói fantáziával.

A szereplőket általában több hasonló jellemből gyúrtam egybe,
hogy többen beleélhessék magukat a helyzetekbe, vagy önmagukra
ismerhessenek az olvasottak alapján.

Szeretetettel  ajánlom  mindenkinek  olvasásra,  szórakozásra,
vagy csupán elmélkedésre.

A szerző

 

*  A  történetek  teljes  mértékben  a  szerző  fantáziájának
szüleményei, az esetleges hasonlóság élő, egykor élt személyekkel,
helyzetekkel, helyszínekkel pusztán a véletlen játéka.



A tanár úr
A kisfalu iskolájában lázasan készültek az évnyitóra, a tanárok

éppúgy  izgultak,  mint  a  diákok,  egyetlen  kérdés  lebegett  a
levegőben:

- Vajon milyen lesz az új tanév?

Panni hatodikos lett, és ha lehet, még több bizsergéssel indult a
suliba, mert úgy hallotta, a hatodik a legnehezebb. Az évnyitón a
szokásos  szertartás  után  bemutatták  az  új  tanárokat,  majd
osztályonként bevonultak a tantermekbe. Ott tudták meg, hogy az
ünnepélyen megismert feltűnően jóképű férfi lesz a magyartanáruk.

Az iskolába járás közben kiderült, a hatodik sem nehezebb, mint
a  többi.  Az  új  magyartanár  pedig  egészen  jó  fejnek  bizonyult,
kezdték megismerni és megszeretni.

A  tanár  úr  karácsony  előtti  héten  feldúltan  futott  be  az
osztályba.  Látszott  rajta,  hogy képtelen az órára és a diákokra
figyelni, valami nagyon felizgatta.

-  Sziasztok,  jó  reggelt,  most  nem  fogunk  tanulni,  mert  a
feleségemet elvitte a mentő… tudjátok, gyerekünk lesz… nagyon
ideges  vagyok… várom a  telefonhívást,  bármikor  megszülethet!
Addig  rajzoljatok,  vagy  olvassatok,  csak  kérem,  maradjatok
csendben,  képtelen  vagyok figyelni!

A diákok feszült  csendben várták,  mi  lesz  a  fejlemény,  Anti
bácsi fel-alá rohangált a teremben, a fejét fogta, haját borzolta,
körmét rágta, dobolt az asztalon, láthatólag azt sem tudta, hol van.
Néha kinyitotta az ajtót, kirohant a folyósóra, várta, mikor jönnek
szólni, hogy csörög a telefon. Végül nyitva hagyta az ajtót, hogy
hamarabb meghallja az áhított hívást.



Az idő ólomlábakon cammogott, a tanulókra átragadt a tanár úr
felfokozott idegállapota, mindenki lélegzet visszafojtva, izgatottan
várakozott. Közben a diákok egymás között pusmogtak:

- Anti bácsi igazi férfi, igazi férj, és drága jó apa lesz belőle.

Többen  a  saját  édesapjukhoz  kezdték  hasonlítgatni,  és  arra
gondoltak, vajon őket is ennyire várták egykoron?

- Anti! Telefon! – hangzott fel a várva várt kiáltás.

Azonnal  kirohant,  néhány  percnyi  csúszással  az  igazgató  úr
lépett az osztályba.

-  Látom,  rendesek  vagytok,  csendben  viselitek  Anti  apátok
szenvedését! Mondtam neki, hogy ne jöjjön be dolgozni, de minden
áron tanítani akart… már mindegy, most hazaküldöm, menjen a
feleségéhez! – mondta elnézően mosolyogva.

A diákok egyetértettek.

Két perc múlva izgatottan futott be Anti bácsi.

- Fiam született! Apa vagyok! – ragyogott az arca.

-  Gratulálok!  Menj  haza,  menj  be  hozzájuk!  –  küldte  el  az
igazgató.

- Köszönöm, rohanok, futok, máris megyek! – kiáltotta, és hátra
sem nézve, szélsebesen távozott.

Az óra így már hamar véget ért, kicsengettek, és mindenki ment
a dolgára.

A következő magyarórán kifaggatták a tanár urat:

- Tanár úr kérem, mi történt, hogy van a családja, hogy hívják a
kisfiát, és hogy néz ki, kire hasonlít?

Jó ürügynek tűnt a nem tanulásra, amiben a tanár úr ebben az



esetben szívesen részt vett. Vidáman elmesélte, minden rendben
van.

- Antikának fogják hívni az apja után, gyönyörű, hosszú fekete
haja van! Imádom őket… - révedt a távolba a tekintete.

A gyerekek úgy vélték, a tanár úr nagyon szereti a feleségét is,
sőt, ahogyan mesélt róla, úgy tűnt, végtelenül tiszteli.

Mire nyolcadikosok lettek, megszületett a második gyermeke,
és a viselkedéséből a diákok azt szűrték le, hogy példás családi
életet él, feltűnően jó apa, és férj, ezzel kivívta a teljes tiszteletet.
No,  meg  azért  a  tanításával  is,  hiszen  mindenki  megszerette
mellette a tárgyat. Ahogyan ő tudta a verseket előadni… A lányok
mintát  vettek,  hogy ilyen férjet  szeretnének majd,  a  fiúk pedig
magukban eldöntötték, ilyen apák lesznek, ha majd sor kerül a
dologra…

Az osztály elballagott, ősszel pedig mindenki másik iskolában
kezdett.

Panni harmadikban végtelen szerelembe esett, ki is maradt az
iskolából, mert megszületett a kislánya. A sírig tartó szerelemnek
nemsokára vége szakadt, és a hősszerelmes fiú magára hagyta a
gyermekkel. Így négyesben éldegéltek tovább a szüleivel.

- Most már két lányunk van! – mondogatták, de különösebben
nem témáztak rajta, elfogadták úgy, ahogy van.

Panni  egy  napon  a  kislánnyal  kettesben  utazott  a  vonaton,
amikor  észrevette  Anti  bácsit.  Nagyon  megörült,  hogy
megpillantotta, hát még, amikor odament hozzá. A tanár úr leült
vele  szemben,  és  komolyan  érdeklődött  a  hogyléte  felől.  Panni
gyanútlanul,  nyíltan,  őszintén  válaszolt  a  nagyra  becsült,
nagytiszteletű tanár úrnak. Kedvesen mosolygott, mint egy jó apa,
és  tovább kérdezgette,  majd  amikor  már  mindent  tudott,  némi
csend után így szólt:



-  Pannikám!  Mit  szólnál  hozzá,  ha  segítenék  felnevelni  a
kislányodat?  Csak mi  ketten?  –  nézett  rá  sanda szemekkel.

- Tessék? – nyílt tágra a lány szeme.

- Tudod, lehetnék én az apja, azt hiszem, neked is szükséged
van egy férfira!

- Nem értem… - döbbent meg - Mi van a tanár úr feleségével?

- Neki nem muszáj megtudnia! – mosolygott negédesen.

- Hát én… én nem… nem… köszönöm, tanár úr, de ezt nem,
majd  én  felnevelem,  ha  kell,  akkor  egyedül…  -  igyekezett
tisztelettudóan  visszautasítani  az  ajánlatot.

Kínos csendben ültek tovább egymással szemben, Panni fel sem
mert tekinteni, lehajtotta a fejét, idegesen feszengett. Pár pillanat
alatt megfagyott közöttük a levegő…

Lassan-lassan besiklott a vonat az állomásra…

„Azt hittem, már sosem ér ide!” – gondolta idegesen.

Sebtében leugrott a szerelvényről a kislányt magával rántva, a
tanár úrnak sietősen annyit mondott:

- Elnézést, nagyon kell igyekeznem, vár az apukám. – nyögte
zavartan, rá sem nézve a férfire.

Nem hallotta, amint az visszaszólt, hogy rendben…

Olyan gyorsan szedte a lábát, ahogyan csak bírta. Alig várta,
hogy látótávolságon kívül kerüljön. Legszívesebben kitörölte volna
az elmúlt negyven percet az életéből. Szíve a torkában dobogott, a
fülében zakatolt, remegett, mint a kocsonya, alig bírt a kicsi lányra
koncentrálni,  szegény ártatlant  úgy húzta maga után,  mint  egy
játék mackót. Hirtelen nem tudta, hova került, és mi történhetett,
folyamatosan, egymás után záporoztak a kérdések a fejében:



„Mi történhetett?  Fúj,  a  vén kéjenc… Nem szégyelli  magát?
Mire gondolt? Hogyan süllyedhet idáig egy pedagógus? Hú! De jó,
hogy meg tudtam szabadulni tőle! És én még azt hittem, önzetlenül
érdeklődik a sorsom iránt! Én balga, és mindent elmondtam neki!
Hogy tehettem? Hogy tehettem? Jaj, jó, hogy nem erőszakoskodott!
Eztán megválogatom, kinek mit mondok el!” - Vonta le a tanulságot,
és attól kezdve nagy ívben elkerülte a tanár urat.

Szégyenében máig sem mondta el senkinek…



A hajzselé
Anya és  fia  a  drogéria  samponos  polcánál  válogattak.  A  fiú

állandóan a hajával foglalkozott, mindig újabbnál újabb szereket
akart  kipróbálni,  amitől  a  szépséget  remélte.  Nem vette  észre,
hogy a haja így is gyönyörű, szép a színe, jó az esése, ráadásul van
belőle bőven.

- Most nézd meg, hogy áll a hajam! – mutatta felháborodva az
anyjának, amikor megpillantotta magát a kirakott tükörben.

- Teljesen jól áll! Nem értem, miért szidod mindig? De sokan
örülnének, ha ilyen hajuk lenne! – felelte az anyja.

- Persze, te könnyen beszélsz! Neked nincs bajod a hajaddal!

- Miért kellene bajomnak lennie? – értetlenkedett.

- Áh! Ezt te úgysem érted meg! Neked már van férjed, nem kell,
tetsszél senkinek!

- Micsoda? Felháborító! Ezt hogy érted? – lepődött meg - Azért,
ha elhanyagolnám magam, a kutyának sem kellenék, még apádnak
sem, és te is mit szólnál hozzá?

- Jól van, ne idegeld magad! Nem úgy gondoltam…

- Hát, akkor hogy gondoltad?

- Mindegy… nem érdekes…

- De érdekes, ha elkezdted, akkor mondd is el!

-  Hát… tudod,  neked olyan szép,  egyenletes  barna a  hajad,
csillog, és elég ritka, nem olyan veszett sűrű, mint az enyém, ami
azért áll össze-vissza, mert annyi van belőle, hogy a szálak nem
férnek el egymástól! Nézd meg, hiába mozgatom, nincs dinamikája,



egyben megáll! – sopánkodott tovább.

- Én ezt nem bírom hallgatni! Szívesen cserélnék veled, mert
mindig dús, szőke hajat szerettem volna, erre ilyet kaptam!

- Na, persze, és te ennek nem örülsz?

- Ne ordíts, mert nem egyedül vagyunk! Miért, te talán örülsz
annak,  amit  kaptál?  Szörnyű,  hogy  az  emberek  sohasem
elégedettek  magukkal!  –  dohogott  az  anya.

- Ne másokról beszélj, ha te sem vagy elégedett!

- Az már régen volt, mára beletörődtem, ilyen, és kész! Biztos
én választottam, és ebben az életben ilyennek kell lennem!

- Kezdődik… - tette le a kezében tartott sampont a fiú.

- Mi az? Ez sem felel meg? – kérdezte az anyja.

-  Áh!  Ez  nem  jó!  Olyat  keresek,  ami  meglágyítja,  puhítja,
vitalizálja, és amitől sokkal jobb lesz a dinamikája!

-  Hát,  még  mindig  meg  tudsz  lepni!  Azt  hittem,  a  lányok
foglalkoznak sokat a hajukkal, de hogy a fiúk is, azt nem gondoltam
volna!

-  Nézd  meg  ezt,  ebben  kókuszolaj  is  van…  -  mutatta  a
következőt.

-  Idefigyelj,  már legalább egy órája itt  állunk,  az a szegény
biztonsági őr nem győz figyelni, azt hiszi, lopni akarunk… már ránk
állította a vadászkutyákat…

- Ne törődj vele!

-  De törődök,  nem bírom,  ha  tolvajnak néznek!  Tudod,  mit,
válassz magadnak egyedül, addig megnézem a parfümöket!

- Jó, legalább nem unatkozol!



- Én nem szoktam ilyen sokáig válogatni egy boltban, főleg nem
sampont! Soha az életben nem érnék a dolgaim végére, ha egy
ilyen vacak eseménynél ennyire leragadnék! – morogta.

- Ezt most jó alaposan ki akarom választani, nem úgy, mint a
múltkor,  az  a  sampon  teljesen  kiszárította  a  hajamat,  és
megkeményítette  a  hajszálakat…

- Hagyd abba! Na, pá, én megyek! – és gyors léptekkel elvonult
a parfümök elé.

A  fiút  teljesen  lekötötte  a  samponok  világa,  márkásabbnál
márkásabb darabokat nézegetett,  forgatott  a  kezében.  Az anyja
egyre idegesebb lett, és fél szemmel a biztonsági őrt nézte, aki
sanda szemekkel vizslatott, és egyfolytában őket kerülgette. Egy
bő  félóra  múlva  visszament  a  fiúhoz,  aki  addig  sem  tudott
választani,  sőt  újabb ötlettel  állt  elő.

- Anya! Vegyél nekem feromonos hajzselét! – mutatta a kezében
tartott árut

- Micsoda? Miket beszélsz? Te még ahhoz kicsi vagy!

- Mi az a feromon?

- Az egy olyan illatanyag, amit a nemek bocsátanak ki magukból,
például a férfiak a tesztoszteronból…

- Mi az a tesztoszteron?

- Az egy férfi hormon…

- És azt teszik a hajzselébe?

- Igen, annak valamiféle kivonatát, vagy illatanyagát…

- És azt miért?

- Nem olvastad el?



- De igen… azt írták, ne csodálkozz, ha ragadni fognak rád a
lányok!

- Na, látod, erre neked még nincs szükséged! Tedd csak vissza
szépen! - fogta meg a fiú kezében tartott zselét, és visszahelyezte a
polcra – Milyen sampont választottál?

- Semmilyet… egyik sem felel meg…

-  Te  jó  ég!  Több  mint  két  óra  alatt  nem voltál  képes  egy
sampont kiválasztani?

- Nem akartam elsietni, most tényleg jó alapos akartam lenni!

- Mit gondolnak rólunk az eladók? Na, menjünk a pénztárhoz!
Biztos, nem akarsz egy sampont sem?

- Nem, most nem, majd legközelebb!

-  Ezt  nem hiszem el!  Elpazaroltuk  a  fél  délelőttöt,  és  nem
jutottunk sehová! Legközelebb egyedül jössz! – mondta a fiúnak, és
beállt a sorba.

Fizettek,  majd  nagy  mérgesen  duzzogva  előre  rohant,  a  fiú
követte, de nem értette, mi baja az anyjának.

- Miért nem vetted meg a hajzselét? Mi bajod van?

- Semmi! – vágta oda és beállt a villamos megállóba.

- Látom! Majdnem szétpukkadsz! Mi bajod?

- Semmi! Mondtam már, hagyjál békén!

- Nem tettem semmi rosszat! A zselé miatt vagy mérges?

- Nem!

-  Akkor?  –  faggatta,  miközben  felszálltak  az  éppen  beálló
szerelvényre.



- Felháborító, amit művelsz! Órákig válogatsz, és nem veszel
semmit! – ingatta a fejét, és végre ránézett a gyerekre.

-  A boltok azért  vannak,  hogy válogassunk!  Minek annyiféle
gyártmány, és márka, ha nem kereshetem meg a nekem megfelelőt?

- Jó, ez igaz, de azért mégis vehettél volna egyet! Az eladók nem
szeretik az ilyen vevőket!

- Kit érdekel? Ők vannak értem, nem én őértük! Ne gondolkodj
már ilyen régimódian!

- Jól van, de én többé veled nem vásárolok! Az biztos!

- Miért?

- Még mindig nem érted?

- Nem…

- Akkor hagyjuk! – legyintett a nő megenyhülten.

- Akkor térjünk vissza a feromonos hajzselére…

- Jesszum… - csapott a homlokára – Ne itt! – mutatott a teli
villamosra.

- Mi bajod vele? – nézett körül a fiú.

- Nekem? Semmi!

- Hát akkor?

- Neked még nincs szükséged arra, hogy tapadjanak rád a nők,
túl fiatal vagy hozzá, másrészt az nem a te személyes vonzerőd
miatt lenne!

- Na, ne viccelj!

- Nem biztos, hogy éppen azt a lányt csábíthatod el vele, akit
akartál! Lehet, éppen egy öregasszonyra lesz vonzóerejű! Az van



ráírva a nőket… és nő a 0- 100 évesig minden nőnemű!

- Ez igaz! Szerinted akkor még a nyolcvanéves Maris nénire is
így hat?

- Nem tudom… Nekem is van egy nőiben…

- Micsoda? Mik derülnek ki rólad? Nem is láttam, hogy zselézed
a hajad!

- Parfüm…

- Na, mesélj! Mit tapasztaltál? Miért vetted meg? Kit akartál
elcsábítani?

- Senkit…

- Akkor minek vetted meg?

- Amikor kifizettem, akkor vettem észre, hogy feromonos…

- És?

- Már nem adtam vissza, egyébként tetszett az illata!

- Megmutatod?

- Igen, ha hazamegyünk, megmutatom, de már csak egy pici van
belőle, sárgadinnyés illatú, azt nagyon szeretem!

- Azért érdekelne, milyen tapasztalataid vannak vele?

-  Nincsenek  tapasztalataim,  mert  nem  járok  sehová,  csak
dolgozni!

- És ott?

- Ott? Hát, ott volt egy…

- Jaj, tudni szeretném! – csillant fel a szeme.

- Voltak a csoportomban nagyobb fiúk, meg kisebb gyerekek,



vegyes csoport volt. Vili, a legerősebb, legvadabb gyerek, amikor
rosszkedvűen érkezett, szélesre tárt kezekkel, hassal nekitolatott a
nyolc asztalnak a harminckét székkel együtt, és eltolta! Ha nem
lépek  közbe,  lebontotta  volna  az  egész  termet.  Olyankor  a
gyerekeket is félteni kellett tőle… Nos, őt sokszor le kellett kötnöm
valamivel, hogy levezessem az indulatait. Olyankor előfordult, hogy
az  asztalnál  ültünk,  és  sárkányokat  készítettünk  bábnak,  azzal
harcolhatott,  hogy  kiélje  magát.  Aznap  is  így  volt,  akkor
használtam először az új parfümöt, amit igazából el is felejtettem.
Együtt  ültünk,  és  sárkányokat,  meg  oroszlánokat  rajzoltunk,
amikor egyszer észrevettem, hogy elmélyülten néz rám. Felnéztem
rá,  észrevette,  majd  így  szólt:  „Tudod,  hogy  milyen  szép  vagy
szemüveg nélkül?” – „Te jó ég! Mi történt? Hol vagyok?” Ijedtem
meg, és eszembe jutott a parfüm… tehát hat… a másik két fiúra
sem volt  hatástalan,  akik  együtt  rajzoltak  velünk.  Erre  ők  azt
felelték: „Csillagkirálynő vagy ebben a ruhában!”

- És te?

-  Hát én,  elszégyelltem magam, és soha többé nem mertem
befújni magam… azért van még mindig belőle.

- Akkor mire használod?

- Néha magamra spriccelem, amikor nem megyek sehová!

- Kár érte!

-  Már  olyan  mindegy!  –  legyintett  az  anya,  és  leszálltak  a
villamosról.

Hazaérkeztek,  és  megfeledkeztek  a  parfümről,  az  élet  ment
tovább, mígnem egy napon…

- Anya,  nézd csak,  mit  vettem! –  szaladt  a  fiú  kezében egy
illatszerrel.

- Mi az?



- Nem tudod? Hát feromonos hajzselé!

- Te jó ég! Minek az neked! Mondtam, hogy ne vedd meg!

- Tudod, hogy ki kellett próbáljam! Na, látod, mi van ráírva?
Szokjál  hozzá,  hogy  le  sem  tudod  majd  vakarni  magadról  a
lányokat!

- Nem kellett volna!

- Mindegy! Ne erről beszéljünk, már itt van! Ki akarom próbálni!

- Miért, hány csaj van a suliban?

- Nem sok, az osztályban csak három, azok is bányarémek!

-  Akkor  meg  miért  ez  a  zselé?  Akkor  kit  akarsz  magadba
bolondítani? Mi lesz, ha a legbányarémebb csaj fog rád bukni, hogy
fogsz tőle megszabadulni?

- Áh! Az nem lehetséges, rocker pasija van! Nem ez a lényeg,
csak  tudni  akarom,  tényleg  van-e  hatása!  Na,  most  pedig  azt
szeretném, ha te, mint nő megszagolnád, mit érzel rajta! Valóban
vonzódnál ahhoz a férfihoz, aki ilyet használ?

- Jól van, mutasd! – egyezett bele, és egy jó mélyet szippantott
az illatából – Atya ég! Fúj! Ennek férfi WC szaga van!

- Ne mondd már! – szagolta meg a fiú.

- De igen! Mondom!

- Az nem lehet! Mondd el, mit érzel! – aggódott a fiú.

- De lehet, tudod, mit érzek… mint a vasúti várótermeknél a
férfi WC-ből kiáradó szagok…

- Jó ég… lehet, hogy rossz az orrod!

- Az orrom jó! Te mit érzel, szagold meg!



-  Én,  hm…  finom  illatot  érzek,  Dani  szaga  van…  mint  a
barátomnak… - szimatolta.

- Mutasd! – szippantott bele még egyszer a nő – Fúj, khm… a
mindenit, de büdös! – fogta be az orrát eltolva magától a tubust.

- Nem lehet, hogy csak neked ilyen rossz, és másoknak meg
tetszik? Lehet, hogy a lányokra más hatással van?

- Nem tudom, de ennek férfi pisi szaga van, annyi szent! Te jó
ég! – kapott a homlokához és elrohant a hátsó szobába – Lehet,
hogy  a  parfümömnek  meg  női  WC  szaga  van,  és  én  azzal
közlekedtem?  –  hozta  elő  a  parfümjét  –  Szagold  meg!

- Hm! Ez igen, nagyon finom az illata!

- Nincs pisi szaga?

- Miért lenne? Nem tudom, mi bajod? Miért pont pisi?

- Hát… a hormonok a vizelettel is ürülnek… neked ez az illat
tetszik?

- Igen! Nagyon!

- És vonzódnál egy olyan nőhöz, akinek ilyen illata van?

- Igen, de ez nekem anya illat!

- A mindenit! Lehet, hogy évekig női vizelet illatot használtam,
és még tetszett is nekem? Jaj, és lehet, hogy nem is tudtam róla,
mások meg tudták? Hú! – sopánkodott.

- Szerinted, mit jelent, hogy a férfi illat nem tetszik neked, csak
a női? Akkor te leszbikus vagy?

- Mi????? – visította – Neked meg a férfi illat teszik, hogy-hogy
nem  érzed  ra j ta  azt ,  amit  én?  A  fér f iak  nem  tudják
megkülönböztetni a férfiillatot, nem érzi az orruk? Saját szagunkat



nem érezzük?

- Hehe, jól kikészültél eme egyszerű ténytől! – nevette a fiú.

- Hát… igen… bevallom, erre sohasem gondoltam! Tudod, mit?
Kérdezzünk meg másokat is! Például apádat,  de ne mondj neki
semmit!

- Oké!

Este  hazament  az  apa,  majd  amikor  ideje  engedte,  az  anya
megkérte, hogy menjen be a fiú szobájába.

- Nézz ide, szagold csak meg ezt… Mit érzel? - mutatta meg
neki a hajzselét.

- Hm… Finom illatot! – csettintett egyet – Egész jó, mi ez?

- Finom illatot? – lepődött meg a nő – Finom illatot?

- Igen, miért? Mi ez?

- Ez hajzselé, de nem az a lényeg! Csak… én rosszul vagyok tőle,
olyan büdös, nem bírom a szagát! Na, akkor most ezt szagold meg!
– spriccelt a kezére egy kicsit a női parfümből.

- Ennek is finom illata van! – állapította meg a férfi.

- Én ezt nem értem… - dünnyögte a nő értetlenül.

- Hogy van az, hogy amikor én azt mondom, finom illatú, akkor
neked az büdös? Folyton ellenkezel velem! – sértődött meg az apa.

- Nem, dehogyis ellenkezem, hát itt van az, hogy te férfi vagy,
én meg nő! Csupán ennyi a különbség közöttünk.

- Hát én minden esetre jót mulattam rajtatok, nekem mind a
kettő tetszik! Majd keresek valakit,  aki nem elfogult,  és nem a
családom! – nevette a fiú.



- Miért? Most mi van? – értetlenkedett az apa.

- Semmi! – legyintettek egyszerre, és nem mondták el neki az
igazságot.

A fiú  úgy döntött,  minden rossz  ómen ellenére kipróbálja  a
hajzselét, ezt közölte is az anyjával. Másnap bekente a haját, és
büszkén ment az iskolába.

Amikor hazajött, nem szólt semmit, az anyja pedig nem faggatta.
Később meglátta a  fürdőszobai  kukában a hajzselét.  Nem bírta
tovább, és bement a fiúhoz.

- Mi történt?

- Miről beszélsz? Nem történt semmi!

- Akkor mi az a piros folt a szemed alatt?

- Semmi!

- Nekem nem tudsz hazudni! Látom, kidobtad a hajzselét! Miért?

- Hát, jó… elmondom… tudod, a suliban van egy galeri, akik
eddig  észre  sem  vettek  engem!  Bár  mindig  belekötöttek
mindenkibe,  ők  a  suli  rémei,  de  velem  nem  törődtek!

- És mi köze ennek a hajzseléhez?

- Nem tudom, szerintem a kanszag harcra késztette őket! Talán
valami  fenyegetettséget  éreztek  rajtam,  mert  amikor  elmentek
mellettem egyből rám támadtak… belém kötöttek, és hatan jöttek
utánam… de az még mind semmi! Az egyik képzeld el, pofán vert!

- Micsoda?

- Igen, képzeld el, pofán vert! Olyan hirtelen, és olyan váratlan
arcul ütött, hogy én csak álltam vele szemben, és meg sem tudtam
mozdulni, nemhogy visszaadni!



- És hol vannak ilyenkor a tanárok, meg a barátok?

- Ugyan! – legyintett.

- És mi történt?

- A barátaim csak álltak döbbenten, majd felcipeltek a dirihez,
és behamzerolták a fiút… aztán mentek intézkedni… rátaláltak, és
megszidták, ennyivel megúszta azt, hogy kötözködött… de miért
van az, hogy én nem féltem, és nem is gyűlölködtem, de visszaütni
sem tudtam, annyira meglepődtem, mert nem hittem el, hogy ilyen
megtörténhet!

- Hát, igen… és ezért a hajzselét tetted felelőssé?

-  Igen,  szerintem,  van benne valami,  tényleg  feromonos,  de
mivel nem azt a hatást értem el vele, amit akartam, így nincs rá
szükségem!  –  legyintett  keserűen  a  fiú,  és  nem  akart  tovább
beszélni az ügyről.



A ház
Abban az évben a kisfalura ködös, borongós ősz köszöntött. Az

álmos mindennapok nem hoztak semmi újat, az emberek végeztek
a betakarítással, a szürettel, így már nyugodtabban húzódtak be a
vackukra,  sőt  a  korai  sötétedés  miatt  hamarabb  bújtak  ágyba.
Várták a jól  megérdemelt  pihenést,  a  bár hosszú,  de a családi
fészekben mégis meleg téli éjszakákat.

Egy  hideg,  esős,  november  végi  délutánon a  tízéves  Pisti  a
szobájában  üldögélt,  és  olvasgatott,  egyszer  csak  éktelen
sikoltozásra lett figyelmes, teljesen úgy tűnt, mintha a szomszédból
jött volna a hang. Letette a könyvet, és kirohant az udvarra, de
akkor  már  semmit  sem  hallott,  jó  darabig  nesztelenül  tovább
hallgatózott,  már  éppen  azt  hitte,  képzelődött,  amikor  újból
megütötte a fülét az iménti félelmetes visítás. A hátsó szomszéd
háza  felől  jött  a  vagdalkozás,  dörömbölés,  amit  zord  férfihang
kísért. Egy pillanatra megtorpant, meg is ijedt… majd visszament a
házba,  és  a  konyhában  tüsténkedő  édesanyjához  fordult
segítségért.

- Anya! Képzeld, Gyula bácsi ordibál!

- Micsoda? Ne beszélj zöldeket, kisfiam, az az áldott jó ember?
Na, ne! Egész életében dolgozott, soha egy hangos szava nem volt!
Az nem lehet…

- Juliska néni visítozik… - szúrta közbe a gyerek.

-  Az  már  tényleg  lehetetlen!  Mindketten  szorgalmas,  dolgos
emberek, itt élek a szomszédban már több mint húsz éve, de onnan
még  egy  hangos  kiáltást  sem  hallottam!  –  folytatta  a  hús
panírozását  –  Nem  úgy,  mint  tőlünk…

- Pedig ez biztosan Gyula bácsi hangja volt, a sikítás meg Juliska



nénié! Én hallottam! De tényleg!

- Nem hiszem el, de ha még úgy is lett volna, akkor sem illik
hallgatózni,  és  beleavatkozni  mások  dolgába!  Tudod,  kisfiam,
mindenhol  van  néha  kanálcsörrenés…  Előfordul  az  a  legjobb
házban is…

- Na, persze, ezt tudom, hallottam párszor! De ez most más, és
ha nem hiszed el, tedd le a kezedből azt a húsklopfolót, és gyere,
hallgasd meg te is!

- Mondtam már, hogy nem illik… - szabódott az asszony.

- De illik, gyere már! – kapta el a karját a fiú, és kivonszolta az
udvarra.

Azonnal  hallották  ordítozni  Gyula  bácsit  teljesen  kifordulva
önmagából,  Juliska  nénit  pedig  kétségbeesetten  visítozni,
segítségért  kiáltozni,  egy  szóval  rémes látvány fogadta  őket.

Komplett őrültnek tűnt, ahogyan a ruhája teljesen vizes lett az
esőtől, szaggatottan lógott, haja csapzottan a szemébe lapult és
éppen  azon  mesterkedett,  hogy  a  kicsi,  vékonyka,  ősz  hajú,
megtört asszonyát kikösse a diófához. Egy jó vastag kötéllel nagy
nehezen odakötözte az udvaron álló kopár, nedves diófa törzséhez,
azután a száját betömte egy sapkával, és a kendőjével megkötötte,
amit előtte durván letépett a fejéről.

-  Nem fogsz  te  engem megakadályozni!  –  hörgött  a  hatvan
körüli férfi.

A szerencsétlen asszony könnyes szemekkel, egy pulóverben,
lelkileg  teljesen  összetörve,  megadóan  kókadozott  a  hideg
novemberi  esőben.

- Jézusom! Mint egy horror film… - szörnyedt el az anya, és
nagyon megijedt a számára ismeretlenné vált férfitől.



– Ugye, hogy igazam van…

– Istenem! Mi lakozik egy emberben? – sóhajtotta.

Nem mert mutatkozni, nehogy észrevegye, és még őt is kikösse
a  végén.  A  fiát  visszafogva,  döbbenten  álltak  a  ház  sarkánál,
hirtelen azt sem tudták, mitévők legyenek. Ekkor a férfi befejezte a
kötözést,  és  feldúltan elfutott  hátra.  Megpróbáltak odaszólni  az
asszonynak, de az nem hallotta meg, csak nézett maga elé távolba
révedő tekintettel. Ekkor csörtetett vissza az úr, és egy hatalmas
csákánnyal a kezében felbőszülten el kezdte verni a ház oldalát.

-  Nem fogsz  te  engem kikészíteni!  Mit  képzelsz  magadról?
Tönkretetted az egész életem! Állandóan érted hajtottam! Miért?
Miért? – üvöltötte vöröslő fejjel – Miért? Mondd meg! Hadd halljam?
Ez hogy esik neked? Na, most felelj! Nem hallom! Mondjad már! –
ordította, és minden egyes csapással kivert a ház oldalából egy
darabot.

Úgy tűnt, hogy a házhoz beszél.

- Még mindig nem felelsz? Hát mit mondtam én neked? Te dög!
–  verte  tovább a  csákánnyal  a  falat,  majd egy hirtelen ötlettől
vezérelve  a  nagyszoba  ablakát  is  betörte,  azután  a  csákánnyal
bontotta a redőnyt.

– Te szemét! Befogod végre a pofád? Mit képzelsz, ki vagy te?

- Úristen! – kapott ajkához Petra.

– Anya… - suttogott a fiú.

– Gyere, fiam, menjünk be! – fogta meg a fiú karját, és nagy
nehezen beráncigálta a konyhába.

-  De  anya…  nem  láttad,  szegény  Juliska  nénit?  –  kérdezte
rémülten.

- Láttam… Jaj, most mit tegyek? Kinek szóljak?



- Valamit tenni kell, mentsük meg Juliska nénit! Ő mindig olyan
kedves volt velem, adott nekem cukrot, megsimogatta a fejemet, és
azok  a  finom  rétesek,  amiket  sütött…  még  a  sárgarépásat  is
nagyon  szerettem,  de  csak  miatta!  Nem  hagyhatjuk,  hogy
szenvedjen!  –  kirántotta  a  karját  az  anyja  kezéből,  és  ki  akart
rohanni - Én megyek, és kioldozom!

- Nem mész sehová! – nyúlt utána és elkapta a pulóverét.

- Akkor mi lesz, sorsára hagyjuk? – kérdezte vádlón.

- Nem, dehogy, de most nem szabad odamenned, azt hiszem,
Gyula bácsi megbolondult, hiszen ilyet sohasem tett…

- Az lehet, de nekünk tenni kell valamit!

- Igazad van! Hívom a rendőrséget! Ne menj sehová! – rohant a
telefonhoz, és tárcsázott.

- Halló! Jó napot kívánok… Kis Jánosné vagyok, a Liliom utca
10- ből… igen… egy szörnyűséget szeretnék bejelenteni… - azzal
elsorolta, amit látott. Majd néhány igen - nem válasz után egyre
lehangoltabban bólogatott, végül összetörten letette a telefont.

- Na? – kérdezte a fia.

- Semmi! Nem jönnek ki… -– legyintett csalódottan.

- Micsoda?

- Nem jönnek ki, amíg életek nem forognak kockán, amíg vér
nem folyik…

- Akkor mondd, hogy folyik!

- Nem mondhatom!

- Akkor mondj valami mást! Találj már ki valamit! Te vagy a
felnőtt! Mentsd meg Juliska nénit! – kiabálta a fiú – Bezzeg, ha apu



itthon lenne! – nézett vádaskodva.

- Tényleg! Felhívom apádat, talán még a munkahelyén van… -
mondta és azonnal tárcsázott – Szia, drágám… de jó, hogy még ott
vagy! Képzeld, mi történt… - sorolta.

Pisti eközben kiszökött meglesni, mi történik. Mire Petra letette
a telefont:


