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Testvérség
Prágát sokan a városok királynőjeként emlegetik, ami érthető, hiszen már a kilencedik században

Európa egyik legfontosabb kereskedelmi centruma, majd a vallási élet központja lett. Itt épült fel
Közép-Európa első egyeteme, mindemellett I. Károly uralkodása alatt a település Európa harmadik
legnagyobb városának egyikévé vált. A legendákkal teli város látványa mellett sem mehetünk el szó
nélkül: Többek között a macskakővel beborított kanyargós utcák romantikus sétákra hangolják az
arra látogató szerelmeseket;  a lassú folyású Moldva folyó hajósai  csodálkozva kémlelik a rájuk
magasodó Szent Vitus-székesegyház tornyait. A világ legnagyobb ősi váráról nem is beszélve, ami a
cseh királyok székhelye volt.

Na, de ennyi történelem elég is. Az én mesém nem a hely szépségeit, hanem annak kegyetlen
oldalát mutatja meg, egy ártatlan fiú szemén keresztül.

1985 nyarán végre elérkezett a várva várt szünet a Karmelitská utcai iskolában is, ahonnan szinte
áttörve az épület kapuját, zúdult ki megannyi kisdiák, egyenesen a napsütötte utcákra. Köztük volt
Rubert Novák is. A tízéves fiú mindössze tizenkét percnyire lakott innen, általában gyalog vagy
biciklivel járt szinte mindenhova. Szüleivel az első kerületben laktak, a Kisoldal városrészben, ami a
várnegyed tövében terült el. Rubertnek volt egy barátja, Miro Svoboda, akivel már totyogós koruk
óta ismerték egymást, mivel szomszédok voltak. Miro – társaihoz képest – alacsony termetű volt,
gyenge és sovány fizikuma miatt sok tanár kivételezett vele, nem követeltek annyit tőle, mint a
többiektől, ezért páran nem kedvelték őt. Ruberttel testvérként nőttek fel és szerették egymást.
Mindent együtt csináltak: egy iskolába jártak, együtt tanultak, bicajoztak. Egyik kedvenc helyük a
Havlichkova  utcai  fagyizó  volt,  minden zsebpénzüket  ott  költötték  el.  Egyrészt  azért  szerettek
idejárni, mert az óváros szívében volt, mindössze húsz percbe telt odatekerni, másrészt mert itt volt
a legnagyobb fagylaltválaszték a városban. Kedvencük a csokifagyi volt, egymást kinevetve nyalták
le a kezükről a ráolvadt csokit a hőségben, télen pedig a forró kakaót szürcsölték dideregve.

Az idei vakáción a két jóbarát első útja a Kampa sziget volt, annak is az északi, lagúnás fele, ahol
pecáztak a földön heverő ágakkal, kavicsokkal kacsáztak, és még úsztak is néha, bár nem szabadott
volna, főleg, hogy Miro nem volt valami jó úszó. Erőtlen alkata miatt sokan rosszindulatúan azt
sustorogták a háta mögött,  hogy nem éri  meg a felnőttkort.  Közel volt  már az este,  de a fiúk
belemerültek a csevejbe; arról diskuráltak, ki mi lesz, ha felnő.

Rubert: Híres kerékpárversenyző leszek! Minden arany serleget megnyerek, meglásd!

Miro: Apád úgysem engedné! Ő azt akarja, dolgozz a nyüves Fazekas boltjában.

Rubert szülei, mindketten a fazekas mesterséget űzték, és amint összeházasodtak nyitottak egy
kis üzletet a Říční utcában, ami fölött kialakítottak egy lakrészt is. Reménykedtek benne, hogy majd
egyszer fiuk átveszi a boltot, de Rubertet kirázta a hideg már az ötlettől is.

Rubert: Nem hagyom, hogy a szüleim beleszóljanak az életembe!

Miro: És mégis, mit teszel ellenük? Beagyagozod őket?

Rubert: Haha, aztán megsütöm őket a kemencében és a kirakatba állítom testüket teleaggatva az
ocsmány kancsójukkal!

Nevetgéltek folyamatosan.



Miro: Ha te versenyző leszel, akkor én leszek az edződ.

Rubert: Te, edző? Aki a tornaóra alól is fel van mentve? Ha csak felülsz a bringádra, már fulladsz!

Miro: Nem nekem kell tekerni, hanem neked, én csak diktálom a tempót. De lehetnék profi
úszóbajnok is.

Rubert: Persze, én meg járhatnék a nyomodban, mentőövvel a kezemben. Nem, nem! Inkább
legyél aktakukac, az való neked, a semmi mozgás!

Addig-addig szőtték-fonták jövőjüket,  míg rájuk esteledett.  Jobbnak látták,  ha felkerekednek,
nehogy a  szüleik  aggódjanak.  Hazafelé  úton a  Szent  Vitus-székesegyház előtt  haladtak el,  ami
Rubertet mindig megrémítette. Prága gótikus szentélye telis-tele volt vízköpőkkel, amik a magasból
figyelték a város nyüzsgését. Az emberek többsége nem törődött ezekkel a kőfaragványokkal, de
Rubert akárhányszor arra tévedt, ami gyakran előfordult, riadtan nézte ezeket a démoni alkotásokat,
a látvány szinte megbabonázta őt.

Rubert: Nézd azokat a ronda képüket! Mintha valami gonoszságra készülnének!

Miro: Nem tudom, miért zavarnak téged, hiszen kőből vannak, ráadásul elég magasan, alig látni
őket.

Rubert: Olyan, mintha meg akarnának támadni.

Rubert  megborzongott  kicsit,  és  le  sem  vette  szemét  a  vízköpőkről,  mialatt  beszélt,  majd
kiugrottak a gödrükből, úgy meredt rájuk.

Miro: Háhh, tudom már! Ők a templom házőrzői, és jaj annak, aki bemerészkedik, vigyázz, mert
harapnak!

Rubert: Jaj, Miro, te sosem tudsz komoly lenni!

Miro: Ráérek még komolynak lenni, az a felnőttek dolga, még sok időm van addig!

Azzal nekilódultak, hogy még vacsorára hazaérjenek.

Rubert a ház melletti garázshoz érve, leparkolta a bringáját, és már nyitott is be az ajtón, ami
fölött  ez állt:  “Novák fazekasműhely.” Kis csengő jelezte az ajtó nyitásakor,  hogy bejött  valaki.
Rubert utálta ezt a hangot, épp eleget csengetnek az iskolában is, nem hiányzik neki még itthon is. A
konyhába érve, finom illatok terjengtek, és megterített asztal várta az éheseket.

Anyuka: Hol voltál eddig, kisfiam?

Rubert anyja, aki sürgött-forgott az asztal körül, ha valaki ránézett, elszédült, pedig ráfért volna a
pihenés, ugyanis mindenórás kismama volt.

Anyuka: Még jóapád is hazaért előtted.

Rubert: Elmókáztuk az időt Miróval a szigeten.

Anyuka: Kicsikém, értem én, hogy szünet van, de kérlek, ne töltsd minden idődet távol itthonról,
nemsoká  kistestvéred  lesz  és  segítened  kell.  Apádnak  dolgozni  kell,  nem  fog  tudni  velünk
foglalkozni.



Rubertet hidegen hagyta kis húga érkezése, inkább nyűgnek tartotta, ami csak megnehezíti majd
életét, kezdve azzal, hogy otthon kell maradnia, míg mások kint játszanak.

Rubert: A nagymama is tudna segíteni.

Próbálkozott a fiú más megoldást ajánlani, erre apja meglegyintette hatalmas kezével Rubert
fülét, és lehordta, amiért ki akar bújni a feladat alól.

Apuka: A nagymama már öreg, nem bírja úgy a strapát, mint amikor nálad kellett a segítség.
Igenis, itthon maradsz és gondoskodni fogsz a húgodról, amíg a boltban vagyunk!

Jelentette  ki  apja  szigorúan.  Rubert  szomorúan,  de  szófogadóan  bólintott,  és  csendben
elfogyasztotta vacsoráját. Szobájában mérgelődve aludt el, azon gondolkodva, hogy még meg sem
született  testvére,  már csak a baj  van vele.  Ugyanez történt  egyik iskolatársával  tavaly,  a  téli
szünetben. Igencsak nagy hó esett akkor, ami előtte nem nagyon volt jellemző, mindenki izgatott is
volt emiatt. Amíg a többi gyerkőc hógolyózott, meg szánkózott a szabadban, addig neki az öccsét
kellett pesztrálni a koszos és büdös pelenkák szagát elviselve. Máig irigykedve hallgatja társait,
hogyan élvezték ki a hó adta lehetőségeket, és sajnálja, hogy lemaradt róla.

Másnap reggel verőfényes napsütésben kelt a Novák család, úgy tűnt, jó lesz ez a nap is Rubert
számára. Be is eredt a konyhába, hogy jól megtömje hasát, mert ki tudja, mikor fog hazaérni ezen az
estén is. Nagymamáját találta ott, kávét iszogatva, aki jó hangosan üdvözölte unokáját, akár az egész
környéket is fel tudta volna kelteni hangja erejével.

Nagymama: Szervusz, fiam! Hogy telt a szabad nyár első napja?

Érdeklődve kérdezte unokáját a nagyi, de mire Rubert válaszolhatott volna, már folytatta saját
mondandóját.

Nagymama: Olyan rég voltál nálam, már a szomszédok azt gondolják, elvitt az ördög, de én
mindig megnyugtatom őket, hogy az én fiókám nem adja olyan könnyen magát!

Rubert csak mosolygott, és ígérte, igyekszik majd többet látogatni a jövőben. Közben anyja is
csatlakozott hozzájuk.

Anyuka: Mi járatban erre, anyuskám?

Nagymama: Á,  drága lányom újabb temetésre kellett  jönnöm. Az én koromban már a halál
szervezi a programokat, azt sem tudom néha, épp kit temetnek, de hát mindig hívnak, én meg
megyek, nehogy sértődés legyen belőle.

Rubert  nagymamájának  hatalmas  baráti  köre  volt.  Fiatalkorában  is,  majd  később,  idősebb
korában  is  mindig  kereste  a  társaságot.  Eljárt  különféle  programokra:  főzőtanfolyam,
varrótanfolyam,  pókerestek,  táncestek,  bárhová,  ahol  emberekkel  ismerkedhetett.  Szinte  egész
Prága lakosságának ismeretségét a magáénak tudhatja.

Nagymama: A katedrálisban lesz a megemlékezés, gondoltam, előtte beugrom hozzátok.

Rubert: Ki nem bírom állni azt a helyet!

Mamája dorgáló tekintettel  fordult feléje és arra intette a fiút,  hogy igenis tisztelje a város
főtemplomát, már csak azért is, mert ő az egyik leszármazottja e gótikus építmény tervezőjének, aki
a nagy királyokkal együtt nyugszik ott.



Nagymama: Többet kéne eljárnod oda, hátha szorulna beléd egy kis áhítat.

A Novák család, bár keresztény volt, nemigen gyakorolta a vallást.

Nagymama: Ha elég időt töltesz a székesegyházban, lehet érezni a nagy uralkodók szellemének
jelenlétét. Általuk erőt, bátorságot gyűjt az ember.

Rubert kétségbeesve tekintett édesanyjára, hadd mehessen útjára, nem akarja hallgatni mamája
prédikálásait. Anyja bólintott fiának, kis mosollyal a szája sarkán.

Anyuka: Édesem, menj el a boltba és hozz egy kis sajtot, meg kenyeret.

Rubert fel is pattant, szaladt ki a házból, persze útba ejtve barátját, Mirot. Elregélte neki, miket
hordott össze a nagyanyja és már alig várta, hogy eljöhessen hazulról.

Miro: Szóval a halott ősöd együtt bandázik a halott királyokkal? Ilyet még nem pipáltam! És mivel
ütik el az időt? Együtt festik a rózsaablakokat?

Kérdezte Miro, hasát fogva a nevetéstől.

Rubert: Ne legyél tuskó, inkább sajnálj, hogy ilyen családom van.

Miro:  Jól  van,  de  ha nem baj,  majd  egy óra  múlva sajnállak  meg,  mert  most  dolgom van,
segítenem kell apámnak, megint bedöglött a tragacsa.

Ruben: Megszabadulhatna már tőle, csak a baj van vele.

Miro: Á, tudod milyen, rajta nem foghat ki egy motorbicikli, majd ő megmutatja, ki a főnök!

Ruben: Haha, igen, ismerős, na mindegy, nekem is mennem kell, akkor a szigeten egy óra múlva?
Csobbanunk egyet a Moldvába és versenyt úszunk, amit úgyis megnyerek!

Miro: Jól van, jól van.

Mindenki ment a saját dolgára. Hazaérve Rubert megnyugodva látta, nagyija már nem rontja ott
a levegőt, indult is szobája felé, amikor is anyja keserves hangjára lett figyelmes a fürdőszobából.
Odalépett hozzá és látta arcán a kínt, ami a fájdalomtól gyötri, lába között meg valami tócsa terült
szét.

Anyuka: Azonnal be kell mennünk a kórházba! Jön a baba!

Rubert apja után kiabált,  de az nem volt otthon, el kellett mennie festékért az edényeknek.
Összeszedte magát és az anyját, majd betaxiztak a kórházba. Egy óra múlva apja is ott termett és
együtt várakoztak. Rubertnek hirtelen eszébe jutott, mit beszélt meg Miroval, szólt is apjának, hogy
várja barátja a folyóparton, de az nem engedte fiát sehova.

Apuka: Itt maradsz, ha én azt mondom, a család fontosabb, mint valami nyikhaj kölök, majd
hazamegy, ha látja, nem vagy ott.

Ezzel le is zárták a témát, bár Rubert nem értette, miért kell neki is ott üldögélnie teljesen
feleslegesen,  hisz nélküle is  meg tud születni  az a gyerek.  Négy óra,  az unalomtól  gyötrelmes
várakozás után, végre jött egy orvos, aki közölte, megszületett a kislány. Rubert rohant is volna már
barátjához, hátha még ott találja a parton, de apja útjába állt.



Apuka: Majd, ha kitakarítottuk a házat, mire anyádék hazaérnek, rend legyen, akkor mehetsz
játszani, addig nem!

A fiú csalódottan állapította meg magában, hogy ennek a napnak is annyi, és Miro biztosan
haragszik amiatt, hogy nem volt vele és még csak nem is szólt neki, na de majd holnap kiengeszteli.

Reggel  korán ott  volt  Miroék ajtaja előtt,  zsebében egy halom édességgel,  hogy azzal  majd
kárpótolja barátját a tegnapi mulasztása miatt. Nyomban be is csöngetett, amikor is egy nagyon
ijesztő látvány fogadta, hátra is lépett egyet rémületében. Egy nő nyitott ajtót, feldagadt arccal,
véreres szemmel és remegő testtel, megtörten. Pajtása édesanyja volt, akinek hulla sápadt színe
csak még jobban rontott kinézetén.

Svobodáné asszony: Jaj, Rubert! Kicsi Rubert! Hol van az én drága gyermekem? Hol van Miro,
mondd meg kérlek!

Rubert értetlenkedve állt az asszony előtt és csak hebegett-habogott, hogy megszületett tegnap a
húga és utána otthon kellett segítenie a házimunkában, nem is látta egész nap Mirot, miután reggel
elváltak egymástól. Ezután odalépett a zokogó nő idősebbik fia, Jan, és felvilágosította Rubertet,
hogy öccse tegnap nem ment haza. Mivel tudták, hogy a folyópartra ment, ezért este, amikor a
keresésére indultak, oda mentek először. Szörnyülködve látták, hogy a gyerek sehol, csak a ruhái és
kiscipője hevert a parton. Az első gondolatuk mindjárt az volt, hogy a folyó áldozata lett, hívták is
azonnal a rendőrséget, akik egész éjjel keresték, de nem jártak sikerrel.

Svobodáné asszony: Miért nem voltál mellette?

Kérdezte sírástól eltorzult arccal Miro anyja, de Rubert bénultan bámulta tovább, nem akarta
elhinni,  hogy  barátja  nincs  többé.  Jan  elköszönt  a  fiútól  és  visszakísérte  anyját  a  házba.
Kimondhatatlan volt az az érzés, ami Rubertet fogta el, vegyesen keringett benne a bánat Miro
miatt, a lelkiismeret saját maga miatt, és a gyűlölet a még csak egy napos húga miatt. Hirtelen az
jutott eszébe, ha nincs a baba, ez most nem történt volna meg. Lóhalálában indult legjobb barátja
kutatására, és egyre csak azt szajkózta magában, hogy NEM LEHET baja Mironak!

Rubert  egész  álló  nap  a  biciklijén  száguldva,  kétségbeesetten  kereste  barátját,  kisírt  vörös
szemmel kiabált Miro után, abban a reményben, hogy kap választ. Apja viszont fia után kajtatott,
miután nem ért haza vacsorára sem. A fárasztó és őrjítő rohangálás végül véget ért, mikor Rubert
apja végre rátalált fiára a Kampa szigeten, ott, ahol eltűnt a kis Miro. Fia megtörten, fejét térdei
közé húzva hullajtotta könnyeit.

Apuka: Fiam! Rubert, egész idő alatt téged kerestelek, nézz rám, kérlek.

Rubert lassan felemelte fejét, zilálva, és csak annyit szólt: Az én hibám!

Apja próbálta vigasztalni, de hiába.

Apuka: Badarság lenne magadat hibáztatnod, az élet olykor igazságtalan, Mironak, az Isten tudja
csak, miért, csak ennyi dolga volt ezen a világon…

Rubert: Ne beszélj úgy róla, mintha halott lenne, még előkerülhet!

Apuka: Fiam… Megtalálták a barátod testét pár órával ezelőtt… Holtan. Jan, a bátyja értesített
engem, azt hitte, téged is otthon talál, azóta kajtatok utánad. Az egyik kikötőben a Ludvik rakpartnál
leltek rá Mirora. Őszintén sajnálom.



Rubert pupillája kitágult, mint a prédára leső vadállatnak, kiverte a víz, szíve egyre gyorsabban
kalapált, elkezdett forogni vele a világ, végül apja karjaiba omlott ájultan.

Másnap reggel Rubert egy gyerek bömbölésére ébredt, hirtelen azt sem tudta, hol van, mi a
valóság, és mi az álom. Kivánszorgott a konyháig, ekkor látja anyját, karján a babával. A baba! Az a
nyavalyás újszülött tehet mindenről! Fortyogott magában.

Anyuka: Jó reggelt kicsikém. Ő itt a kishúgod Krissa, köszönj neki szépen.

Rubert csak állt némán tovább.

Anyuka: Hallottam apádtól, mi történt, rettenetesen sajnálom. Erősnek kell lenned, az élet megy
tovább a maga útján, Miro most jó helyen van, ne aggódj, és a legfontosabb, hogy nem a te hibád
volt!

Rubert: Ne aggódjak? Komoly? Miro még csak tíz éves volt, úszóbajnok akart lenni, itt mindenki
csak lenézte és szánta őt kicsisége miatt, és most, hogy meghalt, te is csak ezzel a hülye babával
jössz nekem! Naná, hogy nem az én hibám a halála, hanem ezé a kis nyavalyás bömbölőé, ha ő nem
lenne, ez most nem történt volna meg!

Fakadt ki anyjára, erre apja megfogta Rubert karját jó erősen és követelte, kérjen bocsánatot
édesanyjától most rögtön. A fiú kitépte apja karjaiból magát és kirohant a házból.

Anyuka: Rubert! – kiáltott utána anyukája, de vissza se nézve pattant fel bringájára és tekert,
amíg a lába bírta.

Igazságtalannak érezte, hogy minden húga, Krissa körül forog, egyáltalán nem érzett szeretetet a
kis jövevény iránt. A méregtől nem is látta, merre hajtja lába, de egyszer csak megállt. A Szent Vitus
előtt állt meg, ott, ahol mindig félelemmel a szívében haladt el, amilyen gyorsan csak lehetett. Most
is egy furcsa érzés fogta el, mintha valaki bámulná őt, felnézett a régóta utált vízköpőkre, és mintha
most még ocsmányabbak lettek volna: kitátott szájukból kilógó nyelvvel meredtek a fiúra, mintha le
akarnák  hányni.  Az  egyiknek  emberi  alakja  volt,  a  másiknak  állati,  a  harmadiknak  mindkettő
vegyesen. Volt szárnyas figura is, és olyan, amelyik kezében valamilyen éles szerszámot tartott.
Rémes gondolatai támadtak Rubertnek ezektől a kőarcoktól, az jutott eszébe, bár életre kelnének és
bosszút  állnának  barátja  halálán.  Abban a  pillanatban  egy  fuvallat  felkapta  sapkáját  a  fejéről,
egyenesen berepítve a templomba. Utánaeredt nyomban. Ott találta magát a sötét Vitus közepén,
amikor is  egy suttogásra figyelt  fel  a  semmiből.  Körbenézett,  de nem látott  egy lelket  sem. A
suttogás egyre csak hangosodott, mondta a magáét:

-  Igazságtalanság,  halál,  bosszú,  Krissa  –  egyre  csak  ezeket  ismételte  a  hang,  ami  sötét
gondolatokat ébresztett fel a fiúban kis húga ellen.

Rubert megijedt, ezért jobbnak látta onnan továbbmenni. Folytatta útját egyenesen a kikötőig,
ahol megtalálták barátját. Órákig gubbasztott ott és nézte a vizet. Haragudott a folyóra, amiért
elvette tőle testvér-barátját és csak azokra a hangokra tudott gondolni, amik a templomban szóltak
hozzá: „Igazságtalanság, halál, bosszú, Krissa”. Úgy érezte, tennie kell valamit, képtelen ugyanúgy
folytatni életét, ahogy eddig. Miro nélkül nem fog menni, kivéve talán, ha büntetést kap az, aki
felelős  a  történtekért.  Hiszen  mindenhol  csak  ezt  hallani,  az  iskolában:  „Nincs  kész  a  lecke?
Büntetésből  tovább  bent  maradsz  órák  után”.  Vagy  otthon:  „Nem raktál  rendet  a  szobádban?
Büntetésül elzárom a biciklidet egy hétre”. De még a templomban is: “A gonoszokat megbüntessék, a
jókat pedig kitüntessék”.

Rubert: Meg fogom büntetni őt!



Motyogta halkan, azzal fogta magát és elindult hazafelé.

Otthon halálra aggódták már a szülők magukat, el sem tudták képzelni, hol keressék fiukat,
ráadásul a hatóságoknak sem szólhattak, mivel nem telt el a 24 óra. A nagymama is jelen volt, hogy
megnyugtassa lányát.

Nagymama: Ne félj kincsem, minden rendben lesz. De remélem, ha előkerül a kis nyavalyás,
elfenekelitek a jóbottal! Majd abból megtanulja, hogy többé ne hozza a frászt a családra!

Anyuka: Jaj, anyám, ne kezdd még te is!

Ekkor belépett az ajtón a férje, de egyedül volt, Rubert sehol, pár perc múlva viszont belépett a
fiú is, nagy komorsággal az arcán.

Apuka: Hol voltál, fiam? Már majd, megevett az ideg minket, azt hittük valami bajod esett! Meg
ne merd próbálni még egyszer, hogy elszöksz, mert akkora balost kapsz, hogy a jobbos adja a
másikat.

Emelte fel két kezét, de felesége nem hagyta, beküldte szobájába Rubertet, hogy majd később
beszélgetnek, addig próbálta csitítgatni férjét és anyját is, hogy értsék meg, most nehéz időkön megy
keresztül a gyerek. Rubert csendben haladt szobája felé, amikor meglátta kishúgát a kiságyban
aludni. Odament hozzá, és fölé hajolva vizslatta a kis emberkét, gyűlölettel a szívében. Percekig
nézte, már-már nem is embernek látta, inkább valamiféle szörnynek, egyszer csak odahajolt hozzá és
súgott valamit neki:

Rubert: A te hibád!

Azzal egy jó nagyot belecsípett a kicsi combjába, még foltot is hagyott keze nyoma.

Krissa erre gúnyosan és harsányan nevetni kezdett, mintha csak megcsiklandozták volna, ami
Rubertet még jobban feldühítette. Anyja sebtében odarohant hozzájuk, de fia addigra már nem volt
ott. Novákné asszony felkapta babáját, próbálta nyugtatgatni. Körülnézett és meglátta Rubertet, aki
szobája ajtajában állt, olyan rideg tekintettel, amilyet még a filmekben sem látott azelőtt.

Anyuka: Rubert, mi történt itt?

Kérdezte kétségbeesetten az asszony, de a fiú válaszul rácsapta az ajtót… Pár órával később az
anyuka benyitott fia szobájába. Látta, hogy ott ül az ágya közepén könnyes szemmel, és csak bámul
maga elé.

Anyuka: Rubert kicsim, hogy vagy? El sem tudom képzelni, hogy most mit érzel, de csak remélni
tudom, hogy hamarosan megbékél a lelked, és nem taszítasz el magadtól. Tudom, hogy a baba körül
forog most minden, még ebben a tragédiában is, de meg kell értened, hogy most a mi családunk a
legfontosabb. Emlékezzünk halott szeretteinkre, de foglalkozzunk az élőkkel, Miro sem akarná, hogy
itt búslakodj egész nyáron.

Rubert csak szipog tovább.

Anyuka: Hogy tudnálak jobb kedvre deríteni? Tudom már, sütök neked palacsintát, attól mindig
felvidulsz, igaz?

Fia nem mondott semmit csak bólogatott, így anyja szorosan magához ölelte, puszit nyomott
homlokára, és ment is a konyhába, munkához látni.



Rubertet éjjel rémálom gyötörte: a rusnya vízköpők zaklatták nyugalmát, körbevették őt, nem
engedték elmenni és egyre csak a húga nevét kántálták egyre hangosabban és hangosabban, majd
hirtelen a folyóparton találta magát, ahol Miróval szoktak játszani. Hirtelen az addig nyugodt, lassú
víz egyre nagyobb sebességgel kezdett morajlani, és hatalmasra dagadni, kitört a folyó medréből,
egyenesen rá Rubertre, majd Miro holtteste borította be őt, akinek a színtelen szeme egyszeriben
kinyílt, és beszélt barátjához:

- Hol voltál? Miért nem voltál itt? – közben vizet okádott ki. Rubert csak azt kiabálta:

- Bocsáss meg, bocsáss meg! – majd rögvest felébredt, izzadtan, feldúltan. Ahogy szétnézett, se a
vízköpők, se Miro nem voltak sehol, kezdett szíve ritmusa enyhülni, de aludni már egy percet sem
tudott. Egyfolytában azon járt az esze, hogyan álljon bosszút, mi lehet egy újszülött babának a
legnagyobb büntetés?

Rubert: Hát persze, az anya hiánya! – pattant ki Rubert megtébolyult fejéből.

Következő reggel Rubert anyja minden lépésénél ott volt, nem hagyta egyedül egy másodpercre
sem, bármi áron meg akarta akadályozni, hogy Krissával foglalkozzon: kezdve, hogy már hajnalban
kikapcsolta a babyőrt, ezek után arra vetemedett, hogy ennek az ártatlan kis teremtésnek bekösse a
száját, hogy ne tudjon hangot adni később. Mindeközben húga démoni szemekkel bámult Rubertre,
lenéző vigyorral éreztetve, hogy úgysem fog sikerülni terve. A méregtől elvakultan zárta be a kislány
szobájának ajtaját. Kidobott pár holmit, amire egy babának szüksége lehet: cumisüveget, cumit,
pelenkát, egy-két ruhát is. Novák anyuka még örült is, hogy nem kellett hajnalban haptákban állnia
lánya felett, de már indult is a kicsi szobája felé, hogy megnézze, mi van vele, abban a pillanatban fia
elé vágott.

Rubert: Már ránéztem, édesdeden csicsikál, jobb, ha nem kelted még fel. Csinálj nekem kérlek
reggelit, de bőségeset: tojással, szalonnával és frissen facsart narancslével, kérlek, anya csak te és a
főztöd tud engem megnyugtatni.

Bár anyja nem értette, miért kelt fel fia ilyen korán, nem tudott nemet mondani neki, meghát
miért ne bízott volna meg a saját fiában? Örömmel nyugtázta, hogy Rubert végre megbékélt húgával.
Akárhányszor anyja elindult volna a baba irányába, Rubert mindig kért valamit: egy kis gyümölcsöt,
egy kis tejeskávét, de mikor már nem fért több étel, ital a gyomrába, akkor el kezdte fájlalni a hasát,
kért egy kis simogatást. Édesanyja türelmesen gondoskodott fiáról, de már kezdett aggódni Krissa
miatt, hiszen már egy órája csak Rubertet pesztrálja és a lány még egy hangot nem adott ki magából.
Ránézett a babyőrre és látja, ki van kapcsolva és pár babacucc is eltűnt, fejéhez kapva rohant a lánya
ajtajához, de mikor odaért, döbbenten állapította meg, hogy zárva van, nem tud bejutni kicsikéjéhez.
Rángatta a kilincset, rémülten kiáltott fiának, hogy hozzon segítséget, ekkor meghallotta a baba
ordítását, már szinte rekedt volt, erre az anyuka már sírva könyörgött, hogy valaki segítsen neki és
hirtelen az ajtó kinyílt. Rubert állt ott kezében az üvöltő gyerekkel (valószínűleg kirohant a házból,
azután az ablakon mászott be hozzá).


