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Minden jog fenntartva!

Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott.

Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még
nem olvasta.

Szüleimnek, testvéreimnek, akik bíztak bennem.

Nagyszüleimnek, akik egész életemben segítettek.

Prológus
Tisztázzunk  néhány  dolgot!  Fontos  egy-két  lényeges

információt megbeszélnünk, ha tényleg ennek a könyvnek az
olvasásába kezdesz. Mert ezt a könyvet nem fogod szeretni.
Sőt, egyenesen gyűlölni fogod. Utálod majd minden oldalát,
hányingered lesz  minden lapjától,  és  mégsem tudod majd
letenni. És nem érted, miért.

Ki nem állhatod majd ezt a könyvet, pedig nem rossz, nem
követhetetlen, de még csak nem is gusztustalan. Nincs tele
nyelvtani  hibákkal,  tárgyi  tévedésekkel  vagy  idegen
szavakkal. Ez a könyv csak valódi. És valószínűleg ezért nem
fog tetszeni. Nincs herceg fehér lovon, nincs királylány és
nincs fele királyság sem. Csak szürke, hétköznapi patkányok
vannak, a maguk hétköznapi gondjaikkal, nyűgjeikkel. Persze



van történetük, céljuk, de fel kell készülnöd az életre. Mert itt
nincs  más,  csak az  élet.  Annak ellenére,  hogy egy fikciót
tartasz a kezedben, az olvasottak ugyanúgy megeshetnek a
mel letted  ülő  utassal  a  buszon  vagy  a  kedvenc
pénztárosoddal a közértben. Vagy a háziorvosoddal. Vagy a
futópartnereddel.  Vagy  a  pároddal.  Vagy  valamelyik
rokonoddal.  Vagy  éppenséggel  veled.  Na  ezért  nem  fog
tetszeni  ez a  könyv.

Nos, felkészültél erre a könyvre?

 

Biztos?

 

Ez volt az utolsó lehetőséged, mert akkor most elmesélem
neked ezt a történetet.

 

Figyelsz?

 

***
 

Zivarosnak egyetlen játszótere van csak. Nem nagy falu,
sőt inkább kicsinek mondható. S mint minden kis faluban, itt
is kevés ember él. Ez logikus. Ennek a kevés embernek pedig
alig van munkája, megélhetése, mert nincs hol dolgozniuk.
Sokan napszámból élnek egyik napról a másikra.  Van, aki
kocsmát vezet, van, aki a boltban eladóként keresi a kenyerét.



Persze Zivarosban is van egy réteg, akinek megy a szekér,
igaz ez egy szűk réteg. Már csak azért sincsenek sokan, mert
keveseket  engednek  maguk  közé,  és  mert  a  többi
nyomorultból tartják fenn magukat. A környékbéli nagyobb
városokban  minden  fontosabb  helyen  figyelmeztető
reklámokat,  ha  úgy  tetszik  társadalmi  célú  hirdetéseket
helyeztek el ellenük. Óriásplakátok, fényújságok, szórólapok
hirdetik: Óvakodj az uzsorakamattól! Szóval Zivarosban ezért
nem is vállalnak sok gyereket. Már, ha van némi felelősség
érzetük. Épp ezért elegendő egyetlen játszótér is.

Ilyenkor,  nyáron pedig a falu összes gyereke itt  gyűlik
össze  napközben.  A  tinik  itt  bandáznak;  nevetnek,
pletykálkodnak, csókolóznak, s elámulva hallgatják annak a
társuknak az élménybeszámolóját, aki kivételes helyzeténél
fogva kijutott Zivarosból nyaralni egy-két hétre.

A kisebbek fogócskáznak, bújócskáznak, birkóznak. A még
kisebbek-  semmit  sem  sejtve  az  élet  valódiságáról-
homokoznak.

Úgy déltájt, mikor a nap a legmagasabban van, a tölgyfa
lombjai között szűrt napfény szűrődik a páros hintára. Ebben
a hintában lógatta a kiskrapek a lábait – fehér, frottír zoknis
lábfejére húzott szandáljait bámulva-, egyedül, ahogy mindig
is  szokta.  Hozzászokott  már,  hogy senki  sem játszik  vele;
olyan  mintha  itt  sem lenne.  Nem tudja,  hogy  miért  nem
szeretik őt, de már nem is tartotta fontosnak. Bár biztos volt
benne,  hogy  köze  van  ahhoz,  az  apja  mindenkivel
összeveszett a faluban, és majdnem mindenkinek tartozott is
kisebb- nagyobb összegekkel.

Tekintetét most az égre emelte, s behunyta szemeit, hogy



még jobban érezze a  kellemes napsütést  az  arcán.  Szinte
érezte, ahogy az arca belepirul a Nap meleg sugaraiba, és
annak  ellenére,  hogy  csukva  volt  a  szeme  narancssárgás
fényt látott. Tudta, ha majd kinyitja a szemét, akkor színes
pontokat fog mindenfelé látni. Arra gondolt, hogy milyen jó
egy kicsit távol lenni az otthon bajaitól, bár Anyut sajnálta,
azért örült, hogy neki nem kell oda haza lennie.

 

-  Vigyázz,  nehogy  hátra  ess!  –  szólt  valaki  mellette.
Kinyitotta  a  szemét,  és  a  hang  irányába  fordította  fejét.
Azokon a  bizonyos  színes  foltokon keresztül  egy  vele  egy
idős-  úgy  négy  év  körüli-,  farmerdzsekis,  sárga  pólós  fiút
látott.

- Te ki vagy? – kérdezte meglepetten. – Sosem láttalak
még itt.

- Új vagyok. Nem ismerek még itt senkit. Te miért nem
játszol velük? – intett a fejével a gyerekhad felé. – Te is új
vagy?

- Nem. Csak nem szoktak velem játszani. – hajtotta le a
fejét szégyenlősen.

-  De  miért?  –  kérdezte,  de  érezte,  hogy  erre  nem
akaródzik válaszolni. - Én játszok veled. Hogy hívnak?

A kissrác bizonytalanul elmosolyodott, de azért válaszolt a
kérdésre.

Ezzel pedig úgy tűnt, hogy egy barátság vette kezdetét.



1. fejezet
 

Rothadó hal  bűze  csapta  meg az  orrát.  Erre  a  szagra
nyitotta ki a szemét. Iszonyatos fejfájás lett úrrá rajta, amint
felült.

Ervin körülnézett, s Esztit kereste maga mellett, de csak
egy fekete szemeteszsákot látott. Körbeforgatta a fejét, de
nem a saját lakását látta. Balra egy óriási vasajtó volt, amin a
helyi graffiti banda hagyta lenyomatát. Ezek bandák olyanok,
akár a hiúzok; amerre járnak, megjelölik a területüket, hogy
a másik banda láthassa, hogy baj lesz, ha itt akarják megvetni
a  lábukat.  Ha  előre  nézett  csak  egy  csatornagőzbe
burkolózott  betonfalat  látott.  Felkelt,  nagyon  lassan,  mert
gyengének érzete lábait, s megfordult. Ekkor látta csak meg
a kiutat a sikátorból.

Mert ekkor vált világossá számára, hogy egy sikátorban
tért magához. De fogalma sem volt róla, hogy hogyan került
ide. Mint ahogy az elmúlt időszakban annyi minden másról
sem. A legutóbb például valaki feldúlta a lakását, míg otthon
aludt. Nem vittek el semmit, de a legfurcsább az egészben,
hogy  ő  semmit  sem  hallott.  Végig  aludt.  Pedig  akkora
felfordulást,  mint  ami  volt  nem  lehet  halkan  csinálni.  Ő
mégsem  hallott  ebből  semmit.  Eszti  ki  akarta  hívni  a
rendőrséget, de Ervin nem látta értelmét. Ervin arra ébredt,
hogy  Eszti  kopog  az  ajtaján.  Ekkor  vette  észre  a  rumlit.
Együtt végignéztek mindent, és semmi sem hiányzott. Ervin
ezért nem akarta kihívni a rendőröket, meg nem is valószínű,
hogy kijöttek voltak, hogy felesleges papírmunkát csináljanak



maguknak.  Eszti  persze nagyon megrémült,  és nem értett
semmit. Ahogy Ervin sem.

Végignézett  magán,  s  dühösen,  kénytelen-  kelletlen
nyugtázta,  hogy pizsamában van.

Hát  ez  remek!  Alvajáró  lettem!-  cikázott  át  agyán  a
gondolat. – De hol vagyok pontosan, és mit csinálhattam az
éjszaka folyamán?

De  akármilyen  kényelmetlenül  is  érezte  magát  a
pizsamájában, ki kellett lépnie a sikátorból, hogy felmérje,
merre is van és, hogy hogyan jut haza. Minden erejét össze
kellett szednie, hogy kilépjen a reggeli nyüzsgésbe.

Mikor  kiért  attól  tartott,  hogy  minden  szem  rá  fog
meredni.

De nem így történt.

Senki, még csak ügyet sem vetett rá. Az utóbbi egy évben
a világ számos nagyvárosában több lett a munkanélküli – és
ebből  adódóan  hajléktalan  is-,  mint  a  dolgozó  ember.
Megszokott látvány lett,  ha valaki szakadt ruhákban, vagy
éppen pizsamában botorkál az utcákon.

Ervint ez most megnyugtatta. Mindenfelé a napi rutintól
és elvárásoktól hajtott ember sietett ellátni a társadalomban
rá  szánt  feladatot,  hogy  hasznosnak  érezhesse  magát.  A
feladatért  kapott  pénz,  a  legtöbb  esetben  pedig  csak
ürügyként  szolgált  arra,  hogy  dolgozhasson,  hogy  este
megveregethesse a saját vállát: „Jól csináltad ma is, és még
fizetnek is érte…”

Miután  felmérte,  hogy  hol  is  van,  és  merre  kell  haza



mennie, már csak egy problémája maradt: a hideg. A februári
reggel  kellemetlenül  érintette,  így,  ruha  nélkül.  Fejét
leszegve sietett  hazafelé,  azon töprengve,  vajon miért  lett
alvajáró.

Mert nem emlékszik ilyesmire a gyerekkorából. Mondjuk
sok  minden  másra  sem  emlékszik  életének  abból  a
szakaszából. Vidéken lakott a szüleivel, egészen addig, amíg
apja szívrohamban meg nem halt. A temetés után anyja egy
bentlakásos iskolába küldte. Azokból az évekből meg szinte
semmi nincs az emlékei között. Egy ideig zavarta a dolog, de
már rég nem foglalkozott vele. A lényeg, hogy tennie kell
valamit ez ellen.

Megpillantott egy újságos standot, és eszébe jutott, hogy
még mindig munkanélküli. Odalépett az eladóhoz és kért pár
hirdetési újságot. Ekkor ismét, immár harmadjára rá kellett
döbbennie, hogy még mindig pizsamában van, egyetlen fillér
nélkül.

Elmorzsolt  a  fogai  közt  egy  adag  káromkodást,  majd
pironkodva elnézést kért az eladótól, aki meg sem lepődött
egy újabb zakkant emberen, és tovább sietett a lakása felé.

 

***
 

Reggel  mikor  Eszti  felébredt,  nem  látta  maga  mellett
Ervint. Pedig ő kérte, hogy maradjon éjszakára. Hiszen csak
néhány  napja  rúgták  ki,  és  látszott  rajta,  hogy  nagyon
megviseli a dolog. És lehet, hogy ő maga tőrt- zúzott tegnap a



lakásban tehetetlen dühében, csak nem merte bevallani. Két
nappal ezelőtt is volt egy dühkitörése, csak mert Eszti azt
merte mondani, hogy ne hagyja el most magát. Ettől Ervin
olyan ideges lett,  hogy fél  órán keresztül  üvöltözött,  mire
Eszti  elviharzott.  Tegnap  is  azért  jött  át,  hogy  ezt
megbeszéljék, erre teljesen kiforgatva találta barátja lakását.
Ervin azt mondta, hogy ő végig aludt, Eszti pedig nem akarta
feszegetni a témát, inkább segített rendet rakni.

Biztos máris elment újságot venni- gondolta, s örült, hogy
nem hagyja el magát.

Némi  nyújtózkodás  után  felkelt  az  ágyból,  s  elindult
mosakodni. Miután kijött a fürdőszobából Ervin még mindig
nem  ért  haza,  így  készített  magának  egy  teát,  s  leült  a
kanapéra és bekapcsolta a tévét. Minden reggelét így kezdte
évek  óta.  A  tegnap  délután  óta  nem használt  készüléken
automatikusan az utoljára nézett csatorna jelent meg. Bár
most  nem  annyira  kemény  műsört  adtak,  Eszti  így  is
meglepődött a látottakon, mert eddig nem ilyennek ismerte a
barátját.


