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ÜVEGSZÍV

SENKI SEM AZ…
AKINEK LÁTSZIK…

NOVELLAGYŰJTEMÉNY

Előszó
Kedves olvasók!

Ebben  a  gyűjteményben  olyan  novellákat  válogattam  össze,  melyben  szintén  nagy
sorsfordulókról írok, de újfent egy picit másképp.

Bizony, sosem lehet tudni, kiben mi lakozik, melyik ember mire képes és ez akár saját
magunkra is igaz… Valójában sokszor másnak látjuk azt, akit ismerünk, mint az, aki, mert
rávetítjük elvárásainkat. Többet, jobbat, vagy kevesebbet és rosszabbat feltételezünk róla.
Ám, ahogy a tolvajt is az alkalom szüli, az embert is próbára teszi az „élet”, attól függ a
kialakult helyzetre adott válasza.

Még önmagunk megismerése sem egyszerű, sőt inkább egy életen át tartó csodálatos
feladat.

Mondhatnánk,  nagy  szerencséje  van  annak,  aki  még  életében  rájön,  vagy  hajlandó
észrevenni, kicsoda valójában, vagy legalább részben felismeri igaz önvalóját azzal együtt az
élet lényegét, de akadnak olyanok is, akik ezt csupán a távozás pillanatában látják világosan,
vagy még akkor sem. Mint a mondás tartja: nem lelked van, te vagy a lélek!

A huszonöt novellában ezek a pontok éleződnek ki, hol életbevágóan, hol egyszerű kis
történetben…

Kalandozzunk együtt ebben a birodalomban!

Jó szórakozást kívánok!



A szerző



Az öregasszony
Egy határszéli kisfaluban éldegélt az a szegény család, akinek legidősebb lányát Lucának

nevezték. Gyermekkorában sokat betegeskedett, ezért a szülei addig-addig féltegették, amíg
a fejükre nem nőtt. Már-már uralkodott két öccse és két húga felett is, egyszóval szeretetett
mindenkit irányítani.

Sosem volt csúnya, de amikor betöltötte a tizenhatot, olyan széplánnyá serdült, hogy a
falubeli  fiúk  eszüket  veszítették,  mikor  meglátták.  Egyre többször  kerülgették,  futottak
utána, meglátogatták, ő pedig vidáman viccelődött velük, mintha nem érdekelné egyik sem.
Előfordult,  hogy  tudta,  a  bokorból  leskelődnek,  ezért  elhatározta,  megleckézteti  őket.
Mintha nem tudná, hogy ott vannak, kiment egy vödör hideg vízzel és rázúdította a bokorra.
A fiúk ijedten prüszkölve, csuromvizesen ugráltak elő, ő pedig meglepettséget színlelt.

Ám akadt egy szépfiú, akit Gyuszinak becéztek, és bár Luca sosem mutatta ki, de ő
igencsak megdobogtatta a szívét. Mégis mindig évődött vele, futott előle, számtalanszor
nem beszélt hozzá, hogy még jobban magába bolondítsa. Sikerült is, mert a fiú már másról
sem tudott beszélni, mint róla, sőt álmaiban arról ábrándozott, hogy egy napon megcsókolja,
és ha eljön az idő, feleségül veszi. Luca szintúgy leányálmokat szőtt a fiúról, de még várt…

Egy késő őszi napon, amikor a szülei a testvéreivel együtt a földeken dolgoztak, ő maradt
otthon ebédet főzni. Éppen feltette a levest főni, mikor rémülten pillantott meg egy rém
rusnya öregasszonyt, aki se szó, se beszéd, beoldalgott az udvarukba. Megijedt tőle, mert
úgy nézett ki, mint a mesékben a gonosz boszorkány. Az öreg kérdés nélkül leült a küszöbre.

– Jó napot! – köszönt a lánynak.

– Jó napot! – felelte félve.

– Szomjas vagyok!

– Adok vizet… - tétovázott.

- De én nem vízre vagyok szomjas, hanem hideg aludttejre!

– Az nincs… - csúszott ki a lány ajkán.

Nem akart lemenni a pincébe, ráadásul nem merte egyedül hagyni az öreget a házban,
hiszen a szülei a lelkére kötötték, hogy senkit se engedjen be, főleg nem idegeneket.

–  Idefigyelj  leányom!  Hazudsz!  Pontosan  tudom,  hogy  van  aludttejetek,  azt  is
megmondom, mennyi! Öt csuporban sorakozik a tej a pincében, abból kettő már megaludt,
de most már akkor sem kellene, ha mind odaadnád! Az a lényeg, hogy hazudtál! – nézett a
lányra rosszallóan.

Luca szóhoz sem tudott jutni, mert rápirítottak, lesütötte a szemét és feszülten várta,



mikor megy el a hívatlan vendég.

– Hazudtál, de jól figyelj! Mondok én neked valamit! Arról a fiúról… tudod, melyikről,
ugye? A fiú csütörtökön el fog jönni hozzád, nem akarjátok beengedni, de akkor is bejön,
csak azért, hogy beszéljen veled. Utána nagy tragédia éri… nagy szerencsétlenség… ne
feledd, amit mondtam!

Azzal felállt és szó nélkül távozott.

Luca fejében szöget ütöttek a szavak, de leginkább azért szégyellte magát, mert hazudott
és egy szomjazónak nem adott inni.

„Igaz, édesanyám nem erre tanított, de nem tudtam, mitévő legyek, mert egyszerre két
szabály volt előttem: senkit sem engedhetek be, ne hagyjam idegenre a házat, hát akkor
hogyan adjak inni a szomjazónak?” – gondolta.

A főzéssel végül elterelte a figyelmét.

Mire a fáradtságtól és éhségtől elcsigázott család hazaért, jóformán már eszébe sem
jutott az öregasszony.

Néhány szokásos nap után elérkezett a csütörtök, de ő nem gondolt semmi rosszra,
eszébe sem jutott a jóslat, hiszen annyi minden történt addig.

Este Gyuszi megkongatta a kapun a kolompot, mire Luca édesapja kiment megnézni, ki
az.

– No, ki az? – mordult fel.

– Jó estét Bandi bácsi!

– Jó estét fiam! Mi járatban vagy errefelé?

– Jöttem a lányához…

- Miért?

– Beszélni szeretnék vele!

– Rajtam ne múljék… Szólok neki, én nem bánom, de Luca nem fog beszélni veled! –
dünnyögte a bajsza alatt.

– Csak küldje ki egy kicsit, bátyám-uram!

A férfi beballagott a házba és szólt a legidősebb lányának, aki amúgy mindent hallott az
ajtó mögül.

Pár perc múlva szemlesütve kioldalgott.

– Szia! – üdvözölte a fiú nagy örömmel.



– Szia! Mit akarsz már megint? – tettette, hogy mérges.

– Csak látni szerettelek volna téged, hogy szebb legyen az éjszakám…

- Ne mondd… - pislogott a lány.

– Ha mondom… - suttogta teli érzelemmel.

- Látom, dugdosol valamit… mi az?

- Igen, majd’ elfeledtem… képzeld, találtam egy fegyvert!

– Egy fegyvert? – nyíltak tágra a lány szemei.

– Azt… nézd csak! – húzta elő a kezét a háta mögül.

Mutatta a kerti munka közben a föld alól előkerült rozsdás pisztolyt.

– Veszélyes játék ez…

- Ez nem játék! Igazi! Biztosan még a háborúból maradt itt!

– Mit akarsz vele? – rémült meg a lány.

– Szépen letisztítom és megtartom emlékbe!

– Szabad?

– Miért? Ki tilthatja meg? Én találtam!

– Jó-jó… de… - akadékoskodott.

A fiú élvezte,  hogy végre olyat  mutathatott,  ami érdekelte a lányt,  amivel  magához
csábíthatta, imádta a közelségét, olyankor mélyen beszippantotta finom illatát… míg a lány a
fegyvert nézegette, ő a haját, nyakát, vállát vette szemügyre alaposabban.

– Mi az? – pillantott fel Luca a fegyvernézegetésből.

- Csodállak, milyen szép vagy, hogy tudsz ilyen szép lenni?

– Menj már magadnak… - pirult bele.

- Adsz egy csókot?

– Na, menj innen, amíg szépen mondom, és nem szólok apámuramnak, mit képzelsz te
magadról? Idejössz egy ilyen ócska ürüggyel és közben csókot akarsz lopni?

– Lopni nem, kérni! – nevette a fiú.

– Azt már nem! Tűnj el! – évődött vele.



– Ha most eltűnök, azt nagyon megbánod…

- Ugyan, te léhűtő! Menj már! – tolta kifelé a kapun.

– Csak egy csókot kérek!

– Megmondtam, hogy nem! Menj, ne is lássalak többé! Soha többé! Ha nem pusztulsz el
innen, szólok apámnak! – azzal ráfordította a kapura vasreteszt.

– Úgy könnyű, de várj csak, leszel te még egyedül! – nevette Gyuszi és már futott is
hazafelé.

Luca vidáman, arcán a szerelem rózsáival bevonult a szobába és lefeküdt aludni. A szülei
nem kérdeztek semmit, hiszen a nyitott ablakon át mindent hallottak. Örültek, hogy a lányuk
ellenállt, bár úgy tűnt, már nem sokáig…

Másnap reggel derült ki, hogy Gyuszi egyik barátjával még a naplementénél kiment az
erdőszélre a fegyvert tisztogatni és közben hasba lőtte magát. Véletlen baleset volt. A csőből
a golyó visszafelé sült el…

Rendőrségi ügy lett belőle, azért nyomoztak, hogy kiderítsék, véletlen baleset volt, vagy
a barátja besegített.

Luca  teljesen  összeomlott,  mikor  meghallotta  a  hírt,  azonnal  eszébe  jutott  a  rút
öregasszony  jóslata,  magába  roskadt.  Önmagát  hibáztatta,  azon  tűnődött,  hogy  a
szerelmének azért kellett meghalnia, mert nem adott inni a szomjazónak, vagy eleve azért
jött az addig és azóta sosem látott vénség, hogy figyelmeztesse.

„De mit tehettem volna? Akárkinek nem hihetek! Honnan tudhattam volna, hogy ez lesz a
vége? Vajon ki volt az az öregasszony? Angyal, ördög, sámán, táltos, jósnő, vagy médium?” –
morfondírozott.

A fiú anyja őt okolta, azt kiabálta, miatta történt, és nem hívta meg a temetésre, nem úgy,
mint a többi lányt. Lucának nagyon fájt, mélyen sértette önérzetét, bár nem is bírt volna
elmenni, nem akarta holtan látni, így emlékeiben az utolsó találkozásuk maradt meg, amikor
elmélyülten nézte a haját, vállát, nyakát, még a hangját is hallotta:

„Csodállak, milyen szép vagy, hogy tudsz ilyen szép lenni?”

És pontosan ez a mondat markolta olyan erősen a szívét…
A szülei azt sem tudták, hogyan lehetne megvigasztalni és férjhez adni, mert a faluban

már szárnyra keltek a pletykák és mivel múlt az idő, vénlánynak titulálták.

Tizenegy  évig  Gyuszit  gyászolta… nem volt  hajlandó  másik  fiúval  szóba  sem állni,
nemhogy megismerkedni, mindenkit elüldözött maga mellől…

A tizenkettedik évben azonban úgy tűnt megtörik az átok…

Egy rokon keresztelő buliján ismerte meg Pistát, akit teljesen lenyűgözött a szépsége és
bármire hajlandó lett volna érte. Őt is el akarta taszítani, de a család közbeszólt. A fiú nem



adta fel, kitartóan ostromolta, s mivel egy nem túl távoli faluban élt, rendszeresen írogatott
neki és látogatta.

A család élénken felügyelte minden tettét, amikor levelet kapott a fiútól, felbontották és
elolvasták.  A  válaszlevéllel  ugyanígy  tettek,  ha  csúnya  szavakkal  próbálta  elüldözni,
széttépték és új levelet írtak. Kizárólag a testvérei és szülei által közvetített üzeneteknek
köszönhette, hogy végül mégis összejött a nász.

A házasság elején nem ment minden simán, mert még mindig el akarta tolni magától a
férjét, de Pista aranyember volt, kivárta, amíg megtörik a jég, és bebizonyíthassa, hogy a
világ legjobb, legfantasztikusabb férje lesz belőle.

Luca pár éven belül úgy érezte, megfogta az Isten lábát…
Máig is boldogan élnek, ha meg nem haltak…



A zokni
Középkorú pár sétálgat a piacon. A férfi mogorván rohan előre, pedig a felesége még

nézelődne. Addig-addig húzzák az időt, hogy végül nem vesznek semmit, elindulnak kifelé. A
férj ettől még mérgesebb lesz.

– Minek jöttem ide? Sokkal hasznosabban eltölthettem volna az időt, ha otthon maradok!
Te pedig minek nézelődsz, ha nem veszel semmit? – dohogja.

– Vettem volna… de így nem lehet! Nekem alaposan meg kell néznem, mit akarok, de ha
te folyton morogsz és rohansz, még az árakat sem tudom összehasonlítani!

– Ha legközelebb, ismétlem, ha lesz legközelebb, konkrét listával gyere!

– Az nem egészen úgy működik… főleg egy piacon!

– Miért nem? Összeírod, mi kell és csak azokhoz a standokhoz mész oda!

– Te nem érted a piac lényegét! – duzzog tovább az asszony, miközben kifelé rohannak a
piac területéről.

A kijárathoz érve eléjük áll egy láthatóan külföldi, nagy batyus „zokni kereskedő”.

– Hölgyem, nézze csak, mennyi féle zokni van nálam, öt pár csak egy ezres! – ajánlgatja a
portékáját.

– Titokzokni is van? – érdeklődik az asszony.

– Természetesen, mindenféle, férfi-női, színes, fekete-fehér, amit csak szeretne! – csillan
fel a férfi szeme.

– Hagyd, ezek mind gagyi zoknik! – próbálja elhúzni a férje.

– Kérem, szánjanak meg, most indulok haza, de nincs elég pénzem az útra… - vág szánni
való arcot az árus.

- 44 –es méret kellene… - próbálkozik a nő.

– Azt mondtam, hagyd! Fejezd be és azonnal ülj a kocsiba! – dörren rá a férje.

A nő azonban megköti magát és minden áron zoknit akar.

– Jó lesz a fiúnknak! Ő úgyis mindig kilyukasztja…

- Nem megmondtam, hogy ne vegyél zoknit? Főleg nem itt és nem ilyet! Nem látod,
milyen vacak és azzal még nem mondtam el mindent! Legalább olcsóbban adná!

– Sajnos, nem tudom olcsóbban adni… haza kell jutnom… de ez itt egy 44-es csomag, öt



darab egy ezres, hát pénz az érte?

– Pamut?

– Igen hölgyem, száz százalékos pamut, nézze meg, itt a címke rajta…

- Pamut az egy nagy nyavalyát! Műanyag ásványvizes palackból készül! Pamutot álmában
sem látott! – dühöng a férj, és fogja a nő karját, hogy elhúzza onnan.

A nő nem tágít, a „zokni kereskedő” követi, hát menet közben kikotor a táskájából egy
ezrest, elkapja a zoknit és a szerzeményével rohan az autóba.

Amikor beül, a férje felbőszült fejjel majdnem szétveri a kormányt.

– Te tisztára megőrültél? Meg vagy zavarodva? Mi történt veled? Hová tetted a szemed?
Hát tanult ember az ilyen? Milyen iskolába jártál? Ezt a nyavalyás kacatot megvetted, ezzel
az erővel össze is gyűrhetted volna a pénzt, és egyből bedobhattad volna a kukába! Ki ez a
fekete képű pasas? A férjed, hogy ő parancsol neked? – ordítja.

– Nekem nem parancsol senki, még te sem! Nem értelek! Ezt komolyan mondod? Veled
mi történt? Ezt most öt pár zokni miatt csinálod? – hüledezik a feleség.

– Nem! Azért csinálom, mert megmondtam, hogy ne vedd meg tőle!

– De miért?

– Mert ez egy mocskos, fekete bőrű, arcátlan sarlatán, aki jól átvágott!

– A zokni jó lesz a fiúnak, mindig ilyenre vágyott!

– Jobb, ha most befogod, mert nem látok az idegtől!

– Hát ezt nem hiszem el, öt pár zokni miatt…

- Megmondtam, hogy nem a miatt, hanem azért, mert neki fogadtál szót, nem nekem! –
fuldoklik a férj.

– Mi vagyok én, a tulajdonod? Mit képzelsz magadról? Vedd tudomásul, nem parancsolsz
nekem! Nem a te pénzedből vettem! És már csak azért is megvettem!

– Add ide, hadd tépjem szét azt a sok vacakot! – hörgi a férfi.

Közben dühében elindul az autóval és a műúton tajtékozva veri a kormányt. Az asszony
félni kezd, mert a férje nem látja az utat, így bármikor fának szaladhat. De továbbra sem
hagyja abba, egészen hazáig tombol.  A nő örül,  hogy végre kiszállhat az autóból,  de a
zoknikat jól el kell dugnia, mert a felbőszült ember képes tönkretenni.

Jó időbe telik, mire lehiggad a párja, ám továbbra sem szabad beszélni előtte sem a
piacról, se a zoknikról. A nő biztosra veszi, hogy ezt az embert többé nem kérheti meg, hogy
elvigye a vásárba.



Pár nap múlva előhozakodik a szerzeményével és cseppnyi öröm nélkül, szinte bujkálva
átadja a fiának.

– Jaj, de jó, köszönöm… pont ilyet szerettem volna! – örül a gyerek.

– Apádnak egy szót se, nézd meg, jó-e rád és észrevétlenül tedd a szennyesbe, kimosom,
mielőtt felveszed! Tudod, ezek elátkozott zoknik!

– Elátkozott zoknik? – csodálkozik a fiú.

– Bizony ám…

Azzal az anyja elmeséli a zoknik történetét.

– Értem… akkor apának egy szót se! - feleli a fia.

Felpróbálja az egyik feketét, pont jó, azután észrevétlen becsúsztatja a szennyesbe a
többivel együtt.

A nő, mosás után, beteszi a fiú zoknis fiókjába.
Két nap múlva odaoldalog a gyerek:

- Anya, ezek tényleg elátkozott zoknik…

- Igen? Miért, ezt hogy érted?

- A mosásban mind összement…

- Zokni a mosásban? – lepődik meg a nő.

– Igen, fel sem jön a lábamra…

- Az meg hogy lehet?

– Most már mindegy, ha neked jó, hordd el te…

- Csak az apád meg ne tudja, így is akkora cirkusz volt belőle!

A nő másnap felveszi az első pár zoknit… aznap kilyukad…

A következő a következő napon, és így tovább…

- Hát, úgy látszik, ezek nemcsak elátkozott, hanem ráadásul egyszer használatos zoknik
voltak… - állapítja meg.



A lakkcipő
Anikó,  az  önzetlen,  kedves,  szeretetreméltó,  segítőkész  kislány  egy  szegény

négygyermekes család második  lányaként  született,  majd még két  fiú  követte  őket.  Az
iskolában  összeismerkedett  a  szomszéd  utcabeli  Julikával.  A  lány  a  szülei  legnagyobb
bánatára kicsit irigy és beképzelt lett, nem csoda, hisz sosem mondtak ellen a kéréseinek.
Lenézte a többgyermekes családok gyermekeit, akik megélhetési gondokkal küzdöttek. A
szülei igyekeztek másképp nevelni, mégis mindent megkapott, amit szeme-szája megkívánt.
Örültek a barátságuknak, remélték, hogy a szerény Anikótól tanul majd némi önfegyelmet,
emberséget és szerénységet…

Anikó kicsi szívében néha megjelent egy csöppnyi irigység, főleg, amikor Julika olyan
ruhákban járt, amilyen neki sohasem jutott és reménye sem volt arra, hogy valaha is jut. Ha
a szülei tehették, vásároltak hasonlót, hogy ne maradjon le a többiektől, de még így is
számtalanszor a nővére levetett ruháiban kellett járnia.

- Julika egyke, a szüleinek csak egy ruhát kell vásárolniuk, ráadásul jobb módúak, mi
nem engedhetjük meg magunknak az ilyesmit. Nem szép dolog másokra irigykedni, azzal
kell beérni, ami van! Annak örülj, és adj érte hálát! – magyarázta az édesanyja.

– Igenis, édesanya! – ragyogtak a szemei, de női mivoltából és a szép ruhákra vágyásból
nem nevelte ki az édesanyja legszeretetteljesebb magyarázata sem.

Negyedik  osztályba  jártak,  amikor  Julika  egy  vasárnap  csillogó-villogó,  ragyogó
lakkcipőben indult a templomba, Anikónak egyből összeszorult a szíve. Nem tudta a szemeit
levenni  róla,  minden  álma  az  lett,  hogy  ugyanolyan  cipője  legyen.  Ám  otthon  hiába
magyarázta el, milyen, hiába mutatta meg, kénytelen volt elfogadni, soha nem lesz olyan
cipője. Búbánatosan nézegette Julika minden lépését, a szeme akaratlanul is ráterelődött a
cipőkre, melyek csodálatosan fénylettek, meglátta benne önmagát, a nap csak úgy szikrázott
rajta.

Megdöbbent, mikor a barátnője már az iskolába is abban indult el.

– Julika, nem félted ezt a szép kopogós lakkcipőt? Ez nem az ünneplő cipőd?

– Eddig az volt,  de már nem érdekel,  ha elkopik,  úgyis kapok másikat!  –  legyintett
büszkén, a szeme sarkából figyelve a reakciót.

– Igen? – sóhajtott Anikó, hangjában nem kis irigységgel.
Magába fojtotta bánatát, de már éjjel is lakkcipővel álmodott…

Élt  a  faluban  egy  tehetősebb  család,  akik  a  kinőtt  ruhákat  elajándékozták  a
szegényebbeknek, a lányuk és fiúk lemaradt ruhái éppen ráillettek a Szalkai család négy
gyermekére.

Anikó édesapja egy szombat délután egy nagy táska holmival állított be. Alig bírta hazáig



cipelni, olyan nehéz volt. Letette a konyhában és szólította a gyerekeket.

– Meglepetés! Gyertek csak, gyerekek, nézzétek, mit hoztam!

A gyerekek boldogan rohantak a csomaghoz, hogy kiválogassák a legjobb darabokat.
Imádtak túrni a sok meglepetés között és felpróbálgatni, vajon melyik kinek illik. A ruhák
széthúzgálása után a táska alján maradt egy szatyor, amiben egy cipő lapult. Kati nem
próbálkozott, látta, hogy kicsi, ezért lazán lógatta a szatyrot Anikó felé.

– Na, mit gondolsz, mi ez?

– Nem tudom… - dobbant nagyot a szíve… - Csak nem?

– De-de igen! Fekete, kopogós, fényes lakkcipő… - vigyorgott.

Anikó rögtön eldobta a többi cuccot, és elkapta a szatyrot.

– Jaj… ez egy, ez egy… lakkcipő! Álmaim cipője? –hitetlenkedett.

Óvó-féltőn magához szorította, nehogy valaki elvegye tőle. Körülnézett, az sem érdekelte,
hogy az egész család nevette, amint az első döbbenet után kiemelte a szatyorból, óvatosan
megsimította, nézegette, letörölgette, majd mély tisztelettel letette a földre és belebújt.

– Pont jó! – sóhajtotta kicsit letörten.

– Kislányom, ha nem jó rád, ne vedd fel, mert tönkreteszi a lábad! – kérte az édesanyja.

– De jó… ha mondom… - bizonygatta.

- Ezt nem mondtad túl meggyőzően.

– Édesanya, tényleg pont jó! Meg is nézem a tükörben!

A konyhai fal mellett állt egy nagytükör, amit időhiány miatt még nem szereltek fel a
fürdőszobába. Anikó persze nem bánta, mert amikor a ruhákat próbálgatta, abban nézegette
magát. Most is illegette-billegette a lábát, de… A lakkcipő annyira szorította a lábujjait, hogy
szikrákat szórt a szeme, azt gondolta, majd a járástól kitágul. Látta, amikor az édesanyja az
egyik öccsére vizesen adta rá a cipőt, hátha kibírja pár napig, amíg nem kapnak fizetést.

„És ha az a cipő kitágult, akkor ez is ki fog!” – döntötte el.

Amikor nem látta senki, bevizezte és elment sétálni.

A szomszéd utcáig ballagott,  hogy megmutassa Julikának.  A lány azonban nem volt
otthon, így nem tudott eldicsekedni a szerzeményével. Bánatosan kullogott haza, alig várta,
a vasárnapi misét. Ám mikor levette, két vízhólyag ékeskedett mindkét középső ujján. Nem
törődött vele, mert a szépsége annyira lenyűgözte, hogy ilyen apróságokon nem akadt fenn.
Még egyszer jó alaposan bevizezte, kitömte az orrát, és az ágya mellé helyezte. Egyfolytában
nézegette, többször ellenőrizte, hogy valódi-e, nemcsak álmodta. Éjjel nem tudott aludni,
izgatta a másnapi cipőviselés. Ábrándozott, alig várta, hogy felvehesse, elképzelte, milyen



meglepett arcot fog vágni a barátnője.
Elérkezett a várva várt nap…

Csinosan felöltözött, belebújt a cipőbe és elindult Julikához.

– A két lakkcipős lány! – nevette.

Már az sem érdekelte, hogy a vízhólyagok mennyire égnek.

Becsöngetett.

Julika apja jött ki.

– Csókolom, Pista bácsi! Julika?

– Szerbusz! Még eszik! Gyere be, várd meg!

Anikó csalódottan beoldalgott a konyhába, csalódottan, mert azt hitte, mindenki egyből
észreveszi álmai cipőjét. Ám Pista bácsi rá sem hederített a lábára, de hogy még Juliska néni
sem…

– Szerbusz, Anikó! Ilyen korán? – kérdezte kedvesen.

– Igen… siettem, nehogy elkéssünk…

– Jóravaló kislány vagy, Julika is mindjárt kész!

– Várok… - nyögte bánatosan.

„Sebaj, remélem, legalább Julika jól elámul, ha menet közben észreveszi!” – gondolta és
elnézte, ahogy a finom puha kiflit beaprítja a tejeskávéba, szájába veszi, kiszívja belőle a lét
és utána lenyeli. Számtalanszor végigélhette a jelenetet, hisz ő mindig időben indult, nem
tudott  volna  elkésni.  Bezzeg  Julika,  folyton  húzta  az  időt,  nyugodtan  megreggelizett,
önfeledten nyeldekelt, míg ő látszólag türelmesen várakozott. De belül toporgott… Aznap
különösen…

„El nem tudom képzelni, hogy lehet egy tányér tejeskávét egy kiflivel órákig majszolni!”

Azt hitte, sosem lesz vége…
No, de egyszer végre befejezte, magára öltötte a legújabb fehér kardigánját, felvette a

hozzá illő fehér kistáskát, az elmaradhatatlan lakkcipőt és már indultak is. Amikor kiléptek a
kapun, Anikó egyre hangosabban verte a sarkát a talajhoz, hogy a barátnője felfigyeljen a
kopogós lakkcipőjére, de Julika csak a saját dolgairól beszélt, észre sem vette Anikót. Éppen
azt ecsetelgette, milyen új ruhát fog kapni a születésnapjára, amikor Anikó kifakadt.

– Nem veszed észre az új cipőmet?

– Új? – meredt rá csodálkozva – Ez új? Hiszen ez már volt rajtad!

– Nem, ma van rajtam először!



– Tényleg? Azt hittem, már jártál benne! Viszont, ha ma van rajtad először, akkor ez nem
új! Látom! Ez nem új cipő, hanem használt! Az én anyukám sohasem adná rám más levetett
cipőjét… tudod, mindenki másképp csámpázza el, az pedig eldeformálja a lábat!

– Igen, tudom… - bólintott Anikó.

Nem kívánt többet szólni.

Hallgatagon lépkedett, fel sem fogta, miről cseveg a másik egyfolytában. Akkor kezdte
újra érezni a testét, amikor egyre jobban fájt a lába. A csodálatos lakkcipő már nem csak a
középső ujját szorította, hanem mindenütt kikezdte az összes lábujját, a sarkát… Azt hitte,
nem bírja tovább, de kénytelen-kelletlen összeszorított fogakkal tűrt. Örökkévalósának tűnt,
míg megérkeztek, alig várta, hogy lerogyjon az ülésre. Legszívesebben levette volna a cipőt,
de templomban nem illik.

Elkínzottan ülte végig a misét, bábuként énekelt, imádkozott, amikor a többiek, de belül
zokogott.  Nemcsak  a  testi  fájdalmak  miatt,  hanem  azért,  mert  Julika  lekicsinyelte  a
megvalósult álmát.

Kicsinek, szegénynek és szerencsétlennek érezte magát.

Hazafelé le akarta rázni a lányt.

– Jaj, ma nagyon kell sietnem, ezért hátul megyek, nem a főúton!

– Nem baj, ráérek, mindegy, merre megyünk, bár nekem arra messzebb van, de most az
egyszer kivételt teszek és veled megyek! – mondogatta.

– Gyere, de nagyon siessünk! – vonta meg a vállát.

– Hová rohanunk?

– Haza!

– Miért?

– Azért…

Szaporán szedték a lábukat, közben Julika kötözködött, mert nem értette.

– Anikó, lemaradtam valamiről? Mondtál valamit idefelé? Nem értem, mi bajod, olyan
fura vagy ma! Hová rohansz ennyire?

– Vendégek jönnek! – sikította elkínzott arccal.

– Fáj valamid?

– Nem! – kiáltotta és tovább rohant.

Igyekezett elrejteni a legmélyéből kikívánkozó eszeveszett zokogást.



– Hát jó, akkor fussunk! Bár az anyukám megtiltotta, hogy ünneplő ruhában rohangáljak,
nehogy elessek és kilyukadjon az új kardigánom, vagy lerúgjam az új cipőm orrát!

– Ha nem akarsz, ne fuss, én futok!

– Várj, nem tudlak követni! – loholt mögötte.

–  Mindegy,  úgyis  elágaznak  útjaink!  Szia!  Holnap  találkozunk!  –  kiáltotta  Anikó  és
elrohant.

– Tessék? – döbbent meg Julika és tétován megállt.

A hátsó úton kétfelé vált az utca, Julika jobbra, Anikó pedig balra kanyarodott. Más
esetben, ha arra jártak, mindig hazáig kísérte, de most elrohant.

„Csak  tudnám,  mi  lelte  Anikót!  Így  még sohasem hagyott  faképnél.”  -  hazáig  ezen
gondolkodott, mégsem tudott rájönni.

Anikó alig várta, hogy elkanyarodjon, rögtön lerúgta a cipőt, és hangosan sziszegve leült
a fűbe.

„Jaj…  de  nagyon  fáj!”  –  szorította  keze  közé  a  lábait,  minden  ujja  hólyagos  volt,
némelyiket vérré vájta a szűk cipő, a sarkáról nem is beszélve. Kicsordultak a könnyei.

„Csak ne lennél ilyen gyönyörű! Mondd, miért nem tudsz nagyobb lenni? Csak érjek haza,
bosszút állok rajtad!” – mondta a cipőnek, mégsem tudta bántani.

Pár perc kesergés után felállt és kezében a cipővel, lógó orral, mezítláb kullogott haza.

Az édesanyja megijedt.

– Mi történt? Mit tettél az új fehér harisnyáddal? Nem látod, hogy tiszta kosz a talpa, a fű
beleette magát! Hogy fogom ezt kimosni? Mi ez? Vér? Ugye megmondtam, hogy ne vedd fel
azt a vacak cipőt, ha kicsi rád! Ejnye-ejnye, kislányom, hogy néz ki a lábad? Úgy jártál, mint
a Hamupipőkében a gonosz nővérek! – árasztotta el sirámaival.

Anikó nem is hallotta, annyira fájtak a lábai. Már nem küszködött tovább a könnyeivel
szabadjára engedte őket. Levette a harisnyát és előtűntek a sebek.

– Nagyon fáj… - sírta.

-  Hát  persze,  hogy  nagyon fáj!  Úgy kell  neked!  Máskor  majd  nem csinálsz  ekkora
butaságot! – morgott az anyja - Jól van, mindjárt bekenjük valamivel… azt a cipőt meg
bevágjuk a tűzbe!

– Ne! – sikította.

– Akkor adjuk oda Mártikának!

– Nem! Ez az enyém! Mindig ilyen cipőre vágytam! – szorította magához könnyekkel teli



szemmel.

– De ha egyszer kicsi rád! – próbálta elvenni tőle.

– Akkor is az enyém!

– Mit akarsz vele?

– Né… nézegetem…

- Ahogy gondolod, hanem ahogy elnézem, a lábad nem fog meggyógyulni holnapra… nem
is tudom, milyen cipőt adjak rád… papucsban kellene menned…

– Nekem mindegy… - nyögte fásultan.

Egész nap feküdt, a plafont bámulta, de a lába nemhogy meggyógyult volna, hanem
egyre jobban sajgott. A szívéről-lelkéről nem beszélve.

Szégyenszemre  jó  pár  napig  papucsban  járt  iskolába,  már  az  sem érdekelte,  hogy
kinevették miatta. Julikával tartózkodóan viselkedett, éreztette, hogy megbántotta.

A csodálatos lakkcipőt kifényesítette és a szekrény tetejére tette, sóvárogva pislogott felé,
arról álmodozva, hogy megnőtt, máskor pedig, hogy neki is van egy olyan, ami pont jó, ami
nem töri fel a lábát…

A szülei megsajnálták s bár minden forintjukat összeszedték, mégsem tudtak ugyanolyan
lakkcipőt venni neki, mondván, már nem kaptak sehol. Egy hasonló, de matt színűt kapott a
születésnapjára. Alig várta, hogy kibontsa a csomagot, de amikor meglátta, hogy lakkcipő
fény nélkül, újabb csalódás érte. Úgy mutatta, hogy örül, de nem volt az igazi, egy pici tüske
piszkálta a lelkét. Másnap mégis abban ment a templomba. Azt bezzeg észrevette Julika…

– Tyűha, új cipőd van?

– Igen, tegnap kaptam a születésnapomra!

– De kár, hogy lemaradt róla a lakk! - fintorgott Julika.

– Olyat már nem lehet kapni!

– Nem-e? No, majd meglátjuk! – kuncogta.
Julika addig hajszolta a szüleit, amíg nem vettek neki ismét egy kopogós, fényes fekete

lakkcipőt. A következő vasárnap már abban feszített…

– De hát hol vettétek? – kérdezte Anikó sóvárogva.

– Óh! A szüleim bejárják az egész várost, ha akarok valamit! – nevette.

– Az enyémek is!

– Na, persze… akkor nem vettek volna neked egy ilyen matt cipőt! Ez meg sem közelíti a
lakkcipőt, még csak lakkcipő mellett sem volt! Különben meg már hiába keresitek, mert
csak ez az egy csillogó fekete lakkcipő volt a boltban! Elhoztuk az utolsót! Ha ez kifut, új



divat jön, akkor majd olyat veszünk! – legyintett lenézően.

A lány pulykavörös lett, nem szólt többet, de ez nem zavarta Julikát, beszélt helyette is,
észre sem vette, mennyire megbántotta. Mérgesen elköszönt és letörten azon agyalt, hogy
tudná kifényesíteni a cipőjét olyanra, mint Julikáé.

Mentő ötlete támadt…

A tavaszi kerti munkák és a konyhai szolgálat után a szülei filmet néztek, Kati átment a
barátnőjéhez, a fiúk pedig fociztak.

„Nosza, itt az idő!” – beosont a fészerbe.

„Legutóbb csónaklakkot vettek, amitől a padló fénylik, mint a tükör, remélem, maradt
belőle!”

Hamar rábukkant a dobozra, szerencsére volt még benne egy kicsi.

„Jaj, de jó! Na, lesz nekem is olyan lakkcipőm, hogy csoda!” – örömében tapsikolt.

A legszebb cipőjét alaposan átfestette. Fantasztikusan ragyogott, majdnem olyan szép
lett, mint Julikáé.

„Ez hihetetlen! Átváltozott lakkcipővé! Julika nem fog ráismerni! 24 óra száradási idő…
holnap ilyenkor jó lesz!” – olvasta a dobozon.

Eldugta egy sarokba.
Kopogós fekete lakkcipővel álmodott…

Másnap  csalódottan  állapította  meg,  hogy  még  mindig  tapad,  ahol  hozzáért,  az
ujjlenyomata ott maradt. Minden nap tapadt a lakk, de nem bírta tovább, ötödnap abban
indult iskolába.

„A napocska majd felszárítja!” – reménykedett.

Az összes por, piszok, fűszál, bogarak, muslica rátapadt, egyre piszkosabbnak nézett ki,
mire az iskolába ért, már nem ismerte fel az eredetit.

– Fúj, mi történt a cipőddel? Hogy néz ki? – kérdezte Julika fitymálóan.

– Nem tudom, mi lehet vele… talán az új boksz…

- Ez nem boksz, az nem így néz ki! Fogadjunk, te kented be valamivel, hiszen büdös! Na,
valld be, mit kentél rá?

– Csónaklakkot… - dünnyögte megsemmisülten.

– Mit?

– Csónaklakkot!



– Elképesztő! Azt hitted, attól lakkcipő lesz?

– Igen… az is lakk… ha a padló fénylik tőle… - hajtotta le a fejét.

– Hát, most jól elszúrtad a cipődet, pedig milyen szép volt, amíg ezt a vacakot nem
kented rá! Fúj, már a bogarak is beleragadtak! Láttad?

–  Csak  azt  nem  értem,  miért  nem  képes  megszáradni  öt  nap  alatt…  -  motyogta
megszégyenülten.

– Azt ne tőlem kérdezd! – nevette Julika.
Iskola után bánatosan oldalgott haza, alig várta, hogy lerúgja a cipőt, és eldugja a család

elől. Pechjére az édesapja aznap előbb ért haza és meglátta a lábán.

– Atyavilág! Mit csináltál az új cipőddel?

– Apa, ne mondd el anyának!

– Nem mondom el, ha megmondod, mi történt vele!

– Belakkoztam… - hajtotta le a fejét.

– Mivel?

– Csónaklakkal… csak azt nem értem, ha a padló szépen fénylik tőle, ez miért nem, azon
bezzeg másnapra megszáradt, a cipőn miért nem?

– Azért mert azt nem cipőre tervezték, másrészt meg az egy kétfázisú lakk, biztos csak az
egyikkel kented le!

– Igen… eggyel kentem le, apa, mi az, hogy kétfázisú?

-  Az  azt  jelenti,  hogy  kettőt  kell  összekeverni  ahhoz,  hogy  megszáradjon!  Az  egyik
dobozban a lakk, a másikban a fixáló folyadék van! Csak együtt hatnak!

– És egymás nélkül?

- Soha nem száradnak meg! Azért ilyen tapacsos! Hogy voltál képes tönkretenni az új
cipődet?  Most  miben  fogsz  járni?  El  tudod  képzelni,  milyen  drága  volt?  Alig  tudtuk
összekaparni rá a pénzt… ha ezt anyád megtudja, megüti a guta!

– Kértelek, hogy ne mondd el neki!

– Ja, persze…

- Nincs valami mentő ötleted?

– Azon kívül, hogy próbáljuk meg hígítóval lemosni róla, nincs…

- Lehet, hogy lejön?



– Nem tudom, de igyekezzünk, mielőtt anyád hazajön!

– Rendben!

Hígítóval sikeresen lepucolták a cipőt. Nem lett olyan, mint volt, de legalább a ráragadt
kosz lejött valamennyire és már nem tapadt annyira.

De bűzt árasztott…

- Hagyjuk itt szellőzni, be ne hozd a házba!

– Köszönöm, apa… - nézte egyre letörtebben az eredményt.

- Szívesen, de máskor ne csinál ilyet! Megígéred?

– Meg… - sóhajtotta.

– Jó, akkor menjünk!

- Várj, apa! Nézd, ezzel kentem le. Ez tényleg kétfázisú?

– Igen, ez csak akkor szárad meg, ha összekevered ezzel! – azzal levett egy másik dobozt
a polcról.

– Értem… - bólintott.

– Na, szaladj tanulni, a cipőt meg hagyd szellőzni! Úgy látom, meg fog száradni, egész
tűrhető lesz, csak a szag árulja el, mi történt vele.

– Megyek tanulni, még egyszer, köszi! – adott egy puszit az apjának.
Az édesanyja rákérdezett, hol a cipője, azt felelte, kíméli…

Senki sem tudta meg, mi történt vele, másnap abban ment iskolába.

„Csak azért nem sikerült a terv, mert nem kevertem össze a lakkokat, de ami késik…”

A cipőt alaposan áttörölte hígítóval, hogy jobban tapadjon. Amíg száradt, egy kis üvegben
kikeverte a kétféle lakkot. Újra lekente a cipőt, ami már fényesen ragyogott.

„Ez szebb, mint Julikáé!” – örvendezett.
Hétfőn  délután  örömmel  vette  tudomásul,  hogy  megszáradt.  A  cipő  azonban  olyan

kemény lett, hogy meg sem lehetett hajlítani, a förtelmes vegyszerszagról nem beszélve.

„Sebaj, majd bejáródik, kicsire nem adunk, nagy meg nem számít! A szag elmúlik a
levegőn!” – nevette és előkészítette a ruháihoz.

Reggel cseppentett bele pár csepp kölnit, és boldogan rohant Julikához…

Nem árulta el a titkot, direkt nem nézett le, hogy magától vegye észre. Egy jó darabig
nem történt semmi… Útközben a barátnője a szemeit tágra nyitva a cipőre meredt.



– Te jó szagú szél! Már megint mit csináltál a cipőddel?

– Én? – nézett le Anikó.

– Befestetted?

– I-igen… - döbbent meg a látványtól.

A lakk mindenütt megrepedezett rajta, de mivel keményen rászáradt a bőrre, nem tudott
elválni tőle, ezért azzal együtt tördelőzött össze. Teljesen tönkrement, úgy nézett ki, mint a
szétszáradt sivatagi föld. Csupa ránc, törésvonal, szakadás, mélyedés… Anikó sírva fakadt,
zokogott és zokogott.

Otthon minden kiderült…

- Na, most edd meg, amit főztél! Ennyivel volt ennyi! – dühöngött az édesanyja.

A cipőt is sajnálta, közben vérzett a szíve a lányáért, szánta, hogy nem tudnak másikat
venni, hogy még azt is tönkre tette, ami megvolt.

A lány kénytelen volt a régiben, vagy a nővére levetett cipőjében járni…
Julika elmesélte a szüleinek.

– Apa-anya! Ne tudjátok meg, mi történt! Anikó annyira akart ugyanolyan lakkcipőt, mint
az enyém, hogy tönkretette az új cipőjét, és most nincs, mit felvegyen! Képzeljétek a lüke
bekente csónaklakkal, amitől tropára ment az egész! Fúj, látnotok kellett volna, hogy nézett
ki! – nevette.

– És te ezen nevetsz? – döbbent meg az édesanyja - Hát nem tudod, milyen szegények?
Náluk  négy  gyerek  van,  nem keresnek  annyit,  mint  mi!  Szegény  kislány!  Istenem… –
ripakodott rá Juliska néni.

– Én csak…

- Te csak… kigúnyolod egy szegény lány érzelmeit, aki ráadásul a barátod!

– Igen, de…

- Kicsikém, nem erre tanítottunk! Azért mert neked mindened megvan, nem kell lenézni
azokat,  akiknek  nincs!  Mi  is  szegény  családból  származunk,  ezért  igyekeztünk  egy
gyermeket nevelni, akinek mindent megadhatunk! Szerettük volna, ha jó ember lesz belőled!
Ha szereted az embertársaidat, azért írattunk be hittanra! Hát ott sem ragadt rád semmi,
nincs neked szíved? Ebből is látszik, hogy korunkban az emberi értékek kerültek válságba,
ezért az emberek szívét kell megújítani, de mindenestül. Ilyen lesz, aki mindent megkap,
akinek az ölébe hullik minden! Szégyellem magam helyetted is! – korholta.

– Izé… - sütötte le a szemeit.

- Tudod, mit? Adjuk oda neki, amit kinőttél!



– Jaj, anya! De az már használt! Mondtam neki, hogy használt cipőt nem jó viselni, mert
mindenki másképp csámpázza el…

– Igen, viszont jóval kisebb a lába, mint neked, neki még jó lesz!

– Nem te mondtad, hogy nem szabad mások lábbelijét hordani?

– Akkor mi legyen? – ráncolta a szemöldökét az anyja.

– Arra gondoltam… izé… akkor inkább adjuk oda azt, amit a múltkor vettetek, tudod, ami
kicsi lett a lábamra… az még új, kidobni sajnáltuk, Anikó biztos nagyon örülne…

– Rendben, azt vidd el neki!

– Én?

– Igen, te! Úgyis mindig ő jön hozzád, mindenhová együtt mentek, hazakísér, ha pedig
beteg vagy, elhozza a leckét, sokszor segített, most az egyszer te is tehetsz jót vele!

– Értem… - hajtotta le a fejét, majd némi gondolkodás után folytatta - Igazad van anya,
elviszem neki!

– Jól döntöttél, és ne feledj bocsánatot kérni!

– Bocsánatot, miért?

– A viselkedésedért…

- Ó-ó…

– Ó bizony… megteszed?

– Megpróbálom, de én sosem szoktam…

- Egyszer mindent el kell kezdeni! – vágott a szavába.

– Hát jó… legyen, ahogy szeretnéd…

- Legyen, ahogy te szeretnéd, mert ugye te jó ember vagy?

– Persze… - nyögte, de abban a pillanatban nem volt róla meggyőződve.

Az édesanyja betette a cipőt egy dobozba, egy másikba pedig süteményt csomagolt, és
útnak indította a lányt, aki az egyszer átérezte a barátnője fájdalmát… Elhatározta, hogy
bocsánatot kér és igyekszik másképp viselkedni.

Anikó magába roskadtan elterült az ágyon, átadta magát az enyészetnek. A mennyezetet
bámulta, jobb híján várta, hogy megnyíljon alatta a föld, vagy legalább meghaljon.

Senki sem tudta megvigasztalni…



– Jé, itt a barátnőd! Vajon mit akar? Egy szatyor van nála! – tudósította Kati, a nővére.

– Nem vagyok itthon! – motyogta.

A fal felé fordult, fejére tette a nagypárnát, nem kívánt szólni senkihez, különösen hozzá
nem. Remélte, hogy nem engedik be és elkullog onnan. Szégyellte magát előtte.

Az édesapja viszont kedvesen betessékelte.

– Micsoda meglepetés! Szia, Julika, Anikót keresed? Gyere be! Itt fekszik a szobában!


