
PÓSA ZOLTÁN

Egy freskó előzményei

és következményei,

avagy a hatosfogat felbomlása 

Már bá nom, hogy a Ked ves be jöt tünk, utá lom ezt a nagy-
polgáriságot imi tá ló, de le rob bant he lyet, bár a ka ja nem
rossz. Cso dá ra vá rok, vagy csak Győ ző re, hogy még is csak
el kez dő dik köz tünk va la mi, hogy el za var ja a ked ve mért a
bides kom csi fe le sé gét, Klá rit és utá na a nagy mel lű, in -
diszk rét vagy ha zug Ilo nát. Ön ző va gyok, ami ért Győ zőt
ide vá rom, mi nek jöj jön ide, hogy megint tán to rog ni lás -
sák, a vesz té be ro han ez a fiú – ezt az utol só mon da tot ki
is mon dom, a csepp fo lyós ra szét ázott Bo ci nak, aki ös  sze -
vis  sza csó kol ga tott, az tán a sze mem be néz ve el mond ta: 

– Fi gyelj, Pi ros ka, jobb, ha őszin te le szek ve led,
édes ke. Ben nün ket le het, hogy ki rúg nak, té ged vi szont
biz to san. A ket té fű ré szelt óri ás édes kés nek ta lál ja az
írói stí lu so dat, az em be ri ma ga tar tá so dat pe dig ki hí vó -
nak. Úgy vé li, egyik sem il lik még egy li be rá lis lap hoz
sem. Bocs’, hogy ki fe cseg tem. 

– De hogy is, sok kal jobb, hogy tu dom, és iga zán nem
is bá nom – fe lel tem őszin tén. – Leg alább két évig új ra
di ák le he tek. 

Bo tond ren del ne kem is nagy dok tort, sört és
Unicumot, ami től a szer ve ze tem meg kön  nyeb bül, eny hül
a mell pánt, a más na pos fáj da lom, de ér zem, hogy kez dek
új ra vég ér vé nye sen el áz ni, jobb len ne vég ső fáj ron tot fúj -
ni, hal lom Bukovszky Da ni nyá la san nyá jas hang ját,
ahogy pré di kál Bronsonnak és Bo tond nak: fi úk, vi gyáz -
za tok, a nya ka to kon a kés, az tán már egé szen sű rű köd -
fá tyo lon át sej tem Bronson egy szer re mar káns és fi a tal-
bor bély le gé nyes áb rá za tát. Hang ja ér ce sen csa pó dik dob -
hár tyám ba, de a sza vak ér tel me már nem ha tol az agya -
mig, Bo tond sze lí den si mo gat ja a tér de met, már csak ka -
nos ru tin ból, ő is be van rúg va, mint az al bán sza már, ak -
kor se jön ne ös  sze már sem mi köz tünk, ha mind ket ten
na gyon akar nánk. Mi len ne, ha hecc ből meg mar kol nám
a mi cso dá ját – fut át raj tam, de jobb öt le tet ad, hogy Bo -
tond szét esik, a taperolásomat is ab ba hagy ja. Ezért ki -
nyúj tom a ke zem. Sors dön tő pil la nat, ha Bo tond ész re ve -
szi, hogy kepeszkedek, meg fo gom ne ki a far kin cá ját, jól
meg bö gyö rő zöm és meg mo gyo ró zom, s ak kor sem mi
nem ment meg az újabb kény sze re dett ke fé lés től, ami re
még job ban il le ne a Kol nán szo ká sos „zsá ko lás” szó,
mint a ba szás félszalonképes szi no ni má ja, de ta lán vég re

le szállt ró lam a sá tán, ve lem van Is ten, Bo ci mé lyen szu -
nyál, or vul ma gam hoz hú zom a cuc ca i mat, sen ki sem fi -
gyel föl ar ra, hogy a vé cé he lyett ki fe lé ol dal gok, nem,
nem, ta xi ra köl te ni már lel ki is me ret len ség vol na… A si -
ke res ma nő ver ös  sze húz za az eresz té ke i met, az él mény -
től szin te ki jó za no dok, na, nem is vol tam túl pi ás, in kább
teg nap ról ma radt, ami ma radt, mind egy, azért nem ár ta na
még egy pi si lés, a fe ne egye meg, a Ked ves be vis  sza -
men ni nem aka rok, ahol ma vagy tegnapelőtt… Tö ké le -
te sen ös  sze ke ve red nek ben nem ezek az idi ó ta na pok, a
teg na pi, il let ve a mai nap ki vé tel, va la men  nyi re még üdí -
tő is volt az a pár óra And re á nál, a fe nét, az sem volt kü -
lönb, hi szen And rea is úgy bánt ve lem, mint egy ócs ka
szaj há val, a busz ve ze tő is. Már nem is em lék szem, mi kor
for dult elő utol já ra, hogy ne let tem vol na be rúg va, rá adá -
sul min den es te le kés tem ezt a kur va buszt, és min dig el
kel lett vo nul nom a nagy ál lo más krics mi je, a tör kö lyös
Tig ris előtt, ami kor jó zan va gyok, meg szó lít va la ki, ami -
kor nem, még azok is un do rod nak tő lem, akik ott is  szák
ma gu kat fo ko za to san a ha lál ba… Nem, ne ítél kezz ily
kön  nyen, hi szen te is an  nyi min dent meg it tál az utób bi
pár nap, vagy hét fo lya mán, ami től ren des em ber meg-
murdelne, de ne bízz de cens for mád hoz és fe hér nép vol -
tod hoz ké pest kü lön le ge sen erős fi zi ku mod ban, ki tud ja,
hol a ha tár, ami után már nincs vis  sza út, és a szer ve zet -
ben el kez dőd nek a vég ső le épü lés ir re ver zi bi lis fo lya ma -
tai… Még az zal a kulcs üg  gyel is hogy meg alá zott a sze -
mét kis ál ba rát nőm. Nem is kell an  nyi ra pi sil nem, ha za -
vi szem, bam bu lás az egyet len sze ge di vil la mo son, de
gyö nyö rű a Dóm tér, a Sán dor to rony, a Hő sök Ka pu já -
nak fenn költ íve… A hí res Aba Novák-freskó vi szont
nem tet szik, eb ben nem ér tek egyet Má té val, aki Pi cas sót
idéz ve bar bár zse ni nek ne ve zi a fenn költ, szá mom ra kis -
sé ide gen tör té nel mi ké pek szer ző jét, ak kor sem, ha Pi -
cas so mond ta, bár en gem sok kal job ban ér de kel Má té
Aba Nováknál, Picassónál is. Nem le het min den ben iga -
za ne ki sem. Fu ra, hogy And rea oly kor ra jong Má té ért,
más kor pe dig a gyű löl kö dé sig fity mál ja, a múlt kor a pes -
ti Nem ze ti Szín há zon vesz tek ös  sze, azt And rea, mint int -
ran zi gens li be rá lis, csak azért is le szól ja, mert a Fi desz-
kor mány épí tet te. Igen is, szép a Nem ze ti Szín ház is, eb -
ben vi szont iga za van Má té nak. A Nem ze tit a kom csik a
le ve gő be rö pí tet ték, nem tud ni, mi ért, le het, hogy azok -
nak van iga zuk, akik a nemzetietlenítési prog ram szer ves
ré szé nek te kin tik ama bor zal mas exp ló zi ót, ame lyet kö -
ve tő en Ma gyar or szág nak nem volt nem ze ti te át ru ma, a
ko ráb bi kor má nyok so ha nem tud ták föl épí te ni, a mi e ink,
hú, az a baj, hogy túl sá go san sok szor szól tad el ma gad
Bukovszky és Bo ci előtt, a mi e ink nek ne vez ted a Fi desz-
kor mányt, szó val, csak azért is, a „mi e ink” ös  sze hoz ták,
az óta fi káz za is egy foly tá ban a fin gos szá jú szoclib el len -
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ség. Jaj, ha ennyi re be fo lyá sol re mény te len sze rel med
vé le mé nye, ne cso dál koz zak, hogy ki rak nak egy bal ol da -
li-li be ró lap tól. Le het, én be fo lyá sol ha tó va gyok, el is me -
rem, de leg alább… el is me rem.

Pi ri ép pen ak kor ér zi úgy, hogy ha nem áll le a bel -
ső mo no lóg-verk li je, egy sze rű en meg hib ban ön ma gá tól,
ami kor vil la mos ab la ká ból meg pil lant ja a nagy ál lo más
tö vé ben a vá ro si mun ka ügyi köz pon tot. A roz zant ház
új ra em lé kez te ti ar ra, hogy ha ma ro san el vesz ti az ál lá -
sát, de mi vel fő ál lá sú egye te mi hall ga tó, nem szá mít
mun ka nél kü li nek, nem is jár ne ki a se gély, a fe ne tud ja,
mi a jobb, ha már ki rak ták, vagy amed dig csak fél tő le,
dej szen, há rom-négy nap ja egy sort sem ír tam, le het,
hogy van az már öt-hat is, ha ed dig nem is akar tak vol -
na ki rúg ni, most már azért is meg te szik, mert a ha vi
har minc flek kes kö te le ző gya kor la tot már-már le he tet -
len tel je sí te ni. Hol nap ta lán el ké ne dön te ni, hogy most
fel ad jam vég leg és igyak to vább a ked ves kol le gák kal,
kol le gi nák kal, faszikákkal és va gi nák kal, na, ne mán,
Koncz Pi ros ka, te ne is gon dolj ilyet, té ged ne ve zett el
pi á san Bronson nem túl élesel mé jű en Gyil kos
Baszócának. Sze gény anyám, ha tud ná, hogy si mán le -
fe küd tem egy olyan nős fér fi val, aki ilyes mit mond ró -
lam, még csak nem is a há tam mö gött, a frász tud ja, mi -
től es ne in kább két ség be? At tól, hogy kur va va gyok,
vagy hogy már an  nyi büsz ke sé gem sem ma radt, mint
egy jobb faj ta ribinek, egy af fé le úri caf ká nak, hogy is
mond ja anya: „pá ri zsi ku ruc nak”.

A piroska he lyén ez út tal ha gyo má nyos, kék ko csik ból
ál ló vo nat áll, a fül ke bü dös és me leg bel se jé be hú zód va
gon dol ja rö hög ve vé gig új ra és új ra az egész dics te len
na pot, he tet, csak an nak örül, hogy ezt a kis nyam vadt
pö csös hu szárt úgy meg ijesz tet te az in for má ci ó nál, nem
ké ne töb bet meg üt ni sen kit, fo gadd meg, hogy leg fel -
jebb éles ön vé de lem ből te szed, utó lag ba ro mi rossz ér -
zés, ne élj vis  sza az zal, hogy en  nyi re ki erő söd tél a ka -
szá lás tól, be ül hoz zád egy tás kás, oku lá rés fiú, sziát kö -
szön, az tán meg kér de zi, fel gyújt hat ja -e a vil lanyt, mert
– úgy mond – ta nul ni sze ret ne, hol nap vizs gá zik. – Mi -
lyen sza kos vagy? – Tö meg kom mu ni ká ció? Jé, új ság író
akarsz len ni… tu dod te… Az tán el ha rap ja a fél mon da -
tot, ezt a jó ar cú szemügés eminenskét le lom boz ni
ugyan olyan disz nó ság, mint ha ös  sze ver né… Sze ren csé -
re a fic kó tény leg ta nul ni akar hat, vagy nem fi gyelt rá,
vagy ami va ló szí nűbb: meg érez te a pia sza got, mert ki -
nyit ja a köny vét, be lé bú vik… A jó pél da ra ga dós, a vo -
nat el in dult, dö cög vagy ti zen öt per cig, míg Kol ná ra, ad -
dig elő ve szi a tás ká ból a le ve le it… Meg hí vó a Kol nai
Mű ve lő dé si Köz pont ból, jaj, de jó, Szőllősy La li négy
éve min dig ne kem kül di el az anya got, ami ó ta a lap nál
va gyok. Most ma gán le ve let is mel lé kelt a meg hí vók hoz.

Drá ga Pi ros kám!

Édes anyád bi zo nyá ra em lí tet te Ne ked, bár szo kat lan
le vél ben meg kér ni va la ki nek a ke zét, de úgy gon do lom,
tud nod kell: ér zel me im a ré gi ek. Las san egy éve el vál -
tam a fe le sé gem től, van egy önál ló há zam, amely gazd -
as  szony ra vár.

Ne hidd, hogy ezek a hí rek, ame lyek ál ta lad meg je -
len nek a Hír lap ha sáb ja in, oly fon to sak ne kem.

An nak örül nék, ha ha za jön nél. Tettamantival be szél -
tem, szí ves-örö mest vis  sza ven ne a ta nács ház ára [„ta -
nács há za” le húz va, fö lé ír va: „a pol gár mes te ri hi va tal -
ba”], s hagy ná, hogy amíg el nem vég zed az egye te met,
mun ka idő ked vez mény ben is ré sze sülj.

Én vá rok és re mé lek
La jo sod

Pi ri hal vá nyan el mo so lyo dik, ki vált az alá írás tet szik
ne ki. Az tán ér zi, hogy ki fut a fe jé ből a vér… A bo rí té -
kok kö zött föl fe de zi azt, amit nem akart ed dig meg lát -
ni, tu dat alatt per cek óta ész lel te már, hogy az egyik le -
vél nincs föl bé lye gez ve, de ki csit még re mény ke dett.
Hát ha csak kéz be sí tő vel to váb bí tott meg hí vó ról van
szó. Hi á ba, ed dig tar tott az ön ámí tás ra tar ta lé kolt lel ki -
erő. Azt is haj lan dó vég re tu do má sul ven ni, hogy a fel -
adó he lyén a Me gyei Hír lap szé les fő szer kesz tői pe csét -
je és dr. Bakóczy And rás ne ve dí sze leg… Ki ké ne dob -
ni az ab la kon – füs tö lög, az tán még is fel nyit ja a le ra -
gasz tott bo rí té kot. A las san, dö cög ve el in du ló vo nat rit -
mu sá ra ol vas sa a le ve let.

Koncz Pi ros ka
egye te mi hall ga tó ré szé re
Sze ged

Tisz telt Koncz Pi ros ka!

Saj ná lat tal köz löm, hogy ál lan dó mun ka szer ző dé sét
a lap a to váb bi ak ban nem tud ja fenn tar ta ni. Nyil ván Ön
sincs ve lünk ki bé kül ve, de ér zi azt is, hogy a lap sincs
egé szen ki bé kül ve Ön nel.

Bel ső meg ál la po dá sunk sza bá lya i nak meg fe le lő en
két ha vi fi ze té sét a jö vő hó nap hu szon ötö di ké ig szá mol -
juk el. Já ran dó sá gát és a pa pír ja it már a jö vő hét kö -
ze pén, pon to san, feb ru ár el se jén át ve he ti a pénz ügyi
iro dá ban Ba la to ni Me lá nia elő adó tól. Má tól, ja nu ár
25-étől kezd ve a mun ka vég zés alól föl men tem.

Ab ban a re mény ben, hogy szem pont ja in kat meg ér ti,
sok si kert kí vá nok egye te mi ta nul má nya i hoz és majd a
ta ná ri pá lyá hoz.

Dr. Bakóczy And rás fő szer kesz tő
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Mi lyen so kat szá mít az em be ri hang, az el vi sel he tő stí -
lus – gon dol ja Pi ros ka, és egy pil la nat ra tény leg meg -
könnyeb bül. Öt ször, hat szor, tíz szer vé gig ol vas sa, de hi á ba,
té ve dés ki zárt. Csip ke di ön ma gát, hát ha ál mo dik. Ta gad ha -
tat la nul pi ás is, más na pos is ki csit, de éb ren van. Kez di el -
hin ni, hogy va ló ban nem al kal mas az új ság írói pá lyá ra,
ahogy Bakóczy Ban di le ve le ezt fi no man, de a ta ná ri pá lyá -
ra te re lő uta lás sal a tud tá ra ad ta… Hol nap be me gyek a sze -
ri be, anyá mé kat még nem ter he lem… Egy kis bú csú ivá -
szat, eset leg… Az tán hir te len meg lát ja a Kol na ki írást, vil -
lám gyor san fel pat tan, ös  sze mar kol va le ve le it ki ro han a ku -
pé ból, az a sze ren csét len szem üve ges fiú csak kap kod ja a
fe jét… Úr is ten, ha most eb ben az iszo nyú ál la pot ban fenn -
ma ra dok, Lakitelekről csak haj na li fél hat kor van egy sár ga
busz, ha van még egy ál ta lán, Kecs ke mét ről is ak kor tájt in -
dul, ilyen kor a vo nat már alig vár, az tán ki vág ja az aj tót,
szin te le ug rik, fe les le ges, a pi ros csá kós ál lo más fő nök még
csak most eme li föl a pa la csin ta sü tőt a jel leg te len ho dály -
for ma, la pos épü let előtt téb lá bol a jám bor, sző ke ha jú, baj -
szos bo gár, is me ret len is me rős, és most fo ko zot tan ér zem át
azt a két ar cú ott ho nos ság él ményt, ami eb ben a csú nya tót
fa lu vá ros ban el fog, va la hány szor ha za é rek. Az egész,
együtt, az új ré szek la kó te le pes arc ta lan sá ga, a fa lu si as ne -
gye dek újabb ré szé nek össze vis  sza épí tett vadkeleti ren det -
len sé ge, a kül vá ro si as, több nyi re sá tor te tős egyenházak, az
al föl di kör nye zet ben ki fe je zet ten gic  cses nek lát szó al pe si
te tős üdü lő fa zo nok, a roz zant kuny hók és az új stí lu sú pa -
lo ták, mint az összpanoráma kom po nen sei, csú nyács kák,
ám a há zak kü lön-kü lön még is ott ho no sak. Nem be szél ve
a ren ge teg fá ról, bo kor ról, a hű vös ről, a csönd ről, ami még
most is, ami kor ijesz tő nek ké ne len nie, üdí tő. Tu dom, üdü -
lő fa lu nak ne vez ni me rész ség, de így, sö tét ben akár a Ba la -
ton mel lé ké re is oda kép zel he ted ma ga dat, és min den azt
su gall ja, vé ge, vé ge, egy elő re, ha te is úgy aka rod, hos  szú
idő re vé ge a kényszerutaknak. A leg kö ze leb bi vizs gám jö -
vő pén te ken lesz, csü tör tö kig is ma rad több mint egy hét…

Pi ros ka ek kor éb red rá, hogy a bú csú ivá szat nem csak
eről te tett, ha nem ki mon dot tan ér tel met len len ne. Ezek kö -
zött, aki ket a kocs má ban ott ha gyott, s akik tán mos ta ná ig
sem vet ték ész re, hogy el tűnt, sem mi ke res ni va ló ja nincs.
Bár And re á val né ha egé szen kel le me sen el be szél get tek, de
sok kal hi te le sebb és ket te jük ba rát sá ga szem pont já ból sok -
kal árul ko dóbb az, ahogy kö szö nés he lyett „add ide a kul -
cso mat, míg el nem fe lejt jük!” fel ki ál tás sal fo gad ta már a
fo lyo són, még a bél sza gú, budibéli ta lál ko zás előtt, nem
be szél ve a kar valy sze rű kéz moz du lat ról, ami ki fe je zet ten
ko mi kus volt And rea kis sé ki pár ná zott, nématalföldiesen
dun di te nye ré re rá ve tül vén… Ami kor azon nal meg kap ta a
kul csot, amit an  nyi ra fél tett tő lem, úgy pró bál ta nem ép pen
ba rá ti tü rel met len sé gé nek élét tom pí ta ni, hogy to vább sér -
te ge tett: at tól fél tem, hogy tök be pi csáz va el vesz tet ted…

Vég ered mény ében iga za van, alig is mer, va ló já ban sem -
mi vel sincs több kö zö tök egy más hoz, mint az év fo lyam -
tár sa id dal, akik iga zat ad tak ne ked, ami ért két or rot is be -
ver tél sző ke szil fid tün dér fa zo nod da cá ra is egyet len bu lin.
Nem hi ány zik majd Bronson go rom ba sá ga, Ilo na fél té -
keny gyű löl kö dé se, de még az sem, hogy Bo ci hol nap
eset leg ke vés bé pi ás, nyá las ked ves sé gé vel a még min dig
üres hit ve si ágyá ba csa lo gas son egyet len éj sza ká ra, pe dig
mél tó bú csú len ne at tól a tár sa ság tól, amely sem mi vel sem
ke vés bé ro kon szen ves, mint bár me lyik szer kesz tő ség,
csak te még an  nyi ra sem il lesz kedsz kö zé jük, mint ők egy -
más hoz, ide gen vagy, egyet len ka pocs volt kö zöt te tek a
kö zös szer kesz tő sé gi gitt, amit te mos tan tól már nem rág -
hatsz. Mi lyen fu ra, Bakóczy Ban di (bár mi lyen ta pin ta to -
san is fo gal ma zott, de még is csak ki rú gó) le ve le egyet len
szikeéles, ha tá ro zott moz du lat tal le vá lasz tott min den ről,
amit a me gyei lap akár elv ben, akár gya kor lat ban je lent.
Még a leg szim pa ti ku sabb Uzonyi Má té tól is, aki már nem
is tar to zik kö zé jük. Egy ko ri se gí tőm től, örök sze rel mem -
től, Má té tól is vi lá gok vá lasz ta nak el, és er re most jö vök rá
vég ér vé nye sen, ami kor el kép ze lem, mit szól na ah hoz, ha
most mo bi lon fel hív nám és el pa na szol nám ne ki, hogy ki -
tet ték a szű rö met a lap tól… Le het, el ső meg le pe té sé ben,
ahogy mon da ni szo kás, lá nyos za va rá ban ki is nyil vá ní ta -
ná, hogy nem ér ti az irán ta ta nú sí tott nagy bi zal ma mat, az -
tán ész be kap va el né zést kér ne, és ad na né hány meg fo gad -
ha tat la nul bölcs ta ná csot, mi köz ben azon gon dol kod na,
ho gyan uta sít son el a le he tő leg ta pin ta to sab ban, de azért
ha tá ro zot tan, egy szer s min den kor ra, ha vé let le nül ran de -
vút ki ér nék tő le, még ha „csak ba rá ti ke re tek kö zött” is.
Jog gal, hi szen még ak kor sem fo gad ta el so ha a meg hí vá -
sa i mat, ami kor kol le gák vol tunk… Ne til ta kozz, jo gos a
múlt idő, hi szen Bakóczy azt is ér té sed re ad ta, hogy nem
tart igényt egyet len so rod ra sem töb bé, ami bi zony azt je -
len ti, hogy a szer kesz tő ség ben már csak jö vő csü tör tö kön
lesz né mi ke res ni va lód. Mos tan tól kezd ve nem tar to zol
oda, ezért akár Bakóczy, akár a ket té fű ré szelt óri ás, de
most már akár Bronson is, min den to váb bi nél kül ki ve zet -
tet het ne a biz ton sá gi őrök kel, ha ész re ven ne a sze ri ben, hi -
szen az a ve szély is fönn áll hat na, hogy a jel sza vad se gít sé -
gé vel be ha tolsz a rend szer be és ki tö rölsz bos  szú ból an  nyi
cik ket, amen  nyit csak bírsz. Tu laj don kép pen jól esik, hogy
nem a „nyu ga ti, ame ri kás, ka pi ta lis ta” for ga tó könyv nek
meg fe le lő en kül dött el, biz ton sá gi ak és a rend szer gaz da kí -
sé re té ben, ez a bi za lom je le…, de le het, hogy csak fi gyel -
met len ség, úgy hogy ne akarj hol nap be men ni a sze ri be.
Bakóczy nyil ván azt hi szi, hogy tudsz disz ting vál ni, van
ben ned ön ér zet, és nem pró bálsz még pár perc re sem
vis  sza ka pasz kod ni ar ra a sze kér re, ahon nan le pa ran csol -
tak, még egy röp ke bú csú ere jé ig sem a sa rog lyá ban ülők -
től. Te jó Is ten, még jó, hogy nem tér tem vis  sza pi sil ni,
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hát ha még is ér te sí tet te az óta az őrö ket, s ak kor ki tet tem
vol na ma ga mat egy fö lös le ges, kí nos, meg alá zó je le net -
nek. Most vi szont megint na gyon fe szít a hó lyag, majd a
ker tek al já ban le gug go lok… De nem. A bal jós szer kesz tő -
sé gi ka land egyik ta nul sá ga, hogy ne kem so ha nem hoz
sze ren csét a sze mér met len ség. Hát ha er re jár va la ki, eset -
leg is me rős, és elhíreli: az a vö rös ha jú kis ká, a Koncz Ila
és a Koncz Fe ri bá csi lá nya, ott ült guggon és peselt, mint
a lo vak a kis ös vény men tén. An  nyi sze mé rem sincs ben ne,
hogy be búj na a bok rok mö gé. Azt még meg ér te ném, ha
fér fi len ne, hi szen min den má so dik hím ne mű prosz ta ta gon -
dok kal küsz kö dik, de egy nő nek il lik meg ta nul ni, ho gyan
kell ezt vis  sza tar ta ni, ki bír ni az in gert, plá ne tíz perc nyi re az
ott ho ná tól. Hir te len tu da to sul ben ne, hogy itt hon egé szen
más ként szo kott vi sel ked ni. Azt a sze mér met len új ság író -
kur vát, aki ed dig vol tál, hagyd vég leg ma gad mö gött, még
azo kon a na po kon is, ami kor Sze ge den vagy. Ha már így
tör tént, ala kulj vis  sza más fél év re egye te mis tá vá. És pró -
báld ki tö röl ni a tu da tod ból is a már-már vé red dé vált or de -
ná ré mon da to kat, vet kőzd le a szer kesz tő sé gi, hi val ko dó an
trá gár ko dó, ál-eman ci pált, va ló já ban falloszimádó, fütyi-
centrikus stí lust, el ső sor ban ma gad mi att, de a szü le i det
sem kel le ne meg bot rán koz tat ni. Két éves ha la dé kot kap tál
Is ten től, s ha a szü zes sé ge det már nem is tu dod vis  sza für -
de ni, kezdd el a mai es tét af fé le lusztrációval, az az, nagy hét
előt ti ri tu á lis, meg tisz tí tó alámerítkezéssel ott hon. Le het,
hogy a szó konk rét ér tel mé ben ez nem megy, hi szen már
na gyon ké ső van, nem akarsz min den kit föl ver ni a locs -
pocs étá zás sal, pe dig nem ár ta na le mos ni ma gad ról a sok
gusz tus ta lan fér fi úi és nős té nyi érin tést, Bronson be léd ha -
to ló fur dan csát, Bo tond tér de det, ágyé ko dat ta pi zó te nye rét,
An di mo do ros ál ba rá ti csók ját, s azt a bi zo nyos tá péi für dő -
zést is a nem túl tisz ta la vór-cse ber ben, jó za nul be le nem ül -
tél vol na, az biz tos. Lel ki leg vi szont tisz tulj gyer mek ko ri
ön ma gad hoz egy estvéli imád ság gal…

Pi ri már ki ért a lakótelepiesített, ame ri ka i a san jel leg te -
len vá ros köz pont – egy ko ri mun ka he lye – be ton töm bök -
kel ha tá rolt négy szö gé ből, köz mű vet len, föl des kis ut ca
kü lön fé le be nyí lói kö zött ka nya rog va vág ja le az egy más
he gyé re-há tá ra épült ut cák kacs ka rin gó it, már ko ra ta vasz  -
szal is csu da szé pek a ker tek, a fák, a bok rok, a félsötét el -
ta kar ja a há zak kö zöt ti ki rí vó kü lönb sé ge ket is. Még egy
ka nyar, még egy kis emel ke dő, és fel tű nik a nagy ve ran dás,
pa raszt klas  szi cis ta, nye reg te tős, fél ol da las be épí té sű ház.
Ezen a kör nyé ken ma radt meg a leg több iga zi fa lu si por ta.
A csa lá di le gen dá ri um ból tu dom, hogy szü le im, nagy szü -
le im ama ta ka ros szat má ri sváb köz ség ben lak tak. Az tán a
het ve nes évek ben ös  sze von ták a fa lu ju kat egy még ta ka ro -
sabb te le pü lés sel, ame lyik a leg több tisz ta sá gi ver senyt
nyer te, ami kor még volt ilyes mi… Apám azért kez dett el
in gáz ni, az épí tő ipar ban dol goz ni, mert szü lő he lye, ahol

még az ük-ük nagy szü lei is föld mű ve sek vol tak, mint alá -
ren delt alfalu, sze rep nél kü li te le pü lés sé vált. Elő ször meg -
szűnt az is ko lá ja, az tán be zár ták a kul túr há zat, ös  sze von -
ták a két fa lu ter me lő szö vet ke ze ti cso port ját, és apá nak
nem ju tott mun ka, mert ös  sze ve szett a párt tit kár ral. Tíz
éven át rak ta éli re a ga rast. Elő ször úgy ter vez ték, hogy be -
köl töz nek az anya köz ség be anyai nagy anyá mék por tá ja
mel lé, de az ös  sze vont té esz is gally ra ment, pe dig anyám
szü lei, nagy szü lei, dédszülei és ükszülei még a szom szé -
dos, ked vez mé nye zett fő fa lu ban túr ták a föl det. Még így is
von zot ta őket a fa lu sze re tet, fél tek a hon vágy tól, me di tál -
tak, me di tál tak, amíg úgy nem dön töt tek, hogy ab ban a
dél al föl di szlo vák fa lu ban vesz nek egy csi nos por tát, ahol
tá vo li ro ko na ik, a Tettamanti csa lád tag jai él nek. A ré git
oda hagy ták, még in gyen sem kel lett sen ki nek egy alá ren -
delt fa lu ban lé vő ház. A má si kon, a főfalubélin vi szony lag
jó pén zért ad tak túl, de így is ban ki köl csönt kel lett föl ven -
ni ük, mert ez a ré gi idők ből meg ma radt, egy ko ri ne me si
kú ria és a kö zel hat hol das ház tá ji 1985-ben már igen sok -
ba ke rült. Il le ne vég re rá juk is gon dol ni, meg ko mo lyod ni,
hi szen mi at tam dön töt tek így. Már út ban vol tam. Ők ki bír -
ták vol na ott hon, de azt nem akar ták, hogy a gye re kük a
kom mu nis ták ál tal ha lál ra ítélt kör nyé ken szü les sen meg,
egy olyan fa lu ban, ahol se mun ka hely, se kul túr ház, se is -
ko la sincs. Én már Kol nán szü let tem, a szü le im úgy el adó -
sod tak, hogy mi re ki fi zet ték az it te ni bir to kot, meg öre ged -
tek, és egy ke ma rad tam pa raszt lány lé tem re.

Sze ren csém re, anyám szeg ről-vég ről nagy báty ja,
Tettamanti Jaroszláv bá csi fia elő ször ta nács el nök, az tán
pol gár mes ter lett, s érett sé gi után oda vett tit kár nő nek.
Bár vall juk be, én így is, még vagy már, mit tu dom én,
dek las  szált pa raszt lány va gyok. A félparaszthoz, a sem
pro li, sem föld mű ves sudri-ivadékhoz, egy ál ta lán, az el -
ső ge ne rá ci ós ma gyar or szá gi kény szer hon fog la lók hoz, a
Ká dár-fé le fa lu rom bo lás ál do za ta i hoz, mint mi va gyunk,
il lik az egy ké zés. Apa is, anya is nyug díj ba ment, de még
dol goz nak az it te ni té esz ben, vis  sza pa rasz to sod tak. Hat
hold, ki mon da ni is sok, ha tal mas ker tünk van, szin te az
egyet len ház tá ji zók va gyunk e kör nyé ken, ide jét múlt fi -
gu rák a se gély ből élő zül löt tek fa lu já ban, nem vé let le nül
erő söd tem ki a sok ka szá lás tól, ka pá lás tól. A föld mun ká -
kat egy re ke vés bé győ zik, s ezért is örül nek majd, hogy
vég re ha za té rek. Azt sem bán ják, ha meg ma ra dok dip lo -
má san is pa raszt nak, aki vi szont ott hon úgy vi sel ke dik,
ahogy dip lo más há zi as  szony hoz il lő. Apa egy sze rű em -
ber, né ha, né ha meg ereszt egy két cif ra ká rom ko dást, de
azon meg üt köz ne – le het, hogy éle té ben elő ször po fon is
ver ne –, ha el fe led kez nél ma gad ról és a szer kesz tő sé gi
lá nyok stí lu sá ban nyi lat koz nál meg. Az a fu ra, hogy anya
nem cso dál koz na, csak a hom lo ká hoz emel né a fe jét,
meg csó vál ná, és csak an  nyit szól na: fi am… fi am…
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A szü le im ből a vé gén még sem lett sudri, ma gya rul lum -
pen pro le tár, én vi szont elő ször hi va tal nok, majd ér tel mi sé -
gi lé tem re majd nem el-lumpenizálódtam. Föl né zek, és a
tisz ta, csil la gos ég bolt, a Gön cöl lát tán eszem be jut egy ré -
gi nagy film él mény, ami ben Burt Lancester, a gyö nyö rű,
bar na, mar káns fe jé vel egy szi cí li ai her ce get ját szik, aki las -
san-las san be le öreg szik ab ba, hogy a nagy em be rek ko ra, a
nagy va dak ide je le járt, ja igen, az is a cí me, hogy A pár duc,
ar ra már nem em lék szem, hogy ki nek a hí res re gé nyé ből
ren dez te az egyik hí res nagy olasz ren de ző a hat va nas
évek ben, a fil mes pár du cok ko rá ban. Uzonyi Má té nyil ván
ka pás ból tud ná, és ma gá ban hoz zá ten né: A pár duc-her ceg a
kö zel gő ha lál nál is tra gi ku sabb nak ítél né, ha tud ná, hogy a
hu szon egye dik szá zad ele jén egy ma gyar sza kos böl csész -
hall ga tó men  nyi re nem is me ri már a vi lág iro dal mat. Má té
nem ze dé ke még ol va sott, mű vész fil mek ked vé ért járt mo -
zi ba – ál lít ja. Ne kem az a gya núm, ő a sa ját hat va nas évek -
be li di ák-kor osz tá lyá ban is a cso da bo ga rak kö zé tar toz ha -
tott. Szó val, vis  sza tér ve a film él mény hez, a pár du cot, a kor
ki csi nyes sé gét fáj la ló her ce get ala kí tó Burt Lancester le tér -
del egy ódon han gu la tú, zárt, szak rá lis óvá ro si olasz té ren,
és meg kér de zi az est haj nalt vagy a Gönc ölt, vagy mit tu -
dom én, me lyi ket: Csil la gom, csil la gom, Te már bi zo nyá ra
tu dod, va jon med dig tart még e föl di utam. Va la hogy így
mond ta. Én is le tér de lek, az ég re né zek, s eszem be jut egy
má sik, ke vés bé nagy film. Eb ben is egy mar káns fi gu ra a
fő hős, még ha son lít is ki csit Lancesterre, a ke reszt ne vük is
azo nos: Burt Reynolds. Az utób bi Burt egy vér be li ez red -
for du lós, vagy in kább hu sza dik szá zad vé gi am csi ak ció -
film ben ját szik egy lel ki is me re tes zsa rut, akit a be csü le tes -
sé ge mi att rúg nak ki a rend őr tes tü let től. Ő az el ső mun ka -
nél kü li nap ja után be vall ja a női fő hős nek: nem is volt
olyan rossz ér zés, hogy bár mi kor be ül he tek egy ven dég lő -
be, mo zi ba, nem ret te gek at tól, hogy meg szó lal a ma rok te -
le fo nom. Vég re új ra az em be ri ség tag já nak ér zem ma gam.
Vi gasz tald ma gad az zal, hogy mon do ga tod: mos tan tól
kezd ve én is vis  sza tér tem a nor má lis élő lé nyek vi lá gá ba.
Meg ter vez he tem a nap ja i mat, a he te i met. Vall juk be, ne -
kem, aki tény leg nem let tem vol na so ha sem Egon Er vin
Kish-, vagy Oriana Fallacci-, még ke vés bé Uzonyi Má té-
for ma író, akik nek van mi ért haj ta ni uk, az egész va la hogy
ér tel met len volt, föl ál doz tam vol na a ma gán éle te met, csak
azért, hogy éle tem vé gé ig kör möl jem a mű em lé kek ről, a
mú ze u mok ról, a fa lu si köz mű ve lő dé si ese mé nyek ről szó ló
tu dó sí tá so kat. Tény leg, an nak, aki nem ké pes szép író vá,
szak kri ti kus sá vagy a té má já hoz kap cso ló dó te rü let szak -
em ber évé, elő adó já vá len ni, mi re va ló ez az egész szer -
kesz tő sé gi élet for ma, amely meg eszi a va ló di éle tét? Ma el -
vo nult előt ted va ló sá go san is, szim bo li ku san is szin te az
egész ba gázs. Bakóczy Ban di, akit a nap nak szin te min den
órá já ban, oly kor még hét vé gén benn ta lá lod a sze ri ben, s

még csak nem is új ság író, nem is szer kesz tő. Olyas mi ért
van tá vol egész éven át a csa lád já tól, ami nek a lé nye gé hez
sem mi kö ze. A ket té fű ré szelt óri ás tíz év vel fi a ta labb Má té -
nál, de már tisz ta ősz, ide ges ke dik, menedzserkedik, és
csak szökőévente saj tol ki ma gá ból egy-egy cik ket.
Bukovszky Da ni, amíg nem volt na pos szer kesz tő, ér de kes,
ré gé sze ti cik ke ket, ta nul má nyo kat írt, most már éj jel-nap -
pal má sok stí lus hi bá in kot lik, vagy úgy mond ki ala kít ja a
lap ar cu la tát, csak tud nám, mit is je lent ez? Bronsont most
rúg ta ki a csa lád ja, ös  sze köl tö zik egy nő vel, aki ros  szabb,
mint a fe le sé ge, az új ság író élet for ma al ko ho lis tá vá tet te, a
lap meget te a csa lád ját, s ha nem vál toz tat a ma ga tar tá sán,
előbb-utóbb a lap tól is el pa te rol ják, pe dig min dent ar ra tett
föl, hogy ro vat ve ze tő le hes sen. Újságírni azért kez dett,
mert va la mi kor meg je lent egy-két ver se, elő ször csak szer -
kesz tő ség-kö zel be akart jut ni, azért meg je len ni, hogy hí res
le gyen, s az tán, mint min den pá lya kez dő, azt re mél te, hogy
ki ad ják a ver se it, mert ne ves vi dé ki új ság író. Ez így nem
mű kö dik, ilyen át hal lá sok nin cse nek a két szak ma kö zött,
de ha még len né nek is, nem a dél vi dé ken, a pro vin ci án.
Bronsonnak már nincs mit meg je len tet nie, mert az új ság -
írói ro bot és a lánc pi á lás, lánc ke fé lés köz ben el fe lej tett ver -
se ket ír ni. Herpay Bo tond drá ma író ként kezd te, szí ni kri ti -
kus ként foly tat ta, mind má ig volt egyet len vi dé ki szín há zi
be mu ta tó ja, amit egyet len egy szer fel vit tek egy pes ti stú -
dió szín ház ba, meg írt egy va lag ra va ló kri ti kát. En  nyi. És
már negy ven éves. Csak Má té van olyan ma gas pol con,
hogy azt mond hat juk: ne kik ér de mes volt po kol ra száll ni,
mert meg ta nul ták, ho gyan kell a nó tát fúj ni.

Na, na, Pi ros ka, ez is an nak a ti pi kus ese te, ami kor sa -
va nyú a sző lő, te túl kö zel ről lát tad eze ket a fi ú kat-lá nyo -
kat, kö zel ről fi gyel ted em be ri hi bá i kat, de tisz tá ban vagy
av val, hogy a kí vül ál lók szá má ra, meg azért szá mod ra is,
az is tisz te let re mél tó do log, ha va la ki csak jó új ság író,
szer kesz tő az or szág har ma dik vá ro sá nak me gyé jé ben. És
az el so rol tak mind jó szak em be rek, ezt tud nod kell ak kor
is, ha most tény leg sér tett vagy. Ahogy el is mer ted sa ját
ma gad előtt: Pi ros ka, ne ked mos tan tól kezd ve sa va nyú a
sző lő. Az új ság, ame lyik től ma bú csúz nod kel lett, bi zony,
ön ma gá ban is va la mi fé le Olim posz, ki csit min den mun ka -
tár sa hal ha tat lan. Az, amit el mond tál, a hoz zád ha son ló fé -
lig al kal ma sok ra vagy ná lad is sze ré nyebb ké pes sé gű al -
kal mat la nok ra il lik. Mint pél dá ul And rea, aki nek van nak
jó öt le tei, gon do la tai, de alap já ban vé ve még is di let táns,
csak an nak kö szön he ti, hogy a pá lyán van, hogy a ket té fű -
ré szelt óri ás sze re ti; ab ban a perc ben, hogy a tör pe el húz -
na in nen va la mi lyen mó don, föl fe lé vagy le fe lé buk na, ő
egy per cig nem ma rad hat na ná lunk, oppardon, ne kem az
új ság már nem „ná lunk”. And rea tény leg gör csös és bol -
dog ta lan, kín ló dik a cik ke i vel, kín ja it és gör cse it min den -
ki vel meg oszt ja, a kol lé gák is me ne kül nek elő le, de a „ci -
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vil” fér fi ak is ha mar ott hagy ják, mert csak a mun ká já ról
tud be szél ni, amit rá adá sul ros  szul vé gez. Aki még sze ren -
csét le nebb, bár saj ná la tot nem ér de mel: Va lé ria, az ön kén -
tes be sú gó. Egy ide ig ze ne ta nár nő volt a fa lu já ban, az tán
el kez dett ze ne kri ti kus ként kül sőz ni, kö ze pe sen, szor gal -
ma san. A sztár ügy véd nő vé re jár ta ki ne ki a le he tő sé get,
aki Bakóczy Ban di cso port tár sa volt a sze ge di jo gi egye te -
men, és a lap jo gi ta nács adó ja volt egy ide ig. Ad dig rág ta
Ban di fü lét, amíg az föl nem vet te. Az óta éj jel-nap pal benn
ül, akár ügye le tes, akár nem, te he ti, se ku tyá ja, se macs ká -
ja, min den nap meg ír egy kri ti kát vagy egy in ter jút,
Bronson, Bo ci, Má té föl vált va dol goz nak a kéz ira ta in,
amíg hasz nál ha tó vá nem esz ter gál ják, de sem mit sem fej -
lő dött, sőt a ki me rült ség től és a stressz től egy re ros  szab bak
a fir kái, és en nek las san két éve. Ő nem di let táns, nem is
kon tár. Valika a szü le tett an ti ta len tum is ko la pél dá ja. Sza -
bad ság ra el men ni nem mer, év vé gén pénz ben ké ri a kö te -
le ző meg vál tást, egy re so vá nyabb, hisz té ri ku sabb, és már
Bakóczy is le ta gad tat ja ma gát né ha, ami kor es tén ként be -
je lent ke zik hoz zá árul kod ni, de ezt sem tud ja ab ba hagy ni,
a lap tól sem ké pes el sza kad ni, ér zi, hogy nem megy ne ki
az új ság írás, és ami ó ta a nő vé re el ment a lap tól, ke vés bé
szá mít szent te hén nek. Mind ezek da cá ra, va la hol ször nyű,
fé lel me tes és még is szép az az üs tö kö si pá lya, ahon nan el
kell most men ned. Most az tán lesz időd el ol vas ni Má té no -
vel lá ját – akár ma es te az ágy ban, akár ké sőbb, meg lát juk.

Pi ros ka rá éb red, hogy jó ide je tér del az egy re hal vá nyu -
ló ég bolt alatt, tej fe hér ud va ra van a Hold nak, és te jes kö -
dön át lát ja a vi lá got, mi vel ömöl nek a kön  nyei. Még is csak
a lel ked re vet ted ezt a ki la pá to lást, va la mennyi re már té -
ged is be szip pan tott en nek az angelusi és diabolusi szak -
má nak a le ír ha tat lan sod ra, a na pi la pos drill da rá ló. Eb ben
na pon ta meg kell har col ni a hal ha tat lan sá gért, a teg na pi ér -
dem má ra el avul, és a mai mun ka köz ben már a hol na pi
pen zu mon kell gon dol kod ni. Ez a cso dás-bor za dá lyos
ring lis píl föl dön tú li di men zi ók ba va rá zsol ja az ér de me se -
ket, de hús tö rő, lé lek tip ró ör vény a csak fé lig meg hí vot tak -
nak, a ke vés sé al kal ma sok nak, s ma ga a po kol a tel je sen
ér dem te le nek nek. Az előb bi ek is ko la pél dá ja Má té, aki
egy szer re ké pes nagy író és nagy új ság író len ni, az utób bi -
a ké pe dig Va li, aki élő bi zo nyí té ka an nak, hogy bár en nek
a szak má nak van nak meg ta nul ha tó ré szei, de a lé nye ge
még is meg ta nul ha tat lan an nak, aki te het ség te len.

Lé pé se ket vél hal la ni, ré mül ten fel ug rik, so ha en  nyi re
nem örült a ke rí té sen tú li is me rős ku tya kö ze led té nek.
Úr is ten, ides to va fél egy, il let ve nul la óra har minc perc,
azért nem ta lál ko zott hát sen ki vel, mert ké ső re jár, vagy
na gyon ko rán van még. Igen kí nos lett vol na, ha va la ki
raj ta kap ja, ahogy tér den áll va zo kog az éj sza ka kel lős kö -
ze pén. Meg pró bál ja le tö röl ni a kön  nye it, elő ve szi a
pudriét, mert az any ja ne megy szer ilyen kor is fenn van,

ta gad ja, de nyil ván va ló an ag gó dik ér te, ami kor több na -
pig nem tér ha za, most jó ide ig nem lesz ré sze ha son ló
ne ga tív él mény ben. Hát ha nem ve szi ész re, hogy sír tam.

Az ut ca most már ga ran tál tan nép te len, le tol ja a bu gyi -
ját, hos  sza san pi sil, ez zel már egy ki csit az időt húz za. Az -
tán föl áll, át vág egy ki csi ke, négy ut ca ál tal be ha tá rolt te -
recs kén, és már elé je tá rul a hos  szú, pi ros nye reg te tős ház
ut cá ra te kin tő fél ol da la, a fe hér re me szelt tor nác, a kis ud -
var, ame lyet ke reszt lé ces fa ke rí tés vá laszt el a kony ha -
kert től. Lát ja az egyet len nagy üveg há zat, anya és apa tud -
ják, hogy a fólisátor nem iga zán al kal mas a té li kert vé del -
mé re. Csak az üveg en ge di át az ál dott nap su ga ra it té len
is, a mű anyag csak a me le get kon zer vál ja, az ef faj ta, for -
ró ság ban, kín já ban ér lelt pa ra di csom, pap ri ka, gö rög és
sár ga din  nye ká sás és ízet len, akár mi lyen élénk pi ros, ha ra -
gos zöld, il let ve arany sár ga. Meg kön  nyeb bül, fel ol dó dik a
ked ves, gye rek ko ri táj lát tán. El in dul föl fe lé, s ki gyul lad a
klas  szi cis ta ve ran da lám pá ja. Még a szo kott kér dés: „te
vagy az, Pirikém” is el ma rad, ami éke sen bi zo nyít ja, hogy
az any ja le sett rá az ab lak ból. Be lép a ha tal mas, bú bos ke -
men cés kony há ba, bár be van ve zet ve a gá zos fű tés is, a
szü lei is az ol csóbb, ter mé sze tes fa anya got hasz nál ják
szin te egész té len át. A jobb ol da li tisz ta szo ba mö gött ren -
dez tek be egy könyv tár he lyi sé get, bal ol dalt há rom há ló.

– Hát ha za jöt tél, kis lá nyom…
– Bi zony, jó ide ig ma ra dok ma ma. Csak ak kor moz -

du lok ki in nen, ha az egye tem mi att mu száj – zo kog ja
el ma gát, és az any ja vál lá ba fúrt fej jel sír ja ki ma gá ból
a fe szült sé ge ket.

– Ma ma, már hol nap üzenj Szőllősy La li nak, hogy…
hogy nyu god tan meg kér he ti a ke ze met. Igent mon dok ne ki.

– Jól van, kis lá nyom, rá érünk – mond ja a ma ma, még
el sem hi szi iga zán a jó hírt, vagy ki csit el szo mo rít ja,
hogy ilyen ha mar el ve szí ti vis  sza nyert gyer me két.

– Itt le szünk tő le tek pár lé pés re, ma ma. Nem hagy lak
el töb bet, hidd el.

Anya csil la pí tó an ve re ge ti a há tát, és el me sé li: sej tet -
ték, hogy így lesz, a tisz ta szo bát már be ren dez ték ne ki a
könyv tár mel lett, így ta nul hat egész éj jel, nem kell raj tuk
ke resz tül jár kál ni. Amíg di ák, csak an  nyit dol go zik a ház
kö rül, amen  nyit mu száj, sőt an  nyit se, csak amen  nyit jól -
esik. Utá na meg, ahogy meg ígér ték, ma rad hat itt hon. Ha
úgy ala kul, gaz dál ko dik ve lük, de azt se bán ják, ha ál lást
ta lál a he lyi is ko lá ban, könyv tár ban vagy a fa lu há zán.
Mert azt ő is sej ti, hogy a po ros vá ros tól vég leg el ment a
ked ve. De ha tény leg úgy akar ja, már hol nap be megy La -
li hoz. Csak ta lán előbb te gye le vég re azo kat a vizs gá kat.

Az tán szé pen, kí mé le te sen át kí sé ri Pi ros kát újon nan
be ren de zett lak ré szé be. Pu ha pi he pap la nos ágy, de rék alj,
ko mód, író asz tal. Bányameleget ont a jó cserépkályha.

Is ten ho zott ide ha za, fi am.
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