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A bazsarózsás lampion. Kísértethistória cím� regény a 

XIX. századi japán kísértetregény m�faját használja fel, 

közelebbr�l Szanjútei Encsó Kísértetlámpás cím� regé-

nyére való rájátszás. A történet eredete a XIV. századi 

kínai elbeszéléshez nyúlik vissza. A bazsarózsás lam-

pion története két szálon fut, mindkett�höz más-más 

nyelv tartozik. Az ötvenes évek vidéki Magyarországán 

induló rémmesét a gyerek én-elbeszél� szemszögéb�l 

látjuk, a tragikus történeteket komikus nyelven olvas-

hatjuk. A  másik szálon ugyanennek az elbeszél�nek 

feln�tt, ismétlésekkel teli életébe pillanthatunk be, aki 

az eseményeket szubjektív dokumentumként láttatja. 

A két szálat valójában nem az id�, hanem a valósághoz 

való viszony választja el, hogy végül az olvasó sem tud-

ja, mi történt meg „valójában”.

A d�lt bet�s szövegek Szanjútei Encsó Kísértetlámpás 

cím� regényéb�l valók, Bratka László fordításában. 

Köszönettel tartozom ezenkívül a következ� íróknak: 

Mihail Jurjevics Lermontov, Alekszandr Szergejevics 

Puskin, Lev Nyikolajevics Tolsztoj.
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27. Ez az ördög is ilyen szopha-

tós ujjú volt. Azon az éjjelen, amikor 

a lopás történt, fi atal nagymamám 

szakszervezeti kiránduláson volt für-

deni Hajdúszoboszlón. A  családnál, 

ahol a vendéglátás volt, egy kis csíp-

tet�s, fekete-piros plüssördög volt a 

cirmos level� futóra csíptetve, amit 

térelválasztás céljából a konyha és a 

folyosó közé futtattak. Fiatal nagyma-

mám ekkor arra gondolt, hogy miért 

nem egy moncsicsi ez, ami pár évvel 

azel�tt nagy divat volt, és mindenfele 

ilyen kis csíptet�s moncsicsiket lehe-

tett látni, de ilyen ördögcsipeszt még 

nem látott, mert akkor ilyen még csak 

ritkán volt.

Sok moncsicsi szopni tudta az uj-

ját: a szája helyén volt egy lyuk, oda 

lehetett bedugni a hüvelykujját. Ez az 

ördög is ilyen szophatós ujjú volt.

Fiatal nagymamám nem volt fi lo-

zofi kus alkat, és az el�jelek se nagyon 

érdekelték, mert nem volt fogékony 

a transzcendenciára. Ha rajta múlik, 

még egy komplett megjelent angyal-

kar mellett is elsétál, hacsak nem 

valami táncdal-slágert énekelnek az 

angyalok. A  csíptet�s ördög azonban 

nem énekelt semmi népszer�t, így 

aztán fi atal nagymamám nem is gon-

dolkodott többet a jelentésén.

Pedig ha megtette volna, bizonyá-

ra sok dolog másképp alakul.

Géza aznap éjjel egyedül aludt ott-

hon, ami tulajdonképpen még sosem 

fordult el�, mert ha Erzsike házon kívül 

volt, Géza Ritával cincogott, mint két 

szerelmes, turbékoló patkány, de Rita 

most nem állt a rendelkezésére, mert 

elhúzódó születésnapi zsúrt tartott a 

barátn�inek, ahol hideg f�tt tarját, f�tt 

tojást, kolbászos egybesült fasírtot és 

puha kenyeret szolgált föl fehérbor és 

házipálinka társaságában.

Gézát nem hívta meg a zsúrra, mert 

lányok egymás közt volt. Sok mindent 

megvitattak ezen a zsúron a lányok 

egymás közt, amit Géza nagyon szere-

tett volna megtudni, de Gézának, egy 

férfi nak a huszadik század végi vidéki 

Magyarországon soha esélye nem volt 

olyasmiket megtudni, amiket a lányok 

ilyen elhúzódó születésnapi zsúrok 

alkalmával megbeszéltek. Géza egy 

ideig azon törte a fejét, milyen ürügy-

gyel mehetne át, majd átosont és hall-

gatózni próbált, aztán feladta, kiverte 

a farkát és elaludt. Arcában a hímzett 

párna kalocsai mintájával arra ébredt, 

hogy valaki halkan jár a lakásban. Azt 

hitte, hogy esetleg Katalin jött meg, 

akit Erzsike magával vitt a szakszerve-

zeti gyógyfürdésre, és megörült, mert 

régóta úgy érezte, megrövidült, mióta 

nem sikerült a terve, hogy meger�sza-

kolja Katalint. Gondolta, hogy most 

könnyedén valóra váltja. Kikiáltott a 

rekamiéról, ahol ruhástul, de lehúzott 

sliccel aludt:

– Gyere csak be, Katalin!

De semmi választ nem kapott, 

csak a süket csönd és a folyosó vissz-

hangja felelt neki. Ezen meglep�dött 

és megfeszülve hallgatózott. A  léptek 

kinyitották a konyhaajtót, kinyitották 

a szomszéd szoba ajtaját, keresztül-

mentek a szobán, benyitottak a ve-

randára, matattak a tavalyi dió között. 

Majd néhány másodperc csend után 

Géza gyanakodni kezdett és a veran-

dához osont.

Már nem talált ott senkit, de a 

tavalyi dióban tartott egymillió forint 

elt�nt, a pénzt tartalmazó nagymé-

ret� papírdoboz üresen hevert a dió 

tetején. Rohant keresztül a szobán, a 

konyhán, ki a folyosóra, de már csak 

a csukódó bejárati ajtót érzékelte. Fel-

tépte, kinézett, de senkit nem látott a 

kertben. Visszament, hallgatózott, de 

csak a kísérteties csöndet hallotta.

Aztán valami reccsent és hozzáért 

a vállához. Géza felkiáltott ijedtében, 
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remegett a lába, a torkában dobogott 

a szíve, pedig amúgy nem volt ijed�s-

féle, inkább maga volt ijeszt�.

A  plafonon egy beázásfolt volt, 

abból vált le egy darab és hullott Géza 

vállára.

Felkapcsolta a villanyokat, és visz-

szafeküdt a kalocsai mintás díszpár-

nák közé a rekamiéra.

Másnap érkezett fi atal nagyma-

mám, és rögtön felt�nt neki, hogy a 

máskor olyan alpárian beszédes Géza 

milyen hallgatag. Katalin nem jött 

vele, mert � már el�z� nap elutazott 

Hajdúszoboszlóról, hogy egy kisebb 

alföldi kirándulókörutat tegyen, ami-

re nagymamám biztatta, mert Kata-

lin még soha nem kirándult sehova, 

de micsoda szégyen, hogy az ember 

nem ismeri a saját hazáját, mondta 

fi atal nagymamám, és elküldte a ked-

venc bejárón�jét, hogy csodálja meg 

a magyar pusztát, mert ilyet máshol 

a világon úgyse lát, mint amilyen a 

magyar Alföld meg a Hortobágyi Nem-

zeti Park. Lovagoljon, pihenjen, eset-

leg vásároljon egy pulikutyát, mondta 

nagymamám, és némi költ�pénzzel 

szárnyára bocsátotta Katalint.

Géza színjózanon, jelent�ségtelje-

sen ült egy széken, derekát pedig egy 

hímzett párnával támasztotta meg.

– Elt�nt az egymillió forint – közöl-

te síri hangon.

– Melyik egymillió?

– Amit a tavalyi dióban tartottál, a 

papírdobozban. Betör� járt a házban 

tegnap éjjel. Felfi gyeltem a neszre, 

de mire kimentem, már h�lt helyét 

találtam. Biztos, hogy jól ismerte a 

házat is, a kertet is, a környéket is. 

Különben hogy t�nhetett volna el 

olyan hamar, mintha a föld nyelte 

volna el?

– Hívtad a rend�rséget?

– Nem hívtam, mert akkor meg-

kérdezték volna, honnan van az az 

egymillió forint, és oda lenne az egész 

déligyümölcsüzletünk.

– Régen mondom, hogy alakul-

junk át gmk-ba! Nem bírják már az 

idegeim ezt a megt�rt illegalitást a 

Skála parkolójában.

– De nem kell még lemondanunk 

a pénzr�l. Az a gyanúm, hogy Katalin 

keze van a dologban.

– Ugyan, fi am, Katalin szóba se 

jöhet.

– Miért, ki más menne egyenesen 

a rejtekhelyhez, ismerné úgy a házat, 

a kertet, hogy rögtön felszívódjon? 

És, ha nem tévedek, tegnap már nem 

volt veled, � el�bb befejezte a gyógy-

fürd�zést.

– Ez igaz – gondolkodott el fi atal 

nagymamám.

– Majd minden kiderül, ha kikutat-

juk a holmiját. Valahová csak el kel-

lett tennie a pénzt, vagy valami más 

nyomot találunk – dörzsölte a kezét 

gondolatban Géza.

Nagymamám érezte, hogy elég 

sért� lesz Katalinra nézve a gyanúsí-

tás, de mégis ráállt a nyomozásra és 

az önbíráskodásra, mert még mindig 

hatott rá Géza férfi varázsa, és amikor 

pár nap múlva Katalin hazaérkezett, 

megkérte, hogy hadd nézze át a szo-

báját.

– Elnézésedet kérem, fi am, de Gé-

za egyedül volt itthon, amikor a lopás 

történt, és felel�snek érzi magát, ezért 

kérte, hogy kutassuk át a holmidat.

Géza közben már derékig Ka-

talin fehérnem�s fi ókjában volt, és 

nyálcsorgatva forgatta ki a leszorítós 

bugyikat és csipkés nejlonkombinékat, 

valamint merevít�s, szivacsos Triumph 

melltartókat, melyek Katalin kincsei 

voltak. Végül megtalálta a pénz pa-

pírdobozát, és hangos áhá kiáltás kö-

zepette nagymamám orra alá dugta, 

és a bejárón� hiába tiltakozott, Géza 

megvádolta �t.
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– Ne tettesd magad! A  dobozzal 

együtt egymillió forint is elt�nt. Nem 

is tudtam mire vélni a dolgot, még 

jóshoz is elmentem, hiszen én felelek 

ezért a pénzért. Tehát haladéktalanul 

add vissza!

– De én nem vettem el! – kiál-

tott fel Katalin. – Mondhat akármit, 

eszembe se jutott, hogy hozzányúl-

jak. Azt sem értem, hogy került hoz-

zám ez a doboz!

– Ne tagadja, fi am, hiszen itt a 

bizonyíték – mondta nagymamám is, 

akit meggy�zött a hamis doboz.

Katalin ekkor nagyon elkeseredett, 

és gondolta, hogy ennek nem lesz 

jó vége, mert már egyszer átélt egy 

hasonló szitut. Amikor kisiskolás volt, 

észrevette, hogy az igazgató fi a ellop-

ja az egyik osztálytársa tornacip�jét. 

Amikor a tolvajt keresték, � szólt, 

hogy az igazgató fi a volt az, � látta az 

öltöz�ben, amikor ellopja a cip�t. Az 

igazgató erre felháborodott, felpofozta 

�t, majd �t magát vádolta meg a lo-

pással, emiatt ki is rúgták az iskolából. 

Nemrég újra hallott az igazgató fi áról, 

volt a rádióban a hírekben, meg a té-

vében is, hogy harminckét késszúrás-

sal megölte a nagymamáját és elvette 

az asszony háromezer forintját.

A hír hallatán Katalin annak idején 

nem kis elégtételt érzett, most viszont 

azt érezte, hogy megint igazságtalanul 

kaparja a hurok a torkát. Géza közben 

megvitatta Erzsikével, hogy milyen 

büntetés lenne a legjobb a lánynak, 

és sikerült kijárnia, hogy Katalint este 

majd kikössék a sz�nyegporolóra és 

alaposan verjék meg büntetésül, és 

addig verjék, amíg el nem mondja, 

hova dugta az egymillió forintot.

Nagymamám azért eléggé hitetlen 

volt még mindig, nem tudta elhinni, 

hogy csalódnia kell Katalinban, de 

Géza férfi as bájának hatására ráállt a 

dologra.

– Csak ne túl kés�n – mondta –, 

mert ma este lesz a Ki mit tud.

28. Ugyanolyan vagyok, mint a 

többi egymillió ember. Úgy terve-

zem, hogy két óra alatt beveszek 200 

Solphadene-t és 200 Nurofen Plust. 

Már be is gy�jtöttem. Sokkal bizto-

sabb gyógyszerek is vannak, de mind 

receptköteles. A paracetamol, az ibup-

rofen és a codeine persze ártatlannak 

t�nik, de ekkora dózisban olyan káro-

sodásokat okoz, ami halálos. De azért 

félek. Ezért beülök egy kád vízbe, és 

amikor már érzek valami hatást, a 

hajszárítót beleejtem a vízbe. Hallot-

tam, hogy már többen meghaltak így, 

direkt és véletlenül is. Biztos, hogy 

sikerülni fog. Azért is halogattam ed-

dig, mert félek a túlélést�l. Olvastam, 

melyik kísérlet túlélése milyen károkat 

okozhat, amik aztán csak rontanak a 

helyzeten.

Az egyik leggyakoribb öngyilkossá-

gi nem, bár nehezen hihet�, hogy az 

ember vízbe fojtja magát. Sokaknak 

még a fürd�kádban is sikerül. De ha 

mégsem, akkor maradandó agyi ká-

rosodás lép fel az oxigénhiány miatt. 

Elég biztonságos, amit én választok, 

az áramütés úgy, hogy a teli kádba 

elektromos szerkezetet dobunk. De 

még ezt is túl lehet élni. 500-1000 

voltos áramütést�l mély égési sérülé-

sek, már 110-220 volton venticuláris 

fi brilláció és komoly idegi sérülések. 

Az érfelmetszés �si japán módszer, 

a Seppuku, vagyis esetemben Jigai, 

mert így hívták, ha n� követte el. 

A  karon vagy a combon kell felvágni 

egy artériát hosszában, késsel vagy 

pengével. Sokáig tart, míg az ember 

így kimúlik. A  nagy vérveszteségt�l 

lelassul a szív, így a halált oxigénhiány 

okozza. Emiatt a túlélés agyi károso-

dással fenyeget. Leugrani magas he-

lyekr�l: épületekr�l az aszfaltra vagy 
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hídról a vízbe, esetleg sziklákról a 

mélybe, népszer� módszer. A  túlélés 

biztos hogy combcsonttöréssel jár, és 

még számos hasonló sérüléssel. A ful-

ladás kivitelezését nehezen tudom 

elképzelni: beburkolom magamat egy 

zacskóba és megfojtom magam? Ez 

nem hiszem, hogy sikerülhet. Nitro-

gén vagy hélium belélegzése biztosan 

halálos, de azt meg honnan szerez 

az ember? Nem szólnak-e bele az 

uralhatatlan ösztönök, hogy az ember 

leveg�t vegyen az utolsó pillanatban? 

Szén-monoxid belélegzése, lehet pa-

lackból vagy kipufogógáz formájában. 

Bezárt garázsban elaludni járó motor 

mellett, akkor biztos nem fordul vissza 

az ember ösztönt�l hajtva bután az 

utolsó pillanatban. Csak az a baj, hogy 

nincsen garázsom. Pedig még akkor 

is biztonságos, ha az ember netán ki 

akarna menekülni, mert a szén-mo-

noxid visszafordíthatatlanul összekap-

csolódik a hemoglobinmolekulákkal. 

Mérgezés tisztítószerekkel, ipari fo-

lyadékokkal, diazepammal, cyaniddal. 

Biztosan borzalmasan fáj, és mara-

dandó szervi károsodásokat okozhat 

a túlélés, habár ha elegend�t fogyasz-

tunk, ritkán lehet túlélni. Akasztás: a 

siker titka, hogy jó csomót kössünk. 

A  túlélés veszélye, hogy oxigénhiány 

miatt agyi károsodást szenvedünk, 

vagy eltörik a nyakcsigolyánk, ezért 

mozgásképtelenné válunk. Gyógyszer- 

és alkohol-túladagolás. Bár a legtöbb 

gyógyszernek megvan az ellenmérge, 

lehet hatásos. Az alkohol túladagolása 

önmagában is megölheti az embert. 

A  túlélés kockázata: szervi m�ködés-

képtelenség, megrongálódott mentá-

lis képességek. A  fegyver általi halál, 

f�leg a f�belövés, 99%-osan bizton-

ságos. De van, amikor a lövés nem öl 

meg, csak vérveszteséget, agyi vagy 

más testi károsodást okoz. Én szívem 

szerint ezt választanám, de András 

halála után megváltam a pisztolytól, 

kár volt. Több módszert nem tárgyal 

ez a weboldal, pedig még lennének 

szerintem lehet�ségek. Például milyen 

az, ha valaki üveget eszik? Biztosan 

nagyon fájdalmas és körülményes. 

Vagy a vonat elé veti magát, vagy, kö-

zelebb van, metró elé? Leszúrja ma-

gát? Például beled�l egy kardba. Vagy 

a kenyérvágó kés is elég? Maradt egy 

csomó kérdésem, amire nem találok 

választ egy internetes oldalon sem.

Találok viszont egy linket az ön-

gyilkosság eszközeit taglaló site-

on, ahová segítségért lehet fordul-

ni. Végül is meg lehet próbálni. Vé-

gigböngészem a www.save.org, 

www.suicidepreventionlifeline.org, a 

www.survive.org.uk/suicide és a www.

samaritans.org oldalakat. Közben rá-

keresek magyarul is, hátha az anya-

nyelvemen is kapok segítséget, bár 

nem sokat remélek. Mégis találok egy 

oldalt, www.psyche.hu, ahol ez a biz-

tató szöveg fogad:

„Kedves Látogatónk!

Pszichoterápiát nem vállalunk, ké-

rünk, ne várj csodát egy egyszeri 

beszélgetést�l. Sem a pszichológu-

sok, sem a pszichiáterek nem varázs-

lók, akik majd helyetted oldják meg 

a gondjaidat. Azokat csak TE tudod 

megoldani, a legtöbb, amit tehetünk, 

hogy megpróbálunk ebben segíteni.

Szeretnénk még mindezek mellett 

pszichológiai ismereteket is terjesz-

teni, hozzáférhet�vé tenni mindenki 

számára.

Érezd jól magad nálunk, szívesen 

látunk és viszontlátunk bármikor!”

Be is zárom rögtön. Megfordul a 

fejemben, hogy esetleg felhívjak-e egy 

telefonos lelkisegély-szolgálatot, de 

azonnal el is vetem. Biztos, hogy nem 

tudnám egy idegen akárkinek csak 

úgy elmondani a problémáimat. Talán 

ha megbizonyosodhatnék róla, hogy 
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az illet� hiteles személyiség, de erre 

ilyen módon nincs esély.

Egyszer elmentem pszichológus-

hoz, aki pszichiáter is volt egyben. 

Egy ismeretlen férfi hoz, akit egy ba-

rátom ajánlott, egy mentálhigiénés 

központban. Beszélgettünk, és tesz-

teket is adott, hogy ha van kedvem, 

töltsem ki. Egyet kitöltöttem. Utána 

azt mondta, felvet�dött egy probléma 

a mi közös munkánkkal kapcsolatban. 

De döntsem el, ha akarom, akkor még 

járhatok, beszélgethetünk. Eddig ez 

csak egyszer fordult el� vele, hogy a 

páciens intelligensebb, mint a pszi-

chológusa. Egy fest�, akinek lebénult 

az egyik keze, ezért jött hozzá. Gyógy-

tornaképpen hegedülni tanult, és az 

évek során heged�m�vész lett. És 

festeni is újra tudott. Itt elterel�dött a 

beszélgetés, nem is igazán értettem, 

hogy mi itt a probléma. Esetleg felhív-

hatnám? De miért zavarjak akárkit is 

a gondjaimmal? Ha még a saját ba-

rátom se kíváncsi rá, aki pedig szeret 

engem, úgy gondolja.

Vagyis kíváncsi rá, csak nincs ideje 

meghallgatni, mert nyaralni kell men-

nie a feleségével.

Én is úgy gondolom, hogy talán 

szeret, és � az Igazi Angyal. De lehet, 

hogy csak képzel�döm. Vagy annyira 

mégsem szeret. Vagy lehet, hogy nem 

ismeri fel, hogy � az Igazi Angyal, és 

akkor hiába szeret.

Visszatérek az egyik angol nyelv� 

túlél�oldalra. 24 órás, bizalmas, nem 

elítél� érzelmi támaszt nyújtanak, 

telefonon, e-mailben, levélben vagy 

személyesen. Nekem inkább informá-

ciókra van szükségem, átnézem az 

oldalt. Mert elhatározom, hogy saját 

magamat fogom kihúzni. Az ember 

úgyse számíthat senkire.

Írnak például az érzelmi egész-

ségr�l. Az érzelmi egészség nem 

adott a születéssel, hanem azoktól a 

körülményekt�l függ, melyek között 

az ember feln�, és a tudástól, képes-

ségekt�l és tapasztalatoktól, amiket 

élete során összegy�jt. Egy másik 

oldalon elolvasom, melyek az öngyil-

kosságot megel�z� periódus tünetei. 

Rájövök, hogy a negyvenegy felsorolt 

körülmény vagy tünet közül nálam 

harminckilenc megtalálható.

Ugyanolyan vagyok, mint a többi 

egymillió ember, aki ebben az évben 

megöli magát.

Az egyik oldalon találok egy nem-

zetközi szervezetet, amelynek van ma-

gyar nyelv� része is. Azért jó, hogy azt 

is meg akarják menteni, aki nem tud 

angolul. Csak az meg hogyan találja 

meg az oldalt? A  www.befrienders.

org/ oldalon vannak magyar nyelv� 

információk, öngyilkosjelölteknek és 

segít� szándékúaknak is. A  fórumok-

ból úgy t�nik, a legtöbb ember úgy 

gondolja, hogy ha valaki van olyan hü-

lye, hogy megöli magát, hát legalább 

egy hülyével kevesebb van a világon.

Pedig általában a hülyék és igény-

telenek a legjobb túlél�k.

Vagy úgy gondolják, hogy az ön-

gyilkosság szégyen. Szerintem az ön-

gyilkosság egy normális válaszreakció 

bizonyos történésekre és körülmé-

nyekre, csak mivel nincs kultúrája, ne-

héz kivitelezni. Sok ember, aki meg-

küzdött az öngyilkossági szándékával 

vagy túlélte az öngyilkosságot, kés�bb 

örül ennek. Én sosem ismertem volna 

meg az Igazi Angyalt, ha már nem 

élnék.

Azt is írják, akinek öngyilkossági 

szándéka van, azonnal beszéljen vala-

kivel, akár közel állóval, akár hivatásos 

segít�vel. Mert egyedül lenni a legrosz-

szabb. Szerintem nem. Éppen a többi 

ember juttatott ide, meg nem is való-

szín�, hogy valaki tudna segíteni. Ha 

én nem tudok magamon, más hogyan 

tudna? Leszámítva az Igazi Angyalt.
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De az Igazi Angyal telefonját ki-

kapcsolva, hallgatásba burkolózva na-

pozik az olasz tengerparton.

Nem tudok úgy tenni, mintha most 

dacból akarnék élni. Inkább hogy hát-

ha még történik valami. Végül is ké-

s�bb is lehetek öngyilkos, esetleg 

kibírok még pár napot. Azt írják a 

leggyakrabban: az öngyilkosság egy 

ideiglenes probléma végleges megol-

dása. Az én problémám éppen hogy 

nem ideiglenes. Vegyem már észre, 

hogy nem kellek senkinek. Ezt kéne 

elfogadni. Nehéz, mert jó lenne, ha 

nem így lenne. De err�l szól az egész 

életem. Már az is, hogy a szüleimnek 

nem kellettem. Az utcán találtak meg. 

Már majdnem éhen haltam, ezért kór-

házba küldtek. Nem jelentkezett értem 

senki. Kis id� múlva sok reményked� 

szül�vel szembesítettek, akik elt�nt 

gyereküket keresték. Hátha mégis én 

vagyok az. De nem. Volt egy nagyon 

kedves házaspár, velük beszéltem is. 

Egész addig azt hitték, néma vagyok. 

Hallottam, behallatszott a szomszéd 

szobából:

– Nézze, nem lehet, hogy mégis 

ez a maga kislánya? Csak nem ismert 

rá els�re. Nagyon le van fogyva, és 

valószín�leg nagy traumát élt át, azért 

nem beszél. Ez megváltoztatja a gye-

rekeket.

– Maga meg�rült? Egy anya meg-

ismeri a saját gyerekét!

– Asszonyom, értsük már meg 

egymást! Annak az esélye, hogy a 

maga gyereke el�kerül, gyakorlatilag 

semmi. Ezt a gyereket senki nem 

keresi. Vigye haza, és mindketten jól 

járnak!

– De én a saját gyerekemet aka-

rom!

– De hát olyan nagy a különbség?

– Hogy mondhat ilyet? – zokogott 

a n�, és kirohant.

– Karcsi, de nagy állat vagy, 

bazdmeg! – hallottam a kollégáját.

– Jó, én csak segíteni akartam. 

Nem értem, miért kell hisztizni.

– Akkor vidd haza te!

– Meg�rültél? Nem kell nekem ez 

a gyerek.

– Pedig jó strapabíró! Azt hallot-

tam, legalább négy hetet töltött az 

utcán! Novemberben, bazdmeg! Fo-

galmam nincs, hogy bírta ki.

Volt egy ilyen �rangyalom. Csak 

kevés emlékem van, de ez tisztán 

megmaradt. A  férfi  arca, testalkata, 

minden. �t követtem, és � meg-

mentett.

Évekig nem akart örökbe fogadni 

senki, mert már túlkoros voltam eh-

hez. Aztán egyszer mégis. Egy házas-

pár, aki elvesztette a lányát, aki pont 

olyan korú volt, mint én. De pár hónap 

után elváltak, és egyikük sem vállal-

ta, hogy engem nála helyezzenek el. 

Ezért visszaadtak állami gondozásba. 

Jól emlékszem ezekre a dolgokra, de 

nem akarok emlékezni. Van is némi 

eredmény: mindig egyre több részle-

tet sikerül kitörölnöm. Nagy szeren-

cse, hogy egy olyan hivatásos anyához 

kerültem, akinél ott volt Krisztián! 

Egyetlen támaszom, aki mindig meg-

bízhatóan szeretett. De nem hasz-

nálhatom ki, neki is megvan a maga 

élete, Anna Pavlovnával. Anna orosz 

n�, és rémesen féltékeny.  Emiatt alig 

láthatom a bátyám.


