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– Fáj a lába? – kérdezte a kislány, a kitörni készülődő nevetéssel küszködve.
– Amputálja! – vágta rá azonnal a szemüveges kisfiú.
– A vasút ingyen megcsinálja! – toldotta meg a másik fiúcska, csukott szemmel, lel-

kesen ordítva bele a világba.
Hárman háromfelé gurultak a nád közé, levegő után kapkodva nevettek. A szemüve-

ges kisfiúnak a fél fülén lógott az okuláré, a kislány szoknyája felcsúszott a derekára, 
a harmadik gyerek a hátán fekve kalimpált pipaszár lábaival.

– Fáj a lába? Amputálja! A vasút ingyen megcsinálja! – énekelte a kislány, kántálta 
a szemüveges kisfiú, nyihogta a harmadik.

A vasúti töltés mellett kilométereken keresztül húzódó nádas egy különösen sűrű szaka-
szában fetrengtek. Fejük fölött magasan gólya lebegett látszólag mozdulatlanul. Hatalmasra
tárt szárnyai alá kapott a szél, ringatózott a levegő hátán, lebegett a kék háttér előtt akár egy
fura alakú felhő. A gyerekek elcsendesedtek, a nevetéstől kimerülten hanyatt feküdtek 
a nád között, pihegtek, szuszogtak. A kislány kisvártatva észrevette a gólyát.

– Lehet, hogy el is aludt – jegyezte meg. Közben a szoknyáját huzigálta a térde felé.
– Kicsoda? – tudakolta a szemüveges kisfiú.
– Az a gólya ott, a magasban! – felelte a kislány.
– Hülyeség, Dzseni – intette le a harmadik gyerek. – A gólyák ilyenkor vadásznak.

Nem alszanak, hanem figyelnek.
– Minket? – csodálkozott a szemüveges kisfiú.
– A segged lyukát, Karcsika! – vágta rá a másik fiú vigyorogva.
– Ne legyél durva, Patrik! – kérlelte a kislány.
– Folyton marhaságokat kérdez – védekezett Patrik.
– Jól van, na – mormogta Karcsika.
– Onnan föntről olyan jól lát, hogy észreveszi, mit kell megfogni? – tért vissza a gólyá-

hoz Dzsenifer.
– Aha – bólintott Patrik. – Békát, ürgét, pockot, gyíkot meg hasonlókat lát a ma-

gasból, aztán jól elkapja őket… De nem úgy, mint a sas, hogy lezuhan, és nyakon csípi
a zsákmányt, hanem egészen máshogyan. Föntről megnézi, hová érdemes menni, hol
van sok zsákmányállat. Oda leszáll, mókásan lépeget, nyújtogatja a nyakát, közben ösz-
szeszedi az apró állatokat, és megzabálja őket. Egészben nyeli le mind!

– Honnan tudod te ezeket? – ámult el Karcsika. Orrnyergén suta mozdulattal fel-
tolta a szemüvegét. Közben a száját elfelejtette becsukni, ezáltal meglehetősen bamba
kifejezést kölcsönzött amúgy sem élénk arcának.

– Olvastam – vonta meg a vállát Patrik. – Amikor unatkozom télen, olyankor olva-
sok. Vannak Búvár zsebkönyveim, azokat szeretem a legjobban. Apámé volt mind. Még
régen. Mikor gyerek volt.

B ENE  ZO LT ÁN

Illanás



– Azok a búvárkönyvek milyenek? – érdeklődött Karcsika. Ezúttal a beszéd végezté-
vel csukva maradt a szája, ez azonban mit sem változtatott arcának maflaságán.

– Kicsik – magyarázta Patrik. – Azért hívják búvárnak, mert búvárkodsz abban, ami-
ről szólnak. Érted?

Karcsika bizonytalanul bólintott, Dzsenifer intett a szemével: folytassa csak a fiú,
minden világos.

– Ha kinyitod, rajzok meg fényképek vannak az egyik oldalán, betűk meg a mási-
kon. Aminek a képét látod az egyik oldalon, arról olvashatsz a másikon. Van olyan,
amelyik állatokról szól, van, amelyik kocsikról, és van olyan is, amiben növények van-
nak, meg mindenféle másmilyen is van. Fasza!

– Jaj, Patrik, olyan csúnyán beszélsz! – nyafogott Dzsenifer.
– Jaj, Dzseni, ki nem szarja le? – utánozta a lányt Patrik.
Karcsika visítva felnevetett, a lány dühösen sípcsonton rúgta. Karcsika minden átme-

net nélkül, keservesen sírva fakadt.
– Fáj a lába? Amputálja! A vasút ingyen megcsinálja! – óbégatta eltorzított hangon

Patrik.
Karcsika nagy hangon bömbölni kezdett.
– Nyavalyás vagy, Karcsika – állapította meg Patrik kicsit később, mikor a zokogás

csillapodni látszott.
– Ne bőgj már, nem akartalak annyira megrúgni! – csattant föl ingerülten Dzseni-

fer. – Csak utálom, ha kiröhögnek.
– Te meg egy bunkó vagy, Patrik! – fordult a másik fiúhoz.
Elhallgattak. Dzsenifer durcásan elfordult a fiúktól, feltápászkodott. Ösztönösen

megigazította a haját, akár egy igazi nő. Gyors mozdulatokkal leporolta magát, és kiká-
szálódott a nád közül. A vasúti töltéshez ment, leguggolt a tövében, a porban heverő
köveket vizsgálgatta. Karcsika már nem itatta az egereket, de még hüppögött, mártírar-
cot vágva dörzsölgette a sípcsontját. Patrik a gólyát figyelte.

Csend terpeszkedett körülöttük, csend és forróság. A hatalmas madár továbbra is az
égre szegezetten, a nád rezdületlenül, a messzeség vibrálón.

– Azt hogy írták le abban a könyvben, amikor mókásan lépeget? – fordult vissza 
a fiúk felé Dzsenifer, békülékenyen.

– Azt sehogy se – ismerte be Patrik mosolyogva. – Azt a tévében láttam.
– Én nem szeretem a tévét nézni – jegyezte meg a kislány.
– Én szeretem – szólalt meg Karcsika.
– Én is – csatlakozott Patrik az előtte szólóhoz.
– Na, jó! – adta meg magát Dzsenifer. – Néha szoktam tévét nézni, de olyan sok

hülyeség van benne!
– Mindenben sok a hülyeség – vélekedett Patrik.
– Meg a baromság – tette hozzá Karcsika komolyan.
– Te is egy barom vagy, például – állapította meg Patrik.
A szemüveges kisfiú letépte egy kóró fejét, és Patrik felé hajította. A növénycsonk

pár centimétert repülhetett, majd aláhullott. Patrik csak nevetett Karcsika igyekezetén,
fölényesen legyintett, ívesen köpött egyet.

Dzsenifer lehajolt, fölemelt valamit a földről. Visszasétált a fiúkhoz, leült közéjük. Szok-
nyáját a lábai közé gyömöszölte, ott összefogta a két térdével. A térdei olyannak tűntek, mint-
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ha nagyjából-egészében középtájon csomót kötöttek volna cingár lábaira. Egy fekete, külö-
nös formájú, éles peremű kővel játszadozott, forgatta, dobálta egyik markából a másikba.

– Ha járna még errefelé a vonat, megdobálhatnánk – jegyezte meg Karcsika.
– Mondom, hogy hülye vagy – állapította meg Patrik. – Mondták egyszer a tévé-

ben, hogy valaki így murdelt meg: hülyegyerekkarcsikák hajigálták a vonatot, fejbe talál-
ták, kész, vége, csókolom.

– Fáj a lába? – sikoltott föl Dzsenifer, és talpra szökkent.
– Amputálja! – harsogta Patrik üvöltve, miközben magasra ugrott.
– A vasút ingyen megcsinálja! – sipította Karcsika alig érthető, eltorzított hangon.
– Ha járna még errefelé a vonat, nem lehetne túlkiabálni – közölte Patrik, elvette

Dzsenifertől a követ, és teljes erejéből elhajította a töltés irányában.
– Jól eltaláltad volna, ha még járna – dicsérte meg Dzsenifer. – Ügyes vagy! Igaziból.
– Szedjünk köveket – indítványozta Karcsika Patrik sikerén felbuzdulva. – Ha jön 

a következő, megdobáljuk!
– Igen! – bólogatott a másik fiú. – Meghajigáljuk a vonatsárkányt! A szörnyeteget!
Egyszerre nevetni kezdett:
– Itt ülhetünk akkor pár évig, te nagyon hülye, hát nem épp azt pofázzuk, hogy

nem járnak már erre a vonatok? Pont te mondtad először, hogy már nem!
Karcsika szája széle remegni kezdett, Patrik vállon veregette:
– Szard le, kiscsávó! Holnap majd kihozok inkább egy csúzlit, azzal lövöldözünk, jó?

Még versenyezhetünk is akár, hogy ki a legjobb.
A lányra pillantott, és hozzátette:
– Ki is az ügyes igaziból!
– A gólyára is lehetne – javasolta Dzsenifer. Elengedte a füle mellett Patrik meg-

jegyzését. Szórakozottan igazgatta a haját.
– Túl magasan van – csóválta a fejét Patrik. – De majd meglátjuk.
Hosszasan figyelte a gólyát. Közben előre-hátra ingatta magát.
– Ha esetleg becserkésszük ott, ahol leszáll, úgy minden lehet – Karcsika vállára

tette a kezét. – Ugye, öcsi-pöcsi Karcsi-Marcsi?
A szemüveges fiú nem szólt semmit, csak megszívta az orrát.
– Hogy vagy te állandóan taknyos, Karcsika? – érdeklődött Dzsenifer, hangjában

őszintének tűnt a csodálkozás. – Mert télen még értem, de ebben a melegben….
Leheveredtek a nád közé. Tetszetős tisztást préseltek már oda a testükkel. A Nap kegyet-

lenül, kíméletlenül tűzött. Karcsika úgy érezte, szétrobban a feje ebben a pokoli hőségben.
Patrik levette a pólóját, már nem érdekelte, ha az éles nádlevelek összekaristolják. Patakzott
róla a verejték. Dzsenifer egy hajtincset tekergetett jobb keze mutatóujja körül, bal kezével
a szoknyáját simogatta. Karcsika szörcsögve szedte a levegőt, a fülcimpáját húzogatta.

– Gyilkos egy meleg van – lihegte Patrik.
– Jaj, nagyon! – kényeskedett Dzsenifer.
– Ha jönne egy nagy, hosszú vonat, szelet csinálna! – ábrándozott Karcsika.
– Az jó volna – Patrik a levetett pólójával legyezte magát, miközben beszélt.
– Engem is, Patrik, engem is! – kérlelte a kislány, és Patrik vállvonogatva őt is le-

gyezni kezdte.
Egyszerre harsány, éles dudaszó verte fel a csendet. A három gyerek egymásra nézett,

széles mosolyok ültek ki az arcokra. A dudaszót zakatolás követte. A zakatolás egyre erősö-
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dött, gyönge légmozgás támadt, az idegek pattanásig feszültek. A forró levegő beáradt a tü-
dőkbe, az izzadtságcseppek másodpercek alatt elpárologtak a bőrfelületről, csak valami ra-
gacsos, nyúlós mázat hagytak maguk után. A zakatolás beköltözött a gyerekek hallójáratai-
ba, a dobhártyák idomultak a rezgéshez, a kalapács, az üllő és a kengyel átvette a ritmust, az
agyak ütemes táncba kezdtek. Egy szerelvény – minden jel cáfolhatatlanul erre mutatott –
száguldott mind közelebb és közelebb. Az ütemes zaj, a folytonos lüktetés, a semmiből szü-
lető halvány szellő egytől egyig erről árulkodtak. Az acélsínek zenéltek, a töltés reszketett, 
a világ belerezonált az irdatlan tömeg robogásába. Hirtelen, mintegy a semmiből vagy a föld
alól, feltűnt egy gőzmozdony a töltés tetején, mögötte cifrára festett vagonok hosszú sora.
Az ablakok mind leengedve, a belső térben pazar bőrborítású ülések villantak föl, fényesre
esztergált nemesfa kapaszkodók, cirádák és cirkalmak suhantak el és tűntek a messzeségbe.
A gyerekek diadalordításban törtek ki.

– Ez jó! Ez jó! – ugrált örömében Karcsika, amikor a vonat utolsó kocsija is eltávo-
lodott és elenyészett. – Ez rohadt jó! Jóóóóóó!!!!

– Fáj még a lábad? – süvöltötte Patrik.
– Fáj a fenét! Nem fáj! Nem fáj! – sipította a szemüveges kisfiú, és indián tánclépé-

seket utánozva rohangászott a nád és a töltés közötti keskeny sávon föl s alá.
– És nem is kellett amputálni! – örvendezett Dzsenifer. – Nem kellett, nem kellett!
Szinte eufóriába estek. Táncoltak, énekeltek, szaladgáltak, rikácsoltak, míg kifulladva 

vissza nem rogytak a testükkel tört tisztásra. A Nap alábbhanyatlott végre. Látták, hogy 
a gólya eltűnt: más tájakra sodródott, vagy leszállt egy jó, békás helyen. Egyedül maradtak
fáradtan, szomjasan és árván. Talán fél órát is feküdtek némán a nádasban. Szívükben vissz-
hangzott a tovaszáguldó vonat gyönyörű ritmusa, hunyt szemükkel még a gigászi rohanást
nézték, dobhártyájukat még a titáni dübörgés rezegtette. Pihegtek, és holtfáradtnak érezték
magukat. Sajgó tagokkal, hallgatagon hevertek.

– Jó volt – törte meg a csendet végül Patrik. – De most már gyerünk haza! Éhes
vagyok, szomjas vagyok, meg esteledik is lassan.

Sem a kislány, sem Karcsika nem ellenkeztek. Nehézkesen fölcihelődtek, elindultak a fa-
lu irányába. Először átmásztak a vasúti töltésen. A töredezett talpfák között burjánzott a gaz.
A rozsdás sínpár hosszú szakaszokon hiányosan veszett a messzeségbe. Ha jobbra néztek, ki-
vehették a bakterház omladozó épületét, ha balra, láthatták, ahogy vibrál a levegő a foghíjas
pálya fölött. Ha előre tekintettek, a megszokott látvány fogadta őket: a falut látták hosszan
nyújtózkodni a puszta végeláthatatlanságában. Leereszkedtek a töltés túlsó oldalán, keresz-
tülvágtak egy napégette legelőn. A legelő vége már a falu szélét jelentette. Először Karcsika
búcsúzott el, befordult egy kurta utcácskába, utána Dzsenifer maradt le egy kétszintes ház-
nál. Patrik egyedül ment tovább. Léptei felverték a port. Hirtelen ötlettől vezérelve futni
kezdett. Rohanva érte el a házuk kapuját, lenyomta a kapu kilincsét, keresztültrappolt a szűk
udvaron, berontott a házba. Boldogan újságolta, mit láttak és hallottak és élveztek ki a ha-
tárban.

– Vonatot, kisfiam? – kérdezte az anyja.
A fiú lelkesen bólogatott. Az anya szelíden elmosolyodott, és alig érzékelhetően

megcsóválta a fejét.
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