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FénytócsaFénytócsaFénytócsaFénytócsa    
 
Mindjárt ebéd után indult édesapám az üzembe. Délutános volt. Mondtam, 

hogy én tornaedzésen leszek fél hatig. 
— Fél hatig? — figyelt föl Apu. 
— Igen. Hat órától a nagyok edzenek.  
— Jó — lépett ki az ajtón —, akkor ma hat előtt öt perccel égni fognak az 

utcai lámpák. 
Összenevettünk Anyuval: biztos ez is valami tréfa lesz, hiszen Apu a villa-

mosműveknél dolgozott, akkoriban épp ott, ahonnan a város világítását 
irányították. 
A tornaedzést most is nehéz volt abbahagyni. Már nyakunkon voltak a klub 

felnőtt tagjai: a nagylányok elárasztották az öltözőt. Kölni illata lopakodott a 
tornaszerek közé. A nagyfiúk vad iramban láttak a bemelegítéshez. Épp 
piruettezés közben találtak el célt tévesztett labdájukkal. Sértődötten szedtem a 
sátorfámat, de még lengtem egyet a gyűrűn, majd a többi gyerekkel együtt 
elhagytam a tornatermet. 
Fél hat múlt öt perccel — vetettem egy pillantást a templomtoronyra. 
Öten mentünk egy darabig, de rendre hárman, majd ketten maradtunk. A 

Szent György szobortól már egyedül poroszkáltam hazafelé. A sült gesztenye 
otthonos szagát a kertek krizantém-lehellete váltotta fel. Varjak gyülekeztek a 
levegőben, s hangos károgással vonultak a Tordai-út irányába a sűrűsődő homály 
elől. Már az akácfák zöldjét is egybemosta a sötét,  amikor az utcánkba értem. 
Pár lépés után, mintha csak a földből nőttek volna ki, nagy hirtelen kerékpárosok 
fogtak körül, hogy utamat állják. Öten-haton is lehettek. Arcukra fekete álarcként 
tapadtak az árnyak. 
Hiszen ez a híres Patai utcai banda! — gyökerezett földbe a lábam. S eszembe 

jutottak a verésekről és erőszakoskodásokról szóló híresztelések. De mit keres 
itt, a mi negyedünkben, és mit akar tőlem a kerékpáros banda? — fogott el a 
vakrémület. Ám a következő pillanatban felgyúltak az utcai lámpák. S én ott 
álltam kiszolgáltatottan a fénytócsa közepén.  
— Csak egy kislány! — szólalt meg valaki halkan a hátam mögött. — 

Engedjük el! 
Az ellenséges gyűrű szó nélkül utat nyitott, s én fejvesztve szaladtam  a 

néptelen utcán hazáig. 
— Apu! — ötlött fel hirtelen édesapám hamiskás mosolya, s magam előtt 

láttam a villamosművek kapcsolótábláit, a sok csillogó gombot és fogantyút, a 
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titokzatos helyet, amely árammal látja el a várost. Igen, Apu kattintotta fel a 
villanyt, ahogy ígérte. Épp jókor!  
Futólépésben értem haza. 
— Hány óra van? — csaptam ki az ajtót.  
— Idejében jöttél — hagyta abba Anyu a horgolást. — Épp hatot mutat a 

mánus. 
— Képzeld — újságoltam tele tüdővel —, Apu kivilágította a várost hat óra 

előtt a kedvemért!  

 
Zsemle cicaZsemle cicaZsemle cicaZsemle cica    

 
Mások vízbe fojtották a kismacskáikat. Mi inkább hagytuk, hogy 

szétlopkodják a Cicuri kölykeit. De az csak egyszer fordult elő, hogy hozzánk 
csempésszenek be egy néhány hetes cicát. Olyan volt a kis gyámoltalan, akár egy 
parányi tigris. 
— Zsemle cica! — nevetett a picuri jövevényen a tejes néni. 
— Zsemle? — kaptam föl a fejemet. 
— Zsemle hát! — kacagott a széki asszony. — Pirosas világosbarna, csak a 

mellénye meg a csizmája fehér. 
— Hívjuk Zsemlének! — simogattam meg a zsemle színű kismacskát. 
Anyunak is tetszett a név meg a tejes néninek is. Így fogadtuk örökbe 

Zsemlét. 
Nagyon mulatságos volt a kismacska. Egész nap eljátszott volna a rojtos-

bojtos spárgával. Lapított, nekikészülődött, majd kiengedte a körmeit és 
lecsapott. A pingpong labdát két mancsával pofozgatta, s ha elfáradt, az ölembe 
ült, s halkan dorombolt. 
Egészen más volt, mint a kopott bundájú Cicuri, aki gondterhelen jött-ment 

és ide-oda költöztette-bújtatta előlem a kölykeit. Neki se ideje, se kedve nem volt 
velem játszani.  
Zsemle mindig a nyomomban volt. Érdeklődve nézte, mint rovom vonalas 

füzetembe a betűket, kockás füzetembe pedig a számokat. Ha elunta a betűket és 
számokat, rátelepedett a könyvemre vagy a füzetemre, és szaggatott nyávogással 
hívott játszani. 
Zsemlét, persze, minden érdekelte. Fölkapaszkodott a függönyrúdra, s onnan 

szemlélt bennünket, vagy elmerülten szagolgatta a vázába tett friss virágokat. De 
leginkább a víz érdekelte. Időtlen időkig kucorgott a mosdó szélén, hogy 
meglesse: honnan jön és hová lesz a csapból csepegő víz. Közben föl-fölsírt 
mérgében, mert nem kapott választ arra, amit keresett. Épp mosás volt nálunk, 
amikor Zsemle váratlanul a beáztatott ruhák közé vetette magát. S amilyen 
gyorsan csak tudott, ki is ugrott a kádból, bőrig ázva. 
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Már nehezen tudtam volna elképzelni a délutánjaimat Zsemle nélkül. Ám egy 
napon hiába szólongattam pajkos játszótársamat, amint hazajöttem az iskolából. 
A kis tigrisnek nyoma veszett. Sokáig kérdezősködtem utána. Egyszer kifulladva 
jöttek értem a szomszéd gyerekek, s együtt rohantunk át az utca végébe, ahol 
látni vélték Zsemlét. De csak egy zsemle színű idegen macska volt… Nagyon 
hiányzott a játékos kedvű kis kíváncsi. S még sokáig reméltem, hátha mégis 
előkerül. Mindhiába. 
Már a következő tanév is véget ért. Nyár volt, s én a teraszon bíbelődtem 

játékaimmal, amikor a kapu felől a tejes néni hangja ütötte meg a fülemet: 
— Ott feküdt a kútban, mint egy pirosbarna szőnyeg. A víz színén lebegett a 

lompos farkával. Kiesett a veder a kezemből. Hát nem a Zsemle volt! Zsemle, a 
legjobb egerésző! 
— Zsemle! — futott ki lábamból az erő. — Zsemle! — imbolyogtam a 

kapuhoz.  
Anyu mélyen elpirult, amint meglátott. A széki asszony még hangosabban 

kiabált zavarában: 
— Ki tehet arról, hogy olyan kíváncsi volt szegény?  
Nagy csörömpöléssel szedte össze a kannáit, és elköszönt. 
— Odaadtad Zsemlét! — támadtam Anyura. — Tudhattad volna, mennyire 

szerettem!  
Anyu azzal próbált védekezni, hogy falun annyi tejet ihatott és húst ehetett 

Zsemle, amennyit akart. S én nem tudtam, mi fáj jobban: az, hogy a hátam 
mögött összebeszéltek, és megfosztottak a kedvencemtől, vagy az, hogy Zsemle 
a kútba esett?  
— Láttam, mennyire bánkódsz — vallotta be Anyu. — De már nem lehetett 

visszakérni. Szerzek neked egy ugyanilyen zsemle színűt, csak ne búsulj! — 
próbált lelket önteni belém. 
— Nem kell — dacoskodtam —, soha nem kell helyette más! 
Elfordult, hogy ne vegyem észre a könnyeit. De észrevettem. S az is eszembe 

jutott, hogy gyakran megfelezte Zsemlével a saját tejadagját. Ó, nem akartam, 
dehogy akartam bántani Anyut! 
Hozzábújtam hirtelen és átkaroltam. 
— Azért szólhattál volna! — dünnyögtem békülékenyen. 
— Szólhattam volna, de most már késő — ölelt magához. 
Így sirattuk el együtt Zsemle cicát, a híres egerészőt. 


