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Egyszer, zsenge legényke koromban kimentünk nagyapámmal a határba, a 
Csengő patakához. A kukoricásunk nagyon felemásra sikerült, az a része, amelyik 
a dűlőre kapott fel, embermagasságúra nőtt, méregzölden hivalkodott kivont 
kardú leveleivel, az öreg elégedetten állapította meg: olyan, mint a Duna. Én a 
Dunáról csak annyit hallottam addig, hogy kék Duna keringő, ezért gyanakodva 
figyeltem, nem beszél-e félre. A parcella másik része beoldalazott a Csengő 
pataka terébe, „vizegenyes”, mondta rá nagyapa, itt bokáig sem ért a kukoricánk.  
Hát ezt kellett harmadjára is megkapálnunk, hazafelé készülődve pedig 

meggyérítettük a szebbik felét, nyögve cipeltük a zsenge zsákmányt a hátunkon, 
a borjúkötéllel átkötött nagy zöld kévéket, mert a szekerünk elromlott, új ráfot 
kellett húzni az egyik kerekére.  
A béka ott lábatlankodott már az elején, szinte elvágtam a kapával. Hol az én 

lábam körül, hol a nagyapám kapája előtt ugrált, mintha mondani akarna valamit. 
Bosszantott nagyon, elvágni sem akartam, mert egyszer már vágtam el békát, 
utálatos volt, ahogy nyúltak a belei. Felkaptam, messze hajítottam, a patak 
gübőjébe, ahol delelő órán, míg az öreg a fűzfa félárnyékában szundított, 
titokzatosan rejtőzködő halak után kutakodtam.  
Kapálunk tovább, már végezzük-forma el, s hát megint ott van a béka. Olyan, 

mintha varasbéka volna, s mégsem az, én addig nem is láttam ilyen aranybarna s 
ezüstzöld keverésben fénylő bőrű állatot. Most, hogy visszajött, mintha még 
erőszakosabb lett volna. Cikázásaival valósággal kiszemtelenkedte, hogy bele-
vágjak a kapával.  
— Várj — mondta nagyapa. — Nem kell ezt bántani. Ez csak éhes, nincs 

más baja.  
Avval kibontotta a tarisznyát, valami száraz kenyérmorzsát szórt a békának.  
— Húzódjunk arrább, hogy ne restellje magát — intett, és míg cigarettáját, a 

büdös Nácionálét tövig nem szívta, nem is mentünk vissza. Persze átláttam az 
öregen; alkalmat talált, hogy nyugodtan rágyújthasson.  
Két hét múlva tartották az ebesfalvi nagyvásárt, ott lézengtünk kedvünk 

szegetten, mert drága volt a marha. Kisborjas tehenet szerettünk volna venni, 
hogy tej is legyen a háznál, s tinót is nevelhessünk melléje a járomba.  
Hiszen ha megvasalják a szekerünknek a kerekét, egyelőre nincs mit eléje fogni.  
Előhasú tinónknak, a Virágnak a tavalyi sarjúhordáskor leszakadtak a 

méhkötelei, le kellett vágni. A kiárusításból kevés pénz jött — nekünk pedig: tűz-
víz, meg kell élni. Az új tehenet, amit most vennénk, akár egykor a Virágot, 
összefogjuk az András bátyámék Lórijával, így vergődünk valahogy a boldog-
ságra, közös igában.  
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Csak szédelegtünk a sokadalomban.  
Akkor lépett nagyapámhoz egy veres hajú ember, kopottas posztóujjasa volt, 

csak úgy panyókára vetve a vállán, s féldecire hívta. Hát éppen ez hiányzott; 
vásárt nem csináltunk, de áldomást, azt bezzeg iszunk. Az öreg szabadkozott, 
mint az özvegy, ha táncba hívják, kívánja, de restelli; hanem a veres ember nem 
tágított, nekem is vett egy fél deci szirupos monopolt, s mikor a bódétól 
poharainkkal félrevonultunk, koccintáskor ezt mondta:  
— Kietek nem üsmernek engem, de én igen kieteket. S köszönöm, hogy 

akkor, a határban megmentették az életemet.  
Hát ezt aztán nagyapám sokáig és sokféleképpen magyarázta, ahogy később 

hazavergődtünk, üres kötéllel. Mert a mi emberünk ahogy felhajtotta pálinkáját, 
kámforrá vált.  
De amikor a kundi hullahoppos tetőt elhagyva a forrás mellett leültünk fala-

tozni, s a hagymát takarítottam, hát nem eléjött megint?  
Ej, te rusnya! Hát miatta nem vehettünk mi marhát Ebesfalván.  
De én akkor már tudtam, hogy mi az orvossága. Nagyapám otthon úgy adta 

elő, hogy a veres ember varázs alatt volt, s ez a varázs csak úgy oldódott, ha mi 
megkínáljuk emberi élelemmel.  
Béka volt az istenverte ott, a Csengő patakánál.   
Nagyapám persze nem árulta el akárkinek, de keresztapámék sem hitték, még 

kevésbé András bátyám, akivel igástársak voltunk. Kikacagta nagyapámat, azt 
mondta:  
— Látszik, hogy ritkán használja az italt, meg is árt magának.  
András bátyámnak is ártott, pedig ő aztán nem ritkán használta.  
Nekem bezzeg elhitték, mikor a fonóban elénekeltem a nótát. Amivel a kundi 

hullahoppos tetőn eltétettem a fekete világba az a veres embert, aki miatt nem 
tudtunk marhához jutni.  
A lapádi halas tóba  
Förtelmetlenkedik egy béka.  
Hun ki,  
Hun bé.  
Hun bé,  
Hun ki.  
A szívemet  
szomorítni.  
Evvel a nótával én akkor igen jól jártam; mert Bözsike hozzám húzott, négy 

évig voltunk szeretősök, kedvünkre ölelgettük egymást a csűrben, az udorban.  
Ahogy megnőtt, mindjárt legény lett a kedvese, s mért hazudnék: én is 

találtam egy bögyös fogamra valót.  
De máig meg nem mondom ám, honnan tanultam úgy egyből, hirtelen azt a 

furcsa nótát! 


