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Balesete után nem láttuk Bercit egy ideig. Az már biztos volt, hogy életben 

maradt. De a jobb kezét elvitte a gránát. Amikor hazaengedték a kórházból, 
azzal dicsekedett, hogy csonka karja erősebb a kardnál meg a buzogánynál. Jaj 
annak, akibe egyszer beleboxol! 

Icuka, amilyen félénk volt, alig mert ránézni. Öcsi meg arra gondolt, hogyha a 
nővére nem fordítja vissza a utolsó percben, ő is úgy járt volna, mint Berci. Mert 
két testvér a szomszéd utcából régi gránátot talált a kertjükben, s azt tervezte, 
hogy Bercivel meg Öcsivel együtt szedi ki a robbanófejet. Egyiküknek a karját, 
másikuknak kezét és lábfejét tépte le a gránát. Én nagyon sajnáltam Bercit, de 
nem mutattam. Hamar megszoktam a sötétbarnára jódozott kézcsonkot, és a 
repesz-szilánkoktól kéklő arcot is. Igyekeztem ugyanannak a szép szőke kis-
fiúnak látni Becit, mint amilyen ép korában volt.  

Nyáron késő estig játszottam udvarunkon a szomszéd gyerekekkel. Öcsi, 
Berci, Andor és Icuka volt a játszótársam. De a napot mindig a gyakorlással 
kezdtem. Alig ültem le a zongorához, Berci átszaladt a szemközti házból, és 
fölkapaszkodott a kerítés párkányára. Onnan kiáltott be hozzám: 

— Ne skálázz annyit! 
— Mit játsszak? — léptem a nyitott ablakhoz. 
— Bartókot — felelte Berci, míg nagyot harapott vérképző hagymájából —, a  

Kis kece lányomat, a Fehér Lászlót, vagy elejétől végig az egészet. 
— Jó — tettem magam elé a Gyermekeknek írt kottát. 
Először ötlött eszembe, hogy Berci nem zongorázhatik többé, de az édes-

anyja, aki zenetanárnő, azt mondta: talál egy neki való hangszert nemsokára, 
mert a bal kezéről csak a középső ujját vitte el a gránát. 
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A baj azzal kezdődött, hogy játszótársaim megunták a hunyócskázást meg a 
fogócskázást, és azt találták ki, hogy én minden nap menjek férjhez egyikükhöz. 

— És Icuka? 
— Icukát nem hívod át, és kész! — jelentette ki Öcsi. 
Mindig el kellett kéreztetni Icukát, mert amióta meghalt a kistestvére, csak 

velem engedték játszani. Kecses volt a barátnőm, finom és félénk. Nem 
értettem, miért kellene kihagyni a játékból. De a fiúk letorkoltak.   

— És hogy játsszuk a férjhezmenést? — furdalt a kíváncsiság.  
— Hát…  
— Azt játsszuk — vette át Berci a szót —, hogy lesz lakodalom, és egy titok, 

amit csak férj és feleség tud, senki más. 
A „lesz egy titok” elvarázsolt, és igent mondtam. Először a nyakigláb Andor-

hoz mentem férjhez. Nagy lakomát csaptunk. Rózsaszirmokból és falevelekből 
állt a díszebéd. Mindenki a kedvére táncolt és bohóckodott.  

Azután az új házasok beültek a vadszőlővel befuttatott filagóriába. Amint 
ketten maradtunk a nyitott lugasban, Andor nagy komolyan így szólt: 

— Van soktornyú kastélyom egy vadonerdő közepén. Ott élünk ezentúl! 
— Őzikék is vannak a kertben? — kuncogtam. 
— Persze — játszotta tovább Andor a herceget. — A feneketlen tóban két 

hattyú él és száz vadkacsa. Ez lesz a titkunk. De nem árulod el senkinek! 
— Nem, senkinek! — léptünk ki a filagóriából, míg jót nevettünk. 
Másnap Öcsi lett a férjem. A filagória könyöklőjéről lógatta le a lábát. De 

amint a többiek a birkózás új fogásait próbálgatták, néhány lépésre tőlünk, hir-
telen elém toppant. Nagy barna szeme csillogott, s félig tréfásan, félig komolyan 
suttogni kezdett a fülembe. Halkan mondta, hogy a többiek ne hallják: a házasok 
esküvő után megcsókolják egymást, és ő sem akar mást. Arcát az arcomhoz 
érintette. Elpirultam, és szempillantás alatt kisiklottam a karjai közül.    

A harmadik napon Bercitől kaptam menyasszonyi csokrot: három szál labda-
rózsát az ereszükig érő fáról. Akkor tűnt fel először, hogy arcáról szinte mind 
eltűntek a kék szilánkok.   

— Tudsz titkot tartani? — ült mellém a körbefutó keskeny padra. 
— Persze. 
— Hozzám jössz akkor is, amikor nagyok leszünk? 
— Nem! — vágtam rá gondolkodás nélkül.  
Mondhattam volna, hogy „nem tudom”, vagy valami hasonlót. De már elmúlt 

a baleset utáni sajnálat.  
— Miért nem? 
— Csak. 
— A kezem miatt, ugye? — hunyorgott gúnyosan.  
— Dehogy! El is feledkeztem a kezedről! — kaptam észbe, de már késő volt. 
— Valld be, hogy a csonkaságom miatt! — ugrott fel a padról. — Tudtam 

én… tudtam én! — rohant ki a nyitott lugasból, s futott haza, mint az eszement.  



Csire Gabriella: A diadalmas ugrás 205 

Pár napig a színét se láttuk. Egyik reggel, amint a zongorához ültem, össze-
hajtott füzetlapot találtam az ablakpárkányon. „Ezt még megbánod!” — olvas-
tam el a nagybetűkkel írt névtelen levelet. Vajon mit fogok megbánni?   

Már szinte megfeledkeztem Berciről, amikor ismét átjött az udvarunkba 
játszani. 

Az aprószemű eső elől Andor behúzódott Öcsivel a fedett filagóriába, és a kis 
kerek asztalon malmozni kezdett. Mi Icukával tovább szökdécseltünk a földbe 
karcolt ugróiskola kockáiban.  

Ekkor Berci kitámasztotta a falhoz simuló vaslétrát, és váratlanul így kiáltott: 
— Fogadjunk, hogy ezt senki sem fogja utánam csinálni! 
— Mit? — kapta fel Öcsi a fejét.  
Berci a kertre néző napozóra mutatott: 
— Fogadjunk, hogy egyedül én merek leugrani onnan fentről! 
Mindenki hagyott csapot-papot: malmozást és ugróiskolát. Öcsi megróbálta 

lebeszélni Bercit. — Veszélyes! — mondtam én is. — Ha megtudják, hogy 
ilyeneket játszunk, nem engednek át ezentúl! — rimánkodott Andor. 

Berci csak azért is felmászott a vaslétrán a napozóra. S onnan, a háztető 
magasából megvető pillantást vetett rám: 

— Ide nézz! Egy, kettő, há… rom! 
Merészen elrugaszkodott, majd villámgyorsan földet ért. Talpra esett ugyan, 

de nagyot nyikkant s nyögött keservesen. Öcsi és Andor hozzá sietett, hogy 
támogassa. Én megkövültem. Icuka úgy remegett, mint a nyárfalevél.  

Berci nehezen tért magához. De amint ismét lélegzethez jutott, fejét fölszegte, 
s bár sántított a bal lábára, büszkén hagyta el a szokatlan hőstett színhelyét. 
Döbbent csend kísérte a diadalutat.  

Másnap reggel vidáman kapaszkodott fel Berci a kerítés párkányára, míg 
vérképző hagymáját majszolta. 

— Gyakorold inkább a Mozart-szonátát! — kiabált be hozzám. — Kiestél a 
ritmusból! — figyelmeztetett. — Elkérem holnapra anyától a metrónomot. 

Délután átjött hozzánk. A diadalmas ugrás után önbizalma visszatért. Így hát 
zavartalanul folytattuk féktelen fogócskáinkat, amíg csak tartott a nyár. Az elemit 
záró utolsó nyári szünidő. A hunyó kiáltó szava késő este is felhangzott még: 
ipicsapa magamért!, ipicsapa magamért… 

Ismét szent volt a béke.  


