
jól esett neki a szemembe hazudnia, és ezt az ördögért sem vallaná be 
magának. Sose volt könnyebb az embernek kiegyeznie a munkájával, 
bármily esztelenség is, hiszen mégiscsak jobb dolga van, mint azok-
nak, akiknek nem engedik, hogy bármit is csináljanak. 

De aztán mégsem olyan magabiztosak ezek a dolgozó emberek, 
mint amennyire ők azt hiszik. Néhány napja elhagytam apró, undorító 
lakásomat egy kis élményért. Alig pár saroknyit mentem az utcánkban, 
mikor észrevettem, hogy ma van a nagy játéknap. A nyeremény és a 
nagy szociális felemelkedés esélyének napja! 

A bódék mellett ember nagyságú plakátok, majdnem kiáltozták, 
hogy a Viking Lottón ma háromszor annyit lehet nyerni, és a fődíj akár 
a 22 milliót is meghaladhatja. Még az Ekstra Bladet hirdetőplakátjain 
is ott virított, és ők persze szokás szerint túloztak: „Rekord nyeremény: 
ezen a héten közel 30 millió!”. A Bordrups Allén több mint 40 méteres 
sor állt, szinte kizárólag felnőtt, ápolt férfiakból, akik korábban eljöttek 
gyönyörűséges munkájukból, csak hogy játszhassanak. Álltak szépen 
sorban, mind a „nagy nyereményben” reménykedve; türelmesen, jól 
nevelten és arról álmodoztak, hogy hogyan fog épp az ő életük megvál-
tozni a fődíjtól. 

Gyönyörűség volt látni, hogy még ők is egyért vagy másért elége-
detlenek a sorsukkal, és örömmel néztem, hogy dobták ki keservesen 
megtakarított pénzüket egy olyan átverésre, melyen egy ötéves kisgye-
rek is átlát. Főleg az tetszett, hogy nyilvánvalóan nem voltak teljesen 
elégedettek az életükkel, a jövedelmükkel. Többet és mást akarnak – 
még ha mindig azt hajtogatják is, hogy övék a boldogság, enyém meg a 
boldogtalanság. 

A sor mellé léptem, nagy szemekkel bámultam és hangosan kine-
vettem őket. És mikor tovább álltam, egy ici-pici kis diadalérzés tört 
fel bennem, mert egyértelmű volt, hogy velem együtt ők is nyakig van-
nak a szarban. 

De a diadalérzés nem tartott túl sokáig, legfeljebb öt percig. Aztán 
elkezdtem mérgelődni. Minden porcikámat elöntötte a méreg, amiért 
ilyen szarul megy nekem. A sok idióta megengedheti, hogy bolondot 
csináljon magából, de nekem még a legkisebb apróság is azonnal fáj. 
Aztán engem is elöntött a nyerési vágy, és a Strøgetbe siettem, a Szent-
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Lázár Júlia 
 

A szegény kislány 
 

Volt egyszer, elég régen volt egy kislány, akit Amáliának hívtak. 
Falun lakott, családja gazdag volt, de ő szegény. Mindent magának 
kellett végeznie. Főzött, takarított, teheneket fejt, bárányokat etetett. 
Apja és anyja semmit sem csináltak. Csak Amália dolgozott. Új ruhát 
nem kapott, a régit viselte, abban is aludt. De a szülei minden nap új 
ruhát viseltek. Minden áldott nap, amikor hazatértek a városból a sze-
gény leány megkérdezte, hogy neki hoztak-e valamit. Azt felelték. „
Találd ki!” Amália pedig azt felelte, hogy igen. És erre az anyukája 
azt mondta: „felejtsd el!” Így folyt Amália élete, és nem lett jobb, ha-
nem csak rosszabb. 
 

A kedves néni 
 

Hallja az egyik nap, hogy az anyukája beszélget valakivel. Kérdi 
később az anyukáját, ki volt az? – Menj dolgodra! – kiáltotta az anyu-
kája, és Amália folytatta a munkáját. „Sanyinak adok előbb ennivalót, 
aztán megfejem Birgittát – gondolta Amália. Sanyinak hívta a lovat, 
Birgittnek a tehenet. Aztán következett a többi állat. Miközben etette 
az állatokat, látta, hogy jön egy néni, bemegy a házba és az anyukájá-
val beszélget. Ő is bement utána. „szegény lehet, mert úgy néz ki” – 
gondolta Amália. A néni Amália felé fordult, aztán súgva kérdezett 
valamit az anyukájától. „Mérgesen sugdolóznak” – gondolta Amália. 
A néni aztán Amáliára mosolygott, és ő visszamosolygott rá. Azután 
az anyukájára nézett és gyorsan kiszaladt, hogy folytassa a munkáját. 
A néni kijött a házból, és bement a nyári konyhába. „Itt nem szabad- 
szólt Amália miután utána ment a konyhába, aztán az anyukájához 
szaladt és elmondta, hogy a néni ott van a nyári konyhában. „Én 
mondtam neki, hogy ott takarítson” – mondta az anyukája. „Különben 
nem néninek hívják, hanem Rózsinak” – mondta még az anyukája.  
„Jól van, de ezt én honnan tudtam volna „ – mondta magában Amália 
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mérgesen, és átment a nyári konyhába, hogy Rózsi mamától bocsánatot 
kérjen. „nem baj, mindenki elcsinálja magát párszor” – mondta Rózsi 
mama. „Miért takarítasz itt? – kérdezte tőle Amália „Azért, mert itt 
fogok lakni – mondta Rózsi mama. „Szóval beköltözik? – gondolta 
Amália. 
 

A beköltözés 
 
- Hát nem jó, hogy itt fogok lakni? – kérdezte Rózi. 
- Dehogyisnem – hazudta Amália. 
- De miért kell, hogy itt lakjál? – kérdezte Amália. 
- Hát nem mondta anyukád? –kérdezte Rózsi. 
- Nem mondta. Nekem semmiről sem szabad tudnom – felelte 

Amália. 
- Ha nem mondta, hát én elmondom, hogy azért fogok itt lakni, 

mert itt fogok dolgozni szolgaként. Anyukád, apukád és a te szolgád 
leszek – mondta Rozi mosolyogva. És beküldte Amáliát a házba, hogy 
megnézze, mit vett neki az anyukája. 

- Nekem? Na azt felejtsd el! – mondta szomorúan Amália. 
- Hát hogyan? – kérdezte a néni. 
 
Amália története 

 
- Na akkor mondom - mondta Amália. 
- Mondjad, csak mondjad – mondta Rozi néni várakozóan. 
- Amikor kicsi voltam sok szép dolgom volt. Anyukám mindig vett 
nekem ezt, azt, amit kértem. És egy szép palotában laktunk. Szerettem 
volna egy háziállatot. Mondta az anyukám, hogy kaphatok. Kérdeztem, 
hogy szereti az állatokat. Azt mondta, hogy szereti őket, és azt kérdez-
te, hogy milyen állatot szeretnék, és én azt mondtam, hogy kutyát, és 
aztán vettünk egyet, és ott lakott velünk. Aztán az egyik nap jött az 
apukám és az anyukám, és azt mondták, hogy eladják a kutyát, de én 
nem akartam, és akkor ők azt mondták, hogy ezután kinn fogok lakni 
és én leszek a szolga. Nem hittem el. Kimentem és ott álltam egy ki-
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sem tehetek. Semmit. Lassanként olyan súlyossá vált a helyzet, hogy 
már együttérzést keltek, és nem is ritka, hogy hirtelen mások együttér-
zésével szembesülök, miután ugyanolyan hirtelenséggel kedvük támadt 
jónak lenni. 

Mint amikor most télen Mariannéval találkoztam. Időtlen idők óta 
először merészkedtem ki apró, klausztrofóbikus lakásomból, és persze 
az volt az első, hogy Mariannéval futottam össze az utcán. Felhagyott a 
jónapot köszönéssel, ezért inkább így szólt: 

- Szereztél munkát? 
Természetesen nem. A dolognak ugyanis az a mechanizmusa, hogy 

önmagában diszkvalifikál az, ha mások már diszkvalifikáltak, és persze 
senki sem akar olyasvalakit alkalmazni, aki hat évig szinte megszakítás 
nélkül munkanélküli volt. Úgyhogy természetesen nem. 

- Ne szomorkodj emiatt – mondta édesen – lehet, hogy van mun-
kám a számodra. Ráadásul feketén. 

Felajánlotta, hogy takaríthatok Allerødben a nagybácsijánál, egy 
finom, előkelő úrnál. Azon fáradozott, hogy jó embernek tűnjön, és a 
vicc az, hogy annyira szorult helyzetben voltam, hogy tényleg hálás 
lettem, és lelkesen válaszoltam, hogy „nagyon is szívesen”. Heteken át 
telefonálgattam, hogy beszélt-e a nagybátyával, de mindig kitérően 
válaszolt, és végül fel kellett adnom. A mai napig meg vagyok róla 
győződve, hogy a nagybátyja még csak nem is álmodott arról, hogy 
egy takarítót fogadjon fel. És amúgy még abban is kezdtem kételkedni, 
hogy egyáltalán van nagybátyja. 

Afelől viszont semmi kétségem, hogy biztos benne, hogy máris se-
gített rajtam. Úgy hiszi, hogy azzal, hogy munkával ámított,  
„optimistábbá” tett és „aktivizált”. Ha jól ismerem, teljesen meg van 
hatódva a saját jóságától, és régi közös ismerőseinknek arról henceg, 
hogy „helyrerázott”, és főleg neki köszönhető, hogy „motivált” va-
gyok. És nem akarja belátni, hogy egyáltalán nem vagyok az. Túlságo-
san el van foglalva glóriája fényesítésével, és természetesen nincsen 
tisztában azzal, hogy csak fölényeskedik. 

Bebizonyítja, hogy ő van felül, és én vagyok lent. Megerősítette 
magát a hitben, hogy nincs mitől aggódnia, a dolgozó felsőosztály tag-
ja, fix munkával az irodában, azokkal az édes, édes kollégákkal. Olyan 
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mészetesen a jó kilátásokkal rendelkezőt kell választania. Elvégre kor-
látozottak a források. 

Így, miközben tudom, hogy sosem fogok új vesét, májat vagy tüdőt 
kapni, mindent változatlanul folytatok, és az életvitelem garantálja, 
hogy egyszer majd valóban szükségem lesz arra a szervátültetésre, 
amelyet úgysem hagynak jóvá. Szép kis látvány lesz, mikor egy nap 
ott állnak majd fölöttem a szakemberek és vizsgálnak, aztán cirkalmas 
szófordulatokban közlik, hogy „NEM”. És amikor „nem”-et monda-
nak, nem a kis fukar haszonerkölcsük alapján indokolják majd meg, 
hanem valami egészen mással, szakmai okokkal. Amikor aláírják ha-
lálos ítéletemet, nem filozófiai, hanem orvosi érveket hoznak majd föl. 
20 kiló túlsúlyom van, mondják majd talán. És tény, hogy 20 kilóval 
többet nyomok a kelleténél, ha nem egyenesen 30-cal – de aztán 
megint ott a gond, hogy hogyan is kerülhetném el ezt a bizonyos 30 
kiló fölösleget. Napjaink szegényei éhezni éppen nem éheznek, hiszen 
még a segélyből is futja májasra, húskolbászra és mérgező kenyérre, 
meg eszméletlenül magas zsírtartalmú, öreg húsra. 
Arra mindig futja, hogy az ember naponta egyen valamit, de arra so-
sem, hogy valami rendeset egyen. Hulladéktermékre futja, ad libitum, 
és atrazinos burgonyára, meg szalmonellás csirkére és hőkezelt felvá-
gottra. Épp arra futja, amit senki más nem hajlandó megenni – és a 
súlyom csak egyre nõ. Biztos csak néhány év, és allergiás is leszek. 
Először kirekesztenek, majd tönkretesznek, végül hulladékgyűjtő kon-
ténerekké válunk. Tíz millió légy nem tévedhet. Egyél szart! 

A SuperBrugs mostanság bukott le egyik trükkjével. Három kü-
lönböző baromfisalátát hirdettek: „házi”, „light” és „luxus” változatot. 
Egy fogyasztóvédelmi csoport tesztelte a salátákat, és pontosan ugyan-
annyi hús, spárga, gomba, illetve majonéz volt bennük. Teljesen azo-
nosak voltak.  

Mikor szembesítették a vizsgálat eredményével, a SuperBrugs 
sajnálta, röstellte a dolgot, és ígérte, változtat a helyzeten. Változtatott 
is. Csökkentette a hústartalmat a nem „luxus” salátákban – így a leg-
drágább saláta tagadhatatlanul jobb a másik kettőnél. Amelyek még 
rosszabbak lettek. 

A méreglerakatok csak duzzadnak szivacsos testemben, és semmit 
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csit, aztán visszamentem volna a házba, de nem engedtek be, és azt 
mondták, hogy kinn kell maradjak és szolga leszek a kutyámmal 
együtt. És most is kinn lakom a kiskutyámmal. 
- Jajistenem, szegény gyermek! – mondta Rozi néni. 
 

A megjavulás 
 

Egy szép napon, Rozi mama és Amália az udvaron rendezgetett. 
Jött az Amália anyukája. 

- Gyere beszélgessünk - mondta. 
- Engem hívsz? – kérdezte Amália. 
- Igen, igen, siess!- mondta az anyukája. 
Bementek a házba. 
Azt akarom mondani –kezdte sírva az anyukája, hogy úgy érzem, 

mi nagyon rosszul bántunk veled, amikor olyan kicsi dologért, hogy 

A szerző rajza (színes ceruzarajz) 
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kell neked az a kutya, kiraktunk a házból. 
- Miért bántatok így velem? – kérdezte Amália. 
- Nem tudom… Nem tudom. – mondta az anyukája és megölelte. 
- Akkor most barátok vagyunk? - kérdezte Amália. 
- Igen- mondta az anyukája, és megígérte, hogy ezután minden más-
ként lesz.  
- Pfuj, de büdös vagy!- mondta azután, és azt ígérte, hogy új ruhát 
vesz Amáliának 
- Jó lesz! – ugrándozott örömében Amália.  

Rögtön indultak a városba. Amint kiléptek az ajtón, Rozi néni Amáliára 
kacsintott, aki visszakacsintott rá. 

- Anyu, most beköltözhetek majd a palotába? – kérdezte Amália. 
- Milyen jó ötlet! Tiéd lesz a legnagyobb szoba – mondta  az anyu-

kája. 
 

*** 
 
 

  
 
 

 Lázár Júlia önmagáról 
 
   1991-be születtem, Karlskronaban. 
Kristianstadban, a söderporti iskolába 
járok. 11.-es gimnáziumi tanuló va-
gyok, és most  éppen 17 éves.  
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gokkal, színezékkel és tartósítószerrel a Brugs-ből. Szar. Nap nap után, 
és igazán a munkanélküli segély kifizetése előtti utolsó két hét az elvi-
selhetetlen. Tizennégy nap, amikor olcsó cikóriakávét veszek és fél-
kész ételen vagy Daddy csirkéjén élek, 15 évig garantált tartós kenyé-
ren, vagy konzerv baked beans-en és szalonnán, amin csak 5 mm a hús, 
a többi zsír, s csak annyira fehér, mint a kukac. 

És ketrecben élő tyúk tojta tojáson, nyolc korona fél tucatja. 
És ez így megy mióta csak az eszemet tudom. Elseje körül utalják 

át a pénzt, és akkor következik pár nap, amikor majdnem tisztessége-
sen tudok élni, viszonylag friss húst venni, és még nem teljesen rohadt 
zöldséget. És minden alkalommal azt képzelem, hogy mostantól min-
den újra jó lesz, mostantól már nem süppedek olyan mélyre a mocsár-
ban, és okom van egy kicsit ünnepelni. Csak kicsit. 

De az eksztázis sosem tart tovább néhány napnál – aztán bezár a 
kassza, szortírozom a számlákat, és sosem tudom őket egyszerre kifi-
zetni. Így jön a részletfizetés, a halasztás, és a hónap hátralevő része a 
diszkont üzletek zsíros ételeinek és Harboe vagy Maribo olcsó söreinek 
jegyében telik. Ha eleget iszik belőlük az ember, alaposan be is rúghat. 
De utólag fizetheti is az árát, kegyetlenül rosszul lesz. Ott erjed és nö-
vekszik a gyomorban, mint valami folyékony daganat. És néha hasme-
nést okoznak, és akkor az ember folyton rohanhat a vécére kiszarni a 
rosszul erjedt folyadékot. 

És nem ez a gond, hiszen a rendes sörök – Tuborg, Faxe vagy 
Carlsberg – természetesen ugyancsak megölnének. Csak éppen sokkal 
kellemesebben. Mindig is jobban szerettem volna szívbénulásban meg-
halni, mint attól, hogy kilyukad a gyomrom. De a szívbénulás a jómó-
dúak betegsége, nem a magamfajtáé. Ha az alja népnek halnia kell, hát 
haljon fájdalmas halált! 

Ha egyszer kitör rajtam a betegség, meggyőződésem, hogy a lehető 
legrosszabb kezelésben lesz részem. Egy filózó orvos majd kiszámolja, 
hogy esetemben a kezelés pazarlás, hiszen annak alapján, ahogy az 
életminőség-űrlapomat kitöltöttem, egyértelmű, hogy nincs már túl sok 
igazán szép órám hátra, és ha a kórháznak választania kell két élet kö-
zött – az egyik jó, a másik rossz kilátásokkal –, akkor a Kórháznak ter-
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