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Még Apám sem tudott 
Kőbányait szerezni 
nem is az ő dolga volt 
Ha minden kötél szakadt 
a legtávolabbi szomszéd is 
átjött, panaszkodott, Apámtól 
kért nem csekély szívességet 
– most az egyszer, rekesznyit 
ha szerezne Apám, Kőbányait 
hisz´ pont névnapján csak bort 
kínáljon? Nagy szégyen lenne… 
 
Apám, bármit is gondolt 
nyakába vette a várost, és 
addig nem jött haza… hát 
ez az, Anyám frászt kapott 
kitört rajta az ideg 
A szívesség vége, hogy 
Apám kimaradt megint  
de ezt ezúttal hagyjuk… 
 
Most még Apám sem tudott 
Kőbányait szerezni 
pedig a svéd rokonok igazi 
magyar sörre vágytak 
Ilona napon. Három ünnepelt 
Nagyi, Anyám és a lánya 
nekik kontyalávaló likőr 
Nagyapámnak szódavizes bor 
gyerekeknek Bambi dukált 
 
Világos sör égen-földön sehol 
Nagyit abszolút de nem izgatta 
virágot vágott a kertben 
nagy öl dáliát 
hozzá fátyolkának becézett 
helykitöltőt, többnek látszó  
csokor legyen a Morgó temetőbe  
negyedik Ilonánknak, Dédinek  
Na persze, aki kéz alatt volt 
vihettem ebéd után 
locsolót, kiskapát, ruhaseprűt 
mintha csak az én halottam… 
 
Duzzogtam, morogtam, bezzeg 
a süti széle jólesett ebéd után 
amit nekem dugott el Nagyi 
a családi béke mestere 
valamit valamiért, persze 
lehetett volna vastagabb a vég 
Néném szerint Nagyi fukar 
indokolatlanul smucig  
s pont e felvágott nyelvű  
nénémet hiányolták az ebédnél  
Nagyit a sírás kerülgette 
előtte csavargást, flangálást 
nem volt bölcs emlegetni  
Na jó, kissé leűlt a hangulat 

Nagyi eltűnt észrevétlen 
sírdogált, vörös lett a szeme  
A nagynéni sosem evett velünk 
nem ült le az asztalunkhoz 
dolga volt folyton, bár Nagyi 
szolgált ki minket, végül 
ő is közénk ült, de néném soha 
Jelen volt valahol, ajtóban 
asztalnak háttal a spór előtt 
bekapott valamit, mohón 
nyelte, mintha elesett volna  
a finom falatoktól, ösztönös 
félelem, ki tudja mikortól, miért 
Ilona napi ebédre ott volt a helye 
– haza törhetné már a nyavalya! 
Nem éppen kedves és testvéri 
óhaj, dehát mögötte 
megannyi szívszorító élmény 
arcpirító szégyen lapult 
Isten szeme mindent lát 
 
Anyám az asztal sarkán ült 
ez meg milyen kifejezés! fordító 
legyen a talpán, aki nem érti félre 
ült Anyám a tonett karosszékben 
könyöke a karfán, egyenes derékkal 
enyhén hátradőlt, vállát kicsit 
félhosszú hajáig emelte, kezét 
összekulcsolva nézett körül 
a szódás üveghez ért a Nap 
intett, rohantam vele a kúthoz 
friss vizet húztam, nyikorgott  
billegett az állvány, még belevész 
valaki – dohogta ezredszer Nagyi  
– Ki az Isten csudája veszne? 
horkant fel nagyapám, s lett vége 
vélhetőleg nem utoljára, a vitának 
 
Ideges zörgés jött az utcaajtó felől 
nő szájából illetlen szavak 
A kulcs megint a zárban maradt  
ebben többnyire én voltam a ludas 
minek kivenni, ha úgysem zárjuk 
kulcsra, be kellett nyitni és kész 
idegen meg úgyis csengetett 
Feltűnt a ház sarkánál slamposan 

 
kócosan, két tele szatyorral a néném 
mint aki máris visszafordulna 
senkire sem nézett, de minden szem 
rámeredt, a kúthoz rohant a várható 
szemrehányások elől, szódásüveg ki 
helyére a szatyor mélyéről egyenként 
félliteres barna sörösüvegek kerültek 
tizenkettőnél elvesztettem a fonalat 
de sokkal több nem is fért, két vödör 
állt az árnyékban, s mint hűtés-felelős 
volt gyakorlatom a kiosztásban… 
 
Ezt meg honnan szerezhette? 
– villant át az agyakon 
Mindegy is, megjött végre 
lett sör. Hamar elfeledkeztünk róla  
A konyhából jövet láttuk meg újból 
zsírtól fénylett a szája, kezét hajába 
törölgette. Sebesen a kapu felé  
slisszolt, tele szájjal hadarta, hogy 
hoz még, ha kell, s már csak a 
kilincs csattant élesen 
Eszünkbe sem jutott rákérdezni 
szatyrot, pénzt vett-e magához 
 
Levél zizegés, bogár zümmögés is 
alig hallódott az árnyékos lugas  
fülledt melegében 
kiadós ebédtől telve nagyokat 
hallgattunk. Hoztam a szódát 
egy-egy sört a hónom alatt, hűtött 
Mindenki rámrivallt, naná 
hogy a ritka nedűért aggódtak 
mintha törni lett volna szokásom  
Egy karón csaptam le a kupakot 
valaki töltött, kortyolt, prüszkölt  
kiköpött, hangosan felolvasta  
a sötét üveg oldalán a cimkét: 
Maláta, barna sör, Nagykanizsa 
Szoptatós anyáknak, kommentálta 
Nagyi a félig nyelt káromkodásokat 
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