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A katona vére

Bunkó olyan görnyedve ülte meg lovát, mintha aludna rajta. Kipödört, 
vastag bajusza már a jelvényeit söpörte. A másik lovas éberebbnek tűnt, 
messze előre nézett üveges szemekkel.

Itt mentek végig reggelente a Lenin utcán, egészen a jugoszláv határig, 
délután meg vissza, és akkor mentünk mi a lányokkal eléjük.

Nagyon féltem a lovaktól, csak messziről örültem a jövetelüknek, de a két 
kislány a szomszédból néha felült az egyik katona elé, a kedves katona elé.

A lányok nevezték el kedves katonának, mert annyira megkedvelték a 
barátságos embert. A másikat mogorvának tartották, inkább féltek tőle.

Mikor a lovasok a Lenin és a Deák utca kereszteződését is elhagyták, 
már csak egy-egy ház állt itt-ott.

A kedves katona hirtelen leszállt a lováról, fölment a domboldalra, 
gyors mozdulattal lekapta géppisztolyát, csőre töltött, szájába nyomta a 
csövét és lőtt. Fejét két fölbuggyanó vérgejzír borította el egy pillanatra.

Nagybajuszú lovához kövülten tátotta a száját másodpercekig, majd han-
gos vezényszavakkal megfordította lovát, s visszavágtatott a laktanyába.

Reggel az udvaron játszottam, amikor hallottam a lövéseket. Akkor 
már tudtam; megint határsértés, vagy öngyilkos katona. 

Két nap múlva a nagyobb fiúktól megtudtam, hogy az utóbbi történt, 
és azt is mondták, ha akarjuk, nekünk is megmutatják a katona vérét, 
ahol csupa sötétvörös a fű. Végül nekem megmutatták a fiúk, a lányokat 
viszont nem engedték el a szülők. Még meg is fenyegettek, hogy el ne 
próbáljam őket csalni arra a helyre. Nem mintha nekem szabad lett volna 
ott lennem tizenegy éves fejjel.

Azután minden nap  kizarándokoltam a kedves katona véréhez, ami 
egyre sötétebb volt, végül egészen fekete lett.

Volt, hogy egy szaglászó kóbor kutyát zavartam el onnan nagy nehezen. 
Egyszer meg a teheneket őrző Bolonddezső énekelgetett a vér előtt. Ette 
a piros ribizlit, s akkor mindig azt kántálta: „Csiribiri csiribiri nyem nyem 
nyem nyem.”

– A múlt héten még ilyen piros volt, mint ez – mutatta a kormos mar-
kában lévő gyümölcsöt, és szó nélkül tovább állt.

A történtek után egyre inkább elhatalmasodott bennem valami megha-
tározhatatlan hiányérzet.

Minden egyes vérnéző után úgy éreztem, valamit tennem kellett vol-
na, valami szépre gondolnom kellett volna, amitől aztán mégsem változik 
semmi, mert a kedves katonát már úgysem tudom visszahozni ebbe a nyo-
morult világba.
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Talán jobban kellene sajnálnom? Tovább kellene vigyázzba állnom a 
vére előtt? Vagy nekem is énekelnem kellene? Nem a csiribirit. A ked-
venc nótáját. De mi lehet a kedvenc nótája. Majd megkérdezem a mogor-
vától, az tudja biztosan.

Hát igen, és sírnom kellene. Nem is sírtam még felette. Azt hiszem ez 
a megoldás.

Másnap, amikor kimentem, sírni akartam, de sehogyan sem sikerült. 
Csak erőlködtem, nyögtem, nyöszörögtem, de egy csöpp könny sem bújt 
ki a szememből.

Néhány hónappal később újra a mogorva katonát láttuk egy másikkal 
a határra baktatni. Igen megörültem neki. Rögtön eltökéltem magam-
ban, hogy mindenképpen megszólítom a nóta ügyében, de mikor mellénk 
értek, meg sem mertem nyikkanni, s lassan elindultam hazafelé. Ekkor 
kiáltásra lettem figyelmes; a lányok apukája integetett a lovasoknak, hogy 
ha megállnának egy szóra. Gyorsan visszafutottam a lányok közelébe:

– Mi történt ezzel a szegény fiúval, ha szabad megkérdezni?
– Mit törődik maga azza! – vágta vissza szavait a mogorva nagybajuszú.
– Bocsánat, csak kérdezni akartam, hogy mégis miért tette.
– Hát mer barom, azé tette… Kurva volt az asszony, azt lűtte volna 

szájon! – hadonászott a géppisztolyával.
– Bunkó! – mondta a lányok apukája, de csak úgy magában, s elindult 

a házak irányába.
Én viszont összeszedtem minden bátorságom, és az induló lovasok 

után kiáltottam:
– Mi volt a kedvenc nótája!
– Anyád, az, kis hülye gyerek! – kiáltotta nagybajuszú kissé halkabbra 

véve magát, de hallottam így is minden szavát.
A következő napokban nagybajuszú helyett másik lovast láttunk a ha-

tárra menni, és azután mindig csak ezt a kettőt. Ezek nagyon barátságo-
sak voltak, úgyhogy azt mondták a lányok: egy kedves katonát elvesztet-
tünk, kaptunk helyette kettőt.

Annyira felbátorodtak a lányok, hogy egy visszajövetel alkalmával fel- 
kéredzkedtek a lovasokhoz. A két katona benne is volt, magukhoz emel-
ték a gyerekeket, elvitték őket az utca végéig és még vissza is. Egyikük 
engem is bátorított, hogy üljek csak nyugodtan föl, nem lesz semmi baj, és 
fölültem. A két lányt a másik lovas emelte maga elé, s elindultunk.

Nem is figyeltem merre megyünk, én csak a bólogató ló fejét néztem 
riadtan, drukkolva azon, hogy el ne kezdjen futni, netán vágtatni magától.

Lassan elmúlt ez a szorongás és egyre jobban élveztem a lovaglást, ami 
már szinte mennybéli boldogságba ment át. Észre sem vettem, hogy már 
a kedves katona vérénél járunk. A lovasok itt megálltak, hosszan nézték a 
már csak foltokban feketéllő füvet, és levették sapkájukat.
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– Nyugodj békében drága barátunk – mondta az a katona, aki engem 
vitt, aki a bunkó társa volt. – Hát, kis barátom, nem tudjuk mi volt a ked-
venc nótája, de vidám fickó volt, az biztos.

– Dehogynem volt! A Tolcsvayékat szerette hallgatni mindig – mondta 
a másik lovas.

Akkor éjjel alig aludtam. Csak a lovaglás, a katonák viselkedése járt a 
fejemben.

Másnap, amikor hazajöttem az iskolából, azonnal megkerestem a zso-
késapkámat és futottam, futottam, egészen a kedves katona véréig. Kiful-
ladva, levegőért kapkodva álltam ott a fűvel szemben, levettem sapkámat:

– Nyugodj békében, te kedves katona –- nyöszörögtem el olyan halkan, 
hogy magam is alig hallottam, majd lassan elindultam nagyokat szökellve, 
egyre nagyobbakat. A kocsikerekek vájta homokos úton találtam patkó-
nyomokat is. Levettem a tornacipőmet és igyekeztem azokba lépni. Ját-
szásiból a kedves katona vitt haza. Az utolsó száz métert vágtában tettük 
meg. Aztán már egyedül is futtattam a lovat, még a magas kőkerítésünket 
is átugrattam vele.

Mire hazaértem, már elterveztem olyan sportos, játszós dolgokat, ami-
ket szeretek csinálni, amikről még gondolkodni is jó.


