
Kemendy Zsuzsanna

Pillangók

Álmomban egy nagy réten állok. Hatalmas réten, nem is látom a vé-
gét. Tele van virággal, minden félével, kicsivel, nagy szirmúval. Pirosak, 
sárgák, kékek pöttyözik a zöldet. Mint a mamikám vállkendője, amit a 
templomba szokott felkötni magára. Kezemben egy bot van. Vékony 
husáng, az erdőben vágtam magamnak a bicskámmal. A bicskát apá-tól 
kaptam. „Minden férfinak kell, hogy legyen.” Elindulok. A fű magas, 
majdnem a térdemig ér. A botommal csapkodok, úgy csinálok utat ma-
gamnak. Szöcskék ugranak félre, minden zsibong körülöttem. Erőt ér-
zek a karomban. „Kicsi vézna angyalom” – hallom a mamikám hangját. 
Egyre erősebben kaszálok jobbra-ballra, virágfejek röppennek szét, meg 
mindenféle szirmok. Ezer meg ezer. Egy hangyaboly indul el a hasam-
ból, mászkálnak bennem, a karomban, a lábamban. Mérges leszek. Min-
den lendülettel erősebbet csapok, suhog a bot, szakadnak szét a virágok, 
bennem a hangyák pedig elindulnak fölfelé, a lábamból, a karomból, a 
hasamból, mind az összes, föl a fejembe. Én meg csak egyre suhintok, 
csapkodok, kaszálok.

Ragacsos mézesen ébredek. A hangyák még a fejemben vannak.

Itt van apa. Mamikával beszélnek a konyhában. Nekem a szobába kel-
lett mennem, hogy ne zavarjam őket. Az ajtót is becsukták. De én tudom, 
hogy rólam beszélnek. Hallom apa hangját. „Mi lesz így belőle? Mert férfi 
az nem!” Nem értem. Fiúnak születtem, akkor mi leszek, ha felnövök? 
Fiú nevem van. Gábor. Mondjuk becézve Gabi, így akár lány is lehetne. 
A legjobb barátom is Gabinak hív. A Bandi. Igazából András, de azt nem 
szereti. Azt mondja, olyan reszelős érzés kimondani. Egyszer elharapta a 
nyelvét is.

Apa is Gábor. Mamika néha fiamnak hívja, de apa ilyenkor mérges lesz. 
„Nem vagyok a maga fia!” Mamika nem szereti apát. Apa sem mamikát. 

Anyát Eszternek hívják. Az csillagot jelent. Őt már régen láttam. Mesz-
sze dolgozik. Németországban. Azt hiszem. Már elfelejtettem. Majd meg-
kérdezem mamikától. Mikor elment, azt mondta, hogy nagyon szeret, de 
sok pénzt kell keresnie, amiből nagy házat fogunk venni, és ott fogunk 
élni együtt, és nem a mamikánál a kisszobában. 

Apa vasárnaponként szokott jönni. Pont mire hazaérünk a miséről. 
Ezért is mérges. Hogy minek. Csak hülyeséget tanulok ott. És nincs is 
isten. Ha volna, nem hagyná a háborúkat, az éhezést meg ezt a sok beteg-
séget. Kurva életbe. Meg rosseb.
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Ebéd után elvisz fagyizni. De a kocsmában csak jégkrém van. Az nem 
fagyi. A fagyi az gombócos. „Nem mindegy?” – kérdezi apa. Nem mindegy.

– Gyere, mutatok valamit! – mondja Bandi. 
Elfutunk a bodzabokorig. Letolja kicsit a nadrágját, a trikót meg fel-

húzza a hasán, és büszkén rám néz. 
– Na? – kérdezi. 
– Na mi? – nem látok semmit. 
– Kinőtt a szőröm. Férfi lettem, öregem!
Oda nézek. Tényleg kunkorodik valami. Hirtelen odakapok, megpró-

bálom kitépni. 
– Fenét az. Csak macskabajusz! 
Bandi felordít. Nekem ugrik, birkózunk. Egy évvel idősebb nálam, sok-

kal izmosabb. Néha kell segítenie, kapálni a szőlőben. Hamar legyőz. Két 
vállra fektet, ráül a hasamra. 

– Én már akkor is férfi vagyok, te meg csak egy kis pöcsös! – Egyik 
kezével összefogja a két csuklómat a mellkasomon, a másikkal elkezdi 
lerángatni a nadrágomat. 

– Most megnézzük, mi van neked!
– Ne, ne, ne – kiabálok –, kis pöcsös vagyok, kis pöcsös vagyok!
Leszáll rólam. Lihegünk még egy kicsit, aztán oda ülök mellé, és elme-

sélem az álmomat. Hallgatja. Néha kérdez. 
– Milyen színű virágok voltak?
– Mindenféle. 
– Kék volt? Tudod, mint a búzavirág. 
– Az is. Mondom, mindenféle. Pitypang is. 
– És a hangyák, a lábadba mentek először?
– Aztán meg a fejembe.
– És aztán kijött belőled az az izé?
– Nem tudom. Arra ébredtem fel.
Aztán ülünk még sokáig a bodzabokor mögött. Harangoznak. Hat óra 

van. Futunk, hogy hazaérjünk vacsorára. 

Ülünk Bandival a bodzabokor alatt. Ott árnyék van. Nézzük a mezőt. 
Két napja esett. Tele van virággal.

– Hogy volt az a csapkodás?
– Nem tudom, csak úgy csapkodtam.
– Na de mintha ütnél valamit, vagy mintha kaszálnál.
– Nem tudom
– Próbáljuk meg mind a kettőt.
Felállunk, kézbe vesszük a botokat. Még tegnap vágtuk őket. Én a bics-

kámmal mintát is faragtam bele. Először körbe, az aljától a végéig te-
keredő csigavonalat, aztán a másik irányból is egyet, hogy keresztezzék 
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egymást. Bandi is vésett az övére, de csak egy nevet. Sokáig nem akarta 
megmutatni, aztán mégis. Bea. Ezt írta rá.

Én indulok elsőnek. Próbálok visszaemlékezni az álomra. Először csak 
lecsapkodom a füvet, hogy tudjak hová lépni. Bandi figyel, majd próbál utá-
nozni. Csapok jobbra-balra, egyre erősebben. Aztán már két kézzel. Nem 
indulnak el a hangyák. Elkezdek rohanni, kaszálom a virágokat. Az éles 
levelek összevágják a lábam szárát. Bandi utánam. Ütünk már mindent. A 
hangyás bizsergés helyett égő fájdalmat érzek a karomban. A lábam tiszta 
seb, vérzik is. Bandi közben beleesik egy kiszáradt bogáncsbokorba. 

Dühösen megfordulok, visszamegyek a bodzabokorhoz, és elkezdem 
ütni. Szakad a levél, törik az ág. Két kézre fogom a botot, úgy vágok, mint 
egy páncélos lovag a karddal. Nincs hangya, nincs bizsergés. Csak utálat. 
Kifáradok. Megállok. 

– Nem tudom, most miért nem! Valamit rosszul csinálunk! – mondom 
lihegve.

Bandi csodálattal néz. 
– Öregem, ez nem semmi! Fogja a botját, és ráhúz a hátsómra.
Legközelebb másmilyen bottal próbáljuk meg.

Ebéd után nyaralunk a bodzabokor felé. Kezünkben a bot. Bandi hir-
telen lefékez. Állunk csendben, csak a lihegésünket hallom. Meg a boga-
rakat, a madarakat, a levelek susogását. Aztán a nevetést és az éneket. 
Valakik vannak a bokornál. A mi bokrunknál. Elfoglalták a helyünket. 
Lesunnyadva osonunk a bokorig. A túloldalán három lány ül az árnyék-
ban. Körben ülnek, a hajuk megfésülve, befonva. Őket is megfogta a nap 
mint minket, de ők tiszták, mi viszont izzadtak és porosak vagyunk. Nagy 
halom virág van előttük. Mindenféle, kék, piros, világos sárga, meg söté-
tebb. A búzavirágot felismerem, meg a pitypangot. Koszorút fonnak. 

Nyisd ki rózsám kapudat, kapudat, 
hadd kerüljem házadat, házadat!
Énekelnek, néha nagyokat nevetnek, mintha valami vicceset mondtak 

volna. 
Mérges vagyok, azt szeretném, ha elmennének innen, vigyék a hülye vi-

rágaikat is, ez a mi területünk. Ránézek Bandira, hogy ijesszük meg őket, 
kergessük el őket. De ő azt a lányt nézi, aki csak búzavirágot fon a koszo-
rújába. Mikor elkészül, felteszi a fejére.

Ránézek megint. Bandi nagyot sóhajt. Ahogy fújja ki a levegőt, mint-
ha az egész belsője kiszállna belőle. Csak a bőre marad ott. Ha hozzá 
érnék, eldőlne.

Ekkor rám néz. Menjünk innen.
Lassan elhátrálunk a bokortól. Unottan caplatunk hazafelé a poros úton.
Nem tudom kik voltak, de el kellett volna kergetni őket. Mégis csak a 

mi helyünk.
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– Az egyik a Bea volt. 
– És a másik kettő?
– Azt hiszem az Eszter meg a Zsuzsi. 
Megrántom a vállam. Nekem ugyan mindegy, a helyünkön voltak, en-

gem csak ez érdekel. 
Korán érek haza. Nekem kell összeszedni a tojásokat, mert én köny-

nyebben beférek az ólba.

– Egyszer egy, az egy, megérett a meggy.
Egyszer kettő, kettő, csipkebokor vessző
Egyszer három három, te leszel a párom.
– Várjál! 
Bandi kinyújta elém a kezét, mint valami sorompó. Megállunk a me-

netelésben. 
– Tök jót hallottam a bátyámtól. Figyelj! 
– Egyszer egy az egy, Jancsi bácsi haza megy.
Egyszer kettő kettő, feláll már a palavessző. 
Egyszer három három, ketten vannak már az ágyon.
Egyszer négy az négy, Jancsi bácsi körül néz.
Egyszer öt az öt, Jancsi bácsi nagyot lök.
Egyszer hat az hat, lelankadt a kiskopasz.
Egyszer hét az hét, ….
– Mi a hetes? 
– Nem tudom, csak idáig hallottam én is.
Vagy fél percig némán megyünk, csak a kavicsokat rugdossuk. Aztán 

Bandi megint elkezd ütemesen lépni. 
– Egyszer egy az egy, Jancsi bácsi haza megy.
Rákezdek én is. 
– Egyszer kettő kettő, feláll már a palavessző. 
Újra menetelünk, katonásan, ahogy kell, és egyre hangosabban mond-

juk.
– Egyszer három három, ketten vannak már az ágyon.
Egyszer négy az négy, Jancsi bácsi körül néz.
Egyszer öt az öt, Jancsi bácsi nagyot lök.
Egyszer hat az hat, lelankadt a kiskopasz.
Egyszer hét az hét, zsemlét süt a pék.
Egyszer nyolc az nyolc, tele a polc.
Egyszer kilenc kilenc, Kis Ferenc.
Egyszer tíz az tíz, tiszta víz, ha nem tiszta vidd vissza, majd a szamár 

megissza.



37

Bandi minden második szombaton elmegy az apukájához. Láthatás? 
Azt hiszem így mondják. Reggel az anyukája felteszi a 8.40-es buszra, ami 
egyből a városba megy. A buszmegállóban már várja az apukája. Elmen-
nek az állatkertbe, vagy moziba. Cukrászdába mindig. Az ehet, amit csak 
akar. Ott rendes fagyi van. Ajándékot is folyton kap. Aztán délután az 
apukája teszi fel a buszra, és itthon meg leszáll. Néha én is kimegyek elé. 
Mindig megmutatja mit kapott. Általában matchboxot, és egyszer egy iga-
zi bőrfocit is. De soha nem enged játszani egyikkel sem. Bicskát még nem 
kapott. Az csak nekem van.

Egyedül vagyok. Unatkozom. Kezembe veszem a botot, és elindulok a 
bodzabokor felé. Rugdosom a kavicsokat, meg mindenféléket rajzolok a 
porba. 

Van egy hosszú rész, kábé tíz méter, de lehet, hogy több, ahol sok a gö-
dör, mert kijárták a traktorok. Eső után itt mindig nagy pocsolyák vannak, 
de most már csak sár. Néha lehet látni benne szarvas lábnyomot, vagy 
vaddisznót, meg rókát. De most rengeteg pillangó van ott. Ülnek körben. 
Van vagy ezer. Vagy millió. Egy pillangótenger.

Lassan indulok el, hátha a helyükön maradnak. Felröppennek, de nem 
szállnak el. Már az összes a levegőben van, körülöttem repdesnek. Mint-
ha egy felhőben sétálnék. Pillangófelhőben. Levegőt is alig merek venni, 
olyan szép. Muszáj megállnom. Biztos ilyen a mennyország. A pillangók 
lassan leszállnak, visszatelepednek a sár szélére. És akkor veszem észre, 
hogy a tenger másik szélén ott áll Bea.


