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A Fürsték kútja megbogarasodott. Ezerszám zsizsegtek benne a  színes rovarok. 
Esett már meg korábban is ilyen, csak hát pár héttel azután történt ráadásul ez, 
hogy világra jöttek az ikreik. És bár azt tartották errefele, hogy hathetes korá-

ig a csecsemőt magára hagyni nem lehet, mégsem járja bodobácsok közt füröszteni az új-
szülötteket. Nekiállt ezért rendet tenni a kútban a Fürst Walter meg a neje. Hat kiló szén 
kellett ehhez, két főtt szerecsendió, három Zámbó Jimmy-dal meg egy kis türelem. Volt 
otthon, szerencsére mindegyikből nekik. A Fürst Walter a talicskára lapátolta a fészernél 
a szenet, a Fürstné meg, zsebében a forró, friss diókkal, a padláson hosszabbítót keresett. 
Ha elemről ment volna, húzta volna akkor a magnó a szalagot, úgy a varázslás aligha sike-
rülhetett. Ezért jött jól az áram, amit egész a kútig vitt a vezeték. És mikor minden készen 
állt, szájukba vettek a Fürsték egy-egy szerecsendiót, elindította a magnót a Fürst Irén, és 
ráadta a hangerőt. Rendesen. És mert a bogarak nem szerették a Zámbó Jimmy számait, 
a víz alá kezdtek bukni, mind. A Sírj a vállamon alatt lehetett rájuk a szenet önteni. Olyan 
réteget képezett a szén meg a Zámbó Jimmy, amit nem tudott áttörni semelyik. Sok ezer 
ízelt láb a víz alatt ragadt. A kútba köpték végül a két szerecsendiót a Fürst szülők, és meg 
is voltak voltaképp, a brekegésre viszont, amit akkor kezdtek hallani, mikor a zene elhall-
gatott, rohantak menten a kisszoba fele.

A széplányoktól kellett a csecsemőt félteni, akik az erdő felől tűntek föl néhanap. Hangszer 
volt náluk, és mint a szélben, ha kérges fa nyikorog, olyan hangot adtak a formás lá baik. 
Játszottak valami édes dallamot, és magukkal vitték a pólyások álmait. Előfordult aztán pár-
szor olyan is, hogy békákra cseréltek ki néhány gyereket. És mikor hallották a  Fürsték a bre-
kegéseket, sejtették már, hogy baj lehet. És az Irénnek meg a Walternak igaza lett. Üres volt 
a kisszoba. A bölcsőkben két béka ült, a távolból meg hegedűhangokat fújt a szél az ab-
lak fele. És szólt még valami más is ott. Egy citera, alkalmasint. Egymás vállára dőltek ak-
kor erőtlenül, potyogni kezdtek a könnyeik, és azt hüppögték az ég fele, hogy oda az ikre-
ik. Ittak aztán egy nagy pohár pasztörizált tejet, és összekarolva, leszegett fejjel, Vangelist 
hümmögve elindultak az erdőn át a temető fele. A Krász Tibit készültek rávenni valamire.

Magának való, nehéz embernek mondták a Krász Tibit. Az erdő szélén, a temető mellett, 
egy cúgos házban lakott, egymaga. Esténként fecskefarokra harapott mákos palacsintát 
vacsorázgatott, és ha jól lakott, valamelyik Rolling Stones-lemez B-oldalát hallgatta meg, 
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visszafele. Arra mindig elaludt. Álmot viszont nem látott sose, sötét volt a fejében éjszaka. 
Negróval itta a reggeli kávét, azzal festette feketére a napjait, délelőttönként magában kár-
tyázgatott, délután fát hasogatott, és Isabelle Faust szemein gondolkozott. Hogy hangsze-
reket készített valaha, azt elfeledte már, szinte teljesen.

Zene lakott Isabelle Faust smaragdzöld szemeiben, és jegyben járt egykor a Krász Tibi vele. 
Az erdő felől jött egy őszi délután Isabelle Faust, didergett, kezében egy törött hegedűt szo-
rongatott, és bánatos volt a tekintete. Megjavította a Krász Tibi a hangszerét, és azt mond-
ta akkor Isabelle Faust a Krász Tibinek, hogy ha nem kérdezi tőle, előtte hol lakott, akkor 
ott marad vele. Ott maradt. Naphosszat az udvaron gyakorolgatott, és mikor játszott, el-
mosolyodtak mind a holtak lelkei, és a nap is előjött rendszerint, és énekesmadarak gyűl-
tek a kerítés rácsaira, hogy eltanulják a futamait, és ha hallgatta őt, megvidámodott a Krász 
Tibi is. Pasztörizált tejjel indították mindig a napot, délután a tejszín felhőkbe képzeltek 
bele mindenféle állatot, esténként fecskefarokra harapták a túrós palacsintáikat, kártyáztak 
még kicsit, aztán egész éjjel együtt szárnyaltak az álmaik. Szelíd volt Isabelle Faust, mint 
a tücskök szonátái szelídek, és mint bárányfelhők az égen, úgy göndörödtek a napsárga tin-
csei. Őzbarna volt a bőre, smaragd a jegygyűrűje és bronzból voltak a hangszerén a húrjai.

Bolyongott egy nap az erdőn egy vándorciterás. Szalmakalapot viselt, és szomorú volt a sze-
me, mint aki heteken át a temetőben aludt, és másolt kazettákról Máté Pétert hallgatott. 
Mikor hallotta Isabelle Faustot játszani, odaszokott. A kerítés túlfelén foglalt helyet, szárí-
tott rókagombát rágicsált, és egy paklit kevert napokig. Átnyújtott aztán Isabelle Faustnak 
belőle egy gyűrt kártyalapot. És Isabelle Faust akkor megtántorodott. Elhúzta csöndben 
a kapun a reteszt, és elvarázsolva a citeraszó után libegett. Megbabonázta az a vándorciterás 
valahogy. És nem maradt utána, csak az udvaron a kártyalap. A zöld alsó, alkalmasint.

A Krász-ház fölött aznap bealkonyodott. Sötét lett a Krász Tibi szí-
vében is. Nem szólt  azóta senkihez, és hangszert se készí-
tett. A  Negro-nagykerbe járt csak el, meg má-
kért, és vett néha krómos kazettákat is, 
de máshova nem ment, és vendéget 
sem fogadott. Az éjszakák hangja-
it vette föl a kazettáira. Hogy hal-
lani-e, míg ő alszik, a temető felől 
esetleg hegedűt, vagy valamit. Ab-
ban bízott, hogy Isabelle Faust egy-
szer arra csámborog talán megint. De 
csak bagolyhuhogást meg rókaosonást 
rögzítettek a krómos szalagjai, és egyszer-
egyszer kártyakeverés neszeit. Az éjjeli-
szekrényen bontatlan pakli pihent. Isabelle 
Faustnak tette oda a Krász Tibi, ha betérne 
netán egy újabb partira. Álmok nélkül, mé-
lyen aludt a pamlagán most is a ház tulajdo-
nosa. Föl se fogta először, hogy valaki a kapu-
ján kopog. Azt hitte, a démonjai ütik szokás sze-
rint a tetőgerendán a szinkópáikat. Pedig a Fürst-
ék álltak a bejárat előtt. Ki volt sírva a szemük, és 
nyeltek nagyokat.

Kinézett aztán az ajtón mégis a  Krász Tibi, és mi-
kor intettek neki, közelebb ballagott. Sorolták, mi tör-
tént velük, lassan, csöndben, töviről hegyire. Hogy két-
szer harapta meg a Fürstné a vánkos sarkát a nászéjsza-
ka, ezért lettek ikreik. Hogy a kútjuk megbogarasodott. 
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Hogy a két ikerlány odalett. 
Hogy két széplány cserélhette őket két varangyra ki. 

Hogy mikor ez volt, szólt a szélben, messziről egy hegedű. És hogy hallatszott egy másik 
hangszer hangja is. Egymásra néztek akkor a Fürst szülők, és suttogni merték csak, hogy 
szerintük citera. Sírva fakadt erre nyomban a Krász Tibi, kövér mákszemeket könnyezett. 
Isabelle Faust járt az eszében, az utána maradt gyűrt kártyalap meg az eltűnése napján az 
erdő felől szivárgó halk dallam, a citera. És értette, mit érez most a Fürst Walter és a Fürst 
Irén, pontosan. És arra gondolt, segít visszaszerezni nekik az ikreket. És arra gondolt, hogy 
most talán Isabelle Faustot ő is visszaszerezheti. Olyan versenyciterát kell csak készíteni, 
amit nem csinált senki még, soha. És nem árt majd két egyforma, hasas cipót kisütni sem.

Megivott a Fürst szülőkkel az udvaron egy nagy pohár pasztörizált tejet, a padra mutatott, 
hogy oda üljenek, ő meg egy szót se mondott, nekiállt. Rolling Stones szólt a műhelyben, 
A-oldal, előrefele. Kemény bükkfát hasogatott, abból lesz majd a hangszer feje, juhar a fo-
gólap, és körte a hátsó tőke anyaga, a fedőlaphoz meg, ami a húrok hangját erősíti föl, nem 
más kell, mint bagolyülte, száraz luc ágai. Tudta ezt. Nyikorgott a munkapad míg dolgo-
zott, ahogy a szélben nyikorognak a széplányok léptei, és meglett egy hét alatt, és nem hi-
ányoztak már, csak a citera húrjai. Bronzból feszítette, nagy gonddal a hangszerre azokat, 
és kész lett. Őzbarna volt, gyönyörű, szólhatott. És akkor megszólalt a Krász Tibi. Azt sut-
togta, még nem vagyunk kész teljesen. Tudta ugyanis, hogy a  széplányokat megvezetni 
nem lesz kis falat. Erre szolgálnak majd a cipók. Csecsemőalakjuk kell legyen, és mint az 
újszülötteknek, olyan illatuk. A Fürst Irénhez fordult, és a recept összetevőit sorolta neki.

Ágyban érlelt vackor kellett bele, a szödöréncs bokor szúrós termései meg galambica, an-
nak a pólyásokéhoz hasonlít tavasszal az illata. Egy rozsdás parabolatányérban kellett só-
val és liszttel összekeverni ezeket, hogy benne legyen a Mezzo tévének is legalább egy éves 
műsora, és egy kis tejjel önteni végül nyakon. Mivelhogy szerették a széplányok a pasztö-
rizált tejet, akárcsak a komolyzenei szerzeményeket. Jól ismerte a Krász Tibi a finom íze-
ket, de amíg dolgozott, soha nem evett. Leposzkult most is, cudarul. Vékony volt, mint 
az őzbarna citera húrjai.

Pólyába csavarta, mikor meglett, a két cipót a Fürst Irén, és szerecsendióból nyomott a gő-
zölgő tésztába nekik szemeket. Vártak még kicsit, míg a bárányfelhők a hold fényét az ég-
ről teljesen lelegelik, zsebre vágta aztán a zöld alsót a Krász Tibi, a Fürst Walter kezébe vette 
a citerát, keresztet vetett, a Fürstné hóna alatt meg ott voltak a cipógyerekek, és akkor elin-
dultak, hárman, a temetőn át a széplányok fele. Pontosabban csak mentek, vakon, a sötétbe 
bele. Nem igazán tudhatta elvégre senki se, a széplányok hol ütnek tanyát, még a Groszcsek 
vadász se, pedig járta már az erdőt legalább két évtizede. A hársfákon néha napsárga haj-
szálakat talált. De ennyi volt. Esetleg pár pókhálókba akadt hegedűhang. Semmi több.

Cobolybundát viseltek a lidércek az erdőn éjszaka, és esernyőkkel lebegtek a hársak közt 
a kísértetek. Lehűlt. És bármikor eleredhetett. Fához és kőhöz menj, utasította őket a Krász 
Tibi, és eloldalogtak erre a közelükből a szellemek. Ők meg osontak tovább, halkan, ahogy 
a sovány talpú róka megy a  feketeség fele, mert tudták, harangszóval nyulászni egyálta-
lán nem lehet. És miután megkerülték hétszer is a rengeteget, a vadak csapásaitól távol, 
egy tisztáson állapodtak meg. Csönd vette őket körül, ahogy a koporsólécek a holtakat, 
vagy ahogy a dallamok veszik körül a széplányokat. És ennek a csöndnek tette a közepé-
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be a Fürstné a cipóikreket. Csukva voltak diószemeik, és galambica illata röppent belőlük 
szét a tisztás sarkaiba. Azt lehetett hinni, csecsemők, akik a hold befalt fénye alatt alusz-
szák az álmukat. Elég lett volna tán ennyi is, odacsalogatni a széplányokat, de a Krász Ti-
bi mást is tervezett. Fedezékbe intette a Fürstöket, ő meg egy kettétört száraz luc törzsé-
hez állt oda. Onnan kezdte a legszebb Vangelist játszani, de úgy, hogy a citera mellé hüm-
mögte is a hümmögnivalót.

Álmos baglyok röppentek egy idő után a tisztás körüli fák ágaira, és puckok álltak a dal-
nak sűrű, sötét sorfalat, és mikor a legfeketébb lett az éjszaka, egyszer csak nyikorgást le-
hetett messziről hallani. Pedig nem mozdult a levegő. A korhadt hang azonban egyre kö-
zelebb merészkedett, és sejteni lehetett, hogy a széplányok lesznek azok. A bokrok mélyé-
ről bújtak lassan elő, mintha lent laknának a föld alatt, hárfa volt náluk, klarinét, hegedű, 
és szentjánosbogarak zümmögték a fejük fölött a zümmögendő taktusokat, és megtáncol-
tatták a széplányok a Vangelis-zenében az árnyukat. És meglátták akkor a tisztás közepén 
a két cipócsecsemőt. Kíváncsian vetették rájuk magukat, és békák kerültek a ruhájuk alól 
elő, azokra akarták kicserélni a pólyásokat. Magukra maradtak ezalatt a hangszerek, és lát-
ni lehetett, hogy a hárfa húrjai között két kislány alszik édesen. A Fürsték ikrei.

Ott volt akkor a pillanat, várni tovább nem volt mire, odaszökkent a hárfához a Krász Ti-
bi, és a Fürst Irén meg a Fürst Walter is utánasettenkedett. Kiszedték a hangszerből a szü-
lők az újszülötteket, és bólintott akkor, a földre tette a versenyciterát, és a húrok közé lépett 
a Krász Tibi. Olyan sovány volt, hogy elment volna hárfahúrnak is, aztán intett a Fürsték-
nek, hogy menjenek. Ő Isabelle Faustot akarta bevárni ott, alighanem.

A hüvelykujját mutatta a Fürst Walter fölfele, mikor megértette ezt, a Fürst Irénnek meg 
a könnye csordult a helyzetbe bele. Hálásak voltak a Krász Tibinek, és ahogy messze jártak 
a tisztástól már, a temetőt is elkerülték, és fölsírtak a pólyában az ikreik, úgy lettek egyszer-
re végtelen boldogak. És száz szentjánosbogár világított nekik hazafele. És száz szentjános-
bogár zümmögte a fejük fölött a legszebb Vangelist, egész a kútjukig.   

Vass Norbert (Kaposvár, 1985) prózaíró, szerkesztő, wannabe punk. Első, Indiáncseresznye című kötete 
a Fiatal Írók Szövetsége és az Apokrif Könyvek gondozásában jelent meg 2019-ben. Abban az évben 
került a boltokba a Kupakoskifli című fotóskönyve is.


