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PUNCS

A ugusztusban megkaptuk a listát, milyen tanszereket kell beszerezni az új tanévre, 
felolvastam, és ahogy az alkoholos filctoll szóhoz értem, anyám kikapta kezem-
ből a papírt, és csak annyit mondott, azt nem. Miért, kérdeztem? Mert mérgező. 

A tanító néni szerint egyáltalán nem az, válaszoltam. Anyám félredobta a listát és annyit 
mondott, nem tudják, miről beszélnek. Majd veszünk helyette sok színes ceruzát.

Reméltem, anyámat behívják az iskolába, hogy miért nincs megfelelő felszerelésem, 
de nem történt semmi. Irigykedve néztem a többiek csillogó színű tollait, hiába hegyez-
tem a ceruzákat, nem tudtam lépést tartani osztálytársaimmal. Egyszer puncs fagyit kér-
tem a Városligetben, anyám azonnal stornózta, ez nem neked való, kiáltotta. A fagyiárus 
megjegyezte, ez csak alkoholmentes rum aromát tartalmaz, de erre anyám még idegesebb 
lett, azt se engedte, hogy egy csokis fagyit válasszak, hanem húzott magával kifelé a Liget-
ből. Nekem a fagyi színe tetszett meg, olyan barbie-s kinézetű, azért mutattam a puncsosra, 
mert sajnos az eper és málna már elfogyott. Apám szótlanul ballagott utánunk, anyám né-
ha hátrapillantott, összehúzott szemmel, mintha apám lenne az ételmérgező fagylaltgyártó.

A házban nálunk alkoholos ital nem volt. Hiába nem volt, mégis előfordult, hogy ven-
dégek ajándékba hoztak, ilyenkor anyám ezt azonnal elkobozta. Gyakran vita lett ebből, 
anyám hajtogatta, aki alkesz, az mindig az! Nem ismertem ezt a szót és nem kapcsoltam az 
alkohol szóhoz, amit anyám sose ejtett ki, én valami mesterségre gondoltam, mint példá-
ul zenész. De erre semmi jel se mutatott, apám nemhogy hangszeren nem tudott játszani, 
de énekelni se hallottam soha. Egyszer esküvőre voltunk meghívva, apám előtt akkor is vi-
zespohár állt és egy nagy üveg mentes víz, anyám árgus szeme figyelt. Éjfél után a társaság 
kisebb része énekelni kezdett, apám ki se nyitotta a száját, csak nézte merevem az asztalt. 
Anyám annál inkább hallatta hangját. No, Boldi, szólt valaki az asztalnál, halljuk a te han-
godat is, ahogy régen szoktál, közben a cigánybanda is oda került, már pengették a húrt, 
de apám összeszorított szájjal ült és nem válaszolt. Ne kéresd magad, te voltál a legjobb nó-
tázó, szólt egy másik barát. Anyám, úgy látszik, csak kimondani és hallani nem szerette az 
alkohol szót, kicsit már botladozott a nyelve, mégis kinyögte, akkor volt igazán alkesz, hi-
ába titkolja! Apám most se szólt, és én nagyon szerettem volna, bármit is jelent az a kifeje-
zés, hogy legyen ő újra az, beszéljen, meséljen, ne legyen mindig ilyen szomorú.

Az esküvőn felnőtt unokatestvérem mellé csapódtam és kérdeztem, mit tud arról, hogy 
apám alkesz volt, és talán az is maradt, de lehet, hogy csak titkolja. Nem árultam el, hogy 
nem tudom, miről van szó. Titkolni?, kiáltott fel, Icuka mellett? Kizárt. Ha láttad volna, 
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hogy jött apád haza a kocsmából, vagy hogyan viselkedett, ha ital került az asztalra, minden-
kit kiosztott, mindent kibeszélt, akkor mutatta, kicsoda ő. Végül verekedett anyáddal, ja, te 
akkor meg sem születtél, de már úton voltál, úgy tudom. Hogy később mi történt, nem tu-
dom, egyszer csak azt vettük észre, hogy egy kortyot se fogad el. Azóta nem lehet ráismerni.

Apám továbbra is csendben maradt, anyám vitte a szót, mit szabad mondani, csinálni. 
Többször kérdeztem tőle, mi volt az apámmal, de egyetlen szót se tudtam kiszedni belő-
le, mikor az alkesz szót felhoztam, azt is letagadta, hogy valaha használta. Apámat érettségi 
vizsgáim előtt temettük el. Azt sem tudtam, miben halt meg, sose panaszkodott. Anyám 
nagy tort rendezett és az asztalokról nem hiányzott a bor és pálinka se. Mindenkinek töltött, 
magának is, de mikor én tartottam a poharamat, hiszen már betöltöttem a tizennyolc évet, 
kiverte a kezemből a poharat: nem nevelek egy iszákos lányt, és sírva rogyott le egy székre.

Érettségi után összeköltöztem a barátommal, nem volt nagy szerelem. Figyeltem, meny-
nyit iszik, de semmi különöset nem vettem észre a viselkedésében, ha barátokkal elment 
sörözni, vagy otthon került bor az asztalra. De ez se volt elég ok arra, hogy együtt marad-
junk. Aztán beütött a nagy szerelem, Istivel, jó ideig eszembe se jutott ez az italozási meg-
figyelés, míg a dolog nem kezdett komollyá válni. Isti házasságot tervezett, nyaggatott, ide-
je komolyra venni a kapcsolatot, családot alapítani. Nekem az én családom jutott eszembe. 
Istit még spiccesnek se láttam, sőt, inkább kerülte az alkoholos italokat, de engem gyak-
ran biztatott, Pirikém, húzz bele, meglátod, ettől jól érzed magad. Nekem ehhez nem volt 
kedvem, az apám jutott ilyenkor eszembe, és csodálattal néztem Istire, hogy mennyire nem 
veti rá magát az italokra. De mi lesz, ha majd mégis megteszi, miután összeházasodunk?

Megvettem egy nagy üveg whiskyt és elhatároztam, megitatom vele, és meglátom, ho-
gyan viselkedik. Hétvégi program lett, finom vacsorát főztem, érezzük jól magunkat, mond-
tam és kinyitottam a whiskys üveget. Isti furcsán nézett rám, mintha anyámat láttam vol-
na. Felemlegette apámat is, mert időközben értesült a viselt dolgairól, de azért elfogadta 
a poharat, koccintottunk. Nehéz volt palástolnom, hogy nem nyelem le az erős italt, el-
tereltem a figyelmét, amúgy is kevesebb volt a poharamban, a tartalmát a mellettem álló 
pálma virágládájába öntöttem, és mire Istire néztem, neki se volt egy csepp ital sem a po-
harában. Újból töltöttem, közben kimentem a sültért a konyhába, mire visszajöttem a té-
likertbe, mert ott terítettem meg, Isti pohara már üres volt. Jó hangulatban beszélgettünk, 
fogyott az ital, de én semmi változást nem vettem észre jövendőbelimen, most már hajlot-
tam arra, hogy elfogadjam a házassági ajánlatát.

Nagy esküvőt tartottunk, sokba került, de én boldogan adtam utolsó vasamat is erre az 
eseményre. A menyasszonytáncig minden jól ment, aztán észrevettem, hogy Isti egyre töb-
bet iszik, és egyre hangosabb. Legénybúcsút se tartott, hát most bepótolja, gondoltam. Haj-
nal felé megcsappantak a vendégek, Isti egyre kellemetlenebbül viselkedett, ordított rám, 
ekkor fölszaladtam a szobába, amit kibéreltünk, utánam szaladt és a hajamnál fogva akart 
visszakényszeríteni a vendéglőbe. Próbáltam csitítani, hiszen tudtam, ilyesmi előfordul es-
küvőn, nagy a stressz, és az alkohol is betesz. De Isti jól bírja az italt, ezt fel is hoztam ne-
ki. Hogyhogy bírom?, kérdezte ördögi kacajjal és nehezen artikulálva. Te nem vetted ész-
re, hogy egy alkesz a barátod? Te, aki olyan családban nőttél fel? Hogyhogy alkesz?, kér-
deztem, hiszen sose ittál. Azért nem ittam, szólt ordítva, de te le akartál itatni. Meg is it-
tad, majdnem az egész üveget, szóltam, és nem volt semmi baj! Kicsit megtántorodott, és 
csak annyit nyögött ki, nem tűnt föl neked, hogy a télikertben mind a két pálma kiszáradt?

Meg akarta fogni a nyakamat, de összecsuklott és a küszöbön elterült. Lementem a ven-
déglőbe, kinyittattam egy üveg whiskyt, és egyenesen az üvegből ittam. Jól esett.
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