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Amikor Kicsi Bé megszületett, még nem volt a testvérem. Külön szobában laktunk, 
de az ajtók egy közös udvarra nyíltak. A falakat feszes zsinegek kötötték össze, ame-
lyekre Máli néni és anyám a mosott ruhákat teregették. Kicsi Bé egy mózeskosár-

ban feküdt a száradó lepedők árnyékában. Néha visszaböfögte a tejet, amit aztán zsebken-
dővel gyorsan letöröltek a szája széléről.

Kicsi Bére sokszor mi vigyáztunk, mert Máli néni nem győzte egyedül. A mosás mellett 
takarítani is járt olyan családokhoz, akiknek nagyon sok szobájuk volt. Gyakran leültem 
Kicsi Bé mellé, és figyeltem az arcát. Szerettem, amikor ébren volt, mert a lábaival nagyokat 
rúgott, a kezével pedig megszorította az ujjamat, ha odatartottam neki. Amikor Kicsi Bé 
aludt, láncot fűztem a pitypangok szárából, és feltettem a nyakamba. A pitypangok a jár-
dalapok közti résekből nőttek ki, sárga volt tőlük az egész udvar. Máli néni egyszer meg-
mutatta, hogy koszorút is lehet fonni a pitypangból. A virágfejeket nem kell letépni, ha-
nem a szárakat kell összefűzni mindaddig, amíg körbe nem ér a fonat. Ha kész van, az em-
ber felteszi a fejére, és egész délután viselheti, mert sokáig nem hervad el.

Kicsi Bé rettenetesen tudott üvölteni éjszaka. Máli néni hiába csukott be minden ajtót 
és ablakot, Kicsi Bé hangja áthallatszott mindenkihez, egyedül Tánti nem hallotta soha, 
mert ő félig süket volt. Máli felkapcsolta a villanyt, felvette Kicsi Bét, és járkált vele kör-
be-körbe a szobában. A halványbarna függönyön át is kivehető volt az alakja. Ilyenkor fel-
ül tem mindig az ágyban, és az ablakon át figyeltem Máli néni magas és vékony árnyékát, 
ahogy a szobában köröz, akár egy szúnyog a lámpa körül. Mi nem húztuk oda a függönyt 
éjszakára, mert féltem a koromsötétben, és így a kinti lámpa fénye beszűrődött hozzánk. 
Amúgy is szerettem nézni, ahogy visszaaltatják Kicsi Bét, de hajnalban rendszerint átalud-
tam azt az időszakot, amikor Máli néni kimosta és kifőzte a pelenkákat.

Egyik reggel anyám felöltöztetett, a kezembe nyomta a sötétkékre festett bádogkannát, 
amiről már pattogzott a festék, és azt mondta, hogy szaladjak el tejért Mészáros bácsiékhoz. 
A nadrágzsebembe pénzt dugott, és kijelentette, nehogy elveszítsem, mert eltöri a fakana-
lat a hátamon. Mészáros bácsiéknak három kecskéjük volt és tizenegy tyúkjuk. A kecskék 
egy kicsi karámban szökdécseltek és legelésztek, a tyúkok pedig egy drótkerítéssel körbe-
vett udvarban kapirgáltak. Miután odaadtam a pénzt, Mészáros néni megtöltötte kecske-
tejjel a kannát. Nem maradtam sokat, szaladtam hazafele, a tej ki-kilöttyent a zötykölődő 
kannából. Az udvaron már üvöltött Kicsi Bé. Máli néni hiába rázogatta, a feje ki volt vö-
rösödve, a vékonyka kék erek pedig kiültek a halántékára. Anyám elvette tőlem a kannát, 
és beleöntötte a tejet a régi cumisüvegembe, azt adták oda Kicsi Bének.
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Máli néninek elapadt a teje. Ezt anyám mondta apámnak, amikor este beszélgettek. Le 
van fogyva nagyon, nem is csoda, válaszolta apám, és levetette magáról a sötétkék mun-
kásnadrágot. Kicsi Bé az öreg Tánti lába mellett feküdt a kosárban. Tánti a kicsi széken ült, 
fémkeretes szemüvegével az orrán olvasta az újságot addig, amíg Máli néni hazajött. Máli 
néni váltott néhány szót Tántival, aztán felvette Kicsi Bét, és bementek a házba. Az arcom 
az ablaküveghez nyomtam, úgy figyeltem őket. Máli néni kisebb lett, mondtam anyámék-
nak. Soványabb lett, válaszolt apám egy kis idő múlva. Nem, nem soványabb, hanem in-
kább alacsonyabb, mondtam. Ez butaság, felelte rá anyám, és kitöltötte a vizet a pléhtál-
ba, hogy megfürdessen.

Rajtam kívül ez az egész senkinek sem tűnt fel. Kicsi Bé a lepedők árnyékában aludt. 
Mellette guggoltam, és pitypangokat tépkedtem. Ha az ember letép egy pitypangot, a szá-
rából ragacsos nedv kezd csöpögni. Fehér, akár a tej. Azon gondolkodtam, hogy vajon mi 
lenne, ha Kicsi Bé nem kecsketejet inna, hanem pitypangszárakat rágcsálna. A számba vet-
tem egy letépett szárat és ráharaptam. Az íze keserű volt, elzsibbasztotta a nyelvem. Anyám 
rám nézett, de nem szidott le, megengedte, hogy egyem tovább a szárat, mert azt mondta, 
hogy jó az epének. Köptem egyet, a nyálam az egyik virág fejére hullt. Anyám és Máli né-
ni teregetni kezdett. Máli néni finom kezét felmarta a lúg. Régen nagyon szép, fehér keze 
volt, de most minden mozdulatánál vörösesen villant a bőre. Régen egy mozdulattal felte-
rítette a lepedőt a zsinegre, de már nem ment neki. Láttam, hogy lábujjhegyre kellett áll-
nia ahhoz, hogy sikerüljön. Kicsi Bé arcára egy légy szállt. Először összehúzta a szemöldö-
két, aztán kinyitotta a szemét, de nem kezdett el sírni.

Minden reggel én hordtam a kecsketejet Kicsi Bének. Máli néni ritkán kért kölcsön, ál-
talában a pontos összeget nyomta a zsebembe. A tejet azért mégis a mi kannánkkal hord-
tam, mert így szoktuk meg. Amikor visszaértem a tejjel, Máli néni mindig behívott hozzá-
juk, és leültetett az egyik hokedlire. Ha a tej egy része kilötyögött, sosem szidott le, min-
dig megsimogatta a fejemet. Egy ilyen alkalommal találtam ki, hogy ne azt mondjuk, hogy 
Kicsi Bébi, hanem inkább azt, hogy Kicsi Bé. Olyan apró teste volt, kisebb volt, mint egy 
játékmackó. Nem is volt ő egész bébi, csak egy fél. Máli néni azt mondta, hogy azért van 
ez, mert koraszülött, de ne féljek, idővel megerősödik majd. Egyszer megmutatta, hogy 
varrt egy inget Kicsi Bének, és megkérdezte, hogy szerintem szép-e. Pici ing volt, remény-
kedtem, hogy ha Kicsi Bé kinövi, megörökli az egyik babám, amelyet anyám varrt nekem. 
Az ingnek finom illata volt, mint a tavaszi virágoknak, és ez furcsának tűnt. Egy ideje Má-
li néninél büdösebb volt, mint máshol, mert Kicsi Bé gyakran bekakált.

Mielőtt Máli néni takarítani ment, a tükör előtt mindig befonta és kontyba tűzte a haját. 
A tükröt Tánti hozta egyszer, és felakasztotta az egyik sarokba. Azóta mindig mindenki azt 
használta. Anyám kivette Kicsi Bét a mózeskosárból, és a karjában ringatta, amíg Máli né-
ni fésülte a haját. Anyám persze nem vett észre semmit, túlságosan lefoglalta Ki-
csi Bé gagyogása, de nekem rögtön feltűnt, hogy Máli néni oda kellett húzza 
Tánti kicsi székét a sarokba, hogy felérje a tükröt, pedig tavaly még be kel-
lett húznia a nyakát, mert a homloka magasabban volt, mint a szög, 
amelyre a tükröt akasztották. Máli néni csendben vitte vissza 
Tánti ajtaja mellé a kicsi széket, és este hiába próbáltam elma-
gyarázni ezt anyámnak, nem értette, hogy miről beszélek.

Az első fehér fejű pitypangot én fújtam el. Tavasz vé-
gére megöregednek a  pitypangok, a  sárga hajuk meg-
őszül, azért lesznek fehérek. Aki elfújja a pitypangot, 
az kívánhat egyet, és nekem nagyon sok kívánsá-
gom volt, ezért minden nap arra vártam, vál-
janak pihéssé a virágok, hogy szépen sorban 
az összes kívánságom elmondhassam. Lát-
tam, hogy Kicsi Bé nagyon nézi a pitypan-
got a kezemben, ezért az arcába fújtam a kí-
vánságot. Csak úgy röpködtek a pihék, rá-
hulltak az arcára, ő meg onnan egyet beszip-
pantott az orrlyukába. Köhögni kezdett, majd 
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tikkadozott, a tikkadozása pedig sírásba fordult át. Anyám nagyon leszidott, és tíz percet 
a sarokban kellett állnom. Akkor jöhettem el onnan, amikor Máli néni visszajött. Az arca 
olyan volt, mint Kicsi Bének a tikkadozás után. A szemfehér enyhén bepirosodott, az orr-
cimpák vöröseslilák voltak. Máli néni akkora volt csak, mint én, eddig sosem láttam ilyen 
jól az arcát. Megsimogatta a fejem, aztán felvette Kicsi Bét. Alig bírta el. Figyeltem, ahogy 
éppen csak feléri az ajtókilincset. Anyám és apám úgy csinált, mintha nem vennének észre 
semmit. Soványka lett, dehát istenem, senki sincs jó húsban itt, mondták.

Az udvar fehér lett a pitypangoktól. Nem engedtem anyámat sepregetni, nehogy leverje 
a bóbitákat. Azt ígértem, reggel elfújom az összeset, és utána sepregetek én. Éjszaka Kicsi 
Bé megint rázendített. Felültem az ágyban, rákönyököltem az ablakpárkányra. Máli néni 
sokára kapcsolta fel a villanyt. Hiába néztem a világosbarna függönyt, nem láttam sehol 
az árnyékát, csak a lépteit lehetett sejteni, amikor néha megreccsent a padló alatta. Kicsi 
Bé elhallgatott, a villany lekapcsolódott. Apám horkolása és anyám mély szuszogása betöl-
tötte a sötétséget. Már éppen vissza akartam feküdni, amikor egy halk nyikordulással ki-
nyílt Máli néniék ajtaja. Hunyorítottam, hogy lássak a félhomályban. Először alig vettem 
észre. Máli néni a küszöbön állt, olyan apró volt, mint egy verébfióka. Végignézett az ud-
varon, majd leugrott a küszöbről és az egyik fehér fejű pitypanghoz sétált. Hozzányomtam 
az arcom az ablaküveghez. Hirtelen felpillantott rám. Az ujját az ajka elé emelte, intette, 
hogy maradjak csendben. Nem mertem megmozdulni. Máli néni ráugrott a pitypang le-
velére, felkúszott a száron és mindkét kezét teleszedte a pihékkel. Néhány percig mozdu-
latlanul állt, aztán felerősödött a szél, felkavarta a pitypangok bóbitáit, felkapta Máli né-
nit, és elrepítette az udvarról.

Reggel anyám a kezembe nyomta a kannát, és mondta, hogy menjek el a tejért, ő ad-
dig átnéz Máli nénihez. Nem mertem szólni neki előre. Lassan lépkedtem hazafele a kan-
nával, egy cseppet sem vesztegettem el útközben. Mire visszaértem, az udvar felbolydult, 
akár egy hangyaboly. A pitypangokat összetaposták, a fehér bóbitákat leverték. Nem ér-
tették, mi történt, még anyám sem értette, csak én tudtam egyedül, hogy Máli néni elre-
pült az éjszaka. Kicsi Bé üvöltött, anyám a karjaiban ringatta, apám a mózeskosarat hozta. 
Tánti kikapta a kezemből a kannát, és szaladt, hogy a tejet töltse át a cumisüvegbe. Anyám 
a küszöbünkre ült, közben rázogatta Kicsi Bét. Elvette Tántitól a cumisüveget és Kicsi Bé 
szájához tartotta. Kicsi Bé mohón kapott az üveg után, kiitta az utolsó kortyig. Leültem 
anyám mellé. Már tudtam, hogy Kicsi Bé nálunk marad. Lehunyta a szemeit, anyám mell-
kasához simult. Kezdett elszenderedni. Anyám arca sápadt volt, a szeme vérmes. Mindket-
ten Kicsi Bére néztünk. Az orra olyan volt, mint Máli nénié, de apró volt, akár egy szőlő-
szem. Mégis valahogy összességében, a talpától a feje búbjáig nagyobbnak tűnt, mint más-
kor. Meglátod, nagy fiú lesz, mondta anyám. Nagy és erős.   
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