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Madácsy Tímea

A szomszéd sepr�je elúszott
Ma nem mentem iskolába. Helyette világgá mentem. A  szellemek világába. 

A szellemeknek még a mienknél is rosszabb életük van szerintem. Vagy ne-

kik haláluk van? Nem tudom. Mi csak a nagyemberek árnyékát követjük vagy 

kerüljük, attól függ, mit parancsolnak ránk, míg a szellemeken a nagyok és 

mi is átgázolunk, testestül, árnyékostul. Nagyembereknek a feln�tteket hívjuk 

egymás közt az iskolában. Nem tudom, ki kezdte, de azóta emlegetjük �ket 

így, amióta új osztályf�nököt kaptunk, aki kisembereknek hív minket. Ha az 

egész osztályhoz beszél, mindig azt mondja, kisemberek, ha csak egyvalaki-

hez, akkor azt mondja, maga. Nem tudom, mire gondol, nem tudom, van-e 

különbség, mert a végén mindig kiemeli: ez mindenkinek szól. Én nem szí-

vesen gázolok át rajtuk, de mit csináljak? Nem a nagyembereken, a szelleme-

ken. Nem látom �ket, azt sem tudom, mikor gázolom el �ket, és mikor nem. 

Ha látnám, merre vannak, hol állnak, akkor biztos kikerülném �ket, pont, mint 

a nagyembereket. Kíváncsiságból, mondjuk, átmennék egyen. Egy szellemen, 

nem egy nagyemberen. Ha nem félnék, átmennék. Nem tudom. Általában 

nem félek a szellemekt�l. A hernyóktól meg a férgekt�l félek. Az egyik uno-

katesóm az egerekt�l meg a pókoktól fél. Én nem is félek, rettegek. Nem az 

egerekt�l meg a pókoktól, a hernyóktól meg a férgekt�l. Na, azoktól. Rosszul 

vagyok t�lük, kívül, belül. A kígyóktól meg a gilisztától nem félek. Csak a her-

nyóktól, de mindt�l, meg a férgekt�l, de mindt�l. Kígyót még nem fogtam, 

csak láttam. Nem hiszem, hogy meg merném fogni. Nem tudom. Gilisztát 

már fogtam, amikor pecázni mentünk. Kitúrtam �ket a ganéból. Úgy, ahogy a 

malacok csinálják az orrukkal. Abban még nincs karika, �k még túrnak, csak 

a nagyok nem, csak a nagy disznók nem. Azok már nem túrnak, nekik kari-

kát nyomtak az orrukba. Úgy néznek ki, mint az a fi ú az iskolában, aki egyik 

nap bejött. Akkor, amikor iskolába mentem, és nem világgá. Azt hiszem, egy 

kisebb testvéréhez jött, mert egy kisebb fi úval beszélt a folyóson. Ez a kisebb 

fi ú t�lem nagyobb. Úgy beszéltek, mintha testvérek lennének, vagy valami-

lyen rokonok. Szerintem végül is testvérek. Nem tudom. A  kisebbik fi únak, 

aki t�lem nagyobb, nem fekete az arca. Az � arca még fehér. Ha majd neki 

is n� sz�r az arcán, akkor biztos fekete lesz. A haja is fekete. A szeme is. Fe-

kete arccal pont olyan lesz, mint az a fi ú, aki bejött hozzá. A  fekete arcú fi ú 

combjára olyan szorosan feszült a nadrág, hogy lány is lehetett volna. De fi ú 

volt. Az arca fekete volt a sz�rt�l. Nemcsak az orra alatt meg az állán, hanem 

egészen a szeme alatt is. Nagyon sz�rös. A disznók is sz�rösek, de az fehér. 

Láttam már tarka disznót, amin a fekete foltokon fekete sz�r n�tt, a fehéreken 

meg fehér. De nekünk csak fehér sz�r� disznónk van. �ket csak hétvégén meg 

vakációban látom, amikor mamáékhoz megyünk. Mindig csak fehéret. Nem is 

akarok tarkát, furcsák. Nem tudom. Ennek a fi únak fekete volt az arca, mint a 

tarka disznók fekete foltja. Nagyon fekete. A fülében egy csomó karika lógott, 

és az orrában is egy. Pont, mint a disznóknak. Szerintem az � orrában csak 
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dísznek volt a karika, nem azért, hogy ne túrjon. Csak a disznók orrában van 

azért. Azért, hogy ne túrjanak. Patentfogóval szorítják bele, jó er�sen. Néha 

véreznek is, mikor karikázzák �ket, de nem túlságosan. És utána nem túrnak 

többet, mert a karika miatt fáj az orruk a túrástól, meg néha vérzik is. Egyszer 

láttam, hogy csinálják a disznókarikát. Mindig férfi ak csinálják. Egy vékony, 

de kemény drótszálból kisebb darabokat csípnek le, egyforma hosszúakat. 

Nem túl hosszúakat. Azután a levágott darabkák mindkét végét befelé hajlít-

ják, hogy azok beleálljanak a disznók orrába. Mikor a két végét megcsinálták 

olyanra, amilyenre kell, a közepén is meggörbítik egy kicsit. És kész is a kari-

ka. Egy disznó orrába négy-öt karikát csípnek be. A nagy disznók karikával az 

orrukban nem túrnak giliszta után. Csak a malacok túrnak. Az � orruk nem fáj. 

Nincs benne karika. �k kitúrják és elcsócsálják a rózsaszín húsú halcsalit, én 

katulyába rakom, hogy kivigyem �ket a tópartra csalinak. A halak jól harapnak 

a horogra felbelelt gilisztákra. A malacok is szeretik rágcsálni �ket. Nem a ha-

lakat, a gilisztát. A halak nem rágcsálnak, �k horgostul nyelik be �ket. A gilisz-

tákat, nem a malacokat. Mikor kitépem a horgot a szájukból, vérzik a torkuk. 

A halak torka, nem a malacoké. Úgy vérzik, mint a disznók orra karikázáskor. 

Nem, annál is jobban. A fekete sz�rös arcú fi ú fülében jól nézett ki a sok ka-

rika. Azt még soha nem láttam, hogyan csinálják azokat a karikákat. Csak a 

disznókarikát láttam, hogyan csinálják. Ha olyan nagy leszek, lehet, nekem is 

lesz karikám. Ha olyan nagy, mint a fi ú, nem mint a karikázott disznók. Csak 

a fülemben lesz, az orromban nem. Nem tudom. Elég, ha a disznóknak van.

Bárcsak ne félnék a hernyóktól meg a férgekt�l. Nagyon félek. A pókoktól 

meg az egerekt�l nem félek. A patkányoktól sem. Patkányt már simogattam 

is, amikor egyszer hazamentem az iskolából, akkor, amikor iskolába men-

tem és nem világgá, de nem ugyanakkor, amikor a sz�rös arcú, karikás orrú 

fi út láttam az iskolában. Az máskor volt. A patkány a harmadik emeleten ült, 

a lépcs�házban, a virágtartóban, az aszparágusz alatt. El�ször nem is láttam, 

mi az. Csak azt láttam, hogy egy sz�rös kis állat. Megsimogattam. Akkor bújt 

el�, akkor láttam, hogy patkány. Olyan igazi patkánynak látszott, de én házinak 

hittem. Úgy házinak, hogy valakié, hogy valakinél lakik, úgy, mint egy hörcsög. 

Azért hittem házinak, mint a hörcsögöt, mert engedte, hogy megsimogassam. 

Mondjuk nem látta, hogy megsimogattam, azt hihette, hogy az aszparágusz 

ága ért hozzá. Mama az aszparáguszt mindig aszparátusznak mondja. A kak-

tuszt meg kaptusznak. Én nem úgy mondom ezeket, ahogy �. De a katulyát 

én is katulyának mondom. Nem skatulyának. Nem tudom pontosan, mi az a 

skatulya. A katulyát tudom. Lehet, hogy a skatulya olyan, mint a katulya, csak 

valamivel nagyobb. Azért hosszabb a neve is. Nem tudom. A  patkány nem 

tudta, hogy mama aszparátusznak hívta az aszparáguszt. Engedte, hogy meg-

simogassam. Aztán kibújt, szimatolni kezdett. Megint meg akartam simogatni, 

de elkezdett visítani meg lemászni a korláton, én meg belerúgtam, és lerepült 

az els�re. Kiterült a rövidebb fordulóban. Feküdt, de még mozgott. Rángatózott 

a lába. Mérges lettem, amiért nem engedte, hogy megint megsimogassam. Ki 

akartam nyírni. A sarokban ott volt egy kopott sepr�, a szomszéd sepr�je. Meg-

fogtam, és gyorsan leszaladtam a patkányig. Becéloztam, mint egy golfl abdát, 

és lerepítettem a földszintre. Nagyot csattant a falnak, pont a postaládák felett, 

majd lehullott, és már nem mozgott. Nem mentem utána, de láttam, hogy a 
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feje körül vérzik. Nem sok vére lehet egy patkánynak. Nem tudom. De a színe, 

a patkányvér színe is olyan, mint a disznóvéré. A sepr� nem lett véres. Vissza-

vittem a harmadikra, a sarokba. Csak akkor fogtam meg megint, amikor világ-

gá mentem. Megnéztem, hogy biztos nem véres-e. Nem voltam az. Fogtam a 

szomszéd sepr�jét, és magammal vittem világgá. A szellemekhez.

Nem mondtam senkinek, hová megyek. Nem is lett volna kinek, a szüleim 

nagyon korán járnak dolgozni. Még sötétben elmennek mindig. A csörg�órát 

felhúzzák csörg�re, beteszik az ágyam mellé, hogy majd nekem is csörögjön. 

Így szoktuk. Úgyhogy nem szóltam nekik, mert nem voltak otthon. Ha otthon 

lettek volna, akkor sem szólok. Elindultam, mint rendesen, amikor iskolába 

mentem. A táskát megpakoltam, ahogy szoktam, füzetekkel, könyvekkel, toll-

tartóval, kihegyezett ceruzával, uzsonnával és kakóskávéval. Nagyon szeretem a 

kakóskávét. Anya kakóból szokta csinálni, mama pirított zabporból vagy pergelt 

cukorból. Én mind a háromból szeretem. Az egyik unokatesóm, az, amelyik fél 

az egerekt�l meg a pókoktól, kakaónak vagy kakaós tejnek hívja, és nem sze-

reti. � máshol lakik, ott így hívják. A tejet sem szereti. Én azt is szeretem. De 

ma kakóskávét vittem. Beletöltöttem egy hosszú nyakú üvegbe. Igazi üvegbe. 

Eredetileg pálinka volt benne. Utána meg paradicslé. Nem házi, bolti. A pálinka 

volt bolti. A  paradicslé házi volt. Csalánkiütéses leszek t�le. A  paradicslét�l, 

nem a pálinkától. Az unokatesóm a paradicslét paradicsomlének hívja. Én nem 

szeretem. A paradicslét, nem az unokatesómat. A pálinkát sem szeretem. A ka-

kóskávét igen. Azt vittem magammal. Meg szalámis kenyeret vajjal. A szalámit 

nem szeretem annyira, de most azt vittem. A kenyér héját sem szeretem, mert 

kemény és beleragad a fogamba. A dió is beleragad, de azt szeretem. A kenyér 

héját nem. Most azt is vittem. Arra gondoltam, a szellemek talán megeszik a 

szalámit meg a kenyér héját, azért vittem. Kakóskávét nem akartam adni nekik. 

Meg a szomszéd sepr�jét, amivel a patkányt legolfoztam, azt is vittem. A sepr� 

azért kellett, mert a fi lmekben láttam, hogy vannak rossz szellemek is. Azokat 

akartam leütni vele. Anyáék nem szeretik, amikor szellemes fi lmeket nézek. De 

azért néha megengedik, hogy nézzek ilyeneket. De nem mindig. Mostanában 

nem engedik. Mostanában nem nézünk tévét. Azóta, hogy mama meghalt. 

Nem az, amelyiknél a fehér disznók vannak, és aszparátusznak hívja az aszpa-

ráguszt, és kaptusznak a kaktuszt, és zabporból és pergelt cukorból csinálja a 

kakóskávét. Nem � halt meg, hanem a másik, amelyik messzebb lakott. Azóta 

nem nézünk tévét, hogy � meghalt. Talán két hete. Nem tudom.

Anya egyik nap nem jött haza a munkából, de apa igen, pedig mindig anya 

jön el�bb. Apa már régen otthon volt, és már este is volt, de anya még min-

dig nem jött. Megkérdeztem, anya meddig dolgozik, és apa azt mondta, nem 

dolgozik. Megkérdeztem, akkor miért nem jön haza, és � azt mondta, nem 

jön, elment a mamáékhoz. Megkérdeztem, mi miért nem megyünk, és apa azt 

mondta, mert neki dolgozni kell, nekem meg iskolába menni. Megkérdeztem, 

anya mikor jön haza, de azt mondta, nem jön, mi megyünk, amikor nekem 

nem kell iskolába menni, neki meg dolgozni. Azt mondta, hétvégén megyünk. 

Én nem akartam iskolába menni, anyához akartam menni. De apa azt mondta, 

nem lehet. Utána még kétszer vagy háromszor mentem iskolába, és akkor már 

hétvége volt szerintem, mert mentünk anyáért mamáékhoz. A másikhoz. Mikor 

elindultunk az autóval, énekelni akartam, ahogy mindig, mikor oda mentünk, 
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de apa azt mondta, ne énekeljek. Most nem illik. Nem tudom, mire gondolt. 

Sose tudom, mire gondol. De nem énekelhettem. Mikor odaértünk, nagyon 

sokan voltak. Senki sem énekelt. Sokan sírtak. Anya is sírt. Apa nem sírt, de 

nem énekelhettem. Az unokatesóm is ott volt, az, amelyik kakaónak hívja a 

kakóstejet, és nem szereti. � sem énekelt, �  is sírt egy kicsit. Nézte a nagy-

embereket, és úgy sírt, ahogy �k. Azt mondta, mama meghalt, azért sír, és azt 

mondta, most ne dúdoljak, mert nem illik. Nem illik se énekelni, se dúdolni. 

Bementem a szobába, oda, ahová mama mindig a baracksüteményeit rakta 

ki a b�röndökbe meg a táblákra. Isteni süteményei voltak, de én a barackot 

szerettem a legjobban. Olyan volt, mint egy igazi barack. A  színe szép érett 

sárga, puha, krémes és édes, és h�vös, mint a barack húsa. És magja is volt. 

Kemény barna magja, amelyet ketté lehetett választani, és abban is volt krém. 

Ez volt a kedvencem. Nem a mag, hanem az egész sütemény. De a szobában 

most nem volt se sütemény, se b�rönd, amibe mama mindig rakta, csak mama 

volt ott. Olyan sárga volt, mint a barack, a sütemény-barack, és koporsóban 

feküdt. Odamentem és megfogtam a lábujját, a nagy lábujját. Tényleg halott 

volt, és akkor elkezdtem sírni, és már nem akartam énekelni, csak sírtam, és 

dúdolni se akartam, és bocsánatot kértem, amiért megszorítottam a lábujját, 

de mindig meg akartam fogni egy halottat, de nem akartam, hogy fájjon neki. 

Ezt elmondtam neki, hangosan, és sírtam, és akkor bejött pár nagyember, és 

akkor én kimentem máshová sírni. És utána mamát bezárták a koporsóba. 

Nem szegekkel és kalapácsokkal, ahogy ott szokták bezárni a koporsót, ahol a 

fehér disznóink vannak, karikákkal az orrukban. Csavarokkal zárták be. Utána 

kimentünk a temet�be, és ott is sírt mindenki, és én is sírtam, pedig már nem 

akartam sírni, de még mindig sírtam, nem tudom, miért. És akkor mamát két 

kötéllel leengedték a gödörbe, és két férfi  utánamászott, és én nem láttam 

jól, mit csinálnak, ezért közelebb mentem, és akkor láttam, hogy a koporsó 

nincs is a lábuk alatt, hanem a gödörben van, de egy oldalt vájt lyukban, amit 

deszkákkal srégen takartak el, nem egyenesen. Ott a másik mamáéknál, ahol a 

disznók is laknak, ezt sem így szokták. Ott is kötéllel engedik le a koporsót, de 

a deszkákat a koporsó fölé teszik, egyenes vonalakban, és arra dobják vissza 

a földet, amit kiástak. Mikor ezt elmeséltem ott, a másik mamáéknál, ahol a 

disznók vannak, mama azt mondta, hogy ahány ház, annyi szokás, és azt, hogy 

a szilágysági emberek sok mindent másképp csinálnak, mint az érmellékiek. 

Nem tudom, mire gondolt, és nem tudom, kik azok a szilágysági és érmelléki 

emberek, de azt láttam, hogy a koporsót kétféleképpen is le lehet zárni, és 

hogy a gödröt lehet ásni így is, meg úgy is.

És amióta ezt láttam, azóta nem tévézünk, és nem nézhetek szellemes 

fi lmeket sem. Azóta már iskolában is voltam, és ott olvastuk a Rendes feltáma-

dást, és én azóta nem tudom, mama hogy fog feltámadni és kimászni, mert 

oldalra tolták, és felette nagyon kemény a föld, és lehet, hogy el fog tévedni, 

és nem fog tudni feltámadni, amikor kell. Ezért mentem világgá, a szellemek 

világába, hogy megkeressem mamát, hogy elmondjam neki, merre kell feltá-

madnia, s hogy elmondjam, nem direkt szorítottam meg a lábujját, csak kíván-

csiságból, s hogy ne haragudjon anyára, amiért utolsó napján elfelejtette neki 

bekapcsolni a magnót, és betenni a muzsikás kazettát, amit annyira szeretett. 

Én nem szeretem. A muzsikás kazettát nem, mamát igen. Anyának akkor jutott 
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eszébe, hogy elfelejtette, amikor hazajöttünk a temetésr�l, és nagyon bántotta, 

hogy kiment a fejéb�l. El kellett mondanom ezeket mamának.

Elindultam a táskával a hátamon, és kezemben a sepr�vel. Ugyanarra 

mentem, amerre iskolába kell menni, csak az átjárónál nem mentem el balra, 

hanem egyenesen mentem, a  kastély felé. Van egy kastély a városunkban, 

amelyenek a pincéjében szellemek meg mindenféle lények laknak. Én még 

nem láttam �ket, de sokan beszélték, nagyemberek, hogy nem szabad bemen-

ni, mert ott szellemek laknak, és kisemberek is mondták, hogy ott szellemek 

laknak, mert a nagyemberek azt mondták, hogy ott laknak. Hát odamentem, 

nem iskolába. A kastélyhoz mentem.

Nagyon nagy kastély, és szép is, van tornya kisebb is, nagyobb is, meg 

bástyája is, de csak egy. És múzeum is van benne, és könyvtár. Meg balett-te-

rem, nagy tükrökkel és korláttal, meg zongorával. A múzeumban már sokszor 

voltam, és a könyvtárban is. A múzeumban nagyon nagy termek vannak, és 

egy hatalmas lépcs�, ami márványk�b�l van, és vannak benne kagyló- meg 

csiganyomok. A könyvtárhoz is lépcs� vezet, csigalépcs�, de nagyon sz�k és 

meredek, és sötét. A balett-teremben is voltam, de nem olyan sokszor, mint a 

múzeumban meg a könyvtárban. Csak párszor voltam, de aztán ráestem a vál-

lamra, amikor dzsúdóztunk, míg a tanárn�re vártunk, és nagyon megrándult a 

vállam, nagyon fájt, sírtam is, de otthon nem mondtam semmit, pedig napokig 

fájt, és néha még most is szokott, de most sem szólok. És azután nem mentem 

többet a balett-terembe, és dzsúdózni se. Dzsúdózni azért nem, mert egyszer 

nem jött az edz�, és elmaradt az edzés, de én nem mentem haza, hanem 

sinkakózni mentem a jégre, és nem láttam, hogy sötét lett, és amikor láttam 

hazamentem, de a szüleim már kerestek akkor, és nagyon aggódtak és mérge-

sek voltak, és apám felpofozott. Azután nem mentem többet dzsúdóra se. Ha 

tudná, hogy én ma nem iskolába mentem, hanem világgá, megint felpofozna. 

Elég sokszor fel szokott pofozni. Nem tudom, miért. Nem tudom, miért nem 

mondja el. Miel�tt pofozni kezd, mond valamit, de én nem értem, mit, mert 

nem úgy mondja, hogy értsem, és nem értem, miért nem úgy mondja, hogy 

értsem, mert ha érteném, akkor tudnám, mit kell csinálni, hogy ne kapjak több 

pofont. De nem értem, ezért gyakran felpofoz.

A kastély sincs messzebb, mint az iskola, becsengetésre odaértem. Ott nem 

csengettek, de az iskolában biztos végigszaladt a szolgálatos a folyosókon, 

a földszinten, meg az els� és a második emeleten is. Amikor a szolgálatos rázta 

a cseng�t, én a bokornál álltam, mert a kastély körül mindenhol bokor van, 

meg óriási lánc, ami még t�lem is alacsonyabb betonoszlopokra van akasztva. 

Én is alacsony vagyok, az osztályban mindenki magasabb t�lem, de a beton-

oszlopok, amikre a lánc van akasztva, kisebbek, mint én, a derekamig érnek. 

Még nem akartam a pincébe menni, túl sok nagyember jött-ment. Féltem, hogy 

meglátnak. Kerültem �ket, csak úgy álldogáltam, lébecoltam a bokrok mellett. 

Figyeltem, kit ismerhetek, nem akartam ismer�ssel találkozni. Nagyon kellett 

fi gyelnem, mert itt mindenki ismer mindenkit, mert ez egy kicsi város, hiába 

van benne egy nagy kastély, azért a város kicsi, és mindenki ismer mindenkit. 

Mikor nem láttam senkit, gyorsan bebújtam a bokorba. Oda már közel volt a 

pinceablak, ami igazából csak egy pincelyuk volt, mert ablak régóta nem volt 

benne. Volt egy nagy árok is a bokor alatt, az árok körbevette a kastélyt, és 
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azon az árkon túl, ott volt lent a kastély falában a pinceablak, amin be akartam 

menni a szellemekhez, hogy megkeressem mamát. A sepr�t a bokor aljában, 

az árok partján fektettem le, az iskolatáskát levettem, de csak nehezen ment, 

mert mindig beleakadt a bokorba valahol. De aztán sikerült. És ott ültem, 

nem sokat mozogtam, hogy ne vegyen észre senki. A bokor jól eltakart, azt 

hiszem, nem láttak. Nem tudom, mennyit ültem, de sok id� telhetett el, mert 

megéheztem. Az iskolában is uzsonnaszünet lehetett. Olyankor a szolgálatos 

megint végigszalad a cseng�t rázva. Én nem hallottam, de éhes voltam. El�-

ször a kakóskávét ittam meg, de csak a felét. Jó hideg volt, pont olyan, ahogyan 

szeretem. Utána el�vettem a szendvicset, és örültem, hogy nem sztaniolba 

csomagoltam, hanem szalvétába, mert a sztaniol zörög, a szalvéta nem, és így 

senki sem hallhatta, hogy ott vagyok a bokorban. Kiszedtem a szalámit, bele 

a szalvétába, kettétörtem a kenyeret, és kiettem a közepét. Közben bámultam 

a pinceablak felé, és eldöntöttem, hogy uzsonna után bemegyek. Mikor végez-

tem, és indulni kellett volna a szellemekhez, éreztem, hogy még éhes vagyok. 

A templomok elkezdtek harangozni, és arra gondoltam, hogy dél van, és hogy 

még eszek egy kis szalámit a kenyér héjával, a szellemeknek elég lesz egy ke-

vés is. Megittam a maradék kakóskávé felét is, de még mindig éhes voltam, és 

arra gondoltam, a szellemek nem is tudják, hogy én hoztam nekik uzsonnát, 

talán nem is éhesek, jobb, ha megeszem a maradékot is, ne száradjon meg, 

nehogy a szellemek megharagudjanak, hogy száradt uzsonnát hoztam nekik. 

Megettem mindent, a kávét is kiittam, és bámultam a pince felé. Nagyon sütött 

a nap, kezdett nagyon melegem lenni a bokorban, és néztem a pincét, hogy 

milyen sötét a szája, milyen feketén fi gyel, olyan fekete, mint annak a karikás 

orrú fi únak az arca, akit az iskolában láttam, akit�l nem féltem. Nem féltem a 

pincét�l sem, csak a fi út már láttam, a pincét még nem. Összeszedtem ma-

gam, és elindultam lefelé, nagyember nem jött sehol.

Bedugtam a fejem, elég világos volt bent ahhoz képest, hogy milyen feke-

tének látszott a bokorból a pince szája. A falak fehérek voltak, és valami szén-

szer� kavicsréteg borított mindent. Bedobtam a táskát a pinceablakon, hasra 

feküdtem, és a sepr�vel a kezemben bekúsztam, ahogy a katonák kúsznak a 

szögesdrót alatt a fi lmekben meg a történelemkönyvekben. Nem kellett sokáig 

kúszni, mert odébb kiszélesedett minden, és lábra tudtam állni. Kiegyenesedni 

nem tudtam teljesen, a fejemet le kellett hajtanom. Amikor felálltam, még nem 

láttam szellemeket, csak nagyon sok szemetet, amit más emberek hagytak itt 

vagy dobáltak be kintr�l. Csak egyetlen irányba lehetett haladni, arra mentem 

én is. Amikor kezdett egyre sötétebb lenni a pincében, akkor eszembe jutott, 

hogy valamikor, nem tudom, mikor, de nem olyan régen, kiloptam anyám tás-

kájából egy gyújtót, amit ki akartam próbálni, de már nem volt id�m se kipró-

bálni, se visszarakni, mert anyám benyitott, ezért el kellett dugnom. Meg a szál 

cigit is, amit szintén kiloptam. Anyám azóta is keresheti a gyújtóját, vagy azt hi-

heti, hogy elszórta, mert egyébként nem kérdezte senkit�l, hol a gyújtó. Apám 

nem is tudja, hogy anyám cigizik, vagy úgy tesz, mintha nem tudná. Egyszer azt 

mondta anyámnak, hogy zugdohányos. Amit nem értettem. Anyám ugyanakkor 

mondta apámnak, hogy zugev�, mert képes eldugdosni különféle holmikat, 

amiket megvesz, és amiket dugiban zabál fel, egyedül. Amit azt hiszem, már 

értettem, de apám akkor azt mondta anyámnak, csak ne pattogjon az, akinek 
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az anyja zugivó, amit megint nem értettem. Ez különben nem volt olyan régen, 

nem sokkal azután volt, hogy hazajöttünk a temetésr�l, amióta én nem nézhe-

tek szellemes fi lmeket, meg tévét se, ami az anyámék szobájában van.

Most megtaláltam a táskámban a gyújtót is, meg a szál cigit is. Kicsit meg-

görbült, de nem tört el. A cigi, nem a gyújtó. Ez nagyon úri cigi, mert ezen van 

olyan sz�r�, amilyen nincs azokon, amiket mama kap. Nem az, amelyik meg-

halt, hanem amelyiknél a fehér disznók laknak. Azokon nincs sz�r�. A cigin, 

nem a disznókon. Mama azokat sz�r� nélkül kapja, a dohányért, amit szedni 

kell, meg f�zni, néha nekem is, és amit bead itt a gyárban. Azokon nincs sz�-

r�, de ezen, amit anyámtól loptam, ezen van, és ez fi nomabb, mint a mama 

sz�r� nélkülije, amikb�l szintén loptam már párszor, de azok er�sebbek, mint 

ez az anyámé, és azokból a dohány mindig a számba kerül, és ellágyul a papír 

a nyálamtól. Elszívtam a cigit, de csak félig, mert nagyon csípte a számat és a 

nyelvemet.

Megindultam a pince sötét része felé, az ég� gyújtóval az egyik kezemben, 

és a feltartott sepr�vel a másikban. Nem sokat láttam így sem, ezért elkezdtem 

hívni a szellemeket, hahóztam és szólítottam mamát, de csak a saját hangom 

válaszolt ugyanúgy. És akkor valaki a hátam mögött, az ablak fel�l, ahol be-

másztam, elkezdett kiabálni. És én megijedtem, hogy egy rossz szellem az, és 

a t�z megégette az ujjamat, és kiesett a gyújtó a kezemb�l, és az a valaki még 

jobban kiabált, hogy azonnal másszak ki, mert valami bajom lehet. És akkor 

tudtam már, hogy nem szellem az, hanem egy nagyember, és a nagyembe-

rekt�l jobban félek, mint a szellemekt�l, ezért még jobban szaladtam befelé, 

átbotlottam a sepr�n, és a táska is nagyokat vert a hátamon, és zörgött benne 

az üveg. A  táskában, nem a hátamban. Nem álltam meg, szaladtam tovább 

botladozva, nem tudom, merre. És akkor valamibe beleakadt a lila tréning-

nadrágom, és hallottam, hogy sercegve kiszakadt, és a térdem is fájt, ott, ahol 

a nadrág kiszakadt, és akkor volt, hogy beleestem valami árokba, és derékig 

merültem a vízbe. Akkor a sepr� is kiesett a kezemb�l, és nem tudom, merre 

úszott el, vagy lehet, el is merült, de én gyorsan kimásztam az árokból, miel�tt 

valami óriási hal benyelt volna, mint a horogra felbelelt gilisztát. És akkor lát-

tam valami fénycsíkot, és odamentem, és megnyomtam a fénycsíkot, és akkor 

egy k� kiesett el�ttem, és kijutottam a pincéb�l, bele az árokba, de egy másik 

részen, nem ott, ahol bemásztam. Mikor talpra álltam, csurgott bel�lem a víz, 

és láttam, hogy a nadrágom jobb szára sallangos egy nagy hasadás körül, amin 

benéztem, és a térdemen egy nagy vérz� horzsolás volt. És akkor már elegem 

volt a szellemesdib�l és világgá menésb�l, és elindultam haza. Deréktól lefe-

lé hazáig csöpögött bel�lem a víz, és a tornacip�m cuppogott minden egyes 

lépésnél, spriccel�s víznyomokat hagyva a járdán, amit ha apám lát, biztosan 

felpofoz.

Még anyámék el�tt hazaértem, gyorsan átöltöztem, a cip�met kitettem az 

erkélyre, a napra száradni, és törtem az agyam, mivel fogom nekik megmagya-

rázni a szakadt nadrágot. És akkor azt találtam ki, hogy az osztály rossz gyere-

kére kenek mindent, aki nagyon sokszor nem jön iskolába, hanem a városban 

csavarog, s akit a tanárok mindig verekedésen kapnak, vagy azon, hogy a vécé-

ben cigizik. Az � szülei nem tudnak meg semmit, azok nem tudnak semmir�l, 

nem meséli el a dolgait otthon. Igen, azt fogom mondani, � volt, és ez történt.
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S mikor mindezt kitaláltam, el�vettem egy kis csokit, elkezdtem rágni, és 

bekapcsoltam a tévét, de nem volt benne semmi szellemes, de azért néztem, 

és sajnáltam, hogy nem találkoztam mama szellemével, és sajnáltam a szom-

széd sepr�jét, ami elúszott. Törtem még egy kis csokit, és végül is örültem, 

hogy aznap nem mentem iskolába, és nem kellett a tanár szemébe néznem, 

amivel olyan fenyeget�en tudott nézni, hogy az ember tet�t�l talpig beleremeg, 

akár kicsi, akár nagy. Egyszer álltam a tekintetét, egyenesen a szemébe néztem 

én is, úgy, ahogy kell. De neki ez nem tetszett, és azt mondta, maga állhatatos 

kisember, és fejbe vágott egy kemény könyvvel. Nem tudom miért. Mindig azt 

mondják a nagyemberek: nézz a szemembe, ha hozzád beszélek. Én néztem, 

mégis fejbe vágott. Pedig a könyvek is ezt írják, hogy bele kell nézni, és én 

néztem, ahogy a Monte Cristo grófjában olvastam, de fejbe vágott. Igen, azt 

hiszem, abban volt, a Monte Cristóban. Biztos nem a Zsuzsi babában.

De ma nem kellett a szemébe néznem, nem fenyegetett a nézése, és végül 

is felelnem sem kellett. A fogalmazást azért megírtam, az megvan. Ott van a 

táskában. Az üveg is ott van, azt kiveszem, kimosom. Még jó lehet pálinkának 

vagy paradicslének. Házinak, nem boltinak. Kakóskávénak is jó lehet, ha leg-

közelebb iskolába megyek, vagy világgá.

Pleszkán Écska

Szöszök
I
Hosszútávúszó
Vagy gömbakváriumban.
Ez már valami!

II
Holdak közt bolygunk,
Mag körül elektronunk,
Fraktálban élünk.

III
Csöndet beszélsz csak,
Aládszinkronizállak,
Elnyom a basszus.


