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December 31.  szombat

A szövet finoman és árnyaltan csillogott a hajtá
sok és a varrások mentén. A szoknya alján a 
szivárvány minden színében műbriliáns dísz 
szikrázott. Ez a szoknya a szürkéskék próbaba
bán pompázott Poznanban a Vörös Hadsereg 
úton lévő Telimena divatáruház kirakatában.

Az ilyen típusú modellek általában nem tet
szenek a kifinomult ízlésű divatbolondoknak. 
De Ida Borejko nem tartozott ezek közé. Tizen
négy éves volt, sovány, vörös hajú, és nővérétől, 
Gabriellától örökölt nagy felöltőt viselt.

- Úgy szeretnék barna hajú lenni! - sóhajtott 
fel Ida Borejko vágyakozón. Orrát odanyomta a 
Telimena divatáruház kirakatának üvegéhez, és 
tekintetével majd felfalta a csillogó, rózsaszínű 
konfekció-ruhacsodákat. - Ha barna hajú lennék 
- ábrándozott tovább -, akkor a számat meggy
pirosra festhetném.

- így viszont egyáltalán nem rúzsozhatod - 
jegyezte meg találóan Gabriella, a tizenhét éves, 
magas, csinos és rendkívül hosszú lábú sportoló
lány. - Ida, gyermekem, megyünk! Olyan éhes 
vagyok, mint egy farkas.
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- Gabrysia, de nézd már meg... - kérlelte a 
kislány hízelgőn nővérét.

Gabriella megnézte, és lenézően vonta meg 
szemöldökét. Széles és határozott vonású szem
öldöke volt; mintha arra teremtődött volna, 
hogy megvetően, lenézően tudja mozgatni. 
E szemöldök alatt intelligens, határozott tekin
tetű barna szempár csillogott a pirospozsgás, 
értelmes és meglehetősen szeplős arcban. Gab
rysia kopott Odera farmerben* verébszürke, rö
vid kabátban volt és meghatározhatatlan színű 
filcsapkában, amit hanyagul húzott ferdén vá
gott szőke hajára. Úgy festett, akár egy elhanya
golt öltözetű kamasz fiú. Nem volt kifejezetten 
divatbolond. Ezt az első pillantásra mindenki 
észrevette.

- Na, elég! - mondta határozott, ellentmon
dást nem tűrő hangon, majd megrántotta a vá
sárlószatyor fülét.

A másik fül az elbámészkodó Ida tenyerében 
lapult, így ez a rántás hirtelen felrázta álmodozá
sából. Alig tudta egyensúlyát megtartani, de 
máris kénytelen volt nővére után loholni, aki 
hosszú, egyenletes léptekkel menetelt az utcake
reszteződés felé.

- Mi van, hova rohansz? - sipítozott Ida.
- Mondtam már, hogy szörnyen éhes vagyok.
- A te helyedben én nem ennék annyit - vá

gott vissza sértődötten Ida kérlelhetetlen nővé
rének. - Vigyáznék arra, hogy már ne nőjek 
többet.

- Miért ne nőjek? - kérdezte a tempót tartva
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Gabriella. - Ha alacsonyabb lennék, nem kosa
razhatnék.

- Vettünk tojást? - jutott eszébe Idának.
- Vettünk. De ne beszélj ennivalóról, mert 

elájulok. Na, gyere csak élénkebben! - Gabriella 
meggyorsította lépteit, és szinte vonszolta húgát 
a Vörös Hadsereg és a Tadeusz Kosciuszko utak 
kereszteződéséhez.

Ugyanebben a pillanatban az úttest másik ol
daláról egy magas, vállas, barna hajú fiú tűnt föl. 
Megátalkodott szoknyavadász hírében állt acél
kék szemével, sasorrával és veszedelmes moso
lyával. Furcsa lehetett, hogy a jóképű, magabiz
tos fiú - a hullámzó tömegben - hirtelenül Gab
riella elé toppant, és szemtől szembe megállt 
előtte.

- Uh! - szakadt ki a fiúból egy meglepett kiál
tás, és elsápadt.

Gabriella is meglepődött, és megtorpant egy 
pillanatra, a szatyorba kapaszkodó húgával 
együtt, akinek szeme hirtelen felcsillant a kíván
csiságtól.

- Te vagy... Ga... Gabrysia? - hebegte a fiú.
Gabriellától távol állt a romantikus elpirulás.
- Mi az, vak vagy? - kérdezte szárazon.
- Ide hallgass...
- Szó se lehet róla - vágott szavába energiku

san Gabriella. - És ha sokat okoskodsz, becsü
letszavamra, kapsz egy frászt.

- Gabrysia! Engedd meg, hogy megmagya
rázzam. - A barna hajú fiú mintha visszanyerte 
volna magabiztosságát.
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-Nekem nem kell semmit megmagyarázni, 
elég értelmes vagyok, és rögtön megértek min
dent. Na, megbocsáss, szia! Zöld a lámpa.

- Gabriella!
- Szia, öregem! Viszlát, valamelyik edzésen. 

És hagyj békén, most és mindörökké - mondta 
Gabriella könyörtelenül, és megrántotta a sza
tyor fülét, mint a gyeplőt. Úgy húzta maga után 
Idát, hogy a kislánynak a szemébe hullott vörös 
haja.

Átmentek az úttest másik oldalára, és tovább
baktattak a sötét kőből épült, masszív Kultúrpa
lota felé.

- Ki volt az? Mondd meg nekem, ki volt az! 
- könyörgött Ida, és mivel nem tudta kipréselni 
a választ dühösen hallgató nővéréből, tovább 
faggatta: - Valamelyik ismerősöd? A sportegye
sületből? Haragban vagytok? Bökd már ki végre!

- Egy ismerősöm - dörmögte Gabriella, csak 
hogy a húga ne zaklassa tovább. Dühös volt. - 
Egy fickó. Pyziaknak hívják.

Janusz Pyziak - gondolta, és ismét elöntötte 
a régi düh. Pyziak (tizennyolc éves, magassága: 
egy méter nyolcvankettő) az ifik csapatának csil
laga volt. A biztos dobásairól híres. A kosár
labda-mérkőzések nélküle rendszerint csúfos 
vereséget jelentettek. És ez a koslárlabdás csillag 
egy szeptemberi estén Gabriellára vetette sze
mét. Szép este volt, és Janusz Pyziak edzés után 
kerülő úton hazakísérte Gabriellát. Az esti szür
kület ellenére szüntelenül a lány szemébe bá
mult, és azt mondta, hogy almavirágra emlékez
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teti a könnyű tavaszi szélben. Ez a metafora 
Gabriellára rendkívül nagy hatással volt - a kö
vetkező edzésig, amikor is megtudta csapatának 
egyik tagjától, hogy Pyziak vagy egy hónappal 
korábban őt is az almavirághoz hasonlította. 
Pyziak hasonlatáról - miután szembesült a való
sággal - kiderült, hogy elkoptatott frázis: négy 
lány volt almavirág a derék kosaras számára, 
kettő kacagását viszont a hegedű hangjához ha
sonlította.

A csapat női öltözője azon az estén kirobbanó 
viharos nevetéstől zengett, és a semmit sem sejtő 
Pyziakot, aki Gabriellát a parkban egy kis sétára 
invitálta, a lány lehordta, megszégyenítette, ösz- 
szeszidta, mint egy taknyos kölyköt, és egyszer 
s mindenkorra szakított vele. A lánycsapat csú
folódása után a fiú három hétig nem járt tréning
re azokon a napokon, amikor a teremben a fiú- 
és a lánycsapatok együtt edzettek. Három hét 
múlva újra visszanyerte lelki egyensúlyát, de 
Gabriellát úgy kerülte, mint ördög a szentelt
vizet.

És ma is éppen a kereszteződésnél kellett a 
lányba botlania.

Ó, szegény feje!
Gabrysia, ha visszagondolt ennek a csélcsap 

léhűtőnek a zavarára, rejtélyesen, elégedetten 
mosolygott, és lassacskán arra a következtetésre 
jutott, hogy nincs oka idegeskedni, hiszen a mai 
találkozó egészen mulatságosan sült el.
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Az esztendő utolsó délutánja volt.
Gabriella és Ida teli bevásárlószatyorral bakta
tott Poznan utcáin, és köröttük, a szürkeségben 
mámorító szilveszteri hangulat lebegett. A ven
déglők és a kávéházak, a kultúrtermek és a di
ákklubok, a szórakozóhelyek és intézmények 
mind készültek az óév búcsúztatására. A lám
pákra sápadt szinű szerpentineket aggattak, a 
falakat vastag papírból kivágott órákkal (melyek 
pontosan öt perc múlva tizenkettőt mutatnak), 
szellemes plakátokkal (érzelmesekkel és frivo
lokkal), rémes, drótkefés kéményseprőkkel és 
fekete festékkel bekent, csillogó porral beszórt 
álarcokkal díszítették fel. Óriási mennyiségű al
koholt és Pepsi-Colát, halkocsonyát, sülteket és 
franciasalátákat vásároltak. Körös-körül min
den pezsgős éjszakát ígért.

A város lakossága a járdákon és az úttesteken 
hömpölygött fulladozva az autók kékes, fekete, 
barna kipufogógázának sűrűjében. Az emberek 
gémberedett kézzel cipelték a csomagokat, 
szatyrokat és üvegeket. Az üzletek pénztáraiba 
ömlött a pénz, s ez növelte az általános zűrza
vart. A fodrászüzletekben pokoli jelenetek ját
szódtak le. Másutt éppen pezsgőszállítmány ér
kezett, és így a járdán hatalmas tócsa keletkezett. 
A járókelők szemében lázas fény csillogott - a 
vadászat izgalmának és annak a reménynek 
visszfénye, hogy a szilveszteri téboly segítségé
vel sikerül megváltoztatni a mindennapok egy
hangúságát.
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Igen, határozottan volt valami a levegőben 
ezen a délután.

Gabrysiának is eszébe jutott, hogy házibulira 
hívták. Joanna, az unokahúga hívta meg maguk
hoz, s a tervezett mulatság előtt néhány nappal 
telefonált Gabrysiának. Sajnos ezek a mulatsá
gok és házibulik olyan előkelőek voltak, hogy 
Gabrysia többnyire el se ment, mert egyszerűen 
nem volt mit felvennie. Például, ha rászánja 
magát, hogy ma este elmegy Joannához, akkor 
legfeljebb a kopott Odera farmerja és kissé már 
kinőtt sötétkék iskolai szoknyája között választ
hatott volna.

Az ember viszonya az anyagi javakhoz és a 
fogyasztási eszközökhöz nem mindig a saját be
látása szerint alakul. Aki csekély jövedelemmel 
és mértéktelen könnyelműséggel rendelkezik, az 
okosan teszi, ha szenvtelenül, sőt fölényesen vi
selkedik. Gabriella is ezt tette. És ez a magatar
tás nagyon is megfelelt természetének, mely hí
ján volt minden kacérságnak, és hanyag nemtö
rődömség jellemezte. Gabrysia elégedett volt a 
saját családjával és helyzetével. Egyébként a há
zibulira kezdettől fogva nem akart elmenni. Úgy 
gondolta, otthon marad, és jóízűen olvasgatja 
majd az apjától elkért könyvet: Arisztotelész 
Fiziognómiáját.
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„Azok, akiknek kicsi a szemük, hitványak; ezt a 
következtetést a majmok példájából vonhatjuk 
le” - olvasta fel elégedetten Gabrysia. Legszíve
sebben a hasán fekve olvasott, álla alá összehaj
tott kispárnát tett, nehogy a nyaka megmereved
jék.

Ida a szekrényben keresgélt valamit, és azon
nal reagált.

- Te csak vigyázz! Mert én rögtön megmon
dom, hogy milyen következtetés vonható le a te 
példádból! Mama, Gaba megint piszkál!

- Gaba, ne piszkáld Idát! - mondta Borejko 
mama gépiesen, amikor kezében a porszívóval 
átment a szobán.

A négy lány anyja, Mila Borejko asszony lelki 
egyensúlyát csak különleges módszerének, a sok 
éven át alkalmazott lelki tréningj ének köszön
hette. A lányai között felmerülő konfliktusokat 
alig vette tudomásul. Másképpen egyszerűen 
képtelen lett volna elviselni ezt az idegőrlő tapo
sómalmot.

- Jó vicc, nem tudja megkülönböztetni Arisz
totelészt a piszkálódástól! - nevetett Gabriella, 
de az ő szavai a mama tudatának csak a felszínén 
suhantak át, az egyik fülén be, a másikon ki.

Ida dühösen felmordult, két kézzel matatott 
a szekrényben. Amikor dühöngött, a szeme 
olyan volt, mint egy zöld villanylámpa, haja akár 
egy összekuszálódott rézdrótcsomó, amelyik - 
úgy rémlik - éppen szikrázik. A Borejko házas
pár két lánya, Ida és Natalia vörös volt. A másik 
kettő, Patrycja és Gabriella pedig szőke, mint a
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mama. Ami a vörös Borejko papát illeti, aki az 
évek folyamán deresedni kezdett, ő úgy gondol
ta, hogy négy lány önmagában is sok egy apa 
számára, még szerencse, hogy nem mind a négy 
vörös hajú.

A sors - állapította meg Borejko papa a rá 
jellemző filozófiai derűvel - nem óhajtotta a ne
mek egyformaságához a színek monotóniáját is 
hozzáadni. Valójában minden lány haja más szí
nű volt. Gabriellát ferdén levágott rövid, borzas, 
dús szőke haj jellemezte. Ida vörös volt, mint a 
róka, Natalia viszont azt állította magáról, hogy 
narancssárga. Találó volt ez a meghatározás, 
mert hajának pontosan sárgarépaszíne volt. Pat
rycja, a legkisebb, egy rózsaszínű alabástrom 
barokk angyalhoz hasonlított, és ennek megfele
lően pufók arcát arany hajfürtök keretezték.

- Ha!!! - ordított fel váratlanul Ida sipító han
gon. - Bocsánatot kérek, hogy megzavarom a 
csendet! De valaki megint felhúzta a harisnya- 
nadrágomat!

- „Azok, akik lágy és halk hangon beszélnek, 
szelíd természetűek, ezt a következtetést a bir
kák példájából vonhatjuk le. Azok viszont, akik 
éles fejhangon lármáznak, kissé hóbortosak; ez 
a kecskék példájából vonható le” - olvasta fel 
Gabrysia elégedetten.

- Ide hallgassatok, szerencsétlen kecskék, hol 
van apátok? - kérdezte a mama.

- Szerencsétlen apánk a városban van, a mi 
szerencsétlen húgainkkal - felelte Gabrysia
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Arisztotelészt lapozgatva. - Megpróbálnak kol
bászt szerezni.

- Ez az ember megőrült! - állapította meg a 
mama tömören. - Még összetapossák a gyereke
ket a sorban.

- A mi szerencsétlen apánk nem fog sorban 
állni - magyarázta Ida. - A kis Dundi az egyet
len eszköz a nagy tömeg szétosztására.

Az ötéves Patrycjára gondoltak, az acélos jel
lemű édes gyermekre, a hetvenes évek tipikus 
sarjára. Ez a gyermek képes volt felszólításra 
sírni, amikor a sorban állók sűrű tömegben tá
maszkodtak a pultnak, lehetetlenné téve, hogy 
előreengedjék az öregeket, a terhes nőket és a 
rokkantakat. Ilyen pillanatokban a harcokban 
edzett gyermek olyan meggyőzően zendített rá 
a sírásra, hogy a megzavarodott sorban állók 
elnémultak, és korántsem kiabáltak a „nagy” 
kislány miatt, akit egyáltalán nem kellene karon 
tartani, hanem ellenkezőleg, maga is beállhatna 
már disznósajtért és májas hurkáért.

- Elromlott a porszívó - jelentette a mama 
idegesen.

Gabrysia felemelte tekintetét a könyvből, 
mert a mama hangjában furcsa ingerültség érző
dött. Ez nyugtalanította. A mama mindig kicsi 
volt és nagyon sovány, de ma még soványabb
nak, szánalomra méltóbbnak látszott. És lehan- 
goltnak. Alig múlt negyvenéves, de többnek 
nézték, mert az arcán a gondok és bajok mély 
nyomot hagytak. Csak a szeme volt fiatalos: ked
ves, jóságos, kék tekintetű. A mama is kedves és
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jóságos volt, de nem tűrt ellentmondást. Kis 
házi zsarnok - csupa energia. Örökké dolgozott, 
és rendíthetetlenül feláldozta magát nagy csa
ládjáért.

Annál furcsább volt mai egykedvűsége - mert 
az, ami másnál normális állapotnak tekinthető, 
nála szokatlan tehetetlenséget fejez ki. Borejko 
mama sóhajtozva és gyomra tájékát masszírozva 
ácsorgott a szoba közepén, és a porszívót bámul
ta. Végül összerázkódott, kezébe vette az aszta
lon heverő könyvet, megnézte a címét, és belela
pozott.

- Ki vette ezt? - kérdezte.
- Mi az?
- A nők másod- és harmadvirágzása.
Egy pillanatig csend lett.
- Én - vallotta be végül Ida zavarában a torkát 

köszörülve.
Gabrysia fulladozott a vihogástól, aztán a pár

nával magasabbra támasztotta fel az állát.
- „Azok, akiknek a fara keskeny és csontos... ” 

- olvasta hangosan.
- Na, mama, most magad is hallhatod, hogy 

ez a hárpia szüntelenül megaláz.
- Gaba, ne alázd meg.
- Ezt Arisztotelész mondja!
- Mama, szólj rá, hogy jobban tenné, ha a 

fizikát tanulná. Egyébként sohasem javítja ki a 
kettesét.

- Gaba, jobban tennéd, ha a fizikát tanulmá
nyoznád, mert sohasem javítod ki a kettesedet -
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sóhajtott a mama, és fájdalmas fintort vágott. - 
A fene egye meg, ma valahogy pocsékul érzem 
magamat. Ide hallgassatok, miért nem ért egyi- 
kőtök sem a villanyszereléshez? Miért kell ne
kem a szoba közepén ácsorogni az elromlott por
szívóval?

-Azért, mert nem kapcsoltad be - jött rá 
villámgyorsan Gabrysia, bár kettese volt fiziká
ból.

Mama elégedetlenül vette tudomásul, hogy 
Gabrysiának igaza van, aztán átment a másik 
szobába, hogy végre bekapcsolja a porszívót. De 
amikor bement, azonnal megfeledkezett róla, 
leült a fotelba, tenyerét a hasára szorította.

Borejkóék lakásában csend lett.
Kint is elcsendesedett minden - lassan, de 

érezhetően. Az alkonyat sűrűn befedte az utcát, 
sötétkék színt öltött. Még a lámpák fénye sem 
világított, mivel az egész ország takarékoskodott 
a villamos energiával. Ezzel szemben a szoba, 
ahol Ida és Gabriella tartózkodott, ragyogóan ki 
volt világítva. Itt a falat zöldre festették, de az 
évek patinája miatt ez alig volt észlelhető. Kes
keny, magas és egyéni elképzelés nélkül beren
dezett szoba. Volt benne két heverő, egy három
ajtós szekrény, egy nagy íróasztal és két párnás 
támlájú szék - mindez az annyira jellegzetes, és 
a szakértők szerint századunk ötvenes éveire jel
lemző stílusban. Ezek a bútorok még Borejkóék 
régi lakásából valóak. Ebben az 1914-ben épült 
bérházban, a polgári lakás három szobájának 
egyikében, a fentebb említett bútordarabok sze-
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mérmetlenül feltárták nyomorúságos küllemü
ket.

Borejkóék még csak két hónapja laknak itt. 
Engedtek egy régi ismerősük, Trak asszony rá
beszélésének, aki férje halála után kisebb és ké
nyelmesebb lakásba akart átköltözni. Az ezúttal 
is könnyelmű Borejkóék beleegyeztek a cserébe, 
felvillanyozta őket az a gondolat, hogy a lakbér 
ebben a régi, tanácsi bérházban sokkal alacso
nyabb lesz, mint amennyit a szövetkezeti laká
sért kellett fizetni. Ha innen nézzük, akkor nyer
tek is az ügyön. De minden más szempontból 
becsapták őket, ami persze csak relatív tisztes
ségtelenség volt, mert Borejkóék egyszerűen 
nem érezték annak. A lakásban cserépkályhák 
voltak, ezekhez a szenet ravaszsággal és borra
valóval kellett megszerezni, aztán lehordani a 
pincébe, majd onnan mindennap szenesvödrök- 
kel fel a lakásba. Mégis ez a negatívum lett 
Borejkóék számára a megnyugvás és az elragad
tatás egyetlen forrása. Hiszen van-e kellemesebb 
dolog, mint egy szép, régi cserepekből rakott 
meleg kályha, amelyhez a hideg téli estéken 
olyan jólesően hozzá lehet simulni?!

Ezek a reménytelenül élhetetlen lakók ugyan
ilyen torzan látták a valóságot a fürdőszoba min
den percben felrobbanással fenyegető kályhájá
nak esetében is. Véleményük szerint a német 
szecesszió csodálatos réz műemléke volt. Az ál
landóan pasztázásra szoruló korhadt padló, sze
rintük, kellemesen nyikorog a talpak alatt. 
A mennyezetre pedig azt mondják, hogy bár
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rátelepszik a por a gipszstukkókra és -girlandok
ra, de milyen kellemes reggel felébredni és fejük 
fölött olyasmit látni, ami annyira különbözik a 
vasbeton födémek csatornacsöveitől. Minden a 
kedvükre való volt, noha minden bizonnyal még 
a húszas években tatarozták utoljára.

Tatarozással kapcsolatos gyors változásokról 
egyelőre szó sem lehetett. Borejko papa klasszi
ka-filológus és könyvtár szakos volna ugyanis, az 
utolsó ember, aki elő tudná teremteni az ehhez 
szükséges temérdek pénzt. A mama Natalia szü
letése után nem dolgozott tovább az irodában, 
csak a háztartással és lányai nevelésével foglal
kozott, közben pulóvereket és sapkákat kötött, 
amivel a Hajnal kötőszövetkezet bízta meg, de a 
pénzkeresetnek ez a módja nem sokat lendített 
rajtuk. Szerencsére Borejkóék annyira megelé
gelték már a lakótelep betonját, hogy az új lakás 
még a jelenlegi állapotában is mindenkinek tet
szett. Sőt még azoknak is, akik sokkal életre
valóbbak voltak, mint ezek a fellegekben járók. 
Mindenki, aki csak egy félórát is töltött a lakás
ban, teljes elismeréssel adózott otthonosságá
nak, csinosságának és meghatározhatatlan vará
zsának, amelyet minden szöglete árasztott. Köz
ben nem jöttek rá, hogy minden lakás ugyanezt 
az otthonosságot árasztaná, ahol ez a család él, 
és hogy ez a légkör nem a szoba berendezésében 
rejlik. Az ember egyszerűen otthonosan érezte 
magát a szerény anyagi körülmények közt élő, de 
boldog és csöppet sem törtető família társaságá
ban. Borejkóéknál éppen ezért üldögéltek a ven-
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dégek mindig tovább, mintsem illendő lett vol
na, sokan késő éjszakáig is ott maradtak, bár 
gyakran csak tea és dzsemes kenyér került az 
asztalra.

Az biztos, hogy az új lakás tágasabb volt, és 
végre meg lehetett hívni mindenkit, akit látni 
akartak, ez pedig a Borejko családnak a szaka
datlan öröm forrását jelentette. És ezt a vendé
gek is érezték.

Gabrysia a heverőn pokrócból, párnából és a 
nagy gyapjúkendőből kellemes fészket csinált 
magának. Kényelmesen heverészve, felváltva 
hol olvasott, hol meg a húgát nézegette, aki to
vábbra is ott állt a szekrényajtóra erősített tükör 
előtt, és úgy izgett-mozgott, mintha svábbogár 
mászkálna a dereka körül. Hajladozott, hol 
jobbra, hol balra fordult, grimaszokat vágott és 
hunyorgott: Gabriella elnézően mosolygott. 
Számára a tükörbe bámészkodás kizárólag gya
korlati célokat szolgált, amit az okos ember a 
néhány legszükségesebb pillanatra korlátoz - a 
bolondos Idát viszont láthatóan megbabonázta. 
Ha legalább szép lenne! De nem. Gabrysia na
gyon szerette húga sovány, lapos és kerek tányér
arcát a pisze orrával és vörös szemöldökével. De 
nem mondhatta róla, hogy csinos arca van, bár 
a szeplős csitri mindent elkövetett, hogy annak 
lássék. Most például szeplőit valami folyadék
kal, szeme körül a bőrét pedig zöld színű festék
kel, csillogó vastag mázzal kente be.
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- Kincsem - mondta Gabriella mosolyát el
rejtve mit jelentsen ez a váratlan nagy kencefi- 
cézés? Készülsz valahová?

- Igen - dörmögte kincsem. - Joannához há
zibulira.

- Aha... Joannához... házibulira... - Gabri
ella figyelme azonnal elpárolgott. - Te, hallgasd 
meg ezt: „Azok, akiknek a háta szőrös, nagyon 
könyörtelenek.. De várj csak - kapcsolt hirte
len hogyhogy Joannához házibulira? Hiszen 
engem hívtak meg!

- Nos, igen, de te nem mégy el - sóhajtott fel 
türelmetlenül Ida, és felszisszent, mert a zöld 
máz váratlanul elolvadt és a szemébe ment. 
Szempillája alatt piszkálgatott, pislogva és 
könnyezve, majd nagy hévvel húzta fel a Gabry- 
siától örökölt bársonyszoknya cipzárát.

- Te meggypiros leány, honnan tudod, hogy 
nem megyek el? Azt kérdezem, honnan tu
dod.

Ida elfordult a tükörtől, és megvetően felhúz
ta az orrát. A nagyvilági nő arzenáljának kézi
könyvében óriás tartalék rejlett az ilyen megvető 
grimaszokból. Majdnem mindennap gyakorolta 
a tükör előtt, arra az esetre, ha történetesen azon 
a napon szólítaná le egy elbűvölően tolakodó, 
faragatlan fickó. Ezt a fennkölt viselkedést most 
a nővérén próbálta ki. Annak ellenére, hogy 
Gabriellát minden tekintetben imponáló lény
nek tartotta, Ida titokban azt hitte róla, nincse
nek női hormonjai. Hogy valaki ennyire ne tö
rődjön magával! Soha nem festi magát! Nem
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manikűrözik! Az utcán egy olyan jóképű fiúra 
üvöltözik, mint Pyziak!

Ida titokban nemcsak manikűrözte a körmét, 
hanem volt egy Waldzio nevű titkos udvarlója 
is, aki fittyet hányt a lány szeszélyeire és kegyet
lenkedéseire, örömmel vetette alá magát a bájos 
zsarnok uralmának. A kisasszony viszont szá
mos szívességet kívánt tőle, mint például a szén
hordást a pincéből, az egész Borejko család utáni 
szemét kivitelét, amikor Idára került a sor, to
vábbá a nehezebb leckék elkészítését és a legkü
lönbözőbb helyeken való sorban állást maga he
lyett.

- Szegény Gabrysia - szólalt meg Ida, amikor 
látta, hogy gondosan betanult mimikája semmi 
hatással nincs nővérére. - Nem kell ahhoz Arisz
totelésznek lenni, hogy egy nő tudja, mikor 
menjen el szilveszterezni. Te nem mész. Elő
ször, mert nincs kivel menned, másodszor, mert 
nincs miben elmenned.

- Szegény Idusom. Te koraérett vagy. Érde
kes, hogy milyen összefüggésben lehet ez a sző
rös lábbal.

- Nyilvánvalóan semmilyen. Nézz a sajátod
ra. - Ida elégedett volt a szellemességével és a 
villámgyors visszavágással. - Egyébként buta 
vagy, ha nem mégy el. Ma találkoztam a lépcső
házban azzal a szőke fiúval az első emeletről, aki 
egy osztályba jár veled.

- Pawelek - dörmögte Gabrysia.
- Azt mondta, hogy ő is ott lesz Joannánál. 

Ismerik egymást. Szerintem nagyon szép fiú.
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- Igen - mondta Gabriella. - Nagyon szép, 
mint a puding szörppel.

- Kár, hogy nem tetszik neked. Szerencsére 
én az esete vagyok.

- Véleményem szerint minden lány az esete. 
Különösen egy bizonyos Danusia.

- A ti osztályotokból? - kérdezte Ida bánato
san.

- Igen. Eleve elveszett ügy, gyermekem. 
Jobb, ha továbbra is Waldusba vagy szerelmes.

- Akárhogyan van is, én elmegyek - mondta 
határozottan Ida Borejko. - Pawelek azt mond
ta, hogy reggel a Fiatján volt Joannánál, mert 
neki egy Fiat Mirafiorija van... No és segített 
bevásárolni. Valószínű, hogy már megsütötte a 
tésztát, legalább két nagy tepsivel. De lesznek 
egyéb csemegék is...

- Hány óra? - kérdezte hirtelen Gabriella, s 
egy ugrással talpon termett.

- Nos, már késő, túl késő. Mindjárt hét óra.
- Mosd le az arcodat, te itthon maradsz.
- Ki? Én? Mama!
Mama gyors léptekkel sietett be a szobába.
- Ki kit ver és miért?
Megmagyarázták neki, hogy mi történt, és a 

mama pillanatnyi töprengés nélkül kimondta az 
ítéletet:

- Gaba megy, Ida marad. Semmi ellentmon
dás.

- Mama!
-Megmondtam, semmi ellentmondás! Kis

korú tanulók nem járnak házibulira. Gabrysia,
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tulajdonképpen... te miért nem szoktál elmen
ni?

- Mert nincs egy rongyom se - magyarázta 
Gabrysia békülékenyen. - De ez nem lényeges, 
ma ezzel nem foglalkozom, mert kizárólag csak 
lepényevésre megyek.

- Gabrysia, hogyhogy nem foglalkozol ezzel? 
Hiszen ez nem normális dolog. Drágám, neked 
ma este egyszerűen romantikus pillangónak kel
lene öltöznöd. Majd én megmutatom, hogyan.

- Ez kitolás! - morogta Ida. - Hiszen én már 
megbeszéltem Waldekkel!

- Ó, drágám, ennek örülök, igazán kedvelem 
azt a Waldeczeket, bár túlságosan gyakran csuk
lik. Szegény fiú, miért fél tőlem annyira?

- Mert félelmetes zsarnok vagy!
- Ennek ellenére csak hivd meg. Majd elüldö

gélünk mindannyian a televízió előtt, és tizenkét 
órakor Waldeczek szépen hazamegy.

- Ettől a javaslattól nem vagyok elragadtatva. 
És Waldek sem.

- Akkor sincs más! - csattant fel a mama acé
los hangon, s Ida, morogva bár, de abbahagyta 
az ellenállást.

Pontosan hét órakor megjött a városból lihegve 
Borejko papa, az ugyancsak lihegő kislányokkal 
- Natáliával és Patrycjával. A hétéves kóróso- 
vány Natáliát, élesen kiálló metszőfoga miatt, és 
mert szenvedélyesen szeretett lubickolni, a csa
ládban egyszerűen Nutriának hívták, az ötéves 
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Patrycját pedig általában Dundinak. A gyerekek 
rögtön bekapcsolták a zöld szobában álló televí
ziót, letelepedtek a készülék elé, még a kabátju
kat sem vették le. Éppen az esti mese kezdődött, 
és most a figyelem teljes összpontosítására volt 
szükségük, hogy nyomon követhessék vakond 
koma kalandjait.

- Abba a lyukba szalad - izgult Nutria. Re
megett az izgalomtól, körmét rágta, és tágra me
resztette fényes, szürke szemét.

- Nem szalad, nem szalad! - Dundi megőrizte 
olümposzi nyugalmát. Azúrkék szeme volt, ked
ves, pufók orcái közé rejtve. Majd kicsattant az 
egészségtől, erőtől, és felhőtlen lelki nyugalmat 
sugárzott.

- Nézd, nézd, még agyonkínozzák! - kiáltotta 
Nutria, görcsösen szorítva húgocskája kezét.

- Mit izgulsz? Látod, ő nem izgul.
- De hiszen...
- Te izgulsz, közben neki nem lesz semmi 

baja - nyugtatta meg Dundi, aki úgy ült a heve
rőn, mint egy kis pirospozsgás Buddha-szobor.

Nutria ideges gyerek volt, néha minden külö
nösebb ok nélkül sírt, és kedélyének ingadozását 
jól ismerte az egész család, őszintesége miatt 
képtelen volt jókedvet színlelni, ha rájött a méla
bús hangulat. Ezzel szemben a piknikus Patryc
ja a nyugalom megtestesítője volt. Ami őt illeti, 
a mesebeli vakondokot akár fel is négyelhették 
és eltehették ecetbe - ezt is bizonyára könnye
den fogadta volna, hogy utána rögtön az élet 
mulatságosabb oldalával foglalkozzék.
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Szerencsére ezen az estén a vakondok vala
hogy kimászott a bajból, a mese véget ért, mire 
a családtagok azonnal felüvöltöttek: „Elzárni, 
elzárni! ” - és megparancsolták Nutriának és 
Dundinak, hogy hagyják el tüstént a zöld szobát. 
Ők pedig levetették kabátjukat, csizmájukat, 
sapkájukat, mindent elraktak szépen az előszo
bában, és indultak kezet mosni.

Ideje volt már, mert a teáskanna sípolni kez
dett a konyhában. Az apa elzárta a gázt, és to
vább folytatta a mamával a beszélgetést, aki köz
ben vacsorát készített. Borejko a felesége apró, 
agyondolgozott kezét figyelte, amelynek minden 
mozdulata célszerű és pontos volt. A mama ren
geteg kenyeret szeletelt fel, megkente margarin
nal, tehéntúrókrémmel, erre egy szeletke kol
bászt tett, és mindezt metélőhagymával és kö
ménymaggal hintette meg bőven. Közben ked
vesen nézegetett föl férjére, aki a konyhaasztal 
mellett a falhoz támaszkodott, és elmesélte, mi 
történt napközben a munkahelyén, miközben 
ebből is, abból is kóstolgatott egy keveset.

Borejko hajlott hátú, őszes-vöröses hajú férfi 
volt, szeme meleg barna, mosolya finom. Vele
született és az évekkel elmélyülő melankóliája 
folytán töprengésre hajlott, s ezzel sikerült 
mintegy körülbástyáznia magát a sok nő között. 
Borejko papa többnyire inkább bölcs hallgatás
ba burkolózott, és ha beszélt is, mintha csak 
önmagához szólna, nem törődött vele, hogy 
hallgatja-e egyáltalán valaki. Igazi filozófushoz 
illően, megőrizte nyugalmát a viharos veszeke- 
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dések közepette, és szükség esetén egyszerűen 
távozott a vihar színhelyéről. De amikor egyik 
kislány sem volt a közelben, mindjárt beszéde
sebb lett.

Most éppen ilyen pillanat következett be: a 
kicsik a fürdőszobában voltak, a nagyok a zöld 
szobában. Ida duzzogott, Gabrysia meg a ru
hásszekrényben tartott szemlét, hogy egy pilla
nat múlva megállapítsa, nincs mit felvennie, ha
csak nem megy a házibulira fehér blúzban és 
sötétkék szoknyában. És miért ne? - gondolta. 
- Mindegy, hogy miben eszem meg azokat a 
finomságokat.

Finomságokból mindig kevés akadt ebben a 
házban. A rossz gazdálkodás és a mértéktelen 
könyvvásárlási mánia miatt, melynek kivétel 
nélkül rabja volt a család minden, ábécét ismerő 
tagja, a helyzet szinte drámaivá vált. Igaz, a 
végveszély pillanatában selejteztek a könyves
polcokon, és a nem kedvelt könyvek csomagjai 
a Stary Ryneken lévő antikváriumba vándorol
tak, de az eladott könyvekért kapott összeg soha
sem volt számottevő.

A mama ötletességével csodákat művelt, hogy 
a szerény koszt megfelelő kalóriájú, fehérjedús, 
magas vitamintartalmú legyen, de voltak pilla
natok, amikor fellázadt, és azt bizonygatta fér
jének, hogy például értelmetlen dolog Plutar- 
khoszt venni lengyel fordításban, amikor a pol
con ott van az eredeti. Azt javasolta, hogy ehe
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lyett vegyen inkább egy kis csokoládét a lányok
nak. Apa azt válaszolta, hogy először is nem 
lehet csokoládét kapni, másodszor pedig a csoki 
természeténél fogva csak gyors fogyasztásra 
való, ezzel szemben a Plutarkhosz-fordítás érle
lődik a polcon, amíg a kislányok fel nem nőnek 
hozzá. A mama elhallgatott, mert szíve mélyén 
igazat adott apának. Ennek az lett az eredménye, 
hogy a Borejko lányok nagyon értelmesek és 
korukhoz képest meglepően műveltek voltak. 
Szabadon dobálóztak az idézetekkel és az aforiz
mákkal, de nem lehetett őket illedelmesnek ne
vezni, mert hiányzott az önuralmuk az ételek, 
különösen a csokoládé láttán. Ezen a téren meg
botránkoztató jelenetekre is sor került.

A mai vacsorát is szédítő tempóban kebelez
ték be. Ebben a családban senki sem finnyásko- 
dott evés közben, mert megtörténhetett, hogy 
valamelyik nővér vagy húgocska lecsap a ké- 
nyeskedő porciójára. Evés közben senki sem be
szélt, mert értékes perceket vesztett volna el az 
evésre előirányzott időből. A beszélgetés abban 
a pillanatban indult meg, amikor az utolsó 
szendvics is eltűnt a tányérról. Ma elsőként a 
mama szólalt meg, bejelentve, hogy villámgyor
san kiötöl majd Gabriellának egy szilveszteri 
ruhakreációt.

A mama koncepciója azon alapult, hogy erre 
a célra a bájos, csipkeszegélyes, sárga színű pa
mutfüggönyt használja fel. Ez a függöny is 
ugyanarra a sorsra jutott, mint a többi áthozott 
tárgy a régi lakásból. A függönyök a szekrények 
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mélyén pihentek, mert túl keskenyek, rövidek és 
egyáltalán túl kicsik voltak Trak asszony lakásá
nak nagy, magas ablakaihoz képest. Most elkö
vetkezett a kedvező pillanat, amikor az egyik 
jobb sorsra érdemes függöny megtalálta rendel
tetését.

Gabrysiát mulattatta a dolog, és kissé zavarba 
ejtette. Először tiltakozott, hogy semmiképpen 
nem fog bohócot csinálni magából, de később, 
amikor meglátta a puha, sárga színű anyagot, 
elhallgatott, és engedte, hogy a mama a finom 
kelmét szeplős vállára tűzze.

A mama pedig elégedetten dünnyögött:
- Nézd, itt egy kicsit bevarrom, csak az egyik 

oldalon... A vállon ráncokba szedem, és egy 
famütyürkével összetűzöm.

-Ruhaszárító csipesszel - ajánlotta a papa 
vihorászva.

- A fenébe is, valóban hülyét csinálok ma
gamból! - csattant fel Gabriella, mert megérez
te, hogy gúnyolódnak rajta.

- Szó sincs róla. Állj rendesen. A pillangók 
különben sem mondják, hogy „a fenébe is”. 
Gabrysia, kedves gyermekem, fel kell élesztened 
magadban a nőiességet és a bájt. Itt összevarrjuk 
egy kicsit, amott meg összetűzzük, és nagyon jó 
lesz.

- Csak jól tűzd oda, nehogy leessen róla - 
tanácsolta mély hangján Nutria. - Mert ha le
esik, mindenki meglátja, hogy Gabának piszkos 
a kombinéja.

Nutriának sok rögeszméje volt, főleg a tiszta
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sággal kapcsolatban. Ez csak a nemi kérdések 
iránti kényszerképzetéhez volt hasonlítható. 
Nutria kora gyermekkorától két hülyeséget be
szélt be magának: először, hogy a piszoktól kis 
lyukak képződnek a bőrön, másodszor, hogy ő 
fiú. Hétéves és öt hónapos korában már talán 
más véleménye volt erről a kérdésről, de ennek 
nem adta semmi jelét. Mind a mai napig hím
nemben beszélt önmagáról, és mindig mester
kélt basszus hangon. Szerette az autókat, az 
ólomkatonákat és a futballt. Ezenkívül naponta 
ötször is megfürdött, és sohasem tudott betelni 
ezzel az élvezettel.

- Nem megmondtam? - jegyezte meg mély 
hangon. - Reggel óta mondom, hogy vegyél 
tiszta kombinét.

- Mit akarsz tőle, ez egyáltalán nem piszkos 
- tiltakozott Dundi. - Gabrysia gyönyörűen néz 
ki. Gyönyörűen.

Váratlanul megszólalt Ida:
- Én mindig tiszta fehérneműben járok, ami

óta megismertem Waldust - jelentette ki álmo
dozva, szüleit végképp megdöbbentve.

Gabriella büszkén visszautasította a vádat. 
Először: az ő inge egyáltalán nem piszkos, csak 
kissé használt. Másodszor: minden tárgy elhasz
nálódik, azért van. Harmadszor: tisztább egyál
talán nem is lehet, mivel Waldeczek istennője 
minden piszkos szélhámosságot megenged ma
gának.

A mama a mennyezetre vetette tekintetét, és
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kioktatta lányait az elegáns nő fehérneműjének 
jelentőségéről.

Gabrysia viszont kijelentette, hogy köp az ele
ganciára, de azért megígérte, hogy elgondolko
zik a hallottakon.

Apa azt mondta, hogy nihil semper suo statu 
manet, vagyis semmi sem tart örökké, és flegma
tikusan cigarettára gyújtott.

Patrycja meg annyira belefeledkezett Gabriel
la csodálatába, hogy az egész bögre teát apja 
térdére löttyintette.

Ebben a pillanatban hangzott fel a csengetés.

Apa nyitott ajtót.
Egy hatvan év körüli szikár hölgy állt a küszö
bön. Gondosan ondolált ősz haja volt. Kézelős 
fehér blúzt és finom, drapp árnyalatú angolkosz
tümöt viselt, Először alaposan szemügyre vette 
Borejko papa nedves nadrágját, nagy szemeket 
meresztett, tekintete kissé vadnak látszott.

- Az önök szomszédja vagyok - jelentette ki 
hűvösen.

Közlését alátámasztotta a szomszédos lakás 
nyitott ajtaja. Valamikor egyetlen egészet alko
tott a két lakás, és alighanem ott lehettek a sze
mélyzet szobái. A háború óta két család lakott 
ott: Gadomskiék és Luczakék. A harmadik szo
bát ez az ősz hajú hölgy foglalta el. A kis közös 
előszobából minden lakásba repedezett linóleu
mon kellett bemenni. Hatalmas, nehéz, sárgaréz
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kilincses és vasriglis ajtó vezetett az előszobából 
a lépcsőházba. Ez most tárva-nyitva volt.

- Igen, parancsol, asszonyom? - kérdezte apa 
udvarias érdeklődéssel. Lába fázott, nem volt 
szándékában sokáig álldogálni a huzatban.

- Még nem ismerjük egymást - mondta a 
szomszédnő. - Szczepanska vagyok.

- Borejko.
- Egy kérésem lenne.
- Parancsoljon.
- Ez az ajtó.
- Ez az ajtó?
- Nem, az. - Szczepanska asszony hüvelykuj

jával finom mozdulattal a sárgaréz kilincses ajtó
ra bökött.

- Igen, az - dörmögte Borejko úr. - Szóval?
- Kérem, hogy zárják be. Csak ennyi. Zárják be.
- Ó - mondta apa. - Értem.
- Kérem, uram, nagy huzat jön föl lentről. 

Amióta a házfelügyelő a pincében megnyitotta 
az átjárót.

- Lehet - hagyta rá apa szórakozottan.
- Ah! - élénkült fel a szomszédasszony. - Te

hát ön is észrevette?
- Ah - ismételte apa -, nem, nem vettem észre.
Szczepanska asszony élénksége rögtön elil

lant. Szeméből eltűnt a pillanatnyi összhang.
- Kár - mondta hűvösen. - Érdekes, hogy ezt 

senki nem veszi észre. Uram, ebben a házban 
nagyon furcsa dolgok történnek. Nagyon fur
csák. Sőt azt mondhatnám, titokzatosak! - Ab
bahagyta, és az érdeklődés jelére várt.
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Apa önkéntelenül felsóhajtott.
- Nos, igen - elégelte meg Szczepanska asz- 

szony - Tehát kérem, ne felejtsék el. Ezt az ajtót 
zárják be.

- Természetesen. Ezt az ajtót bezárjuk. - Apa 
ügyetlenül meghajolt, nem tudta, hogy a beszél
getést befejezettnek kell-e tekinteni, de feltéte
lezte, hogy igen, s olyan mozdulatot tett, mintha 
vissza akarna térni a lakásba.

- Ó, egy pillanatra! - tartotta vissza a szom
szédasszony agresszív hangja. - Ez még nem 
minden.

- Nem? - kérdezte Borejko úr rezignáltan
- Trak asszony csendes, kulturált szomszéd 

volt. Önök miért nem olyanok?
Apa megnémult. A mama, ajkai között gom

bostűvel, kihajolt a szobából, nem hitt a saját 
fülének.

- Örökké kiabálnak, lármáznak, a gyerekek 
dübörögnek, a lányok hangosan vihorásznak. 
Különben önök mindannyian hangosan nevet
nek. Ön pedig, elnézést kérek, állandóan latin 
verseket üvöltöz. Idejárnak az udvarlók, csap
kodják az ajtót. No és az az állandó, idegtépő 
kopogás a falon...

Egyre idegesebben beszélt, nem vette le átha
tó tekintetét Borejko papáról. Elmondta, hogy a 
háború előtt az egész földszint egyetlen lakást 
képezett. Ennek az ingatlannak a háború utáni 
felosztása során a lakások közötti ajtókat befalaz
ták. Szczepanska asszony szobája és a lányok 
szobája közötti falban is van egy ajtó. Befalazták,
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de csak Borejkóék felől. Szczepanskánál mélye
dés van a falban. Tehát hallja, hogy mi történik 
a lányoknál. Minden szót. Minden koppantást.

Apa hallgatott.
- Ha ön nem hisz nekem, kérem, győződjön 

meg róla - javasolta hevesen a szomszédasszony. 
Erős ujjaival megragadta Borejko kezét, és húzni 
kezdte a saját ajtaja felé.

-Nem! - tiltakozott kétségbeesetten apa. - 
Nem, nem, ez igazán felesleges... Elhiszem ön
nek. I-igyekezni fogunk... - mondta, s megpró
bálta magát kiszabadítani a szomszédasszony 
markából. - Figyelembe fogjuk venni az ön óha
ját, igyekezni fogunk.

- Remélem - mondta az asszony, és habozva 
elengedte Borejko kezét. - Jó éjszakát... - tekin
tett fagyosan Idára és Gabriellára, akik kikuk
kantottak a szobájukból. - Kellemes... és csendes 
szilvesztert kívánok.

Szczepanska asszony hangjában, bár győzte
sen hagyta el a küzdőteret, nem érződött győze
lem. Gabrysiának legalábbis úgy rémlett, mint
ha csalódottság és rezignáció csendült volna fel 
benne.

A szomszédnő fellépése mindenkit lehangolt.
- Nem gondoltam, hogy ilyen bunkók va

gyunk. - Apa zavartan dörzsölgette tenyerét. - 
Halkítsátok le azt a hülye tévét!

Mama türelmetlenül sóhajtott.
- Drágám, ne ess pánikba. Állítom, hogy nem
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tartozunk a lármás családokhoz. Mennyi ideig 
laktunk mi is lakótelepen...

- Hát igen! - legyintett Ida. — A lakótelepen 
miért nem figyelmeztetett bennünket senki? Pe
dig ott aztán micsoda akusztika van!

- Nekem is ez a véleményem - csatlakozott 
hozzá Gabriella. - Itt vastagok a falak, szolidak 
az ajtók, az egyik szobából a másikba nem szűrő
dik át a hang. Hát még a falon!

Megvizsgálták a falat, a panasz tárgyát.
És valóban, egy kis felületen szemet szúrt a 

volt ajtókeret négyszögletes kidomborodása. 
A vékony malterréteg alatt ki lehetett tapogatni 
a téglasorokat.

Gabrysia öklével megdöngette, kizárva a lehe
tőségét annak, hogy a téglafalon át a kézigránát 
robbanásán kívül mást is meg lehetne hallani.

- Na, ne kopogj! - riadt meg a papa.
Gabrysia önkéntelenül is visszahúzta kezét a

falról, és rögtön felnevetett.
- Tata, mi van veled? ő ezt nem hallhatja! 

Csak nem hiszel neki?
- Nem tudom, hogy hiszek-e vagy sem - dör

mögte az apa. - Mindenesetre rosszul hatott 
rám. Komolyan rosszul.

- De hisz ez a nadrág miatt van - állapította 
meg Nutria. — Apuka, ha akarod, kimosom a 
nadrágodat.

- Nem, köszönöm - mondta apa kedvetlenül.
- Na jó, nekem már mennem kell - jelentette 

ki Gabriella. Elindult a fürdőszoba felé, de hir
telen megtorpant. - Egy pillanat! - rikkantotta.
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- Egy pillanat. Valamit mondok nektek. Ha ő 
nem hall minket ezen a falon át, akkor melyiken 
át hall?

- Minket egyáltalán nem hall, ezt már eldön
töttük - kiáltott fel Ida.

- Ha így van, akkor honnan tudja, hogy apa 
vacsora alatt Ovidiust szaval?

Hirtelen mindannyian elhallgattak. Valóban, 
honnan tudja?

- Gabrysiának igaza van - ismerte el a mama, 
önkéntelenül lehalkítva hangját. - Hall bennün
ket, ez biztos. De merről? Tudjátok, hogy apa 
nem üvöltöz, amikor szaval, bocsáss meg, Ignas. 
Gyakran csak motyog magában. Tehát...

A levegőben titokzatos rémület lebegett.
- Nos - mondta Gabriella, bizonytalanságát 

merész mosolya alá rejtve. - Itt van a rejtvény 
szilveszterre. Töprengjetek csak kedvetekre, én 
elmegyek Joannához.

Bezárkózott a fürdőszobába, levetkőzött és 
belépett a fürdőkádba. Mint mindennap, most 
is hideg zuhanyt vett, testét érdes kesztyűvel 
dörzsölte (a test edzése és a vérkeringés gyorsí
tása fontos a sportoló számára), aztán kiugrott a 
kőpadlóra, és frottírtörülközőért nyúlt, hogy se
gítségével a soron következő tortúra alá vesse 
magát. A fürdőszobában nem volt túlságosan 
meleg, míg egy átlagos halandó didergett volna, 
Gabriella fel sem vette. Vidáman dúdolgatva 
szárazra dörzsölte magát, majd azon töprengett, 
mit tegyen, hogy meg ne fázzon útközben, ami
kor a házibulira megy. Vékony ruha volt rajta,
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így még a kabáttal együtt sem volt megfelelő 
öltözetben a mínusz tizennégy fokos hideghez. 
Gabrysia tehát az apja frissen kimosott atlétatri
kóját választotta ki magának, amelyik ott lógott 
a fregolin. Azt akarták, hogy tiszta fehérneműt 
hordjak, hát tessék - gondolta.

Egészségtől kicsattanó, pirospozsgás arcába 
hulló nedves, szalmaszínű hajával, üdeségével, 
józan tekintetével és sportos alakjával Gabrysia 
egyáltalán nem látszott romantikus pillangónak. 
Ezen úgy próbált változtatni, hogy magára öl
tötte az új, sárga szoknyáját. Ám ez sem sokat 
segített.

Ej, az ördögbe is! - dünnyögött magában 
Gabriella. Ujjaival beletúrt az üstökébe, s úgy 
vélte, hogy már mehet is.

- Sziasztok! - kiáltotta az előszobából a csa
ládnak, közben felvette sapkáját, kabátját, és 
elment. A lépcsőn futott, mint egy őz, és csak az 
utcán jutott eszébe, hogy nem zárta be azt a 
bizonyos sárga ajtót, ami szálka Szczepanska 
asszony szemében.

- Sok sikert!!! - kiáltott utána nagylelkűen 
Ida, aki elhatározta, hogy nem duzzog tovább a 
megfellebbezhetetlen dolgok miatt. Derékig ki
hajolt az ablakon, és vadul integetett. Ida nővér- 
szeretete különféle módokon nyilvánult meg, és 
váratlan időpontokban.

Gabriella nevetve nézegette lakásuk ablakait. 
Valamennyi kivilágított volt, bár a család csak az 
egyik szobában ült. Az utcáról a ferdén feltett, 
rövid sötétítőfüggöny alatt látni lehetett Ida há
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ta mögött a televíziót és az ide-oda hajladozó 
mamát, aki a tányérokat szedte le az asztalról. Az 
apját viszont nem látta, feltehetően a tévé előtt 
ül, és anélkül hogy egyáltalán figyelne, a ked
venc talpas pohárból szürcsölgeti teáját.

Gabrysia, amint így visszanézett családja ab
lakára, arra gondolt, hogy rettenetesen, rettene
tesen szereti őket.

Tekintete ezután rögtön a szomszédos ablakra 
vetődött. Sötét volt, csak az alagsorban lévő 
paplankészítő műhely kirakatából verődött visz- 
sza gyenge fény. Autó száguldott el mellette, 
reflektorai pásztázták a sötét ablakokat, és Gab
rysia hirtelen összerezzent. Jókedve, vidámsága 
nyomban elpárolgott. A felvillanó fénypásztá- 
ban megpillantotta Szczepanska asszonyt, aki a 
függöny mögött elbújva, éberen előrehajolva fi
gyelte őt sötét szobájából.

Joanna elég messze lakott, a Nad Wierzbakiem 
utcában. Gabrysia a jégertrikó és a rohanó tem
pó ellenére is átfázott. Amikor nagybátyjáék aj
taja előtt megállt, lélegzete alig volt szaporább, 
bár a három emeletet futva tette meg. Helyben 
ugrálva rögtön megnyomta a csengőt, és csak 
most lett egy kissé keserű szájíze. Illő volt ma 
eljönni? Minden bizonnyal ő nem elég elegáns 
vendég az ilyen fogadásra. Lehetséges, hogy Jo
anna csak udvariasságból invitálta, de egyáltalán 
nem várta, hogy rokona megjelenjék? Ó, ez a 
Joanna. Szeretett meghívni különféle igazi vagy
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vélt tehetségeket és leendő hírességeket. Közben 
olyan arcokat vág, mintha azok sikere is az ő 
érdeme lenne. Persze lehet, hogy a mai fogadás 
kissé különbözni fog az előzőktől. Joanna talán 
ma nem lesz sápadt képű költőnövendék, sem 
agyonhajszolt rendezőhallgató. A balettiskolába 
való sikertelen felvételi után, ettől az évtől kezd
ve kénytelen volt egy nyomdaipari középiskolá
ban tanulni.

Ajtót nyitottak. Az előszobai lámpából bíbor
színű fény áradt ki a lépcsőházba.

- Szia, kedvesem! - kiáltott fel boldogan Jo
anna.

Magas barna lány volt, arcán anyajegyekkel. 
Indiai selyemből készült hosszú ruha volt rajta, 
a dekoltázs körül eredeti hímzéssel. Lelkes üd
vözlése őszintének tetszett, mintha nem látta 
volna unokahúgát alig egy héttel korábban, az 
ünnep másodnapján, a családi vizit alkalmával. 
Megcsókolták egymást - Joanna kétszer cup- 
pantott a levegőbe kifestett ajkával, Gabrysia 
viszont két igazi csókot adott, ahogy illett a csa
ládban. Joanna megbocsátóan mosolygott, és 
közölte Gabrysiával, hogy már javában tart a 
mulatság. Szülei nincsenek otthon, moziba 
mentek, éjszakai előadásra, és a fiataloknak 
szimbolikusan csak egy üveg orosz pezsgőt 
hagytak.

Gabrysiának rossz előérzete volt, félt, hogy a 
fiatal nyomdászok rengeteg piát hoztak. A szo
bában azonban kellemes meglepetés várt rá. 
Senki sem látszott részegnek, üvegeket sem le-
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hetett látni. A hangulat viszont nem volt elég jó, 
mintha hiányzott volna valami.

Aha - gondolta Gabrysia a magnó még nem 
bömböl.

Ehelyett romantikus hegedűhangokat lehetett 
hallani a lemezről. A nyomdászok csak ültek a 
padlón, és búzakenyeret ettek, amit néha-néha 
a turista gázpalackon álló nagy fazékba mártot
tak. Előttük, a parketten, hatalmas korsók álltak, 
teli édes, házi készítésű sörrel, amit boldog arc
cal iszogattak.

- Gabriella, az unokatestvérem - jelentette be 
Joanna maga előtt tolva az új vendéget, mint egy 
díszpéldány növendék marhát. - A spartakiád 
győztese. Állati jó kosaras.

Ó, egek, jó kis beajánlás! Gabrysia úgy érezte, 
hogy vagy rögtön homéroszi kacajba tör ki, vagy 
úgy nyakon csapja rokonát, hogy a kis hülye 
holtáig nem felejti el. Ilyen bemutatás után az ő 
romantikus pillangó toalettje bukásra van ítélve.

Ám semmi ilyesmi nem történt. Mosolyok és 
kíváncsi tekintetek üdvözölték. Az első mosolyt 
Gabrysia osztálytársától kapta. Természetesen 
itt volt Pawel Nowacki, Danusia, Cesia és Haj
duk, mindannyian az iskola színjátszó körének 
tagjai. Közöttük Aniela Kowalik nyomdászta
nuló, az együttes primadonnája. Tehát Joanna 
szalonját mégis igazi művészek töltötték meg! 
A többi vendég biztosan Aniela és Joanna 
nyomdász osztálytársai, kollégái voltak. Ezek 
röpítették kíváncsi tekintetüket Gabrysia felé.

Kissé zavarban volt ettől az érdeklődéstől,
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amit imponáló magasságának számlájára írt (la
pos sarkú cipőben százhetvenöt centi volt). 
Gabrysia gyorsan leült a padlóra.

De ahogy leült, megdermedt. Ó, az ördögbe! 
Pyziak.

A fiú a padlón ült, a fazék túlsó oldalán. Evett, 
és kihívó tekintettel nézte Gabrysiát.

Átkozott huligán. Nos, igen. Minden egyezik. 
Hiszen említette azon az emlékezetes randevún, 
hogy a nyomdász középiskolába felvételizett. 
Először valamelyik nyomdában dolgozott, csak 
azután iratkozott be tanulni. Első osztályos volt, 
tehát biztosan együtt járt Joannával és Anielá- 
val.

No és hogy kiöltözött ma a gaz csábító a kha
kiszínű zsávolyban, amelyen angol nyelvű fel
iratok díszelegnek! Csábos tekintete, keskeny 
arca, érzéki szája (akárcsak Ámor nyilának íve) 
és most serkenő bajusza mély benyomást gyako
rolt a jelenlévő nyomdászlányokra. Csak Joanna 
bámulta gyöngéden Pawel Nowackit, aki meg 
kedvesen Gabrysiára kacsintott, amikor éppen 
oldalba bökték. Danusia Filipiak, az iskolai 
színházi előadás emlékezetes Opheliája bökte 
meg. Danka egészen más volt, mint az iskolá
ban. Sápadt, érdekes és hosszú hajú, divatos 
földszínű gyűrött vászon kezeslábasban. Arcáról 
le lehetett olvasni, hogy nem tűri, hogy Pawel 
szemezzen valakivel.
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Kiderült, hogy a gázpalackon álló fazékban sajt 
van. A sajtot gyenge tűzön melegítették, fehér
borral megöntözték, és titokzatos dolgokkal ki
egészítették, így lett úgynevezett „fondue”, 
svájci specialitás - amint a házikisasszony ma
gyarázta. A folyékony, sűrű massza, amelybe 
egy darab fehér kenyeret kellett mártani, megle
pően finom volt. Gabrysia elismeréssel gondolt 
arra, hogy unokahúgáról kiderül, nemcsak re
mek szakácsnő, hanem számos gyakorlati ötlete 
is van. Sok minden hiányzott ekkoriban, de sajt
ból elegendő volt az üzletekben.

Eltelt két tánccal töltött banális óra.
Olyan volt minden, mint más házibulin. De 

éjfél előtt háromnegyed órával Joanna ismét 
megcsillogtatta találékonyságát. Kikapcsolta a 
magnetofont, feltett egy lemezt (egy szomorkás 
hangú szoprán énekelt), és meggyújtotta a gyer
tyákat. Aztán leültette vendégeit, ahová tudta, a 
konyhából bögrékben kávét és néhány, nagysze
rű lepénnyel megrakott tálat hozott be.

Valóban nagyon finom volt. Gabrysia oda
ment a tálhoz, és csak evett és evett úgy, hogy 
majd szétpukkadt. Önkéntelenül is Pyziakot fi
gyelte, aki - eltekintve az est kezdetén kihívó 
tekintetétől - a továbbiakban már nem méltatta 
figyelemre.
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Gabrysia néhány perc múlva furcsa feszültséget 
érzett a levegőben. Valami történt. Danka Fili- 
piak, aki megint Pawel mellé ült, tekintetével hol 
a fiút kísérte, hol meg a tüzes, fekete hajú, fekete 
szemű, nagy szemüveget viselő Aniela Kowali- 
kot bámulta.

Aniela kedves bolond volt, féktelenül vidám 
és szívélyes. Hogy, hogy nem, egy egész tányér 
lepényt hozott Gabrysiának, és bizalmasan meg
lökve evésre biztatta. Aztán hirtelen abbahagyta 
az evést és a kínálást, a szoba közepére rohant, 
ahol bohóckodni kezdett és Shakespeare-t sza
valni. Először Ophelia szövegét mondta Hamle
tet utánozva. Aztán Hamlet szövegét szavalta, 
magas orrhangon, mely az összegyűltekből halk 
kuncogást váltott ki. Amikor már mindenki előtt 
nyilvánvalóvá vált, hogy Aniela Danka Filipiak 
hangját utánozza, az a tarsolyából előszedett va
lamilyen pokolian rossz verset, és szavalni kezd
te, de senki se figyelt rá. Végül is Aniela hirtelen 
leült a padlóra, levette szemüvegét, és szó sze
rint hanyatt vágta magát nevettében. Vörös lett, 
mint a cékla.

Ez az Aniela nagyon rokonszenves. Talán a 
legrokonszenvesebb az itt összegyűlt személyek 
között.

Kivéve talán az alacsony nyomdászfiút, aki 
rendes öltönyben, fehér ingben, nyakkendőben 
volt. A mindenki által Robrojeknek nevezett fiú 
Gabrysiában gyengéd meghatottságot ébresz
tett. Lehetséges, hogy azért, mert vörös volt, 
mint a húgai, és szeplős, mint ő maga. Vagy
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talán azért, mert ő mesélte a legjobb politikai 
vicceket, és minden pillanatban hangos nevetés
ben tört ki. Koccintott a többiekkel kávéspoha
rával, grúz módra felköszöntötte őket, és komi
kusan rázenditett a „Myszko, ez szép éjszaka 
volt” kezdetű dalra.

Mennél tovább figyelte Gabrysia, annál in
kább megszerette. És miközben le nem vette 
róla a szemét, felfedezte azt, amit rajta kívül 
senki sem látott: Robrojek magánszámot ad elő 
egy egyszemélyes színházban, egyetlen néző 
számára. Ez a néző Aniela Kowalik. Robrojek 
neki bohóckodott, táncolt és énekelt, neki me
sélt, nevetett és ugrándozott. Az előadás kétség
beejtő volt, mert Aniela mással volt elfoglalva, 
s ügyet sem vetett a féktelen Robrojekre. Azzal 
volt elfoglalva, hogy elhárítsa Janusz Pyziak lé
lektani támadását.

Látszólag semmi sem történt. Aniela átment 
a szobán, és beleütközött Pyziak tekintetébe. 
Megállt a lemezjátszó mellett, és Pyziak már 
futott utána, bombázta acélos tekintetével. 
Aniela végül megállt az ablak előtt, s ekkor Pyzi
ak lusta léptekkel odament hozzá, mintha csak 
véletlenül tévedt volna arra. Senki sem figyelt fel 
erre a manőverre. Senki, Robrojeken kívül, aki 
olyan szerelmes volt Anielába, mint Rómeó Jú
liába. És senki Gabriellán kívül, aki már tökéle
tesen ismerte Pyziak repertoárját.

Gabrysia közben nyugodtan a negyedik lepé
nyét fogyasztotta, és arra gondolt, hogy a rokon
szenves Aniela jobban tenné, ha Robrojekre való
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tekintettel kicsit távol tartaná magától Pyziakot. 
Ki tudja, talán figyelmeztetni kellene a szeren
csétlen Anielát, mit várhat ettől a nőcsábásztól. 
De ekkor az általa figyelt pár a közelben álló 
fotelhez ért, amelynek támlája mögött a padlón 
ült Gabrysia.

A szobában nagy zűrzavar keletkezett, mert 
Robrojek, nem tudni miért, hirtelen kézen kez
dett járni - de a nevetés és a zaj sem tudta 
elnyomni Pyziak szavait, sem Aniela válaszait.

- ... nem tudtad - mondta a rutin hullámhosz- 
szán Pyziak -, hogy a szemed olyan, mint a 
fekete gyémánt?

Ez új - mulatott magában Gabriella. - Gyé
mántról, méghozzá feketéről eddig nem volt szó.

- Ó, Janusz, ezt nem hiszem - hagyta magát 
szédíteni Aniela, miközben elpirult az elragad
tatástól.

- Így igaz - erősítgette Pyziak. - A fekete 
gyémánt hideg. Te hasonló vagy a...

Nono? Mihez? - összpontosította figyelmét 
Gabriella.

- ... az almavirághoz - folytatta Pyziak szen
vedélyes baritonján -, melyet a tavaszi szél si
mogat.

Gabrysia felállt, és elhatározta, hogy más kör
nyékre megy. Pyziak rossz hatással volt az étvá
gyára. És ma még sokat akart enni a finomságok
ból.

De ebben a pillanatban nagy puffanás hallat
szott. Robrojek kézen járva elszáguldott mellet
te, és teljes súlyával rázuhant Pyziakra, ezzel 
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megakadályozva, hogy Pyziak átölelje Aniela 
derekát.

- Ó, bocsánat, öregem - mondta könnyedén, 
amikor felállt, és térdét dörzsölgette, majd kezet 
nyújtott Pyziaknak, és segített neki is felállni. - 
A kézenjárás is művészet. Komolyan nem tu
dom, hogy a csodában kerültem ide.

- Azt hiszem, én tudom - mondta Aniela, és 
mutatóujjának energikus mozdulatával feljebb 
tolta lecsúszó szemüvegét.

- Ó! - csodálkozott Robrojek mesterien. - Te 
itt?!

- Én itt.
- Ez jó. Szükségem van rád egy érzelmes régi 

keringőhöz. Nos, nem tehetek róla, keringőt 
szeretnék táncolni - fecsegett Robrojek, majd 
megfogta Aniela könyökét, és határozottan a 
lemezjátszó felé irányította. - Van itt egy régi 
lemezünk, egy keringő: Franfoise, és mi most 
egészen éjfélig táncolunk, úgy bizony.

- Természetesen táncolok - mondta ridegen 
Aniela, és kirántotta magát Robrojek kezéből -, 
de Janusszal.

- Akkor bocsánat - mondta Robrojek hirtelen 
szomorúan és tanácstalanul.

A lemezjátszóról rekedten hullámzott a Fran
foise keringő, és így az egész jelenet észrevétlen 
maradt az általános zűrzavarban. Néhányan ug
rándoztak, de hamarosan rájöttek, hogy legjobb 
a keringőt úgy táncolni, ahogy őseink. Ringó és 
hullámzó mozgások kettesben, egymáshoz si
mulva; belátták, hogy jó egy kis változatosság az
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eddig alkalmazott táncmódokhoz képest. És a 
szoba egyszerre megtelt kerengő párokkal.

Pyziak a győztes mosolyával lépett Anielához, 
aki még mindig a szoba közepén állt, és Robro- 
jekkel veszekedett. Ekkor Gabrysiában hirtelen 
kétféle érzés támadt. Az egyik ösztönös volt, a 
másikat a Robrojek iránt hirtelen fellángolt 
szimpátiája ébresztette. Szerette volna megkí
mélni a szomorúságtól, és segítségére akart siet
ni. Mindez egy másodperc töredéke alatt villant 
át Gabrysia agyán, s arra a következtetésre ju
tott, hogy be kell vesse magát az események 
sodrába.

Elindult előre.
Megbotlott.
Nagy lendülettel felemelte ruháját - és két 

hatalmas lépéssel Janusz Pyziak előtt termett.
- Nos, öregem - szólt nyugodt hangon -, ma 

estére fegyverszünetet ajánlok.
Pyziak hallgatott, mert megijedt.
- Táncolunk? - kiáltotta vidáman Gabriella. 

Nem várt válaszra, teketória nélkül a fiú karjába 
simult, erőteljesen derékon ölelte, táncba vitte. 
Elnyomott magában minden ellenvetést, nem 
törődött azzal, hogy mit gondol Pyziak, a fekete 
gyémántok gyűjtője. Szeme sarkából még elkap
ta Robrojek nagy megkönnyebbülést és hálát 
tükröző arckifejezését.
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Pyziak éjfélig keringőt táncolt.
Gabriellával.
Amikor a lemez lejárt, Robrojek odaugrott a 

lemezjátszóhoz, és ismét feltette, közben nem 
engedte ki karjaiból a felhevült és dühös Aniel
kát.

Gabriella megnyerően mosolygott, csillogtat
ta fehér fogsorát, barna szeme ide-oda villant, 
sötét szempillája repdesett, és egy pillanatra sem 
hagyta, hogy Pyziak tágítson mellőle.

Egyébként Pyziak nem is akart elmenni. Gab
rysia heves és váratlan érdeklődése hízelgett ne
ki. Nem szólt semmit, csak rejtélyesen mosoly
gott friss bajuszkája alatt. Táncolt, és úgy szorí
totta magához partnernőjét, ahogy azt csak a 
keringőnél lehet.

És ekkor az óra elütötte az éjfélt a tévében, s 
elmondták a pohárköszöntőket. A szobában is 
magasra csapott a jókedv.

Nagy durranással röpült ki a pezsgősüvegből 
a dugó. Az utcáról behallatszott a részegek lár
mája, a közelben petárdák robbantak. Valaki 
eloltotta a lámpát a szobában, pezsgőztek, és 
boldog új évet kívántak egymásnak.

A félhomályban csillagszórók szikrái röpköd
tek.

És akkor Pyziak váratlanul megcsókolta Gab
riellát.

- Ó! - hangzott a sötétségben Gabriella felhá
borodott kiáltása, amit hangos röhögéssel fogad
tak.

Felgyulladt a mennyezeti lámpa, és a fényben
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ott állt a szoba közepén a zavartan pislogó Pyzi- 
ak és a menekülni készülő, riadt Gabriella.

Odakint még egy utolsó petárda robbant, és 
ekkor ebbe a vidám hangulatba belecsöngött a 
telefon.

- Gaba, téged keresnek - mondta Joanna 
nyugtalan arckifejezéssel, és átadta unokatestvé
rének a telefonkagylót.

- Halló - szólalt meg Gabrysia, és mielőtt 
még valamit is megértett volna, borzongás futott 
végig a hátán. A kagylóban Ida bőgött.

- Gabrysia, gyere haza gyorsan! Gyere haza! 
- És csak zokogott, zokogott.

- Csend, a fene egye meg! - rikkantotta Gab
rysia. - Nyugodj meg! Miről van szó?

- Mm... buuuuuu... mmama. A mentők... - 
Hüppögéséből ezeket a szavakat sikerült kihá
moznia.

- Mi van a mamával? Minek a mentő? - kiál
totta Gabrysia kétségbeesve, és dühöngött a szi
pogó hülye húgára. Legalább előbb elmondaná, 
hogy mi történt, s aztán sírna. Micsoda nő! - 
Beszélsz vagy nem?! - kiáltotta.

Joanna vendégei dermedten és feszülten fi
gyelték a kagylóba üvöltöző romantikus pillan
gót. De Gabrysia most nem vett észre semmit és 
senkit. Gondterhelten, összehúzott szemöldök
kel, a rémülettől lángvörösen olyan erősen tar
totta a telefonkagylót, mintha ki akarna préselni 
belőle valamit. De semmit sem sikerült kiprésel- 
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nie. A telefon másik végén ismét Ida jajveszéke
lése hallatszott, ezért Gabrysia röviden azt 
mondta:

- Nyugalom! Jó! Rohanok máris!
Azt sem tudta, hogy került ki az ajtón, kap

kodta magára a kabátot, amit Joanna adott a 
kezébe. Futott le a lépcsőn, mint egy üldözött 
csempész. Kirohant az utcára, és megállt.

Az utca üres volt.
Sehol egy taxi!
Az ördögit neki!
Futás. Futás haza! Mi történt otthon? Mama 

és a mentők?...
Ettől a gondolattól rogyadozni kezdett a térde.
- Gyerünk! - szólalt meg valaki a háta mö

gött, és egy erős, meleg kéz megfogta a könyö
két. - Na, gyere, gyorsan! - Robrojek ingben 
volt, zakóját a hóna alatt szorongatta. Zörgött a 
slusszkulccsal. - A sógorom Syrenkájával jöttem 
- magyarázta, s kinyitotta a járda szélén álló 
kopott jármű ajtaját. - Mondd a címet! Roose- 
velt 5? Ne tréfálj! Ott, ahol Pawel lakik? Na, 
megyünk! Ne idegeskedj, minden rendben lesz. 
A mentő megérkezett? - csapta be az ajtót és 
Gabrysiához fordult, aki vállat vont. - Nem 
tudod? Semmi baj, majd jönni fog. Ha pedig 
szükséges, akkor bevisszük a mamát az ügyeletes 
kórházba. Ne aggódj. Jobbról jön ott valami? 
Nem? Akkor jó. Át a piroson. Nos, látod, rögtön 
ott leszünk.
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A lakás ajtaja nem volt bezárva, a folyosón, a 
padlón leterítve feküdt egy lepedő, mint egy 
fehér kísértet, mutatta a kijáratot. Nem lehet 
tudni, hogy miért éppen ennek a lepedőnek a 
látványa ébresztette fel Gabrysiában a pánik ér
zését. Hevesen belökte a zöld szoba ajtaját, és az 
eléje táruló látvány visszaadta a lelki egyensú
lyát.

Végtére is valakinek meg kell őriznie a józan 
eszét a síró lányok között.

Öt perc is elmúlt, mire Gabriella ura lett a 
helyzetnek. A zokogó, hisztérikus Ida képtelen 
volt gondolkodni, beszélni, cselekedni. Natalia 
és Patrycja láthatóan mély álmukból riadtak fel, 
pizsamában, összebújva dideregtek a kanapé 
szélén, és zokogtak. Amikor meglátták belépő 
nővérüket, felé rohantak, és úgy kezdtek rá fel
mászni, mint egy mentő oszlopra.

- Gabrysia, mama meghal? Mondd, Gabry- 
sia!

Gabriella összeszorította fogát. Hiszen ő most 
nem sírhat. A kicsik akkor riadnának meg iga
zán.

- Szó sincs róla! A mama nem hal meg - 
mondta.

Nutria és Dundi, megvigasztalódva Gabriella 
görcsös mosolyától, lassan abbahagyták a sírást, 
csak szipogtak még egy keveset. Gabriella be
vitte a szobájukba, lefektette, betakarta őket, 
mondván, hogy aludjanak el gyorsan, ő majd 
egész éjszaka égve hagyja a lámpát. Szelíden 
lefejtette Dundinak a nyaka köré font kis kezét,
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hogy egy pillanat múlva Nutria öleléséből bon
takozzék ki. Kérte, higgyenek neki, biztosan 
minden rendbe jön. És most már ne féljenek, 
mert ő vigyáz mindenre.

Szavai nyugtatólag hatottak a kislányokra. 
Abbahagyták a sírást, magukhoz ölelték kis ma- 
cijaikat, és bizakodva csukták be szemüket.

Idával jóval nehezebb volt a helyzet.
Amint megpillantotta a szobába lépő nővérét, 

újra zokogni kezdett. Gabriella ideges fintort 
vágott. Ida szemlátomást vigasztalásra vár. De 
arra nem volt idő. Amikor már a józan szavak 
nem segítettek, Gabriella megragadta húga vál
lát, teljes erejéből megrázta, és dühösen azt 
mondta:

- Csend, mert pofon váglak! Láttam a mozi
ban, mit csinálnak a hisztisekkel.

Ki tudja, hogy egy hasonló kijelentés vajon 
hatna-e a valóban hisztérikus állapotban lévő 
személyre. De úgy látszott, hogy Ida hisztérikus 
rohama szelídebb változat volt, mert a vörösre 
sírt szemű, szipogó, reszkető leány hirtelen kijó
zanodott, és sértődött hangon azt mondta:

- Nono, a kezedet csak tartsd magad mellett, 
jó?

Gabriella megkönnyebbülten ereszkedett le a 
székre. Csak ekkor vette észre Robrojeket, aki 
eddig nyugodtan állt kint a folyosón, és most 
éppen rászánta magát, hogy belépjen a szobába.

Ida is észrevette. Azonnal letörölte könnyeit, 
és drámai hangon közölte:

- A mamának kilyukadt a gyomra.
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- Mi? Hogy? - ugrott fel azonnal Gabriella.
- A fekélytől. A fekély felszakadt, és kilyu

kasztotta a gyomrát. Rettenetes fájdalmai vol
tak. - Ida hangja tragikus színt öltött. - Apa 
mentőt hívott, és a kórházba vitte. A Przyby- 
szewski utcába.

Gabriella felállt, és szó nélkül tekintett Rob- 
rojekre.

- Megyünk - mondta.
- Te maradj itt, szedd össze magad, és vi

gyázz a gyerekekre! - adta ki a parancsot húgá
nak Gabrysia. Ida engedelmesen az asztalhoz 
ült, és tátott szájjal bámult nővérére.

Gabriella a félig nyitott ajtón át bepillantott 
a kicsik szobájába, és mikor megállapította, hogy 
alszanak, kifutott a lépcsőházba.

Mögötte lépkedett Robrojek.

Egy órával később a sápadt Gabrysia sárga szok
nyájában ott állt a sebészeti osztály folyosóján, 
és apja kezét fogta. Megpróbálta rábeszélni, 
hogy vele együtt menjen haza.

Apa makacsul tiltakozott.
- Apa... na, gyere... már túl van az operáción 

- könyörgött Gabrysia végső erejével. - Hiszen 
megmondták, hogy minden rendben van... na, 
gyere, kérlek...

Apa arca sápadt volt, és nagyon szerencsétlen. 
Szemöldökét összehúzta, ajka lefittyedt, mint 
egy duzzogó gyermeknek. Gabrysia szíve össze
szorult.
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- Mama most alszik - mondta szelíden, és 
apja karját húzta. - Na, gyere, menjünk, apa.

- Menj egyedül - dörmögte apa. - Nekem itt 
kell maradnom. Soha nem lehet tudni, mi jut 
eszébe ennek a lódoktornak.

Gabriella pisszegett, és kérte apját, hogy hal
kabban beszéljen, így hát az apa suttogva hozzá
tette, hogy nem hisz ennek a sarlatánnak. Ő maga 
emlékszik arra, hogy egy „ilyen” orvos a nagy
apjának a gyomrát a veséjéhez varrta. Amíg a 
mama nem lesz újra eszméleténél, nem hagyja itt 
a hentesek martalékául.

Az ügyeletes ajtaja becsapódott. Fiatal, gön
dör hajú, bajuszos orvos lépett ki a folyosóra, 
fáradt léptekkel közeledett Borejkóék felé. Ami
kor elment mellettük, olyan mozdulatot tett, 
mintha mondani akart volna valamit, de az apa 
komor tekintetétől megriadt, és gyorsan tovább
ment.

-Kowalik - dörmögte apa komoran. - Az 
egyik. Ő operálta mamát. - Olyan tekintetet 
vetett a távolodó orvos után, mintha lelkének 
fekete zugait akarná kifürkészni. - Neki az em
berek szabdalása élvezet. A sebészek többsége 
szadista. Állítólag házibulin volt, de rögtön ide
rohant, amikor hívták.

Gabriella kétségbeesetten töprengett, mit csi
nálhat elkeseredett apja, ha egyedül hagyja itt. 
Bár neki más nézetei voltak az orvosokról, mégis 
arra gondolt, sosem lehet tudni, kinek van igaza, 
és főleg, hogy apa viselkedése milyen hatással 
lenne anyjára.
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- Az isten szerelmére - mondta izgatottan. - 
Apa, könyörgök, menjünk már!

Apa ezt tőle szokatlan határozottsággal utasí
totta vissza.

- Menj egyedül. Otthon nagyobb szükség van 
rád, mint itt.

Ez igaz volt.
Gabriella, kabátját maga után húzva a padlón, 

kiment a sebészeti osztályról, és miközben lefelé 
baktatott a lépcsőn, attól tartott, hogy lába bár
melyik pillanatban felmondhatja a szolgálatot, 
és ő összecsuklik.

Már két óra is elmúlt.
Két órája, hogy az 1978-as esztendőbe léptek.
Az utcán hideg volt, az égen szikráztak a csil

lagok, a járdán becsípett, vidám csoportok kóri- 
cáltak.

Hogy lehet nevetni, amikor kórház mellett 
mennek el?

Nincs képzelőerejük?
A hidegtől elgémberedett és elgyöngült Gab

rysia a kivilágított portásfülke előtt állt. Jófor
mán egyetlen mozdulatra sem bírta rászánni 
magát.

- Öltözz! - szólalt meg váratlanul mellette egy 
hang, amely most olyan jóleső volt, mint egy 
pohár rumos tea. - Mondom, vedd fel a kabátod, 
és menjünk. - Robrojek meleg keze kivette a 
lány meggémberedett ujjai közül a kabátját, és 
rásegítette. Aztán beültette a meleg, olaj- és 
benzinszagú kocsiba.

Robrojek a volán mögé ült.
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-Nos? - kérdezte nyugtalanul a hallgató, 
mozdulatlan Gabrysiára tekintve.

Gabrysia lassan ráemelte tekintetét.
- Rendben van minden - nyögte fáradt és 

rekedt hangon. - Biztosan minden jó lesz. Bizto
san. - Valami hirtelen felengedett benne, és sze
méből két meleg könnycsepp gördült az arcára.

- Ne sírj, kisöreg - mondta kedvesen Robro- 
jek. - Vagy csak sírjál, már magam sem tudom.

- Én soha nem sírok - jelentette ki Gabrysia 
keservesen bőgve.

- Persze, persze - mormogta Robrojek zavar
tan, és elfordította tekintetét.

- Sohasem sírok, mert muszáj helytállnom.
- Persze, kisöreg.
- De most egy ki... kicsit összeroppantam.
- Nincs rá okod - dörmögte Robrojek, ügyet

lenül megveregetve a lány karját. - Itt nagyszerű 
orvosok vannak. Magam hallottam. A nagyné
ném is itt feküdt a májával. És ma már, hohó, 
átugorja a kerítést. Van zsebkendőd?

Gabriella összeszedte magát.
- Bocsáss meg - mondta a lány. Kabátujjával 

megtörölte szemét, orrát meg a szoknya aljával. 
- Tényleg ne haragudj. - Szeme hirtelen kikere
kedett. - Ó, istenem! - mondta.

- Mi van? - ijedt meg Robrojek.
- Mennyi ideig voltam én itt? És mi van, ha 

a gyerekek felébredtek?
- Ja, erről van szó? Nyugodj meg - hümmög- 

te Robrojek. - Minden rendben. Nemrégen vol
tam ott.

58



- Voltál ott?
- Igen. Mit csodálkozol? Idehoztalak, és visz- 

szamentem. Ida megint kissé elhagyta magát, 
így hát adtam neki neopasmint, volt a kis gyógy
szeres dobozban. Aztán a kishúgod, az a nagy 
fogú kis vörös, felébredt, és azt kérte, hogy forró 
vizet engedjek neki a kádba. Érted te ezt? Éjjel 
egy órakor. Elmeséltem neki egy mesét, és el
aludt.

- Igen? - suttogta Gabrysia, és úgy bámult 
Robrojekre, mintha egy gyémánthegyet látna. - 
Te... tudod... te vagy... - És hirtelen bátortala
nul, zavartan elhallgatott.

- Robert - mondta a fiú mosolyogva, és be
kapcsolta a motort. - Robert Rojek. Nos, me
gyünk.



Január 1. vasárnap

Az új év borús reggelén Gabrysia verítékben 
úszva hirtelen ébredt fel egy lidércnyomásos 
álom után. Felült, érezte, hogy a szíve hevesen 
ver. Csak kis idő múlva nyitotta ki a szemét, 
megpillantotta az alvó Idát, aki a gyenge nap
fényben alig látszott a heverőn.

Gabriellát az öntudattal együtt a rémület is 
elfogta.

Mama, operáció, kórház. Hol van apa?
Felugrott, és mezítláb futott a szülők szobá

jába.
Az üres volt és komor. A mama ágya még 

szétdobálva a könyvespolc alatt, az apja ágya 
érintetlen. Tehát még mindig a kórházban vir- 
raszt.

Gabrysia villanyt gyújtott, hogy megnézze az 
órát. Hat óra volt.

A telefonkönyvben megtalálta a kórház szá
mát, a sebészeti osztályét, és az előszobában 
reszketve telefonált.

- Jó napot - mondta az éles női hangnak a 
kagylóba. - Bocsánatot kérek... A mamámat az 
éjszaka operálták. Minden rendben van?
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- A beteg neve?
- Bo-Borejko. Hogy érzi magát a mama?
- Nos, ahogy operáció után érzi magát a beteg 

- vált a nővér hangja kissé szelídebbre. - Alszik, 
semmi probléma. Ma már lehet látogatni, de 
még jobb lenne holnap. Akkorra már jobban 
magához tér.

- De... minden rendben? - kérdezte Gabrysia 
aggodalmasan.

- Persze hogy rendben - mondta a nővér most 
már barátságosan. - Minden rendben lesz, egész 
biztosan.

Kattanás. Vége a beszélgetésnek.
Gabrysia óvatosan rakta le a kagylót, mintha 

attól félne, hogy ha hangosabban tenné, feléb
reszthetné a messzi kórházi teremben alvó ma
mát. Érezte, hogy remeg vékony pizsamájában. 
A lakásban átható hideg volt. No persze. Hiszen 
tegnap senkinek se jutott eszébe, hogy a kályhá
ról gondoskodjék. Ez mindig a mama dolga volt, 
mielőtt aludni tért. Amikor már mindnyájan 
ágyban voltak, halkan járt-kelt a lakásban, átsur
rant egyik szobából a másikba, Zörgött a lapáttal, 
kiöntötte a szenet, ráhajtotta a kályha kis ajtaját. 
A gyerekek szobájából kijövet nem bírta megáll
ni, hogy ne takargassa be őket a paplannal.

Gabrysia vastag, magas nyakú pulóverét húz
ta fel, mert a pongyoláját nem találta meg. Tud
ta azt is, hogy mától kezdve biztosan még sok
szor fogja elismételni: hiszen ezt mindig a mama 
szokta csinálni. A mama nyomában fog járni. 
Csak ő teheti. A húgára nem lehet számítani.
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Apjára, mindent figyelembe véve, ugyancsak 
nem. Kire lehet egyáltalán számítani?

Önmagára.
És Robrojekre.
Gabrysia önkéntelenül is elérzékenyülve mo

solyodott el. Ó, ez a Robrojek. Kedves fiú. A há
la és az öröm érzése jobban felmelegítette, mint 
a vastag pulóver. Robrojek önfeláldozó és segí
tőkész volt ahhoz is, akit alig ismert. Ezen a 
házibulin valami nagyon fontos dolog történt. 
Robrojek, amikor látta, hogy szükség van a se
gítségére, egy pillanatig sem habozott, kirohant, 
otthagyta Anielát és Pyziakot, és rengeteg időt 
fordított önzetlenül egy idegen családra, amely 
bajba jutott. Gabrysia arra gondolt, hogy egy
szerűen nincs rá mód, hogy mindezt viszonozza, 
meghálálja neki. Ha találna is valamilyen módot, 
a fiú biztosan megsértődne, és nem fogadná el. 
Gabrysia elhatározta tehát, hogy élete végéig 
hűséges barátja lesz. A szobában járva-kelve, 
meggyújtotta a kályhákban az illatos, vékony 
fahasábokat, fújta a sárga lángocskákat, majd 
szenet öntött rá, s a rászakadt gond ellenére, 
amely úgy húzta lefelé, mint egy nyakába kötött 
kő, mosolygott. A legbanálisabb hasonlatok ju
tottak eszébe az emberi jóságról, amely olyan, 
mint a mindent beragyogó napsugár, mint egy 
vidám akkord a rádióban.

Gabrysia ezután bement a húgocskái szobájá
ba, és megállt a még meleg kályha mellett.

Minden jó - gondolta -, amely minket körül
vesz, a jó emberek vidám jeladása! És mennél 
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többet küldünk a jóból, annál nagyobb a valószí
nűsége, hogy az emberek hasonlóval válaszol
nak.

Gabrysia a kályha mellett állt a csendes szobá
ban, és elégedett volt gondolataival. Nutria és 
Dundi kis szobája tömve volt játékokkal, s a 
rövid, vörös elsötétítő függöny, mely felfogta a 
kora reggeli fényt, meleg színt adott a szoba 
belsejének. A kislányok egyforma pózban fe
küdtek: hanyatt, lazán behajlított karral, borza
san. Az összegyűrt pokróc alól kidugták rózsás 
sarkukat és térdüket, ezért Gabrysia óvatosan 
betakarta őket, aztán tüzet gyújtott, szenet ön
tött a kályhába, csörömpölt a vasajtóval, majd 
megtörölte a kezét.

Tulajdonképpen - gondolta hirtelen -, miért 
is ne próbálhatnám meg? Mától kezdve moso
lyogni kell, kísérletképpen, mindenkire, akivel 
csak találkozom. A sorban álláskor, az autóbu
szon, az utcán. Jóságjeleket kell küldenem, ab
ban a reményben, hogy válasz is érkezik rá. 
Hiszen a jóság, állítólag, minden ember szívé
ben megtalálható.

A fenti elhatározás után Gabrysia levetette 
pulóverét, és Dundi ágyába bújt. Óvatosan oda
simult a kövérkés, meleg testhez. A kislány 
azonnal hátrafelé rúgott, türelmetlenül dörmö
gött, és bal oldalára fordult. Gabrysia mosoly
gott, átölelte húgocskáját, és orrát odanyomta 
puha, illatos nyakához. Dundi valamit dünnyö
gött tiltakozva, aztán elcsendesedett, s mélyen 
tovább aludt nővére karjában. Gabriellából las
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san elszállt az aggódás és a magányosság érzése, 
mely tegnap óta gyötörte. A kis alvó vasgyúró
ból nemcsak melegség, hanem reménykedés is 
áradt. Gabrysia szinte észrevétlenül mély, nyu
godt álomba merült.

- Hé, te égimeszelő! - sivította egy vékony 
hang felháborodva, és valaki Gabriella oldalát 
öklözte.

A lány kinyitotta a szemét. Már majdnem 
világos volt.

- Ébredj már, na! Valaki csenget! - ugrált 
Dundi Gabriella hasán.

- Ki csönget? Hol csönget? - mondta kábán 
a nővére, és lassan kezdett magához térni. Hasa 
megfájdult a rajta ugráló Dundi súlyától.

- Hatalmas, mint egy nőstény elefánt, kiemel
kedik, mint egy hegycsúcs - csúfolódott a szom
szédos ágyból Natalia. Oldalt feküdt, lábát ló
bálta, és érdeklődéssel mérte fel Gabriella alak
ját talpától kezdve, mely kilógott Dundi ágya 
széléről, és Nutria párnájáig ért.

- Valóban, csönget valaki! - jajdult fel Gabry
sia lesöpörve magáról Dundit. Kimászott az 
ágyból, és cikcakkban rohant az ajtóhoz, futás 
közben rángatta magára a pulóvert. Biztosan apa 
- gondolta.

Kinyitotta az ajtót.
Nem, nem az apja volt.
- Jó napot - mondta ingerülten Szczepanska 

asszony.
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Gabriella görcsösen ásított, és megpróbált jó
ságos jeleket küldeni. Eredménytelenül. Az idős 
hölgy fekete, fénytelen szemében barátságtalan 
gúny tükröződött.

- Felébresztettem? - kérdezte.
Gabriella azt dünnyögte, hogy nem tesz sem

mit. Egyik lábáról a másikra állt a szomszédasz- 
szony kutató tekintete előtt.

- Csak a figyelmét akartam felhívni erre az 
ajtóra.

- Az ajtóra - ismételte Gabriella álmos han
gon.

- Igen, az ajtóra! Említettem tegnap, hogy be 
kell zárni. Lentről süvít a hideg, amióta a ház
mester a pincéből kijáratot csinált. No és egész 
éjszaka itt dáridóztak! Valaki kiabált, csapko
dott, dörömbölt. Le se tudtam hunyni a szeme
met. A nyitott ajtóból meg süvített a szél.

- Ó! - nyögte ki színlelt felháborodással Gab- 
rysia.

- Hiányzik a jólneveltség. Erről van szó. Hívd 
ide valamelyik szülődet.

- Nincsenek itthon - felelte Gabriella, fékez
ve magát, hogy ne mondjon többet.

- Már vagy még nincsenek itthon? - kérdezte 
a szomszédasszony epésen, s ebben a pillanat
ban Gabriellánál felment a pumpa. A jóságjel
adás helyett elfogta a düh.

- Elég legyen! - kiáltotta. - A mamát éjszaka 
elvitte a mentő! Meg is operálták! Apa még min
dig a kórházban van! Én nem aludtam éjjel há
romig! Miért kötözködik velünk a néni? Ki tudta
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most észben tartani az ajtó bezárását! Ön is be
zárhatta volna! - fejezte be végül, és elhallgatott. 
Elnyomta magában azt a vágyat, hogy végérvé
nyesen megsértse Szczepanska asszonyt.

- Nono - mondta a szomszédasszony csak
nem elégedetten. - Még neveletlenebb vagy, 
mint gondoltam. Még a szemed sem áll jól. - 
Csóválta a fejét, hümmögve megfordult, és el
tűnt folyosójának üregében, majd energikusan 
bezárta maga mögött az ajtót.

-Reggelizni! - kiáltotta hirtelen Dundi, és 
kifutott a folyosóra.

Nem adott időt Gabrysiának, hogy kissé le
higgadjon a szomszédasszonnyal való kellemet
len jelenet után. A kislány apró léptekkel fél 
lábon ugrált, a másik lába belegabalyodott kék 
harisnyanadrágjába. Fájdalmas hangon tájékoz
tatta nővérét, hogy ez a harisnyanadrág furcsán 
áll rajta. Gabrysia kénytelen volt elmélyedni e 
fontos kérdésben, és megállapítani, hogy a nad
rág Nutriáé, ezt a tulajdonosa a fürdőszobából 
kijövet rögtön alátámasztotta, és közölte, hogy 
neki viszont nincs bugyija.

A lakás mélyén megszólalt Ida, azt tudakolta, 
hogy megjött-e már apa. Gabriella bekukkantott 
apja szobájába, megállapította, hogy hazajött és 
alszik. Ezután előtérbe került a sem Nutriára, 
sem Dundira nem illő harisnyanadrág sürgető 
ügye. A frissen kimosott gyermekbugyikat és 
alsóingeket a fürdőszobában, a szárítókötélen 
találták meg, és ezek után a két legkisebb Borej-
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ko lányt - a nadrág, a szoknya és a pulóver 
problémáját megoldva - felöltözötteknek lehe
tett tekinteni.

Közben Nutriának eszébe jutott, hogy ma 
még nem fürdőit, így hát pucérra vetkőzött, 
közben ismét elvesztette bugyiját, és valahol el
tűnt a szvettere is. A kapkodó Gabriella újra 
felöltöztette Nutriát, de rögtön el kellett zavarni 
apa szobájának ajtajából, Dundit pedig lebeszél
ni arról, hogy az alvó apa hasára ugráljon, végül 
kipenderítette az ágyból a lusta Idát, és már 
készíthette is a reggelit.

A Borejko családban eddig minden reggel egy
formán zajlott. A mama kelt föl elsőnek. Gab
riellát a különböző hangok ébresztették fel - 
a konyhában csörömpöltek az edények és evő
eszközök, kopogott a mama papucsa, fütyült a 
teafőző, zörögtek a tejesüvegek, a fürdőszobá
ban durrogott a kályha, mama a szobából a kony
hába, a konyhából a fürdőszobába szaladt, du- 
dorászott, és határozottan rájuk szólt, hogy kel
jenek már fel. Mikor aztán feltápászkodtak, ott 
találták a sürgő-forgó mamát a konyhában, a 
vasalódeszkán egy halom frissen vasalt fehérne
műt láttak és egy csomó stoppolt zoknitekercset 
a kosárban. Az asztalon már várta őket a reggeli, 
a mama üde volt és friss, mint a madár, annak 
ellenére, hogy előző nap ő feküdt le legkésőbb.

Többé-kevésbé ezen a vágányon futottak 
Gabriella gondolatai, amikor már megetette hú
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gait, és a konyhában maradt az edényekkel teli 
mosogatótál mellett.

Valahogy eszébe jutott egy nemrégiben leját
szódó jelenet: a mamát meglátogatta egy régi 
iskolatársnője, és amikor látta, hogyan súrolja a 
kádat a régi Milka, elfogta a részvét. A mama 
csak nevetett, megmosta a kezét, megcsókolta 
barátnőjét, és kávét főzött. Azt mondta, hogy 
bizony, ezt a munkát senki sem értékeli, de ő 
erre nem is tart igényt. Az a fontos, hogy a 
gyerekeknek igazi otthonuk van, és vidáman nő
hetnek fel ebben a védettségben. Nincs szebb 
társadalmi munka, mint rendes emberekké ne
velni a gyermekeket - bölcselkedett a mama. 
Határozottan visszautasította barátnője javasla
tát, hogy hagyja a vesződést, és vállaljon olyan 
munkát, amelyik megfelel korábbi ambíciójá
nak. A mama kijelentette, hogy az ő ambíciója 
a gyerekekre korlátozódik. Becsületes és okos 
emberekké nevelni őket, az sokkal de sokkal 
nehezebb, mint jelentést, beszámolót írni az iro
dában - mondta. A barátnő, aki éppen ilyen 
beszámolók írásával valósítja meg az ambícióját, 
megsértődött és eltűnt. A mama pedig visszatért 
a kád és a lábasok súrolásához.

De miért? - töprengett Gabriella csodálkozva. 
- Miért nem én súroltam akkor azt a kádat?

A tányérokkal és bögrékkel teli mosogatótál 
mellett most eszébe jutottak anyja szavai, és 
szégyenkezve gondolt arra, hogy ez mind szép, 
de a gyermeknevelés nem ugyanaz, mint a padló- 
és az edénymosás. Miért nem segítettek ők gyak-
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rabban neki? Miért csukták be önző módon a 
szemüket a tények előtt, miért hagyták, hogy a 
mama a háztartás nagyobb részét vállalja magára 
azért, hogy a lányainak kellemesebb és köny- 
nyebb legyen?

Úgy látszott, ez az elhatározás napja volt. 
Gabrysia arcán az elszántság kifejezése jelent 
meg. Munkára fel - gondolta. - Szokj hozzá, te 
lustaság! Ha a mama hazajön, mindennek más
képpen kell lennie, mint eddig volt.

Két óra múlva felébredt a papa, és kicaplatott 
a konyhába. Megpillantotta Gabriellát a kék 
kockás viaszosvászonnal leterített tiszta asztal 
mellett. Az asztalra odakészítette mindenki szá
mára a tízórait, ami kenyérből és sajtból állt 
metélőhagymával. A konyhában meleg volt és 
tisztaság. Aki mindezt előteremtette, kötényben  
ült az asztal mellett a Hogyan főzzünk? című 
szakácskönyv olvasásába merülve. Ez a vaskos 
kötet még a harmincas években jelent meg, és 
nagyon sok szép receptet közöl. Például: hogyan 
készítsünk kuglófot harminc tojásból, bifszteket 
vesepecsenyéből, borjúhúsból roládot és kol
bászt borókabogyóval. Ellenben egy szó sem 
esett arról, hogyan kell például elkészíteni egy 
ebédet fagyasztott tengeri halból. A tengeri ha
lat talán nem is ismerték abban az időben. Gab
rysia ezt közölte is apjával.

- Különben - tette hozzá -, nincs szándékom
ban ezzel foglalkozni. Egyszerűen megsütöm a 
palacsintasütőben és kész.

Apa felvonta szemöldökét, és szó nélkül el
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ment borotválkozni. Amikor visszatért, legidő
sebb lánya már megfőzte a kávét, amit rögtön fel 
is szolgált, és motyogott hozzá valamit az orra 
alatt, akár egy igazi szakácsnő.

- Reggel telefonáltam a kórházba - mondta, 
amikor apa már a kávé mellett ült.

Borejko papa helye az ebédlőasztalnál a fal 
mellett volt. Feje fölött papírszalag lógott, rajta 
kis versikék, aforizmák, amelyeket a négy lány 
egyénileg vagy együttesen alkotott. „Aki csám
csog, pofon vágom” - hirdeti az egyik maszatos 
papírdarab. Vagy: „Aki sokat szörcsög, elviszi 
az ördög. ” „Aki a kést nyalja, nyelvét veszti 
rajta. ”

- Telefonáltál? - kérdezte apa, és megitta a 
kávét. - Nos, ha telefonáltál, akkor már tudod, 
hogy minden rendben van. Én virrasztottam 
mellette.

- Apa, tulajdonképpen mi volt ez?
- Gyomorfekély, perforált.
- Fekély, fekély. Hiszen a mama sohasem be

tegeskedett!
- De igen. Betegeskedett. Csak mi nem tud

tunk róla. Lenmagból főzött levet ivott, emlék
szel? Úgy tett, mintha fogyókúrázna, és min
denféle pépet és tejes leveseket evett. A maga 
módján gyógyította magát, mi pedig hozzá ro
hantunk minden apró-cseprő fejfájással és kar
colással.

- Ó, apa!
-Ez a sarlatán Kowalik azt mondta, hogy 

mamának kivágták a fél gyomrát. Most nem
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szabad idegeskednie. Kerülnie kell mindenféle 
stresszt. Mert újra fekélye lehet.

- Mennyi ideig lesz kórházban?
- Három hétig vagy még tovább. Aztán jön a 

szanatórium.
- Apa, mit csinálunk ezzel?
- Mivel?
- Mindennel. A mindennapjainkkal, hogy 

úgy mondjam.
- Nem látok semmi problémát - csodálkozott 

apa.
- No, persze. Nem látsz.
- Miért?
-Nem, nem, semmi. Felmentést kérek az 

órák látogatása alól. Három hétre.
- Rendben. Kérj felmentést, Gabrysia. 

Ahogy gondolod.
Gabriella sóhajtott. Lassan kezdte megérteni, 

hogy nehéz idők következnek.

Apa délután ismét telefonált a kórházba, és jó 
híreket mondhatott lányainak. A mama jobban 
érzi magát, már mosolyog is. De azt javasolták, 
pihenjen még egy kicsit, és csak később látogas
sák meg a hozzátartozók. Az a tudat, hogy meg
látják a mama mosolyát, és osztoznak örömében, 
hogy valóban minden jól végződött, gyötrő bűn
tudatuk egy részét eloszlatta.

Gabrysia kiküldte húgocskáit az udvarra, ő 
meg bevonult a konyhába, és ebédfőzéshez lá
tott.
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Nem volt sok gyakorlata. A főzés olyan tevé
kenység volt, amit a mama nagyon szeretett, és 
valamelyest művészi alkotásnak tekintett. Gyors 
volt, energikus, lányait nem engedte e művészet 
szentélyébe, mert ügyetlenkedésük már az első 
öt percben idegesítette. Még Gabrysia volt köz
tük a legképzettebb. Húslevest, teát, pudingot 
tudott csinálni. Ám a lágy tojás főzése már meg
haladta képességét, mert a főzés idejétől függet
lenül a tojások mindig kőkeményen kerültek ki 
a forró vízből.

Krumplit is tudott főzni. Most tehát meghá
mozta, vízbe dobta, valamit beleszórt, amit só
nak vélt, pedig citromsav volt. Aztán hozzálátott 
a szerencsétlen halhoz, amely egy fél napig fe
küdt a deszkán, és piszkos, szürke masszává vál
tozott.

- Juj, de csúnya vagy, kedvesem - mondta 
neki Gabriella szemrehányóan.

Egy darab margarint olvasztott fel a serpe
nyőben. Megfontolt, óvatos háziasszony volt, 
ezért előbb csak kevés halat dobott a serpenyő
be, s várta, mi történik. A zsiradék sisteregni 
kezdett, elég étvágygerjesztő illatot árasztott, 
tehát Gabriella elismerte, hogy a próba sikerült, 
és további feldolgozásra szánta az egész haltö
meget. Beszórta citromsavval, majd a nedves 
masszát a serpenyőbe dobta. Az sistergett, pára
felhőt bocsátott ki, ezalatt ő a zöldségfélékkel 
foglalkozott. Megtisztította a sárgarépát, s lere
szelte a körmével és ujja hegyének bőrével
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együtt. E tortúra végén megkönnyebbülve hal
lotta Ida hangját.

- Gaba! Telefon!
Ujját szopogatva, tenyerét kötényébe törölve 

sietett a telefonhoz.
- Szevasz, kisöreg - mondta egy kedves hang 

a kagylóban. - Itt Robert Rojek.
- Ó! - örült meg Gabriella szíve mélyéből. - 

Szia, haver.
- Azért telefonálok, hogy megkérdezzem, mi 

újság.
- Ez kedves tőled - mondta Gabriella lelke

sen, és a halmasszával foglalkozó gondolatai 
azonnal elillantak. - A mama már jobban érzi 
magát. Állítólag már mosolyog.

-Na látod! Ugye mondtam? Ide hallgass, 
Anielkánál vagyok. Te tudod a telefonszámát. 
A mamádat a nagybátyja operálta.

- Kowalik doktor.
- Aha. Anielka nála lakik. Tegnap behívták az 

ügyeletre. Micsoda véletlen, hát nem?
- Valóban - mondta Gabriella. - Robert, még 

egyszer meg akarok neked köszönni mindent, 
amit értünk tettél. Elrontottad a szilveszteresté
det.

- Ugyan már, kisöreg! Hagyd el!
- Úgy szeretnék valamit tenni érted.
- Ne csacsiskodj, kislány. Szóra sem érdemes.
Gabrysia mosolygott, amikor hallotta a köte

kedő hangját, mert mintha maga előtt látná a fiú 
nyílt, becsületes tekintetét, szeplős arcát.
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- Szaladjatok át ide Anielkával együtt - java
solta hirtelen.

- Jól van - egyezett bele Robert. - Ott leszünk 
nálatok, azaz Pawel meghívott bennünket ana- 
nászos-kekszes uzsonnára.

- Halló, halló, engem nem hívott meg - szólt 
közbe a kagylóba Aniela. - Semmiféle uzsonná
ra nem megyek el hozzá! De téged meglátogat
lak, te kosaras. Imádok vendégségbe menni.

Gabriella önkéntelenül is elmosolyodott. 
Milyen rokonszenves ez az Aniela, igazán ara
nyos.

- Tehát várlak benneteket, szaladjatok csak 
fel - mondta meleg hangon. - Öt óra tájban 
itthon leszünk.

Ebben a pillanatban valami rettenetes bűz 
áradt a konyhából az előszobába. Gabriella 
gyorsan befejezte a beszélgetést, és rohant a hal
masszához.

A serpenyőben valami lapos, szürke kása füs- 
tölgött, alatta vastag szénréteg. Gabrysia elkapta 
a serpenyő nyelét, megégette kezét. Hideg víz 
alá tartotta, felordított, újra megpróbálta meg
menteni a halmasszát, de ezúttal konyharuhával 
nyúlt hozzá. A serpenyőt végre a deszkára tette, 
ellenben a törlőruha, amit hanyagul valahová a 
kályha mögé dobott, lassan égni kezdett. Ekkor 
azonban újabb szagra figyelt föl a kezdő szakács
nő. A törlőruha a mosdóba került, a halmasszát 
meg ki kellett kaparnia a serpenyőből.

Ida jött be a konyhába.
- Nem akarok beleavatkozni - mondta -, de
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amikor a mama sütött halat, akkor az a hal nem 
hasonlított a galuskához. Sem a kőszénhez.

- Talán te megfőzöd az ebédet, he? - üvöltött 
rá Gabriella a halmasszával kínlódva.

- Nem, inkább nem - válaszolta szerényen 
Ida. - Ismerem a saját lehetőségeim határát. 
Sütés előtt megforgattad lisztben a halat?

Gabrysia nem forgatta meg lisztben a halat.
- Na látod. Ha nem forgatod meg lisztben, 

akkor odaég - közölte vele Ida a nagy újságot. - 
Nos, mit tegyünk, azt hiszem, ma fogyókúrázom 
- tette hozzá a mártírokra jellemző sóhajtással.

Apa lépett be a konyhába, és a latin szentencia 
elhalt az ajkán.

- Ó, Szent Jakab! - nyögött fel a balsors lát
tán. - Gabriella, tegnap a mélyhűtőbe tettem 
egy darab kolbászt. A kolbászt forrásban lévő 
vízbe kell dobni és fedő alatt főzni?

- Fagyasztva?
- Mit tudom én.
- Ha nem vagy biztos benne, akkor talán in

kább süssük meg.
- Miben? - kérdezte apa keserűen. - Serpe

nyőnk már nincs.
- Aha. No, de lábasban is lehet sütni.
- Lehet?
- Azt hiszem.
Apa mélabúsan vonult vissza a szellemi élet 

régióiba.
- Van egy ötletem - szólt vissza. - Ebédre 

elmegyünk Fela nénihez. - Bátyja feleségére, 
Joanna anyjára gondolt.
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- Helyes! - Idának ez megfelelt. - Jó gondo
lat. Fela néni pompásan főz.

Gabriella a megkönnyebbülés és a félelem 
érzése között ingadozott.

- Joanna ki fog nevetni! - ellenkezett. - Tud
játok ti, hogy tud Joanna főzni? Nem, inkább 
maradjunk itthon, tojást csak tudok sütni.

- Gaba, ne légy gyerek.
- Nincs serpenyőd.
- Minek nekem serpenyő? A hiúságom nem 

engedi.
- Süsü vagy, mi köze a hiúságodnak az ebéd

hez?
- Lányok, hagyjátok abba! Telefonálok a 

nagynénéteknek.
- Jó, telefonálj - adta meg magát Gabriella. - 

De aki csak emlitést is tesz neki a halmasszáról, 
azt én saját kezűleg pofozom meg.

Az ebéd nagyszerű volt a nagynéninél: gombale
ves kockatésztával, jegyre vásárolt hús, káposzta 
és kelt tésztából gyúrt gombóc, fehér zsemle 
gőzben főzve - poznani különlegesség! Desz- 
szertként meggykompót, amit Fela néni maga 
tett el, és a kávéhoz isteni mákos patkó került az 
asztalra. Még a halmassza kísértő emléke - amit 
az árulkodó Ida fecsegett ki - sem tudta elronta
ni Gabrysia kedvét. Főleg, mert Ida álnok ko
tyogását diszkrét hallgatás kísérte, a rokonság 
ugyanis illedelmes volt.

A kislányok már kevésbé voltak illedelmesek,
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olyan mohón faltak föl mindent, mintha két hete 
nem ettek volna semmit. E nagybélűség láttán 
Gabrysia kötelességének érezte, hogy legalább ő 
egyen mértékletesen, és ne kérjen repetát. így 
Fela néni maga tett még egy szelet karajt a tá
nyérjára.

- Egyél, szegénykém, egyél csak - biztatta 
unokahúga fejét simogatva. - Istenem, mennyi
re kiéheztek ezek a gyerekek! Ignacy, az a gya
núm, hogy te egyáltalán nem adsz nekik enni. - 
Apa ostoba fintort vágott. - Hát persze, én is
merlek! - folytatta a nagynéni. - Az a szegény 
Milka! Ha tudná... meghasadna a szíve.

- Kedves Fela, remélem, hogy nem akarod 
elszomorítani - mondta apa óvatosan.

- Persze hogy nem, kedves sógor. De amit 
gondolok, azt ki is mondom. Ugyanolyan jól 
ismerlek, mint Józeczeket.

Józeczek bácsi vörös, sovány, csendes, szót
lan, mint a testvére: Ignacy. A mennyezetre 
tekintett, köhécselt, majd felhörpintette zavará
ban a csésze kávéját.

Fela néni jól megtermett asszony volt, barna 
hajfonatát körbetekerte a fején, kissé ló arcában 
világosbarna szempár csillogott. Bőbeszédű, vi
dám, szókimondó természet, aki érzéseinek sza
bad folyást engedett. Amikor végre kifejezte ha
tártalan együttérzését a boldogtalan Milka, a 
szerencsétlen Ignas és a négy szegény kis terem
tés iránt, józanul összegezte a tényállást: most 
aztán lesz elég gondotok!

Gabriella hálásan pillantott rá.

78



- Ignacy, hogy akarod ezt elrendezni? - szo
rongatta a nagynéni.

- Hát - felelte szórakozottan az apa, mert te
kintete Józeczek könyvtárán kalandozott. - Még 
nincs semmi elképzelésem. Azt hiszem, Gaba 
elkéredzkedik az iskolából. Van elég ratio suffi- 
ciens*, mert...

- Ignacy! - csattant fel Fela néni. - Ne beszélj 
itt nekem latinul, mert én úgyse értem. Közele
dik a félév, és te a gyerekedből cselédlányt 
akarsz csinálni?

Apa sóhajtott, harapott egy keveset a mákos 
patkóból, és megpróbálta nagy vonalakban is
mertetni, hogyan képzeli el az új szervezési mo
dellt a családban. A nagynéni ebből a zavaros 
magyarázkodásból két dolgot szűrt le: először, 
hogy Ignasnak fogalma sincs, mi jelen esetben 
a megoldás, másodszor, hogy akkor neki kell 
kézbe venni a dolgot.

Rövid és eredményes töprengés után a nagy
néni felvázolta a teendőket.

Nataliát egész napos iskolába kell adni.
Dundit óvodában kell elhelyezni.
A kislányokat reggel Gabriella kiséri el, dél

után Ida hozza haza.
Ebédet Gabriella főz este. Amit megfőz, el 

kell tenni a hűtőszekrénybe (erre a három nővér 
nevetve összenézett), és másnap délben csak 
meg kell melegíteni.

A bevásárlás Ignas feladata. És Ignas ne vág-

* Ratio sufficiens=elégséges ok
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jon olyan arcokat, mert ha a szegény, beteg Mil
ka mindezzel meg tudott egyedül birkózni, ak
kor...

- Láttam Milkát - szólt közbe váratlanul Jó- 
zeczek bácsi mély, borongós hangon. - Néhány 
nappal ezelőtt. Húsért állt sorba. És ő volt az 
egyetlen a sorban, aki könyvet olvasott. Találd 
ki, hogy mit?

- Á, gondolom, hogy valamit a „női iroda
lomból” - mondta apa.

- Nem. Majakovszkij verseit.
-Na, ne mondd! - csodálkozott el Ignacy 

Borejko.
- Persze nem hangosan.
- Még szép.
Mivel a mákos patkó elfogyott, a gyerekeknek 

megengedték, hogy felálljanak az asztaltól. Idát, 
Nutriát és Dundit az unokanővérük szobájába 
küldték, ahol lemezt hallgathattak, ellenben Jo- 
annának és Gabrysiának azt ajánlották, hogy 
ebéd után mosogassanak el.

Eleinte nem beszélgettek a konyhában, a 
munka lefoglalta őket, az unokatestvérek nem 
nagyon szerették egymást - ez elég gyakori a 
rokonoknál. Még közeli volt a kisgyerek kor, az 
akkori veszekedések, torzsalkodások emléke. 
Mégis kis idő múlva Joanna szólalt meg első
ként, érdeklődve kérdezte Gabrysiát, milyen be
nyomása volt a tegnapi házibuliról, majd együtt
érzését fejezte ki a mama betegsége miatt. Ké
sőbb azt tudakolta, mi a véleménye a szép Pawel 
Nowackiról.

80



- Mit vagytok úgy oda azzal a Pawellel? - 
csodálkozott Gabrysia. - Hisz az egy hétpróbás 
csirkefogó. Tejfölösszájú senki.

- Ugyan már! Csinos, jóképű srác - mondta 
Joanna álmodozva, a mosószeres habból.

- Danusia is azt mondja - figyelmeztette uno
katestvérét Gabriella.

- Láttam - dörmögte Joanna. - Danusia erős 
jellem, ugye?

- Jobb, ha elfelejted Pawelt. Fogd meg in
kább Pyziakot - javasolta képmutatóan Gabriel
la, és szívdobogva várta a folytatást.

- Pyziakot? Nem... meglehetősen komor fic
kó. Különben is a lányok azt beszélik, hogy 
roppant állhatatlan természet. Három napig ve
led jár, aztán unja a banánt, és otthagy. - Joanna 
hirtelen kíváncsian tekintett Gabrysiára. - Te, 
tudod mit? Lehet, hogy te leszel a következő 
áldozat. Tegnap, amikor elmentél, elkérte tőlem 
a telefonszámodat és a címedet.

- Na, jól nézek ki! - idegeskedett Gabrysia. - 
Odaadtad neki?

- Természetesen. Úgyis megtalált volna.
- Na nem! Most nem fog békét hagyni!
- Azért ne légy olyan biztos a dologban. Le

het, hogy teutánad fut, lehet, hogy Anielka után. 
Folyton a nyomában volt, figyelted? De aztán, 
amint a lámpa elaludt...

-Érthető, hogy Anielka körül sündörög - 
mondta Gabrysia gyorsan, de méltóságteljesen. 
- Szerintem Anielka elbűvölő teremtés, és na
gyon csinos is.
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- Tudom is én. Túlságosan vékony a lába.
- Attól még lehet csinos.
- Beképzelt, és nincs benne együttérzés. Ro

bert szerelmes belé, ő meg gyötri...
-Joanna, ne szapuld Anielkát. Én nagyon 

megszerettem.
- Én viszont egy osztályba járok vele, így hát 

többet tudok róla.
- Hülyeség. Nagyon rendes lány.
Joanna kedvetlenül, felindultan vállat vont. 

Nincs annál kellemetlenebb dolog, mint olyas
valakivel beszélgetni, aki nem akar részt venni 
a közös ismerős rágalmazásában.

- Azt a nagy serpenyőt tedd be a kis szekrény
be - utasította Joanna. - Ami pedig Anielkát 
illeti, majd meglátod magad is.

A kórházban gyakran van látogatási nap, ezért 
minden nehézség nélkül csoportosan is be lehe
tett menni. A hidegtől kipirult arcú kislányok 
átmentek a hosszú, világos folyosón, amely tele 
volt tolókocsikkal és a fal mellett ténfergő pizsa
más betegekkel, majd befordultak egy csende
sebb átjáróba: ez a női fekvőbeteg-osztályra ve
zetett. A konyhából a diétás zöldségleves meleg 
illata áradt, aztán következett az üveggel elvá
lasztott fülke, még egy folyosó, végül a 03-as 
kórterem előtt találták magukat. Itt feküdt a 
mama.

Apa megállt az ajtó előtt, és figyelmeztető 
szavakat intézett a lányaihoz:
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- Nyugalom - mondta határozottan. - Nyu
galom és fegyelem. Semmi sírás, semmi érzelmi 
kitörés. Nincs paplanra mászás, panaszkodás, 
veszekedés és siránkozás. Nyugalom és fegye
lem. Ne felejtsétek el, mit mondtam. Jól megva
gyunk, nincs semmi gondunk, és általában min
den rendben van.

Óvatosan bekopogott az ajtón, lenyomta a ki
lincset.

Gabriella elsőként lesett be a szobába, a töb
biek feje fölött. Megpillantotta a fehér ágyat a 
magas fejpárnával és a fekvő alakot a fehér taka
ró alatt. Az állványról egy átlátszó folyadékkal 
teli üvegből egy gumicső vezetett a kézfejhez. 
A fekvő alak sápadt volt, az orrából is rózsaszín 
gumicső vezetett ki, és Gabrysia csak később, 
amikor már mindenki betódult a kórterembe, 
döbbent rá, hogy a gumicsöves orrú, fekvő alak 
az anyja.

Meglepő, hogy Nutria és Dundi rögtön felis
merte a mamát. Annak ellenére, hogy a kis kór
teremben négy teljesen egyforma ágy volt, egy
formán fekvő betegekkel, a kis prücskök azonnal 
az ágy megfelelő oldalára mentek, vidáman meg
álltak mellette, megsimogatták a sovány kezet, 
amelynek bőre alá tűt szúrtak.  

- Szia! - mondták egyszerre.
A mama nagyon lassan nyitotta ki szemét, 

furcsa, kék árnyék vonta körbe. Nagyon gyenge 
volt, és nagy fájdalma lehetett - ez azonnal lát
szott rajta. De ugyanakkor tartotta is magát, 
mint rendszerint.
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- Szervusztok - suttogta rekedten, mégis el
szántan, és mosolygott a cső alatt. - Ti vagytok, 
valóban ti vagytok?

- Mi - felelte Nutria meghatódott dörmögő 
hangon. - Mama, lehet fújni ezt a csövet?

- Mama, ez a tű minek neked? Én kihúzom, 
jó?

- Mutasd a hasidat.
- Igen, mutasd, mutasd, milyen is ott belül az 

embernek.
- És hol van az a darab, amit kivágtak?
Ennyi kérdés röppent el Nutria és Dundi szá

járól, mielőtt apa közbeléphetett volna. Aztán 
hamar félretolta és csendre intette a gyerekeket. 
Gabrysia és Ida homlokon csókolták a mamát, 
Ida hangos szipogással és sóhajtozással, Gabry
sia keserű mosollyal és a meghatottságtól össze
szorított fogakkal.

- Hogy érzed magad, Mila? - Apa úgy festett, 
mintha még rosszabbul érezné magát, mint a 
mama. Föléje hajolt, és megsimogatta a fejét.

- Egyre jobban - felelt suttogva a mama. - 
Percről percre jobban. - Valóban, hirtelen egyre 
jobban érezte magát. Mosolygott, szeme élénkebb lett, arca kipirult. - És ti, ti hogy boldogul
tok?
Szinte kórusban válaszolták: nagyszerűen.

- Elképzelem! - motyogta mama szokott gu- 
nyorosságával. - Jól van, jól. Nemsokára haza

megyek, és majd meglátjuk... - csukta be a sze
mét.
Ezután teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a lá- 
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togatásnak véget kell vetni, mert a mama el
aludt. Gabrysia kézen fogva húzta az apját, és 
javasolta, hogy induljanak. Dundi ellenállása és 
Nutria (akinek a nővérek próbálták befogni a 
száját) búcsúkiáltásai ellenére - végre kijutottak 
a folyosóra. Apa nagy nehezen felkészült a pré
dikációra, de ekkor a sarok mögül váratlanul 
előbukkant Kowalik doktor. Borejko papa láttán 
egy pillanatra megtorpant, Gabrysia bátorító 
mosolya azonban meggyőzte arról, hogy nem 
kell tartania páciense furcsa férjétől.

Visszamosolygott Gabrysiára.
- Üdvözlöm - mondta. - Üdvözlöm önt is, 

uram. Nos, ugye nem bántottuk a feleségét?
Apa kissé elvörösödött.
- Be kell vallanom - mondta tartózkodóan -, 

hogy valóban van valami javulás.
- Én is úgy gondolom - állapította meg Ko

walik doktor -, holnap már felkel, holnapután 
járni fog, és meglátja, kérem, egykettő rendbe 
jön. Ismeri azt a viccet? A páciens a narkózisból 
felébredve...

- Nem, kérem - mondta apa nyersen. - Nem 
ismerek ilyen viccet.

- Szóval, a páciens a narkózisból felébred, és 
maga fölött látja a sebész arcát. Két hírem van, 
mondja neki a sebész, egy jó és egy rossz.

- Igen, bizonyára... - szólt vontatottan Borej
ko papa, akire a lassú reflex volt jellemző. - Nem 
ismerem.

- Tehát a páciens azt mondja, hogy jobban 
szeretné, ha előbb a rossz hírt mondaná. Erre a
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sebész: levágtuk a lábát - folytatta Kowalik dok
tor.

- Nem, nem ismerem - biztosította Borejko 
papa.

- Erre a paciens: és a jó hír? - melegedett bele 
Kowalik doktor egyre hevesebben. - Erre a se
bész: van egy vevőm a cipőjére!

Még szerencse, hogy a négy Borejko lány han
gos nevetésben tört ki, mert Borejko papa nem
csak hogy nem mulatott rajta, hanem még meg 
is sértődött.

- Doktor úr, nem szükséges engem viccekkel 
kiengesztelnie - jelentette ki méltóságteljesen. - 
Magam is tudom, hogy tegnap kissé... hm... 
túllőttem a célon. De értse meg, uram, az ide
gesség, a nyugtalanság... engedje meg, hogy el
nézést kérjek.

- Nincs miért - enyhült meg Kowalik doktor. 
Egyetértően kacsintott Nutriára, aki hasonló
képpen válaszolt neki. - Ezek az ön gyermekei? 
Hm. Nagyszerű. Nekem kettő van. Tomek és 
Romana.

- Melyik a Tomek? Az a kancsal, szeplős, 
fogatlan? Mellette ülök - örült meg Nutria.

- Lehetséges - csodálkozott a doktor. - Akkor 
te vagy az a Natalia, aki olyan nagyszerűen ve
rekszik?

- Igen, én - mondta Nutria, és kihúzta magát 
a dicsérettől.

- És a legjobb matekos?
- Igen, igen, az is én vagyok.
- Akkor gratulálok. - Kowalik doktor meg- 
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szorította Natalia kezét, és hozzátette: - Kényte
len vagyok elbúcsúzni önöktől, mert hamarosan 
kezdődik a vizit a kórteremben.

A kijáratig kísérte a Borejko családot, és vala
mennyiüket a lehető legjobb, legbizakodóbb 
hangulatban hagyta ott.

- Nos, ez igen! - mondta elismerően apa, te
kintetével követve a fehér köpenyes távolodó 
alakot. - íme Hippokratész méltó tanítványa.

- Kowalik doktor nem mindennapi ember - 
lelkendezett Gabriella Anielának.

Aniela hintázott a széken, és az íróasztalon 
fekvő könyveket nézegette. Megfoltozott puló
vert és szürkésbarna nadrágot viselt, haját copf
ba fonta, orrán nagy szemüveg volt, és rágógu
mit rágcsált. Örült Gabriella elismerő szavai
nak.

- Igen, kedves öregember - ismerte el. - Ott
hon állítólag kissé indulatos természetű, a mun
kában viszont kitűnő.

- De még milyen! - mondta Gabrysia. - És 
milyen jó a viszonya a betegekhez! Egy rövidke 
beszélgetés után úgy éreztem, hogy már nem is 
tart sokáig a mama betegsége.

- Az most már nem betegség, csak lábadozási 
folyamat - helyesbített Robrojek, aki Anielával 
ült szemben, s úgy bámulta, hogy le sem vette 
róla a szemét.

Robrojek ma ünneplőben volt, ha nem is öl
tönyben, de barna pulóverben és fehér ingben,
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nyakkendőben. Késő délután volt, odakint ké
kes alkonyat, a szobában szürkeség, a kályhában 
vidám, csendes tűzpattogás. A levegőben kávéil
lat terjengett. Gabrysia kissé ügyetlenül töltötte 
ki a vendégeknek a kávét, és piskótát is adott 
hozzá. Apja és húgai bezárkóztak a kicsik szobá
jába, ahol a férfi hangosan olvasta Kingsley 
könyvét. Ez kb. egy órára biztosította a nyugal
mat a lakásban, Gabrysiának így nem kellett 
attól tartania, hogy húgocskái hirtelen üvöltve 
berohannak a zöld szobába, és elriasztják a ven
dégeket. A délután meghitten és kellemesen telt 
el. Nem lehet csodálkozni tehát azon, hogy Anie
la és Robrojek otthonosan érezték magukat, ül
dögéltek, és a beszélgetés egyre személyesebb 
jelleget öltött.

Beszélgettek például az iskolai Hamlet-elő- 
adásról, amelyet a 12-es számú líceum színházi 
köre adott elő. Azon vendégként Aniela, a 
nyomdászlíceum hallgatója is fellépett. A be
mutatót az ünnepek előtt tartották, Gabrysia ott 
volt az előadáson, és őszintén megcsodálta Anie
lát. Most ezt bővebben kifejtette, úgyhogy a 
művésznő önbizalma alaposan megnövekedett, 
így aztán minden noszogatás nélkül elszavalta a 
„Lenni vagy nem lenni” monológot, majd elő
adott még néhány sikeres számot. A sikeren 
felbuzdulva kedvenc verseit kezdte el mon
dani.

Telt az idő, lassan beesteledett, és Aniela még 
mindig szavalt, anélkül hogy a fáradtság jelei 
mutatkoztak volna rajta. Éppen megállt egy pil- 
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lanatra, hogy kifújja magát, amikor az előszobá
ban felberregett a csengő.

Olyan dühösen csöngött, hogy Gabrysiát 
rossz előérzet fogta el: ez csak Szczepanska asz- 
szony lehet, aki biztosan ismét kifejezi rosszallá
sát, amiért nem zárták be az ajtót.

Elnézést kért vendégeitől, sietett ajtót nyitni. 
A húgai szobája mellett elhaladva hallotta, hogy 
apja hangosan éppen Thészeuszról olvasott ne
kik.

- Jó estét! - mormogta Szczepanska asszony, 
amikor az ajtó kinyílt.

- Jó estét! - köszönt vissza Gabrysia. - Bocsá
nat, megint megfeledkeztem az ajtóról.

- Most nem az ajtóról van szó. A zajról. Két 
órája próbálok elaludni, de itt üvölt valaki.

Még ilyet!
- Talán úgy tetszik gondolni, hogy itt valaki 

szaval?
- Megmondtam: üvölt. Kérem, hogy legalább 

halkítsa le a hangját az a lány.
- Én komolyan nem értem - mondta Gabry

sia -, hogyan lehetséges az, hogy ön olyan kitű
nően hall bennünket. Mi semmiféle hangot nem 
hallunk az ön szobájából.

Szczepanska asszony diadalmasan és röviden 
felnevetett.

- Természetes! - kiáltotta. - És azért nem, 
mert én nagyon csendesen viselkedem! Én, ké
rem, posztópapucsban járok, de csak azért, hogy 
ne zavarjam a szomszédaimat!

Gabrysia letekintett a saját irdatlan nagy fapa-



pucsára, és összehasonlította a kis puha lábbeli
vel. Zavarba jött.

- Erre nem gondoltam - vallotta be őszintén. 
- Ez biztosan csattog.

- Kedvesem, megajándékozhatlak egy ilyen 
papuccsal - mondta kegyesen Szczepanska asz- 
szony. - És kérem, hogy fejezzétek be az üvöltö
zést.

- Mit akart? - faggatta Gabriellát Robrojek és 
Aniela.

A szoba két legtávolabb eső sarkában gub
basztottak, mintha a harmadik távollétében nem 
lenne ildomos egymás közelében ülniük. Ez a 
látvány mindennél jobban meggyőzte Gabriel
lát, hogy milyen érzés bontakozik ki kettőjük 
között. Ám ő erről tapintatosan nem vett tudo
mást, és a tolakodó szomszédasszonyról kezdett 
beszélni.

- Valahogy nem tudok vele szót érteni - tette 
hozzá kelletlenül. Ebben a pillanatban tudatára 
ébredt, hogy ha valamilyen titkos módon a 
szomszédasszony hallja, mi történik a zöld szo
bában, akkor nem lesz elragadtatva. Lehalkítot
ta a hangját. - Megpróbáltam feléje küldeni a 
kísérleti...

- A kísérleti... mit? - kíváncsiskodott Aniela.
- Á, semmi, ostobaság.
- Na, mondd el, mondd el! - sürgette Aniela. 

- Biztosan valami nagyon érdekeset akartál 
mondani. Nos?
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- A kísérleti jóságj eladást - nyögte ki Gabry- 
sia zavartan nevetve. - Természetesen így telje
sen hülyén hangzik...

- Róbert, nem gondolod, hogy valamit elhall
gat előttünk? - kérdezte Aniela.

- De igen. Halljuk, Gabriella, ne titkolóddz!
- De... ugye, nem nevettek ki?
- Nem! - ígérték.
- Kísérletemnek az a célja, hogy megállapít

sam, hogy az általam küldött jóságjeladásra, mo
soly vagy hasonló, választ kapok-e.

- Mégis, milyet? - érdeklődött Aniela.
- Nos, ugyancsak mosolyt.
- Kísérletezz rajtam - ajánlkozott Robrojek.
- Látod, azt ígérted, hogy nem fogsz kinevetni.
- Én kinevetlek? Képzelődsz!
- Robert, maradj veszteg - torkolta le Aniela. 

- Egyébként ő nem nevet ki, csak kísérleti vá
laszt ad neked. Gabriella, egy pillanat, valamit 
tisztázzunk. Te abból indulsz ki, hogy fenntar
tás nélkül jó ember vagy?

- Nem is tudom. Mindenkiben megvan a jó
ság morzsája...

- Légy őszinte. Abból indulsz ki?
- Hát igen. Abból indulok ki.
- Hehe. Látod. Most figyelj. Nemrégen ol

vastam egy könyvet, amelyben a hősnek hasonló 
kérdést tettek fel. Jó embernek tartja-e magát? 
És tudod, mit válaszolt?

- Nem tudom.
- Persze hogy nem tudod. Tehát ide hallgass. 

Azt válaszolta, hogy olyan ember, aki jó akar
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lenni. De ebben gyakran akadályozza a történe
lem és a természete. És ehhez mit szólsz?

- Azt, drágám, hogy egy jó ember nem adhat 
ilyen választ.

- Mint amilyet az én hősöm adott?
- Igen.
- Akkor most mondd meg te: biztos, hogy te 

jó ember vagy?
- Az vagyok.
- Igen?
- Igen. Olyan ember vagyok, akinek jónak 

kell lennie. Minden körülmény ellenére.
- Ó, Gabriella, Gabriella, mit tudsz te a kö

rülményekről?
- Ha a jót fogom keresni önmagamban, akkor 

a körülményeknek nem lesz rám hatásuk. A jó 
nem függ a körülményektől.

- Úgy van, úgy van! - kiáltott fel váratlanul 
Robrojek, felugrott, és a pulóverét húzogatta. - 
Úgy van ez, mint az én barátommal. Gabrysia, 
hallgass csak ide! Egyszer összevesztünk az An
dokban lezuhant repülőgép „hajótöröttjei” mi
att. Azok a jégmezőn gubbasztottak, és tíz
egynéhány napos éhség után enni kezdték a hul
lákat...

- Robert! - kiáltott rá Aniela. - Ne légy gusz
tustalan, jó? Hányingerem van ezektől a „hajó
töröttjeidtől”. Századszor hallom. Már az idege
imre mennek.

- Ezt a történetet csak példaként említettem 
- emelte föl hangját Robert méltóságteljesen. - 
Mivel kísérleti helyzetben...
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- Robert, kapsz egy fülest.
-Én? Mondtam valamit? Anielka, ne légy 

ilyen fúria - intette le a lányt Robert, és türelme
sen folytatta a magyarázatot: - Azt mondtam a 
barátomnak, hogy ez morális dolog. Erre ő azt 
felelte, hogy a hajótöröttektől nem lehet rossz 
néven venni.

- No és aztán?
- Azt mondtam, hogy képzelem, ő mit tenne 

velem hasonló helyzetben. Ha csak megérezné a 
gyomra korgását, elsőként vetné magát rám, 
a felebarátjára, és elevenen felfalna. Ezen az
tán összevesztünk. így veszítettem el a bará
tomat.

- így vesztette el - mondta Aniela Gabrysiá
nak. - Most kérdezd meg tőle, mi dühítette úgy 
fel ebben a történetben.

- Elmondom: az, hogy ő eleve abból indult ki, 
hogy a saját életét az embernek minden áron 
meg kell mentenie. Itt figyeljetek! Én nem tu
dom, hogyan viselkednék az Andokban. Nincs 
kizárva, hogy úgy, mint ők. De nem tudom 
kijelenteni ma, hogy szabad ezt tennem, ha a 
szükség úgy kívánja. Nem szabad előre mentsé
get találni arra, hogy bizonyos körülmények kö
zött a rossz nem rossz.

- Most Robcio az önsajnálatról fog beszélni - 
közölte a széken hintazva Aniela, és kedves 
gúnnyal bámult barátjára.

- Anielka, nem térítesz le az utamról - mond
ta a fiú jólelkűen. - Talán botcsinálta bölcs va
gyok..
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- De ki mondta ezt? - tiltakozott Anielka. - 
Az lehet, hogy botcsinálta vagy, viszont hogy 
bölcs...?

-Aniela, hallgass, mert mennél többet be
szélsz, annál kevésbé vagy szép. Tehát nem sza
bad eleve abból kiindulni, hogy az ember gyön
ge és esendő. Mert ez egyenesen vezet az...

- Az önsajnálathoz - fejezte be Aniela komo
lyan. - Ó, Gabrysia, ő nekem ezt mindennap 
elismétli. Ilyen prédikációkat vág le, hogy ki
mentsen a lelki nyomorból.

- Tehát - folytatta Robrojek szónokiasan - 
a következő feltevésből kell kiindulni: az em
ber sokkal, de sokkal többre képes, mint gon
dolja.

- És mit lehet tenni? - kérdezte Aniela, tenye
rét a füléhez illesztve.

- Mindenekelőtt követelésekkel léphetünk fel 
önmagunkkal szemben. És rejtett erők bukkan
hatnak fel bennünk...

- Marhaság! - sziszegte váratlanul Aniela, aki 
most valóban olyan volt, mint egy dühös fúria. 
- Ez azt jelenti, hogy bennem is vannak rejtett 
erők? Mert szerintem nincsenek. És ha nincse
nek, akkor mi az ördögnek követeljek meg vala
mit magamtól?

- No, nem! - mondta egyszerre Robrojek és 
Gabrysia.

Aniela megigazította szemüvegét, már lecsil
lapodott.

- Jól van, jól van, hát túloztam. De ahogy
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rátok nézek, nem értem: miért vagytok annyira 
elégedettek? Én nem vagyok magammal megelé
gedve. Hazudós vagyok, lusta, méregzsák, szó
val rengeteg hibám van. Ezenkívül gyakran ki
számíthatatlanul viselkedem. Önmagamnak is 
ismeretlen vagyok.

- Ebben rejlik a bájad, gyermekem - vágott 
közbe Robrojek gálánsan.

- Haha! - kiáltott Aniela. - Itt megfogtalak. 
Nincs unalmasabb, mint egy tökéletes személy, 
nem igaz? Gaba, mondd: nem tipikus férfiszem
lélet ez?

- Furcsa lenne, ha tipikus női szemléletet hir
detne - jegyezte meg Gabriella a meleg kályha
csempéhez támaszkodva. - Általában azt hi
szem, hogy helyes következtetésre jutottunk.

- Hát igen - mondta Robrojek. - Nincs jobb, 
mint jó társaságban vitatkozni. Ha gyakrabban 
elbeszélgetnénk így, akkor talán kitalálnánk va
lami okosat.

- Nem lehetetlen.
-Van egy ötletem - vidult fel Aniela, aki 

mindennap előállt egy ötlettel. - Alakítunk egy 
vitacsoportot. Elnevezzük KJJ-vitacsoportnak.

- Az mit jelent? - érdeklődött Robert. - In
kább legyen II-vitacsoport: Igazság és Igazsá
gosság vitacsoport.

- Ostobaság, ezek szamomra elvont fogalmak 
- bosszankodott Aniela. - KJJ lesz. Kísérleti 
Jóság Jeladás. Majd én leszeK az elnöknő.

- Nagyon ígéretes elnevezés, elnöknő -
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mondta Robrojek előzékenyen. - Most aztán 
gondolkodhatunk a működési szabályzatunkon.

- Akkor én megyek és csinálok egy kis teát - 
javasolta Gabrysia.

- Csinálj. A tea jót tesz a töprengésnek.

A teáskannától és a poharaktól az élesen felber
regő csengő szakította el Gabrysiát. Attól félt, 
hogy megint Szczepanska asszony jött, de a kü
szöbön Pawel Nowicki állt mosolyogva. Neki
dőlt az ajtófélfának, zafírkék szeme csábosan 
csillogott. Megkérdezte, nem ugrana-e fel hozzá 
Gabrysia egy kis uzsonnára. Lesz meggy, ana
nász, keksz - mindenféle finomságok. Már teg
nap meg akarta hívni Gabrysiát a házibulira, de 
olyan váratlanul rohant el. Ezután a mama 
egészsége iránt érdeklődött.

Gabriella háta mögött megjelent Aniela.
- Szia, kedves Pawelek - mondta gúnyosan.
- Ó, te vagy az? - jött zavarba Pawel.
- Én - válaszolta negédesen Aniela átkarolva 

Gabrysiát. - Mi újság Dankánál? Ő még nincs 
ott a kekszes bulin?

- Valóban nincs - vallotta be zavartan Pawel.
- Egy negyedóra múlva jön.

- Rögtön gondoltam - sajnálkozott gúnyosan 
Aniela. - Gabriella, jól nézd meg, így fest egy 
jóképű, de bátortalan ifjú. Nézd ezt a riadt te
kintetet, ezt a sápadt arcot.

- Nem mondasz újat - jelentette ki Gabriella.
- Évek óta ismerem Pawelt az iskolából.
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- Én viszont még csecsemőkorából ismerem, 
igaz, Pawelek?

- Anielka, hagyd abba - nyögte Pawel, aki 
szinte összeroskadt a bűntudattól. - Egyszerűen 
mindannyiótokat meg akartalak hívni uzsonnára.

-Ananászos kekszre? - kérdezte fagyosan 
Aniela.

- Igen. Meggyel kandírozott.
- A mama kandírozta?
- Aniela, hagyd békén!
Közben kijött a szobából Róbert is.
- Anielka, halkabban! Szólj rá, Gabriella! Ide 

hallgassatok, nekem van a legjobb ötletem. Pa
wel hozza ide a kekszet, és az ügy be van fejezve. 
A kekszet felfaljuk, és Aniela büszkeségén sem 
esett csorba.

- És... Danusia? - ingadozott még Pawel.
- Öregem, hagysz neki egy üzenetet, hogy itt 

vagy.
így is történt.
Amikor egy negyedóra múlva Borejkóékhoz 

becsöngetett Danusia, a keksznek már csak egy- 
harmada maradt meg, és a KJJ-vitacsoport lét
száma Pawellel bővült. Azonnal felvették még 
Dankát is, aztán a gyerekek szobájából átjöttek 
a Borejko család tagjai. Ekkor valóban nagyon 
vidám hangulat kerekedett, és a televízió zenéjé
re táncolni kezdtek.

így végződött a KJJ-vitacsoport első történel
mi ülése, és senki sem gondolta, hogy mindeb
ből még mi következik.



Apa becsapta az ajtót, mint máskor is, amikor 
gondolataiba merülve elindult a könyvtárba. Az 
ajtócsapódás felébresztette Gabriellát, aki elég 
éberen aludt, mert tudta, hogy már várják a napi 
teendők. Felkelt, tett néhány rogyadozó lépést, 
és amikor észrevette a lámpát, meggyújtotta, 
hogy megnézze az órát.

- Ó, jaj! Fél hét.
Gabrysia kétségbeesetten gondolt arra, hogy 

ez nehéz nap lesz. Rá maradt az egész felfordu
lás, és senkitől sem várhat segítséget. Apa csak 
négy órakor jön haza, Felicja néni meg csak 
estéfelé néz be hozzájuk. Tehát: elvinni Nutriát 
a napközibe, Dundit az óvodába, értesíteni a. 
Hajnal szövetkezetet, a mama munkahelyét be
tegségéről, aztán bevásárolni és vacsorát készíte
ni, most mindez az ő vállán nyugszik. Kizárt 
eset, hogy még az iskolába is eljusson. Bár ez 
nem is baj.

Fürgén a zuhany alá ugrott, és a rázúduló 
hideg vízsugár alatt meg valami eszébe jutott. 
Elfelejtett pénzt kérni apjától a vásárlásra. A sa
ját aprópénzéből már semmi sem maradt. Ha

Január 2.  hétfő
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pedig Idának sincs pénze, és a mama táskája is 
üres, ami ott lóg az előszobában, akkor kínos 
helyzet áll elő.

Megtörülközött, a törülközővel körülcsavarta 
magát, és beszaladt a szobába. Menet közben 
ellenőrizte a mama táskáját. Decemberi cukorje
gyet és egy kis könyvecskét talált benne: A gyo
mor- és nyombélfekély tünetei, a huszonkettedik 
oldalon a húsjeggyel megjelölve.

- Hé, Idus, ki az ágyból! - rázta fel húgát, aki 
olyan mélyen fúrta fejét a párnába, mintha át 
akarná ásni magát a matrac túlsó oldalára.

Ida megrázta vörös haját, megrándította so
vány vállát, a párnába horkantott, aztán tisztán 
és világosan azt mondta:

- Mars! - és aludt tovább.
- Kelj fel! Elkésel a suliból! - nógatta ügyetle

nül Gabriella.
Ida meg se moccant.
- Waldus telefonál! - ordította Gabrysia 

egyenesen a vörös fürtjei alól kilátszó fülébe.
Ennek volt hatása.
- Jövök, jövök! - ugrott fel Ida, és vaksin 

száguldott előre. De alig tett két lépést, nekiesett 
a törülközőbe csavart könyörtelen Gabriellának. 
- Mi ez?

- Én vagyok. Adj pénzt.
- Waldus, Waldus... - váltogatta lábát Ida, 

aztán a telefon feltételezhető irányába botorkált.
- Nincs Waldus, vicceltem. Van pénzed?
Ida tagadóan felnyögött és vissza akart ván

szorogni az ágyhoz. Gabriella a hátára csapott.
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- Ébredj, te oktondi! Apa elment, egy fillér 
nélkül hagyott itt bennünket.

- Nekem nincs egy fityingem se - nyitotta ki 
nagy nehezen dagadt szemhéját Ida.

A szemfesték és a sok újévi kencefice nyomot 
hagyott rajta. Ida allergiás volt bizonyos kozme
tikai szerekre, különösen, amikor elfelejtett 
megmosakodni lefekvés előtt. Szemhéja most is 
vérvörös és duzzadt volt. A szeme környéke 
pettyes a zöld festék maradványaitól, alig lát
szott ki a szembogara. Gabriella elhatározta, 
hogy előbb kivallatja, mielőtt a tükörbe nézne.

- Nem tudod, hová szokta tenni mama a 
pénzt?

- Honnan tudjam? - ásított bágyatagon Ida. 
- Már fel kell kelni? Még valahogy olyan sötét 
van.

- Ó, húgocskám! A szemészhez kell menned.
- Nekem? Szó sincs róla.
- Nézz a tükörbe. Aztán mosakodj meg - só

hajtott Gabriella. - Úgy gondolom, hogy ma 
nem mégy iskolába.

- A legnagyobb örömmel! - lelkendezett Ida.
De öröme nem tartott sokáig. A fürdőszobá

ból hamarosan fájdalmas, hosszú kiáltás hallat
szott.

Tehát mihez is kezdjek előbb? - latolgatta 
magában Gabriella. - Előbb Ida megy a sze
mészhez? Nem. Előbb Dundi az óvodába, aztán 
Ida a szemészhez, majd Nutria az iskolába, az
tán Ida az ágyba a borogatással, majd én a „Haj
nalba” és bevásárolni. - Túlságosan is feszített
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volt ez a munkaterv az új esztendő első délelőtt
jére.

Ida keservesen bőgött a fürdőszobában, emi
att Gabriella kénytelen volt abbahagyni a reggeli 
készítését. Képtelenség volt lecsillapítani a zo
kogó lányt, mivel éppen mára beszélte meg a 
randevút Waldussal, és hogy a találkozást tönk
rement szépsége miatt lemondja, ez a végsőkig 
elkeserítette. Gabrysiának mentő ötletként eszé
be jutott, hogy megijeszti Idát: ha bőg, még 
jobban bedagad a szeme. Ez hatott. Viszonyla
gos csend lett, amíg fel nem ébredtek a kicsik.

- Enni! - hangzott fel a pirospozsgás Dundi 
első szava.

Kiugrott az ágyból, és mezítláb, hálóingben, 
drámaian hasát fogva futott a konyhába. Utána 
rohant Nutria, sárga pizsamában, kócosan, mint 
egy ördög. Sovány arcocskája pírban égett.

- Azt álmodtam, hogy világegyetemet alkot
tam - jelentette ki jellegzetes mély hangján. - 
Isteni erő volt bennem, nekiláttam és megalkot
tam. Klassz, mi?

Mivel nem nyerte el senki érdeklődését, meg
sértődött, és bement a kádba, hogy reggeli für
dőt vegyen.

- Gabrysia - faggatózott közben Dundi fel- és 
lemászva a hokedliról. - Az őseink a marhát 
patástul, szőröstül ették meg?

- Istenkém, nem tudom - nyögte Gabriella 
kenyérvágás és tejforralás közben.

- Először levegőt teremtettem, aztán száraz
földet és tengert - üvöltötte a kádból Nutria
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vízcsobogás közben. Aztán majmot, majd a 
majomból embert.

- Itt valami nem stimmel - mondta Gabrysia 
halkan. - Olvasd el Darwint, akkor megtudod. 
Dundi, ne állj itt mezítláb!

- Gabrysia, szólj, hogy jöjjön ki a fürdőszobá
ból Nutria, mert nekem nagyon kell... Tudod...

-Akkor végezd el, kérlek, nem zavarlak - 
pancsolt Nutria a meleg fürdővízben.

- Én szégyellem, ha valaki nézi.
- Gabrysia, mondd meg Dundinak, hogy ne 

butáskodjon.
- Nem, Gabrysia, mondd meg neki, hogy jöj

jön ki a fürdőkádból!
- Dundi, Dundi, mit kell annyit teketóriázni? 

- csóválta a fejét Nutria.
- Gyere ki, gyere ki! - ugrándozott Dundi.
- Megőrjítesz! - kiáltotta Nutria, miközben 

mérgesen kikászálódott a kádból. - Hogy az em
ber még fürödni se tudjon!

- Törölközz meg rendesen - utasította Gabri
ella a konyhából. Attól tartott, hogy Nutria majd 
folytatni akarja a fürdést. - Tudod mit? - mond
ta, és szárazra dörzsölte a kicsit. - Gyorsan öl
tözz fel, vegyél papírt, ceruzát, és írd le az álmo
dat, jó?

- Leírhatom - egyezett bele Nutria cseppnyi 
töprengés után.

- Na, menjetek már ki innen! - lármázott sze
gény Dundi.

- Már megyünk. - Gabrysia hátára vette Nut- 
riát, és bevitte a szobába. - Itt a ruhád. Ugorj
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a nadrágodba, és gyorsan írj. Aztán elvisszük a 
mamának.

- Jaj de jó lesz!
- Csak gyorsan, mert rögtön reggelizünk - 

sürgette Gabrysia, idegesen pillantva órájára.
A fürdőszobában Dundi a tükör előtt állt, és 

ujjaival szeme szögletének bőrét vonta fel.
- Gabrysia, az őseinknek ferde volt a...
- Az ég szerelmére! - robbant ki Gabriella. Ez 

már sok volt az ő tűrőképességének. Megragadta 
Dundit, és a fenekére paskolt. - Indulás, öltözz! 
Mondtam, hogy ne állj itt mezítláb!

- Hát akkor mezítláb üljek? - Zokogott Dundi.
- Ne járkálj mezítláb, világos?
- Azt mondtad, hogy ne álljak...
- Megtiltom, hogy mezítláb legyél! - kiáltotta 

Gabriella.
- És az ágyban? - kérdezte félénken Patrycja, 

és könnyes szemmel nézett villámló nővérére.
Gabriellában hirtelen felébredt a szégyenér

zet.
- Ne haragudj, Dundi - dörmögte. - Gyere, 

adj egy puszit. Jól van. És most öltözz fel végre. 
A lehető leggyorsabban. Könyörgök!

Kedves mamácska! Azt álmodtam, hogy világ- 
egyetemet teremtettem. Gaba azt mondja, hogy 
írjam le neked, tehát leírom. Kedves mamácska, 
Dundi szégyellős, mondd meg neki, hogy ne 
legyen olyan buta. Gaba folyton kiabál, jobban 
szerettem, amikor te voltál itthon. Kedves vagy 
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és drága, mindenkinél drágább. Úgy szeretlek, 
mint senkit. Tudod-e, hogy a világon van végte
lenség? Amelyik azon alapul, hogy semminek 
nincs vége. Ha neked azt mondják, hogy egyszer 
minden véget ér, akkor ne hidd el nekik, mert ez 
nem igaz. Apu mondta nekem. Ha nem hiszel 
nekem, akkor próbáld kimondani a legnagyobb 
számot. Legnagyobb szám nincs, mert mindig 
hozzá lehet adni egyet. És így tovább, a végte
lenségig. Látod, hogy milyen érdekes ez?

Nutria

Kedves mama! Tizenkét óra, egyedül üldögélek 
itthon, és senkinek sincs rám szüksége, mint 
általában. Gaba elment savanyított káposztáért 
és lisztért, én meg észrevettem Nutria levelét, és 
írok hozzá. Gaba azt mondja, hogy ma nem 
megyünk mindnyájan a kórházba, főleg én nem 
mehetek, mert rettenetesen megdagadt a sze
mem, és ez izgatna és kétségbe ejtene téged (ezt 
mondja Gaba). A szemész pedig azt mondta, 
hogy egyhamar nem gyógyul meg, nem mehetek 
iskolába, mert alig látok. Gaba azt mondja, hogy 
ez Isten akarata, látod, milyen gonosz lélek! 
Örül, hogy itthon maradok, és ahelyett hogy 
magamat gyógyítanám, muszáj lesz Nutriára és 
Dundira vigyáznom. Nutriát nem vették fel a 
napközibe, mert nincs hely. Dundit pedig in
doklás nélkül nem vették fel az óvodába. Csak 
azt kiabálták Gabriellának, hogy te nem dolgo
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zol, és az óvodába furakszol, ahol különben sincs 
hely. Beiratkozás májusban van, de csak a pro
tekciós gyerekek jutnak be, mint az egyetemre. 
Azért ne aggódj, drága mama. Én vigyázok rá
juk. Egy hétig most itthon leszek, aztán lehet, 
hogy meghosszabbítják a betegszabadságot, az
után meg úgyis már szünet lesz. Különben biz
tos, hogy hamarosan te is hazajössz. Gaba zsar
nokoskodik rajtunk, egyszerűen rettenetes, de 
ne aggódj, mama, természetesen ezt ő a mi érde
künkben csinálja. Bár nem tudom, hogy valójá
ban mi a jó számunkra a krumplipucolásban. 
Megparancsolta, hogy pucoljak krumplit, bár 
tudja, hogy teljesen vak vagyok. Azaz nem egé
szen, de részben. Ebédre ma burgonyás lángos 
lesz, mert kevés a pénzünk. De ne aggódj, ma
ma, mert Gaba először az antikváriumba ment. 
Én rendes gyerek vagyok, mint mindig.

Csókol - a te Idád

Kedves mama, ha már a két vörös lány ennyit 
írt, én is írok hozzá néhány sort, azért is, mert 
apa csak egyedül megy be hozzád a kórházba. 
Azt mondja, hogy másodszor már nem tudna 
olyan stresszt elviselni - tegnap egész idő alatt 
attól félt, hogy Dundi még képes, és felugrik a 
hasadra. Zselét küldök neked, amit burgonya
lisztből csináltam, és almaléből, kevéske cukor
ral. Ezt nyugodtan megeheted, a receptet a te 
füzetedből vettem. Apa azt mondja, hogy ott
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biztosan mindened megvan, ami kell, de én úgy 
gondolom, hogy jólesik majd enned egy kis ha
zait is, még ha olyan kétségbevonható minőségű 
is, mint az én zselém.

Ügyet se vess Ida badarságaira, ez az őrült 
úgy viselkedik, mint egy vak nyomorék. Erről 
szó sincs, egyszerűen nagyon érzékeny a bőre 
valamelyik kenőcsre, és világos, hogy nem a 
szeme dagadt meg, hanem a szemhéja. Ha nem 
lenne a másik oldalon Nutria kedves levele, Ida 
ostobaságait kidobnám. Ne törődj vele. Isme
red, hogy milyen hajlamos a túlzásokra. Kijelen
tem azt is, hogy az ebéd mégis jól sikerült, pedig 
először csináltam krumplis lángost. Aztán meg
jött apa, bevásárolt, és bőséges uzsonnát ettünk. 
Az életet úgy-ahogy megszerveztük, tehát látod, 
hogy nincs ok aggodalomra. Betegeskedj nyu
godtan. Vagyis hogy gyógyulj nyugodtan, mert 
itthon minden rendben lesz.

Ölel Gaba

Mama. Itt Patrycja. Én írok. Mama. ABC- 
DEF GHIJKLMNOPRS SZTU V YZ. Ez az 
ábécé. Dundi.

Mamuska, írtam neked még egy mesét. Ennek 
a mesének a címe: 6100 című mese.

Az egyes felkiáltott - én nagyobb vagyok a 
hatosnál!

Én meg idősebb vagyok - szólt közbe a százas.
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- No, csak nem gondoljátok, hogy fiatalabb va
gyok az egyesnél?

Én nullás vagyok! Nullás. Ne avatkozz bele! 
Ítéljen a millió, minek ez a veszekedés, a vé

gén úgyis elmerülünk a végtelenségben!

Szia - Nutria

Most Patrycja ír, mert megirigyelte Nutriát, 
komolyan nem tudom, apa mikor tud elindulni.

Gaba

Mama. A kacsa szeret úszni. Ostoba kacsa, mert 
elmerül. Szió.

Kedves mama, felhasználom az alkalmat, hogy 
ez a szörnyeteg Gaba kiment a konyhába, hogy 
kiöntse azt az undorító zselét az üvegbe, és gyor
san írok. Először, miért mondja, hogy hazudok 
a szememről. Én jobban tudom, hogy érzem 
magamat. Aztán meg kell neked mondanom, 
hogy Gabriella abban a sárga ruhában két fiút is 
elcsábított, az egyik vörös, a másik csinos barna. 
Pawelnek hívják, a mi házunkban lakik. S még
hozzá tegnap délután jött még egy harmadik, 
olyan magas, szürke szemű. Találkoztam vele, 
amikor szénért mentem, mert természetesen en
gem csak erre használnak. Úgy döntöttem, hogy
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zavarba hozom, Gabriellának biztos úgyis sok 
ennyi fiú, és azt mondtam a srácnak, hogy a 
nővérem most foglalt, mert itt van a vőlegénye. 
Erre a magas zavarba jött és elment. Most nem 
tudom: jól tettem-e? Mama, ha Gabriella erről 
megtudna valamit, és szólna, akkor magyarázd 
meg neki, jó? Én, komolyan, csak meg akartam 
kímélni a kellemetlenségtől. De ismered Gabát, 
ő olyan brutális, hogy nem érti meg az én nemes 
szándékomat. Jaj, apa már felöltözött, azt kiált
ja, hogy adjam oda a levelet és a zselét. Rögtön 
leragasztom a borítékot.

Szevasz - Ida



Január 7. szombat

Szabad szombat van...
Gabrysia rögtön ráeszmélt erre a szomorú tény
re, amint felébredt. Felkelt, és az ágy mellett 
légzésgyakorlatokat végzett. A tizenkettediknél 
tartott, húsz gyakorlat volt előirányozva. A gond 
azonban elvette a kedvét a további be- és kilég
zéstől. Szabad szombat - tehát két böjti nap, 
mert tegnap elfelejtettek elegendő élelmiszert 
vásárolni. A helyzet reménytelen volt. Az üzle
teket tizenegykor bezárják, hogy az eladóknak is 
legyen szabad szombatjuk, tehát aki nem vásá
rolt kenyeret, tejet, zöldséget és húst tizenegy 
óráig, csak egyetlen reménye lehet: elmenni ké
sőbb az ügyeletes önkiszolgálóba, és legalább 
másfél órát sorban állni a legkisebb remény nél
kül, hogy bármit is kap.

Gabrysia azon törte a fejét, nem tudna-e le- 
ugorni vásárolni, mielőtt még iskolába megy, de 
sajnálta rá az időt. Az iskolában bejelentették, 
hogy fizikából ma röpdoli lesz. Pieróg igazgató- 
helyettes azzal fenyegetőzött, hogy ha a Borejko 
lány nem jelenik meg, s a dolgozattal nem javít 
az elégtelenjén, akkor az kerül be a bizonyítvá- 
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nyába. Így aztán Gabrysiának el kellett mennie, 
és az is természetes, hogy most minden percét 
ki kell használnia az anyag ismétlésére.

Bevásárolni apa megy.
Valahogy majd csak lesz - gondolta Gabrysia, 

megpróbált bizakodni. De lelke mélyén a vere
ség megsemmisítő érzése növekedett. Ez a bevá
sárlási gond rossz előjel volt. Az iskolai dolgozat 
biztosan nem sikerül. Gyűlölte a fizikát, először 
is, mert Pieróg kövér volt és kiállhatatlan, nem 
kedvelte a sportolókat, másodszor, mert nem 
értette azt a sok badarságot. Sokszor tűnődött 
rajta, mi az ördögnek kell neki ezekkel az elvont 
dolgokkal foglalkozni, amelyekre - érdeklődését 
tekintve - soha az életben nem lesz szüksége. 
Már rég elhatározta, hogy az érettségi utáni első 
napon kimegy az erdőbe, és elégeti az összes 
füzetét, jegyzetét és a fizikakönyvét. És csak 
akkor fogja magát igazán felnőttnek érezni.

Miért nem lehet minden órát Dmuchawieccel 
tartani? - gondolta keserűen. Meggyújtotta a 
gázt a tej alatt, és kiöblítette az üveget. Dmucha- 
wiec kedves, rendes ember. A lengyel irodalom 
tanáránál gyűjtötte össze Gabrysia a legtöbb 
ötöst és dicséretet. Legkevésbé a fizikát szerette. 
Végül is igyekezett uralkodni balsejtelmén, 
gyorsan elkészítette mindenki számára a regge
lit, és a konyhaasztal mellé ült a tankönyvvel és 
a füzettel.

De nem ment a tanulás.
Gabriellát elfogta a pánik, úgy érezte, hogy 

üres a feje. Semmiféle ismeretet nem képes be
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fogadni. Amikor megpróbálta megoldani az első 
feladatot, leblokkolt, és semmit nem tudott fel
fogni.

Jobb, ha nem is megyek be az iskolába - gon
dolta kétségbeesve. - Biztos, hogy tök egyes 
lenne a dolim.

Nem segített rajta a magas kalóriatartalmú 
reggeli sem. Feje nehéz volt, mint a kősó.

Lelki támaszt keresve ment be az apja szobá
jába.

-Apa...
- Hm? - ébredt fel apja.
- Nem kelsz még fel?
- Nem. Ma szabad szombat van.
- Apu, tudod mit?
-Hm?
- Rögtön indulok az iskolába.
- Helyes - nyögte apa. - Menjél csak.
- Elfelejtettem tegnap két napra bevásárolni.
- Értem. Engedj aludni, jó?
-Mindjárt. Apa, képzeld, ma dolgozatot

írunk.
- Igen - mondta apa fakó arccal. - Ez ilyenkor 

így szokott lenni. Közeledik a bizonyítványosz
tás.

Szerette Gabrysiát, és szeretett volna valami 
érdeklődést mutatni iránta, de ugyanakkor ke
gyetlenül álmos volt, így csak rápillantott, és a 
feje visszacsúszott a párnára.
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Gabrysia csengetés előtt, majdnem az utolsó 
pillanatban esett be a fizikai tanterembe. Pieróg 
szerint dolgozatot első órán kell írni - ő biztosan 
hajnali négykor szokott felébredni, és nyolc órá
ra már nyomát sem érzi az álmosságnak.

A tanár rögtön Gabrysia után lépett be a te
rembe, mintha a pillanat komolyságát gömböly- 
ded alakjával akarná nyomatékossá tenni.

- Teljesen üres a fejem - súgta Gabrysia pad
társának, Cesia Zaknak.

De nála sem talált megértésre, mert Cesia 
szerelmes volt - egyébként nem reménytelenül 
- Jurek Hajdukba, aki a legjobb fizikás az egész 
gimnáziumban.

Talán sikerül lemásolnom - gondolta Gabry
sia egyre reménytelenebbül. Rossz előérzet gyö
törte. Pieróg éppen csoportokra osztotta fel az 
osztályt. A másolás így teljesen lehetetlenné 
vált.

Ó, Istenem - gondolta Gabrysia izzadt kezét 
tördelve a pad alatt. - Kérlek, találj ki valamit. 
Ha nem lesz dolgozatírás, esküszöm, hogy egész 
évben nem is nézek a csokoládéra.

Pieróg merőn figyelte a suttogó tanulókat, és 
szólt, hogy gyújtsák meg a villanyt. Majd döngő 
léptekkel odament a táblához, és valami rettene
tes vektorokat meg ábrákat kezdett rajzolni rá. 
Ebben a pillanatban kopogtak az ajtón, az igaz
gató titkárnője lépett be a tanterembe.

Gabriella megdermedt.
Két évig - gondolta villámgyorsan - se csoko

ládét, se narancsot! - Nem volt túlságosan szigo-
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rú ez az eskü, mert a Borejko család otthonában 
nem sok csokoládét és narancsot láttak. De még
is...

- Tanár úr, osztálylátogatás - súgta rémülten 
a titkárnő.

-Dolgozatírás van - vágott mogorva arcot 
Pieróg.

- Az oktatási osztálytól jöttek.
- Akkor mit csináljak?
- Az igazgató úr kéri, hogy tartson bemutató 

órát.
Pieróg elvörösödött, mint egy gutaütéses.
- Miért nem értesítettek korábban? - sziszeg

te, diszkréten hátat fordítva az osztálynak, ame
lyen örömteli moraj futott végig.

A titkárnő még suttogott valamit elvörösödve, 
a tanár nagy szemeket meresztett, és legyintett. 
A tanulók ebből az arcjátékból arra következtet
tek, hogy fontos dologról van szó, valahol az 
iskolai hatóságok fölött jeges szél fúj, és ennek 
köszönhető, hogy a nebulók ezen a napon még 
megússzák a dolgot. Pieróg kénytelen volt tömö
ren elmagyarázni az anyagot, és a számonkérésre 
csak a következő héten kerül sor. Ó, szabadság! 
Ó, boldogság!

Gabrysiában rögtön felengedett a feszültség, 
amikor a titkárnő apró lépteivel kitipegett a tan
teremből. Most, hogy rövid idő alatt ennyi vál
tozás történt, a lány agya kitisztult, egyszerre 
minden megvilágosodott, és az elraktározott tu
dás felszínre jött. Amikor a látogatók beléptek az 
osztályba, Gabriella Borejko sugárzó tekintete. 
114



rögtön megtetszett Pierógnak. Nem hitt a saját 
szemének, azonnal megállapította, hogy aki any- 
nyira örül a látogatásnak, biztosan nem fél, hogy 
őt szólítják fel. Két okból: vagy nem tud semmit, 
és bízik benne, hogy őt úgysem szólítják fel, 
vagy tud, és várja a feleltetést. Pieróg ezt fontol
gatta magában, és elhatározta, hogy vállalja a 
kockázatot. Mivel először a kedvencével, re
ménységével, büszkeségével, Jurek Hajdukkal 
kérkedett, aztán Pawel Nowackit kérdezgette, 
aki csaknem olyan jó volt, mint Hajduk, már 
azzal sem veszít a tekintélyéből, ha Gabriella 
nem szerepel jól. Kihívta felelni, és a lány teljes 
fesztelenséggel és magabiztossággal válaszolt 
minden kérdésére. Igaz, hogy a megfontolt Pie
róg a szakfelügyelő jelenlétében mindenesetre 
kissé lejjebb szállította az igényét, de bárhogyan 
is vesszük, a lány felelete kitűnően sikerült. Pie
róg kénytelen volt jelest adni rá. Ez volt hosszú 
évek óta Gabriella első ötöse fizikából. Osztály- 
társnői rámosolyogtak, a fiúk felemelték hüvelyk
ujjukat, Danka és Pawel csendben tapsoltak a 
pad alatt.

Ez a rendkívüli siker feldobta Gabriellát. Pie
róg kugligolyófejét nézegette, amint a napló fölé 
hajlik, s olyan érzése volt, hogy szereti ezt a 
derék embert, és eltöprengett azon, vajon miért 
tűnt neki eddig olyan ellenszenvesnek. Elhatá
rozta, hogy akkor sem felejti el ezt a mai meleg 
hálaérzetet tanára iránt, ha majd megkapja a 
várható elégtelent a dolgozatára. Pieróg felemel
te tekintetét a naplóról, és bozontos szemöldökét



mozgatva Gabriellára nézett. Mintha halvány 
mosoly jelent volna meg szája szögletében.

És ha jól megírom a dolgozatot is? - villant át 
Gabriella agyán a merész gondolat.

A harmadik óra lengyel irodalom volt - Dmu
chawieccel. Az ősz hajú, kócos, gúnyos moso- 
lyú, szelíd tekintetű, vastag szemüveges, jólelkű 
idős úr a III/B osztályfőnöke volt. Az iskolában 
híres volt egyéni ötleteiről és eredetien vezetett 
óráiról. Az ő óráján senki sem unatkozott. 
A III/B osztályba főként lányok jártak, és Gab
riella még az első évben alaposan lekáderezte az 
osztályfőnököt. A felsősök lelkes véleményt 
mondtak róla: „cseppet sem ideges”, „megvéd 
a diri előtt, egyest nem ír be”, „nem unalmas”, 
„nem szekál”, mint egy „liberális uralkodó” stb. 
A tanulók a legnagyobb elismeréssel a „liberális 
uralkodónak” adóztak. Ezek közül is kiemelke
dett, mivel nemcsak liberális volt, hanem em
berséges is, aki a legkevésbé sem „uralkodó” 
természet. Éppen ezért a III/B-sek, akiknek az 
első évtől osztályfőnöke volt, joggal tartották 
magukat a sors kiválasztottjainak.

- Üdvözlök mindenkit - mondta Dmuchawi
ec, az asztalfiókban kotorászva. - Nincs itt az 
osztálynapló?

Soha nem gondolt arra, hogy a naplót vissza 
kell vinni a tanáriba, és hogy neki kell magával 
hoznia a saját órájára. Ezért gyakran és a többi 
tanár felháborodására, valamelyik diákot küldte 
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érte, aki nyugodtan megnézhette, sőt kissé ka- 
pirgálhatott is benne, hogy finomítson az osz
tályzatokon.

Amikor a napló körüli vita elcsendesedett, 
Dmuchawiec megkezdte az óráját.

Először is a dolgozat jegyeit olvasta fel. Ezek, 
mint általában, jók voltak, mert ebben az osztály
ban mindenki szerette Dmuchawiec tantárgyát. 
A tanár tömören, világosan és humorosan ma
gyarázott. Amint észrevette, hogy lankad a fi
gyelem, még jobban lerövidítette mondandóját. 
Végül kiosztotta a füzeteket, és néhány perc 
múlva, amíg a titkos noteszében lapozgatott, 
udvariasan érdeklődött, hogy a tanulók befejez
ték-e már az ötösök fölötti örömüket. Az igenlő 
válasz után kérte, hogy tegyék el a füzetet, majd 
felállt, és le s fel kezdett sétálni az osztályban.

- Együttérzés - szólalt meg hirtelen megállva.
- Az osztály abban a pillanatban elcsendesedett.
- Ki magyarázza meg, hogy mit jelent ez?

- Én! - mondta az első padban ülő kövér Da- 
rek. - Szánalom.

Dmuchawiec prüszkölt.
-Meggondolatlan vagy, fiam - mondta. - 

A szánalom az nem együttérzés. Figyeljetek e 
két szó közötti hangulati s érzelmi különbségre. 
Melyiknek van pejoratív árnyalata?

- Az együttérzésnek - vágták rá néhányan.
- Mindkettőnek - mondták mások. 
Dmuchawiec nem ilyen választ várt. Őszintén

megdöbbent.
- Egy pillanat. Hogyhogy? - kérdezte. - Azt



hiszem, én ezt rosszul értettem. Magyarázzátok 
meg rögtön - kérte.

Senki nem jelentkezett.
- Darek! No, mondd csak, barátom - vereget

te meg Dmuchawiec a kövér fiú lapockáját.
- Hát... - kezdte Darek. - Mert az együttér

zés az olyan, mint az irgalom... könyörület, ez 
olyan női dolog. Érzelgős.

- Érzelgős és női dolog - dörmögte a tanár. - 
Halljam a további magyarázatot.

A diákok azonban sokkal cselesebbek voltak, 
mint ahogy a pedagógus elképzelte. Darek meg
ismételte a szavakat, és a Dmuchawiec arcán 
megjelenő aggódó kifejezés láttán a gyerekek 
tudták, hogy nem ilyen feleletet várt. Csend lett, 
mert senki sem akart jelentkezni.

- Az ördög vigye el! - mondta Dmuchawiec, 
kivett a zsebéből egy csomag cigarettát, egyet a 
szájába dugott, de azonnal meggondolta magát. 
- Mi történik itt? A ti felfogásotok változott 
meg, vagy én nem értem, mit akartok mondani? 
Ez volna a jele, hogy rohamosan öregszem?

Tapintatos tiltakozás zúgott végig az osztá
lyon.

- Gyerekek! - mondta a tanár. - Véleménye
tek szerint a részvét miért helytelen? Vélemé
nyetek szerint miért nevetséges a felebarátnak 
nyújtott segítség? Miért nem szégyenkezik senki 
az agresszió és a brutalitás miatt, és miért hozza 
zavarba a saját jósága? Nem gondoljátok, hogy 
itt valami a feje tetején áll? Közületek ketten, 
nem akarok nevet említeni, tegnap az utcake- 
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reszteződésben álltak, mellettük egy idős asz- 
szony félt átmenni az úttesten. Távolról figyel
tem. Mai beszélgetésünk témáját innen vettem. 
Az idős asszony végül az egyik fiúhoz fordult, és 
az átvezette. De látszott, hogy szégyenkezett, 
amiért megtette, hogy mormogott magában, mi
közben visszatért a társához. Azt kérdezem: mi
ért? Miért szégyenkeztek az együttérzés miatt? 
Együtt-érzés. Tessék elgondolkodni e kifejezés 
etimológiáján.

Az osztályban döbbenetes csend volt.
Cesia Zak felállt.
- Félünk az együttérzéstől - mondta. - Kö

röttünk az emberek agresszívek. Ha egy lépést 
teszünk feléjük, ők dühvei válaszolnak. - Bi
zonytalan tekintetet vetett Dmuchawiecre. - 
Egyszerűen félünk, hogy fel ne lökjenek ben
nünket.

- Nevetséges - mondta Dmuchawiec. - Fel
löknek benneteket, no és akkor mi van? Én ettől 
nem félnék.

- Cesiának igaza van, tanár úr kérem - mond
ta gyorsan Beata Kowalczuk. - Én például félek 
az emberektől, a mama mindig azt ismételgeti 
nekem, hogy legyek óvatos. Mert az emberek, 
tanár úr kérem, rögtön megérzik, hogy ki a lágy
szívű, és rögtön kihasználják...

Egy mutáló hangú fiú titokzatos arccal megje
gyezte, hogy Beata valóban lágy, és azt rögtön 
meg lehet érezni - persze az egész osztály neve
tett.

Dmuchawiec is mosolygott a társaság kedvé-



ért, aztán kivette a csomag cigarettáját, és ismét 
visszatette.

- Féltek az emberektől - dünnyögte. - Nos, 
ez az egyik oldala az ügynek. Tudjátok-e, hogy 
az állatok gyakran félelmükben támadnak? 
Ahogy egy nagyszerű író írta: „Rossz emberek 
azok, akik azt gondolják, hogy a világ rossz, és 
mindenki rossz körötte. És rosszat tesznek, gon
dolva, hogy mások rossz cselekedetétől védekez
nek. ”

A magas, pattanásos arcú Wojtek jelentkezett. 
Most vörös volt, és verítékben úszott a megille- 
tődéstől.

- Én... én is így gondolom, tanár úr. Én pél
dául szabályosan agresszív vagyok a félelemtől.

Az osztályban kirobbant a nevetés.
Dmuchawiec megengedte a tanulóknak, hogy 

szabadjára engedjék indulataikat, ezt az időt 
használta ki, hogy az ablak felé sétáljon.

- Wojtek - mondta végül, amikor a nevetés 
elhalkult. - Akartál még valamit mondani?

- Noos, igeen - motyogta a diák zavartan. - 
A tanár úr tudja, hogy én azt az idős nénit... Azt 
akarom mondani, hogy én egyszerűen nem vet
tem észre, ahogy ott álltunk Lucekkel. A meccs
ről beszélgettünk, tehát ne gondolja a tanár úr, 
hogy én azt... mert én ilyen helyzetben általában 
segítek.

- Rendben van, persze, persze - veregette 
vállon Dmuchawiec. - Ne rólad beszéljünk. 
Most az általános helyzetet próbáljuk megvilá
gítani. Szeretne még valaki mondani valamit?
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- Én - jelentkezett Lucek, Wojtek padszom- 
szédja. - Én még arról a dologról, amit az az író 
mondott. Ami a rossz embereket illeti.

- Nos, halljuk.
- Annak az írónak nincs igaza - állapította 

meg Lucek határozottan. - Véleményem szerint 
rossz emberek azok, akik másokat megkárosítva 
előnyt biztosítanak a maguk számára. Az ilyen 
rossz embereknek egyáltalán nem kell azt hinni
ük, hogy mások rosszak. Ők azt is gondolhatják, 
hogy mások jók, de ostobák, és ők egyszerűen 
csak vagányabbak náluk. Érti, tanár úr?

Dmuchawiec hirtelen szívből felkacagott, és 
kézen fogta Luceket. A fiú keze nem volt túlsá
gosan tiszta, körmei letöredezettek, ujjain sárgás 
foltot hagytak az iskolai vécében elszívott ciga
retták.

- Persze - mondta. - Értem, nagyon is értem, 
és köszönöm a mai leckét. Az örök értékek, mint 
kiderült, nem halnak ki ok nélkül. Igen. Ha 
ennek a hasonlatnak nem lenne negatív kicsen
gése, emlékeztettem volna a hidra példájára, 
amelyiknek állandóan kinő a levágott feje a leg
váratlanabb helyen. Újra meggyőződhettem ar
ról, hogy a jó elpusztíthatatlan. - Elengedte vég
re Lucek kezét; a fiú egyik lábáról a másikra állt, 
és sűrűn pislogott, mert furcsán érezte magát a 
tanára testközelségében. - Nos, most lássuk a 
házi feladatot. „Az együttérzés motívuma leg
kedvesebb könyveimben. ” Kimerítő és őszinte 
válaszra számítok. A holnapi viszontlátásig, már 
csöngetnek.
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Csodálatos szabad szombat volt ez.
Mindazon túl, ami délig történt, délután még 
egy nagy jelentőségű esemény zajlott le: Felicja 
néni mentőként érkezett. Borejkóék ebédjét 
megpillantva kijelentette, hogy tovább nem fog
ja nézni, hogy az anyjuktól megfosztott gyerekek 
indiai csontvázzá változzanak. Mától, mondta, ő 
fog főzni ebédet - esténként. Mert nem tudna a 
szemébe nézni annak a szerencsétlen Milkának, 
amikor majd hazatér a kórházból. Ezután egy 
határozott mozdulattal serpenyőt tett a gázra, és 
hagymás rostonsültet készített. Desszertnek va
níliás krémet tálalt körtekompóttal. Elhatározta 
azt is, hogy rendet csinál a konyhában, mert ami 
ott van jelenleg, az Augiász istállójára emlékez
teti.

Gabrysiának így nem kellett másról gondos
kodnia, csak saját rendes délutáni öltözetéről. 
Aniela hívta meg, aki éppen most töltötte be 
tizenhatodik évét, és ezt a „fájdalmas” évfor
dulót baráti körben szándékozott megünnepel
ni. Hivatalos volt: Gabrysia, a nyomdászok kö
zül Joanna és Robrojek. Pyziak elfogadta Aniela 
meghívását, de senki sem számított a megjelené
sére. Néhány napja hiányzott az iskolából. Gab
rysia még a pénteki edzésen sem látta. A gondo
lat, hogy a lopott csók kedvelője ma nem jön 
el Anielához, Gabrysiának megkönnyebbülést 
okozott, akárcsak pénteken a tornateremben. 
Nem bírta volna elviselni a tolakodó és szemte
len mosolyú fiú jelenlétét az után, ami szilvesz
terkor a sötétben történt.
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A nagylány elzavarta állandóan körülötte 
nyüzsgő húgait, akik folyvást zaklatták valami
ért. Végül is Gabrysia fehér blúzba, iskolai szok
nyába és szürke pulóverbe öltözött.

Negyedóra múlva csöngettek.
Joanna jött érte.
- Na, gyerünk már! - mondta, kigombolva 

szép, kockás, puha kabátját, és megmutatta leg
újabb divatú, gloknis, hosszú, olajzöld színű 
szoknyáját, denevérujjas, bolyhos pulóverét és 
csodálatos, nyugatról származó csizmáját.

- A föld színei ebben a szezonban kötelezőek 
- jelentette ki.

-Nem érdekelnek a föld színei - morogta 
Gabriella.

Nutria és Dundi felfigyeltek, és hangos kacaj
ra fakadtak.

- Engem sem érdekelnek a föld színei! - siví- 
tozta elragadtatva Nutria.

Gabrysia is elnevette magát. Joanna viszont, 
akinek szemében megsértették a világ divatdik
tátorainak alkotó szellemét, fagyos arckifejezés
sel adta tudtul, mi a véleménye az ilyen faragat
lan társaságról.

- Öltözz át végre, és gyerünk! - mondta Gab
riellának.

- Minek öltözzek át? Így megyek.
- Ebben a ruhában? - kérdezte Joanna csodál

kozva.
- Miért? Nem jó?
- Gaba, ne vacakolj már! Mért vagy te olyan 

különc? Hiszen nem május elsejei felvonulásra
123



megyünk. Vegyél magadra valami emberi öltö
zéket.

A négy Borejko nővér egymásra nézett és bó
logatott.

- Divatosan kellene öltözködnöd - próbálta 
rábeszélni Joanna. - Divatosan, ha nem is kirí
vóan.

- Minek? - kérdezte Gabriella röviden és tö
mören.

- Minek? - Joanna egy másodperc töredékéig 
olyan arcot vágott, mint aki elvesztette a pénz
tárkulcsot. - Hogyhogy minek? Nos... hogy ki
emelkedj a tömegből.

- Én így is kiemelkedem. Sokkal magasabb 
vagyok, mint az átlag.

Joanna még mindig nem nyerte vissza lelki 
egyensúlyát.

- Nem, várj, mert rosszul mondtam. Divatos
nak kellene lenned, hogy ne tűnj ki más lányok 
közül.

- Akkor tehát most kitűnök? - kérdezte Gab- 
rysia, leplezve, hogy ez a megjegyzés kínosan 
érintette.

-Nos, igen, mert ki öltözik manapság így? 
A szoknyád túl rövid és egyáltalán...

- Joanna, én különc vagyok - mondta Gabri
ella felvéve gumicsizmáját, amely nem volt szép, 
de olcsó. - Eszem ágában sincs vakon utánozni 
valamelyik féleszű párizsi divatdiktátort. Saját 
divatot szándékozom bevezetni, legalábbis itt, 
Poznanban. Rövid, sötétkék rakott szoknyát, fe
hér blúzt, szürke pulóvert, gumicsizmát. Töké
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letes ízlés. Elég, ha ezt meggyőződéssel, bátran 
viselem, és egy hét múlva már szaporodni fog
nak az utcán a majmolok. Ó, és tökfödőnek itt 
van apa kalapja. No, nézd, milyen nagyszerű, 
széles karimájú. Olyan vagyok benne, mint 
Clark Gabié.

- Ugye tréfálsz? - aggódott Joanna.
- Dehogyis!
- Te csakugyan ebben a kalapban akarsz el

jönni?
- Persze hogy ebben, őrült jó.
- Gaba! Én csakugyan... nem is tudom, mit 

mondjak.
- Legjobb, ha nem mondasz semmit - taná

csolta Gabrysia, és háta mögött öklével megfe
nyegette a nevetéstől pukkadozó húgait. - 
Mondd, mit vettél Anielának?

- Parfümöt. És te?
- Könyvet - mormogta Gabriella, akit na

gyon lefoglalt szoknyájának kefélése, amelyen az 
egyik húgocskának a keze nyoma valami fehér 
foltot hagyott. - Dundi, megetted az egész por
cukrot?

- Neeem - mondta Dundi. - Én csak... 
eeeej... az ablakpárkányra szórtam a madarak
nak.

- Szeretik? - kérdezte ironikusan Gabrysia.
- Hááát, nem. Mind kiköpdöste.
- Meg kellett volna nekik mondani, hogy a 

cukrot jegyre adják - dörmögte Gabriella, és 
felvette a kabátot. - És ezt te se felejtsd el,
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kedvesem. Igen. Nos, most pedig vessünk egy 
tekintetet a tükörbe, majd egy könnyed mozdu
lattal a kalapot kissé félrevágjuk, és indulás. 
Gyerünk, Joaska!

Joanna egész úton zavarban volt. Tipegett az 
egyenes, büszke tartású Gabriella mellett, aki 
olyan természetesen és olyan szabadon viselte 
apja kalapját, mintha neki készült volna. Unoka
húga megpróbálta ugyan rábeszélni, hogy vegye 
le azt a rondaságot a fejéről, és ne csináljon 
magából bohócot, de hiába. Gabriella annyira 
felvidult, hogy néhányszor kalaplevéve köszönt 
ismeretlen járókelőknek is. Joanna legnagyobb 
csodálkozására senki sem mutogatott ujjal Gab
riellára. Néhányan mosolyogtak, de ez a mosoly 
szimpátiát fejezett ki a szép, pirospozsgás, vi
dám lány iránt, aki szombat délután bohóckodik 
egy kicsit, mert ilyen kedve van. Akárhogyan 
vesszük is, Joanna kínszenvedése nem tartott 
sokáig.

Szerencsére Aniela nagyon közel lakott a Roose- 
velt utcához.

A néhány házból álló utcában, az úgynevezett 
Színpad térnél állt a kis sötétszürke villa, amely
nek beépített padlásterén Aniela bérelt egy 
manzárdszobát. Nagybátyja, Kowalik doktor 
ugyancsak ott lakott a feleségével és gyermekei
vel. Itt éltek évek óta bérelt szoba-konyhás, für
dőszobás lakásban.

Mindezt Joanna mesélte el, amikor Gabrysiá-
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val a bejárati ajtó előtti körfolyosón álldogáltak. 
Csengetés után sokáig semmi sem történt, aztán 
sivítást lehetett hallani, majd a facipő távoli ko
pogását: valaki lefutott a sok-sok lépcsőn. Végre 
kinyílt az ajtó, a küszöbön megjelent a ragyogó 
arcú Aniela; megcsókolta Gabrysiát és Joannát, 
és behúzta őket a hallba. Itt ránézett Gabrysiára, 
aztán Joannára, és egyetlen pillanat alatt felfo
gott, megértett mindent. Komolyan gratulált 
barátnőjének a szép, új kalapjához. Megjátszotta 
a csodálkozót, amikor Gabrysia átadta neki a 
kalapot, végül a saját fejére tette, és kijelentette, 
hogy holnap rögtön vesz egy ugyanilyet, amivel 
teljesen levette lábáról Gabriellát, és kétségbe
esésbe kergette szegény Joannát.

Aniela a kis halion át felvezette a lányokat a 
padlásszobába. Itt, bal oldalon volt Aniela szo
bája, a jobb oldalon Kowalikék konyhája. Ko
walik néni vidám, kövérkés szőke asszony, sür- 
gött-forgott bent, és el-elhessegette két rakon
cátlan gyermekét. Aniela bemutatta barátnőit, 
majd a szobájába vezette őket.

Tulajdonképpen nem is szoba volt ez, hanem 
egy keskeny, szűk zug, amelyben nehezen fért el 
a bútor: egy régi divatú pamlag, fehérneműs 
szekrény és egy ruhafogas. Aniela kuckójának a 
szűkösség ellenére megvolt a maga egyéni és 
mulatságos stílusa. Bolondos, mulatságos és 
fesztelen volt itt minden. Láthatóan egyetlen 
tárgynak sem volt állandó helye: egész halom 
könyv, folyóirat, fénykép, plakát, csomó csere
pes virág, futó- és virágzó növények, aztán a
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legkülönfélébb mütyürkék, papírmadarak és vi
rágok lógtak le a lámpáról, szétszórtan a falakra 
akasztva és az ajtóra tűzve - mindez azt tükrözte, 
hogy a szoba lakója intenzíven él, dolgozik és 
szórakozik.

Középen egy kis asztalon csodálatos mákos 
torta díszelgett, mellette egy parányi széken ült 
kétrét görnyedve Robrojek. Kipirult és megha
tódott volt a boldogságtól. Egy zöld bögréből 
teát ivott, és szüntelenül veszegetett a tálról egy 
kis krémes-csokoládés süteményt.

- Ó, komolyan mondom, nagyon kegyes hoz
zám a sors - jelentette ki elégedetten Aniela, 
amikor már megnézte az átadott ajándékokat.

Megköszönte, megölelte Gabrysiát, Joannát, 
aztán leültette és ellátta őket tányérral, csészé
vel, kiskanállal.

- Egy hónappal ezelőtt nem gondoltam volna, 
hogy három barátom is lesz a születésnapomon. 
Biztos voltam, hogy engem soha senki nem sze
ret meg.

A tiltakozó kórus hatására heves örömét kife
jezve folytatta:

- Szerettem volna, ha eljön még Cesia és Haj
duk, de ma nem tudnak. Holnap jönnek.

- Pyziak beteg, ugye? - szólt közbe Joanna 
megigazítva szép szoknyájának ráncait.

Gabriella önkéntelenül is elköhintette magát, 
mintha valami a torkán akadt volna. Remélte, 
hogy senki nem hozza összefüggésbe a köhintést 
a szilveszteri estével. Robrojek rámosolygott, és 
javasolta, hogy végre gyújtsák meg a kis gyertyá-
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kat az ünnepi tortán. Kijelentette, hogy ő fogja 
elfújni. A többiek tiltakoztak, és azt mondták 
Robertnek, hogy inkább a saját tortáján fújja el 
a gyertyákat. Ez a nap Anielkáé.

Aniela meggyújtotta a csodálatos, habos, kré- 
mes, mandulával díszített tortán a tizenhat gyer
tyát. Közben elmesélte, hogy a remekmű a nagy
nénje születésnapi ajándéka. Ez a megjegyzés 
arra ösztökélte Joannát, hogy tájékoztassa a tár
saságot, milyen fejedelmi cukrászsütemények 
kerültek már ki az ő keze alól. Robrojek és Anie
la kifejezték őszinte csodálatukat, Gabrysia pe
dig megfogadta magában, hogy ezentúl ő is el
mélyed majd a konyhaművészetben, egyébként 
kisebbrendűségi komplexusa lesz unokatestvé
rével szemben.

Aniela elnézést kért vendégeitől a szűkös hely 
miatt, aztán nekilendült, és egy hatalmas fújás
sal egyszerre eloltotta mind a tizenhat gyertyát.

Elénekelték neki a „Száz évig éljen” című 
születésnapi dalt, és felszeletelték a tortát. A há
zikisasszony hatalmas szeleteket rakott vendégei 
tányérjára, vidáman és vékony hangon dúdolga- 
tott, miközben ujjairól a krémet nyalogatta.

Nem sokkal ezután, két harapás között a KJJ- 
csoportról kezdtek beszélgetni, a mit sem értő 
Joannának megmagyarázták a szövetség általá
nos alapelveit, és pusztán udvariasságból, min
den meggyőződés nélkül a tagok sorába válasz
tották.

- És Pawel nem jön el? - kérdezte váratlanul 
Joanna.
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Aniela kötelességének érezte megmagyarázni, 
hogy Pawelek, bár tagja a KJJ-nek, miért nem 
kapott meghívást a mai találkozóra. A vendégek 
tömör, de bámulatba ejtő történetet hallottak 
Aniela sárba tiport érzéséről, amit ő maga mesélt 
el kirobbanó nevetés közepette. Amikor a beszá
molója ama pontjához ért, hogy álöltözetben 
dolgozott Pawel anyjánál, mint háztartási alkal
mazott, már mind a négyen hahotáztak Robro- 
jekkel együtt, akinek tulajdonképpen először 
volt alkalma hallani a teljes történetet. Bevallot
ta, hogy csak most hajlandó megbocsátani Ani
elának álnok bosszúját és folytonos csipkelődé
sét. Ezért kínozta szegény fiút.

Robrojek és Aniela szerelmesen néztek egy
más szemébe, majd mindketten nevetésbe törtek 
ki. A hangulat olyan vidám lett, hogy énekelni 
kezdtek, sajnos a táncoláshoz nem volt elég hely.

Már majdnem kilenc óra volt, amikor kopog
tak az ajtón.

Aniela nagynénje jött be.
Jó étvágyat kívánt mindenkinek, örült, hogy 

a tortája eltűnt a tálról, mintha elvarázsolták 
volna. Gabriellára pillantott.

- Ha jól értettem, akkor te vagy Gabrysia?
- Igen - válaszolt Gabrysia meglepődve a 

kérdéstől.
- Nos, akkor gyere velem. Telefonon keres 

valaki. Biztosan a kishúgod. Úgy hallottam, 
hogy szipogott a kagylóba.

Gabriellán hideg borzongás futott végig. 
A baljós szilveszteri este emléke még elevenen
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élt benne. Vajon most mi történt? - kattogott a 
fejében, amikor lefutott a lépcsőn, hogy minél 
előbb a hallban legyen, ahol a telefon volt.

- Halló!!! - kiáltott a kagylóba.
- Én vagyok... - Nutria elmosódott dörmögé- 

sét hallotta.
- Mi történt?
- Gabrysia, de ne légy ideges, jó?
- Már ideges vagyok! Beszélj!
- Apa mumpszot talált.
- Kit? Mit?
- Mumpszot, Gabrysia.
- Ide hallgass, te utálatos bölömbika, azért 

telefonálsz, és rémítgetsz engem, hogy valami 
ostoba mumpszról fecsegj? Egyáltalán, honnan 
tudod ezt a telefonszámot?

- Hiszen ott lakik Tomek, te magad mondtad.
- Halló, Nutria, egy pillanat, és te miért nem 

alszol már?
- De hiszen mondtam már. Mumpszunk van.
- Drágám, legyen nektek három mumpszo

tok, szárnyasfarmotok és két tehenetek, de alud
ni rendes időben kell. No, pá. Aludj jól, én 
későn jövök haza.

- Tortát kaptál? - kérdezte Nutria fájdalmas 
hangon.

- Ühüm. Jó éjszakát.
- Milyen volt?
- Mákos. Jó éjszakát.
- Hozhatnál egy szeletet mindenkinek.
- Ó, Nutria, Nutria!
- Tudod, hogy apa találta meg a mumpszot?
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- váltott témát Natalia. - A fülemnél fájt. Apa 
megérintette, és két golyót talált ott.

- Nu... Nu... Nutria... Mit beszélsz össze? - 
Gabrysiának megroggyant a térde. - Mumpsz? 
Mumpsz?

- Hiszen mondtam. Mumpsz.
- Mumpsz! - jajdult fel Gabriella, s egy pilla

nat alatt átszáguldott a fején minden, amit a 
fertőző betegségekről tudott. „Futó vírus” - ha
sított belé, és megremegett. - És Dundi hogy 
van?

- Á, Dundi? Neki is van mumpsza. Csak más 
helyen - jelentette ki vidáman a húgocskája. - 
Apa azt mondta, hogy neki más helyre vándo
rolt. Az álla alá.

Gabrysia a körmét kezdte rágni.
- Lázatok van?
- Igen. Mindkettőnknek ugyanannyi. Har

mincnyolc és hat. És alig látunk.
Három vaksi húgocskája kószál a szobában, és 

neki-nekiütődnek a falnak - ez a kép villant fel 
Gabriella képzeletében olyan tolakodóan, hogy 
meg kellett törölnie a szemét.

- És ágyban fekszünk.
-Hogyhogy feküsztök! Hogyhogy feküsz- 

tök?! Te most biztosan mezítláb álldogálsz.
Kis szünet állt be.
- Hmm... igen.
- Apa hol van?
- A konyhában, valami innivalót készít ne

künk, mert nagyon szomjasak vagyunk.
- Szent isten! És Ida?
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- Ida az ágyban fekszik, és vattát tett a szemé
re. Teába mártott vattát.

- És Dundi?
- Dundi csak fekszik. Kicsit szomorú. Tulaj

donképpen nagyon szomorú. Gabrysia, tudod 
mit, ő olyan szomorú, mint még sohasem volt. 
Talán meghal.

- Ó, egek! Mit locsogsz itt összevissza! - kiál
totta Gabrysia kétségbeesetten. - Rögtön menj 
vissza az ágyba! Rohanok haza!

Kowalik doktor ügyeletes - gondolta, amikor 
felrohant a lépcsőn. - Hívjam a mentőket? Meg
látjuk. A gyermekügyelet hétfőig szünetel.

A tanácstalan apa, amint egyik mumpszos lá
nyától a másikhoz rohan - így látta szegény 
Gabriella maga előtt az otthoni képet. Ez még 
sebesebb mozgásra kényszerítette.

A lépcsőn majdnem összeütközött Kowalik- 
néval. Anielával együtt éppen a konyhából jöt
tek ki, egy teli tálca szendvicset vittek a szo
bába.

- Na, mi van, mi van? - kérdezte Aniela. - 
Történt valami?

- Igen. A húgocskáimnak mumpszuk van. - 
Gabrysia levette kabátját a fogasról. - Azonnal 
haza kell mennem.

- Ó, Gabrysia - nevetett Kowalikné. - Ne 
törődj vele. A mumpsz nem tífusz, akárhogyan 
is vesszük.

Gábrysia karja megállt a levegőben.
- Igaz az, hogy a mumpsztól agyhártyagyulla

dást lehet kapni?
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- Kislányom, nyugalom. Ez nagyon ritkán 
fordul elő.

- De előfordul - gyötörte Gabrysiát a gondo
lat.

- Semmi bajuk nem lesz - jelentette ki határo
zottan Kowalikné. - Egy hétig maradjanak ágy
ban. Semmiféle gyógyszer nem kell, csak pira- 
midon. Ne törődj vele, gyere vissza a szobába, 
és egyél szendvicset. Hiszen semmi baj nem 
történik a kis mumpszosokkal, nincsenek egye
dül.

- Nos, igen - dünnyögte Gabrysia. Apjához 
fűződő lojalitása annál nagyobb volt, minél na
gyobbnak tűnt a veszedelem, amellyel szemben 
őse tanácstalan volt. - De én már megyek. Akkor 
piramidont adjak nekik?

-És sok folyadékot igyanak. Ez nyirokmi- 
rigy-betegség. És kösd be a fejüket meleg sállal.

- Megpróbálom - mondta Gabrysia.



Január 11. szerda

Legdrágább mama!
Apától biztosan tudod már, hogy betegek va
gyunk, mumpszunk van. Azaz, azt tudod, hogy 
Nutria és Dundi betegek. De azt még nem tu
dod, hogy én is beteg vagyok. Nekem is mump
szom van. Tegnapelőtt lettem beteg, mivel a 
sors mindig üldözi a szerencsétleneket, a sze
gény embert még az ág is húzza, ahogy a népi 
mondás tartja. Gaba azt mondja, hogy Téged ne 
nyugtalanítsunk. De nyugtalanítalak én Téged? 
Hiszen a mumpsz veszedelmes dolog, igaz? És 
az, hogy olyan tragikusan érzem magamat, csak 
azért van, mert biztosan van valami szövődmé
nyem. Különben is nagyon szomorú vagyok. 
Waldemar nem látogat meg, mert gyermekkorá
ban nem esett át a mumpszon, és fél, hogy el
kapja. Aljasul viselkedik. A férfiak önzők és gyá
vák. Ha ő betegedne meg, mondjuk, pestisben, 
akkor én nem hagynám el, ápolnám, még ha én 
is megkapnám a kiütéseket, és együtt halnánk 
meg, egy verejtéktől nedves szalmazsákon. Gab
riella zsarnok, éppen most ment át a szobán, és 
rám üvöltött, hogy miért sírok a levél fölött. Azt 
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állítja, ha én levélírás közben sírok, akkor bizto
san szörnyűséget írok Neked. De hát szörnyűsé
get írok én? Egyáltalán, csináltam én valakinek 
is valaha valami rosszat? Ha most meghalnék, 
akkor biztosan a mennybe kerülnék, mert ér
zem, hogy a lelkem tiszta, mint a virág, bár a 
testem beteg. Mumpszom van. Kedves mama, 
írjál nekem levelet. Feltétlenül írd meg, hogy 
igaz-e, hogy az én előző levelemen, ahogy apa 
mondja, „pukkadoztál a nevetéstől”. Ez bizto
san csak az ő viccelődése, ne képzeld azt, hogy 
én gyanúsítalak, de azért mégis írd meg, hogy 
igaz-e.

Az osztályból egy fiút küldtek hozzám, Klau- 
diusz a neve, és mindennap elhozza nekem a 
leckét. Még óvodás korában volt mumpsza. 
Klaudiusz nagyon türelmes. Tegnap délután 
apa találkozott vele, természetesen rögtön el
kezdte gyúrni, tudja-e, hogy latin neve van, és 
hogy ki volt Claudius Julianus Flavius, az úgy
nevezett Apostata (hitehagyott? ). ő csak türel
mesen nézett apára, aki azt hiszi, hogy minden
kinek tudnia kell, hogy ki volt Apostata és ki 
nem. És Klaudiusz természetesen nem tudta, 
mert honnan is tudná. És nyugodt hangon csak 
azt mondta, hogy uram, az idők megváltoztak, 
most szerencsére nem vagyunk kénytelenek túl
zottan tanulni az ókori történelmet. Apa, gon
dolhatod, rettenetesen ideges lett, és kiabálni 
kezdett az én osztálytársammal. Azt kiabálta, 
hogy kétségbe van esve, és hogy mi milyen tör
ténelmet akarunk tanulni, s ehhez hasonló
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kat, de minek írjam meg neked, még valaki elol
vassa.

Nagyon furcsa, de Klaudiusz nem haragudott 
meg apára. Ma eljött, és bocsánatot kért tőle. 
Azt mondta, hogy átgondolta a dolgot, és az ő 
apja is ugyanúgy gondolkozik, mint a papa, és 
azt kéri, hogy kölcsönözzünk nekik különböző 
könyveket. Nekem elhozta a feladott leckék lis
táját, de még csak rám sem pillantott, bár semmi 
kifogásom nem lett volna ellene, mivel a mump
szot kendővel betakartam. Szegény szememre 
meg sötét szemüveget tettem. De ő nem törődött 
velem, csak ledobta a leckejegyzéket a paplanra, 
és apával kezdett el beszélgetni.

Gaba megint bejött. Tönkretesz engem. Ma
ma, mondd meg neki, hogy ne tukmálja rám a 
piramidont, mert attól teljesen elveszítem a látá
somat. Aztán meg szüntelenül erőlevest itat ve
lem, bár nagyon jól tudja, hogy mumpszom van, 
és utálom a tyúkot. Megparancsolta, hogy azon
nal fejezzem be a levelet, mert el akarja olvasni. 
Milyen jogon? Kérdezem: milyen jogon? Azért 
sem mutatom meg neki. Rögtön leragasztom a 
borítékot, Gaba csak üvöltsön! Csókollak, drága 
mama. Örülök, hogy jobban érzed magad.

Lányod Ida
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Kedves mamuska!
Ida olyan pofát vág, mintha átverte volna a szél
hámosok királyát, tehát azt gondolom, hogy a 
levélkéjét érdemes elolvasni. Mindenesetre je
lentem hát, hogy itthon minden rendben. A kis 
taknyosok már jobban érzik magukat, bár nincs 
szándékukban elveszíteni a daganatukat. Nutria 
hörcsögre hasonlít, Dundinak meg fantasztikus 
gombóc van az álla alatt, és úgy néz ki, mint a 
saját nagymamája. Egész nap nem csinálnak 
mást, csak isznak és pisilnek. Lehetetlenség őket 
ágyban tartani. Soha nem gondoltam volna, 
hogy ez ilyen nehéz. Kérlek, írd meg, hogyan 
csináltad te az ágyban fekvő betegek esetében?

Nem tudok sokat írni, mert tejbegrízt kell 
főznöm a kis taknyosoknak, apa meg kiabál, 
hogy fejezzem be, mert ő rögtön indul. Tehát 
befejezem. Szióka! Örülök, hogy már egyedül 
jársz, apa nekünk itthon mindent elmesél. Kár, 
hogy most nem tudlak meglátogatni. Csirkeko
csonyát küldök Neked. Kevesebb sót tettem be
le, mint amennyit előírtak a receptben.

Csókollak
Gab.

Mama. Én írok. A mackó nem szeret úszni. 
A mackó buta, mert vízbe fullad.

Dundi
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Kedves mama. Mumpszom van. Dundinak is 
mumpsza van. Idának is mumpsza van. Tehát 
hármónknak van mumpsza. Fela nagynéni négy 
szabadnapot ügyeskedett ki, hogy tudjon ne
künk főzni, és vigyáz ránk a betegség alatt, ha 
Gaba iskolában van. Tudod, hogy a mumpszot 
p-vel írjuk, és mumsznak ejtjük? Írtam neked 
még egy mesét. Ennek a mesének a címe: 979877

A 979877 című mese.
New Yorkban a Roosevelt utcában lakott egy 

Natalia nevű kislány. Natalia maga főzött ebé
det, minden második napon töltött káposztát 
csinált, és mindenki dicsérte, az asztalon virág 
volt. Nagyon sok nap telt el, de senki se bánta. 
Múltak a nyarak és a telek, és New Yorkban, a 
Roosevelt utcába egy másik kislány költözött, 
mivel ezen a világon semminek nincs vége, és 
semmi nem vész el. Eltelik 979877 év, és ismét 
főz valaki töltött káposztát, kedves mama. Az 
idő elrohan.

Nutria

Kedves kislányaim!
Nagyon, nagyon köszönöm a leveleket - külön- 
külön olvasgatom mindegyiket, és eszem a fi
nom kocsonyát. Minden perccel egészségesebb 
vagyok. Együtt válaszolok nektek - apa már ka
bátban áll az ajtó mellett, és sürget.

Szegény három kis Mumpszosom - szegény 
Gabrysia a mumpszosokkal -, sajnálom, hogy 
most nem lehetek veletek, hogy legalább megvi- 
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gasztaljalak benneteket. Gabrysia, adj a bete
geknek egy-egy fél fájdalomcsillapítót, hiszen a 
kis gumók biztosan fájnak. A doktornő nem írt 
fel valamilyen gyógyszert? Mi van Ida szemé
vel? Apa azt mondja, hogy állandóan dagadt. 
Ida! Véletlenül nem fested a szempilládat Apos- 
tata tiszteletére? Valami gyanúsat csinálsz vele 
biztosan - tehát rögtön hagyd abba, mert túl 
sokáig tart az a duzzadás. Egyébként egyáltalán 
nem nevetek a Te gondodon; nevetek, mert a 
leveleid mulatságosak - vedd ezt bóknak.

Milyen szép mesét írtál, Natalia! Felolvastam 
a szobatársaimnak, nem akarják elhinni, hogy 
ezt egy első osztályos írta! És azt sem akarják 
elhinni, hogy az ambiciózus Dundi csak ötesz
tendős!

Mi újság az iskolában? Valahogy erről semmit 
sem írtok, apa sem tud róla semmit. Gabrysia, 
hányas lett a fizikadolgozatod? Holnap kényte
len leszel elmenni Natalia szülői értekezletére, 
mert apának valamilyen külföldi delegációt kell 
kísérnie. Elfelejtettem megmondani neked, kis
lányom, hogy a szülői munkaközösség tagja va
gyok. Ha kell, helyettesíts. Nutria osztályfőnöke 
nagyon kedves, tehát ne félj semmitől. Jaj, apa 
már megharagszik, így hát befejezem, csókollak:
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Otthon csend volt - éjfél már elmúlt. A három 
mumpszos aludt, apa is elaludt egy vastag könyv 
fölött. Gabrysia néhány perccel korábban fejez
te be a számtalan ing, bugyi, harisnyanadrág, 
pulóver és zsebkendő mosását. Egy pillanattal 
korábban teregette szét a ruhákat, megmosako
dott: meleg zuhanyt vett, aztán hideget, majd az 
ajtó elé tette a tejesüveget, ellenőrizte, hogy el
zárta-e a gázt, kikapcsolta-e a vasalót, és bement 
az apja szobájába, eloltotta a lámpát az ágya 
mellett. Bekukkantott a húgocskáihoz, óvatosan 
betakarta őket, végül sötétben, hogy ne ébressze 
fel Idát, bement a zöld szobába, pizsamában 
leült a székre, s egy kicsit kinyitotta a kályhaaj
tót. Fizikát készült tanulni, de előtte még egy
szer el akarta olvasni a mama levelét. Szélesebb
re tárta a kályhaajtót - a tűz halkan felmordult, 
és a narancsszínű fény egyenesen a mama levelé
nek határozott betűire esett. Gabrysia már né
hányszor elolvasta, de még mindig kevés volt 
számára. A fehér, kissé gyűrött lapról, amely 
már négy Borejko kezén ment át, titokzatos me
legség áradt. Mintha a mama kicsi, érdes keze 
simogatta volna meg legidősebb, fáradt kislá
nyának az arcát. Gabrysiának ma nehéz volt a 
szíve - és nagyon hiányzott neki valaki, aki meg
simogatja, megfeddi, hogy még nem alszik, aki 
ágyba zavarná és a paplannal betakargatná. Sze
gény Gabrysia érezte a felelősség terhét. Most 
a mama levelét nézte, túlságosan kimerült volt 
már ahhoz, hogy megmozduljon, és ágyba búj-
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jon. Legszívesebben egész éjszaka így ült volna 
a kellemes meleg csendben. A tűz duruzsolt, a 
kályha eszméletlenül öntötte melegét, Gabrysia 
szeme kezdett lecsukódni.

Hirtelen - ebben a csendes félhomályban és 
nyugalomban, ebben a félálomban és meghitt
ségben - éles, átható női sikítást hallott maga 
fölött.

Olyan rettenetes félelem fogta el, hogy rögtön 
felugrott, és sokáig remegett, még a lélegzete is 
elállt. Nem tudott másra gondolni: gyilkosság 
történt. Valóban, a sikoly olyan vérfagyasztó 
volt, hogy várni lehetett, most valaki vértől csö
pögő késsel a foga között átszalad a szobáján. 
Mivel semmi hasonló nem történt, Gabrysia 
merészen megmozdította a fejét. Idára nézett, 
bár jól tudta, hogy a kiáltás nem a húga szájából 
tört fel. Közelről lehetett hallani, de mintha 
magasabbról.

Az íróasztal felé nyújtotta kezét. Emlékezett 
rá, hogy ott látta Nutria zseblámpáját. Megtalál
ta. Megnyomta a gombját, és a fénysugár kévéje 
egyenesen a kályha melletti falra vetődött. Az 
volt az a falrész, amely elválasztotta a zöld szo
bát Szczepanska asszony szobájától. Gabrysia 
fel, le, oldalra mozgatta a zseblámpát - és hirte
len, mintegy ösztönösen még egyszer felfelé 
röppentette a fénykévét.

Aha!
A zseblámpa világos fényköre arra a helyre 

tapadt, ahol a fal a mennyezettel érintkezett. 
A kályhától egy kicsit magasabban, a kéménnyel

143



összekötő cső mellett a falban egy sötét lyuk 
tátongott.

Bár a jelenlegi idegállapotában azon sem cso
dálkozott volna, ha a lyukból, teszem azt, kiröp
pen egy denevér, vagy egy kobra kúszik elő, 
Gabrysia gondolkozás nélkül a falhoz tolta az 
asztalt, széket tett rá, felmászott, és vizsgálni 
kezdte a gyanús nyílást.

Elég furcsa hosszmetszete volt. A kályhásnak 
biztosan nem sikerült eltüntetni a régi, magasan 
elhelyezett kályhacsőnyílást. Bárhogyan is volt, 
a jelenlegi lyuk, amit sem nappal, sem éjjel nem 
lehetett látni, beleveszett a vaskos kályha árnyé
kába. A lyuk a vastag falon át mint egy szócső 
kapcsolta össze a két lakást. Nem csoda tehát, 
hogy Szczepanska asszony mindent hallott, amit 
a zöld szobában beszéltek. Nem csoda, hogy 
ugyanebben a szobában hallani lehetett az ő 
kiáltását is.

-Bocsánat... - mondta Gabriella szorosan 
összehúzva magán a kabátot.

Elakadt, nem tudta, mit mondjon tovább. 
Szczepanska asszony lakásának küszöbén állt. 
Tekintete réveteg volt, hátával szinte az ajtóhoz 
tapadt, mintha attól félne, hogy valaki hátulról 
tőrrel leszúrja. Az asszony rózsaszínű flanel 
hálóingben volt, és három masnira kötött szürke 
kis köntösben.

- Mit akarsz? - súgta jobbra-balra tekingetve 
Szczepanska asszony.

144



- Én... - nyögte Gabrysia, és egyre valószí
nűtlenebbnek találta a helyzetet. - Én... meg 
akarom kérdezni, hogy önnél, asszonyom, min
den rendben van-e... mert valami sikítást hal
lottam.

A fekete szem riadt tekintete hirtelen megálla
podott Gabriellán.

- Á! Sikítást hallottál. Igen... én sikítottam.
- Mi történt?
- Semmi, semmi... - suttogta fojtott hangon 

a szomszédasszony. - Ugyanaz, ami mindig... 
Minden fal mögül hallgatóznak... ásnak a padló 
alatt... És mindig éjfélkor...

A kis folyosó ablakán erős szél tört be, Gabri
ella reszketni kezdett a félelemtől. Együtt az 
őrült szomszédasszonnyal éjfélkor, a néptelen 
folyosón, mialatt az udvaron tombol a szél, és az 
egész öreg ház titokzatos nyikorgástól hangos - 
ijesztő dolog.

- Bocsánat - suttogta Gabrysia a lehető leg
udvariasabban. - Akkor én már megyek is. - 
Óvatosan hátracsúsztatta lábát, és teljes testsú
lyával ránehezedett.

- Nem, nem! - kiáltott fel hirtelen a szomszéd- 
asszony. - Ne menj, kérlek! - Megragadta a lány 
karját, és mintha ismét magához térne egy pilla
natra, azt kérdezte: - Tulajdonképpen minek 
jöttél át ide?

Gabriella beszélt neki a falban lévő nyílásról, 
és arról, hogy kiáltást hallott. Elmondta azt is, 
hogy csak most hitte el, hogy a szomszédasszony 
valóban hallja a beszélgetést a zöld szobából.
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Bocsánatot kérve zavartan megpróbálta kezét 
kiszabadítani a szomszédasszony tenyeréből. 
Eredménytelenül.

- Várj! - mondta éles hangon a szomszédasz- 
szony. - Bemegyünk hozzám.

- Nem, nem! - riadt meg Gabriella.
De nem sok szava volt ebben az ügyben. 

Szczepanska asszony olyan energiával, amilyet 
nehéz volt róla feltételezni, magával húzta a 
lányt, és egy pillanat múlva mindketten bent 
voltak a nagy, gyengén megvilágított szobában. 
A bejárattal szemben látni lehetett az ablakot a 
vastag sötétítőfüggönnyel. A bal oldalon heverő 
állt szétdobált ágyneművel, mellette sárga er- 
nyős éjjelilámpa világított. A levegő fullasztó 
volt; nehéz, por- és valeriánaszagot árasztott.

Szczepanska asszony elengedte Gabrysiát.
- Meglátjuk - dörmögte, és odament a lakásu

kat elválasztó falhoz.
Gabrysia megremegett. Uralkodva ostoba re

megésén, megmutatta a szomszédasszonynak a 
lyukat a kályha mögött, amely ebben a szobában 
a választófal mellett volt. Szczepanska asszony 
nézegette, nézegette, és hirtelen felsóhajtott.

- Szóval erről az oldalról - mondta, és hirte
len elhallgatott. Mozdulatlanná dermedt, tekin
tete vad lett. - Csend! - súgta halkan Gabrysiá- 
nak.

Eloltotta az éjjelilámpát, amivel újabb félel
met keltett a lányban. A teljes sötétségben hosz- 
szú perc telt el - de semmi sem történt. Körös
körül csend uralkodott. Gabriella fulladozott, 
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testét ellepte a veríték, bár ugyanakkor reszke
tett, mint egy hideglelős.

És váratlanul - valahol a lábuk alatt, a pince 
mélyéről furcsa hangot lehetett hallani; kopo
gást, zakatolást. Valahol messze és mélyen mint
ha ajtók nyikorogtak volna, valami tompán be
csapódott, aztán bádoglemezek kellemetlen zö
reje hangzott fel, amit elnyomott a távolság.

- Hallod?! Hallod?! - suttogta a sötétségben 
Szczepanska asszony, és Gabrysia érezte, hogy 
remeg a térde. Olyan volt ez az egész, mint egy 
lidérces álom. Valahonnan, felülről, a sűrű sö
tétségben, halk fémcsikorgás, rugók nyikorgása 
hallatszott. Az öreg falióra ütötte el a tizenket
tőt.

- Áááááü! - sikoltott fel Gabrysia rémülten, 
nyakán érezte a megfeszülő ujjak érintését.

És mivel az ilyen sikitások ragadósak, Szcze
panska asszony, aki éppen tapogatózva ment 
előre, és tenyerével megérintette a lányt, ha
sonló kiáltást hallatott, azzal a különbséggel, 
hogy még rekedtebben, ami újra rémületbe ej
tette Gabrysiát. Vaktában, eszeveszetten a kijá
rat felé ugrott, kitapogatta a villanykapcsolót a 
falon, és meggyújtotta a mennyezeti lámpát.

Egy pillanatig mozdulatlanul állt, lélegzet 
után kapkodva, tekintetét megpróbálta hozzá
szoktatni az éles fényhez. Aztán mint egy őrült, 
nekiugrott az ajtónak, és rohant a lakásukba, 
mintha egy kísértetcsorda üldözné.



Január 12. csütörtök

Úgy alakult, hogy Gabrysia csak délután tudta 
bizalmasan elmondani valakinek ennek az éjsza
kának rettenetes élményét, amely az idő haladtá
val egyébként már nem is tűnt olyan rettenetes
nek. Amikor reggel iskolába ment, húgai még 
aludtak, apa pedig már nem volt otthon. Az 
iskolában viszont, még ha ez a történet érdekelt 
volna is valakit, nem volt idő lelkizésre. A har
madik és a negyedik órán fizikából dolgozatírás 
volt - az a bizonyos rémes fizikadolgozat, amely 
arra késztette Gabriellát, hogy önmegtartóztatá- 
si fogadalmat tegyen csokoládé- és narancsügy
ben. Pieróg múltkor kénytelen volt elhalasztani 
a dolgozatírást, most pedig egyszerűen nem ér
tesítette az osztályt. Mivel elmaradt az ideges 
várakozási időszak, és hirtelen kellett megírni a 
dolgozatot, Gabriellának meglepően jól sikerült. 
A szünetben ez már kiderült, amikor összeha
sonlította a magáét Hajduk eredményével.

Aztán kémiaóra következett, majd lengyel... 
egyébként sem volt kinek elmondani a rettenetes 
éjszaka történetét. Gabrysia úgy ment haza, 
hogy alig várta, hogy kiönthesse a lelkét valaki- 
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nek. Mindez Idára zúdult, aki éppen akkor von
szolta magát szenvedőn a fürdőszobába, egyik 
kezével a kendőt tartotta a nyakán, a másikkal a 
falnak támaszkodott, mintha attól félne, hogy az 
erőfeszítéstől rögtön elájul.

- Ó, te vagy az? - nyögött fel Gabrysia láttán. 
- Jó, hogy itt vagy, mert Dundi és Nutria...

- Ida! Ide hallgass! - szakította félbe Gabry
sia, két rúgással lerúgva lábáról a csizmát. - Te, 
tudod, hogy mi történt itt az éjszaka?

- Csak azt tudom, hogy egész éjszaka nem 
aludtam - jelentette ki fájdalmasan Ida. - Esté
től hajnalig nem hunytam le a szememet.

- Igen, még a horkolásodat is hallottam - ide
geskedett Gabrysia. - Ha álmatlanságot akarsz 
tettetni, akkor legalább ne horkolj. Tehát ide 
hallgass: Szczepanska asszony...

- Pfuj! - Ida elfelejtette, hogy ájulás környé
kezi, és dühösen legyintett. - Micsoda egy vén
asszony! Itt volt ma reggel, és rám üvöltött, 
hogy az ő falán kopogok. Gondold csak el, kény
telen voltam kimászni az ágyból, hogy ilyen ba
darságot hallgassak...

- Ida, ebben van valami. Ott valóban valami 
furcsa dolog történik. Az éjszaka nála jártam.

- Az éjszaka nála voltál?
- Igen, mert rettenetes sikoltást hallottam.
- Ő sikoltott?
- Igen, rettenetes volt. Először azt gondol

tam, hogy képzelődik. De aztán a saját fülemmel 
hallottam, hogy a padló alatt valami történik...

Ida kimeresztette dagadt szemét.
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- Tudod mit? - mondta. - Engedd meg, hogy 
lefeküdjek. Érzem, hogy fogy az erőm. Percről 
percre.

Gabriella megengedte húgának, hogy ágyba 
bújjon. Aztán Nutria és Dundi ügye került elő
térbe, mert mint kiderült, egész délelőtt pizsa
mában és mezitláb futkároztak a lakásban, nem 
akartak ágyban maradni. Gabriella felcsattant, 
rájuk ripakodott, mindkét taknyosnak a feneké
re vert, s elmondta, mi fenyegeti a mumpszos 
gyereket, ha nem fekszik ágyban. Mire végig
hallgathatta a panaszáradatot az ágyban fekvés 
gyötrelmeiről. Erre megadta magát, felöltöztette 
húgait, meleg papucsot adott rájuk, és megen
gedte, hogy lassan, nyugodtan járkálhassanak a 
lakásban, de rettenetesen ideges lett, mert azok 
tüstént őrült vágtába kezdtek. Kilátásba helyez
te, hogy újból ágyba dugja őket, mire aljas zsar
noknak és zsarolónak nevezték. Mindezek után 
viszonylagos csend és nyugalom következett. 
Gabriella megehette az ebédjét a szenvedő Ida 
ágya fejénél, s két harapás között mesélte el, 
hogy mi történt az éjjel.

- Viccelsz! - mondta Ida, amikor Gabriella az 
elbeszélést és az evést befejezte.

- Mindez igaz.
- Tehát az az őrült nő nem őrült?
- Jaj, Ida, Ida! Igaza van, mindenben igaza 

van. Először is, valóban minden áthallatszik... 
- Itt Gabrysia elhallgatott, rádöbbent, hogy ed
dig milyen hangosan beszélt. - Minden áthallat-
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szik azon a lyukon keresztül... - tette hozzá 
suttogva.

- Ne suttogj. Elment bevásárolni. Láttam az 
ablakon át.

- Mit tegyek, én itt már ezentúl soha nem 
merek hangosan beszélni. Tehát, ahogy mond
tam, igaza volt abban, hogy hallotta a mi zajon
gásunkat. Másodszor, valami történt az éjszaka 
a szobája alatt.

- Hülyeség. A szobája alatt egy paplankészítő 
műhely van. Biztosan rendet csináltak a raktár
ban.

- Éjfélkor? Különben is a paplankészítő mű
hely néhány méterrel odább van, szerintem a 
Szczepanska asszony szobája alatt a pincefolyo
só van. - Gabrysia becsukta szemét, megpróbál
ta maga elé idézni az alagsor alaprajzát.

- Én ezzel sem foglalkoznék - mondta Ida 
sóhajtozva, és halántékát masszírozva.

- A nénénk nagyszerű ebédet csinált - adta át 
magát hirtelen az álmodozásnak Gabriella. - 
Nem tudod, maradt-e még valami a palacsintá
ból?

- Nem maradhatott - válaszolta Ida kegyetle
nül. - Apa egy óra tájban járt itthon, bekapta az 
ebédet, és elrohant egy külföldi delegációt ve
zetni. Örülj, hogy az a kettő megmaradt. Azt 
mondta, hogy szülői értekezletre kell menned, 
és képviselned kell a családot.

- Hány órakor?
- Fél ötkor.



- Egy óra múlva. Rendben van. Mondd meg 
nekem, te vörös lány, mit kezdjünk Szczepans- 
kával?

- Bedugjuk ronggyal a falban a lyukat, és elfe
lejtkezünk Szczepanska asszonyról.

- És az a zörej a pincében?
- Zörej a pincében? A nővéremet a pincezörej 

érdekli. Nekem a szívemben van zörej, Gabry- 
sia, az kellene, hogy nyugtalanítson. Mit is mon
dok: a szívemben? Az egész szervezetemben. 
Nincs senki, aki az én egészségemmel törődne...

- Ne óbégass, te hipochonder. Úgy hallottam, 
hogy valaki csönget.

- Szia!
- Szia!
A küszöbön Pyziak öntudatos arckifejezéssel. 

A küszöbön belül Gabriella - nyakig vörösen. 
Háta mögött Ida kutató tekintete. Derékig kiha
jolt az ágyból.

- Felugrottam útközben...
- Nagyon kedves vagy.
- Mi újság? Rég nem láttalak.
- Utoljára szilveszterkor - mondta Gabriella, 

és még jobban elvörösödött. - Nos, várj... mit 
álldogálunk itt a küszöbön... talán bejössz?

- Ó, szívesen, szívesen.
- Akkor gyere be, öregem - mondta Gabry- 

sia, aki kezdte legyőzni zavarát. - Csakhogy — 
jutott eszébe Gabriellának - figyelmeztetlek, 
hogy nálunk mumpszos betegek vannak.
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- Tényleg?
- Igen. Ez ragályos. Nagyon veszedelmes ví

rus.
- Nem számít. Gyermekkoromban már átes

tem rajta - mondta Pyziak, és kissé elpirult, 
mintha azt, hogy gyermek volt, szégyellnie kel
lene Gabriella előtt.

Volt is ebben valami. Mert Gabrysia hirtelen 
rábámult, megpróbálta elképzelni, milyen is le
hetett Pyziak, amikor megdagadtak a nyaki mi
rigyei. A kép mulatságos volt.

Bementek a zöld szobába. Ida leírhatatlanul 
szégyenkezett, mert nem volt kifestve, dühös 
volt azért is, mert nem a fekete, csipkés, kivágott 
hálóing volt rajta, hanem a meleg, lila színű, 
mintás pizsama. Ida a legszívesebben azonnal 
kiment volna, de ez teljesen lehetetlen volt, mert 
akkor Pyziak előtt ebben a barchentben kellett 
volna mutatkoznia. Inkább meghalt volna. így 
hát a paplan alá bújt, s állig betakarózott.

- A húgom, Ida - mutatta be előkelő modor
ban Gabriella.

- Ismerjük már egymást, ismerjük - intege
tett Pyziak. - Egyszer találkoztunk a lépcsőház
ban.

- Igen? - csodálkozott Gabriella.
- Ida akkor azt mondta nekem, hogy itt van 

nálad a vő...
- Vizet!!! - hangzott fel hirtelen drámai han

gon a kiáltás a paplan alól.
- Vizet? - döbbent meg Gabriella.
- Rosszul vagyok. Meghalok. Elájulok - jaj-
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gatott Ida, aki valóban közel volt az ájuláshoz a 
félelem miatt, hogy Pyziak elárulja.

- Edd meg a kompótomat, tessék - morogta 
Gabrysia. - Edd meg, és ha lennél olyan kegyes, 
ne halj meg azonnal. - Pyziakhoz fordult a házi
asszony udvarias arckifejezésével. - Igen, hall
gatlak.

- Szóval, hogy itt van nálad a vőlegényed - 
fejezte be Pyziak.

- Ezt mondta Ida? - kérdezte Gabrysia. - 
Á, már értem. - Tulajdonképpen minden vilá
gos volt előtte. Gabriella elhatározta, elveri a 
vörös bestiát, amint Pyziak elmegy.

- Nem is tudtam, hogy vőlegényed van - cso
dálkozott a fiú.

Gabriella sem tudta. így hát diplomatikusan 
hallgatott.

- Hm, igen - mondta Pyziak pillanatnyi ujj- 
tördelés és bajuszpödrés után. - Mi újság a 
klubban?

- Elég sokáig nem jártál ott.
- Észrevetted? - örvendezett Pyziak.
Gabrysia dühös volt saját magára.
- Ó, nem - mondta. - Csak a lányok érdeklőd

tek felőled - blöffölt.
- Gabrysia, szeretnék veled beszélni.
- Tessék, parancsolj.
A fiú megrázta a fejét.
- Nem itt. Négyszemközt.
- Igen?
- Igen.
- Nem látok erre semmilyen lehetőséget. Ítt- 
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hon sokan vagyunk, különben is rögtön indul
nom kell a szülői értekezletre.

- Akkor én is veled megyek.
- A szülői értekezletre?
- Miért ne?
Gabriella teleszívta tüdejét levegővel, élesen 

és kategorikusan akart válaszolni, de ebben a 
pillanatban berobbant a szobába Nutria, mind
két kezét Dundi vállán tartva.

Piszkos és dzsemmel összekent, ócska tré
ningruhában voltak, sípoló kiáltást hallattak, és 
fújtattak:

- Csu-csucsu-siha-ha-ha! pff-pff-pff! Uuuu!
- Szemlátomást a mozdonyt utánozták. Dundi 
volt a mozdonyvezető. Körberohantak a szobán, 
majd egy expressz gőzös fültépő sivításával ki
száguldottak a folyosóra, hogy egy pillanat múl
va átrohanjanak a konyhán, és betolassanak a 
fürdőszobába.

Pyziak némi megdöbbenéssel nézett utánuk, 
végül összeszedte magát, és Gabrysiához for
dult.

- Már annyiszor el akartam neked mondani...
- kezdett neki.

- Tudom, mit akartál elmondani - jegyezte 
meg Gabriella idegesen. - Nutria, vigyázz, mert 
megizzadsz!

- Tessék? Mit mondasz? - jött zavarba Pyziak, 
mert azt hitte, neki szólt Gabriella.

- Mondom, hogy tudom, mit akartál mesélni 
nekem. Nutria, kértelek, hogy ne futkoss!

- Miféle nutria? - képedt el Pyziak.
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- A húgom, Nutria. Vagyis Nutria a húgom. 
Tehát azt akartad nekem mondani...

- Igen... már régen...
- Hogy olyan vagyok, mint az almafa virága.
-Ó!
- Mit csodálkozol ezen?
- Gúnyolódsz velem?
- Igen. Miért? Nem szabad? Te minden lányt 

kigúnyolhatsz?
- Elnézést, egyáltalán nem mindegyiket.
- Igazán nem érdekel a létszámuk. Általában 

az egész ügy nem érdekel. Bocsáss meg, öregem, 
de kénytelen vagyok szülői értekezletre menni.

- Sss: sss-ss-csu-csu-csu-száguldott be vidá
man az expressz gőzvonat. - Csucsu-csucsu- 
pfff! Végállomás! Kiszállás!

Ekkor a tréningruhás „hölgyek” előkelően ki
léptek a peronra, és megálltak Pyziak előtt. Bi
zalmasan a térdére támaszkodtak.

- Jó napot, uram! - mondták kórusban.
- Hm. Jó napot.
- Kérek egy jegyet Krakkóba.
- Én a Beszkidekbe. Helyjegyet is.
- Hm - mondta Pyziak mereven. - Attól fé

lek, hogy nincs jegy.
- Na jó, akkor bliccelünk.
- Sebaj - egyezett bele Pyziak.
- De te velünk jössz, jó? Kalauz leszel.
- Nutria! - kiáltott rá idegesen Gabrysia. - 

Kifelé! Szavamra mondom, mert...
- Gabrysia, de hisz olyan kedves fiú... - 

mondta hízelegve Dundi, és Pyziakhoz bújt. 
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- Igen, kedves fiú, de nem fog veletek játsza
ni. - Gabriella energikusan felállt, és felkészült, 
hogy ad egy fülest nekik.

- Miért is ne? - kapott az alkalmon Pyziak. - 
Kedves fiú vagyok, és játszani fogok velük. 
Mennyi időnk van még a szülői értekezletig? 
Készülődj, Gaba, én meg ezalatt Krakkóba uta
zom mint kalauz.

Mielőtt a kővé vált Gabriella kipréselt volna 
magából valami tiltakozást, az expressz gőzvo
nat hatalmas sivítással elszáguldott a konyha felé 
a kalauzzal és a lelkes kis mumpszosokkal.

Húsz perccel később Gabriella és Pyziak már az 
Opera mellett haladt. Sötétedett, erősen fagyott, 
a lefelé vezető gesztenyefasor néptelen és csú
szós volt. Csak az Opera hátsó bejáratánál par
koló autók pásztázták a sötétséget lámpáikkal.

- Hideg van - mondta Gabrysia.
- Öhöm.
Szótlanul mentek tovább hosszú léptekkel, 

mindketten élvezték ezt a csendes, egyetértő sé
tálást. Szó nélkül megálltak a Moniuszko park
kal szembeni átjárónál, és várták a zöld jelzést. 
Amikor a lámpa kigyulladt, mindketten ugyan
abban a pillanatban léptek le a járdáról, és Gab
rysia még csak nem is csodálkozott, nem is tilta
kozott, amikor Pyziak kézen fogta. Átmentek az 
úttesten, a fiú állandóan fogta a kezét. Szótlanul 
jutottak el Natalia iskolájáig, és megálltak a kivi
lágított bejárat előtt.
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Miért hallgattak még mindig? Miért fogták 
egymás kezét továbbra is? Ki tudja?

Gabrysia elhatározta, hogy inkább nem töp
reng ezen.

- No, akkor én megyek - dünnyögte.
- Menj - egyezett bele a fiú. - Mennyi ideig 

tart ez?
- Félóráig.
- Aha.
Pontosan ennyi szót ejtettek a körzeti iskola 

épülete előtt. Gabrysia komoly pillantást vetett 
Pyziakra, majd megfordult, s nyugodtan bement 
a lépcsőházba. Ideje is volt, mert az 1/b-ben 
megkezdődött a szülői értekezlet.

Nutria osztályfőnöke középkorú, kedves asz- 
szony volt. Gabrysiát egy francia színésznőre 
emlékeztette. Egyenes tartású volt, szőke haját 
kontyba fésülte, diszkréten öltözött. A tanári 
asztal mögött ült, és bizalmat árasztó tekintettel 
nézett az alacsony kis padokba préselődött szü
lőkre.

- Kedves szülők - mondta -, most, amikor 
már megbeszéltük a tanulmányi és nevelési kér
déseket, és már tudják, hogy milyen lesz a félévi 
bizonyítvány, szeretném átadni a szót elnökünk
nek.

Gabrysia követte a tekintetét, és megismerte 
a tőle nem messze ülő Kowalikowa asszonyt, 
Tomek anyját. Ő volt a szülői munkaközösség 
elnöke az osztályban.
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- Hát igen - szólalt meg a Gabrysia mellett 
ülő kövér, aranyfogú, szőke nő. - Több fontos 
dolgot kell megbeszélnünk, pedig nincs itt Bo- 
rejko anyuka.

- Én vagyok itt... helyette - ugrott fel Gabry
sia, aki először vett részt szülői értekezleten, és 
inkább úgy érezte magát, mint egy alperes a 
tárgyaláson. - Anyám kórházban fekszik... de 
én szívesen segítek, ha kell...

Kowalikowa asszony mosolya bátorságot ön
tött belé. Bátran ült le.

- Elfogadjuk a segítséget - nyugtázta a kövér, 
aranyfogú nő. - Azt akartam mondani, hogy 
több aktivitást kellene tanúsítani. A bizottsági 
gyűlésekre többnyire csak én mentem el hár- 
mónk közül, bár én csak pénztáros vagyok. Nem 
értek a jelentések írásához. Komolyan meg kell 
mondanom önöknek, hogy szégyenkeztem az 
utolsó értekezleten. Minden osztály képviselve 
volt, s annyi társadalmi munkát vállaltak, csak 
mi hagytuk cserben a többieket.

Az osztályban csend lett. A szülők a meny- 
nyezetre bámultak, vagy tompán maguk elé 
néztek.

- Én semmit sem tudtam az értekezletről - 
szólalt meg Kowalikowa asszony vidáman.

- Biztosan Tomek elfelejtette átadni az értesí
tést - sietett segítségére az osztályfőnöknő.

- Hát ez rá vall - állapította meg Kowalikowa 
asszony mosolyogva.

- Nos, igen - pattogott megint a kövér, arany
fogú nő. - Ön könnyedén veszi, nekem viszont
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szégyenkeznem kellett. Pedig sok kezdeménye
zés született, sok önkéntes... aki magától...

Az osztályfőnöknő csendesen felsóhajtott.
- Például - folytatta a szőke nő. - Arra a 

kifogásra, hogy az iskolában piszok van, az igaz
gató azt felelte, hogy a három takarítónő közül 
kettő szülési szabadságon van. És rögtön javas
latot is tett, hogy a szülők társadalmi munkában 
mossák meg a 4/a osztály ablakait. A harmadik 
osztályban a szülők lesúrolták a padokat. A he
tedik osztály szülői lehordják az udvarról a kok
szot a kazánhoz, mert a fűtő azt mondta, hogy 
ez nem az ő feladata. Felajánlották, hogy az 
egyik felső osztályos tanuló apja üveget szerez a 
földszinti ablakokhoz, mert a tanulók labdával 
betörték az üveget, és sehol sem lehet kapni. És 
így tovább, kérem szépen, és mi mit tettünk? 
Kowalikowa asszony az év elején csak egy javas
latot tett, hogy karnevált rendezzünk a gyere
keknek. De vajon ez a szülői munkaközösség 
feladata?

A szülők lesütötték szemüket, és a padok pisz
kos lapját nézegették. Testtartásuk mintha azt 
fejezte volna ki, hogy hagyják békén őket.

- Ó, nem! - tiltakozott Kowalikowa asszony. 
- Bocsássanak meg, de én nem fogom az ablakot 
mosni ebben az osztályban. Még otthon sem 
mosok ablakot, mert soha nincs rá időm. Ezen
kívül úgy érzem, hogy még a harmadik osztály 
szülői munkaközössége legbuzgóbb tagjainak 
sem kellene a kokszot hordani a kazánházba, 
mert ez nem nőknek való munka.

160



A szőke, aranyfogú nő felháborodott arcot 
vágott, szóra nyitotta a száját, de a szülők már 
hangosan nevettek, vagyis Kowalikowa asszonyt 
támogatták.

- Helyes! - hangzott fel egy fémkeretes szem
üvegű kis asszonyka hangja. - Ne tagadjuk meg 
a segitséget, ha felkérnek bennünket. De, ha jól 
értem, senki nem kér bennünket ablakmosásra 
és kokszhordásra. Ez egyes szülők túlbuzgósága. 
Lehet, hogy éppen azok, akik félnek gyermekeik 
iskolai eredményeitől.

Erre az eretnekségre a szőke, aranyfogú nő 
dühösen felugrott, a többi szülő azonban vidá
man nevetgélt.

- Nem jobb, ha összeállítunk egy listát a teen
dőkről? - folytatta a merész szemüveges. - Lis
tát a szükséges tennivalókról és nem holmi értel
metlen kezdeményezésről. Segítsünk ott, ahol 
szükség van rá, de határozottan tiltakozom az 
ellen, hogy egymást ablakmosásra kényszerít- 
sük. Ha ezeket az ablakokat mi mosnánk meg, 
magunk bizonyítanánk be, hogy az iskolának 
nincs szüksége takarítónőkre. A kokszlehordás- 
sal igazolnánk a fűtő álláspontját. Teljesítse 
mindenki a saját kötelességét, s amit ezenkívül 
kell tenni, az legyen önkéntes társadalmi munka.

- Helyes! Helyes!
- De ezentúl - jegyezte meg Kowalikowa asz- 

szony, ujjait végighúzva a pad tetején - a tiszta
sággal kapcsolatos észrevételeket dicséretesnek 
tartom. Holnap adok Tomeknek szivacsot és 
szappant, hogy mossa le szépen a padját. Hatá-
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rozottan ellene vagyok, hogy a szülők mossák a 
gyerekek padjait.

- Úgy van! Úgy van!
Az értekezlet haladt tovább a maga vágányán, 

de Gabriella gondolatai mellékvágányra futot
tak. Töprengett, hogy mit is akart neki Pyziak 
mondani négyszemközt. Bármit is, de biztosan 
nem olyasmit, amit nem lehetne elhalasztani, 
mert egész úton egyetlen értelmes szót sem bö
kött ki.

Egyetlen szót sem szólt visszafelé sem. Amikor 
Gabrysia a szülői értekezlet után kijött az iskolá
ból, Janusz Pyziak a kapu előtt várakozott, az 
utcán, ahonnan negyven perc alatt biztosan nem 
mozdult tapodtat sem. Erről tanúskodott a hi
degtől piros orra és kivörösödött keze. Karon 
fogta Gabriellát, és szó nélkül indultak egymás 
mellett vissza az úton.

Gabrysia ismét töprengeni kezdett, s egyálta
lán nem zavarta, hogy Pyziak szótlan volt, nem 
feszélyezte az sem, hogy nincs semmi mondani
valója a számára. Furcsa eset: először fordult 
elő, hogy Gabriella olyan sokáig hallgatott, még
hozzá valakivel kettesben hallgatott, és ez a meg
hittség érzetét kölcsönözte. Valószínű, hogy Py
ziak is valami hasonlót érzett. Tenyere Gabrysia 
tenyerét szorítva, végre átmelegedett. Az Opera 
hátsó bejáratánál lévő autóparkolónál Pyziak 
megállt, átölelte Gabriellát, kicsit megrázta, 
majd magához vonta, és némán, komolyan né
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zett a szemébe. Egy hosszú pillanatig álltak így, 
mélyen egymás szemébe nézve, aztán mintha 
valami fontos ügy végre tisztázódott volna, szó 
nélkül kézen fogták egymást, és egyenletes, 
hosszú léptekkel elindultak.

A Roosevelt utcán, Gabrysia háza előtt meg
torpanás nélkül nyugodtan bementek a kapun, 
és felmentek a lépcsőn.

Egy pillanat múlva már Borejkóék lármás, 
pazarlóan kivilágított, meleg és hagymaszagú 
lakásában voltak.

- Salve - mondta apa Gabriellának a konyhá
ból jövet, kezében felszeletelt hagymával. - Ép
pen vacsorafélét készítek. Üdvözlöm, uram - 
fordult Pyziak felé.

- Pyziak - mutatkozott be a fiú.
- Nagyon örülök. Velünk eszik?
- Ó, szívesen - mondta Pyziak, és csodálko

zott saját válaszán. Nem sejtette még, hogy a 
Borejko-féle vonzás már kezd rá is hatni. Ebben 
a lakásban mindenki nagyon hamar otthon érzi 
magát.

- Akkor foglaljon helyet - mondta apa szóra
kozottan, a kezében tartott hagymára nézve. — 
A mumpszosok mossanak kezet!

- Megmostuk már! - kiabálták a kislányok 
kirohanva a fürdőszobából. - Hé, kalauz úr!

Pyziak önkéntelenül is elmosolyodott.
- Utazzunk egy kicsit! - javasolta barátságo

san az idősebbik mumpszos.
- Legközelebb - súgta Pyziak, és a konyhaaj

tóra mutatott.
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- Ó, apával nem kell törődnöd - próbálta rá
beszélni Nutria, de Pyziak a fejét rázta.

- Nem lehet bejönni! Nem lehet bejönni! - 
kiabálta kétségbeesetten Ida, aki éppen az ágy
ból kelt fel, és magára öltötte a köpenyt, mivel 
apa megparancsolta, hogy vacsorához együtt ül
jenek asztalhoz. - Máááris! - kiabálta egy pilla
nat múlva csengő hangon. Bedobálta az ágyne
műt a heverőbe, s megkötötte köpenye széles 
övét.

Gabrysia bement Pyziakkal a zöld szobába, 
egy székre mutatott, hogy üljön le, ő maga meg 
leszedte az asztalról az összegyűlt könyveket és 
a folyóiratokat. Ida sötét szemüvegben, kendő
vel bebugyolált arccal, szája szögletében titokza
tos mosollyal ült le Pyziak mellé, és megpróbálta 
elbűvölni a vendéget. Nutria és Dundi, miután 
megtudták, hogy a kalauz úr nem kaphatja meg 
tőlük a mumpszot, a fiú térdére másztak.

Gabrysia kiment a konyhába. Kellő időben, 
mert apa egy kis könyv olvasásába merülve egy
általán nem törődött a kifutó tejjel. Lánya elzár
ta a gázt, a tejet bögrékbe öntötte, hideg vízbe 
állította, a serpenyőből a sült krumplit egy tálra 
tette, és bevitte a szobába. Amikor visszatért a 
tányérokért és a tejért, apa még olvasott, de 
amint a teáskanna sípolni kezdett, észbe kapott.

- Apa, vacsora!
- Megyek már, megyek.
- Teát vagy tejet iszol?
-Tejet, carissima, azaz legkedvesebb gyer

mekem!
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- Akkor ülj asztalhoz.
- Rögtön. Aha! - Apa visszatért erre a földre. 

- Ennek a fiúnak Juliusz a neve?
- Nem. Janusz.
- Furcsa egybeesés - mondta apa. - De ő az, 

aki itt volt a múltkor, ugye?
- Nem - biztosította róla Gabrysia. Az egy 

másik fiú volt, Klaudiusz. Egyébként ennek 
nincs semmi jelentősége a te számodra.

- Ez igaz - hagyta rá az apa. - Vigyek be 
valamit a szobába?

- A cukortartót, ha lennél olyan kedves
- Akkor gyerünk.
A szobában vidám hangulat uralkodott. Nut- 

ria a „Lengyel ábécéskönyv” című dallal produ
kálta magát, Dundi meg ügyetlenül kísérte egy 
kis dobbal, közben időről időre egy-egy részletet 
énekelt hozzá.

- Gyerekek, asztalhoz! - kiáltott Gabrysia. - 
Minden gyerek tudja, hogy evés közben nem 
énekelünk.

- Aki csámcsog, megbánja egy zápfog - mu
tatkozott be Dundi régi számával.

- Ki a fogát piszkálja, kap egy frászt a szájára.
- Nutria!
- Aki tejet nem iszik, az éhségtől megveszik.
- Kislányok, nyugalom!
- Sokat kérek ebből a sültből - mondta Dundi 

mohón. - Szeretem a sült krumplit. Mindent 
szeretek.

- Gabrysia, voltál a szülői értekezleten? - 
ocsúdott fel apa.
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- Voltam - válaszolt Gabriella, és elpirult.
- No és mi újság?
- Nutriának ötösei vannak, a magatartása jó.
- Igen? - csodálkozott Nutria kedvesen. - 

Rosszabbat vártam.
- Ez se túl jó - világosította fel Gabriella. - 

Van, akinek példás a magatartása.
- Ez valami új módszer az osztályzásban? - 

érdeklődött apa pusztán udvariasságból.
- Igen - válaszolta Gabriella. - Elég érdekes. 

Tudsz arról, hogy most az általánosban nem 
ismételnek osztályt?

- Quo modo? Hogyhogy? - csodálkozott apa.
- Ez a szabály.
- Nem szabad a rossz tanulót osztályismétlés

re ítélni? - érdeklődött Borejko papa, mert nem 
akart hinni saját fülének.

- Úgy van.
- Hihetetlen. Hihetetlen. A félkegyelműek- 

nek valóra vált az álmuk - mondta apa talányo
san.

- Apa, voltál bent ma a kórházban?
- Nem volt rá időm. Ez a delegáció... - Apa 

szemöldökét mozgatta, valamit dünnyögött ma
gában, és rövid töprengésbe merült. Aztán fel
emelte a fejét, észrevette, hogy a jelenlévők még 
mindig várakozva néznek rá, Januszhoz fordult 
magyarázattal: - Meglepő történet. A Várba és 
a könyvtárba kísértem egy delegációt. Úgy tűnt, 
hogy őszintén unatkoznak, és mintha haragud
nának valamiért. Barátságtalanul méregettek, 
sőt az egyik azt is mondta, hogy náluk több ilyen 
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vár van, sőt sokkal nagyobbak. No és búcsúzás
kor, képzeljétek el, jelvényekkel ajándékoztak 
meg, és úgy búcsúztak, hogy a találkozás gyü
mölcsöző volt, és barátságos légkörben zajlott le. 
Már rég nem voltam ennyire meglepve.

- Akkor ma mama nem kapott csirkekocso
nyát? - nyugtalankodott Gabriella.

- Nem. Képzelje el, fiam, két választásom 
volt: vagy velük maradok, hogy ne unatkozza
nak, vagy...

- Apa, hány óra? Hány óra?
- Hét. Miért?
Nutria és Dundi erre már nem válaszoltak, 

hanem hangosan a televízióhoz rohantak, be
kapcsolták közölve mindenkivel, hogy rögtön 
kezdődik a mese.

- Megbocsát, Juliusz - mondta a papa. - Ez 
az esztelen mánia egyre nagyobb teret hódít. 
Érdekelne, mi a véleménye a televízióról.

- A nevem Janusz, uram - mondta Pyziak 
mereven, Borejko papa tévedését kiigazítva. - 
Ön összetéveszt valakivel.

Hangjában olyan keserűség érződött, hogy a 
kétségbeesett Ida, akinek füllentése még nem 
lepleződött le, sietett helyrehozni a félreér
tést.

- Apa összetéveszt az én Klaudiusz barátom
mal. Az a vőlegény, az... azaz...

- Hogyan? - érdeklődött Pyziak.
- Vőlegény? - kapta fel a fejét a papa. - Én 

nem tudok semmiféle vőlegényről!
- Nem is kell róla tudnod. Az a gyanúm, hogy
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téged nem is érdekel - mondta gúnyosan Gabri
ella.

- Gabriella, ne ingereld - sziszegte Ida.
Nem lehetett tudni, hogy az apjára gondolt-e

vagy a jóképű, acélkék szemű égimeszelőre. Te
kintete irányából arra lehetett következtetni, 
hogy az utóbbinak nyugalmát viseli inkább a 
szívén.

Egy pillanatig mindenki hallgatott, csak a té
vémese hősének, Pankracy kutyájának ugatása 
hallatszott. Apa dühösen megparancsolta lányai
nak, hogy halkítsák le a televíziót.

- Ida, ne nyalogasd az ujjaidat! - mondta szó
rakozottan. Valami más témára akarta terelni a 
beszélgetést. De aztán így szólt: - Még egy kicsit 
korai lenne a vőlegény.

-Nekem is az a véleményem - bólogatott 
Janusz Pyziak. Ivott a tejből, és sült burgonyát 
evett hozzá.

- Komolyan mondod? - kérdezte mézédesen 
Gabriella.

- Igenis.
- Kezdettől tudtam, hogy te azokhoz a fele

lőtlen Don Juanokhoz tartozol.
-Micsoda? - Pyziak torkán akadt a sült 

krumpli. - Mire alapozod ezt?
- Ó - mondta Gabrysia könnyedén. - Alma

virágból jósolok magamnak. Most bocsánatot 
kérek, mert kocsonyát kell főznöm.

- Jól van - egyezett bele Pyziak. - Én megvár
lak. Aztán majd elkísérlek a kórházba.

- Csinálj nekem egy teát, kérlek - kiáltott apa 
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Gabriella után, és szimpátiával nézett a jobb 
oldalán ülő fiatalemberre. - Mondja, fiam - szólt 
előhúzva zsebéből egy kis könyvecskét talál
kozott valamikor Epiktetosznak ezzel a mondá
sával: „Miért nem haragszunk, ha valaki azt 
mondja, hogy a fejünk fáj, és miért haragszunk 
rá, ha azt mondja, hogy tévesen értelmeztünk 
valamit, vagy tévesen választottunk? ” Nem?... 
Pascal ezt nagyon szépen kifejti, tudja, barátom, 
az ő válasza így hangzik: „Mert az egészségünk
ben biztosak vagyunk, de az igazunkban nem. ” 
Majd továbbá: „Honnan ered az, hogy a sánta 
ember nem ingerel bennünket, de a sánta elme, 
az igen? Onnan, hogy a sánta ember elismeri, 
hogy a mi járásunk egyenes, a sánta elme viszont 
azt sugallja, hogy mi sántítunk. ”

Amikor egyedül maradtak, hallgattak, és jól 
érezték magukat szavak nélkül. S ha megszólal
tak is, mást mondtak, mint ami a szívüket nyom
ta. Például Gabriella dühös volt magára a vacso
ra közbeni hülye megjegyzése miatt. Pyziak pe
dig, amikor a lány a konyhában tevékenykedett, 
csak félfüllel figyelte Borejko papa fejtegetéseit, 
de lényegében szégyenkezett saját kukasága mi
att. Ő is megkönnyebbülten ment el a lakásból, 
akárcsak Gabriella. Az utcán, bár nem néztek 
egymásra, de egyetértésben tették meg az utat. 
Az átjáró előtt pedig megfogták egymás kezét.

A Kosciuszko-szobornál a Karol Swierczews- 
ki utcán megálltak, és egymásra néztek.
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- Gabriella.
- Tessék.
- Szeretném megkérdezni...
- Tudod mit, ne kérdezz semmit. A beszéd 

csak a félreértések forrása.
-Ez A kis hercegből való?
- Igen. Baj?
- Gabriella, mi van azzal az alakkal?
- Kire gondolsz?
- Juliuszra. Biztosan dedós még. Hiszen te is 

olyan gyerek vagy. A kis herceget olvasod.
- Egyáltalán nem, ha tudni akarod.
- Hidd el nekem, Gabrysia, korai még az 

ilyen komoly döntés. Előtted van még az élet... 
Miért nem nevetsz?

- Nevetek.
- Nevetsz, vagy csak elhúzod a szád?
- Mert Ida egy aljas vörös bestia. Hazudott.
- Nem lóditasz?
-Én?
- Lódítasz vagy nem? Mondd meg rögtön!
- Hehe! Találd ki, Pyziak!
- Eszemben sincs!
- És miért sértődtél meg? Látod, mondtam, 

hogy jobb hallgatni. A beszéd csak a félreérté
sek... és így tovább. Gyerünk már, mert várják 
a csirkekocsonyát.

- Akkor add ide a mancsod. Majd én viszem 
az üveget a kocsonyával. Beteszem a zsebembe.



Kedves Ignasek. Hogy ment a dolog a külföldi
ekkel? - de tulajdonképpen, drágám, én nem is 
ezt akarom kérdezni. Gabrysia itt van nálam egy 
langalétával, a neve Pyza vagy valami hasonló - 
ezért firkálok úgy, mert várnak erre a levélre -, 
és a fiú hűséges kutyaszemekkel néz rá, lányunk 
meg úgy tesz, mintha semmibe venné. Ignas, ez 
a csirkekocsonya teljesen édes volt - hidd el, 
hogy ok nélkül senki nem cukrozza meg a csir
két. Véleményem szerint Gabrysia hamarosan 
beleszeret - és, Ignas, ez a fiú egyáltalán nem 
tetszik nekem - mindig azt gondoltam, hogy 
Gabriella fiúja szőke lesz, és jól nevelt - de ez a 
Pyza olyan sportoló, csábos tekintetű - tehát 
kérlek, hogy holnap szaladj be hozzám, ha lesz 
időd munka után - ha nem, akkor holnapután, 
de feltétlenül. Sajnos a kórházban elromlott a 
telefon, és nem tudlak felhívni, drágám - az 
ügyeletesi szobából meg nem merlek hívni. Ag
gódom, Ignas, szeretnék Gabrysiával elbeszél
getni, de valami azt súgja nekem, hogy ők most 
kettesben fognak hozzám járni, és úgy érzem, 
mintha elveszíteném a gyermekemet - szinte 
könnyes lett a szemem. Csókollak, kedvesem, 
csókolom a három mumpszost.

Mila

Kedves feleségem! Ha azt mondom, hogy 
mumpszom van, azt biztosan nem hiszed el. De 
mégis parotitis epidemicának kell ennek lenni: 
erre a következtetésre három okom van. Primo:



az egyik fül melletti nyirokmirigyem barack 
nagyságúra duzzadt. Secundo: lázam van, ami 
évek óta nem fordult elő velem. Tertio: eddig 
soha nem voltam mumpszos. Gyermekkorom
ban sem. Ellenben az én hipotézisem ellen ta
núskodik a szakforrásvélemény: a parotitis epi- 
demicát gyermekbetegségként tartják számon. 
Mégis úgy tűnik nekem, hogy ebben a szabály
ban én érdekes kivétel vagyok.

Kedves Mila, közben már este hat óra lett. 
Gabriella két órakor jött haza az iskolából, és 
orvost hívott, aki konstatálta nálam a mumpszot 
(mondtam! ), és azt javasolta, hogy feküdjek le. 
Ugyanakkor diszkréten kiírt egy hétre. Ennek 
köszönhetem, hogy nyugodtan olvashatok. Al
kalomadtán megnézem a kislányokat is. Idának 
allergia elleni orvosságot javasolt, amit Gabrysia 
rögtön kiváltott. Majd meglátjuk, hogy milyen 
hatással lesz a gyógyszer. A kicsik továbbra is 
mumpszosak, de nincs lázuk. Gabrysia és Fela 
foglalkoznak a háztartással, tehát nem kell ag
gódnod az epidémia terjedése miatt. Gabriella 
volt mumpszos gyermekkorában? Légy olyan 
kedves, és írd meg nekem, mire emlékszel ezzel 
kapcsolatban. A betegség bámulatos módon el
kerüli ezt a kislányt. De ha végül ő is elkapja, 
nem tudom, ki fog ellátni bennünket. Milám, 
feleslegesen izgatod magad Juliusz miatt. Alkal
mam volt elég közelről megismerni, amikor csü
törtökön nálunk vacsorázott. Gabriellához való 
viszonya (és vice versa) távol van minden érze
lemtől. Inkább bosszantották egymást, ameny- 
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nyire tájékozódni tudtam. Szimpatikus és ki
egyensúlyozott fiatalember, és igazságtalan vagy 
vele szemben, ha csak egy tompa agyú sportoló
nak titulálod. Gondolkodását mélység és nyuga
lom jellemzi. Egy idézettel kapcsolatos vitánk 
arra enged következtetni, hogy a Gabriella iránti 
érdeklődésének főleg intellektuális jellege van - 
mivel ő (ne felejtsd el) annak ellenére, hogy lány, 
fegyelmezett és nagyon értelmes. Nem zárom ki 
azonban azt a lehetőséget, hogy Te az anyai 
ösztönöddel (miért nem írt soha senki az apai 
ösztönről?! Hiszen nem vagyunk híján ennek 
sem) valami kevésbé intellektuális dolgot is sej
tesz ismeretségükben. Akkor viszont nil melius, 
quam cum ratione tacere - csakis a józan észre 
hagyatkozhatunk. És ehhez tartsd magad, drá
gám. Te hajiasz kissé a despotizmusra, Mila, de 
a magad véleményét nem szabad másra erőltet
ned. Ó, az a megálmodott és elképzelt szőke, 
fodrász modorú fiú, akinek te szánnád a lányo
dat! Ami engem illet, Juliusz pártján vagyok. 
Felhívom a figyelmedet, hogy a gyerekek rossz 
néven veszik, ha a szülők nem jegyzik meg bará
taik keresztnevét. Ezt magam is tapasztaltam. 
Nem Pyza, hanem Juliusz Pyziak, kedvesem, 
Juliusz Pyziak a fiú neve. Forrón csókollak

Ignacy

P. S. Érdekel, hogy érzed magad. Remélem, 
jobban, mint én.
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Kedves mama! Mondd meg Gabrysiának, hogy 
én már iskolába akarok menni! Telefonáltam 
Tomek Kowaliknak, hogy mondja meg, mi a 
házi feladat. Mindent bepótoltam. Kowalik azt 
mondja, hogy gyorsan vissza kell jönnöm az 
iskolába, mert a barátnőim nagyon rosszalkod
nak. Gaba azt mondja, hogy én még fertőzök, de 
én érzem, hogy nincs már egyetlen bacilusom se. 
Kedves mama, kitaláltam neked egy viccet. 
Megy egy fickó az utcán, néz, néz és látja, hogy 
egy nagy kép a feje tetején áll. Mi történt? - 
kérdezi a fickó. - A változatosság kedvéért for
dítva nézem az eget - mondja az, aki a képen 
van. Jó, mi?

Nutria

Mama! Én vagyok. A pénz nem szeret úszni. 
A pénz buta, mert így vízbe fullad, elmerül.

Dundi

Mama, én csak néhány szót írok, mert megjött 
Klaudiusz, és Janusszal együtt kártyázunk. 
Gabriella a konyhában van, csinálja a csirkeko
csonyát - apa lebeszélte róla, de ő megmakacsol
ta magát, mert azt, amit előzőleg készített, te 
annyira dicsérted. Látod, milyen erőszakos! Ha 
meggyógyulok, akkor én főzök neked. Csókollak

Ida



Január 14. szombat

Borejkóéknál ezen a borús, szomorkás délutá
non vidám társaság jött össze. Sok ember fordult 
meg. Alig ment el a papa három idősebb barátja, 
megjött Felicja néni kirobbanó temperamentu
mával. A kis mumpszosok szobájában ott volt 
Tomek Kowalik a nővérével, a zöld szobában 
Gabrysia, Ida, az egész KJJ-vitacsoport és Pyzi- 
ak. A lakás fényárban úszott, égett minden lám
pa, a villanyóra monoton hangon tiktakolt, a 
konyhában állandóan zubogott a teavíz, mivel 
ezen a szombat estén már nem volt más a ház
ban, csak tea és sós pálcika. A hűtőszekrény az 
ürességtől tátogott, és ezt már nem hagyhatta 
szó nélkül Felicja néni.

- Ezt valahogy meg kell szervezni! - méltat
lankodott szüntelenül. - Én hétfőtől újból dol
gozni megyek.

- Ez bizony nagy kár - sajnálkozott Borejko 
papa, de közben a paplanon heverő nyitott 
könyvekre pillantott.

Apa már három napja ágyban feküdt minden 
oldalról körülbástyázva kedvenc könyveivel, fo
lyóirataival és jegyzeteivel. Mohón vetette rá 
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magát olvasmányaira, diszkréten távol tartva 
magától a környező világot.

- Ignas, te egyáltalán nem figyelsz rám - álla
pította meg a néni, csípőre tett kézzel.

- Hallgatlak, Fela, figyelek én, aranyoskám.
- Talán hallasz, de nem fogsz fel semmit. 

Nézz rám!
Apa felemelte bágyadt szemét.
- Mondom, hogy hétfőtől egyedül maradtok 

- erősködött Fela néni. - Megyek vissza a mun
kába. Most még elmegyek bevásárolni, két nap
ra való ebédet főzök, de hétfőn már neked kell 
ezzel foglalkoznod.

- Mivel? - kérdezte apa elgondolkodva.
- A főzéssel, Ignas, a főzéssel!
- Nem hiszem, hogy tudok főzni - vallotta be 

Borejko papa.
- Akkor tanulj meg. És ne háríts át mindent 

Gabrysiára. Annak a kislánynak, ne felejtsd el, 
iskolába kell mennie, és pótolnia az elmaradt 
leckéket.

-Helyes, Fela, helyes - bólogatott apa, és 
lopva fordított a könyvben egy lapot.

- Ignacy, itt a könyv.
- Könyv? - kapta fel a fejét apa.
- Szakácskönyv. Megjelöltem a könnyebb re

cepteket. Ne mondd nekem, hogy egy ember, 
aki több idegen nyelvet beszél, képtelen megér
teni a palacsinta receptjét.

- Igazad van, drágám - hagyta rá Borejko 
papa. - No mutasd azt a könyvet. Hm. És most 
már menj. - Félretette a szakácskönyvet, s olyan

177



arcot vágott, mintha nézegetni akarná, de aztán 
mégiscsak visszatért régi megsárgult könyvéhez, 
és mohó olvasásba kezdett.

- Istenem! - sóhajtott Felicja néni, erre a 
kétségbeejtő látványra meredve. - Szegény 
Mila! - Szavamra mondom, minden részvétem 
az övé.

Felicja néni e szavakkal kisietett a szobából, és 
elindult bevásárolni. Kifelé menet megjegyezte, 
hogy a kisszobában vidámak és lármásak, a 
nagyszobában viszont hangosak és komolyak. 
Amikor kilépett az ajtón, sóhajtott egyet, és azt 
gondolta, hogy ez a szegény Milka nemcsak sze
rencsétlen teremtés, hanem valóságos hős.

Eközben a KJJ-csoport lázasan foglalkozott az 
etikai kérdésekkel. Éppen Arisztotelész az 
erényről és a hibákról szóló értekezését vitatták 
meg. Ez volt Gabriella legújabb olvasmánya. 
Annyira tetszett neki, hogy gondolatait feltétle
nül meg kellett osztania a KJJ-csoporttal.

- Ott kezdem - mondta hadonászva -, hogy a 
lélek három részét különböztette meg: az értel
mi, az indulati és az érzéki részt.

- Te, hát ez klassz - szólt közbe hevesen Rob- 
rojek. - Én ezt vagy olvastam már valamikor, 
vagy rokon lélek vagyok. Én is három részt kü
lönböztetek meg, és nézzétek, mire jutottam... 
Először...

-Róbert, hallgass, te fecsegő - lökte meg 
Aniela. Hajfonata koronába volt tűzve, egyéb
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ként nem vitte túlzásba az eleganciát. Szürkés
barna pulóverben ült a padlón, és szoknyája alsó 
részével tisztogatta a szemüvegét. - Állapodjunk 
meg abban, hogy ha valaki szót kapott, akkor ne 
zavarjuk. Mert máskülönben nem vita, csak os
toba, üres locsogás lesz.

- Nagyon helyes! - egyeztek bele mindany- 
nyian.

- Tehát folytatom - mondta Gabrysia.
A zsúfolt szoba közepén állt, az íróasztal mö

gött. Arca kipirult, áthevült, csupa lelkesedés 
volt. Beszéd közben minden pillanatban végig
futtatta ujjait vastag pulóverén, vagy félredobta 
a szemébe hulló hajtincset. Mozdulatai határo
zottak és energikusak voltak, tekintetét Pyziak 
felé fordította. A fiú a kályha mellett ült, elegáns 
nemtörődömséggel ette a sós pálcikát, és min
den harapás után Gabriellára nézett.

- Arisztotelész - mondta Gabriella egyre job
ban nekimelegedve - azt állítja, hogy ami a lélek 
értelmi részét illeti, erénye a józanság, hibája a 
megfontolatlanság. Az indulati rész erényei a 
szelídség és a bátorság. Hibái a hevesség és a 
gyávaság.

- Szent szavak! - lelkesedett Robrojek, hirte
len felállt a székről, és végre szóhoz jutott. - 
Hallgassatok csak ide egy pillanatra, rögtön 
mondok nektek valamit. Ismertem egy fickót...

- Robert, türtőztesd magad, mert elhagylak! 
- förmedt rá Aniela, és erővel lehúzta maga 
mellé Robrojeket. - Én már látom, hogy milyen 
hibái vannak a te indulati részednek!
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Általános nevetés.
- Na, komolyan - szólt közbe Joanna. - En

gedjétek, hogy Gabrysia befejezze.
- Igen, folyton közbeszólnak - panaszkodott 

Pawel Nowicki, aki a rekamién ült Danusia és 
Joanna között.

-Maradjatok csendben. Tehát, az indulati 
rész erényei a szelídség és a bátorság. Hibái, hm, 
a kicsapongás és a fékezhetetlenség.

- Nézzetek Pyziakra, hogy elpirult.
- Robek, szavamra, ma valóban rossz napod 

van.
- Nekem, Aniela? Nekem van rossz napom? 

Nézz Pyziakra, akkor meglátod, hogy kinek van 
rossz napja.

- Az igazságosság, a bőkezűség és a büszkeség 
a lélek erényei. Viszont rossz tulajdonságai az 
igazságtalanság, a kapzsiság és a kishitűség.

- Úgy vélem, hogy ezek a fogalmak viszonyla
gosak - jegyezte meg Pyziak. - Mit jelent példá
ul: igazságtalanság. Először adjátok meg a pon
tos definíciót, barátaim, akkor megmondom 
nektek, hogy Arisztotelésznek igaza volt vagy 
sem.

Gabrysia számára az utóbbi időben Arisztote
lész volt az abszolút tekintély.

- Igaza volt-e? Kérlek szépen - mondta lelke
sen a lány -, itt van fehéren feketén: helytelen 
tulajdonképpen mindaz, ami sérti a hazai erköl
csöket és szokásokat, és aki nem hallgat a tör
vényre, csal és hamisan esküszik, megszegi a 
megállapodásokat és a kezességeket... Ezzel 
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együtt jár a besúgás, a hencegés, a képmutatás, 
az aljasság és az alattomosság.

- Én nem tudom, mi ez, de bennem újra kép
zettársításokat ébreszt - vetette közbe Robrojek.

- Ej, Robcio, neked ma asszociációs napod 
van.

- Nekem, Anielcia? Nekem? Nézz Pyziakra, 
akkor majd meglátod, kinek van...

- Robert, mért nem hagysz már békén?
- Én, barátocskám? Én? Hát bántottalak én?
- Maradjatok csendben, mi ütött belétek?
- Hát ez az, legyetek egy kissé komolyak! - 

kiáltott fel Danka Filipiak. - Pawel, ölelj magad
hoz, mert fázom.

Gabriella tovább folytatta az elmélkedést, 
majd így fejezte be: - Az őszinte, nemes maga- 
tartású ember képes elviselni a sérelmeket, és 
nincs benne bosszúvágy. A büszkeség társa az 
őszinteség és az igazmondás. Nem tudom, Pyzi
ak, mit akarsz még?

- Pontosabban - mondta Pyziak hangosan. - 
Mit jelent például a „nemes magatartású”? És 
mit jelent az „igazmondás”?

- Talán nem tudod? - kérdezte csípősen Gab
riella.

A vérig sértett Pyziak büszkén kihúzta magát.
- Mondjuk, hogy nem tudom.
- Gyerekek, megőrjítetek! Pyziak, ne játszd 

meg, hogy tegnap jöttél a világra! - idegeskedett 
Robrojek. - Ha bizonyos fogalmakat nem isme
rünk el alapvetőeknek, akkor nincs értelme a 
vitának.
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- Akkor fel kell tételeznünk, hogy közülünk 
mindenkinek van veleszületett értékrendszere - 
mondta Pyziak. - Hogy ösztönösen meg tudjuk 
különböztetni a jót a rossztól, nem használva 
semmiféle elvet, sem a tízparancsolatot... Szó
val, én úgy gondolom, hogy ez nem így van.

- Hogyhogy nem így van? Hogyhogy nem így 
van? Nem tudod, hogy például rossz dolog más 
embert megbántani?

- Igen, tudom, hiszen már gyermekkoromban 
tanítottak bizonyos igazságokra.

- Pyziak, gyermekkorodban téged csak arra 
tanítottak, hogy ne turkálj az orrodban, becsszó
ra...

- Robert, szépen kérlek, szállj le rólam. Úgy 
kötekedsz, hogy kibírhatatlan...

- Én kötekedek? Nos... különben lehet, hogy 
kötekedek. De kételkedhetsz-e az isteni szikrá
ban az emberi lélekben?

- Pyziakban nincs egy szemernyi isteni szikra 
sem - szólt közbe Aniela. - Ő maga mondta, 
hogy nincs, másokról nem mond véleményt, te
hát ne köss bele, Robrojek.

- Ki köt bele, ki köt bele, az ördögbe is?! 
Emberek, mi van itt vita helyett? Én már nem 
tudom!

- Csend, szót kérek! - kiáltott Gabrysia öklé
vel az asztalra csapva. - Még nem fejeztem be. 
Hogy mindannyiónkban létezik a jóságnak egy 
morzsája, ennek bizonyítéka az én KJJ-m.

- Ó, bocsánat - szólt Pawel Nowacki Danka 
öleléséből kibontakozva. - Gabrysia, te vonzó
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lány vagy... Ha az utcán rámosolyogsz valakire, 
az nem a jóság, hanem a flört jele. - Danka 
oldalba bökte, és erre szófogadóan elhallgatott.

- Hát, tudod! - Gabriella dühbe gurult.
- Ebben van valami - támogatta Pawelt Da

nusia. - Ez a jóságjeladás olyan misztikusan 
hangzik. Nem hallottál még a hamis mosolyról? 
Aki mosolyog, az mind jó?

- Szót kérek - szólalt meg Aniela, aki önként 
elvállalta a vitacsoport elnöki tisztjét, s nem volt 
szándékában lemondani az ezzel járó privilégi
umról. - Javaslom, hogy a KJJ-csoport minden 
tagja a jóságjeladással kapcsolatban kötelező kí
sérletet végezzen.

- Rendben - mondta Robert. - Pyziak esküd
jön meg, hogy jóságjeleket küld, és nem rossz 
grimaszokat!

- Robert, kapsz egy frászt!
- Csak verd a kisebbet, csak verd! Kisebb 

vagyok, de gentleman - mókázott Robrojek in
gerültségét leplezve. Féltékeny volt Anielára, és 
azt képzelte, hogy Pyziak csak arra gondol, ho
gyan csavarja el a lány fejét.

- Nyugalom. Javaslom a tárgyalás pillanatnyi 
felfüggesztését! - kiáltotta parancsoló hangon az 
elnöknő. - Elmegyünk kísérletezni. Holnap 
mindenki behozza hozzám a jelentést, és az el
nökhelyettes megírja az összegzést. Gyülekezés 
négy órakor. Csak hol?

- Hogyhogy hol? Nálam - mondta Gabrysia.
- Az elnökhelyettesnél. Négykor. Talán hol

nap jutunk valami eredményre.



Január 15. vasárnap

JEGYZŐKÖNYV
A KÍSÉRLETI JÓSÁGJELADÁS VITACSOPORT 

78. I. I5-I ÜLÉSÉRŐL 

a Roosevelt u. 5. sz. ház lakásában

Jegyzőkönyvvezető: D. Filipiak

Az értekezlet a közösen vásárolt élelem (kávé és 
olasz kuglóf) elfogyasztásával kezdődött. Ezt kö
vetően nyitotta meg az ülést a nagyra becsült 
Kowalik elnöknő (néhány személy különösen 
nagyra becsülte, mások viszont kevéssé értékel
ték), és kérte, mutassák be a tegnapi napon elha
tározott kísérletek eredményeit. A beszédbe be
kapcsolódott Rojek kolléga, mint rendszerint, 
most sem tudta alávetni magát a napirendnek, 
javasolta, hogy először táncolni kellene egy ki
csit, amit mindenki ellenzett. Egy pillanat múl
va Kowalik önjelölt elnöknő közölte, hogy elő
ször vezetőséget kellene választani. Hozzátette, 
hogy a választásnak demokratikusnak kell lenni, 
de ő saját magát elnöknek javasolja, mivel már 
eddig is az volt, és nemcsak formálisan birkózott
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meg a feladatával. A jegyzőkönyvet író Danusia 
Filipiak közbeszólt, hogy az még nem bizonyít
ja, hogy A. Kowaliknak továbbra is joga lenne 
erre a felelősségteljes beosztásra, de ezt a hozzá
szólást nem vették figyelembe azok, akik A. Ko- 
walik befolyása alatt álltak. Tehát A. Kowalik 
további javaslatot tett azokra a személyekre vo
natkozólag, akiknek (az ő véleménye szerint) be 
kell kerülniük a vezetőségbe. Szándékosan mel
lőzte a hímnemű osztálytársakat. Erre az egyol
dalú nyilatkozatra a KJJ-csoport fiútagjai élesen 
tiltakoztak, s ezt követően Nowacki osztálytársat 
jelölték a teremben. Majd titkos szavazást ren
deltek el. Rojek társunk javasolta, hogy a szava
zatszedő bizottság keresse meg a lakás legtávo
labbi szögletét, és ott állítsanak fel egy fülkét 
függönnyel. Ezt az ötletet mindenki örömmel 
fogadta, de a fülke hiánya miatt nem lehetett 
megvalósítani. Megkezdődött a választás. 
A szavazócédulák összeszedése után a szavazat
szedő bizottság tagjai megszámolták a szavaza
tokat, ezután mindenki ellenőrizte, hogy a sza
vazatszedő bizottság nem csinált-e valamilyen 
disznóságot. Kiderült, hogy nem, és hogy az 
elnöknő így is A. Kowalik lett. Ezúttal jogosan.

Rövid teaszünet után folytatták a tanácsko
zást. Felolvasták a tegnap elhatározott kísérletek 
eredményeiről szóló jelentést, amit G. Borejko 
helyettes elnöknő írt (minden csatolva). Aztán 
rövid és élénk vita következett, később kijelölték 
a következő gyűlés referátumának témáját 
(szombaton, e hónap 21-én 17 órakor), elhatá
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rozták, hogy a következő gyűlés is Borejko h. 
elnöknőnél lesz, mivel jó a lakáshelyzetük. A re
ferátum témája: „Az igazságtalanság jelenkori 
aspektusa”, a referátumot Pyziak osztálytársunk 
tartja. Az ennivalóra is gyűjtöttek pénzt (a pénz
tárosnál helyezték el), és jóváhagyták, hogy a 
következő esetben nem a Merkurynál kell olasz 
kuglófot vásárolni, ahol a krémet margarinból 
készítik, hanem a problémamentesebb élesztős 
lepényben állapodtak meg. Ezzel az elhatározás
sal befejezték a gyűlés hivatalos részét, és követ
kezett a szórakozási rész, vagyis: tánc a legjobb 
együttesek zenéje mellett.

Aláírta: Danuta Filipiak, jegyzőkönyvvezető 
Mellékletek: i. A vezetőség és a tagok névsora 

2. A KJJ tagjainak kísérleteiről 
szóló jelentések ábécésorrend
ben

KJJ-vitacsoport - Poznan 

Az elnökség névsora:
Elnöknő: Aniela Kowalik, h. elnöknő: Gabriella 
Borejko, pénztáros: Pawel Nowacki, titkárnő: 
Danuta Filipiak

A tagok névsora:
Ida Borejko, Joanna Borejko, Janusz Pyziak, 
Robert Rojek
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Jelentés az 1978. január 14-én tartott kísérletről 

Gabriella Borejko:
1978. január 14-én a következő KJJ-kísérletet 
végeztem. Kimentem az utcára, és azonnal jóság
jeleket küldtem az első ember felé, akivel talál
koztam, akiről véletlenül kiderült, hogy eladónő 
a Dabrowski utcai üzletben. A kísérlet nem sike
rült, mert az eladónő komoran és gyanús szem
mel nézett rám. Ennek ellenére nem feltétele
zem, hogy az eladónőben nincs egy szemernyi jó 
sem. Inkább biztosan azt hitte, hogy az áruellá
tás akadozása miatt akarok bevágódni nála. De 
én nem riadtam vissza ettől a sikertelenségtől, 
mentem előre, és küldözgettem a jóság jeleket. 
Tizennégy személlyel találkoztam, és ebből ti
zenegy reagált pozitívan, kettő csodálkozással 
válaszolt, egy pedig (10 éves fiú) nyelvet öltött 
rám. összegezve: úgy vélem, a kísérlet sikeres 
volt - tizenötből csak kettő volt negatív.

Ida Borejko:
Én Gabrysiával mentem az utcán, ezért nehe
zebb dolgom volt. De az a barna hajú férfi egyál
talán nem nézett Gabrysiára, csak rám, tehát ezt 
az én sikeremnek könyvelhetem el, azaz ered
ménynek. Összesen négy volt ilyen. Pozitív 
eredmény.
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Joanna Bobejko:
Két személy közül egyik sem válaszolt mosoly- 
lyal. Rossz érzés volt tovább kísérleteznem, an
nál is inkább, mert nem voltam megfelelően 
felöltözve.

Danuta Filipiak:
Amikor elhagytam a mi kedves választási helyi
ségünket, találkoztam egy idősebb hölggyel, aki 
az ajtó mellett hallgatózott. Kísérleti jóságjele
ket küldtem feléje, amire ő felháborodva köpött 
egyet, és visszahúzódott a lakásába. Kimentem 
a lakóházból. Nowacki bácsiba ütköztem, de az 
ő visszajelzése nem jöhet számításba, mert Pa
wel édesapja. Az utcán összeütköztem egy negy
ven év körüli magas, idős úrral, aki elsőként 
küldött nekem vissza kísérleti jóságjeleket, és 
megkérdezte, hogy véletlenül nem lépett-e a lá
bacskámra.

A további öt személy közül pozitívan három 
reagált, kettő viszont fura tekintettel nézett rám. 
Az elnöknő értékelje ezeket megfelelően.

Aniela Kowalik:
Teljes siker!!! Kilencből kilenc, szóval száz szá
zalék! Ebből egy sétára invitáló javaslat.

Pawel Nowacki:
Teszteltem - tízet.
Mind pozitív visszhangú.

Hohó! (a jegyzőkönyvvezető megjegyzése)
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Janusz Pyziak:
Mindenekelőtt indítványozom, hogy a KJJ- 
tagok ne korlátozzák a sugárzó mosolyok szét
küldését idegen személyek felé, és gondoljanak 
egy kicsit a csoport tagjaira is. Több melegséget! 
Most pedig a tárgyra térek. A mosolyomra, amit 
átitattam édességgel és kizárólag férfiakra irá
nyítottam, jutalmul csípős megjegyzéseket kap
tam. Harmadik esetben a lelkem megrendült, 
mert majdnem pofonnal válaszoltak. Ezért át
tértem a kísérleti közömbösség jeleire (lásd: ér
zéketlenség). Fellépésem - elismerem - teljesen 
sikertelen volt.

Robert Rojek:
A kísérletbe teljes energiámat, szívemet belead
tam! Majdnem minden járókelőt teszteltem. 
Teszt alá vettem a 8-as számú villamoson még 
az ellenőrt is. (Nagyon jelentős eset. Jegy nélkül 
utaztam, s annak ellenére, hogy nem volt nálam 
pénz, hogy kifizessem a büntetést, kedvezően 
reagált a KJJ-re. ) Kísérletemet kiterjesztettem 
a rendőr őrmesterre is, aki látásomra reflexsze
ren kapott az oldalához, de aztán elmosolyo
dott, igaz, hogy nem őszintén.

Eredmény: pozitív tizennyolc, negatív kettő, 
közömbös kettő, szóval összesen huszonkét kí
sérlet.
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összegezés:

G. Borejko elnökhelyettes

Név kísérletek eredmények
száma pozitív negatív közömbös

G. Borejko 15 11 2 2
I. Borejko 4 4 - -
J. Borejko 3 - 3 -
D. Filipiak 8 4 1 3
A. Kowalik 10 10 -

P. Nowacki 9 9 - -

J. Pyziak 3 - 3 -

R. Rojek 22 18 2 2
Összesen: 74 56 11 7

A fenti összeállítás érdekes következtetésre 
vezet. Először: társaim, jól állunk, s ezért a leg
melegebb elismerésemet fejezem ki a KJJ- 
csoportnak aktivitásáért és bámulatra méltó tel
jesítményéért, hogy 74 jelzést adtak le egyórás 
kísérlet alatt. Eszerint átlagosan 1, 23 jóságjel 
esik egy percre. Szembetűnő, hogy a legkeve
sebb kísérlet három volt. (Három az igazság? - 
barátaim, vegyük figyelembe ezt a beszédes hár
mast, amely évszázadok óta mágikus szám. ) 
A mi drága Robrojekünk rekordot ért el, aki egy
maga huszonkét mosolyt varázsolt elő.

A további következtetések is nagyon tanulsá
gosak: hetvennégy jelzésre hetvennégy viszont
választ kaptunk, vagyis egyetlen jóságjel sem 
veszett kárba. Máskülönben a pozitív visszajel
zés túlsúlyban van, és 75, 6%-ot tesz ki. Kedve- 

190



ző az a jelenség is, hogy tizennyolc nem pozitív 
válaszból negatív mindössze tizenegy, hét pedig 
közömbös. Ebből az következik, hogy az álta
lunk felébresztett érzések semmiképpen sem 
langyosak.

Ezzel a biztató eredménnyel (le az olcsó opti
mizmussal, éljen a tartalmas optimizmus! ) feje
zem be összegezésemet.

Éljen a jelentés!
Éljen a KJJ-vitacsoport!
Éljen és virágozzék a barátság és a gondolat

váltás testvéri közössége a nők és a férfiak között!
Éljenek a férfiak!
Éljenek a nők!
Éljek én!

Gabriella Borejko elnökhelyettes

12-es számú középiskola igazgatójának
Poznan

Tisztelt Igazgató Úr!
Kénytelen vagyok értesíteni az Igazgató urat, 
hogy az ön iskolájában az ifjúság rossz útra tért. 
Értesítem, hogy a harmadik osztályos Gabriella 
Borejko a Nowacki igazgató úr fiával és még 
néhány más fiúval egy titkos és illegális csopor
tot alapított. A gyűléseket Borejkóék lakásában 
tartják, ahol a falban van egy lyuk, s ezen át én 
mint szomszédasszony, akaratom ellenére, min
dent hallok. A csoport titkos, s abból, amit hal
lottam, úgy értettem, hogy LSD narkót oszta-
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nak szét. A szállítások éjjel zajlanak le, a pincé
ben, amelyik pont az én lakásom alatt van. A kö
vetkező napon az LSD-t különböző embereknek 
küldik el, utána cinikusan elhencegnek, hogy 
közülük ki osztott szét többet. Elszámolást is 
vezetnek, tehát könnyű ellenőrizni. Hozzáte
szem, hogy nagyon hangosak, és amikor elhagy
ják Borejkóék lakását, feltűnően jó hangulatban 
vannak, szemük csillog, és úgy mosolyognak, 
mintha nem volnának normálisak. A tévé műso
rai is közölték a nyugati kábítószerezés adatait. 
Szóval már hozzánk is eljutott ez a járvány! 
Kérem, tegyen ellene valamit, amíg nem késő.

Tisztelettel 
Maria Szczepanska 
Poznan, Roosevelt u. 5.

P. S. Természetesen kérem a diszkrécióját, mert 
félek a megtorlásuktól.

Legközelebbi gyűlésük e hó 21-én, szomba
ton 17 órakor lesz.



Január 21. szombat

Amióta Nutria és Dundi meggyógyult, az élet 
mintha könnyebb lett volna. Mindenki nagy 
örömére megkezdődött a téli szünet az általános 
iskolákban, nem kellett többet Natáliát oda- s 
visszakísérgetni a legkülönbözőbb időben. A két 
kicsi otthon volt vagy az udvaron, és a beteg 
Borejko papára hárult az a feladat, hogy vigyáz
zon a kisebbik lányokra, amíg a két idősebb az 
iskolában van.

Apa már nem feküdt, járt-kelt a lakásban, úgy 
öltötte magára a fürdőköpenyt, mint egy királyi 
palástot, és hihetetlen mennyiségben itta a teát. 
De szomorúan állapította meg, hogy az ő paroti
tis epidemicája sajnos a vége felé jár, el kell 
hagynia a csendes otthont, vissza kell térnie 
munkahelyére, a könyvtárba, ahol nem olvas
hatja azt, amit szeretne.

Felicja néni kénytelen volt lemondani arról, 
hogy Borejko papából öntudatos szakácsot ne
veljen. Eddig minden második este elment hoz
zájuk, egy nagy fazék levest főzött nekik, és vala
mi kiadós második fogást, amit két napon át 
könnyen felmelegíthettek. Ezen a napon például
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bableves volt, a második fogás pedig burgonyás 
nudli gombás szósszal.

Mindenki rettenetesen éhes volt, mint min
dig, Gabrysia tehát, amikor hazaért az iskolából, 
megmelegítette az ebédet, sietségében megéget
te az ujját. Apa szobájából és onnan, ahol húgai 
tartózkodtak, éhes kiáltások hangzottak. Furcsa 
volt azonban, hogy nem hallotta Dundi hangját. 
Viszont a fürdőszobából dalolást és vízcsobogást 
igen. Mivel Dundi nem felelt a hívásra, Gabriel
la bement kishúgához.

- Mit csinálsz? - kérdezte, amikor húgát a 
mosdó fölé hajolva meglátta.

- Nézem - hangzott a válasz.
A csapból élénken csöpögött a hideg víz, és 

Dundi szoknyácskájának eleje teljesen vizes 
volt.

- Mit nézel? Gyere gyorsan ebédelni.
- Nézem, hogy ez nem merül el.
- Mi nem merül el? - csodálkozott Gabriella.
- A pénz nem merül el. Azelőtt mindig elme

rült. Elmerült a kacsa, a maci és még sok min
den. A pénz nem merül el.

Rossz előérzettel közeledett Gabrysia a mos
dóhoz. Tele volt vízzel. A vízben sokféle apró 
tárgy úszkált - a csecsebecséktől a plasztikgyön
gyön át a postai bélyegig. Dundi viszont ezek 
fölé hajolva feszülten vizsgálta a két bankjegy 
viselkedését, amelyek a víz felszínén forogtak. 
Mivel a bankjegyek nem merültek el, fogkefével 
tologatta őket.

- Állj! - kiáltott fel Gabriella, ami Dundit
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annyira megijesztette, hogy majdnem leesett a 
tudományos kutatásához szükséges kisszékről.

- Mi van, Gabrysia?
- Add ide!
- Melyiket?
- Azt, azt - nyögte Gabriella, egyik kezével 

kihalászva a két százast, a másikkal lázasan tapo
gatta a mosdó fenekét. A dugót kereste. Minél 
gyorsabban meg kell akadályozni a víz lefolyá
sát, amelynek sugara elsodorhatja apja fizetésé
nek egy részét.

- Most már értem - mondta Gabrysia apjá
nak, aki a fürdőszobaajtóban megállt, ecetet 
akart kérni, de a kérés elhalt az ajkán. - Most 
már értem, hogy miért folyik le olyan rosszul a 
víz. Apa, muszáj kicsavarni a könyökcsövet. 
Biztosan találunk ott egy csomó pénzt.

- Patrycja, mit jelentsen ez? - kérdezte apa 
szigorúan.

Dundi hebegett-habogott, ujját tördelte, vé
gül bevallotta, hogy hetek óta foglalkoztatja őt 
a különféle tárgyak elmerülésének megfigyelése. 
Azt is megvizsgálta, hogyan viselkednek azok a 
tárgyak, amelyek nem merülnek el. Apa ezt a 
vallomást rögtön összefüggésbe hozta a mamá
hoz írt levelekkel. Azokban írt ezekről Dundi. 
A papa elhatározta, hogy nem fog haragudni. 
A gyerek biztosan nem tudta, hogy mit tesz. 
Méghozzá nem is rejtegette tettét, ellenkezőleg, 
becsületesen informálta anyját kísérleteinek 
eredményéről. Ha Milka itthon lett volna, e kí
sérleteknek azonnal véget vet. De Milka távol
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volt, és Dundi csak írásban tudta bűnét bevalla
ni, bár ebben még nem volt gyakorlata.

- Patrycja - mondta apa komolyan. - A pénz 
büdös, hidd el nekem, bár a latin nyelvben en
nek az állításnak a fordítottja is létezik. Soha 
többet, lányom, ne nyúlj az én pénztárcámhoz, 
mert egyszer a fenekeden találod a kezem nyo
mát.

Dundi megijedt, bár egyetlen szót sem értett 
ebből a prédikációból, kivéve a „pénz” és a „fe
neked” kifejezéseket, mindenesetre hangos sí
rásra fakadt. Ez rögtön hatott: apja ég felé emel
te szemét, betapasztotta fülét, végül befogta 
Dundi száját. Ezután kijelentette, hogy megbo
csát neki, majd megparancsolta, hogy törülköz
zön meg, és üljön végre az asztalhoz ebédelni.

Bárhogyan volt is, a délután nem jól kezdő
dött. Márpedig a további események még kíno
sabbnak ígérkeztek.

Ha valami rosszul kezdődik, akkor úgy is foly
tatódik. Az idegeskedés miatt Gabriella képtelen 
volt az ebédre összpontosítani a figyelmét, ezért 
mindent az asztalra tálalt, amit Fela néni csak 
főzött. Ez kétnapi adag lett volna, de sajnos, 
mielőtt Gabriella észbe kapott, a család már 
megette a nagy tál levest, az összes nudlit, s 
ebben a pusztításban maga Gabriella is részt 
vett.

Ráadásul nem sokkal azután, hogy Gabriella 
megbizonyosodott róla, hogy holnap ebédre 
kénytelen lesz rántottát csinálni, Szczepanska 
asszony csengetett. Az igaz, hogy nem mondott
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semmit, de bedugta a fejét az ajtón, és kíváncsi 
tekintettel nézett körül, majd diadalmasan felka
cagott, bólogatott, és szó nélkül távozott. Egész 
alakja a bosszú örömét sugározta.

Gabriella az utóbbi napokban százszor is el
határozta, hogy betömi a kályha mögötti lyukat. 
De ahogy minduntalan, úgy most is elfelejtke
zett róla, mivel közeledett a KJJ-csoport gyűlé
sének ideje, a mosogató meg tele volt mosatlan 
edényekkel. A szobában is minden szanaszét, s 
a család ennek a pszichikai bomlásnak a felszá
molásában nem segített neki.

Csak egy félórával később, amikor a KJJ- 
csoport teljes számban, süteményes dobozok
kal, kólával megjelent, jutott eszébe Gabry- 
siának a biztosan hallgatózó szomszédasszony. 
De ez a gondolat rögvest elpárolgott a fejéből, 
amint Pyziaktól elvette a celofánba csomagolt 
rózsát.

-Ez valamennyiünk ajándéka a házikisasz- 
szonynak, a mi pótolhatatlan elnökhelyette
sünknek - kedveskedett a fiú.

- Köszönöm szépen - mondta Gabrysia csa
lódását leplezve, hogy nem személyes ajándék
ról van szó. - És tulajdonképpen ki javasolta ezt 
a rózsát? - kérdezte.

- Pyziak - válaszolták kórusban.
- Ahá! - mondta Gabriella immár elégedet

ten.
- Különben nem én, hanem Robertino java

solta - tiltakozott Pyziak.
- Én? Pyziakom! Nem emlékszem. Te beszél
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tél rá bennünket, hogy ne vegyünk lepényt, mert 
az az olcsóbb... au! Ki rúgott belém?

Csodálkozva néztek egymásra.
Robrojek olyan volt, mint egy felfújt lég

gömb. Szeme dühösen villogott, a lábát masszí
rozta, és megpróbálta kideríteni, honnan is kap
ta a rúgást. Amikor kiderítette, hangulata meg
változott.

- Megbocsátok annak a disznónak, aki meg
rúgott - jelentette ki nagylelkűen. - Megbocsá
tok, mert repes az én szívem. Gabrysia, ne kér
dezd, ki vett neked rózsát, csak örülj, hogy 
ilyen drága virágot kaptál. Gyerünk a tárgyaló
terembe!

A KJJ-csoport előbb a kifulladásig táncolt. Az
tán felfalták a süteményt, megitták a kólákat. 
Végül is elfáradtak, leültek a padlóra körbe, és 
Aniela azt mondta, hogy őt ez az indiai szokásra 
emlékezteti, és mindjárt táncolni fog. A test
mozgás a benne lévő ellentéteket fejezi ki, és 
emlékeztet az indiai lótusztáncra.

- Lótusztánc? - kérdezték hitetlenkedve, és 
feszült érdeklődéssel várták a produkciót.

Aniela leengedte a haját, Gabrysiától kölcsön
kért egy lepedőt, amit a vállán, mint egy szárit, 
összefogott, levette a csizmáját, és fejét ritmiku
san ingatta. Mély, fojtott hangon arra kérte az 
egybegyűlteket, hogy hasonló ritmusban pró
báljanak eldúdolni valamilyen indiai dalt. 
A kezdeti zavar után lassan kialakult az össz-
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hang, törökülésben összefonták mellükön a ke
züket.

- Start! - kiáltott Aniela, forgatta fekete sze
mét, és felöltötte Siva arckifejezését.

A reszkető hangú kórus jajgatni kezdett, és 
visító hangon énekelt. Robrojek egyszerre ját
szotta meg a kígyóbűvölőt és a kígyót, úgyhogy 
az erőfeszítéstől ellepte a veríték. Aniela néhány 
vonagló mozdulatot tett, és akkor kinyitották a 
szoba ajtaját, berontott Nutria, és lihegve azt 
mondta:

- Gaba, vendégek jönnek!
Nutria után két úr lépett a szobába.
Elsőnek Dmuchawiec.
Mögötte Pieróg.
A gyerekeken döbbent zavar lett úrrá. Aniela 

szárijában, éppen táncmozdulat közben, kinyúj
tott karral állt. A kórus abbahagyta a dünnyö- 
gést, kővé meredt a padlón.

- Jó napot! - mondták szinte egyszerre a taná
rok nagyon udvariasan.

A KJJ-csoport jelenlévő nyolc tagjából négy 
a nyomdászlíceum tanulója volt. De mégis Gab
riella, Danka és Pawel alaptalan félelme hatott 
a csoport többi tagjára. Tudták, hogy nem jót 
jelent, ha a tanárok váratlanul megjelennek, 
savanyú és szigorú arccal. És semmi jó nem 
származik túlságos udvariasságukból sem, mivel 
köztudomású, ha a tanár túlságosan udvarias, 
akkor valami alattomos meglepetést tartogat.

Aniela Kowalik volt az egyetlen a nyomdá
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szok közül, aki ismerte Dmuchawiecet, mert a 
tanár a színjátszó kör legfőbb oszlopa volt.

- Leülhetünk? - kérdezte Pieróg képmutató
an mosolyogva, szemlátomást élvezve a helyze
tet.

Csak az ő hangja rázta fel a dermedt diákokat. 
Csendes sóhajtással visszatért beléjük az élet.

- Kérem, foglaljanak helyet - mondta Gabri
ella.

Két széket tolt a tanároknak. Azok leültek, 
körbenézegettek. Az ajtó mögül sátáni kacagást 
lehetett hallani, majd a teafőző fütyülését. Aztán 
Borejko papa köhécselését.

- No mi van? - kérdezte Pieróg kopasz fejét 
simogatva. - Mi történik itt? Hm? Borejko, Fili
piak, Nowacki... A többi fiatal is a mi iskolánk
ból való?

Gabriella megmagyarázta, melyik iskolába jár 
a többi fiatal.

- Vagy úgy - mondta Pieróg.
Dmuchawiec kelletlenül felsóhajtott, hintá

zott a széken, és egész magatartása rosszallást 
fejezett ki.

-És ez a diáklány miért van lepedőben? - 
érdeklődött Pieróg, gyanús szemmel méregetve 
Anielát.

Aniela megrezzent, mintha álomból ébresz
tették volna, és a lábát leengedte a padlóra.

- De hiszen ő Kowalik - mondta Dmuchawiec 
olyan hangsúllyal, mintha az a tény, hogy a lepe
dőben lévő diáklányt Kowaliknak hívják, vala
mit megmagyarázna.
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- No és? - hozta zavarba Pieróg. - Azt kérdez
tem: a lány miért van lepedőben?

-Pieróg kartárs... - szólalt meg szelíden 
Dmuchawiec. - Hiszen ez a Kowalik lány... a mi 
Opheliánk... tehetséges színésznőnk... Máskü
lönben Nowacki és Filipiak is...

- Kartársam, csak minden liberalizmus nél
kül. Ön tudja, mivel jár ez. Azért vagyunk itt, 
hogy az ügyet felderítsük. Hát igen. Szóval talán 
a fiatalok megmondják nekünk, hogy mi történik 
itt?

Kínos csend lett.
Senki nem igyekezett válaszolni. Mert az ör

dög vigye el, mit lehet erre válaszolni? Hogy 
Aniela bemutatta a lótusztáncot? Hogy Robro
jek kígyóbűvölőt utánzott? Mit lehet itt monda
ni, amikor az ember tíz-egynéhány éves, és már 
érettnek képzeli magát, meg aztán nem szeremé, 
ha nevetségesnek vagy infantilisnek tartanák.

Pyziak szólalt meg:
- Bocsánat, gondolom, jogunk van megkér

dezni, hogy miről van szó.
Pierógnak az volt a véleménye, hogy harminc 

éven alul senkinek nincs joga megtudni, miről 
van szó és ilyen fesztelen stílusban a tanárhoz 
fordulni. Rögtön lesújtó pillantást is vetett a 
fiúra.

- Kedves baráti találkozót tartunk. - Pyziak 
nem ijedt meg. - Ebben nincs semmi rossz. És 
mégis úgy látom, hogy a tanár uraknak valami 
kifogásuk van ellene.

Csend.
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- Az igazgatósághoz feljelentés érkezett ma
guk ellen - mondta hirtelen Dmuchawiec, Pie- 
rógot megelőzve.

- De kolléga úr! - A villám mégis lecsapott, 
Dmuchawiecet azonban kikerülte. - Nem felje
lentés, csak értesítés.

Mi a különbség? - volt olvasható Dmuchawi
ec arcán, mégis hallgatott.

- Lehetséges, hogy Szczepanska asszony volt 
az?! - kiáltott fel hirtelen Gabrysia, akinek hirte
len megvilágosodott az elméje.

- Nem mindegy, hogy ki írta? Miért fontos 
az, hogy kitől származik az értesítés? - kér
dezte Pieróg, ezzel mintegy le is leplezve a beje
lentőt.

Csend borult a szobára. Bejött Nutria, körbete
kintett, majd a rágógumiból léggömböt csinált, 
és nagy csattanással újra visszaszippantotta a 
szájába.

- Gabrysia, egy bácsi van odakint - mondta.
- Jó napot! - köszönt egy alacsony, kövérkés, 

piros arcú férfi a kislány háta mögött.
Rövid esőkabátban, svájcisapkában volt, hóna 

alatt táskával. Bemutatkozott, hogy a neve 
Kaczmarek, a lakóbizottság képviselője. A je
lenlévők megdöbbenésére bejelentette, hogy a 
lakóbizottság Szczepanska asszonytól levelet ka
pott, mely szerint a Borejko család vendégei a 
szobában és a pincében lármáznak. Kifejezte 
azon óhaját, hogy szeremé megvizsgálni a levél-
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ben említett lyukat, amely a két lakást összekap
csolja.

Azonnal elvégezték a vizsgálatot. Gabriella 
zseblámpával megvilágította a kályha mögött 
lévő nyílást a falban, és elmesélte a három vádló
nak azokat a bajokat, amiket ez a lyuk eddig 
okozott. Miközben beszélt, érezte a fal mögött 
rejtőzködő szomszédasszony jelenlétét. Biztos 
volt benne, hogy ott van.

- Iiigen - mondta Pieróg. - Ez csak súlyosbít
ja a ti helyzeteteket. A nyílás olyan nagy, hogy 
a szomszédasszony könnyen ellenőrizheti a ti 
gyűléseiteket. Ezért tanácsosabb, ha mindent 
bevallotok.

- De mit? - csodálkozott a KJJ-csoport.
- Javaslom, hogy mindent - mondta bizalma

san Pieróg.
- De kolléga úr, talán először...
-Dmuchawiec kartárs, jobb, ha most nem

szól bele.
- Elnézést kérek, én vagyok az osztályfőnö

kük.
- Bocsánat, de én meg az igazgatóhelyettes.
- Ennek ellenére...
- Ó, bocsánat... - Ez az utolsó bocsánatkérés 

a zavarban lévő Borejko papa szájából hangzott 
el, aki most lépett be a szobába. - Szíves elnézé
süket... Nem tudtam, hogy az urak itt... hogy...

- Apa - mondta Gabrysia könyörgő és boldog 
hangon. - Apa! Gyere ide! Tanár úr, igazgató 
úr... ez az apukám.
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- A lakóbizottságtól jöttem - mutatkozott be 
Kaczmarek úr.

- Mi történik itt? - csodálkozott apa, megfe
ledkezve a betegségéről, rövid kézfogással üdvö
zölte a három férfit. Mivel eddig mindig a fele
sége ment a fogadóórákra, Borejko életében elő
ször látta a két tanárt. De ösztönösen azonnal 
megérezte Dmuchawiecben a rokon lelket, és at
tól a pillanattól kezdve kizárólag csak hozzá for
dult. - Milyen ügyben jöttek hozzánk?

- A szomszédasszony feljelentése ügyében - 
vágta rá Gabriella.

- Jaj! - mordult egyet Pieróg.
Apa észre sem vette.
- Minden a miatt a lyuk miatt van! - szólt 

sokatmondóan. - Született hanyagságunk foly
tán mindig elfelejtjük, hogy be kellene tömni. 
Megígérem, hogy megtaláljuk a módját modus 
operandi...

- Nem erről van szó - mondta Dmuchawiec, 
aki szintén rokonszenvezett Borejko papával, 
talán a latin kultúra kisugárzása következtében. 
- A szomszédasszony elég súlyos dologgal vá
dolja önöket... Röviden, kábítószerekről van 
szó.

Apa ledöbbent.
A KJJ-csoport is kővé vált.
Még Pieróg is elcsendesedett egy kicsit, mint

ha az iszonyat, amit a kábítószer szó felidéz, már 
őt is megfosztotta volna igazgatóhelyettesi rang
jától: A zavart Dmuchawiec folytatta:

- Természetesen én mint osztályfőnök, kény-
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telen voltam, meggyőződésem ellenére, idejön
ni...

-De kolléga úr...
- Bármennyire is jól ismerem néhány gyerek 

viselt dolgait... Én nem hiszem, hogy...
- Gabriella - nyerte vissza szavát apa. - Van 

neked valami közöd a kábítószerekhez?
- Nincs, apa - válaszolt Gabriella nyugodtan 

és határozottan.
- Uraim - mondta apa. - Ezzel kellett volna 

kezdeniük. Ha a lányom azt állítja, hogy nincs 
köze a narkóhoz, akkor biztosak lehetnek abban, 
hogy valóban így van.

A fiatalok önkéntelen elismeréssel néztek Bo
rejko papára.

- Ez a biztosíték számunkra nem elegendő - 
mondta komolyan Pieróg. - Utasítást kaptunk 
az igazgatóságtól, hogy pontosan vizsgáljuk ki 
ezt az ügyet. A negyedik osztályban egy hónap
pal ezelőtt...

- Bármi történt a negyedik osztályban egy 
hónappal ezelőtt - szólt közbe apa energiku
san -, nem gondolom, hogy bizonyíték a lányom 
ellen.

- Tessék! - csattant föl Pieróg. - Uram, talán 
előbb olvassa el Szczepanska asszony levelét.

Apa elolvasta.
- Megállapítom - mondta kelletlenül -, hogy 

a levél csak rágalmazásokat tartalmaz. Nem ér
tem, hogy egy idegbeteg asszony levele alapján 
hogyan lehet megvádolni becsületes és derék fia
talokat?
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- Uram, nem ön az első apa, aki idealizálja a 
saját gyermekét.

- Lehet, de ez a körülmény nem kényszeríthet 
engem arra, hogy ezentúl ne higgyek Gabriellá
nak. Eddig egyik lányom sem adott okot nyug
talanságra. Kezeskedem önnek, becsületsza
vamra, hogy ennek a levélnek minden állítása 
hazugság.

- Sajnos, ez nem elég nekem - sóhajtott fel 
Pieróg. - Kérem, értse meg az én helyzetemet, 
tőlem az igazgató konkrét tényeket kíván, nem az 
ön szavát.

Gabrysia kivette apja kezéből a levelet, és el
mélyült az olvasásába, mialatt a KJJ-csoport tag
jai a háta mögül, a válla és feje fölött igyekeztek 
belekukkantani. A lakóbizottság képviselője 
eközben végezte a dolgát: diszkréten megkopog
tatta a falakat, mintegy reménykedve, hogy meg
találja a titkos rejtekhelyét vagy a kép mögé rejtett 
széfet és benne a fehér port.

- Apa, bocsánat - fejezte be az olvasást Gabri
ella. - Mégis van ebben a levélben olyan állítás, 
ami megfelel a valóságnak. Mi valóban megalakí
tottunk egy csoportot.

Pierógnak felcsillant a szeme.
- Ahá! Csoport!
- Igen. De nem illegális csoportot!
- Hogyhogy nem illegálisat? Talán legalizál

ták?
- No... nem... Ez amolyan játék volt...
- Mindig - szólt közbe Pieróg -, mindig játék

kal kezdődik. Kérem, Gabriella, folytassa. Hall-
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gatjuk. - Kényelmesen leült a fotelba, s alig tudta 
fékezni magát, hogy elő ne vegye a noteszát.

A fiatalok csoportja elé harciasan kilépett Anie- 
la Kowalik. Fekete haja rendetlen volt, a köré 
tekeredett lepedő gyűrött, arca lángolt az izga
lomtól.

- Én megmondom - jelentette ki, és most való
ban úgy nézett ki, mint aki a heroin áldozata. - 
Ez a Kísérleti Jóság Jeladás vitacsoport.

A tanárok és a lakóbizottság képviselője jelen
tőségteljesen összenéztek, mintha ez a név azon
nal a tibeti hippikolóniát juttatná eszükbe.

- No és? - faggatta tovább Pieróg.
- Nos... - jött zavarba Aniela. - Egyszerűen... 

egyébként... talán jobb, ha megmutatom az előző 
gyűlés jegyzőkönyvét.

- Mutasd csak, mutasd - egyezett bele Pieróg.
Lázasan keresni kezdték a jegyzőkönyvet. Vé

gül Gabrysia a földrajztankönyvben találta meg, 
és átadta az igazgatóhelyettesnek.

- Elég hosszú - ámult el Pieróg. Tekintetével 
átfutotta a füzetlapokat, mintha közöttük mari
huánáért kapott számlákat keresne. - Furcsa név: 
Kísérleti Jóság Jeladás.

- KJJ - jegyezte meg apa. - Itt van a félreértés 
kulcsa. A gyerekek ezt a rövidítést használták, 
amit a hallgatózó szomszédasszony félreértett, 
mintha LSD-t hallott volna. És ennek alapján 
írta a feljelentését...

- Bocsánat, akkor most mi lesz? - szólt közbe 
a lakóbizottság képviselője svájcisapkáját gyűrö- 
getve. - Elismerjük, hogy nincs ügy?
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- Mindenekelőtt nincsenek kábítószerek - 
mormogta Dmuchawiec, aki Pieróg válla fölött 
beleolvasott a KJJ-csoport beszámolójába.

- De ügy mégis van, mert kell, hogy legyen - 
mondta Kaczmarek úr. - Néhány nap óta vizsgá
latot folytatok, mert a pincében valóban van lár
ma, ez tény. Ott éjjel valami történik, én szemé
lyesen csak egyszer hallottam, de amikor be akar
tam menni, csend lett.

- Nem mi vagyunk! - mondta egyhangúlag a 
KJJ-csoport.

-Természetes, hogy nem ők - támogatta a 
csoportot Borejko papa. - Éjszaka a lányaim al
szanak, és a többiek is alszanak, tehát biztosan 
nem a mi pincénkből ered a zaj. Gondolom, már 
nincs tovább miről beszélnünk.

- Valóban. - Dmuchawiec abbahagyta a beszá
moló olvasását. - Nem gondolom, hogy a KJJ- 
csoport programja magában foglalná a pincében 
tartott kísérleteket. Abból, amit ki tudtam ven
ni... bár elég futólag olvastam el... látom, hogy a 
program alapján működésük teljesen nyílt, és 
semmiképp sem ártalmas. Pieróg kartárs biztosan 
egyetért velem abban, hogy fejezzük be ezt az 
ügyet.

- Nem - mondta Pieróg. - Én semmit nem 
fejezek be. Nekem nagyon pontosan át kell tanul
mányoznom ezt a jegyzőkönyvet. Aztán feljegy
zést kell készítenem az igazgatónak, majd később 
meglátjuk, mi lesz.
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A 12-es számú Líceum Igazgatóságának 
Helyben

Maria Szczepanska asszony - a Borejko család 
otthonában történő ifjúsági csoport szervezésére 
vonatkozó - levelével kapcsolatban értesítem, 
hogy Dmuchawiec kartárssal együtt ez év január 
21-én ellenőrzést végeztünk a fent említett lakás
ban. A következőket állapítottuk meg:

Maria Szczepanska polgártársnőnek lehetősé
ge van figyelni, mi történik a Borejko család laká
sában. Ahogy észrevettük, ez a személy nyugdíjas 
korú, rossz idegállapotban van. Az ifjúsági cso
port, amely a Borejko család lakásában szokott 
találkozni (eddig kétszer), magas színvonalú in
tellektuális, erkölcsi és etikai vitát rendez, és 
semmi olyasmi nem történik, amire a levélíró 
utal. Mindkét alkalommal a gyűlés alatt a lakás
ban tartózkodott Gabriella Borejko tanuló apja, 
a filozófia doktora, a Raczynski Könyvtár mun
katársa is, akit Poznan Város Érdemérmével 
tüntettek ki ebben az évben, és aki jelenlétével 
véleményem szerint biztosítja a fiatalok erkölcsi 
szilárdságát. Befejezve a beszámolót, végül sze
retném hozzátenni, hogy mind a három tanuló
nak (Borejko, Filipiak, Nowacki) az általam ok
tatott tárgyból jelese van, de a többi tantárgyból 
is jók. Aktivitásuk, magatartásuk és a társadalmi 
munkában való részvételük nem hagy kívánni
valót maga után.

Tisztelettel 
W. Pieróg 

igazgatóhelyettes 
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Ignacy Borejko úrnak 
Poznan

Tisztelt Uram,
örömmel értesítem, hogy a Pedagógiai Tanács 
mai ülésén a kitűnő KJJ-csoport minden rágalom 
alól mentesült. Nagy örömmel olvastam fel be
számolóikat és a kísérleti jóságjeladást érintő ösz- 
szegezést. Felszólalásom a Pedagógiai Tanácsban 
még soha nem keltett olyan őszinte derültséget, 
mint most. El kell ismernem, hogy mint felolva
sónak nagy sikerem volt. A beszámoló kézről 
kézre járt, és néhányan megkértek, hogy gratulál
jak Önnek remek leányához. Teljes örömmel te
szem ezt, s ezúttal küldöm üdvözletemet a cso
port többi tagjának. Sajnos, befejezésül egy kelle
metlen hírt is át kell adnom: az igazgatóság hatá
rozottan kéri, hogy mindezek ellenére függesszék 
fel a KJJ-csoport működését, s javasolták, hogy 
a fiatalakot még szorgalmasabb tanulásra ösztö
nözzem, energiájuk levezetését és fantáziájuk 
szárnyalását hasznos társadalmi vágányokra te
reljem. Természetesen ezt meg is teszem, és ma
gánemberként szeretném Önnek tanácsolni, hogy 
minél előbb falazzák be azt a lyukat a falban.

Mellékelem a KJJ-csoport minden beszámolóját, 
kérem, adja át Gabrysianak és csoportjának kö- 
szönetemet a rendkívül rokonszenves olvasmá
nyért.

C. Dmuchawiec 
osztályfőnök



Január 28. szombat

- Szia, elnökhelyettesnő - mondta Janusz Py- 
ziak. Acélos tekintete melegséget sugárzott.

- Szia - mondta Gabriella, s hangja akarata 
ellenére meglepetést és örömet árult el. - Gyere 
be, öregem, mert valami zajt hallok a szomszéd- 
asszony lakása felől.

Alighogy csendesen kimondta e szavakat, 
megzörrentek a szomszéd ajtó zárai, és Szcze- 
panska asszony prémgalléros kabátban és kucs
mában kilépett a lakásból.

A feljelentő levél óta először találkozott Gab
riella szemtől szembe a szomszédasszonnyal. 
Amikor azt fontolgatta - amennyiben fontolgat
ta -, hogyan fog lezajlani ez a találkozás, úgy 
vélte, hogy a szomszédasszony bizonyára nem 
mer a szemébe nézni. De ki gondolhatta, hogy 
Szczepanska asszony továbbra is meg lesz győ
ződve saját igazáról? Ezzel a meggyőződéssel 
lépett most ki ajtaja elé merev, sértődött és némi 
félelmet tükröző arccal. Egyáltalán nem vett tu
domást a fiatalokról, kivett egy kulcscsomót 
lakkretiküljéből. Nyugodtan bekattintotta az aj
tó három zárját, becsukta táskáját, majd még
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egyszer ellenőrizte, hogy az ajtó be van-e zárva, 
és megvetéssel elkerülte Gabriella és Pyziak te
kintetét. Gondosan becsukta maga mögött a sár
ga bejárati kaput.

- Én éppen ebben az ügyben jöttem - mondta 
titokzatosan Pyziak Gabriella fintorára válaszolva.

Belépett Borejkóék előszobájába, becsukta az 
ajtót, és megkönnyebbült sóhajjal letette a pad
lóra a nagy, nehéz utazótáskát. Ezután levetette 
vastag, kockás mintájú kiskabátját, és mint min
den vendég ebben a házban, tanácstalanul meg
állt a lehetetlenül zsúfolt fogas előtt.

- Mi van ebben a táskában? - kérdezte Gab
rysia, miközben kivette a fiú kezéből a kabátot.

Érdekes, hogy a vendégek közül senkinek sem 
támad soha az az egyszerű ötlete, hogy a felöltőt 
rá lehet dobni a kabáthegy tetejére.

- Hoztam néhány téglát, fóliazsákban mal
tert, vakolókanalat és simitót.

- Simítót, Pyziak?
- Simítót, Gabriella, Simítót. Egy kis deszka

darab fogóval, amit a fal simításához haszná
lunk.

- Falazni fogunk?
- Világos. KJJ-csoport már nincs, de a szom

bat délután a tied. Nem is tudod, milyen rosszul 
éreztem magam ma otthon.

- Én is. Még sós pálcikát is vettem, hogy ha 
véletlenül valaki...

- Na látod, látod. Akkor engedd, hogy leve
gyem a pulóvert is... és kezdjünk a falazáshoz, 
amíg az asszonyság nincs otthon.
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- Add ide a pulcsit, felakasztom...
- Ó... Gab... Gabrysia...
- He? Miről van szó?!
- Semmi, semmi. Gyerünk már be a szobába.
A konyhában csörömpöltek az edényekkel.

Ida súrolta őket, aki, nagy bánatára, már teljesen 
egészséges volt, mivel a felettünk lévő hatalom 
nem hallgatta meg a könyörgését, hogy kapjon 
meg még egy ragályos betegséget, vagy legalábbis 
egy hosszan tartó tüdőbajt. Az ebéd utáni 
edénymosogatást, ezt az utálatos foglalkozást 
különféle módon próbálta kellemessé tenni. Ab
ban a pillanatban, amikor hallotta Pyziak csen
getését, kinyitotta a csapot, és a vízsugár alá tette 
a lábast a villákkal, hogy bizonyos hangeffektust 
kapjon, amivel a szorgos munkát imitálta. Köz
ben megállt a konyhaajtó mögött, és a hasadékon 
át leste Gabrysiát és Januszt, reménykedve, 
hogy végre valami érdekeset lát. De nagy csaló
dás érte. Csak közönséges dolgokról, például a 
téglákról beszélgettek. Az igaz, hogy amikor 
Gabriella a fiú pulóverét felakasztotta, Pyziak 
elragadtatva nézte a lány lábát. Aztán finoman 
szólt hozzá, és már át is akarta volna ölelni, de 
az a buta Gabriella felkiáltott, „Hé! ”, olyan han
gon, hogy Pyziak keze lehanyatlott, és elhúzó
dott szegény, mint akit hideg vízzel öntöttek le.

Nővére magatartásán mérgelődve Ida dühö
sen csapkodta az edényeket, végül hozzákezdett 
a mosogatáshoz, miközben azok ketten bemen
tek a szobába, elég nagy távolságot tartva egy
más között. Egyébként, amikor Pyziak hangosan
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tologatni kezdte a bútorokat, és szétverte a kály
ha mögötti nyílást, megszűnt a meghitt együtt
lét, a zöld szobában ugyanis azonnal megjelent 
Nutria és Dundi. Kisvártatva a szülők szobájá
nak ajtaja nyikorgott, és cigarettázva, kezében 
papírhalmazzal előbújt Borejko papa is, és meg
kérdezte, hogy tulajdonképpen mi történik eb
ben a házban.

- Á! - mondta barátságosan, amikor belépett 
a szobába. - Üdvözlöm, Juliusz.

Pyziak, aki a falhoz tolt és a Kultúra című 
hetilap régi, megsárgult számaival letakart író
asztalon állt, udvariasan köszönt, és majdnem 
leesett.

- Jó napot! De... én nem vagyok Juliusz. - 
Arca is, hangja is arra utalt, hogy megsértődött, 
bár diplomáciai okok miatt igyekezett ezt elrej
teni.

Az, hogy őt folyton összetévesztik holmi Juli- 
usszal, akit itt soha nem látott, de aki állandóan 
jelen volt a Borejko család tagjai között, feldühí
tette. Még mindig nem volt biztos abban, hogy 
Gabriella valóban nincs-e eljegyezve. Most is 
rögtön vörös lett a füle, mert megijedt, hogy 
Gabriella még azt hiheti, hogy féltékeny.

- U... - jött zavarba Borejko papa, akinek 
figyelmét nem kerülhették el a Pyziak arcán vég
bemenő változások. - Hogy is tévedhettem eny- 
nyire. Hiszen az ön neve... Hát persze, hm, 
Klaudiusz.

- Janusz - helyesbített Pyziak óvatosan.
- No, persze! Hogy is tudtam elfelejteni! Bo
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csánatot kérek! - mondta apa. - Mindennek az 
asszociációs mechanizmus az oka. De most már 
nem felejtem el. Milyen kedves magától, hogy 
befalazza azt a szerencsétlen lyukat. Én bizony 
ezt nem tudnám!... Fogadja őszinte elismerése
met... Juliusz barátom.

Derűs mosollyal bólintott, és nyugodtan eltá
vozott. Janusz gyanakvó szemmel nézett utána, 
végül összevonta a szemöldökét, és visszatért a 
falbontáshoz. Amikor egy negyedóra múlva ab
bahagyta a kalapálást, a kályha mögötti nyílás 
már alkalmas volt ahhoz, hogy téglával és mal- 
terrel kitöltse - legalábbis a falszélesség feléig.

Közben a lárma és a kopogás miatt nem lehe
tett hallani, hogy megjött Robrojek és Aniela. 
Biztosan ők is rosszul érezték magukat a KJJ 
szombati gyűlése nélkül, összedobták a pénzt, 
vettek tíz darab fánkot a Hanusia maszek cuk
rászdában, és bekukkantottak Borejkóékhoz.

Mielőtt a teához felforralták volna a vizet, 
megérkezett Joanna, Fela nénitől nagy csomagot 
hozott, amiben egy tepsi frissen sült szilvás le
pény volt. Szedte a levegőt, mert futott az utcán, 
ugyanis szégyellt a nagy, ormótlan csomaggal 
végigmenni, hátha meglátja valaki ismerős.

Nem sokkal ezután ismét megszólalt a csengő. 
Pawel jött Danusiával. Eddig unalmas és szo
morú perceket töltöttek együtt Nowackiék laká
sában a sztereó lemezjátszó és a diavetítő mel
lett. Nagy örömmel jelentették be mindenkinek, 
látták, amint Joanna egy csomaggal vágtat, és 
rögtön tudták, hogy itt valami készül.
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így a KJJ-csoport tagjai ismét összegyűltek, s a 
lyuk betömésével kapcsolatos munkákat az 
uzsonna idejére felfüggesztették.

A törmeléktől megtisztított íróasztalhoz tol
ták az ebédlőasztalt, a két bútordarabot más
más abrosszal takarták le. Összeszedtek minden 
széket és hokedlit a lakásból. Tálcákra rakták a 
lepényt, a fánkot és a sós pálcikát, felszolgálták 
a forró és illatos teával teli poharakat és bögré
ket, a sokféle, általában csorba szélű kistányéro
kat.

Végül Idával, Nutriával és Dundival, no meg 
a hirtelen jókedvre derült apával együtt asztal
hoz ültek.

- A jó fánk nem rossz.
- Hát ez az, ez az.
- Gabriella, kincsem, egyél fánkot, érezd ma

gad otthon.
- Hehehehe.
- Emberek, micsoda lakoma! Én elolvadok.
- Trimalchio lakomájában. - szólalt meg Bo- 

rejko papa - Petronius leírja, hogy egészben 
tették az asztalra a sült vaddisznót. Körötte tész
tából formált kis csíkos vadmalacok feküdtek. 
Amikor felvágták a hasát...

- A vaddisznónak?
- Hát kinek, Robert fiam? Csak nem gondol

ja, hogy Petroniusét? Szóval, amikor felvágták 
a vaddisznó hasát, a hasából egy sereg fenyőrigó 
röppent ki és...

- Pfuj, apa, milyen undorító.
- Igaza van Idának, apa, hagyd abba!
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- Mit akartok, lányok, hisz ez érdekes - szólt 
Pyziak.

- Ez az, hallgassatok az értelem hangjára. Ju
liusz barátom, őszinte elismerésem. Maga Tri
malchio is mondogatta, hogy az egyszerű em
bernek még evés közben is meg kell mutatnia a 
tudás iránti szeretetét.

- Ebben egyetértenék vele.
- Igaz, hogy Petronius a Lakoma ban Nérót is 

megírta?
- Erre nincs bizonyíték, de valószínű. Juliusz 

fiam, gratulálok. Úgy látom, magának nem is
meretlen ez a téma.

- Nézzetek Pyziakra, kivirult, mint a tök szü
retkor.

- Robert, ne légy féltékeny. Ha azt akarod, 
hogy Borejko papa téged is megdicsérjen, akkor 
olvass Petroniust.

- Én, Aniela? Inkább olvassuk együtt!
- Én már olvastam.
- Én viszont nem olvastam. És mi történt még 

a lakomán?
- Nem, nem! Apa, kérlek, hagyd a részleteket! 

Hiszen ez olyan visszataszító. Ki kér még teát?
Apa nem fékezte magát, és minden aprósággal 

és a zamatos, színes leírással együtt idézte a 
Trimalchiónál tartott lakomát, nem hallgatta el 
a kolbászgirlandokkal körülaggatott egész ser
tést, nem hallgatta el a megfőtt borjút sem, 
amelynek sisak volt a fején, és még sok más 
vidám extraságot. A teának nagy sikere volt, a 
fánk és a lepény is elfogyott, a beszélgetés vi- 
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szont egyre magasabb szinten folyt, de sajnos 
kénytelenek voltak befejezni, mert az idő ke
gyetlenül rohant. És be kellett falazni azt a bizo
nyos nyílást, mielőtt a szomszédasszony haza
jön.

Tudták, hogy még nem jött vissza, mert eddig 
nem lehetett hallani a lépcsőház nagy, sárga ajta
jának dörrenését.

A lányok leszedték az asztalt, az edényeket a 
konyhába vitték. Az íróasztalt újra letakarták a 
régi újságokkal, és a falhoz tolták. Janusz Pyzi- 
ak, aki ma mindent megtett, hogy kivívja Gab- 
rysia elismerését, és remélhetőleg elnyerje szívét 
is, előbb meggyőződött róla, hogy a lány figyeli, 
aztán ügyesen, egy szép ugrással feldobta magát 
az asztalra. Ott megállt, mint egy reneszánsz 
szobor, könnyedén, behajlított térddel. Arcáról 
sugárzott az elégedettség.

-Apafej, vigyázz, mert még legurulsz - 
mondta neki gúnyosan Gabriella.

Pyziak nem zavartatta magát, megfordult, és 
az előkészített tálban a maltert kezdte keverni.

Borejko papa, aki számára a KJJ-csoport tár
sasága már nem volt érdekes a beszélgetés befe
jeződésével, elbúcsúzott mindenkitől, és vissza
vonult. Nutria úgy érezte, hogy azonnal meg 
kell fürödnie, és dúdolva bement a fürdőszobá
ba. Dundi így a felnőttek között nagyon magá
nyosnak érezte magát, ezért habozás nélkül ott
hagyta őket, és visszatért a babáihoz, a mackói
hoz.

A zöld szobában maradt fiatalok saját maguk-
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kai voltak elfoglalva. Robrojek gyengéden nézte 
Anielát, Aniela pedig az íróasztal áttolása köz
ben megtalálta Jane Austen Emma című regé
nyét, és mohón olvasni kezdte. Pawel a téglákat 
adogatta, Danusia suttogva panaszkodott a fülé
be, hogy egyre kevesebb időt szentel neki, Joan- 
na mint Borejko lány azt gondolta, hogy ő bi
zony egy ilyen csodálatos fiút nem gyötörne 
ennyire. Ida csendesen üldögélt, akárcsak nyu
szi a fűben, és a szobor alkatú Pyziak és nővére 
figyelésébe merült el. Ez a megfigyelés csak ide
gesítő csalódást eredményezett. Gabrysia arcán 
nem látszott semmiféle érzelem, csak a türel
metlenség.

- No, Pyziak, akkor falazd be a nyílást, és 
szia - biztatta zsarnoki hangon.

- Kérlek szépen - mondta Pyziak. - Már csi
nálom is. Add ide a téglát!

Odacsapta a maltert, kiegyengette, rátette a 
téglát, aztán a másodikat.

-A fene egye meg, tudjátok, úgy érzem, 
mintha egy síremléket falaznék be.

Mindenki meglepetten nézett rá.
- Mit fecsegsz? - nevetett Pawel.
- Azt gondolom, ebben van valami - szakítot

ta félbe az olvasást Aniela. - Úgy is mondhat
nám, hogy ennek az asszonynak befalazzuk a 
világra néző ablakát.

- Hülyeség! - nevetett Pawel.
- De még mekkora! - támogatta őt Gabrysia. 

- Folytasd, Pyziak, szentimentalizmus nélkül. 
Falazd be ezt a periszkópot a besúgónak.
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szont egyre magasabb szinten folyt, de sajnos 
kénytelenek voltak befejezni, mert az idő ke
gyetlenül rohant. És be kellett falazni azt a bizo
nyos nyílást, mielőtt a szomszédasszony haza
jön.

Tudták, hogy még nem jött vissza, mert eddig 
nem lehetett hallani a lépcsőház nagy, sárga ajta
jának dörrenését.

A lányok leszedték az asztalt, az edényeket a 
konyhába vitték. Az íróasztalt újra letakarták a 
régi újságokkal, és a falhoz tolták. Janusz Pyzi
ak, aki ma mindent megtett, hogy kivívja Gab
rysia elismerését, és remélhetőleg elnyerje szívét 
is, előbb meggyőződött róla, hogy a lány figyeli, 
aztán ügyesen, egy szép ugrással feldobta magát 
az asztalra. Ott megállt, mint egy reneszánsz 
szobor, könnyedén, behajlított térddel. Arcáról 
sugárzott az elégedettség.

- Apafej, vigyázz, mert még legurulsz - 
mondta neki gúnyosan Gabriella.

Pyziak nem zavartatta magát, megfordult, és 
az előkészített tálban a maltert kezdte keverni.

Borejko papa, aki számára a KJJ-csoport tár
sasága már nem volt érdekes a beszélgetés befe
jeződésével, elbúcsúzott mindenkitől, és vissza
vonult. Nutria úgy érezte, hogy azonnal meg 
kell fürödnie, és dúdolva bement a fürdőszobá
ba. Dundi így a felnőttek között nagyon magá
nyosnak érezte magát, ezért habozás nélkül ott
hagyta őket, és visszatért a babáihoz, a mackói
hoz.

A zöld szobában maradt fiatalok saját maguk-
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kai voltak elfoglalva. Robrojek gyengéden nézte 
Anielát, Aniela pedig az íróasztal áttolása köz
ben megtalálta Jane Austen Emma című regé
nyét, és mohón olvasni kezdte. Pawel a téglákat 
adogatta, Danusia suttogva panaszkodott a fülé
be, hogy egyre kevesebb időt szentel neki, Joan
na mint Borejko lány azt gondolta, hogy ő bi
zony egy ilyen csodálatos fiút nem gyötörne 
ennyire. Ida csendesen üldögélt, akárcsak nyu
szi a fűben, és a szobor alkatú Pyziak és nővére 
figyelésébe merült el. Ez a megfigyelés csak ide
gesítő csalódást eredményezett. Gabrysia arcán 
nem látszott semmiféle érzelem, csak a türel
metlenség.

- No, Pyziak, akkor falazd be a nyílást, és 
szia - biztatta zsarnoki hangon.

- Kérlek szépen - mondta Pyziak. - Már csi
nálom is. Add ide a téglát!

Odacsapta a maltert, kiegyengette, rátette a 
téglát, aztán a másodikat.

- A fene egye meg, tudjátok, úgy érzem, 
mintha egy síremléket falaznék be.

Mindenki meglepetten nézett rá.
- Mit fecsegsz? - nevetett Pawel.
- Azt gondolom, ebben van valami - szakítot

ta félbe az olvasást Aniela. - Úgy is mondhat
nám, hogy ennek az asszonynak befalazzuk a 
világra néző ablakát.

- Hülyeség! - nevetett Pawel.
- De még mekkora! - támogatta őt Gabrysia. 

- Folytasd, Pyziak, szentimentalizmus nélkül. 
Falazd be ezt a periszkópot a besúgónak.
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- Olyan furcsán érzem magam... olyan érzé
sem van, mintha Mazepa ülne ott.

- Nicsak, milyen költői vagy ma, Pyziak!
- Én, Robcio? Még hogy költői! - lepődött 

meg Pyziak. - Kérlek, add ide a téglát.
És tíz perc alatt szépen, szakszerűen befalazta 

a nyílást.

Ezen az estén Gabrysia és Pyziak a Baltyk mozi
ba ment éjjeli előadásra. Amerikai filmet játszot
tak, de nem volt jó, ezért Gabrysia megkérte 
Pyziakot, hogy ne várják meg a végét.

És ahogy egy igazi lovaghoz illik, Pyziak szó- 
fogadóan ment utána, bár a lelke mélyén zafto
san káromkodott, mert ő szerette a kalandfilme
ket. Ennek ellenére kint már megbékélt, derűs 
arcot vágott, és megkérdezte a lányt, nem lenne-e 
kedve egy kicsit sétálni. Gabriella az órára né
zett, megállapította, hogy még elég korán van 
(majdnem éjfél volt), beleegyezett, hogy a Kul
túrpalota körül sétáljanak egyet. Nem árt az 
egészségnek, mondta. Hogy jól tudjunk aludni. 
Pyziak viszont felsóhajtott, és lágyan azt mond
ta, hogy ami őt illeti, ő az utóbbi időben nagyon 
rosszul alszik. Először is, sokáig azért nem tud 
elaludni, mert gondolkodik - itt elhallgatott, 
várta, hogy Gabriella megkérdezi, miről, és ő azt 
válaszolta volna, hogy „nem miről, hanem kiről, 
Gabriella”. De a lány hallgatott, topogott a fa
gyos hóval borított járdán. Pyziak ekkor hozzá
tette, hogy amikor már végre elalszik, sajnos
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rossz álmok gyötrik, és már kezdte volna mesél
ni a részleteket, amikor Gabriella vasvillasze- 
mekkel nézett rá, és élesen felnevetett. Biztosan 
azért ilyen gyötrőek az álmai, mondta Gabriella, 
mert megjelenik az egész ifjúsági csapat és vala
mennyi iskolatársa. Hozzátette, hogy az almavi
rág illata néha fullasztó, és ekkor Pyziak jobbnak 
látta elhallgatni.

Továbbsétáltak a Vörös Hadsereg üres útján, 
a Mickiewicz-szobor felé. A vár tornyán a kivi
lágított óra háromnegyed tizenkettőt mutatott, 
a Pártházon fehér-vörös felirat csillogott, amely 
a Gazeta Zachodnia napilap olvasására biztatott. 
Az utcát neonfények és ívlámpák hosszú sora 
világította meg. A parkban, a szobor mögött 
viszont kicsit sötétebb volt. Gabriella és Pyziak, 
anélkül hogy egy szót szóltak volna, egyszerre 
fordultak a park felé, mintha mindkettőjüket 
zavarná a fény. Amikor bekanyarodtak az aszfal
tos fasorra, Gabriellának hirtelen eszébe ötlött, 
hogy régen nem futott, ezért azt javasolta, hogy 
a fasor végéig fussanak versenyt. A fasor sötét 
mélyébe rohant, mint a futópályán, de hagyta, 
hogy Pyziak megelőzze, és elsőnek érjen az Ope
ra elé, ahol viszonylag elég világos és forgalmas 
volt az út. Átmentek az úttesten, megnézték a 
fotóüzlet kirakatát, csóválták a fejüket a rossz 
képek láttán, és a Teatralka felé fordultak. Meg
álltak a domb tetején, arra a házra néztek, 
amelynek padlásszobájában Aniela lakott. Még 
világos volt az ablaka. Gabrysia megjegyezte, 
hogy Aniela biztosan nem tud elszakadni „Em
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mától”, és reggelig olvassa majd. Ebben a pilla
natban Pyziak másodszor szakította meg a hall
gatását.

- Gabrysia - megfogta a lány kezét, mélyen a 
szemébe nézett, és akadozó lélegzettel folytat
ta -, te állsz hozzám a legközelebb a világon...

Ezekre a szavakra Gabriella megmerevedett, 
majd kapásból válaszolt:

- Mondd ezt a nénikédnek! - Megköszörülte 
a torkát, hogy kicsit biztosabb hangon tudjon 
beszélni, és hozzátette: - Öregem, miért etetsz 
engem, mint egy libát, ezt nem értem.

- Mi köze a libának ehhez? - kérdezte gyengé
den Pyziak.

- Az, hogy nem az vagyok. Gondolkodó em
ber vagyok, és nem hagyom, hogy ostoba libát 
csináljanak belőlem. Tedd el magadnak az el
koptatott frázisokat a naiv emberek számára.

- Elkoptatott?
- Közhelyek, öregem.
- Gabriella, szeretném, ha nem mondanád 

nekem azt, hogy „öregem”.
- Kérlek. Jogod van kérni. Én is szeretném, 

ha nem bánnál velem sablonos módon.
- Hanem hogyan?
- Öregem, egyáltalán ne bánj velem sehogyan 

sem.
- Gabriella, abban maradtunk, hogy nem 

mondod nekem, hogy „öregem”.
- Oké. És hogy mondjam?
- Janusz! Janusz, a mindenségit! Nem „öre

gem”, nem Pyziak, Janusz! Vagy - Jasio...
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- Tudod, mit? Mondják azt neked, hogy Ja- 
sio, a te virágocskáid...

Gabriella kitépte kezét Pyziakéból, és energi
kus léptekkel indult a közeli Roosevelt és a Dab- 
rowski utcák kereszteződése felé.

Pyziak utánasietett.
- Virágocskák? Miféle virágocskák?
- Az almafa-virágocskák. Öregem, valóban 

jobb, ha hallgatsz, sokszor mondtam már.
- Mondtad, valóban. Bolondot csináltál belő

lem, virágocskám.
- Nem vagyok semmiféle virágocska.
- Ez igaz - bólintott Pyziak. - Tényleg nem 

vagy virágocska.
Ez a nyomatékos megállapítás kicsit megdöb

bentette Gabriellát, megállt az úttest közepén.
- Szóval, nem?
- Nem - mondta Pyziak bosszúállón. - In

kább valami zöldségfélére hasonlítasz. Esetleg a 
karfiolra, öreglány. A karfiolra. Ugyanúgy nincs 
benned szépség és romantika, mint egy karfiol
ban. Merőben prózai vagy! Ilyen apának ilyen 
lánya?! Sajnos. Hazáig kísérjelek, vagy magad is 
odatalálsz?

- Ó, magam is odatalálok, kösz szépen - vála
szolta Gabriella a megvetéstől fojtott hangon. 
Sarkon fordult, ott hagyta Pyziakot a fotóüzlet 
kirakata mellett.
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Tulajdonképpen sírni szeretett volna, mint a 
záporeső. Az ostoba Pyziakra dühöngött. Kedve 
lett volna utánafutni, valamit megmagyarázni, 
nem is tudja, mit, mert hiszen a fiú sértette és 
bántotta meg őt. Gyötörte a hirtelen támadt 
vágy, hogy utánakiabáljon: Jasio! De amikor 
visszafordult, már csak a fiú magas alakjának 
körvonalait látta. Ekkor magába fojtott minden 
vágyódást, és hazaszaladt.

A kapualjban, a sötétben összeütközött egy 
magas, testes alakkal.

- Á! - ijedt meg. - Ki az?
- Én, Kaczmarek - súgta a sötétségben álló 

alak, akinek a fején hamarosan fel lehetett ismer
ni a svájcisapkáját. - A lakóbizottságtól. Gabri
ella kisasszony?

- Igen, én. De nincs világítás?
- Psszt! Van, csak szándékosan kikapcsoltam. 

Emlékszik még? Ma szombat van, éjfél. Állító
lag ilyenkor nagy lárma hallatszik a pincéből.

- Valóban.
- Jó, hogy találkoztam önnel.
- Én is örülök, de most már haza kell men

nem.
~ Kérem, adja ide nekem kölcsön a pincekul

csot. Van nekem is egy, de csak az új bejárathoz, 
a másik oldalról. Ha az itteni bejárathoz lenne, 
akkor meglephetném őket.

Gabrysia megkereste zsebében a kulcscsomót, 
és odaadta. Kaczmarek zseblámpájával megvilá
gította a lépcsőt, és lement a pinceajtóhoz. A la
kattal bajlódott egy kicsit, végül kinyitotta.
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- Meglepem a csirkefogókat, hátulról - sut
togta, és eloltotta a zseblámpát.

Abban a pillanatban, amikor leoltotta a zseb
lámpát, a pince mélyéből zaj hallatszott.

- Aha! Már itt vannak! - suttogta a férfi. - 
Gabrysia kisasszony, nem jönne le velem? Szük
ség esetén tanúskodhatna.

- Hm - mondta Gabrysia habozva.
- Csak nem fél? - sürgette a megbízott. - Én 

magával vagyok. Nos, megyünk?
- Jól van - egyezett bele Gabriella. - Nekem 

ma már minden mindegy.
- Psszt! Vigyázat!
Újra lárma, dörgés, aztán tompa zakatolás. 

Valami súlyos tárgy gurult le a pince kőpadló
ján.

- Induljunk - súgta Kaczmarek Gabrysiát ké
zen fogva. - Ha valami történne, akkor maga 
gyorsan hátrarohan, és segítséget hív. Talán a 
tisztelt apukát, vagy telefonáljon a rendőrségre. 
Rendben van?

Lementek, és a távolból kulcszörgést hallot
tak. Valaki parancsoló, suttogó hangon beszélt, 
de ilyen messziről nem lehetett kivenni a szava
kat.

Lábujjhegyen, óvatosan és csendesen halad
tak a csigalépcsőn lefelé a pincébe. A régi bérhá
zak tipikus pincehidege csapta meg őket. Szén
por- és petróleumszag érződött, sőt meglepő 
módon fokhagymaszag is.

A pincéhez vezető utat Gabrysia tapogatózva 
is meg tudta volna tenni, mert hetenként né
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hányszor ide járt le szénért. Tudta, hogy a pin
cefolyosó végighúzódik a ház alatt, kétoldalt pe
dig elkerített fülkék sorakoznak. A kis ajtók la
katra voltak zárva. A folyosó derékszögben for
dult, és ők egy kis deszkafallal leválasztott he
lyen zárt bejárati ajtót találtak.

A zseblámpa fénye átszűrődött a deszkahasa- 
dékon.

Ebben a gyenge világításban Gabrysia megré
mült, amikor megpillantotta Kaczmarek úr sze
mét. A félelemtől és a rémülettől kidülledt. 
Gabrysia követte tekintetét, és egy deszkarésen 
át egy megrakott talicskát látott a deszkafal mel
lett. A talicskán lévő csomag rongyokba volt 
burkolva, az alóla kilógó maradványokat papír
ral takarták le. A papíron, amely feltehetőleg 
valamikor fehér volt, most véres foltok éktelen
kedtek.

Gabrysia és Kaczmarek egymás kezét fogta, 
már nem tudtak semmit tenni, mert hátuk mö
gött egy mély férfihang fenyegetően rájuk kiál
tott:

- Mi ez? Ki van itt? Mit keresnek itt?

- Jézus Mária! - nyögött fel halkan Kaczma
rek úr. Egyik kezével Gabrysia kezét szorította, 
a másikkal meg bekapcsolta a zseblámpát.

A fénysugár áthatolt a vastag, puha pulóve
ren, a kordbársony zakón, az ing fehér nyakán, 
amely alatt selyemsál volt, végül megvilágította 
a vastag nyakat, és az előttük álló férfi arcát.
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- Ó! - mondta a házmegbízott tisztelettel. - 
Igazgató úr!

-Mit lopakodik annyira, mi? - kérdezte a 
második emeleti szomszéd parancsoláshoz szo
kott hangon. - Mit tekereg itt ezzel a lánnyal? 
Oltsa el a lámpát!

Mielőtt a házmegbízott válaszolhatott volna, 
a deszkafal ajtaja kinyílt. Egy gumicsizmás em
ber jött ki.

- Igazgató úr, az ördög vigye el, nincs vil
lany - mondta.

- Egy pillanat türelmet, Szymus úr. De hát... 
mit keresnek maguk itt? - fordult az elegáns 
igazgató Kaczmarekhez.

- Igazgató úr, arról van szó, hogy itt valami 
zaj van - mondta Kaczmarek. - Én a bizottságtól 
jöttem.

- Miféle bizottságtól?
- A lakóbizottságtól.
- A lakóbizottságtól?
- A lakótársaktól panaszok érkeztek, hogy éj

szaka a pincéből zajt hallanak, és mi mint ható
ság...

- Jól van már, kedves házmegbízott...
- Muszáj volt tenni valamit...
- És ön itt, ilyenkor akar valamit tenni?
- Igazgató úr... - jött ki egy másik férfi is 

gumicsizmában. - Legyen szíves kölcsönadni a 
zseblámpáját, mert még a lakatot sem látom.

- Nekem is van zseblámpám - mondta a ház
megbízott rendíthetetlenül, és Gabrysiával 
együtt a csizmás után ment.
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Amikor átléptek a deszkaajtó küszöbén, a fo
lyosó zárt végében találták magukat, a második 
pincebejáramál. Jeges fuvallatot lehetett érezni, 
mely végigáramlott az egész folyosón. Szcze- 
panska asszonynak igaza volt, amikor azt kérte, 
hogy a lépcsőházban a sárga ajtót csukják be. De 
Gabriella most nem erre gondolt, hanem remeg
ve bámulta a kísérteties talicskát, az éjszakai 
zajongás okát.

A házmegbízott se tudott erről megfeledkezni.
- Az ott mi? - kérdezte keményen, és a zseb

lámpával rámutatott a talicskán a véres papírma
radványra.

- Borjú - mondta Szymus úr, a lakattal bir
kózva. - Uram, világítson ide egy kicsit, jó? 
Igazgató úr, kérem szépen, azt a nagy zseblám
pát most ideakasztjuk. Szét kell darabolni a 
húst, és a hűtőbe tenni.

A zseblámpát, amely eddig a deszkafalon ló
gott, átvitték az igazgatói pince belsejébe.

- Ó, Jézusom... - hallotta Gabrysia Kaczma- 
rek úr suttogását. - Ekkora gazdagság...

- No, ne féljen - szólalt meg atyai hangon az 
igazgató. - Nem engedjük el magát se üres kéz
zel. Vegyen egy keveset ebből a kolbászból, ami
ért ilyen derekasan látja el a feladatát, és jó 
éjszakát. Természetesen a kis hölgy számára is 
akad valami.

- Nincs szükségem rá - mordult rá Gabriella.
- Ön is a lakóbizottságtól van? - kérdezte éle

sen az igazgató, aki most darabolta a húst, és 
rakta be a pincefal mellé felállított hűtőpultra.
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- Nem - válaszolta Gabriella. - Én itt társa
dalmi munkában vagyok.

- Aha! - dörmögte az igazgató. - Kérem, ne 
háborodjék fel annyira. Sajnálom, hogy ilyen 
zajt csapunk.

- Hát igen, ezek a zajok, ezek a zajok! - szólt 
közbe engedékenyen, tréfás hangon Kaczmarek 
úr. - A lakótársak panaszkodnak, hogy éjjel állí
tólag nem tudnak aludni...

- Uram, ne legyen nevetséges - szólt bele 
Szymus úr. - Mikor hozzuk ide? Nappal? Hogy 
valaki az igazgató úr pincéjébe betörjön? Nem 
is képzeli, uram, hogy milyen becstelenek ma
napság az emberek!



Január 29.  vasárnap

- Gabrysia, miért járkálsz ma olyan dühösen, 
mint egy tigris?

- Én? Szó sincs róla! Képzelődik, Fela néni.
- Akkor segíts leszűrni a derelyét. Csak óva

tosan, óvatosan.
- Fela - Borejko papa lépett be a konyhába -, 

mikor lesz kész az ebéd?
- Miért?! - kiáltott dühösen Fela néni. Ujjait 

fújta, mert leforrázta, mikor a sógora váratlanul 
belépett. - Ha éhes vagy, akkor segíts, és hama
rabb lesz!

- Ki mondta, hogy éhes vagyok? - kérdezte 
méltóságteljesen Borejko papa. - Gabrysia, em
lítettem én egy szóval is, hogy éhes vagyok? - 
A lánya olyan komor tekintetet vetett apjára, 
hogy az felszisszent. - Gyermekem, mi van ve
led?

- Semmi!!! - felelte Gabrysia mérgesen. - Ha 
még egyszer valaki megkérdezi, nem felelek ma
gamért.

- Hát mi történt?
- Apa, könyörgök, hagyj békén.
- Neheztelsz rám?
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- Miért?
- Én kérdezem, hogy miért.
- De hát nekem nincs semmi bajom senkivel.
- Csak magaddal, szegénykém - csóválta a 

fejét az apja. - De nekem mégis úgy tűnik, hogy 
valami bánt téged.

Gabrysiát bántotta a lelkiismeret és Pyziak 
Jasio miatti aggodalma. De ezt még magának 
sem vallotta be.

- Ha akarod, megmondom - nézett az apjára 
dühösen a lány. - Tegnap a pincében láttam egy 
egész borjút és körülbelül tíz kiló kolbászt. 
Mindezt a szomszéd hozatta magának. Azon 
töprengek, hogy nálunk ma miért van ebédre 
derelye burgonyával és túróval? Miért csak el
méletiek a mi Trimalchio-lakomáink?

- Jaj, Gabrysia - mondta szemrehányóan az 
apja. - Valóban nem tudod, hogy miért?

-Tudom, tudom. Nincs pénzünk. Mégis 
most azon gondolkodom, hogy miért nincs.

- Hát ez igazán egyszerű. Én csak becsületes 
módon tudok keresni.

- A büszkeséged nem engedi másképpen.
- Ne légy szarkasztikus, lányom. A büszkeség 

mindig ostoba gesztus, ha a praktikus emberi 
szempontot vesszük figyelembe. Ha van egy sza
bad perced, felolvasom neked, hogy mit mon
dott erről Arisztotelész.

- Apa, én tudom, hogy mit mondott Ariszto
telész...

- Vagy Marcus Aurelius.
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- ... de az mégiscsak jó néhány évvel ezelőtt 
volt.

- Annak nincs semmi jelentősége! - háboro
dott fel az apja. - Az ő etikáján alapszik az egész 
mai etika.

- Kétlem.
- Kételkedni lehet, de bocsáss meg, nem tu

dom, te miben kételkedsz.
- Abban, hogy egyáltalán létezik etika!!!
- Gabrysia, hogy beszélsz az apáddal! - mér

gelődött Felicja néni. - Maradj csendben, in
kább öntsd le a derelyét hideg vízzel, és terítse
tek. Aztán hívd a gyerekeket kezet mosni.

Ebéd közben, mintha szándékosan tették volna, 
mindenki csak Pyziakról beszélt. Azzal kezdő
dött, hogy Fela néni észrevette a befalazott nyí
lást. Elismerő megjegyzése nyomán mindenki - 
Gabriellát kivéve - dicshimnuszokat zengett a 
pótolhatatlan fiatalemberről. Gabriella komoran 
evett, a tányérját bámulta, mintha a finom dere
lye megakadt volna a torkán. Nem tudta, hogyan 
mondja meg, hogy Pyziak többé nem lépi át 
ennek a háznak a küszöbét. Sejtette, hogy ha 
apja ismerné a kiváltó okot, még valami kiszá
míthatatlan cselekedetre ragadtatná magát. Az 
utóbbi időben túlságosan megkedvelte Januszt 
ahhoz, hogy most tiltakozás nélkül beletörődjön 
hűséges hallgatója elvesztésébe.

Szerencsére a beszédtéma gyorsan változott. 
Felszolgálták a desszertet - gyümölcskocsonyát
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fagyasztott eperrel -, mire Fela néni arra kezdett 
célozgatni, hogy minden drágul. Apa beszámolt 
róla, hogy nemrég Nutria tanítónőjével találko
zott a villamoson. Gabrysia csodálkozva meg
kérdezte, hogyan ismerte fel Nutria tanítónőjét, 
amikor sohasem látta. Apa hanyagul legyintett, 
azt mondta, nem ő ismerte fel a tanítónőt, ha
nem fordítva, vice versa. Ez egyébként nem volt 
nehéz, mert egy régi iskolatársával utazott, aki 
szüntelenül teli torokkal üvöltözte: „Borejko, 
öreg fiú”, és érzelmesen ölelgette. Amikor apá
nak sikerült megszabadulnia régi barátjától, egy 
világosszőke, kontyos hölgy lépett hozzá, aki egy 
angol színésznőre hasonlított, és megkérdezte 
tőle: netán Borejko úr Natalia apja az első b-ből? 
Mire apa azt válaszolta, hogy minden stimmel az 
osztály kivételével, ugyanis meg volt győződve 
róla, hogy Nutria 2. osztályos. A tanítónő azon
ban az adatok egyeztetésével tisztázta a dolgot. 
Azután mindketten leszálltak a következő meg
állónál, és Borejko papa a következő tíz perc 
alatt nagyon érdekes történetet hallott a bájos 
szőke kontyos tanító nénitől.

A történet a következő: igazgatói utasítás ér
telmében az osztályban hétszemélyes csoporto
kat alakítottak. Minden csoportnak megvolt a 
maga ügyeletes hetese. Történetesen Natalia is 
ilyen hetes volt. Az volt a feladata, hogy szünet 
alatt figyelje a csoportja tagjait, és az órák végén 
jelentse a tanító néninek, ki hogyan viselkedett, 
vagyis ki szaladt fel a második emeletre, vagy ki 
rosszalkodott a vécében, melyik szaladt ki a kö
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zeli trafikba rágógumiért, és melyik verekedett 
stb.

A tanítónő rendes ember lévén nem vette túl
ságosan szigorúan a fenti utasítást. Nem akart 
árulkodókat nevelni. Nutria viselkedésében ér
dekes változást vett észre. Míg betegsége előtt ő 
is úgy végezte feladatát, mint a többi, vagyis 
senkit nem árult be, a betegsége utáni napokban 
rosszindulatú bejelentéseket tett, alaptalan rá
galmakkal illette társait. Vagyis hazudott, mint
ha könyvből olvasná. A tanítónő utánanézett a 
dolognak, és figyelte a gyerekeket. A szünetben 
Natalia egyedül járt-kelt a folyosón mogorva 
arckifejezéssel, és ügyet sem vetett a többiekre, 
akik békésen sétálgattak, és csoportba verődve 
nevetgéltek. Óra után Nutria bejelentette, hogy 
az ő csoportja a nagyszünetben tönkretette a 
vécében a lehúzót, és leszaladt a boltba üdítőért. 
Ha ez igaz lett volna, akkor a vétkest szigorúan 
meg kell büntetni. A tanulóknak tanítás alatt 
tilos elhagyniuk az iskola épületét. Viszont a 
tanítónő, aki szünetben figyelte a gyerekeket, 
tudta, hogy ez csak kitalálás. Pedagógiai érzéke 
azt súgta, hogy a jó és kedves Natáliával valami 
rossz dolog történt, és ez idézte elő a változást.

Mindezt az 1/b tanító nénije mesélte el Borej
ko papának az éles januári szélben fagyoskodva, 
és hozzátette, hogy ez a probléma még most, a 
szünetben is foglalkoztatja. Megkérdezte, hogy 
Natalia apja nem vett-e észre valami változást 
lánya viselkedésében, és azt a választ kapta, hogy 
abszolút semmit sem vett észre.
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Apa befejezte a kissé hosszúra nyúlt elbeszé
lést, és teát kért. Véletlenül Gabrysiára pillan
tott, és megdöbbenve látta lánya engesztelhetet
len, dühös arckifejezését.

- Miről lehet szó, kislányom? - kérdezte.
- Apa - válaszolt Gabriella -, ne haragudj, 

hogy kegyetlenül őszinte leszek hozzád. Ha va
lamelyikünknek váratlanul szamárfüle nőne, te 
akkor is azt állítanád, hogy nem vettél észre 
semmi különöset.

Borejko méltatlankodva nézett rá.
- Milyen alapon gyanúsítasz engem képmuta

tással?
- Képmutatással? Én nem állítom, hogy te 

letagadnád az igazságot. Azt állítom, hogy való
ban semmit sem vennél észre.

Apja eltöprengett.
-Az az érzésem, hogy tévedsz - válaszolta 

hosszabb gondolkodás után. - Igen, határozot
tan tévedsz.

Gabriella meghagyta őt ebben a meggyőződé
sében, és Natáliát kezdte faggatni:

- Mondd, mi van ezzel a te hetességeddel?
- Ne üvölts rá, jó?! - szólt közbe dühösen Ida. 

-Te mindenkire csak durván ráordítasz. En
gedd, hogy én beszéljek Nutriával, tőlem leg
alább nem fél.

A következő öt percben minden jelenlévő, 
még Dundi is, igyekezett bebizonyítani önma
gáról, hogy kivételes pedagógiai tehetség, minek 
folytán képes kihúzni Nutriából az igazságot. Az 
eredmény az lett, hogy Nutria, aki eddig lehaj
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tott fejjel és piros füllel ült közöttük, egyszer 
csak felugrott, kirohant a szobából, és drámai 
hangon bőgni kezdett.

- Nem mondom meg! Nem mondom meg! Ha 
megöltök, se mondom!

Apja, amikor észrevette, hogy a nevelési akció 
csütörtököt mondott, elment kinyújtóztatni a 
testét a rekamién, mivel a mumpsz óta állandó 
fáradékonyság gyötri. Gabriella szótlanul rendet 
csinált az asztalon, aztán távozott otthonról, 
mert úgy érezte, hogy ha még egy másodpercig 
itt maradna, akkor biztosan megverne valakit.

Az Olimpia moziban tizenöt óra harminc perc
kor kezdődött a film. Gabrysia határozott és 
dühös mozdulattal összegyűrte a műsorfüzetet, 
és megindult a Grunwald utca felé. Az Olimpia 
mozi a rendőrség kultúrotthonában volt, a 
Grunwald és a Matejko utcák kereszteződésé
nél. Nem messze innen a Przybyszewski utcai 
kórház, azért, amikor befejeződött a Hűtlen fele
ség című film, Gabriella lába szinte magától in
dult nyugat felé, a kórház irányába.

Mama most a folyosón ült, az ablakmélyedés
ben. Piros karosszéke a nagy, komor linóleum
metszet alá volt állítva, melyet biztosan egy 
meggyógyult grafikus adományozott hálából a 
kórháznak. A közeli karosszékeken, székeken és 
a fal melletti padokon ülő sápadt, csendesen 
beszélgető betegek élesen különböztek a hideg
től kipirult, az egészségtől kicsattanó arcú láto
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gatóktól. A folyosó hosszú és tágas volt - a kór
ház épülete abból az időből származott, amikor 
még megadták a módját az építkezéseknek. 
A mama arca felragyogott, mint halvány nap
fény a homályos út végén.

- Szia, mamuska.
- Szia, Gabrysia.
- Hogy vagy, nagybeteg?
- Én jól. De te nem a legjobban, ahogy látom.
- Valóban azt látod?
- Egyből. Az orrod a földön lóg, a szemedben 

harag.
Gabrysiának jólesett, hogy anyja észrevette.
- Nos, akkor beszélj - mondta a mama, leül

tette lányát a szomszéd karosszékbe, és kezére 
paskolt.

- Pyza?
- Milyen Pyza? Pyziak, Janusz.
- Összevesztetek? - élénkült fel a mama.
- Ühüm.
Furcsa helyzet alakult ki. Rossz érzés volt 

mindent elmondani a mamának. De valakinek el 
kellett mondania. Gabrysia elfojtotta magában 
az ellenállást, és félrenézve, dadogva és körmét 
rágva elmesélt mindent, ami Pyziakkal történt 
vele legutóbb. Röviden, tömören felvázolta a 
hátteret, pontosan lefestette Janusz jellemét, 
szóról szóra felidézte minden mondatát, leírta 
vonzó tekintetét, mozdulatát és mosolyát, rövi
den elmondta aggodalmát, gyanúját, végül ösz- 
szegezte feltételezését és gyanakvásait, majd ki-
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jelentette, fogalma sincs, mit csináljon. Mi a 
mama véleménye, és mit tanácsol?

- Tanácsot kérsz? - kérdezte mama, szoro
sabbra húzva magán a kórházi köntöst.

- Igen. Mama, mondd meg nekem okvetle
nül, hogy az igazi szerelemnek mik a tünetei. 
Miből lehet tudni, hogy Pyziak nekem igazat 
mond-e, vagy csak cinikusan be akar csapni.

- Gondolom, hogy be akar csapni - mondta 
a mama meggyőződéssel, forrón óhajtva, hogy a 
csábító Pyziak emlékét mielőbb kitörölje lánya 
emlékezetéből. - Ami a tüneteket illeti, ebben 
nincs tapasztalatom. Többször voltam szerel
mes, de mindig minden viszonzás nélkül.

- Tényleg?
- így van. Évek múltával megértettem, hogy 

a fiúk féltek tőlem, mint a tűztől, mert sokkal 
energikusabb voltam, mint ők. Furcsa dolog: 
általában a hetyke, dinamikus, tettrekész, barna 
hajú fiúkba szerettem bele. De ők engem ki nem 
állhattak. Változás akkor következett be, amikor 
megismertem apátokat.

- Aha - mormogott Gabriella megértéssel.
- Hát igen. Szóval, ahogy látod, az én tapasz

talatom egy esetre korlátozódik, és az sem tipi
kus. Randevúkon apátok főleg a mitilénei Alkai- 
oszról, az alkaioszi sor alkotójáról beszélt ne
kem, és egyetlen alkalommal Tibullus teológiai 
munkájáról. Amikor felvetettem neki, hogy ösz- 
szeházasodhatnánk, azt mondta: „Ó, örömmel”, 
és elmesélte részletesen a római lakodalmi szo
kásokat.
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- Hát ez apa! Olyan nagy gyerek.
- Nem, drágám - háborodott fel a mama. - 

Nem nagyobb, mint a többiek. Tulajdonképpen 
mindannyian nagy gyerekek vagyunk, vagyis ál
landóan szükségünk van arra, hogy törődjenek 
velünk, és szeressenek. Figyeld meg, hogy 
mindannyian csak akkor vagyunk igazán boldo
gok, ha valaki megdicsér bennünket, ha szeret
nek, vagy viszontszeretünk valakit. A gyermek
korunktól a sírig. Csak az okok változnak, amiért 
dicsérnek, és a személyek, akiket szeretni aka
runk. Nincs ember, akit ezzel a két dologgal ne 
tudnánk leszerelni.

- No, mondjuk, hogy egy kicsit túlzol.
- Egyáltalán nem. Próbáld meg például meg

szeretni Szczepanska asszonyt, és add ezt értésé
re. Apa elmondta a KJJ-viszályotokat. Gabry
sia, ne légy ilyen kíméletlen. Ahelyett hogy bo
londoznátok a jóságjeladás-kísérletekkel, egy
szerűen próbálj jó lenni minden kísérletezés nél
kül.

- No de eltértünk a tárgytól. Úgy volt, hogy 
tanácsot adsz nekem Py... azaz Jasióval kapcso
latban.

- Apa azt mondta, hogy Pyzának Juliusz a 
keresztneve.

- Nem, Janusz.
- Tudod, én a te helyedben nem hinnék neki.
- Igazán? - dörmögte Gabrysia csalódását 

leplezve.
- Igazán. Egyáltalán, jobb ha nem gondolsz a 

fiúkra. Képezd magad, fejleszd ki a jó tulajdon-
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Ságokat, és ha eljön az idő, amikor szerelmes 

leszel, azonnal megtudod, hogy ez az igazi.

- Őszintén szólva, nem ilyen tanácsot vártam 
tőled.

- Tudom. Azt vártad tőlem, hogy nem ismer
ve Pyzát, azt tanácsoljam neked, hogy higgyél 
neki. Ó, Istenem, hiszen én őt csak egyszer lát
tam öt percig.

- És ez elég ahhoz, hogy elfogult legyél vele 
szemben? Igaz?

-Mondtam én, hogy elfogult vagyok vele 
szemben?

- Nem, nem mondtad - válaszolt keserűen 
Gabriella. - De ne beszéljünk róla, mert már 
úgyis szakított velem. Azt mondta, hogy a karfi
olhoz vagyok hasonló. A karfiolhoz!

- Hát igen, ez kétségtelenül nagyon sértő ha
sonlat.

- Akkor meg miért nevetsz?
- Mert nevetséges. Gabrysia, egyáltalán nem 

hasonlítasz a karfiolhoz. Inkább egy csomó re
tekhez. Ennek a te Pyzádnak nincs szeme. Fi
gyelj, tudod, hogy a jövő héten kiengednek a 
kórházból?

- Hurrá! Remek!
- Ó, ne szoríts annyira, mert fáj a hasam.
- És a szanatórium?
- Nem megyek. Már egészséges vagyok, mit 

senyvedjek valamelyik szanatóriumban. Muszáj 
hazamenni és mindent kézbe venni.

- Csak nem énmiattam van ez a hirtelen dön
tés?
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- Hogyhogy hirtelen? Szó sincs róla. - A ma
ma szeme kékesen és huncutul csillogott. - Csak 
nem felejtetted el, hogy négy nap múlva apa 
névnapja lesz? Na, szaladj haza, és ne aggódj, 
minden rendbe jön.

Mamának olyan hatása volt, mint az életadó 
víznek egy csodaforrásnál. Gabriella úgy tért 
haza, mintha újjászületett volna. Kigyógyult 
minden bajából, Jasio Pyziak problémájával az 
élen. De a Színház hídon egy csapásra megválto
zott a dolog. Amint a megálló mellett elment, 
észrevette egy jellegzetes magas alak körvonalát. 
Pyziak a cipőbolttal szemben a villamosra várt. 
Arccal a Merkury Szálloda felé fordulva állt, 
úgyhogy észre kellett vennie, hogy Gabriella 
átmegy az úttesten. És mégis úgy tekintett rá, 
mint a levegőre, arcán nyoma sem volt semmi 
érzelemnek. Gabriella száján elhalt az engedé
keny mosoly, és hogy elrejtse a nyomát is, meg
törölte orrát a kesztyűjével. Kikerülte Pyziakot, 
átment az úttesten, a villamosszigeten túl, és a 
cipőbolt kirakatát nézte. Az üvegben látszott 
Pyziak, aki ugyanúgy fordult el a másik oldalon, 
hátának tartása kifejezte, miként vélekedik Gab
rielláról.

Mi a manó - gondolta Gabrysia. - Kár. De 
hát nem kell törődni egy rosszul nevelt kosaras
sal. - Rögtön el is határozta, hogy kilép a kosár
labda szakosztályból.

Úgy tűnt, hogy minden rendben van, Pyziak
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ezek után nem létezik számára. Hazaérkezett, 
levetette csizmáját, kabátját a fogas tetejére dob
ta, és kiment a konyhába, hogy teát igyon. Mind
ezt teljesen nyugodtan.

Útközben elhaladt a félig nyitott fürdőszoba
ajtó mellett, és meglátta Nutriát, aki a vízzel teli 
fürdőkádban ült, és kétségbeesetten, csendesen 
sírt.

Gabriella reakciója máskor az ingerültség lett 
volna. Nem bírta a sírást. De ma furcsán érzé
keny volt a más bajára. Az üres lakásban, a 
fürdőszoba ajtaja mellett Gabriella feltette ma
gának a kérdést: vajon a mamának igaza volt, 
amikor őt kíméletlennek nevezte? Még soha 
nem vizsgálta magát erről az oldaláról. Mindig 
jónak és kedvesnek tartotta személyét. Most, a 
magányos kislány láttán, aki annyira kétségbe
esetten sírt a vízzel teli nagy kádban, Gabrysia 
szégyenkezve vallotta be magának, hogy ő soha
sem beszélt Nutriával úgy, ahogy egy nővérnek 
kellett volna. Soha nem volt ideje a számára, 
gúnyolódott, kiabált vele, megfeddte, és sosem 
próbálta megérteni, hogy voltaképpen mi megy 
végbe ennek a kedves kis vörös hajú lánykának 
a lelkében.

Még most sem tudott egyszerűen bemenni a 
fürdőszobába, hogy megkérdezze Nutriát, mi a 
baj, és megvigasztalja. Úgy rámerevedett a pa
rancsoló stílus, hogy semmiképpen nem tudta 
áttörni és egy kis gyengédséget kicsiholni magá
ból.

- Kicsikém - mondta, amikor végül mégis
245



bement a fürdőszobába, és a szíve összeszorult 
Nutria reagálása láttán.

A kislány egy szempillantás alatt a víz alá 
merült, csak hosszabb idő múlva dugta ki a fejét. 
Akkor már nem látszottak könnyei, hiszen az 
egész arca vizes volt. Kisírt, vörös szeme félénk 
tekintetet vetett a homlokára tapadt vörös haj- 
tincsek alól.

. - Kedvesem - mondta Gabriella remegő han
gon. - Na, gyere már ki a kádból.

A fogasról levette a nagy fürdőlepedőt, és 
belecsavarta Natáliát, majd a kis hokedlire állí
totta.

- Mi van? - kérdezte.
- Semmi. - Félénk kis mosoly.
Gabrysia szárazra törölgette húgocskáját.
- Miért sírtál?
Nutria hallgatott. Nagyon sovány volt. Még 

a vastag törölköző anyagán át is lehetett érezni 
bordáit és kiálló lapockáját. Gabrysia a törölkö
zőt vékony kis vállára borította, s hirtelen elra
gadta a szeretet hulláma, minden erejével magá
hoz szorította Nutriát.

- Uhhh... Meeeg... Mememeg... foojtasz! - 
jajgatott a kislány.

- Akkor mondd meg, hogy miért sírtál?
Egy pillanatnyi csend.
- Mert szégyellem magamat... - súgta csen

desen Nutria.
Kiszabadította magát nővére erős öleléséből, 

és lesütötte tekintetét.
Gabrysia megigazította vállán a törölközőt, és 
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a szélével megtörölgette húga homlokát. Folyt 
rá a víz a nedves frufruból.

- Szégyelled magad? Azért, ami az iskolában 
történt?... No, valld be... Miért hazudtál? 
Mondd meg nyugodtan, én már... soha nem 
fogok rád kiabálni.

- Amikor a mumpsz után visszamentem az is
kolába, akkor a csoportom már nem akart engem 
hetesnek. Mert Joasa jobb hetes volt, mint én.

- És te továbbra is hetes akartál maradni? 
Igaz?

- Igen. Mert azt akartam, hogy szeressenek 
engem. De ők nem akartak rám hallgatni, annak 
ellenére, hogy a tanító néni megmondta, hogy 
újra én leszek a hetes.

- Tehát hazudni kezdtél és árulkodni?
- Igen - suttogta Nutria, és újra sírni kezdett.

- Nem tudtam rávenni őket, hogy szeressenek... 
Tehát olyat csináltam, hogy legalább észreve- 
gyenek.

Teljesen úgy, mint Szczepanska asszony - 
villant át Gabrysia agyán a gondolat.

- Natalia, ne bőgj - mondta ünnepélyesen.
- Annyira szégyellem magam... - sírt Nutria.

- Nem tudtam abbahagyni... nem tudom, mi
ért... elhiszed nekem, Gabrysia? Én nem vagyok 
rossz, igazán... Soha többé nem teszem... soha, 
soha, soha!

- Természetes, hogy soha többé nem teszed
- mondta Gabriella könnyes szemmel. - Hiszen 
a saját hibáinkból is tanulunk, hát nem? Szünet 
után iskolába mégy, én addig kigondolom, mit
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kellene csinálnod. Bocsánatot kérsz az osztály
társaidtól. Vagy tudod, mit? Csinálunk egy 
nagyszerű vendégfogadást, és akkor bocsánatot 
kérünk a hetes csoportodtól. így vagy úgy, biz
tosan megbocsátanak neked, és ne aggódj, min
den rendbe jön.

Gabrysia az anyja szavait ismételte el, és ez 
olyan volt, mint valami mágikus varázsszó. Nut- 
ria Gabriella nyakába ugrott, megcsókolta, hogy 
csak úgy csattant, és még ki is pirosodott az arca, 
mintha visszatért volna belé az élet. A nővére 
segített neki felöltözködni, megszárította vörös 
haját. Fésülés közben azon töprengett, hogy 
Nutria viselkedése kezdettől teljesen érthető 
volt, csak senki sem bukkant rá a helyes nyomra. 
Az kellett, hogy ő, Gabriella, ma szerencsétlen
nek és elhagyatottnak érezze magát, hogy át- 
érezze, megértse Natalia fájdalmát. Pedig ő ma
ga is agresszív volt ma, még az apjával szem
ben is.

- Na, Nutria, fel a fejjel! - biztatta a kicsit 
hangosan. - Mamának igaza van. Mindannyian 
nagy, szomorú, rossz gyerekek vagyunk. Mond
tam neked egyáltalán, hogy a mama nemsokára 
hazajön?



Gabrysia elhatározta, hogy nagyszerű tortát süt. 
Nutria és Dundi, akik idejében szóltak, hogy apa 
névnapja közeledik, makacsul és kitartóan írták 
a rigmusokat, elbeszéléseket, kivágásokat és 
gyurmából kis állatkákat csináltak. Ida valami
lyen zsebkendőt azsúrozott, amit apjának kelle
ne hordania kabátja fazonzsebében. Nem hede
rített három húga csipkelődésére, akik azt ma
gyarázták neki, hogy apa kabátján biztosan nem 
található fazonzseb. Ida tűvel böködte a batisz- 
tot, és könnyei szomorúan hullottak az azsúro- 
zásra.

- Az élet a szomorúság és a szenvedés láncola
ta - filozofált csendesen szipákolva.

Két nap alatt már a második húga sírt Gabri
ella jelenlétében.

- Idus, ne aggódj, minden rendbe jön - 
mondta neki kedvesen. - Te az azsúrozás miatt 
sírsz?

- Nem, rohadt az egész élet. A férfiak aljas 
állatok - hüppögött Ida.

- Ez igaz - hagyta rá Gabriella meggyőződés
sel.

Január 31.  kedd
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- Waldzio is, Klaudiusz is. Mindketten alja
sok.

- Pyziak. Ő is. Rá se ránts, ha megsütöm a 
tortát, mindjárt vidámabb lesz az élet - mondta 
Gabriella határozott hangon. - Amit az ember 
akar, azt meg is tudja csinálni. A torta pehely
könnyű lesz, finom, tele csokival, dióval, man
dulával és minden jóval, oké?

- He? - kérdezte Ida mélán és kételkedve.
- Mi az, hogy: he? Gondolod, hogy nem tu

dom megsütni? Máskülönben ami biztos, az biz
tos, már ma elkezdem. Ha nem sikerül, akkor 
holnap lesz időm másikat sütni.

Csend lett. Ida mélabúsan azsúrozott, Gabry- 
sia visszatért a fizikához, Nutria és Dundi vala
hol messze patikát játszott, amelyikben az or
vosságok fele hiánycikk. Az ablak mögött már 
sűrűsödött a csendes homály.

Amikor ebben a csendben megcsörrent a tele
fon, Ida és Gabriella kiszaladtak az előszobába, 
mintha ugyanaz a hatalmas erő, ugyanaz a rugó 
dobta volna ki őket.

Mindketten egyszerre termettek a készülék 
mellett, s mindketten egyszerre vetették rá ma
gukat. Gabrysia mégis erősebb volt, és ő vette 
birtokába a kagylót.

- Halló? - A lány hangja lágy és szenvedélyes 
volt.

- Jó napot, itt Klaudiusz - mondta egy meg
tört tenor a kagylóba.

- Á - dörmögte Gabrysia immár normális 
hangon. - Már adom Idát.
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- Ó, nem, talán nem is kellene... Szeretnék 
Borejko úrral beszélni.

- Elment - válaszolt Gabriella már majdnem 
udvariatlanul, és átkarolta keservesen síró hú
gát, aki mindeddig a kagylónál tartotta a fülét, 
és biztosan mindent hallott. - Tessék este telefo
nálni.

Letette a kagylót.
- Látod - szipogta Ida a nővére mellén. - Én 

biztosan fogyatékos vagyok.
- Micsoda hülyeség ez? Miért lennél fogyaté

kos?
- Minden fiú elhagy.
- Szó sincs róla. - Gabrysia megsimogatta 

Ida vörös fejét. - Klaudiusz az érdeklődését 
egyszerűen apára irányította át. Apa csodálato
san tud beszélni a fiúkkal. Biztosan azért, mert 
szerette volna, ha fiai lennének. Figyeld meg, 
hogy minden fiú, aki hozzánk jön, el van ragad
tatva apától.

- Látod, lehet, hogy így van.
- Biztosan. Emlékszel Waldusra?
- Hogyne emlékeznék rá?
- Waldus rettegett a mamától. És apától?
- Abszolúte nem. Beszélgettek Hippokratész- 

ről, mert Waldus arról álmodozott, hogy orvos 
lesz, és én... - zokogott Ida - nővérke, mellet
te...

- Ne sírj, ő nem érdemli meg a te könnyeidet. 
Megijedt a mumpszodtól, a gazember. De Klau- 
diuszt, Iduska, még vissza lehet hódítani. Hi
szen te is tudnál neki mesélni valamit az ókorról.
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- Az igaz - mondta Ida hirtelen felélénkülve.
- Várj, csak jöjjön ide. Majd én mesélek neki 
Apostatáról, csak először majd olvasok valamit 
róla. Majd leesik az álla.

- A fiúk apánk iránti vonzalmát értelmesen 
kell kihasználni - mondta töprengve Gabriella.
- Említsd meg apának, hogy Pyziakot hívja meg 
a névnapjára, én meg mondok neki néhány szót 
Klaudiuszról.

- Rendben. Gaba, zseni vagy. Nemcsak cso
dálatosan szép, hanem intelligens, okos és tehet
séges is.

- Stimmel - mondta vidáman Gabriella. - 
Mint a milétoszi Aszpázia.

- Nénikém, halló, itt Gaba.
- Az isten szerelmére, csak nem történt me

gint valami?
- Nem, nem, semmi. Az ebédet megmelegí

tettem, remek volt. Most tortát szeretnék sütni 
apának a névnapjára.

-Tortát? Az isten szerelmére, Gabriella, 
jobb, ha nem fogsz hozzá. Akinek ilyen ügyetlen 
keze van, jobb, ha a labdát rúgja.

- Ajaj, nénikém, nénikém! Hiszen éli kosár
labdázom. Ha Fela nénitől nem kapok receptet, 
hogy olcsó és gyors tortát készítsek, akkor a régi 
szakácskönyvből veszem a receptet, de akkor 
biztos nem fog sikerülni.

- Gabriella! így sem fog sikerülni.
- De azért csak adjon Fela néni egy jó, olcsó 
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receptet. Legalább így kevesebb élelmiszer 
megy pocsékba.

- Hát - tűnődött el a néni. - Ebben van vala
mi. Nos, jól van, akkor figyelj. Egy kocka marga
rin...

- Már írom is. Egy margarin...
- Négy kanál tej, négy kanál kakaó...
- Nénikém, honnan veszek kakaót, hiszen se

hol sem lehet kapni.
- Nálatok, a konyhaszekrényben, a mosogató 

fölött találsz, olyan száraz, mint a kő. Pont jó 
lesz. írjad tovább. Négy evőkanál cukor...

- Igen...
- Beletenni a lábasba, és egyszer felforralni. 

Kell, hogy egyszer rotyogjon, érthető?
- Érthető. De minek kell rotyognia?
- Mindennek, amit a lábasba tettél.
- Együtt kell rotyogni?
- Együtt. Aztán ki kell hűlni az egésznek és 

hozzátenni egy tojássárgáját.
- És mi lesz a fehérjével?
- Istenem, légy kicsit türelmesebb. Gabriella, 

a fehérjét el kell választani a sárgájától, és egy kis 
tálkába önteni.

-Aha. Miért haragszik rám, Fela néni, én 
valóban jó háziasszony akarok lenni.

- Hm. Jó. írjad tovább. A masszából egy fél 
pohárra valót elvenni...

- Miből egy fél pohárral?
- Abból a krémből! A sütés után ezzel a krém

mel kened meg a tortát.
-Aha.
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-A krémhez a lábasba három tojássárgáját 
tenni...

- A fehérjét a kis tálkába.
- Gyors a felfogásod.
- No látja, nénikém. Amit az ember akar, azt 

tudja is.
- Tovább, még négy kanál liszt, sütőpor, re

szelt citromhéj. Mindezt összekeverni, hozzáad
ni a négy tojásfehérjéből vert habot. Újra össze
keverni és formába önteni.

- Miért halkította le annyira a hangját, néni
kém?

- Mert már kész. Vége a receptnek. És elfo
gott a félelem, hogy felgyújtod a házat.

- Majd meglátjuk. Koszi, Fela néni a recep
tet. Telefonálok, ha megsütöttem.

- Gabrysia, drága gyermekem...
- Igen?...
- Könyörgöm, vigyázz magadra.
- Nénikém, fő a nyugalom. Elhatároztam, 

hogy nőies leszek, és ezért minden sikerülni fog. 
Minden!

Gabriella tortasütése azzal kezdődött, hogy le
súrolta a konyhaasztalt. Utána kidobta a kony
hából húgait, és kulcsra zárta az ajtót. Majd 
előkészítette a lábast és minden szükséges élel
miszert, végül minden pillanatban a receptet 
olvasgatva, hozzákezdett a tényleges munkához. 
A lábasban felolvasztotta a recept első részében 
leírt anyagokat, és izgatottan várta, hogy mi lesz 
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tovább. Ebben a pillanatban kopogtak az ajtón. 
Akkor felüvöltött:

- Ne zavarjatok! - és a kanállal energikusan 
belekavart a sötét, illatos masszába. A felszínén 
kis gömbök jelentek meg, és Gabrysia azon töp
rengett, hogy ez előjele a rotyogásnak, vagy 
máris rotyog, mert megkeverte.

Ida az ajtón kívül ordított valami telefonról.
- Csend! Nem vagyok itthon! - üvöltött Gab

rysia idegesen, mert észrevette a második göm- 
böcskét, aztán két következőt.

Vajon ez már jó? Vagy még nem? Dilemmája 
egyre komolyabbá vált. A lábas fenekén a masz- 
sza gyanúsan sziszegett, egyre több léggömb 
lett, de nem rotyogott. Telefonálok Fela néni
nek - mondta a léggömböcskéknek. És akkor a 
csokoládémasszából kiemelkedett egy nagy lég
gömb, és mindez együtt csalhatatlanul rotyogni 
kezdett.

Gabriella a lábast levette a tűzről, diadalma
san vitte a nyitott ablak párkányára, hogy a 
massza kihűljön. Utána habot vert elégedetten, 
hogy nem égette oda a lábast.

Egy negyedórás gondos munka után minden 
hozzávaló együtt volt, és a sütőport, amit na
gyon alaposan megvizsgált, mert hasonlított a 
szódabikarbónához, beleszórta a tésztába. Most 
már beleönthette a formába.

Igen, de hol a forma?
Tudtam, hogy valami nem fog sikerülni! - ez 

volt Gabriella első gondolata. Az egész házban 
hiába kereste. Volt forma kuglófhoz, kekszhez és
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még sok mindenhez, de egy sem jöhetett számí
tásba a tortához, mert Gabriellának egészen más 
elképzelése volt róla. Egy torta legyen kerek és 
nagy.

Na és most mi lesz? - tűnődött szomorúan. - 
Egy pillanat, Gaba, ne légy ostoba, valamit ki 
kell találni. Kölcsönkérünk a szomszédtól.

Megmosta a kezét, és átment a szomszédba. 
Óvatosan, nehogy eltévessze a csengőt, és még 
véletlenül a Szczepanska asszonyét nyomja meg, 
rátapasztotta a kezét a Gadomski név melletti 
gombra. Gadomskiék csendes, idős emberek 
voltak, akik valahol a lakás mélyén laktak, 
Szczepanska asszonnyal közös előszobájuk volt. 
Amikor kinyílt az ajtó, és Gadomska asszony 
megállt a küszöbön, Gabrysia megértette, hogy 
küldetése nem kecsegtet sikerrel. Az idős néni 
semmit sem hallott, idegesen csavargatta a halló- 
készüléke gombját.

- Szeretnék kölcsönkérni öntől egy tortasütő 
formát - mondta Gabriella nagyon hangosan, 
de eredménytelenül, mert a szomszédasszony 
hallókészüléke még mindig nem működött.

Közben a belső folyosó mélyéből, a bejárati 
ajtóval szemben, kinyílt Szczepanska asszony 
szobájának ajtaja, és ő maga előkelő léptekkel 
átment a bejárati ajtótól balra lévő kicsi kamrá
ba. Amikor Gabrysia újra megpróbálta felvenni 
a kapcsolatot Gadomskával, Szczepanska asz- 
szony úgy tett, mintha csak nehezen tudná ki
nyimi a kis zárat, és végül azt mondta:

- Nekem van tortasütő formám.
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Gabrysia meghökkent, megcsípte saját kezét, 
meggyőződve róla, hogy alszik-e, és halkan így 
szólt:

- Ó, köszönöm.
Erre Szczepanska asszony rögtön megbirkó

zott a zárral, benyúlt a kamrába, és elővett egy 
szolid, kicsit rozsdás, feltehetően még a háború 
előtt készült kerek tortaformát.

Egy óra múlva kész volt a torta. Mivel a krémké
szítés egyelőre meghaladta Gabriella képessége
it, a szétvágott tortalapokat finom dzsemmel 
kente be. A tetejére kiöntötte a pohárban maradt 
csokoládémasszát, ami művészi hatást, barna 
csillogást adott a tortának, s kerekké, gömböly- 
deddé változtatta. Dióval díszítve olyan csodála
tos lett, hogy a konyhába bekukkantó lányok 
lelkesen felkiáltottak, s azonnal enni akartak be
lőle. Észhez kellett téríteni őket, hogy a torta apa 
névnapi ajándéka. így hát lemondtak a kóstolás
ról. A tortát eldugták a kamrában, a konyhát 
kiszellőztették a csodálatos illattól, és minden 
edényt gondosan kisúroltak, hogy még a legki
sebb nyom se keltsen gyanút apában a névnapi 
meglepetést illetően.

- Gabrysia, Aszpázia temelletted eltörpül - 
jelentette ki Ida. - Még egy tortát kellene süt
nöd.

- Gabrysia, süss még egyet, mert nem lesz 
elég mindenkinek.

Valamennyien lelkesedtek.
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- Jól van - egyezett bele Gabrysia. - A torta
sütő formát holnap adjuk vissza.

- Süss, süss még egyet. Holnap délben, mi
előtt apa hazajön a munkából!

- Sütök, megígérem - mondta Gabrysia ke
gyesen.

Apa estefele jött haza, és rögtön tálalták neki az 
ebédet. Nutria és Dundi emberfeletti erőfeszíté
seket tettek, hogy el ne árulják a titkot. Ez nem
csak a tortára vonatkozott, hanem az apának 
készített ajándékaikra is, amelyeket egy kissé 
piszkos selyempapírba csomagolva, az ágynemű 
alá dugtak a szekrénybe. Amikor apa az asztal 
mellett ült a zöld szobában, és a zöldséglevest 
ette, a kislányok körötte forgolódtak és sóhajtoz
tak, felváltva fogták be egymás száját, könyö
kükkel lökdösődtek, még bokán is rugdosták 
egymást, szóval mindent megtettek, hogy aka
ratlanul is felhívják magukra a figyelmet. Ha 
Borejko papa földönjáróbb lett volna, bizonyára 
észreveszi a titkolózást, ám ez a furcsa ember 
nemhogy ezt nem vette észre, de még az sem 
jutott eszébe, hogy másnap neve napja van. Evés 
közben elgondolkodva dörmögött magában, és 
csak félfüllel hallgatta, hogy mit mond neki 
Gabriella.

- Apa, figyelj!
- Hallgatlak, hallgatlak, gyermekem.
- Milyen nap lesz holnap?
- Ja, tudom - vidult fel az apja. - Fizetésnap.
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- Február elseje. Névnapod van.
- Nekem? Na, mit tegyünk? - kérdezte apa 

bizonytalanul. - Kedves esemény, hát nem? Ta
lán kellene valami ennivalót venni, mert bizto
san eljön néhány barátom... Vegyetek tortát 
vagy mit.

Ebben a pillanatban Nutria és Dundi kirepül
tek a szobából, vihogtak és ragyogtak a boldog
ságtól.

- Igen. - Gabriella sokatmondóan Idára né
zett. - Gondolom, eljönnek a mi barátaink is. 
Azaz, nekik nagy kedvük lenne eljönni felkö- 
szönteni téged, de nem mernek. Kicsit bátoríta
ni kellene őket.

- Hát persze - helyeselt apa élénken. - Na
gyon fogok örülni.

- Klaudiusz ma este fel fog hívni, Janusz... 
na, ha Janusz is telefonálna...

- Ha telefonálna, akkor hívd meg, jó, apu
kám? - támogatta Gabrysiát Ida. - Mind a ket
ten olyan bátortalanok...

- A KJJ-csoport is szándékozik engem meg
tisztelni? - kérdezte apa vidáman.

- Szeretnéd?
- Miért ne? Kedves gyerekek.
- Akkor jó. Jönnek ők is - mondta Gabriella.
Apjának feltálalta a második fogást, és elment

a telefonhoz, mert sürgős ügyben azonnal be
szélnie kellett unokatestvérével, Joannával.



Február 1. szerda

Borejko papa névnapján az időjárás is ünnepé
lyes volt: zengzetes szél fújt, ólomszürke felle
gek száguldottak kelet felé, az ég kobaltkéken 
ragyogott, és a nap kitáncolt a felhők közül a 
friss hóbuckák fölött. Délben, amikor Gabrysia 
megjött az iskolából - egyik kezében tartotta a 
táskáját a könyvekkel, a másikban az ennivalóval 
teli hálószatyrot -, a hó már egy kicsit olva- 
dozott, és az égen egy picinyke felhőcske sem 
volt.

Otthon már türelmetlenül várta Dundi és 
Nutria, akiknek az utóbbi időben egyedül kellett 
maradniuk a lakásban, és nem volt szabad ki
mozdulniuk onnan egylépésnyire sem addig, 
amíg valaki idősebb nem tért haza. Gabrysia 
megebédeltette és melegen felöltöztette őket, 
megengedte, hogy kimenjenek az udvarra. Meg
súgta, hogy egy nagy hóembert kellene építeni, 
és bízott abban, hogy ez egy időre lefoglalja 
őket, mert nemcsak a második tortát szándéko
zott megsütni, hanem egy pehelykönnyű kugló
fot is. Joanna szerint ez a legkönnyebben elké
szíthető sütemény.
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Gabrysia tegnap este meglátogatta unokahú
gát, és öltözködési tanácsot kért tőle. Joanna 
lebeszélte, hogy a függönyből készült sárga ru
hát vegye fel mint estélyit, majd legyűrte irigy
ségét, és maga ajánlotta fel, hogy kölcsönad neki 
egy gyönyörű szürkésbarna szoknyát és egy 
mély kivágású blúzt. Gabrysia legyőzte ellenál
lását és büszkeségét, s ez az öltözet feküdt most 
a rekamién gondosan kiteregetve és romantikus 
hangulatot árasztva maga körül.

Gabrysia - nem lehet tudni, hogy miért - 
biztos volt benne, hogy Pyziak ma jelentkezik. 
Mivel a közeledő névnapról már többször volt 
szó, és végül is apa a fiúnak nem tett semmi 
rosszat. A női ösztön határozottan megsúgta 
Gabriellának, hogy ma megoldódik valami na
gyon fontos dolog. És vajon kire vonatkozhat ez, 
ha nem Pyziakra... azaz Jasióra?

Két órával később a Borejko-lakás a csokoládé
torta és a tejszínhabos kuglóf vegyes illatát 
árasztotta. A zöld szobában a csodálatosan kiva
salt terítővel letakart asztalon büszkélkedtek a 
cukormáztól csillogó sütemények, egy kis cso
mag Idától és néhány hanyagul bekötött csomag 
Dunditól és Nutriától; A három nővér ki volt 
rittyentve, frissen fésülve és tisztán felöltözve 
tündököltek, mint az angyalok.

Gabriella még mindig farmerban és kötény
ben mosogatta az edényeket. Kisúrolta a torta
sütő formát, szárazra törölte, és elhatározta,
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hogy rögtön visszaadja Szczepanska asszony
nak.

Már az ajtónál volt, amikor az ösztöne vissza
vezényelte a konyhába késért és egy kistányé
rért, aztán a zöld szobába, ahol a három leány
testvér ájtatosan állt az asztal mellett, kölcsönö
sen visszatartva egymást, hogy ne nyalogassák le 
a cukormázat. Gabrysia az asztalhoz ment, és 
gondolkodás nélkül beledöfte a kést az egyik 
tortába, s ekkor a húgai torkából rémes kiáltás 
tört fel. Levágott egy szeletet, rátette a kézzel 
festett porcelántányérkára - az egyetlenre, 
amely megmaradt a nagymama után örökölt 
szervizből -, és minden magyarázat nélkül ki
ment a lakásból.

Szczepanska asszony az energikus csengetésre 
rögtön kinyitotta az ajtót. Biztosan újra keresett 
valamit a kamrában, mert ott égett a villany, 
kicsit megvilágította az előszoba sötét mélysé
gét. Szczepanska asszony patyolattiszta kötény
ben volt.

- Én vagyok - mondta Gabrysia. - Jó napot.
Szczepanska asszony bizonytalanul hallga

tott.
- Nagyon szépen köszönöm a tortasütő for

mát - tette hozzá Gabrysia, és könnyedén mo
solygott.

Ebben a pillanatban megértette a különbséget 
a kísérleti jóságjeladás és a valódi mosoly között: 
ez utóbbi valóban ragályos volt. Legalábbis 
Szczepanska asszony esetében. Gyenge, bizony
talan, akaratlan és egy kicsit visszafojtott, de 
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mégiscsak mosoly volt az, ami a felismerhetet- 
lenségig megváltoztatta ezt a konok, közömbös, 
szomorú arcot.

- Én sütöttem - mondta Gabriella teljes szí
véből mosolyogva. - Két pompás tortát sütöt
tem... és hoztam egy szeletet, hogy tessék meg
kóstolni. Ez az első tortám. Büszke vagyok rá... 
és kérem, fogadja el.

Kinyújtotta a kezét a tányérral, és átadta a 
szomszédasszonynak.

Szczepanska asszony egyetlen szót sem szólt: 
először gyanakodva vizsgálta a kistányért, aztán 
a tortát, majd elfogadta, és hirtelen pislogni kez
dett kerek, fekete szemével. Letette a kistányért 
a spájz polcára, leoltotta a villanyt, és bezárta a 
kamrát.

Délután négy órakor az ünnepelt egy csokor 
fehér-piros szegfűvel lépett be a lakásba. A cso
kor olyan óriási volt, hogy felmerült az a gyanú, 
hogy állami pénztárból fizették ki. Ezt megerősí
tette apa is, elmondta, hogy a szegfűcsokrot ma 
a könyvtárban kapta a legjobb kívánságok kísé
retében a munkatársnőitől. Ezeket a virágokat 
egy külföldi delegáció köszöntésére vették, de 
úgy látszik, a delegációt a csokor nem érdekelte, 
mert konferencia után ott hagyták az asztalon.

- Kedves apa, minden jót kívánunk neked! - 
kiáltották kórusban a Borejko lányok, elvették 
apjuktól a görcsösen szorongatott csokrot, és 
bekísérték a zöld szobába. Itt lesegítették róla a
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kabátot, a sálat, apjuk alá tették a széket, és 
örömmel nézték meglepett és meghatódott ar
cát.

- Mi ez? - kérdezte végül kicsit lassúdan.
- Ezt Gabrysia sütötte! - kiáltotta Nutria és 

Dundi, aztán saját kis csomagjaikat próbálták 
átadni apjuknak. - Isten éltessen száz évig!

- És még tovább - tette hozzá Ida.
A csomagocskákban volt: királylány gyurmá

ból, Nutria által írt kétoldalas regény illusztrál
va, a címe: Egy jó kislány kalandjai, praktikus, 
hordó formájú tűtartó, amit gyufásdobozból és 
aranypapírból csinált, papírkivágás, amelyik ap
ját ábrázolta a traktoron, és egy megsárgult 
százzlotys bankjegy, amely a hosszú áztatás nyo
mait viselte. Amikor a majdnem könnyekig elér- 
zékenyült Borejko kigyönyörködte magát az 
ajándékokban, amikor már agyonpuszilgatta a 
két legkisebbik, és amikor az elérzékenyülés po
harát kiürítette, Ida lépett hozzá az azsúrozásá- 
val, újabb meghatódást okozva. De ez mind 
semmi ahhoz képest, amikor az ajtóban megcsi- 
kordult a kulcs, hallani lehetett a könnyű, kopo
gó lépteket, és a küszöbön megjelent a mama 
lobogó hajjal és lobogó kabátban.

Ezt már valóban nem várta senki.
Mama állt a küszöbön, és nagyon nevetett a 
hatáson, amit váratlan megjelenése keltett. 
Olyan sokáig nevetett, hogy egyszer csak el
gyengült, és ha nincs ott Józeczek bácsi, aki
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rögtön odaugrott, és megfogta, akkor biztosan 
lehuppant volna a szőnyegre. Rögtön le is fek
tették a rekamiéra, párnával felpolcolták a fejét, 
betakarták pléddel, megcsókolták, és elhalmoz
ták kérdésekkel. Természetesen rávette az orvo
sokat, hogy engedjék haza, mert ezen a napon 
itthon akart lenni. Ezt meglepetésnek szánta, 
ezért a telefonban csak Józeczeknek és Felának 
mondta meg, akik saját Fiatjukkal mentek el 
érte. Nagyszerűen érzi magát, csupán éhes, mert 
várnia kellett Józeczekre, aki csak munka után 
mehetett érte, kórházi ebéd pedig már nem járt 
neki.

Rögtön nagy sürgés-forgás keletkezett a la
kásban. Gabrysia elszaladt a konyhába, keresni 
kezdte a gyomorbetegségről szóló kis orvosi 
könyvet, hogy valamit kiókumláljon ebédre a 
mamának. Ekkor jutott eszébe, hogy még az apja 
sem ebédelt. Pánikszerűen kezdte melegíteni az 
ebédet, minden pillanatban beszaladt a szobába, 
hogy megmondja, rögtön készen lesz, vagy hogy 
a mamának piskótát vigyen és megkérdezze, 
kér-e burgonyapürét. Végül Fela néni józan 
közbelépése megmentette a paradicsomlevest a 
biztos lekozmálástól.

Gabrysia süteménnyel kínálgatta a nagybátyjáé- 
kat, akik félóra múlva elmentek, az egekig ma
gasztalva unokahúguk újonnan felfedezett ta
lentumát. A fáradt mama számára maradt egy 
kis idő pihenésre. Elhatározta, hogy háziruhába
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öltözik, és lemossa magáról a jellegzetes kórházi 
szagot.

Ez eszébe juttatta Gabrysiának, hogy ma neki 
is elegáns hölggyé kell változnia. Bement a kislá
nyok szobájába, magával vitte a csodálatos ruha
darabokat, amelyek arra voltak hivatottak, hogy 
segitsenek ebben az átalakulásban.

Valóban, ezen a blúzon igencsak mély volt a 
kivágás. Gabriella azon töprengett, hogy a női 
eleganciához tartozik-e, hogy az ember mellének 
fele fedetlen legyen, de rájött, hogy ez nem fel
tétlenül szükséges. A problémát egy kis sál se
gítségével meg lehetett oldani. Ami a szoknyát 
illeti, Gabriellának a lába szára feléig ért, ami 
Joannának a padlóig. De az összbenyomás két
ségkívül elbűvölő volt. Gabrysia elment meg
nézni magát az előszobai tükörben, megfésülkö- 
dött, Ida retiküljében keresgélt, kiszedte a zöld 
festéket, hozzá - nomen est omen! - Almavirág 
parfümöt. Elég bőségesen öntözte magára, 
szemhéját zöld festékkel kente be, és megállapí
totta, hogy úgy néz ki, mint egy gyík. Letörölte 
a festéket a szeméről, és újból átöltözött. Joanna 
csodálatos ruhája nem volt alkalmas konyhafel
mosásra.

Dundi ma megváltoztatta kísérletének hely
színét, mert a fürdőszobát a mama foglalta el, 
neki pedig ellenőriznie kellett, hogy a radír el
merül-e a vízben, aztán megfeledkezett a kísér
letről, és most bokáig állt a víz a konyhában. 
Alighogy Gabrysia feltörölte, csengettek, és be
futottak a KJJ-vitacsoport tagjai virággal, de
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Pyziak nélkül. Viszont ezután egy bátortalan 
csengetés jelezte Klaudiusz érkezését. A boldog 
Ida azonnal lecsapott rá, türelmetlenül várta, 
hogy a fiú felköszöntse az apját, majd a szoba 
sarkába húzta. Ezek után a lelépést megelőzen
dő, körülbarikádozta magukat fotellal, kényel
mesen leültette, átnyújtott egy süteménnyel ra
kott tányért neki, és megkezdte előadását az óko
ri művészetről. Közben Borejko papa a KJJ- 
csoporttól fogadta a jókívánságokat, meghallgat
ta a köszöntő dalt, és megadóan tűrte, hogy 
néhány fiatal a magasba dobálja.

Csakhamar megjelent a frissen kikészített ma
ma, és visszatérését újabb nagy ovációval ünne
pelték. Végül mindenki kapott egy tányért tortá
val és kuglóffal, leültek, még a padlóra is, mert 
nem volt elég szék. S amikor dicsérettel halmoz
ták el Gabriellát, az az aljas Pyziak még mindig 
nem érkezett meg, hogy mindezt hallhassa, s 
megcsodálhassa a leány virágzó nőiességét és 
varázsát.

Az ideges várakozás és az állandó feszültség 
miatt Gabriella elfelejtett elegánsan átöltözni. 
Olyannyira zavart volt, hogy amikor két óra 
múlva a konyhából a zöld szobába indult a friss 
teával, és meghallotta a tipikus pyziaki csenge
tést, a meghatottság helyett jeges dühöt érzett. 
A bejárati ajtót könyökkel nyitotta ki, s megpil
lantva a havas vendéget, szó nélkül beengedte az 
előszobába, majd egy ügyes rúgással becsapta az 
ajtót. A fiú sugárzó mosolya láttán azon gondol
kozott, hogy a tálcát ne csapja-e a fejéhez.
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- Töröld le a lábadat! - szűrte a szót a foga 
közt.

Pyziak szófogadóan törölgette a lábát a tükör 
mellett.

Gabriella levette szigorú tekintetét a cipőjé
ről, és bement a KJJ-csoporthoz, letette a teát 
az asztalra, és vendégszeretően visszament az 
előszobába.

Pyziak a túlterhelt fogassal birkózott.
- Add ide - dörmögte Gabrysia, elvette tőle 

a dzsekit, és egy jól célzott dobással elhelyezte 
a téliruha-hegy tetején.

Elfordult, de közben észrevette a fiú elragad
tatott tekintetét, és a következő pillanatban már 
Pyziak ölelő karjaiban volt, fagyos arcát érezve 
a magáé mellett.

- Mit művelsz? - akart ráförmedni, ez azon
ban nagyon gyengén sikerült. - Mit csinálsz... 
te ronda csá...

- Gabriella - mondta Pyziak, nem engedve ki 
karjaiból -, meg akartam neked mondani, hogy 
a karfiol is virág. Ezt olvastam a természettudo
mányi lexikonban. És ez még semmi. Az élet 
karfiol nélkül elképzelhetetlen. Hihetetlen 
mennyiségű ásványi sót tartalmaz, kalciumot és 
vitamint. Nem lehet egy egész életen át csak 
virággal táplálkozni. Egyébként is, mi lenne, ha 
a rózsának káposztaszaga lenne? Viszont te ma 
nagyon jó illatú vagy.

- Káposzta vagy karfiol? - kérdezte Gabriella 
gúnyosan. Pyziak hideg orrát hirtelen a füle 
mellett érezte.
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- Nem... inkább... ibolya... - válaszolt Pyzi- 
ak fojtott hangon. - Ne próbálj menekülni, mert 
úgysem engedlek el.

- Akkor idehivom apát.
- Hívjad - mondta a fiú elszántan.
- Vagy a mamát - tette hozzá Gabrysia, és 

szomorúan vette tudomásul, hogy Pyziak kien
gedte öleléséből, és már csak a kezét fogja.

- Ó! - mondta a fiú habozva. - Anyukád itt
hon van?

- Igen - válaszolt Gabrysia, és mélyen a sze
mébe nézett. - De gondolom, hogy valahogy túl 
fogod élni... Jasio.

A szobából hangos énekszó hallatszott ki. 
A kissé fáradt Borejko papa énekelte a Gyorsan 
múlik az élet című, még ifjúkorából ismert dalt. 
Gabrysia nagy lélegzetet vett, mivel még nem 
volt gyakorlata a csókolózásban, különösen Py- 
ziakkal, és éppen kifogyott a levegőből, amikor 
egy váratlan csengőszó rebbentette szét őket. 
Gabriella kitépte magát Jasio karjából, fogta a 
kilincset, és idegesen simította le a haját.

És vajon ki állt a küszöbön bátortalan mosoly- 
lyal, a kis, kézzel festett tányérral a kezében és 
a tányéron egy tábla csokoládéval?

- Én vagyok - mondta Szczepanska asszony, 
és visszaadta Gabriellának a tányért. - Minden 
jót kívánok apukának. És köszönöm a tortát. 
Valóban kitűnő volt!


