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LEVÉL BORÓKA BIRIHEZ

Kedves Biri!
Sajnos, sehogy sem sikerült megállapítanom jelenlegi lak
címedet - pedig minden bizonnyal van neked ezért kény
telen vagyok ebben a formában levelezni veled, a legtelje
sebb nyilvánosság előtt vallva meg töredelmesen, hogy már
jó ideje szem elől tévesztettelek. Úgy bizony, több mint egy
évtizede nem találkoztunk, s most igazán nem tudom, hogy
ily hosszú idő eltelte után tegezhetlek-e még, noha, édes
gyermekem, hogy ne mondjam, saját teremtményem vagy.
Csakhogy tizenkét évvel ezelőtt elszakadtunk egymástól.
Utadra bocsátottalak. S útravalóul nem adtam mást neked,
csupán egyetlen apró kis pontot, amit történeted végére tet
tem.
Azóta nem találkoztunk. Márpedig tizenkét év nagy idő,
rettenetesen nagy idő, különösen egy fiatal lány életében.
Hiszen ha jól meggondolom, ez alatt a tizenkét év alatt
még jómagam is idősebb lettem öt-hat évvel, hát még te,
aki akkor végezted a nyolcadik általánost. Közben bizonyá
ra kijártad a gimnáziumot, esetleg valamilyen diplomát is
szereztél, talántán férjhez is mentél, gyermeket is szültél,
és ma már huszonhat éves, komoly családanya vagy.
Míg ennek a könyvnek a lapjain megmaradtál pontosan
tizennégy és fél évesnek, szavamra mondom, itt egyetlen
napot se öregedtél.
Vagyis ha most nemcsak ezt a hozzád szóló levelet, ha
nem ezt a rólad szóló könyvet is elolvasod, akkor olyannak
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láthatod benne magadat, amilyen annak idején, tizenkét év
vel ezelőtt voltál. Még az is lehetséges, hogy magadra se
fogsz ismerni, mert a saját emlékezetedben egész másképp
élsz. Pedig hát ilyen voltál, s erre nemcsak én vagyok tanú,
hanem ez az egész könyv, amely híven megőrzött téged ti
zennégy és fél évesnek.
S nem csupán te magad vagy benne olyan akkori, hanem
minden és mindenki, aki körülötted látható. Nem mondha
tom, hogy az egész világ, mert a világnak csupán egy kis
sarka jelenik meg e történet lapjain, de ez a kicsiny sarok
is olyan mértékig akkori, hogy bizonyára inkább idegenked
ve, mint elmerengve fogod szemlélni.
Igen, igen, idegenkedve és tűnődve nézed majd például
az akkori divatot: a fiúk csőnadrágját, a lányok szűk, láb
szárhoz tapadó csibésznadrágját, a fiúk boglyas üstökét és
a lányok magasra feltupírozott haj tornyát, vagy annak ép
pen az ellenkezőjét, a kurtára és borzasra vágott, úgyneve
zett uszodafrizurát. Nem szólva a tizenkét év előtti, min
dent elsöprő cipődivatról: a fiúk kecsegeorrú lábbelijéről, a
lányok tűsarkú topánjáról s aranyszandáljáról.
No és mit szólsz majd ahhoz, hogy a Jázmin téren öt, sőt
hat olyan fiatal botlott össze, beleszámítva Borit, és nem
számítva Birit, akiknek együttesen se volt egy árva táskará
diójuk vagy zsebrádiójuk. Úgyszólván elképzelhetetlen. És
mégis így volt.
De nemcsak effajta külsőségekben akkori a te történeted,
hanem ennél sokkal lényegesebb dolgokban is. Itt van
mindjárt a galeri. Te, Biri, talán már magát a nevet is elfe
lejtetted: galeri. Pedig abban az időben egyre-másra verőd
tek össze a kisebb-nagyobb bandák, amelyek az egyszerűség
és tömörség kedvéért galerinak nevezték magukat, akkor is,
ha nem azok voltak, hanem csak amolyan tizenéves-falkák.
S ezekben a galerikban - a csőnadrággal és egyebekkel
együtt - kötelező volt egy bizonyos galeri-magatartás is.
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Azok a srácok, akik adtak magukra valamit, mind fáradtan
vánszorogtak, tétován lötyögtek, unottan bámultak maguk
elé, mint akik tizenöt éves korukra már mindent tudnak a
világról, amely többé nem képes nekik semmi újat, semmi
érdekeset, semmi figyelemre méltót nyújtani.
Legalábbis ezt igyekeztek kifejezni egész valójukkal. S
körükben az érdeklődés, az izgatott kíváncsiság egyrészt
gyerekes ostobaságnak, másrészt tapintatlanságnak számí
tott.
Ugyanezt a magatartást és lelkiállapotot volt hivatva ki
fejezni a nyelv - ha úgy tetszik, diáknyelv, ha úgy tetszik,
tolvajnyelv, vagy esetleg tudományosabban csoportnyelv is. Akkoriban született például a „fej”, amiből később a
„jó fej”, majd „menő fej” alakult ki, de eredeti formájában
olyan volt, mint egy fölényes legyintés. És mellette meg kö
rülötte egy sor olyan szó vagy kifejezés, ami egy mai diák
fülnek úgy hangzik, mint a derék Tinódi Lantos Sebestyén
vala-valája; ha egyáltalában megérti valaki, s ha egyáltalá
ban emlékszik rá. Te, Biri, biztosan elfelejtetted már vala
mennyit.
S gondolom, arra sem emlékszel már, hogy az akkori
felnőttek fejcsóválva néztek titeket, vagyis az akkori tizen
éveseket, és hol csüggedten, hol felháborodottan hangoztat
ták: „Haj, haj, ezek a mai fiatalok! ” Amiben lényegében
teljesen igazuk volt, mert a fiatalok mindig maiak. Mivel
hogy a holnapiak még nem fiatalok, legfeljebb csecsemők,
míg a tegnapiak már nem fiatalok, hanem felnőttek. Még
pedig olyan felnőttek, akik fejcsóválva nézik a maguk ko
rának mai fiataljait, és hol csüggedten, hol felháborodottan
hajtogatják: „Haj, haj, ezek a mai fiatalok! ”
Ez mindig így volt, és alighanem mindig így is lesz. Ta
lán már magad is csóválod a fejedet, és hajtogatod... En
nek következtében a mai fiatalokról szóló könyv egy-másfél évtized alatt menthetetlenül történelmi regénnyé érik,
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hogy ne mondjam, korosodik. És minél maibb, annál in
kább.
Ilyesmi esett meg, Birikém, gyermekem és teremtmé
nyem, a te történeteddel is. Azzal, amit én tizenkét évvel
ezelőtt írtam meg rólad és a Jázmin téri galeriről, és ami
most, több mint egy évtized után, új kiadásban jelenik meg,
élén ezzel a hozzád intézett - s egyúttal minden új olvasó
hoz szóló - nyílt levéllel.
Most derült ki: ez a történet a maga idejében olyan nagy
mértékben mai volt, hogy óhatatlanul el kellett járnia fö
lötte az időnek. El is járt, és tegnapivá, vagyis történelmi
regénnyé korosodott. Te magad pedig, aki jelenleg se vagy
több huszonhat és fél évesnél, bizony történelmi regényalak
ká váltál, éppen azzal, hogy egy percet se öregedtél e könyv
lapjain.
Nos, Boróka Biri, hogy érzed magad, mint történelmi re
gényhősnő, mint egy Zrínyi Ilona vagy Dobó Katica? Hohó,
ezt egyelőre nem tudhatod, hiszen nem olvastad még saját
magadat!
Hát akkor rajta, kezdjél bele! Ügy, mint egy történelmi
regénybe, amely valamikor a középkorban vagy tán az
ókorban - azaz 1962-ben játszódik. S amelynek szereplői
hiteles középkori vagy tán ókori alakok - azaz 1962-ben
élt mai fiatalok. Kíváncsi vagyok, ráismersz-e bennük ön
magadra és kortársaidra, akik abban a régmúlt időben vol
tak mai fiatalok, amelyre már csak a legöregebb emberek,
a huszonhat-huszonhét éves matrónák és aggastyánok emlé
keznek. S kíváncsi vagyok, észreveszed-e majd, hogy ezek
a történelem előtti időben élt mai fiatalok nemcsak külön
böznek mindenben a jelenkori mai fiataloktól, hanem
ugyanolyan sok mindenben hasonlítanak is rájuk. Például
abban, hogy fiatalok. És még sok minden egyébben, ami
nem változik semmiféle maisággal, és nem öregszik semmi8

féle tegnapisággal, mert a fiatalság örök, változatlan és vál
toztathatatlan vonása.
Ha elolvastad ezt a történelmi regénnyé korosodott na
gyon mai történetet, kérlek, ne sajnáld a fáradságot, és vá
laszolj a levelemre, az én címem változatlanul a régi.
Sokszor üdvözöl szerető szülőd és életre keltőd:
Hars László
Budapest, 1974- február 1.

I. FEJEZET

FELLEGVÁR A JÁZMIN TÉREN

I.
Nagy tévedés az, hogy minden kezdet nehéz. Ha ez igaz
volna, akkor Arkhimédész éppúgy nem kezdett volna hozzá
a róla elnevezett csigasor feltalálásához, ahogy a marathóni
harcos se indult volna Athénba a győzelmet jelenteni. Ko
lumbusz Kristóf se vágott volna neki az óceánnak, Róbert
Koch se kezdte volna keresgélni a tuberkulózis kórokozó
ját, és Boróka Biri se kezdett volna bele a maga vakmerő
és elszánt kísérletébe.
Márpedig valamennyien belekezdtek.
Méghozzá azért, mert épp ellenkezőleg: általában pont a
kezdet nagyon könnyű, ámde annál nehezebb a folytatás,
hát még a befejezés!
Arkhimédész például elhatározta, hogy feltalálja majd a
róla elnevezett csigasort. És ez nem okozott neki különö
sebb fejtörést. Később annál többet számolt, méricskélt, va
cakolt, amíg végül csakugyan sikerült megszerkesztenie azt,
ami kezdetben oly könnyűnek látszott.
A marathóni harcos is egészen könnyen futott eleinte, de
végül az életébe került az, aminek a kezdete oly könnyű
volt.
Kolumbusz is kedvező széllel vitorlázott az elején, később
viszont annál többet szenvedett és nélkülözött, s bár a kez
detén egész könnyűnek látszott eljutnia Indiába, a végén
csak nagy nehezen vergődött el Amerikába.
Vagy vegyük Róbert Koch esetét. Már majd kinézte a
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mikroszkópra illesztett fél szemét, amíg a töméntelen apró
nál apróbb mindenfélék között sikerült végre megpillanta
nia a régen keresett bacilust.
Szakasztott így járt Boróka Biri is 1962 augusztusában.
Könnyű és egyszerű kezdet után rengeteget töprengett,
ravaszkodott és küszködött, amíg a banda beadta a derekát,
és ő végre-valahára elárulhatta, hogy azonos saját magával.
Közben, annyi nagy és halhatatlan elődje után, ő is rá
jött, hogy nem a kezdet nehéz, szó sincs róla. De akkor már
késő volt, mert addigra nyakig belemászott a bonyodalmak
ba, amelyekből már csak kétféleképpen mászhatott ki: vagy
gyáván meghátrál, és időnek előtte elteszi láb alól Boróka
Borit, vagy pedig rendre-sorra kibogozza a teljesen összekuszálódott bonyodalmakat.
Az utóbbi megoldást választotta.
Levelet írt „Egy titkos jóakaró” aláírással.
A levelet becsempészte Karesz ablakán, minek következ
tében Boróka Bori teljes tizenkét napig élt, ami egyáltalá
ban nem csekélység, ha tekintetbe vesszük, hogy tizenöt
évesen jött a világra, mégpedig csibésznadrágban és tupírozott hajjal.
Valahogy olyasféleképpen, mint Pállasz Athéné.
Bár a görög mitológiában fontos szerepet játszó istennő
nem húzott csibésznadrágot, és nem tupírozta a haját. Ilyes
mi sohase fordult elő az Olümposzon. Viszont teljes fegy
verzetben pattant elő atyja, a főisteni rangot viselő Zeusz
homlokából. Igaz, ez után az esemény után több száz évig
éltette az isten, vagyis a kedves atyja, míg Boróka Bori
kénytelen volt beérni tizenkét napi földi léttel. És ezt a ti
zenkét napot is annak köszönhette, hogy Boróka Biri ugyan
úgy elhitte, mint világhírű elődei, hogy minden kezdet ne
héz ugyan, de a többi már megy, mint a karikacsapás.
Holott nem talált fel semmiféle róla elnevezett csigasort.
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Nem futott Marathóntól Athénig, csupán a Jázmin tértől
a Sörház utcáig.
Nem akarta kerülő úton elérni Indiát, viszont nem is fe>
dezte fel Amerikát.
Nem kutatott semmiféle kórokozó után, bár több ízben
nagy kedve lett volna megkeresni az elvetemültség kóroko
zóját.
Ügyszólván semmi nevezeteset se tett, bár a Jázmin tér
környékén még sokáig emlegették, hogyan húzott be egyet
Boróka Bori Csöpinek, a galeri leghosszabb lingárának. To
vábbá az se került aranybetűkkel a történelem márványlap
jaira, hogy Pupák urat örök időkre meghódította.
Mit tett hát?
. Például egész délután a tükör előtt állt, és legalább
százféle mozdulatot, ugyanannyi ajakrándítást és fintort
próbált ki. Valamint azt tette még, hogy rémületben tar
totta a Jázmin téri apróságokat; pirosra festette Boróka
Bori lábkörmeit; elolvasta Jókai Mór nevezetesebb mű
veit, és végül fájó szívvel, ámde kacagva eltette láb alól
a már több ízben emlegetett Boróka Borit.
Mégse lehet pontosan kideríteni, hogy mikor kezdte el
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azt, amit elkezdett, és ami - mármint a kezdet - a köz
mondással ellentétben, egyáltalán nem volt nehéz.
Sőt, az lett volna nehéz, ha nem kezdi el.

2.
Talán azzal kezdte, hogy felvette a földről Jókai Mór A
névtelen vár című regényét?
A könyvet Tuskólábú verte ki a kezéből, aki egyenesen
ebből a célból lépett le a Jázmin tér első padjának támlá
járól. A százkötetes jubileumi díszkiadás aranyozott, sötét
bordó kötése csupa por lett, egy éles kavics még fel is kar
colta.
Biti lehajolt a könyvért, miközben fél szemmel rémülten
sandított a fölébe tornyosuló Tuskólábúra. A porban gug
golva tisztogatta, fúvogatta a megrokkant könyvet, melynek
piros kötésére két nagy vízcsepp hullott, sárrá mázolva rajta
a port. Teljesen felesleges volt feltekintenie, hogy megnéz
ze: esik-e? Jól tudta, hogy nem esik. Az a két csepp az ő
szeméből pottyant a csúffá tett Jókaira.
El akart rohanni. De Tuskólábú az útját állta.
- Hogy is hínak, gyönyörűm? - kérdezte fenyegetően.
- Boróka Biri - szepegte ő.
- Birike Bori - szellemeskedett Tuskólábú.
A padtámlán kuporgó banda nyerítve ünnepelte a szelle
mességet.
- Annyit mondok, meg ne lássunk még egyszer a Jázmin
téren - folytatta Tuskólábú -, mert különben... a többit
már tudod. Most pedig sürgősen söpörj innen!
Biri a melléhez szorította a sáros, poros könyvet, elbőgte
magát, és rémülten elrohant. A tér sarkán megállt, a biz
tonságos távolból visszafordult, és zokogva kiáltotta:

- Megálljatok, megmondalak... majd szorultok, csirke
fogók... majd leküldöm... leküldöm a...
Szerencsére nem folytathatta tovább, mert Tuskólábú fe
nyegetően feléje lépett tuskólábain. Így aztán elvágtathatott
a fenyegetés befejezése előtt, ami azért volt szerencse, mert
a leghalványabb sejtelme se volt róla, hogy kinek mondhat
ná meg, és kit küldhetné le a térre, akitől a csirkefogók szo
rulhatnának. Igaz, később mégis lett valaki, de akkor még
nem volt.
Azaz dehogynem volt. Volt bizony. Csak éppen senki se
tudott róla. Még maga Boróka Biri sem. Pedig az az illető,
n, év szerint Boróka Bori, már akkor lenni kezdett, amikor a
kőhalombattai általános iskola színjátszó szakköre elhatá
rozta, hogy előadja a Ki a győztes című daljátékot.
A szereposztó megbeszélésen a felvágott nyelvű, kirobba
nó vérmérsékletű és - valljuk meg - némileg vagány jellegű
Karai Csibi szerepe a csöndes, mosolygós, kerek képű és
megbízható Boróka Birinek jutott. Biri, a maga lelkiisme
retes, szívós és egy cseppet se látványos módján nekiállt
tanulmányozni a Csibi-típust, ahogy ő nevezte. Igaz, Kőhalombattán erre nem sok alkalma nyílott, mivel Csibi hatá
rozottan és összetéveszthetetlenül pesti jelenség volt. Kőhalombatta pedig korántsem főváros, hiszen még középisko
lája sincs. Ezért költözködött Biri Pestre, Lonci nénjéhez,
hogy itt, a Reáltanoda utcai általános gimnáziumban foly
tassa tanulmányait.
De maradjunk csak a szerepnél, amit Biri részben a szö
vegkönyvből, részben a televízió ide vonatkozó adásaiból
igyekezett kiformálni és életre kelteni, nem vetve meg alka
lomadtán a mozit se, amely hetenként kétszer is tartott
előadást. Minden olyan televíziós műsort és filmet megné
zett, amely azzal kecsegtette, hogy esetleg egy igazi mai,
modern és modernkedő, korszerűen öltözködő és még sok

kai korszerűbben viselkedő lány mintapéldányával szolgál
hat.
Boróka Biri szorgalmasan gyűjtötte a szerepére vonat
kozó adatokat; leste a jellemző mozdulatokat, hanglejtése
ket, miközben igyekezettel próbált, amivel teljesen kétségbe
ejtette osztályfőnökét, Laura nénit, az előadás rendezőjét.
Folyékonyan tudta a szöveget, hibátlanul énekelte a dalo
kat, csak ahogy Laura néni mondta: „Nincs benned, fiam,
semmi élet, olyan vagy, fiacskám, mint egy lányruhába öl
töztetett hasábfa. ”
A főpróbán aztán leesett Laura néni álla a csodálkozástól.
Mert Biri felhúzta csibésznadrágját, feltupírozta a haját, és
bemutatta mindazt, amit szorgalmas színjátszó hangya
ként összehordott magának. Amikor zsebre vágott kézzel,
hetykén kilépett a színfalak mögül, és fél vállát felhúzva,
orrhangon azt mondta: „És akinek nem tetszik, az le van
ejtve” - a főpróba percekre megállt. Pedig a szöveg igazán
nem volt különösebben szellemes.
A szünetben csibésznadrágját rángatták, hajtornyát tapo
gatták, keresték alatta a csöndes, mosolygós, megbízható
Boróka Birit, de csak előadás után találtak ismét rá, úgy
eltűnt a szerepe mögött.
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Nyugodtan mondhatjuk tehát, hogy Biri Karai Csibi szere
pében is jelesre vizsgázott.
De csak a tantárgy volt szokatlan, úgyszólván rendkívüli,
és nem az eredmény.
Mert elsős korától színjeles tanuló volt, csökönyösen kitű
nő rendű, mégpedig Kőhalombattán, ahol - amint ez most
már köztudomású - nincs semmiféle középiskola.
Jeles tanulóként kezdte, és ez a kezdet azután csakugyan
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nem volt nehéz, legalábbis neki nem, aki pontosan ugyan
annyit tanult, mint a hármasokat gyűjtögető Csuli Eszter.
Igaz, hogy lényegesen többet figyelt az órákon. Agyába,
mint egy emlékezetszivacsba, valósággal beleszívódtak a
tudnivalók. így aztán rengeteg ideje maradt az olvasásra,
amit szorgalmasan művelt is, télen a kályha mellett, nyá
ron az udvaron álló nagy diófa villás ágai közé fészkelődve,
ősszel és tavasszal pedig ott, ahol lehetett.
De ha jeles osztályzatait nem Kőhalombattán szerezte
volna, akkor szegény kis Pupák úr nem esik át élete első
nagy megrázkódtatásán.
Pupák úr ugyanis végzetesen beleszeretett Boróka Boriba,
ő volt az egyetlen az egész Jázmin téren, akinek érzelmi
életét ez az elrugaszkodott vadmacska felkavarta, s még
négy nappal a páratlanul vidám és elképesztően zajos teme
tés után is fel-alá totyogott a téren, Boricskát keresve.
Mert Pupák úr, sajnos, még nem tudott olvasni, mivel
mindössze csak négyéves volt. Így sejtelme se lehetett róla,
hogy Boróka Bori tulajdonképpen a százkötetes jubileumi
Jókai-sorozatnak köszönhette tiszavirágéletét. Ebbe a száz
kötetbe rágta bele magát Boróka Biri, mint egy jól megter
mett könyvszú. Egyre mélyebben hatolt a leheletfinoman
megsárgult lapok közé, míg végül Lonci néni megsokallta
a betűfalást, és hajtogatni kezdte: „Birkó - vagyis Biri -,
nem ezért küldött jó anyád Pestre, különben is gyönyörűen
süt a nap, tessék kimenni a térre, megbarátkozni a veledkorú gyerekekkel, és játszani, ugrálni velük egy kicsit. ”
Biri már augusztusban - i. sz. 1962 augusztusában megérkezett, hogy iskolakezdésig ideje legyen megismerked
ni és megbarátkozni Budapesttel. No és hogy egyúttal Bu
dapest is megbarátkozzék úgy-ahogy Boróka Birivel.
Az ismerkedésből alig lett valami, a barátkozásból mégúgyse, mert Gyula bácsi oldalkocsis motorkerékpárja túlsá-
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gosan gyorsan robogott. Erről nemcsak Biri vélekedett így,
hanem időnként a közlekedési rendőrség is.
Lonci néni Gyula bácsi mögött kapaszkodott a városnéző
sétáknak nevezett száguldásokon. Időről időre azt visongatta, hogy „lassabban, lassabban”, és pufók öklével kemé
nyen püfölte Gyula bácsi hátát. Hangját elsodorta a süvöl
tő menetszél, míg a püföléseket Gyula bácsi úgy értelmezte,
hogy Lonci néni sebesebb száguldásra ösztökéli, mire boldo
gan gázt adott, a motor bőgve nekilódult, és Boróka Biri
szeme előtt bakkecskeként elugrált a Várhegy, kis híján
rátaposva a Citadellára, amely éppen lecsúszni készült a
Gellérthegy csúcsáról.
Ilyen helyzetben úgyszólván lehetetlen ismerkedni, hát
még barátkozni. Nem csoda, hogy ez nem történt meg sem
Biri, sem pedig Budapest részéről.
Szerencsére Gyula bácsi harmadnap sajnálkozva megje
gyezte, hogy nem áll módjában kedves unokahúgát körbehordozni Budapesten, mert a ktsz-ben minden a feje tetején
áll, úgyhogy akár SZTK-nak is nevezhetnék, és neki sür
gősen a talpára kell állítania azt a mindent. Biri titokban
erősen remélte, hogy Gyula bácsi ezt a fontos műveletet
nem a motoron száguldozva fogja elvégezni, mert akkor
szegény ktsz-nek vajmi kevés reménye lehet a talpraállásra;
ellenkezőleg, még azt a fejét is könnyen betörheti, aminek a
tetején jelenleg áll.
A maga részéről a motoros városnézések veszedelmeiből
való szerencsés megmenekülését egy Jókai-kötettel, a Rab
Rábyval ünnepelte, s folytatta további Jókai-kötetekkel,
mindaddig, amíg Lonci néni meg nem sokallta a betűfalást,
és le nem terelte a Jázmin térre - sőt még azután is.
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4Mert hóna alatt egy sötétbordó kötésű könyvvel baktatott
le a térre is, amely eredetileg afféle foghíj lehetett a város
állkapcsában, amit az utak és utcák fogorvosai még nem
tudtak téglával, habarccsal és betonnal betölteni. Hatalmas
épület - sőt talán nem is egy, hanem több - állhatott ezen
a területen, amíg a háború oda nem sújtott könyörtelen ök
lével, és meg nem csonkította a házak fogsorát. De a haj
danvolt épület romjait idővel elhordták, alapzatgödreit el
egyengették, s az ék alakú térségen most néhány lompos
akácfa vívott egyenlőtlen küzdelmet a nagyváros fojtogató
légkörével, míg a betonjárdáknak hátat fordító padok kö
zeiben néhány buzgó bokor gömbölyödött.
Az egyenlő szárú háromszög alapját egy széles és magas
tűzfal alkotta. Annak úgy igyekeztek kedélyesebb külsőt
kölcsönözni, hogy málnarózsaszínre és eperpirosra mázolták.
De a természet nem értett egyet ezzel a kegyes csalással,
és a szél, az eső, a hóié meg a környező házak kéményfüstje
segítségével azon munkálkodott, hogy leleplezze a hamisí
tást, és bebizonyítsa a világnak, hogy a túlméretezett adag
eper- és málnafagyiak valójában tűzfal.
A terecske nekivetette hátát ennek a leleplezett tűzfal
nak, védelmet keresve a feléje nyomuló és fölébe tornyo
suló házak rohama ellen.
A kis tér egyetlen útja a háromszög csúcsától a tűzfalig
vezetett, és több nem is fért volna el rajta. Az út középütt
kiöblösödött, hogy helyet adjon egy betonvályúba gyömö
szölt homokozónak, egy szerény kis láncos hintának és a
környék kutyáinak, amelyek kora hajnalban és késő este itt
adtak találkozót egymásnak, és itt sétáltatták gazdáikat.
De amikor Boróka Biri lebaktatott a térre, ott csupán
egyetlen kutya tartózkodott, azazhogy az se tartózkodott,
hanem ész nélkül iszkolt el onnan, a nyomában négy füttyö-
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gctő, hujjogató, üvöltöző fickóval. Mind az öten elszágul
dottak Biri mellett, és belevesztek a teret övező utcák la
birintusába.
Biri letelepedett az egyik padra, helyesebben a legelsőre,
amely úgyszólván az úttorkolatban állt, s mint egy sasfé
szek, mint egy lovagvár, valósággal ellenőrzés alatt tartotta
az előtte kanyargó utat. Ezt a kanyargást Biri Jókaiból me
rítette, az ő regényeiben kanyarogtak az utak a hegycsúcson
magasló lovagvárak falai alatt, s a rablólovagok időnként
le-lecsaptak onnan az úton járókra. A valóságban a terecske
egyetlen útja nyílegyenesen tartott a tűzfal felé.
Mielőtt belemerült volna a könyvébe, Biri végigpillantott
a téren.
Most nem sakkozgattak a padokon negyednaponként bo
rotválkozó, tüskés állú nyugdíjas bácsikák, és nem csapkod
tak mocskos kártyalapokat a nyugdíjas korhatáron alaposan
innen levő lézengők. Még fiatal mamák se voltak láthatók,
babakocsikat tologatva. Mindehhez túlságosan élesen, túlsá
gosan könyörtelenül tüzelt a nap. A lombos fák rövidülő ár
nyéka nem nyújtott semmi védelmet az augusztusi hőség
mindent elborító hullámai ellen.
Néha egy-egy postás, szerszámosládát cipelő szerelő vagy
csüggedt villanyszámlás munkája közben gyanútlanul meg
pihent valamelyik pádon. De az ülésdeszka úgy átforróso
dott, és úgy pörkölte alulról, míg odafentről az őrjöngő nap
úgy sütött le rá, hogy valósággal két tűz közé került. Csak
épp addig bírta, amíg az izzadságot letörölte homlokáról,
aztán máris odébbállt, olyan képpel, mintha nem a hőség,
hanem a sürgős és halaszthatatlan tennivalók tömege űzné
tovább.
Csak a gyerekeket nem zavarta a forróság. Egyszerűen
nem hagyták magukat zavartatni. A kisebbek mezítláb, de
rékig pucéran csúszkáltak a homokban, a nagyobbak meg
vidámap csikorgatták szandáljuk sarkával az út szürkére
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pörkölődött kavicsait. Fáradhatatlanul ugráltak a porba
rajzolt iskolák négyzeteiben, vagy kócos fejüket összedugva
nagyokat vihogtak.
Ebből világosan kitűnik, hogy javarészt lányok voltak je
len, amint azt Boróka Biri, térdén a könyvvel, ugyancsak
egy szempillantás alatt megállapította. A fiúk talán kalan
dosabb vállalkozásokba fogtak, elhatoltak egészen a Petőfi
térig vagy a Városligetig - már amennyiben nem mentek
strandra, hogy kihasználják a szünidő utolsó heteit. A lá
nyok kénytelenek voltak beérni a Jázmin tér meglehetősen
szerény természeti szépségeivel, mert a gondjaikra bízott
kisöccsükkel, kishúgukkal nem bocsátkozhattak nagyobb ka
landozásokba.
Boróka Biri tekintete azonban nem hatolt ilyen mélyre,
egyszerűen csak tudomásul vette a tényeket, amint végigsiklott a téren, ami egyáltalában nem került különösebb fá
radságába, a Jázmin tér csenevész méretei következtében.
A rövidke siklás után ez a tekintet máris a könyv sorain
futkosott, a legutoljára olvasott szót keresve.
Biri fülében egyhangú és mézes darázszümmögéssé olvad
tak össze a tér zajai, tarkójára izzó napfény csordult, míg ő
Jókai regényének kalandos világában bolyongott.
Valami egészen kis zajocska riasztotta fel. Olyan reccsenés vagy csosszanás, amely kirítt az egyhangú darázszüm
mögésből. Esetleg megérezte, hogy figyelik; vannak, akiket
úgy csiklandanak a tekintetek, mintha légy futkározna fel
s alá a bőrükön. Akár ez volt az ok, akár az, Biri minden
esetre felnézett, és csakugyan, ketten álltak előtte, szemü
ket merően rászegezve.
Egyikük egészen pöttöm volt, olyan négyévesforma kis
fiú, jó sűrű gyerek, vaskos karokkal, lábakkal, kerek fejjel,
tömött, sötét hajjal, égbekiáltóan pisze orral.
Micsoda pupák, micsoda kis pupák - gondolta elragad
tatva Boróka Biri. Mérhetetlen fölénnyel mosolygott le a
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maga tizennégy és fél esztendejének toronymagasából a pockocskára, aki nővére kezét szorongatta, s amint meglátta a
Biri ajkai körül játszadozó mosolyt, óvatosan kiöltötte piros
nyelve hegyét. Csak annyira, hogy habozás nélkül letagad
hassa a nyelvöltögetést, ha felelősségre vonnák.
A kis pupák tíz-tizenegy éves nővére - mert ő volt a má
sik bámuló - nem vette észre a kinyújtott nyelvet, mert tel
jesen lekötötte figyelmét Boróka Biri. Amint észrevette,
hogy bámulata tárgya felnéz, bal lábfejével megvakarta
jobb lába szárát, ami fakó karcolásnyomokat eredménye
zett a barnára sült bőrön. Azután halkan, bizalmasan azt
mondta:
- Tudod, biztosan visszajönnek... ismerem őket...
Boróka Biri körülnézett. Senki más nem volt a közelben.
A rejtelmes közlés tehát kétséget kizáróan csakis neki szól
hatott.
- Visszajönnek? - kérdezte hát csodálkozva.
- Vissza - bólogatott a kis pupák nővére. - És ez az ő
padjuk.
- Nincs ráírva - mondta nyugodtan Biri.
- De mégis az ő padjuk - makacskodott a kislány. - Te
nem ismered őket. Biztosan visszajönnek. Ülj inkább más
hová.
- Van itt elég hely nekik is - mosolygott kedvesen Bo
róka Biri, és a pad szélére húzódott, hogy mutassa, mennyi
hely van még. - Vagy esetleg üljenek egy másik padra, úgy
látom, egyik se foglalt. Nem igaz?
- Igaz - hangzott a válasz. - De ők nem ülnek. Mert
Csöpi megmondta, hogy ez az ő padjuk, és aki elfoglalja,
azt féloldalasra pofozzák.
- De hát kik azok az ők? — kérdezte egy cseppet meg
szeppenve Biri.
- Hát ők. Csöpiék. A Csöpi, a Karesz, a Tuskólábú meg
a Mokány. A galeribanda. Borzasztó alakok, nekem elhihe22

ted. Én tudom, mert Karesz a bátyám. Engem is mindig
összepofoz, de én megmondom őt, és akkor csudára szorul.
De neked nem bátyád, és nem mondhatod meg senkinek,
ugye? Hát jobb lesz, ha elmész, mert ők biztosan visszajön
nek, ha kikészítették a kutyát.
- Igazán kedves vagy, köszönöm a figyelmeztetést mondta Biri. Fölényesen rámosolygott a pupákra, de ez a
fölény nem volt valódi, mert valami szorongást érzett a szí
ve táján. Ki tudja, mire képesek azok az ők? Elvégre pesti
fiúk. ö meg kőhalombattai lány! Nem menekülhet el szé
gyenszemre, mint valami gyáva nyúl. Egy kis szorongással
még egész jól el lehet üldögélni a pádon, amíg visszajönnek
azok a titokzatos ők.
De nem jöttek vissza.

5Lonci néniék udvari lakása nem tudott többé ellenállni a
hőség rohamainak. Minden fala valósággal átizzott, az ajtóés ablakfákon pattogzott a festék. A hőhullámok sűrű rán
tásillatot és súlyos zsírszagot sodortak be a nyitott ablako
kon. A fülledt lakásban a Jázmin tér képe úgy derengett fel
Biri előtt, mint az eltikkadt szaharai vándor előtt az oázis
látomása. Hóna alá csapta olvasmányát, és Lonci néni lel
kes helyeslésétől kísérve, útnak indult.
Ezúttal a homokozóval szemközt telepedett le, mert egy
homokvár tövében megpillantotta kedvencét, a kis pupá
kot. A betonteknő peremén üldögélt egyetlen lötyögős ját
szónadrággal felruházva, és tömzsi lábfejét a forró homokba
áztatta. Előtte egy csepűszőke kislány kuporgott. A pupák,
komoly munkába merülve, módszeresen és nagy körültekin
téssel homokot csorgatott kis markából a csepűszőke fejecs
kéjére.

Micsoda kis pupák! - gondolta ismét elragadtatott mo
sollyal Biri. Olvasás közben fel-felpillantott a homokszóró
szakemberre.
Azt sajnos megzavarták munkájában, mielőtt befejezhette
volna. Egy felháborodott lánytestvér jelent meg a színen,
könyörtelenül kézen ragadta a csepűhajút, és helytelenítő
szavak kíséretében elhurcolta a homokozóból. A pupák ott
maradt, markában egy jókora adag homokkal, ami most
már nem juthatott el rendeltetési hei/ére. Egy kicsit töp
rengett, hogy mit kezdjen az értékes nyersanyaggal, azután
döntött. Felemelte a kezét, és a homokot a saját fejére csor
gatta.
Biri felnevetett, de nevetésében több volt az elismerés,
mint a gúny.
A kis pupák sértődötten rápillantott. Ajkát duzzogva le
biggyesztette. Aztán felkelt, keresztülgázolt a homokozón,
és úgy telepedett le a betonperemre, hogy a hátát mutatta
a nevetőnek. Ez a hát csupa megvetés és sértett méltóság
volt, minden porcikájából sugárzott a vihogó lányok iránti
mélységes lenézés.
Biri úgy találta, hogy az élet néha van olyan mulatságos,
mint az olvasmány. (Akkor még nem sejtette, hogy néha
napján van olyan izgalmas is, ha nem izgalmasabb. ) Fel
ismerésének eredményeképpen a sötétbordó kötésű Jókai el
árvulva ott maradt a zöldre mázolt pádon, ő meg buzgón
ugrált a tér legszebb, legnagyobb iskolájában - noha iga
zán nem ennek az iskolának a kedvéért költözött fel Kőhalombattáról Budapestre. Később egy nagy sárga labdát do
bált, azon igyekezve, hogy a labda célt tévesztve, lehetőleg
a sértődött pupák feje búbjára pottyanjon.
A játékba belefeledkezve ügyet sem vetett - és ugyar.
miért is vetett volna ügyet? - arra a négy alakra, aki az
úttorkolatban álló fellegvárpadra telepedett. Egész ponto
san: nem a padra, hanem a támlájára. Ügy kuksoltak ott,

mint a kőhalombattai tyúkok az ülőn. Kétségtelenül kényel
metlen pihenés esett a padtámlán, amelynek éle tapintatla
nul belevágódott az ülcpükbe, de kárpótlásul ily módon a
helyzet magaslatára emelkedhettek, s megfigyelés alatt tart
hatták a Jázmin tér mind a hétszázharminchét négyzetmé
terét.
Csüggedten állapították meg, hogy a leltár hiánytalan, és
mit sem gyarapodott. Megvan mind a nyolc vacak pad,
mind a tíz nyavalyás bokor, mind a tizenkét nyamvadt fa,
a többi leltári tárgyról - a homoktortát sütő buta pockokról
és az ostoba iskoláikban ugrabugráló csitrikről nem is
szólva.
A tér olyan unalmas volt, hogy beleásítottak a képébe.
Ha legalább a homokozó közepén gejzír törne fel, vagy
esetleg elrepedne a vízvezetéki nyomócső, és magánszorga
lomból jókora szökőkút keletkezne a téren. Az igen, az már
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lenne valami! Vagy ha váratlanul havazás törne ki, némi
jégesővel vegyesen! Sajnos ilyesmire se számíthattak, mert
az ég felháborítóan derült volt, merő rosszindulatból még a
koszos kis bárányfelhők is elbújtak valahová. A, itt sohase
történik semmi, meg kell dögleni az unalomtól!
- Csinálni kéne valamit - vélte Csöpi, két ásítás között.
Karesz a vállát vonogatta.
- Valami újabbat kérünk, te fene nagy Csöpi. Ezt már
mondtad.
- Mi? Agyadra ment a meleg? Mit jár a szád? Egy órá
ja meg se nyikkantam. Mikor mondtam?
- Még tegnap. Meg tegnapelőtt. Vagyis nem... tegnap
előtt nem te mondtad, hanem Tuskólábú. Igaz?
Karesz úgy hívta tanúnak szomszédját, hogy a könyökét
annak hetedik és nyolcadik bordája közé döfte. Tuskólábú
nyitott szemmel és nyitott szájjal éppen csendesen szunyó
kált. A váratlan döféstől egyensúlyát vesztette. Ösztönösen
belekapaszkodott jobb oldali szomszédjába, Mokányba. Kis
híján magával rántotta a mélybe, mint egy alvajáró Dugovics Titusz.
- Hülye! - ordította Mokány.
- Örvendek, Tuskólábú vagyok - udvariaskodott Tus
kólábú, aki közben teljesen felébredt, s egy világfi elegan
ciájával hajolt meg ültében szomszédja felé.
- Pofa súlyba! - ripakodott rá az.
- Vigyázz, öcsi, mert felhajítok egy nagy pofont, és alája
tartalak 1
Csöpi hatalmasat ásított, aztán legyintett.
- Szűnjetek meg. Ez senkit se érdekel. Ki kellene talál
ni valamit.
Karesz azt akarta mondani, hogy ezt is hallották már, de
Mokány megelőzte:
- Mondasz valamit, Csöpi, mert...
Csöpi kinyújtotta végtelen hosszú kezét, és tenyerét Mo26

kány szájára tapasztotta. Egyszerűen belefojtotta a mondat
második felét, azt hogy:
. mert jár a szád”.
Különben is az látszott az egyetlen lehetséges megoldás
nak, hogy kitalálnak valamit. Tegnap legalább egy nyam
vadt kuvasz tévedt a térre, azt legalább meg lehetett ker
getni. Ma még ennyi se. Őrjítő. Világos: csakis az segít, ha
kitalálnak valamit. De mit? Legelőször ezt kellene kitalálni.
Ennek érdekében magukba mélyedtek. De bárhogy igye
keztek is, egyetlen ötletfélét se találtak magukban, mintha
a tűző nap kétszersültté szikkasztotta volna az agyukat. A
magukban végzett eredménytelen kutatás után a külvilág
felé fordultak, valami kitalálható dolgot keresve. De mint mondtuk - a leltár teljes volt, nem fogyott és nem
szaporodott... csupán és mindössze egy sötétbordó kötésű
könyvvel, amely az egyik üres pádon hevert elhagyatva.
Mind a négyen felfedezték. S amint a szemük rávillant, né
gyen négyféleképp látták:
1. Olyan, mint egy zöld prérin legelésző barna musztáng
csikó.
2. Olyan, mint a tenger zöld hullámain hánykolódó barna
bárka.
3. Olyan, mint egy tál spenótban egy darab fasírthús.
4. Olyan, mint egy rét közepén egy alvadt vérfolt, valami
sötét bűntény áruló jele.
Azt viszont mind a négy hasonlat szerzője első látásra
megállapította, hogy a kötet nem valami pöttyös fedelű
lányregény, afféle nyafka limonádé, amiben soha sincs egy
jóképű bunyó; nem is gügye képeskönyv, amit a homokpo
gácsát sütő pockok szoktak magukkal hurcolászni. Ez vala
mi egészen más: gazdátlan könyv, kóbor regény, vad kötet,
amely még nincs nyereg alá törve.
- Valami hülye fej felejtette itt - mondta Karesz.
A „fej” Jázmin téri tájszó volt, akkor született, amikor
ráuntak a tagra, a pacákra, a pasasról és ipséről nem is be27

szélve. Később innen, a térről terjedt szét, úgy elárasztva a
várost, mint ősszel a köd, mint tavasszal a benzingőz.
Mokány lelkesülten rikkantotta:
- Ingyenkönyvtár nyílt a Jázmin téren! Irtó mokány!
- Aha.
Csöpi, e mély értelmű kijelentés után, hosszú lábaival
kaszálva, lekászálódott a padtámláról. Karesz, Mokány és
Tuskólábú követte a példáját. Csöpi zsebre vágta a kezét.
Mokány, Karesz és Tuskólábú ezt a példát is követte. Csöpi
- korához illő roskatag járással - megindult. Tuskólábú,
Mokány és Karesz roskatagon követte roskatag példáját.

6.
Ha vihar közeledik, a gyűlésező verebek fülszaggató ordí
tást művelnek a fán, aztán hirtelen elnémulnak. Ez történt
a téren is. Pedig nem vihar közeledett, csak a négy fej, és
mégis.
A homokozó villámgyorsan kiürült. A tapasztalt Jázmin
tériek igyekeztek a gigászi méretű málnafagylalt tövébe hú
zódni, minél távolabb kerülni Csöpiéktől. Csak Boróka Biri
ugrált ügyesen és buzgón az iskolában, mert le akarta pipál
ni Pupák úr nővérét és Karesz húgát, akik azonosak voltak
egymással. Pedig az illető - mindkét minőségében - ott la
pult már a tűzfal tövében.
Egy csepűszőke kislány, ugyanaz, akinek a fejére Pupák
úr nemrég oly buzgón hintette a homokot, riadtan mene
kült a közeledők elől.
Csöpi teljes hosszában elébe nyújtotta a lábát.
A csepűszőke keresztülbotlott rajta, és elterült a kavi
csos úton. Nyakában fityegő uzsonnatáskája kinyílt.
Tuskólábú szemügyre vette a tartalmát: a vajas kenyeret
és a zöldpaprikát. Fitymálva szólt a földön heverőre:
28

- Tudod, hogy a vajast utálom, máskor szalámist hozzál.
Egyik kezével nyakon csípte Csöpi áldozatát, és talpra
állította, míg másik kezével kivarázsolta uzsonnatáskájából
a zöldpaprikát.
A csepűszőke kislány jajveszékelve eliramodott. Nem le
hetett tudni, mit sirat: a gáncsvetést, a zöldpaprika elrablá
sát vagy azt, hogy Tuskólábú nem szereti a vajas kenyeret.
Tuskólábú nem sokat törte ezen tuskófejét. Ijesztgetésül
dobbantott egyet a menekülő felé, hogy gyorsabb futásra
ösztökélje, majd Mokányhoz vágta a zöldpaprikát.
Mokány ügyesen félreugrott, s a zöldpaprikát szédületes
oxforddal Csöpihez továbbította.
Csöpi rá akarta szúrni, de elhibázta - s beletalpalt. A
zöldpaprika nyomorúságosán szétlapult a kavicsokon.
Bágyadtan elvigyorodtak, mint akik puszta udvariasság
ból teszik, de tulajdonképpen rég túl vannak az efféle csa
csi gyerekségeken, hisz annyi mindent láttak már a világ
ból, amely többé semmi újat nem tud nyújtani nekik.
Roggyantan tovább ténferegtek.
Néhány lépés után Mokány fürgén félreugrott, és elka
nalazta a sárga labdát - ugyanazt, amivel Biri röviddel
ezelőtt Pupák úr kobakját célozgatta - egy almaképű lab
datulajdonos elől. A sárga labda a magasba röppent, aztán
visszahullott a föld felé. Csöpi alája tartotta a fejét. Karesz
bravúrosan vetődött, igazi tigrisugrást produkált, de csak
nagy nehezen tudta kiöklözni a labdát a gólvonalon, vagyis
a teret szegélyező egy szál drótkerítésen túlra.
Az almaképű labdatulajdonosból labdaszedővé alakult át,
és kétségbeesetten rohant a sárga gömb után a kocsiútra.
Hárman pontosan egy időben érkeztek oda: az almaképű,
a labda és egy tehertaxi. A labda pattogott, az almaképű
ugrott, a tehertaxi csikorgott. A vezetőülés ajtaja kivágó
dott. Az ajtónyílásban először egy fenyegető ököl jelent
meg, aztán egy izzadt homlokú, kivörösödött fej, amelynek
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tágra nyílt szájából elkeseredett szidalomzuhatag áradt ki,
elöntve az almaképűt, a labdát, a teret, az egész várost.
Csöpiék ismét bágyadtan vigyorogtak.,, A fej nem valami
találékony - mondta ez a vigyor -, ennél már különbet is
hallottunk. ” Unottan elfordultak a tehertaxi pilótájától, aki
még mindig azon átkozódott, hogy kis híján halálra gázolt
egy ilyen meg amolyan meggondolatlan taknyost, akinek a
butasága miatt... és így tovább, és így tovább.
Aztán a kocsi pufogva elindult, s a következő pillanat
ban már csak a forróságtól megpuhult aszfaltba préselődött
féknyom emlékeztetett arra, hogy végre mégis történt vala
mi csekélység az elviselhetetlenül unalmas Jázmin téren.
Tuskólábú akkor már a mancsában tartotta a sötétbordó
kötésű könyvet. Fordítva tartotta, mint a kis pockok a ké
peskönyveket, és komoly képpel a következő felolvasásba
kezdett:
- ... minekutána továbbá Fűrész Joe hasba rúgta az
óriást, behúzott egy jobbegyenest a seriffnek, és whiskyjét
a rárohanó mandró szeme közé löttyintette, felpattant hű
lovára, és kivágtatott a prérire, ahol...
- Fiúk, ne bántsátok, az a könyv az enyém!
Ez a kiáltás zavarta meg a tanulságos felolvasó délelőt
töt. A kiáltás egy lánytól származott, akinek ruháját Ka
resz húga, Vili, vagyis Vilma rángatta. A lányon egyedül az
volt érdekes, hogy nem volt rajta semmi érdekes. Ilyen,
minden ízében érdektelen lányt talán még soha életükben
nem láttak. Haláli unalmas volt a barna lábszára, barna
karja, egészséges, pirosbarna arca, befont barna haja és zöld
virágos, sárga ruhája.
Ezt látták ők négyen, amint feltekintettek.
Boróka Biri viszont négy fiút látott.
Az egyiknek hosszú volt mindene: a karja, a lába, az
orra, még a feje is, csak a neve nem, mert Csöpinek hívták.
A másik zömök volt és hetyke nézésű, fél vállát fölényes30

kedőn felrántó. Se nem Karcsi, se nem Károly, még kevés
bé Kari, csakis és kizárólag hányavetien Karesz.
A harmadik cingár volt és szőkésbarna, olyan kusza vo
násokkal, amelyeket csak a feje két oldalán alkalmazott fü
lek óvtak meg attól, hogy egy hevesebb rázkódásnál szét
essenek. Birinek sejtelme se lehetett róla, hogy éppen ezt a
fiút becézik társai Mokánynak.
A negyedik a féltve őrzött százkötetes Jókai egyik köte
tét, a Dekamer ont tartotta tömpe ujjú kezében. Negyven
kettes szandálba bújtatott lábait szétvetette, konok homlo
kát aggodalmas ráncokba szedte a gondosan ráfésült haj
tincsek alatt, és kissé dülledt szemét a könyvről Birire, Biriről Csöpire vetette.
Ezt látta Biri. És azt, hogy azok négyen rá se hederíte
nek. A hosszú, vagyis Csöpi, int a nagy szandálúnak, vagyis
Tuskólábúnak.
- Folytasd, fej, jobb, mint a Sekszpír!
Biri azt hitte, hogy nem értették meg, és megismételte:
- Kérlek, fiúk, ne bántsátok, az a könyv az enyém.
- Pofa súlyba! Itt most tudományos ülésszak folyik intette le Csöpi.
- Adjátok vissza!
Biri odalépett Tuskólábúhoz. De a könyv akkor már a
levegőben röpült, széttárt lapokkal, mint egy sokszárnyú
madár. És Tuskólábú, térdben megroggyanva, nyerítő han
gon kiáltotta:
- Repül a könyv, repül a könyv, tviszt!
Csöpi elkapta és továbbította Kareszhez, ezzel az üte
mes rikoltással:
- Kapd el, Karesz, repül a könyv, tviszt!
- Itt a vége, fuss el véle, tviszt!
És a könyv, Biri keze fölött átsuhanva, ismét Tuskólá
búhoz röppent.
- Röpül a könyv, röpül a könyv, tviszt!
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Tuskólábú ezúttal Mokányhoz továbbított.
- Röpül a nehéz könyv, ki tudja, hol áll meg, tviszt!
Biri hiába kapkodott a könyv után, az Mokánytól az
égimeszelő Csöpihez szárnyalt.
- Kötelező olvasmány ez, tviszt!
Biri sírva és lihegve szaladgált a négy rikoltozó fiú kö
zött, befont haja riadtan röpködött utána. És a tviszt egyre
vadabbul harsant a négy ajkon. Végre Tuskólábú elvétette a
dobást, és a meggyötört, szétzilált Jókai-kötet megpihent
Biri kezében. Védelmezőn magához szorította, és könnyek
kel küszködve kiáltotta:
- Szégyellj étek magatokat, t i . . . ti könyvrombolók!
Karesz aggodalmas képpel ingatta a fejét.
- Túl sokat jár a szád, a végén még kihűl a gyomrod.
- Ti csak teszitek magatokat, vagy tényleg ilyen csibé
szek vagytok? - kérdezte Biri.
- Tényleg ilyenek - bizonygatta a háta mögött megbújó
Vili. - Már tegnap mondtam neked, hogy ilyenek.
- Aha, tegnap. - Csöpi mély értelműén bólogatott. Akkor te voltál az, aki le merted tenni a fenekedet a mi pa
dunkra. Vedd tudomásul, hogy ez szigorúan tiltva van.
- Amellett árt az egészségednek is - tette hozzá Karesz.
- Kérdezd csak meg Vilit. Ö megmondhatja.
- Nem érdekeltek. Hagyjatok békében! - Biri torkában
rémületből és kétségbeesésből gyúrt gombóc szorult meg.
De hősiesen igyekezett legyűrni a gombócot, és legalább
tíz fokkal bátrabbnak mutatni magát, mint amilyen valójá
ban volt. - Én még soha életemben ilyen... ilyen alakok
kal nem találkoztam. Tudjátok meg, hogy nem a tietek ez
a tér. Nekem is jogom van...
Nem folytatta tovább, mert attól félt, hogy a következő
szónál menthetetlenül elbőgi magát. Ezért egy sokatmondó
fővetéssel fejezte be a mondatot. Aztán sarkon fordult, fa
képnél hagyta a bandát, és a padra telepedve kinyitotta a
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könyvet. Úgy tett, mintha olvasna, de valójában összefu
tottak szeme előtt a sorok. Még mielőtt egyetlen szót sike
rült volna kiböngésznie, jobbról-balról megragadták a kar
ját, és ellenállhatatlan erővel talpra állították. Egyfelől Ka
resz, másfelől Tuskólábú fogta. Csöpi meg előtte állt.
- Hogy hívnak, kis okosom? - kérdezte.
Biri elszántan nézett Csöpi szemébe, és összeszorított fog
gal hallgatott. Helyette Vili felelt:
- Biri. Boróka Biri. És ne merjétek bántani, mert ő a
barátnőm, és ha Kareszt megmondom otthon, akkor szorul
ni fog.
- Aha, Piri - állapította meg Csöpi. - Nahát, Pirike,
légy szíves távolléteddel emelni az ünnepély fényét. És
ajánlom, hogy ezentúl nagy ívben kerüld el a Jázmin teret.
Vihetitek.
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Hadvezéri mozdulattal intett a két pribéknek.
Azok megszorították Biri karját. És hiába tiltakozott,
hiába ellenkezett, hiába igyekezett megszabadulni, csak ki
vitték a térről, áthurcolták az utca túloldalára, s ott a falhoz
támasztották, mint egy ócska szekrényt.
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Mit érezhet egy ócska szekrény, amikor a falhoz támaszt
ják? Mit érezhet egy lyukas fazék, amikor kihajítják? Mit
érezhet nyári délben, vakító napsütésben egy égve felejtett
utcai lámpa? Mit érezhet egy ruha, amikor éppen kimegy a
divatból?
Aki mindezt tudja, vagy el tudja képzelni, az körülbelül
sejti, mit érzett Boróka Biri a falhoz támasztáskor és még
utána is folytatólagosan.
Kétségbeesés, megszégyenülés, felháborodás, elképedés,
tehetetlenség, düh, szomorúság satöbbi, satöbbi.
Satöbbi.
A legkülönbözőbb indulatok és érzelmek kavarogtak ben
ne teljes összevisszaságban, s bár rendszerető volt, ezúttal
meg sem kísérelt rendet teremteni önmagában. Csak mász
kált vaktában, az egyik utcából ki, a másik utcába be, hogy
teljen az idő, és ne legyen kénytelen ilyen állapotban ha
zamenni. Lonci néni azonnal észrevenné rajta, hogy történt
valami. Addig faggatná, amíg ő kibökné az igazat. És ak
kor Lonci néni kinevetné, mert Lonci néni olyan nevetős,
azután pedig elérzékenyülne, a haját simogatná, és szegény
kis báránykámnak nevezné, mert Lonci néni nemcsak neve
tős, hanem lágyszívű is. „Hiába - mondaná -, ez nem
Kőhalombatta, ez Pest”; ami kétségbevonhatatlan igazság
ugyan, de ő nem tudna mit kezdeni vele... És a sajnálko-

zástól, a meghatott részvéttől még sokkal jobban viszolygott, mint a gúnykacajtól.
Hát csak mászkált. Ki és be, be és ki, a keskeny és sze
szélyes belvárosi utcákban, anélkül hogy a legcsekélyebb
eredményre jutott volna. És végül mégiscsak haza kellett
mennie ebédelni.
Sebtében kezet mosott, sietve az asztalhoz ült, villám
gyorsan kanalazta a levest, és viharos gyorsasággal tömködte magába az ételt.
Lonci nénit tökéletesen félrevezette ez a sietség. Boldog
mosollyal figyelte Biri működését a kanállal-villával, mert
azt hitte, hogy főztjének van mindent elsöprő sikere. Elra
gadtatva követte az evőeszközök útját a tányértól Biri szá
jáig, s csak annyit kérdezett:
- Hát ízlik?
- Ühüm - bólintott teli szájjal Biri. Többet nem mert
mondani, mert attól tartott, hogy a második szónál elbőgi
magát.
De Lonci néninek ennyi is tökéletesen elég volt. Boldog
mosollyal telemerte Biri megürült tányérját. Ez megismétlő
dött a levesnél, a tejfeles tökfőzeléknél, sőt a húsnál is, mert
a saját adagját is az ő tányérjára csempészte. Minek követ
keztében Biri aznap ötször annyit evett, mint máskor, és
háromszor annyit, mint amennyit bírt. Amikor végre túlju
tott az ebéd kemény megpróbáltatásain, úgy érezte, hogy
még egy ilyen megaláztatást, mint a mai, nem élne túl.
Feltétlenül elpusztulna, sárgaságban és gyomormérgezésben.
Már-már úgy látszott, hogy megússza egy enyhe gyomor
rontással, de mosogatás közben arra riadt fel, hogy Lonci
néni megkérdezi tőle:
- Te, Birkó, mért haragszol olyan nagyon arra a szegény
eszcájgra?
Akkor kapott észbe, hogy nem a Jázmin téri banditák
torkát szorongatja, hanem a villák nyelét. S hogy az imént
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nem a főkolompost verte fejbe buzogánnyal, hanem a me
rőkanalat csapta oda a konyhakredencre.
Dünnyögött valamit, amit Lonci néni éppoly kevéssé ér
tett, mint ő, továbbá megpróbált mosolyogni, ami körül
belül ügy sikerült, mintha egy kitaposott cipő kedélyesen elvigyorodna a szakadásával. És a dolog ennyiben maradt.
Mosogatás után Lonci néni lefeküdt aludni, hogy kipi
henje magát az éjszakai műszakra, Biri meg olvasni pró
bált. Kilátástalan vállalkozásnak bizonyult. Egyszerűen
nem ismerte meg a betűket, viszont a sorok közül a Jázmin
téri banditák röhögtek rá.
Hiszen hallott, látott, olvasott ő eleget az ifjúság körében
sajnálatosan elburjánzó huliganizmusról meg az olyan ala
kokról, mint a Jázmin tériek. Tele voltak a lapok ilyen
cikkekkel, riportokkal, vitákkal. De azt is hallotta, látta, ol
vasta ugyanott, vagyis a cikkekben, riportokban, vitákban,
hogy a huliganizmus leküzdésében nagy eredményeket ér
tünk el, minek következtében ma már a legtarkább ing alatt
is tiszta szív dobog. Aztán meg, amit rádióban hallott, új
ságban olvasott, tévében s moziban látott, az mind olyan
volt, mintha csak kitalálták volna. Ámbár ami a Jázmin
téri banditákat illeti, azok is olyanok voltak, mint akiket
külön erre a célra találtak ki... vagy mintha csak alakí
tották volna az elvetemült útonállókat.
Biri lecsapott erre a gondolatra, mint a lábszárán táplál
kozó szúnyogra. Megvan! Ez az! Persze hogy alakítanak!
Egyáltalában nem olyanok, amilyenek, hanem egészen má
sok, csak tették magukat, alakoskodtak, csak megjátszották
az elszánt brávókat, a Rigoletto című opera után szabadon.
Bizonyára tagjai voltak a suli színjátszó szakkörének is,
akárcsak ő. Az egész cirkuszt, vagyis zene nélküli operaelőadást és vadnyugati csendéletet azért rendezték, hogy el
riasszák egy kicsit a térről; vagy esetleg azért, hogy beug
rassák, mint afféle vidéki kislányt... Igen ám, de honnan
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tudták meg, hogy vidéki? Ö senkinek se mondta! Talán az
öltözködéséről, a modoráról, a kiejtéséről vették észre? Biz
tosan. És akkor összebeszéltek, hogy alakítani fognak, el
játsszák a Mindenre Elszánt Haramia, az Elvetemült Va
gány, a Részeg Huligán és a Sötétlelkű Gazfickó szerepét.
A végén aztán jól kinevetik majd...
Még Vilit, Karesz húgát is bevették a játékba. Azért me
sélt neki mindenféle szörnyűséget a bandáról, hogy előké
szítse a talajt.
Csakhogy az nevet igazán, aki utoljára nevet. És ő nevet
majd először is és utoljára is, mert végre átlátott a szitán!
Már-már azon volt, hogy kapja magát, elszalad Kareszékhoz, akik a Nyáry Pál utcában laktak - Vili elárulta
neki -, és megmondja, hogy átlátott azon a bizonyos szitán.
De aztán másképp határozott.
Különben is hazaérkezett Gyula bácsi, akinek aznap is
sikerült életben maradnia. Gondolta, neki majd elárulja a
titkát, vacsora közben megbeszélik a dolgot. Fel is ragyo
gott a szeme, amikor Gyula bácsi megkérdezte:
- No, megbarátkoztál már ezzel a fránya Pesttel? Tör
tént ma valami érdekes? Szereztél már pajtásokat?
Biri felelni szeretett volna, mégpedig sorban mind a há
rom kérdésre, de Gyula bácsi gondolatai pont olyanok vol
tak, mint a motorja - életveszélyes sebességgel elrobogtak
a szerény gyalog járó gondolatok mellett. És Gyula Bácsi
száguldva folytatta:
- No, persze hogy megbarátkoztál, nem olyan fekete az
ördög, amilyennek festik, nem laknak itt emberevők; képze
lem, milyen jól mulattál, te lány, amíg én törtem magam,
de csak mulass, nemsokára úgyis kezdődik az iskola, addig
éld világodat, amíg lehet, keress magadnak pajtásokat, de
meg ne tudjam, hogy udvarolnak neked, mert hátrakötöm
a sarkadat, ráérsz még az ilyesmivel, játsszatok, beszélges37

setek meg efféle, esetleg moziba is elmehettek, ámbár ilyen
szép nyáridőben isten ellen való vétek beülni abba a büdös
moziba. No, igazán örülök, hogy ilyen jól megvagy, nekem
bezzeg fő a fejem, nem is csoda ebben a hőségben, de hiába,
muszáj nekiülni a munkának, ezt a paksaméta irkafirkát át
kell néznem...
Száz kilométeres sebességgel vette ezt a merész kanyart,
s máris benne volt az egyenesben, a ktsz ügyeiben. Biri
káprázó szemekkel bámult utána, anélkül hogy egyetlen
szót sikerült volna kinyögnie.
Éppen ezért, másnap reggel bizonyos meglepetéssel hall
gatta Lonci nénit, aki szeretettel biztatta, hogy csak menjen
le a Jázmin térre, hallotta Gyula bácsitól, hogy milyen jól
mulatott ott tegnap is, és több jó pajtásra tett szert, sőt még
udvaroltak is neki; hát csak hadd udvaroljanak, elvégre
Biri már nagylány, első gimnazista, ebben a korban Lonci
néni már maga kereste a kenyerét mint nyomdai berakó
lány, no de hagyjuk, ami elmúlt, elmúlt.
Lonci néni valósággal kituszkolta hazulról, és ő elindult
a Jázmin térre, hóna alatt a röplabdából ismét könyvvé vál
tozott Jókai-kötettel.
Amint a tér torkolatába ért, megpillantotta a fellegvár
padot. Támláján ott gubbasztott a négy brávó. Ezúttal le
sírt róluk, hogy unatkozó, a lét semmitmondását a velejéig
ismerő egyéneket alakítanak. Valósággal csörgött róluk az
üres közöny, mintha most érkeztek volna egyenesen egy
életunalom-zuhany alól. Biri úgy látta, hogy félszavakat
vakkantanak egymásnak. Minden bizonnyal azt vitatják,
hogy mivel űzhetnék el ezt a tespedt unalmat, ha ugyan
egyáltalán érdemes elűzni.
Elismeréssel adózott a remek alakításoknak, s nem tudta
elfojtani az ajkára toluló mosolyt. Így, mosolyogva sietett a
Jázmin téri színjátszó szakkör tagjai felé, s már messziről
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könnyed kézlegyintéssel üdvözölte őket, mint aki mindent
tud. Közelükbe érve pedig elismeréssel mondta:
- Gratulálok, remekül adjátok!
A négy arcon elképedés tükröződött. Bizonyára azon képedtek el, hogy Biri átlátott a szitán, vagyis rajtuk.
- Aha! - dünnyögte Csöpi. De felismerve, hogy nem ez
a megfelelő kifejezés, gyorsan hozzátette: - He?
- Mégis idetolakodtál? - kérdezte Karesz. - Pedig meg
mondtuk...
Csöpi Tuskólábúra vágott a szemével, Tuskólábú keser
ves sóhajjal lekászálódott a padtámláról, odalépett elébe,
és tuskókezének egyetlen mozdulatával kiverte a könyvet a
kezéből.
Ettől a mozdulattól nemcsak a könyv hullott a porba, ha
nem Biri romba dőlt elmélete is. Már tudta, hogy tévedett.
Hogy szó sincs alakoskodásról, még kevésbé alakításról, leg
kevésbé a Jázmin téri színjátszó csoportról, a látszat ezúttal
egyáltalán nem csal, mert ezek négyen pontosan azok, ami
nek látszanak. Amikor lehajolt a porba hullott könyvért,
nem is a könyvet könnyezte meg, hanem szétfoszlott áb
rándjait.
A folytatás már köztudomású.
Amikor rémülten el akart rohanni, Tuskólábú az útját
állta. És fenyegetően kérdezte:
- Hogy is hínak, gyönyörűm?
És ő szipogva válaszolta:
- Boróka Biri.
Közben pedig mélységesen szégyellte magát rémületéért,
de nem tehetett róla, a négy elszánt és ugyanakkor mégis
tespedő alak páni félelmet keltett benne.
- Szóval Birike Bori - szellemeskedett Tuskólábú.
A padtámlán kuporgó bandatagok nyerítve ünnepelték
dús humorát.
Tuskólábú fenyegetően szólt:
39

- Annyit mondok, meg ne lássunk még egyszer a Jázmin
téren, mert különben... a többit már tudod. Most pedig
sürgősen söpörj innen!
Bár Biri Kőhalombattán még sohasem hallotta ezt a ki
fejezést, mégis azonnal megértette. Melléhez szorította a
poros könyvet, elbőgte magát - miközben mélységesen szégyellte gyávaságát és gyengelelkűségét -, és rémülten el
rohant. A tér sarkán megállt, s a biztonságos távolban viszszafordult. Látta, hogy a huligánok száma időközben négy
ről ötre szaporodott. Ötödikként Karesz öcsikéje, a kis pu
pák csatlakozott a bandához. Négyen vigyorogva bámultak
a képébe, de az ötödik nem érte be ennyivel. Ráöltöttc a
nyelvét, méghozzá nem úgy, mint tegnap, hanem egészen
nyíltan, hosszan, tövig. Csak azt sajnálta, hogy a vége oda
van nőve, így nem nyújthatja még hosszabbra. Birit ez a
látvány oly mértékben felháborította és elkeserítette, hogy
minden megfontolás nélkül így kiáltott, a zokogástól elfúló
hangon:
- Megálljatok, megmondalak... majd szorultok, csirke
fogók... majd leküldöm... leküldöm...
Szerencsére nem folytathatta tovább, mert Tuskólábú fe
nyegetően feléje lépett tuskólábain. Így aztán elvágtathatott
a fenyegetődzés elől, ami azért volt szerencse, mert a leg
halványabb sejtelme se volt róla, hogy kinek mondhatná
meg, és kit küldhetne le a térre, akitől a csirkefogók szorul
hatnának. Csak annyit érzett inkább, mint tudott, hogy kell
lenni valahol valakinek, aki megtorolja a rajta esett méltat
lan sérelmet, aki nem hagyja rajta száradni ezt a megszé
gyenítést. Hogy ki az illető, és merre található, azt nem tud
ta. Mégis elrohant, de nem azért, hogy megkeresse, hanem
azért, mert Tuskólábú veszélyesen közeledett.
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II. FEJEZET

HOGYAN SZÜLETIK EGY IKERNÖVÉR

I.
Másnap Boróka Bori - vigyázat, nem Biri, hanem Bori! tűzpirosra lakkozta a lába körmeit, belepréselte magát valószínűtlenül szűk csibésznadrágjába, tupírozás címén szal
makazallá varázsolta a fejét, és képen törülte Csöpit, a Jáz
min tér legteljesebb nyilvánossága előtt, Pupák úr kitörő
lelkesedésétől kísérve.
Ez volt alkalmasint az a bizonyos kezdet, amiről a köz
mondás azt állítja, hogy minden esetben nehéz.
A közmondás, amint erről már mindenki meggyőződhe
tett, alaposan téved. Mégse változtat álláspontján, és nem
jelenti ki, hogy „bocsánat, vissza az egész, éppen ellenke
zőleg, minden kezdet könnyű”. Konokul ragaszkodik ön
magához, pedig némi módosítással, hogy ne mondjuk, át
szabással, még egészen használható szólásmondás lehetne.
Például így: „Minden kezdet megtalálása nehéz. ”
Ebben a formájában lelkes helyesléssel találkozhatna.
Mert nincs nehezebb feladat, mint valaminek a kezdetét
megtalálni, és kijelenteni, hogy ez és ez az esemény ekkor
és ekkor vette kezdetét, az és az a történet akkor és akkor
kezdődött el. Tudniillik az eseményekre és történetekre ál
talában az a jellemző, hogy sokkal inkább látszanak foly
tatásnak vagy következménynek, mint kezdetnek.
Ugyan melyik neander-völgyi vagy cro-magnoni honpol
gár jelentette ki egy bizonyos napon: „Ezennel közlöm a
mélyen tisztelt őstörténettel, hogy ünnepélyesen megkezdem
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az emberiséget. ” Világos, hogy egyik sem. Valamennyien
azt hitték, hogy egyszerűen csak folytatják az emberszabású
majomságot, és sejtelmük se volt róla, hogy egyúttal hoz
zákezdtek az emberiséghez.
S vajon akadt-e valaki Európában, aki 476 szilveszterén
arra ürítette poharát, hogy pontban éjfélkor megkezdődik a
legsötétebb középkor, mivel az óév folyamán bekövetkezett
a római birodalom bukása, ami már régen esedékes volt?
Világos, hogy nem akadt, mert az ókor utolsó napja semmi
vel se volt világosabb a sötét középkor első napjánál, minek
következtében teljesen úgy festett, mintha folytatásról len
ne szó, nem pedig kezdetről.
így sorolhatnánk a példákat, a naprendszer keletkezésé
től egészen Boróka Boriig.
S bár Boróka Biri nem vett részt olyan világrengető
ügyekben, mint az emberiség létrejötte, nem működött köz
re olyan történelmi fordulatokban, mint a középkor ünne
pélyes megnyitása, mégis igen nehéz megállapítani, hogy
mikor kezdte el azt, amit elkezdett.
Talán akkor, amikor bezárkózott odahaza a mellékhelyi
ségbe, és mind a tízTábkörmét tűzpirosra festette a Lonci
nénitől titokban kölcsönvett körömlakkal. A lakk kissé so
káig száradt, s zárkózott magatartása ennek következtében
feltűnt Lonci néninek, aki bekopogott, és megkérdezte:
nincs-e valami baj.
Csak mellékesen és pusztán a teljesség kedvéért említ
jük meg, hogy mezítláb zárkózott be, és zokniba bújtatott
lábbal került elő, nehogy Lonci néni szeme megakadjon a
tűzpiros lábkörmökön.
Igen ám, csakhogy ez a lábkörömlakkozás nem ok volt,
hanem okozat, nem akció, hanem reakció, nem kezdemény,
hanem következmény.
De hát akkor mikor kezdődött?
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Talán a megszégyenítés délutánján, amikor elővette go
lyóstollát, és nagy ákombákom betűkkel levelet írt minden
megszólítás nélkül:
„Nem fogtok szabadon garázdálkodni, mert Biriért boszszút áll Bori, vegyétek tudomásul! Egy titkos jóakaró. ”
Majd a levelet borítékba tette, elsietett a Nyáry Pál ut
cába, és Gyomaiék földszinti ablakán keresztül kézbesítette
a küldeményt. Karesz másnap titokzatosan mesélte, hogy
„egy titkos jóakaró” a párnája alá csempészte a levelet,
miközben ő gyanútlanul aludt, egész biztosan az ablakon
mászott be, meg is ölhette volna álmában, például keresz
tüldöfhette volna a szívét vagy ilyesmi. De próbálja csak
meg legközelebb, majd pórul jár, mert ő, Karesz, titkos
vészjelzőt szerelt az ablakra.
Ez már nagyon tetszetős kezdet, csakhogy ezt is meg
előzte valami. Az, hogy Biri a homlokára csapott, és tur
kálni kezdett a holmija között. Addig turkált, amíg előha43

lászta azt a bizonyos csibésznadrágot, amiben a kőhalombattai művelődési ház színpadán szerepelt oly nagy sikerrel.
A nadrágot megrázogatta, alaposan szemügyre vette, és
elégedetten mondta:
„Megvan, ez az! ”
Itt akár meg is állapodhatnánk, ha a „megvan” felkiáltás
nem utalna arra, hogy Birinek valamilyen határozott célja
volt a turkálással és a csibésznadrág megkeresésével. A kez
detet tehát ott kell keresnünk, ahol Biri azt a bizonyos célt
maga elé tűzte. Esetleg ott, ahol először kiáltott fel nem
annyira diadalmasan, mint inkább helyeslően, hogy: „Meg
van! ” Mert felkiáltott. Csakhogy a felkiáltást lázas lapozás
és mohó olvasás előzte meg.
Sötétbordó kötésű könyvben, a jubileumi Jókai-sorozat
egyik kötetében lapozott, majd a szeme valósággal lecsapott
ezekre a sorokra:
„Mit gondolt tehát ki a Ziharfuó? Azt gondolta ki, hogy
egy leányából nevel kettőt, egy szelídet, kedveset, szemér
meset és egy villongót, harcolót, uralkodót; amazt hadd sze
ressék, emettől hadd féljenek; amaz legyen a mágnes, mely
a jóakarókat idevonzza, emez pedig a mennydörgő menny
kő, mely az ellenséget elriassza.
De hiába gondolta volna ezt ki ilyen furfangosan a Zi
harfuó, ha maga a leány is olyan fából nem lett volna fa
ragva, ami erre a célra alkalmatos. Az alakosdi már a gyer
meklánynak is megtetszett; esze volt hozzá, mint a tűz, föl
tudta fogni teendőjét, mikor mutasson szelíd arcot, mikor
parancsolót, hogyan kell öltözni amahhoz. Milyen szín, sza
bás illik jobban a szendeséghez; miféle hajviselet jellemzi a
jámborságot; viszont hogyan kell suhogni a selyemnek és
bársonynak a délceg amazon termetén, hogyan kell hordani
fejét, szikráztatni szemét, feltűzködni az aranyos kalpag alá
tömött hajfonatait, fél vállra vetni prémes kacagányát. Még
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a hangját is úgy el tudta változtatni, hogy abban senki ha
sonlatosságot nem ismert fel. ”
Mindezt pedig az Istenhegyi székely leány című elbeszé
lésben olvasta. Ezek szerint akkor kezdődött, ami kezdő
dött, amikor Jókai megírta ezt az elbeszélését. Vagy amikor
hallotta az elbeszélés magvát képező legendát, anekdotát.
Vagy...
Okosabb lesz félbeszakítani, mert így sohase jutunk a
végére, azazhogy a kezdetére. Érjük be annyival, hogy Jókai
sorainak végére jutva, Biri - nem annyira diadalmasan,
mint inkább helyeslően - így kiáltott f e l : „Megvan! ”
És csakugyan megvolt.
Micsoda?
Pontosan az, amit keresett.
De mit keresett?
Valakit, akit leküldhet Jázmin térre, ahogy ígérte. Va
lakit, akinek megmondhatja, és akitől majd szorulnak a
csirkefogók... Ugyanis ilyen valaki nem volt. De lett. Len
nie kellett, akár akarta az a valaki, akár nem. Bár inkább
akarta, mint nem. Máskülönben miért utazott volna Boróka
Birivel együtt Kőhalombattáról Budapestre, méghozzá po
tyautasként, jegy nélkül? Igaz, Biri nem tudott róla. Helye
sebben: megfeledkezett a létezéséről. De szerencsére Gyula
bácsi nászajándékba megkapta annak idején a százkötetes
jubileumi Jókait, és szerencsére Biri jó néhány kötetét ki
olvasta, egyebek közt a Dekameront is.
Élete legválságosabb pillanatában eszébe ötlött az idé
zett elbeszélés, az meg emlékezetébe idézte az elfelejtett
potyautast. Minek következtében egy levél röpült be Kare
szük tárva-nyitva álló földszinti ablakán, és másnap délelőtt
felbukkant Boróka Bori, hogy ámulatba és rémületbe ejtse
a Jázmin teret.
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2.

Boróka Bori meglepően hasonlított egy emlékezetes kőhalombattai alakításra, de a Jázmin téren nem akadt senki,
aki látta volna a daljátékot, a fent nevezett helység általá
nos iskolai színjátszó körének előadásában. így ez a hason
latosság senkinek se tűnt fel.
Pedig a padtámlán kucorgó galeri alaposan feltérképezte
a váratlan jelenésként felbukkanó alakot. A szemük meg
villant. „Nini, új fej! ” - mondta volna ez a villanás, ha a
szemek vagánynyelven beszélnének.
Csöpi tekintetét a magas cipősarkokon imbolygó (tűzvörös körmű) láb vonzotta mágnesként.
Karesz káprázó szemmel meredt a piros-kék-sárga csíkos
csibésznadrágra.
Tuskóláb a tupírozott frizurát bámulta elragadtatva.
Mokány figyelmét a krémszínű pulcsiból elővillanó barna
karok kötötték le, melyek közül az egyiknek a könyökhaj
latában fehér sportszatyor lengedezett.
„Haláli klassz” - gondolta Csöpi, mert komoly gondol
kodású fiú volt.
„Végre történik valami” - gondolta Karesz, és nem is
sejtette, hogy mennyire igaz.
„Dögöljek meg, ha nem hasonlít arra a nyamvadt Piri
re - gondolta Tuskóláb. - Talán rokonok. ”
„Biztosan strandról jön, irtó mokány” - gondolta Mo
kány, és a sportszatyorra sandított.
Pedig a sportszatyorban nem bikini és törülköző rejtő
zött, hanem egészen más. Egy pár nylonzokni, amely arra
volt hivatva, hogy jótékonyan eltakarja Lonci néni szemei
elől a lábkörmök pirosságát, valamint egy pár gyerekszan
dál, amely viszont Lonci néni tűsarkú cipőjével cserélt he
lyet az imént egy kapualj jótékony félhomályában.
Csöpi ezúttal nem intett senkinek, hanem személyesen
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lépett le a padtámláról. Rávigyorgott a közelgő jelenségre,
és szívélyesen üdvözölte:
- Szia, öreglány!
Az öreglány felelet helyett felemelte a kezét, és képen
törülte Csöpit. Ámbár végeredményben ez is feleletnek te
kinthető.
Döbbent csend támadt.
Csöpi elképedten dünnyögte:
- Ez meg mire való, mi?
- Akinek nem tetszik, az le van ejtve - mondta a tupírozott csibésznadrág, fél vállát utánozhatatlan mozdulattal
felhúzva. Azonkívül szemtelen orrhangon.
- Hát már az öreglány is sértés? - kérdezte panaszosan
Csöpi.
- Nem az öreglányért kaptad...
A folytatást diadalordítás nyomta el. Valahonnan ugyan
is felbukkant Pupák, és elragadtatva üvöltötte:
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- Szájon vágtak! Szájon vágtak! Láttam, hogy szájon
vágtak!
- Vigyázz, bütyök, megnyuvasztalak...
Csöpi haragja a kis pupák ellen fordult. Kinyújtotta utá
na kezét, mely majdnem olyan hosszú volt, mint Allahé.
Nyakon is csípte volna, ha Karesz nem ugrik. oda.
- Szállj le az öcskösömről! Őt csak én pofozhatom.
- Igenis, szállj le - visszhangozta Pupák. - Engem csak
a Karesz pofozhat, tudd meg! De téged szájon vágtak.
Tuskólábú feléje rúgott. Nyilván abból indult ki, hogy
Pupákot csakis Karesz pofozhatja, de rúgni másnak is joga
van.
Pupák lőtávolon kívül menekült, és ott diadaltáncot járt.
Ezalatt az új lány úgy állt ott, mint aki az őserdőben
egy indába kapaszkodott, amelyről kiderült, hogy egy tigris
farka. Most aztán ott állnak egymással szemben, és nem
lehet tudni, melyikük van jobban elképedve: ő vagy a tigris.
Mégis inkább a tigris, amely nem érti, miért nem marcan
golta szét a vakmerőt.
A Pupák elűzését követő bizonytalan helyzetnek Biri,
azaz Bori szónoklata vetett véget:
- Vegyétek tudomásul, hogy én Boróka Bori vagyok, és
Boróka Biri az ikerhúgom. Az a szegény nyamvadt bőgve
jött haza tegnap, mert itt majmot csináltak belőle. Mond
tam neki, mit bőgsz, te kis hülye, majd én odamegyek, és
feldobok egy-két pofont. Na, mit bámultok úgy, mint aki
nek nem jutott krumpliföld, mi? Vegyétek tudomásul, hogy
aki Birit macerálja, annak lekeverek egyet, és kész. Ezt
véssétek jól a diótokba!
A galeri megbabonázva hallgatta a harsány szónoklatot,
aminek a hatását még fokozták a szónok érthetetlen ka
csintásai, hunyorításai, szemforgatásai. A szónoklat végére
Bori egy nyomorék cigarettával tett pontot. Két ujja kö
zött felmutatta, majd megkérdezte:
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- Van tűzetek, srácok?
Szerencsére nem volt tüzük. így két ujja között a ciga
rettával, diadalmasan elvonult és letelepedett, éppen szem
közt a homokozóval.
A kis Pupák azonnal odasomfordált hozzá, és maszatos
mancsocskáját bizalommal a csibésznadrágra tette.
- Ha megnövök, én is olyan leszek, mint te - mondta
teljes meggyőződéssel. - És aztán feleségül veszlek.
Bori - ez az igazság - a legszívesebben felkapta és agyba-főbe gyömöszölte meg dömöckölte volna a kis Pupákot.
Ehelyett tűsarkú cipőjével szó nélkül félretaszította.
Több se kellett Vilinek. Fúriaként rohant oda, félbehagy
va az iskolázást, és vérvörösen kiáltotta:
- Ne merd rúgni az öcsémet!
Különös család. Az egyik pofozni, a másik rúgni nem
engedi a pupákot. Mért nem fordítva?
- Kopj le rólam, pocok - vetette oda foghegyről Bori.
Vili kézen ragadta a kisöccsét, és keserves tiltakozása el
lenére elhurcolta.
Bori egyedül maradt. Ült, üldögélt a pádon, két ujja kö
zött a nyomorék cigarettával, és kihívó pillantásokat vetett
a galeri négy tagja felé.
Azok látszólag teljesen közömbösen ácsorogtak a padjuk
nál, de a szemük sarkából élesen figyelték. Érezték, hogy
valami titka van, de sehogy se tudták megfejteni.
Nem csoda, hiszen csak most végezték a nyolcadik álta
lánost, hol voltak még attól, hogy megoldjanak egy egyen
letet, rengeteg sok ismeretlennel!
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3.
Márpedig ez a váratlanul odapottyant Boróka Bori, amint
hetykén feszített a pádon, időről időre rejtelmes fintorokat
és érthetetlen szemvillanásokat küldve feléjük, nem volt
más számukra, mint egy feszülő csibésznadrágba bújtatott,
toronymagasra tupírozott, elképesztően szemtelen egyen
let, csupa ismeretlennel. Mégpedig olyan egyenlet, amely
nek megoldását nem tanítják sem az általános iskolában,
sem a középiskolában, de tán még az egyetemen se. Egé
szen másutt tanítják. Például a Jázmin téren. És nem tanár
urak vagy tanárnők tanítják, hanem a különböző, csibész
nadrágban feszítő, tupírozott hajú Boróka Borik. Esetleg
Boróka Birik.
A galerinek azonban sejtelme se volt róla, hogy két hét
tel az iskolaév megnyitása előtt már megkezdhetik a ma
golást, arról még kevésbé, hogy Boróka Bori tanárnő egé
szen különleges tantárgyra óhajtja őket megtanítani. Sőt
már el is kezdte az oktatást. És mint rendes, pedáns, lelkiismeretes tanárnőhöz illik, alaposan felkészült már az első
órára is. Alaposan átvette az anyagot, majd óravázlatot
készített.
Illetve úgy áll a helyzet, hogy a tananyagot Biri vette át,
az óravázlatot is ő készítette, viszont az óra megtartásának
feladata Borira hárult, míg Biri ezalatt - láthatatlanul - a
szakfelügyelő szerepét töltötte be.
A tanfolyam gondolata hazafelé menet ötlött fel Boróka
Biriben, körülbelül ilyen megfogalmazásban: „Ezt még
megkeserülik . . . hüpp. . . ha addig élek is. . . hüpp.” A
közbevetett hüppök, a hősiesen elfojtott zokogás elfojtha
tatlan felcsuklásai egyúttal a felkiáltójeleket helyettesítették,
ami kétségtelenül igen praktikus megoldás. „Majd én meg
tanítom ezeket. . . hüpp, hüpp.”
Biri a kétségbeesésből kikecmeregve, áttért az önvizsgá50

latra. Teljes tárgyilagossággal megállapította, hogy nem
gyáva, nem gyönge, és nem ügyefogyott. Csak egyszerűen
elképzelhetetlennek tartotta, hogy volt úttörők, akik mát
úgyszólván KISZ-isták, így viselkedjenek. Készületlenül ér
te a támadás, a megszégyenítés, a brutális erőszak. És öszszeroppant. Elhagyta magát. Leszerepelt.
Úgy van, ez a helyes kifejezés, hogy leszerepelt. Oda a
tekintélye, a méltósága, a becsülete. Soha többé nem mehet
vissza a Jázmin térre, ahol ilyen csúfosan elbántak vele.
Nincs hatalom, amely rákényszeríthetné, hogy még egyszer
odamerészkedjék, és kitegye magát a banda gúnykacajának
és fölényes megvetésének. Egyrészt.
Másrészt képtelen beletörődni a vereségbe. Mert az ön
vizsgálata során azt is megállapította, hogy jellemében ha
tározottan fellelhető a makacsság, a konokság és a hiúság.
Tehát igenis vissza kell mennie előbb-utóbb a Jázmin térre,
hogy egy csapásra visszaszerezze a tekintélyét és becsületét.
Mondjuk, egy csapásra, ez túlzás. Inkább több csapásra.
De mindenképpen. Hogy megtanítsa őket.
Ezen a ponton megoldhatatlan dilemma elé került. Nem
mehet vissza többé, és feltétlenül vissza kell mennie. Vagy:
feltétlenül vissza kell mennie, de nem mehet. Esetleg: nem
mehet, de muszáj . . .
De az lehetetlen, hogy ott legyen, és mégse . . . Hogy
ne legyen ott, és mégis . . .
Addig-addig nézett farkasszemet a dilemmával, amíg
azon kapta rajta magát, hogy már nem kétségbeesett, ha
nem - büszke, majdnem öntelt. Elvégre az egész kőhalombattai nyolcadik bében nem akad még egy lány, aki ilyen
súlyos és megoldhatatlan helyzetbe került. Hiszen ez iz
galmas, ez romantikus, ez költői. . . Regényhősnők szoktak
ilyen helyzetbe jutni. Például. . .
Sorra vette kedvenc regényhősnőit, de teljesen hiába
valóan. Egyikük sorsában sem talált semmi használhatót,
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egészen addig, amíg két név nem ötlött az eszébe: Szendile
és Lóna. Lóna és Szendile!
Futni kezdett. Otthon lázas sietséggel fellapozta az Isten
hegyi székely leány történetét.
Azután következett a nadrágkeresés, a körömlakk-köl
csönkérés, a tűsarkú cipő eltulajdonítása, a levélírás, a tü
kör előtti fintorgás és illegés, majd pedig a szótárkészítés.
Ahány vagány szó csak az eszébe jutott, azt mind összeírta
egy füzetbe, az apafejtől a zűrig, gondosan ügyelve rá, hogy
hely maradjon az új szerzemények számára. Délelőttre már
csak a tupírozás és a lábkörömlakkozás maradt. Meg a
sportszatyor, amelybe egy kapu alatt becsúsztatta a zoknit
és a gyerekszandált.
És a kapu alatt végleg megszületett az ikernővér, név
szerint Boróka Bori, újszülötthöz képest meglehetősen fej
lett hajzattal, pólya helyett csibésznadrágba bugyolálva. És
azzal a szent elhatározással, hogy ő majd megtanítja ezeket.

4A fintoroknak és szemmcregetéseknek - amelyeket Boróka
Bori hódító mosolyoknak és észbontó kacsintásoknak hitt a nagy ságra labda vetett véget. Pupák úr ugyanis addig
mesterkedett, amíg sikerült a labdával fejbe vernie rajon
gása tárgyát. Ügy látszik, megtanulta Boróka Boritól a ka
cérkodásnak ezt a viszonylag egyszerű, ámde annál célrave
zetőbb módját.
A telitalálat után diadalmasan ránevetett csodálatos sze
relmére, vagyis Borira, és kacagva elfutott.
A galeri látta, hogy elérkezett a cselekvés pillanata. A
tettek mezejére lépve űzőbe vették Pupák urat. Az arány
négy volt egy ellen, vagy inkább egynegyed ellen, mert a
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kis pupákot legfeljebb egynegyed személynek vagy egyén
nek lehetett csak számítani.
A tizenhatszoros túlerő könnyen diadalmaskodott. A bű
nöst Bori elé hurcolták, mert ez jó alkalmat kínált a barátkozásra.
- Ö volt az - közölte Csöpi.
- Itt a tettes! - rikkantotta Mokány.
- Tessék, a tied - jelentette ki Tuskólábú. - Azt teszel
vele, amit akarsz.
- Azt - erősítette meg Karesz, úgy is mint báty.
- Akkor puszilj meg, és gyere labdázni - javasolta Pu
pák úr, a tettes.
Bori elkapta. Meg akarta dögönyözni és csiklandozni,
hogy visongjon gyönyörűségében. De nem tehette, mert ez
zel Boriságát kockáztatta volna. Ezért gyorsan taktikát vál
toztatott. És egy hirtelen támadt ötletnek engedve, felkapta
a kis Pupákot. Aztán Csöpi felé lendítette.
- Röpül a bűnös, tviszt!
Csöpi elkapta a levegőben, s máris továbbította Kareszhoz.
- Kapd el az öcsköst, tviszt!
- Fogjátok meg, kapjátok el, tviszt!
És Pupák máris röpült tovább Tuskólábú felé.
- Tviszt, tviszt, tviszt! - harsogott a kiáltás.
A kis Pupák pedig boldogan sikongva repült kézről kéz
re. Összegömbölyödött, mint egy sündisznó, csak akkor tár
ta szét két kis barna karját, amikor Bori felé szállt.
Sikongatását Vili tökéletesen félreértette. Segélykiáltás
nak és halálsikolynak hitte. Teljes nővéri tekintélyével oda
rontott, és követelte, hogy azonnal tegyék le a kisöccsét.
Beavatkozni nem mert, attól tartva, hogy közbelépése kö
vetkeztében öccse a földre zuhan. Csak körbe-körbe futko
sott a tekergő végtagú, „tviszt-tviszt”-et harsogó banda kö53

rül, mintha künn a farkast játszana velük. Addig rohan
gált, míg Mokány elvétette a dobást.
Pupák úr kis híján a földre pottyant. Mégpedig fejjel le
felé. Szerencsére éppen Bori felé röpült, tehát széttárta a
két karját. Bori elkapta az egyik kezét, s így a kényszerleszállás baj nélkül zajlott le.
- Még - követelte Pupák úr, aki teljes félreértésben leledzett, s azt hitte, hogy mindez az ő szórakoztatására tör
ténik.
De lecsapott rá Vili, a kérlelhetetlen nővér, megmarkolta
a másik kezét, és felháborodva kiáltotta:
- Azonnal gyere! Ereszd el! Rögtön ereszd el!
A kiáltás első része Pupáknak, a második Borinak szólt.
S választ se várva, húzni kezdte az öccsét. Bori nem en
gedte. Egy pillanatig az a veszedelem fenyegetett, hogy a
kisfiú kettészakad, és két fél kisfiú lesz belőle. Szerencsére
a kis Pupák jó kemény fából volt faragva. Feje felett két
szempár villant össze.
- Ki vagy te egyáltalán? - sziszegte Vili dühösen és gya
nakodva.
Bori fölényesen vállat vont.
- Semmi közöd hozzá, kis taknyos.
- Ö a Boróka Bori, a Boricska! Hallottam! - rikkan
totta diadalmasan Pupák.
- Annak a nyamvadt lánynak a nővére, vagyis az iker
nővére, ha éppen tudni akarod - közölte Karesz. - De jobb
lesz, ha nem ütöd bele mindenbe azt a nagy orrodat.
Nővére orrát igazán felesleges volt emlegetnie, mert az
ő arca közepén szakasztott ugyanolyan szaglószerv ékeske
dett, se nem nagy, se nem kicsi, éppen megfelelő méretű.
Vili fel is háborodott ezen, és fújt, mint a dühös macska:
- Azért is beleütöm! Az én orrom. És Biri a barátnőm.
De sohase mondta, hogy nővére is van. Te - nézett Borira
- biztosan csak úgy kitaláltad az egészet.
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A galeri harsányan felvihogott. Ez a szegény Vili telje
sen megháborodott. A méreg elvette az eszét. Képes azt
állítani, hogy az új lány csak kitalálta saját magát. Pedig
hát elég egyetlen pillantást vetni a nadrágjára, és máris
látni lehet, hogy az valódi, s nem holmi kitalált gömbölyűségeken feszül.
Vili meg is zavarodott egy pillanatra, mert rájött, hogy
csacsiságot mondott. Ezt a szempillanásnyi zavart Pupák
úr azonnal kihasználta. Kirántotta kezét a kezéből, és húzni
kezdte Borit.
- Boricska, gyere labdázni.
Két kurta kis lábát megfeszítette, és teljes erőből vontatni
akarta Borit. Az meg hirtelen elengedte a kezét, mire sze
gény kis Pupák úr a nagy lendülettől elterült a földön. Bori
szíve vérzett. Legalább úgy, mint Pupák úr térde, ha nem
jobban. De hát így kellett cselekednie, nem tehetett más
képp. Mert ő volt Boróka Bori.
Mokány felszisszent.
Csöpi az orrát húzta.
Vili kikelt magából:
- Te undok. Pfúj! rosszabb vagy, mint ezek a huligánok
együttvéve. Lelketlen gyilkos. Vigyázz, mert leszedem a sö
rényedet!
Felháborodásában teljesen megfeledkezett földön heverő
kisöccséről. De az nem feledkezett meg saját magáról. Feltápászkodott, maszatos tenyerével megveregette Bori csi
bésznadrágját, és gyöngéden vigasztalni kezdte:
- Ne sírj, kislány, katonadolog. Látod, Boricska, én se
sírok. Gyere labdázni.
- Majd adok én neked labdázást. Mars, kimosni a sebet!
Vili nyakon ragadta az öccsét, és elhurcolta. A kis Pu
pák többé nem állíthatta önmagát példaként Bori elé, mert
keservesen elbőgte magát nővére kezei között.
- Ne hagyj, Boricska! Ne engedj, meg akar mosdatni!
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A segélykiáltások elhaltak a távolban. Halotti csönd tá
madt. Mármint ötük körül. Mert egyébként a téren kívül
változatlan hangerővel zajlott az élet. Motordübörgés, távo
li villamosrobogás, nyitott ablakból kiáradó rádióbömbölés,
egy másik nyitott ablakból zongoraszó, ugyanaz a dallam
százszor egymás után, és mindig ugyanazon a ponton meg
bicsaklik, hamis hang csendül, s akkor kezdődik elölről,
százegyedszer; kotló tyúk kodácsolása, rejtély, hogyan kerül
a belváros kellős közepére kotló tyúk, de senkinek sincs ide
je megfejteni; teherautón szállított vasrudak csörömpölé
se .. . És mindezek között a hangok és zajok között, mint
egy mély üreg, a csend.
Sürgősen be kell tömni ezt az üreget, máskülönben rájuk
szakad a partja.
- Srácok - Bori fitymálva végignézett rajtuk -, még
táskarádiótok sincs?
- Az nincs - tett töredjlmes vallomást Csöpi.
- De fütyülni azt tudunk - közölte Mokány.
Lenéző tekintet jutalmazta elcsépelt szellemességét. Mo
kány elpirult, és Tuskólábú mögé húzódott.
- Akkor legalább azt köpjétek el, apafejek, hogy miért
maceráltátok ki innen Birit?
Bori nagy buzgalommal igyekezett felhasználni a Biri ál
tal összeírt vagány szavakat. Közepes sikerrel.
- Mert untuk - adta meg a felvilágosítást Karesz. Bele kell halni, olyan nyamvadt pofa.
Bori körülnézett, majd akkorát kacsintott, hogy a fél sze
me kis híján Csöpi tátott szájába ugrott.
- Helyes a duma, oroszlán - idézte kissé pontatlanul
Shakespeare-t. - Szerintem is olyan uncsi, hogy az már bődület. Nincs benne semmi modernség. És képzeljétek, srá
cok, folyton a nyakamon lógna, mint egy kölönc, és mindig
olyan fancsali képet vág, mint aki . . . pszt!
Ujját az ajkára tette, és gyorsan a legközelebbi bokorhoz
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lépett. Félrehárította az ágakat, mögéjük lesett, aztán meg
könnyebbült sóhajjal visszatért az ámuló és bámuló galeri
hez.
- Azt hittem, hogy most is utánam leskelődik. Mert az
előbb, amikor szájon kaptalak, te hosszú, akkor muszáj
volt, mert ott kuksizott az egyik bokorban, és lesett rám.
Undok egy pofa . . . De azért - emelte fel a hangját - ve
gyétek tudomásul, hogy galeri ide, galeri oda, a védelmem
alatt áll, és aki jóba akar lenni velem, az ne macerálja, mert
megégeti az ujját. Nahát!
- Úgy látom, nem rajongsz érte - mondta Tuskólábú.
- Olyan közepesen - vihogott Bori. - De én se a falvé
dőről jöttem. Lerázom magamról, mint kutya a vizet, fa
képnél hagyom, mert semmi mókában nincs benne. Pedig
alig van már néhány napunk a szünidőből. Igazán ki kelle
ne már találni valami jó kis zrít ebben a dögunalmas nyár
ban.
- Ez az! - lelkesedett Karesz.
- Ez a beszéd! - helyeselt Mokány is. - Valami irtó
mokányat!
- Könnyű mondani - ásított Csöpi. - De mit?
- Te csak ne féltsd Borit - ellenkezett Karesz. - Bizto
san forgat már valamit a tupír alatt.
- Halljuk! Köpd ki.
Ez Tuskólábú volt.
- Van is - közölte Bori. - De még törni kell rajta a
diómat.
- Meddig? - kérdezte Csöpi.
- Holnapig. Holnap, pontosan tíz órakor, ugyanitt. Ak
kor majd elmondom. Rendben, srácok?
Senkinek se volt ellenvetése.
- Akkor szia.
- Elkísérünk - mondta Karesz lelkesen.
Erre nem számított Bori. Egy egész kicsit meghökkent,
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aztán körülbelül olyan fejbólintással adta beleegyezését,
mint egy királynő, de legalábbis hercegnő az udvaroncok
nak. „Nem bánom - mondta ez a fejbólintás -, ha minden
áron ragaszkodtok hozzá, hát jöhettek, nekem igazán mind
egy, engem naponta több százan szoktak hazakísérni, a for
galom megáll olyankor, a rendőr szabad utat jelez, a vil
lanyrendőr zöldre vált, és így tovább, nem azért mondom.”
Elindult. A galeri tagjai közrefogták, és azon igyekez
tek, hogy felhívják magukra a figyelmét. Mokány hülyés
kedett. Csöpi tvisztütemre roggyantotta a térdét, Tuskólábú
egy üres gyufásdobozzal dekázott, Karesz a húga hátrányai
ról tartott kiselőadást. Bori elnézően mosolygott, miközben
azon törte a fejét, hogyan szabaduljon meg kísérőitől. El
végre ha megtudják, hogy hol lakik, akkor hamarosan kide
ríthetik, hogy mi a valódi helyzet a két Borókával: Birivel
és Borival.
Az utolsó pillanatban jutott az eszébe, hogy előző napi
kétségbeesett bolyongásai során betévedt egy házba a Mú
zeum körúton . . . Elindult arrafelé.
A kapuban gyors búcsút vett kísérőitől. Aztán átrohant
az udvaron, és a túlsó kapun kisietett. Mert a ház átjáróház
volt.
5- Öregem, tisztára Lollobrigida!
Karesz elragadtatott felkiáltásán hosszan eltöprengtek.
Szerettek volna ők is valami nagyszabásút mondani, szeret
ték volna ugyanezt más szavakkal kifejezni. De mit lehe
tett ehhez még hozzátenni? Egyszerűen semmit. Csöpi bó
logatott, és lelkes helyeslését egyetlen indulatszócskába sű
rítette :
- Aha!
Ezután átvágtak a Múzeum körúton, berobogtak a Mú-
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zeum-kertbe, halálra rémítve az óvó néniket, akik sürgősen
maguk köré terelték csöppségeiket. Körberohanták a Nem
zeti Múzeumot, hogy szavak helyett megfeszülő izmaik
munkájával fejezzék ki azt, aminek végső kifejezésével
költők már évezredek óta reménytelenül küszködnek. A
Puskin utcában egy porlepett Wartburgba botlottak. Szép
szürke kocsi volt; karosszériáját és ablaküvegeit vastag por
réteg borította, alighanem túráról érkezhetett. Mokánynak
volt a legrondább írása, ezért ő rajzolta az úti porba, nagy
ákombákom betűkkel:
Olcsón eladó!!!
Gondolták, megvárják a tulajt, és a felírásra hivatkozva
alkudozni kezdenek vele. Aztán másképp határoztak. Ügy,
hogy a rendkívüli esemény örömére megajándékozzák ma
gukat egy-egy kétforintos fagylalttal.
Egyenként tértek be a cukrászdába, és a kiszolgálólány
tól, aki alig volt idősebb náluk, sorra kérdezték:
- Málna van? Hát banán? Ananász? Barack? Puncs?
Tuskólábú, aki semmiben sem ismert mértéket és határt,
ezúttal is túllőtt a célon, mert a szegény lánynak, aki gé
piesen ismételgette, hogy csak citrom- és vaníliafagylaltjuk
van, faképpel feltette a kérdést:
- Barack? Puncs? Hát uborka? Esetleg kelkáposzta?
A felbosszantott lány indulatkitörésére sajnálkozva meg
csóválta a fejét.
- Ez a frontbetöréstől van, tetszik tudni? Különleges vi
lágnap! Nagy a napfolttevékenység, az teszi tönkre az ide
geket. Tetszik tudni, a nagymamám is mondja, hogy az a
sok űrhajó meg mesterséges hold felkavarja a levegőt és
miegyéb. Hát akkor tessék talán citromot és vaníliát adni.
És ne tessék haragudni, de tetszik tudni, ezek a mai fiata
lok . . .
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A galeri pukkadozott a röhögéstől. Rég volt ilyen remek
napjuk.
Eredetileg odabenn akarták elfogyasztani a fagylaltot, de
Tuskólábú magánszáma után nem mertek maradni. Megáll
tak a cukrászda előtt, és ott nyalogattak, ami azzal a ha
talmas előnnyel járt, hogy közben megjegyzéseket tehettek
az arra járókra.
Amikor az ostyatölcsért is elropogtatták, visszakocogtak
a Jázmin térre, Csöpi útközben beugrott egy trafikba, vett
egy csomag Munkást meg egy doboz gyufát. Gondolta, hát
ha mégis ott találják Boróka Borit, hadd lássa, kikkel van
dolga. Kínálta a galerit is, de csak Mokány fogadta el, ő is
csupán azért, mert nagy dohányos hírében állott társai előtt,
és féltékenyen őrködött a hírnevén - az egyetlenen, mivel
semmi más nevezetességgel nem rendelkezett. És az ember
legyen büszke arra, amije van.
Elszántan pöfékelve vonultak be a Jázmin térre, ketten
négy helyett is fújták a füstöt. Ámde buzgalmuk kárba ve
szett, mert Bori nem volt ott.
A padtámlára telepedtek. Szemügyre vették a teret. Va
lahogy úgy tűnt nekik, hogy a tér megváltozott: a keskeny
fűszegély felett titokzatosan rezgett a levegő, mintha va
rázslat készült volna, pedig csak egyszerű fizikai tünemény
ről volt szó; a borzas fák leveleit időközben leporolta vala
ki, hogy üdébben zöldelljenek; a kisebb-nagyobb pockok
karattyolása se hangzott már olyan idegesítően - hadd karattyoljanak, ha kedvük telik benne. Magukban megálla
pították, hogy tévedtek, a tér nem is olyan idegtépőén unal
mas és érdektelen, egyáltalában nem igaz, hogy itt sohase
történik semmi.
Alighogy erre a megállapításra jutottak, máris történt
valami.
Nem sok, de mégis valami.
Felbukkant Boróka Biri.
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Lassan, habozva lépkedett. Óvatosan botorkált, mintha
támadástól tartana. De úgy zihált, mintha nagy utat tett
volna meg rohanvást. Homlokáról patakzott a veríték, s
jól ismert kartonruhája csatakosan tapadt a hátára. Vajon
hol futkosott ez a gügye fruska, mielőtt idejött? - tették fel
maguknak a kérdést, de arra már nem érdemesítették Bo
róka Birit, hogy feleljen is saját kérdésükre.
Biri elsompolygott előttük, s álla alatt megkötött fej ken
dője alól gyanakvó pillantásokat vetett feléjük.
Tuskólábú alaposan szemügyre vette, a szemét kimereszt
ve kereste a hasonlatosságot közte és Boróka Bori között.
A feszült figyelésben elveszítette az egyensúlyát, s kis híján
lepottyant a padtámláról. Két tuskólába nagyot dobbant a
pad ülőkéjén.
Boróka Biri megriadt. Bizonyára azt hitte, hogy Tuskó
lábú rá akarja vetni magát. Nyakába szedte a lábát, és ré
mülten menekült, lónyerítésnek beillő hahota harsant mö
götte.
Tuskólábú felháborodva dörmögött:
- Mit röhögtök, marhák!
- Ne félj, nem eszünk meg! - ordította Biri után Karesz.
- Mert nem vagy olyan ennivaló! - tette hozzá Mokány.
Bemondását újabb nevetőroham követte.
Boróka Biri lerogyott egy padra, s igyekezett egészen ki
csire összehúzódni, olyan kicsire, mintha ott se lenne. Tus
kólábú megcsóválta lelki fejét, s miközben társai életlen
szellemességüket köszörülték Birin, ő arra gondolt, hogy a
két ikernővér érthetetlenül különbözik egymástól. De nem
csak egészen különbözők, hanem teljesen mások is. Pedig a
szemük, az orruk, a szájuk hasonlít, és mégis! Mintha ez a
Biri legalább egy évvel fiatalabb lenne az ikernővérénél, de
az is lehet, hogy kettővel, ami - valljuk meg - elég ritka
dolog.
Biri alig ült ott egy-két pillanatig, máris köréje sereglett
61

néhány csipogd csitri, elsőnek természetesen Vili. Ügy
ünnepelték, mintha tűzvészen vagy golyózáporon tört volna
át. Simogatták, tapogatták, talán azt vizsgálták, hogy nem
tettek-e kárt benne a galeriből rávetett tekintetek (mert azt
jól láthatták, hogy egy ujjal se értek hozzá), de az is lehet,
hogy csak azért viselkedtek így, mert a lányok főleg simogatásokkal, ölelgetésekkel tudják kifejezni szeretetüket és
együttérzésüket. Egyikük, a pápaszemes kisegérhez hason
lító Csicsák Évi szenvedélyesen kiáltotta:
- Ha csak egy hajad szála is meggörbül, én ... én ... én
megmondom őket a csősznek!
Mindenáron személyesen akart meggyőződni róla, hogy
egy haja szála se görbült meg. Biri rémülten tiltakozott a
vizsgálat ellen, vagyis az ellen, hogy Évi leszedje róla a fej
kendőt. Hetet-havat összehordott: hogy most mosott hajat,
hogy nincs befonva a varkocsa, hogy fésülködni se volt ide
je, úgy futott le a térre, hogy a napsütés rosszat tesz a haj
nak, hogy a szél teljesen összekócolta . . . Különben is in
kább Boriról beszéljenek, Boróka Boriról, az ikernővéréről,
az sokkal fontosabb.
- Nahát, hogy neked milyen testvéred van, mondhatom!
- kapott a szón Vili.
- Igazi huligánlány - szögezte le Csicsák Évi. - Még
cigizik is.
- Nem is hasonlít rád egy cseppet se . . .
- Hasonlít, de mégis egészen más . . .
- Már csak ő hiányzott a bandába . . .
- Ügy riszálja magát, mint egy tehén . . .
Röpködtek a felkiáltások. Bezzeg most nem kellett esdekelni a hozzászólásokért, nem úgy, mint azon az író-olvasó
találkozón, amelyen az egész hetedik B összeszorított ajak
kal meredt a katedrán feszengő Kelemenházi Gergelyre, a
Zsiráfok a háztetőn című sarkvidéki kalandregény szerző
jére. A'szerző másfél órás kínlódás után se tudta, mi a vé62

leményük a művéről, míg itt öt perc alatt tudományos ala
possággal kielemezték, ízekre szedték, élve boncolták Boró
ka Borit, azonkívül leszedték róla a keresztvizet, és ráhúz
ták a vizes lepedőt.
Biri védeni igyekezett ikernővérét:
- Azért ez túlzás, gyerekek, ö igazi modern lány.
- Szép kis modernség, mondhatom! - pattant fel Vili.
- Neked az modernség, hogy a kisöcsémmel labdázik, mi
közben tvisztet üvölt, és hogy túltesz még a galeribandán
is? Na, mondhatom . . . Egyáltalában nem csodálom, hogy
egy szóval sem említetted Borit. Én se dicsekszem a tisztelt
Kareszommal.
- Nem azért - tiltakozott Biri -, csak valahogy teljesen
megfeledkeztem róla. Csak akkor jutott az eszembe, amikor
megígértem azoknak a banditáknak, hogy leküldök valakit
a térre.
- Jobbat nem is küldhettél volna - bólogatott Csicsák
Évi. - Úgy egymáshoz illenek, mint két tojás . . . vagyis
mint öt tojás. - Rájött, hogy a hasonlat így se tökéletes. Mint zsák a foltjához.
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- Mondd - tudakolta Vili ő is veled jár majd a gimibe?
- Velem.
- Az Eötvösbe, a Reáltanoda utcába?
- Oda.
- Az első Á-ba?
- Igen.
- Akkor szép kis banda lesz ott együtt, mondhatom!
Karesz, Csöpi, Tuskólábú meg a tisztelt ikernővéred, Bori.
Még szerencse, hogy legalább Mokány technikumba megy.
- Ök is oda járnak? - Ez a közlés szemmel láthatóan
megdöbbentette Birit. Ügy elsápadt, mint aki arról értesül,
hogy közeli hozzátartozójának napjai meg vannak számlál
va, s mire a tanév elkezdődik, nem lesz, mi több: nem lehet
az élők sorában.
Alig kezdett magához térni a váratlan megrázkódtatás
ból, amikor elóbei toppant Pupák úr. Eddig is ott sündörgött
körülöttük, de ügyet se vetettek rá. Pedig Pupák úr igen
különösen viselkedett. Szimatolt. Úgy szaglászott, mintha
egész zömök kis teste egyetlen jól fejlett orrá változott vol
na. Ez a túlméretezett orr most odacövekelte magát Biri
elé, és felháborodva rákiáltott:
- Olyan szagod van, mint Boricskának! Ugyanolyan!
Ez nem kérdés volt, hanem közlés. Ténymegállapítás.
Nem is várt rá választ, hanem felelősségrevonóan folytatta:
- Hogy mersz ugyanolyan szagú lenni, mint Boricska?
A tetten ért illatrabló elnevette magát, és elkapta a ha
ragos főmagánvádló karját.
- Gyere ide, Pupák!
De a Pupák felháborodva utasította el a bizalmaskodást.
- Én nem vagyok teneked pupák, én csak Boricskának
vagyok pupák! Különben is megmondom neki, hogy milyen
vagy.
Majd méltóságteljesen visszatért a homokozóba.
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6.

A galeri türelmetlenül topogott a pad ülésdeszkáján. Csöpi
időnként felegyenesedett, szempárja, mint a világítótorony
lámpása, körbefordult a magasban, de nem jelezte, hanem
figyelte az utat. Ámde hasztalan, mert a Boróka család
egyik lánytagja se bukkant elő a környező utcákból, pedig
tíz óra már régen elmúlt. Ilyen lassan csak akkor múlt az
idő, amikor Csípős tanár úr számtanból feleltetett, vagy
amikor a magyar csapat i :o-ra vezetett Argentína ellen a
második félidő tizenhetedik percében, és az argentinok tá
madtak. Vagy még akkor sem. És ami a legkülönösebb, a
percek nem is voltak egyformák, egyik lassabban múlott,
mint a másik. A másik alig nyolcvan másodpercből állt,
míg az egyik már egészen kilencvenkét másodpercig vitte.
De a harmadik még ezen is túltett.
Hiába repült el az orruk előtt a legvirítóbb sárga labda,
amely még egy andalúziai bikát is megvadított volna, ha a
bikák történetesen a sárga színtől vadulnának.
Hiába botladozott el a pad előtt a csepűszőke Tildi, nya
kában lengedező uzsonnatáskájával, amelynek mélyén bizo
nyára szalámis kenyér rejtőzött. Béke veled és béke a szalá
mival - gondolták a tagok, mert őket ezúttal kizárólag Bo
róka Bori érdekelte.
Bori úgy fél tizenegy tájban futott be, amikor magukban
már régen lemondtak róla, és azon tűnődtek, hogy mi tör
ténhetett vele. Csöpi például biztosra vette, hogy leruccant
a Balatonra, hiszen szombat van, ilyenkor az autók egymás
után húzzák a csíkot a balatoni műúton, és bizonyára töme
gesen verődnek össze, megakasztva a forgalmat, ha egy
Boróka Bori autóstoppal óhajt eljutni a magyar tengerhez.
Mokány szkeptikusabban szemlélte a női nemet, mivel neki
is volt odahaza néhány idősebb nővére, ő úgy gondolta,
hogy Bori a fodrásznál ül, és a haját gyönyörítteti, ami
65

nemcsak Bori idejét veszi igénybe, hanem az ő idegeiket is.
Karesz is akart gondolni valamit a késésről, de elkésett
vele, mert fél tizenegy után két perccel mégiscsak felbuk
kant Bori.
Futva érkezett, igéző csibésznadrágjában és varázslatos
pulcsijában, s bár lihegett, azért fölényesen mérte végig a
galerit.
- Ó, ti még itt vagytok?
Csöpi előbb végignézett magukon, aztán rábólintott:
- Aha.
- Kedves tőletek, srácok, de csak egy percre ugrottam le,
aztán máris lelépek. Tudjátok, otthon áll a balhé.
- Az a nyamvadt Biri! - kiáltott fel Karesz. - Beköpött,
mi?
Ez a vagány kifejezés nem szerepelt a szótárban. Borisága az alapjaiban rendült volna meg, ha megkérdezi, mit
jelent. Ezért hát rábólintott. És habozva mondta:
- Igen . . . vagyis .. . nem éppen . . . csak úgy ... Ti ezt
nem érthetitek.
- Hajaj, dehogynem! - avatkozott bele Mokány. - Ott
hon biztosan ő a példakép. Meg a példamutatás. Meg a
mintagyerek. A szülők mindig ezeket a penészvirágokat dé
delgetik. ök meg beköpik az embert. . .
- Igen, Biri is szokott - helyeselt Bori, aki még mindig
nem volt tisztában a szó pontos értelmével. - Majdnem
mindennap.
- Srácok, mégis elkalapáljuk, ha ide meri dugni az orrát!
Csöpi javaslata megrémítette Borit. Sejtette, hogy aka
rata ellenére túlságosan bemártotta Birit. Erélyesen kije
lentette, hogy egyetlen ujjal se merjenek Birihez nyúlni,
máskülönben vele gyűlik meg a bajuk. Aztán gyorsan el
búcsúzott, nehogy még jobban belekeveredjen a saját háló
jába. És azért is, mert odahaza csakugyan állt a balhé,
ahogy azt oly találóan mondta.
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7-

Déltájban bcborult. Ebben nincs semmi meglepő, mert az
eső időnként augusztusban is el szokott eredni. Mindössze
azért érdemel említést, mert Biri hártyaköpenyt kapott
magára, úgy sietett kenyérért.
A Só utca sarkán ismerős alakot vélt felfedezni. Meg
torpant, és alaposabban szemügyre vette. Az ismerős alak
csakugyan ismerős volt: Tuskólábú. Szemmel láthatóan le
selkedett. Szüntelenül tekergette a nyakát, forgatta a sze
mét, jobbra-balra figyelt, mintha várna valakit.
Biri azonnal tudta, hogy kit vár. öt, Boróka Birit.
Semmi kétség, a galeri az ikernővére, Boróka Bori leg
határozottabb tiltakozása ellenére úgy döntött, hogy mégis
csak elpáholja őt. Bizonyára minden utcasarkon áll egy-egy
megfigyelő, és azt várja, hogy felbukkanjon. Hát abból nem
esznek. Azért se fog felbukkanni. Gyorsan sarkon fordult,
és rohanvást indult az ellenkező irányba.
Akárhogy sietett, mégis elkésett. Mögötte Tuskólábú
hangja harsant:
- Biri! Megállj, Biri!
„Majd ha bolond volnék" - gondolta Biri.
Futásnak eredt. De Tuskólábú se volt rest, ő is a nyaká
ba szedte tuskólábait.
Biri talán jobban győzte volna a kőhalombattai halmok
és dombok között, ahol ismert minden fát, minden bokrot,
minden vakondtúrást. De Budapesten Tuskólábú volt ott
hon, nem zavarta a szombat déli forgalom, ügyesen siklott a
járókelők között, és ha a siklás kevésbé ügyesen sikerült,
akkor se esett kétségbe. Néhány letaposott láb, egy-két
összeütközés és több születésnapi jókívánság árán a mene
külő közelébe jutott. Biri hallotta maga mögött az üldöző
félelmetes lábdobogását, érezte nyakán a bősz Tuskólábú
lángleheletét. Aztán egy szörnyű kéz a vállára csapott.
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- Biri, állj már meg, ha mondom!
Nem volt többé menekülés. Megállt, magához szorítva a
nylonszatyrot, mintha az üldöző azt akarta volna elrabolni
tőle. Behunyta a szemét, várta a hátbavágást, a hajcibálást
vagy az oldalba verést.
- Már azt hittem, sose érlek utol - szuszogta Tuskólábú.
„De most utolértél - mondta magában Biri. - A kezeid
között vagyok, nem fogok segítségért sikoltozni, végezz ki
nyugodtan, ha van hozzá képed . . .”
- Én . . . nekem . . . muszáj valamit mondani neked . . .
Ja? Mondani? Nem pofozni, hanem mondani? Az egész
más.
Biri az üldözőjére tekintett. Tuskólábú paprikapirosan
állt előtte, a szemét a földre szegezte, és ádámcsutkája fclalá ugrált az álla alatt.
- Tudom, hogy utálsz engem, és igazad van, vagyis. . .
azért nincs egészen igazad. Mert én már nagyon sajnálom.
Csak heccből csináltuk az egészet, tudod, és én benne va
gyok az ilyesmiben, mert. . . mert benne vagyok . . .
- Ezért kergettél fél Pesten keresztül, hogy ezt meg
mondd nekem? - kérdezte Biri, de majdnem Bori-hangon.
- Nem ezért - nyögte Tuskólábú. - Csak ne zavarj bele,
mert akkor elvesztem a fonalat. Azért jöttem, hogy meg
mondjam, a nővéred, az a Bori, egy ronda bestia, az ilye
neket ketrecben kéne tartani . . .
Megint elakadt. A szeme azonban már nem a földre szegeződött, hanem Biri bal lábára. Amelyen a nagy futásban
elszakadt a zokni, és a nagy lábujj piros körme árulkodóan
bújt elő a szandál szíjai közül.
Biri követte Tuskólábú tekintetét. Ö is meglátta a tola
kodó piros lábkörmöt. Bal lábát gyorsan a jobb lába mögé
dugta. Erre a mozdulatra még ő maga se számított. Meg
ingott, elveszítette az egyensúlyát, és kénytelen volt meg
kapaszkodni Tuskólábúban.
68

- Látod, miket csinálsz - mondta szemrehányóan Tuskólábú. - Mire való az ilyesmi, kipirosítani a lábujjaidat?
Te csak ne utánozd azt a ronda bestiát. Nem illik neked.
- De ő olyan modern - érvelt Biti.
- Fütyülök a modernségére. Pelenka való annak, nem
pedig modernség.
- Ezért futottál utánam, hogy ezt közöld velem?
- Már egy órája leslek - mondta Tuskólábú. - Vízben
hagytam a galerit, és itt császkálok fel és alá, mert el akar
talak csípni. Ne félj tőlem, énrám mindig számíthatsz. Ha
nem hiszed, akárkitől megkérdezheted, hogy kicsoda Tus
kólábú. Mindenki megmondhassa . . .
- Megmondhatja - javítot
ta ki Biri.
Meg hát - bólogatott
Tuskólábú, aki nem vette ész
re, hogy kijavították. - Én
utálom a nővéredet, és látom,
hogy te egy áldozat vagy, egy
mártír. Én azt a Borit meg
tudnám pofozni. Megpofoz
zam?
- Légy szíves, hagyd béké
ben a nővéremet.
- Kár - sóhajtott Tuskó
lábú. - De ha nem akarod,
akkor nem. Pedig ő egészen
más. Ma is alaposan bemártottt téged. A galeri is elhatá
rozta, hogy kitol veled.
- De hiszen én . . . azaz
hogy ő - javította ki magát
Biri - megtiltotta, hogy meg
rakjatok.

- Azt meg. De azt nem, hogy kitoljunk veled.
- És hogy akartok kitolni velem?
- Azt nem tudom - ismerte be Tuskólábú. - Mokány
mondta, hogy neki van valami korszakalkotó ötlete. De én
mondtam, hogy ne bántsuk azt a kis nyamvadtat... ne
haragudj, nem úgy gondoltam ... és azt is mondtam, hogy
nem érdemli meg, mire kiröhögtek, én pedig kijelentettem,
hogy torkig vagyok velük, és otthagytam őket. Azóta lesek
rád, nehogy odamenj a Jázmin térre, mert ki akarnak tolni
veled. De abból nem esznek!
Biri úgy elképedt, hogy hamarjában nem is tudta, mitévő
legyen: örüljön a saját nevében, vagy megsértődjék Bori
nevében? Motyogott valamit arról, hogy Bori meg ő egy
test, egy lélek, de aztán abbahagyta, és a döntést - a sér
tődésre és az örömre vonatkozóan - későbbre halasztotta.
Már csak azért is, mert fontosabb tennivalója akadt.
Meg kellett győznie Tuskólábút arról, hogy el kell men
nie a térre, vissza kell szívnia mindazt, amit őreá és a töb
biekre vonatkozóan mondott.
Tuskólábú megmakacsolta magát, hogy nem és nem,
nincs olyan hatalom.
De volt. Biri. Az ő kérő szava, könyörgő tekintete. Tus
kólábú végül is engedett, de azt dünnyögte, hogy tudni sze
retné, mire való ez az egész cirkusz.
- Hát nem érted? - magyarázta türelmesen Biri. - Ha
te köztük vagy, akkor mindenről tudomást szerzel, értesít
hetsz engem, és akkor nem fenyeget majd semmiféle vá
ratlan veszedelem. így tényleg a te védelmed alatt állok
majd.
- Óriási - lelkesedett Tuskólábú nem is néztem ki
belőled, hogy ekkora eszed van! Szia, megyek a térre . . .
Már indult volna, de megtorpant. A homlokára csapott.
- Micsoda hülye vagyok! Azt se tudom, hol laksz, nem
tudlak értesíteni, ha készül valami. Mondd meg a címedet.
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- A címemet? Nem fontos.
- Talán attól félsz, hogy kiszedik belőlem? Ne félj, en
gem kínozhatnak, akkor se leszek spicli.
- Bori miatt nem mondhatom meg - vágta ki magát
Biri. - Ha Bori meglát nálunk, akkor máris lebuktál.
- Igaz. Hogy neked milyen eszed van! Ki se nézné belő
led az ember.
Biri nyugtázta a kétes értékű bókot. S előterjesztette azt
az ötletét, hogy a hirdetőoszlopon váltsanak egymással üze
netet. Rámutatott az oszlopon virító vitorlásverseny-plakát
ra. A kék víz felett ragyogó fehér vitorlákat az isten és a
rajzoló egyenesen arra teremtette, hogy titkos üzeneteket
írjanak rájuk.
Tuskólábú valósággal lelkesedett az ötletért. Előkapta a
golyóstollát, és az egyik vitorlára máris odafirkantotta a
nevét: Gozmár Vince. így tűzték ki a kutató expedíciók ha
zájuk zászlaját a felfedezett ismeretlen területeken, amíg
voltak a földön ismeretlen területek.

III. FEJEZET

FELBUKKAN A BÉRENC

i.
.......Ezek a mai fiatalok!”
Ezt a felkiáltást a világtörténelem folyamán nem Lonci
néni hallatta először, és nem is ő hallatta utoljára.
A sort a nagymamával kellene kezdeni, aki - nem is
olyan nagyon régen, alig huszonöt-harminc éve - magára
Lonci nénire, azaz akkor még csitri kis unokájára, Loncikára alkalmazta, sűrű fejcsóválások és keserű sóhajok köze
pette.
És folytatni kellene a sort visszamenőleg, számtalan év
ezreden át. De ha semmi egyébre nem szorítkoznánk, csu
pán a legfontosabb nevek felsorolására, akkor is egy túlmé
retezett telefonkönyv lenne a végeredmény. A névsorból
pedig bárkit feltárcsázhatnánk, és a hívott felek bármelyike
így szólna, egy évszázad vagy egy évezred távlatából:
„Halló . . . ezek a mai fiatalok!”
Amiben tagadhatatlanul igen sok igazság van, hiszen a
fiatalok mindig és minden körülmények között - maiak.
Elvégre a tegnapi fiatalok - mai öregek. És a holnapi fia
talok - ma még nem is léteznek. És az se vitás, hogy a mai
fiatalok mindig mások, mint a tegnapiak voltak, hiszen a
mai világ is mindig más, mint a tegnapi volt. Ettől nem vész
el a világ - ellenkezőleg, alighanem attól veszne el, ha egy
nap elhatározná, hogy ezentúl minden pontosan olyan lesz,
amilyen jelenleg, és kijelentené, hogy tessék kiszállni, vég
állomás, a fejlődés és a változás vonata nem megy tovább.
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Lonci néni azonban nem volt képes ilyen filozófiai ma
gaslatokra emelkedni - „és ugyan melyik Lonci néni ké
pes?” - gondolta keserűen Boróka Biri ami részben ért
hető is, mert igen nehéz dolog filozófiai magaslatokra emel
kedni, ha az ember kénytelen görcsösen kapaszkodni, mert
fejtegetései közben Gyula bácsi hajmeresztő mutatványokat
végez motorkerékpárjával, és nyaktörően előzgeti a Balaton
felé robogó vasárnapi és egyben alkotmányünnepi autósort.
Az értekezés tovább folytatódott a tündökletesen kék ég
alatt, a Balaton szelíd hullámaiban, míg mindenfelé tarka
fürdőruhák, fehér vitorlák, piros labdák és kék gumiágyak
csillogtak a vízen, s vidám kiáltások röppentek, amelyekben
nyoma se volt semmiféle eszmei mondanivalónak. Az ér
tekezés még tovább folytatódott a balatonrekettyei vendég
lőben, ott volt rá idő bőven, akkora űr tátongott a zöld
bableves és a disznósült között. Lonci néni tanulságos elme
futtatással igyekezett kitölteni ezt az űrt. A közelgő világvé
géről, illetve az emberiség elkerülhetetlenül bekövetkező elkorcsosulásáról szóló értekezésének kiindulópontjául Boró
ka Biri piros lábkörme, csibésznadrágja és tupírozott haj
tornya szolgált.
Lonci néni több ízben kijelentette, hogy tegnap majd el
ájult, amikor véletlenül megpillantotta minden képzeletet
felülmúló unokahúgát; úgy érezte, hogy eláll a szívverése,
kihagy a lélegzete, és ráomlik a mennyezet, amit követke
zetesen plafonnak nevezett. Még hogy egy ilyen csitri, egy
ilyen taknyos, egy ilyen mitugrász, egy ilyen kőhalombattai
mezei virágszál csak úgy kapja magát, négy nap alatt kivakaródzik, és túl akar tenni a pesti huligánlányokon. Ta
lán bizony már fiúja is van, felcsípett magának valami srá
cot. No de csak lássa meg még egyszer így kicifrítva, majd
hátraköti a sarkát, és ha az se használ, hazaküldi Kőhalombattára, őrá ugyan ne mondja senki, hogy nála elzüllik a
lánya, ki hallott már ilyet!
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Boróka Biri már tegnap mondta Lonci néninek, hogy
igenis, már sokan hallottak ilyet, mert például a tatárjárás
idején is megtörtént, olvassa csak el Lonci néni . . . De
hiába mondta, mert Lonci néni a tatárjárás hallatára kissé
elkékült, levegő után kapkodott, majd amikor visszanyerte
beszélőképességét, oda nyilatkozott, hogy a tatároknak, tu
domása szerint, kutyafejük volt, úgy is nevezték őket, hogy
kutyafejű tatárok, kutyafejet pedig nem lehet tupírozni. kü
lönben se hivatkozzék a tatárokra, ha nem akar két egy
forma pofont kapni.
Biri nem akart. így hát okosabbnak látta hallgatni. Csak
néha küldött segélykérő pillantásokat Gyula bácsi felé. De
az se látott, se hallott, annyira el volt foglalva a motorjával.
Útközben azért, mert vezette. Később azért, mert javította,
miközben Lonci néni a vízben folytatta eszmecseréjét Birivel, ámbár ezen a cserén Lonci néni csak veszített, mert a
hallgatag kislánytól semmit se kapott cserébe az eszméiért.
De az ebédnél Gyula bácsi végre észrevette a segélykérő
pillantást, és csitítóan mondta:
- Nono, hagyd már azt a lányt! Gyerek, hát gyerek.
- Te aztán könnyen beszélsz - csapott le rá Lonci néni.
- Te nem törődsz semmi mással, csak a szövetkezeteddel
meg a motoroddal, annak is rossz vége lesz egyszer, az már
biztos. De Biriért én felelek, énrám bízta az anyja. Aztán
itt van, tessék, ez az eredmény. És a tetejébe a héten még
reggeles is vagyok.
- Már százszor megmondtam, hogy hagyd ott azt a Tész
tagyárat, nem neked való a három műszak, de te az isten
nek se . . .
- Én is százszor megmondtam, hogy hagyd azt az ócska
motorodat - szakította félbe Gyula bácsi dünnyögését Lon
ci néni -, de hiába mondtam, nem hallgatsz rám. Arra fe
lelj, mit csináljak hétfőn ezzel a Birivel, hogy hagyjam ma
gára! Hajaj, ezek a mai fiatalok!
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Mivel ez a felkiáltás részben a történelem, részben Lonci
néni fejtegetései során oly sokszor elhangzott már, érthető,
hogy nem hatott Boróka Birire az újdonság erejével. Így
aztán Lonci néni folytatólagos eszmefuttatása alatt bőséges
ideje volt eltöprengeni a hétfői nap várható fejleményein,
és százféle tervet szőni, majd a szövedéket újból felfejteni.
Még az is megfordult a fejében, hogy mindent elmond Lon
ci néninek, aki máskülönben oly kedves, mosolygós és vi
dám természetű. Talán még meg is értené. De visszariadt
attól, hogy közhírré tegye megszégyenítését és megaláztatá
sát. Márpedig Lonci néni nem állná meg, az egész házban
elmesélné, persze mélyen elítélő szavak kíséretében, hogyan
bántak el vele a Jázmin tériek. Nem, nem, hallgatnia és
cselekednie kell.
Ez az elhatározás volt a balatoni kirándulás egyik ered
ménye. Másik eredménye az volt, hogy megérezte Gyula bá
csiban a megértő és segíteni kész lelket, s tudta, hogy vég
szükség esetén számíthat rá. De volt harmadik és negyedik
eredmény is.
A harmadik eredmény az volt, hogy Boróka Bori szótára
számára sikerült néhány újabb szakkifejezést felcsípnie. Kü
lönösen a „szunyálás” tetszett meg neki. Úgy határozott,
hogy Boróka Bori ezt több ízben és megfelelő hangsúllyal
használni fogja.
A negyedik eredmény valósággal lázba hozta. Ugyanis
égett és tüzelt a háta, úgy megpörkölte a hevesen tűző ba
latoni nap. Még a lepedő érintésére is felszisszent. Alig tu
dott „szunyáim” egy keveset, minduntalan felriadt az égető
fájdalomra. S olyankor a sötétségbe meredve a hétfői hadi
terven törte a fejét.
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2.

Kora reggel Mokány teljesen indokolatlan buzgalommal ug
rott ki az ágyból. így ugranak ki egyes jó tanulók és példa
képek, hogy egyetlen percet se mulasszanak a szívüknek
oly kedves számtanórából. De Mokány nem pályázott a
példakép kitüntető címére, az iskola szóba se jöhetett, hi
szen teljes tíz nap terült még el közte és a tanévnyitó kö
zött. Nem tervezett kirándulást a galeri, nem mondta a ma
mája, hogy „te hétalvó, a hasadra süt a nap”, Mokány
mégis kiugrott. Majd olyan alapos mosdást művelt, mintha
arra számított volna, hogy valaki nemcsak a nyakát vizs
gálja meg, hanem még a fülébe is bekukucskál.
Ezt követően hosszasan fésülködött, kikereste legharsá
nyabb nyári ingét, majd alaposan szemügyre vette a vég
eredményt, először a tükörben, azután pedig - mivel a
tükröt kicsinek találta - az ablaktábla tükröző üveglapjá
ban. Miután a szemle kielégítő eredménnyel járt, azonnal
elsietett, olyan lóhalálában, mint akinek mozijegye van,
vagy indul a vonatja.
Gyors és határozott léptekkel sietett végig a Kecskeméti
utcán. Ugyanolyan gyors és határozott léptekkel fordult be
a Só utcába. A sarkon erélyesen és céltudatosan megtor
pant, és kilesett a térre.
- Oké - bólintott elégedetten, ami azt jelentette, hogy
minden rendben van.
Nyilatkozata erre az egyetlen szóra szorítkozott, így nem
lehet tudni, mi volt rendben a téren, ahol még alig néhányan tengtek-lengtek, s a galeri padján csupán Csöpi és
Karesz ücsörgött.
Nagy jelentőségű megállapítása után erélyesen és céltu
datosan sarkon fordult, és ténferegni kezdett.
Kiténfergett a Kecskeméti utcába, ott hosszan álldogált
egy népművészeti termékekkel megrakott kirakat előtt, hol-
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ott képtelen volt megkülönböztetni egy Miska-kancsót egy
sárközi térítőtől. De nem is a népművészeti alkotásokat
bámulta. A tükröző kirakatüvegben figyelte a mögötte el
haladókat, s időnként jobbra-balra lesett, akkorákat kancsítva, hogy a szeme majd kigurult az üregéből.
Később megszemlélte a közértkirakatot, különös figyel
met szentelve a makarónidobozokból rakott felhőkárcolónak.
Azután, a Kálvin téri körforgalomba igyekvő autósok
bosszúságára, átcsellengett a túlsó oldalra, az autóbuszmeg
állóhoz. Sorra érkeztek a legszebb sötétkék buszok, mintha
az autóbuszvállalat egyenesen Mokánynak akart volna ked
veskedni velük, de egyik se nyerte meg a tetszését, csak
állt türelmesen, mint aki narancssárga vagy eperpiros busz
ra várakozik.
Ki tudja, mit felelt volna, ha valaki hozzálép és meg
kérdi: „Szia, Mokány, hát ezért ugrottál ki olyan sürgősen
az ágyból, ezért siettél cl olyan határozott léptekkel hazul
ról?” Szerencsére senki se kérdezett tőle semmit, kivéve azt
a kövér nénit, aki az iránt érdeklődött, hogy melyik autó
busszal juthat el a Keleti pályaudvarhoz. De ez nem tarto
zott a tárgyra.
Nem jött se narancssárga, se eperpiros busz, még egy
árva fűzöld színű se. Ezért visszatenfergett a Só utcába, és
szerencsésen belebotlott Tuskólábúba.
Tuskólábú vette először észre. Mokány úgy közeledett
feléje, legharsányabb nyári ingében, mint egy két lábon járó
napfelkelte. Gyorsan nekitámaszkodott a hirdetőoszlopnak,
széles háta jókora darabot eltakart a vitorlásverseny pla
kátjából.
- Szia - mondta Mokány. És magában: „Hát ez mit
ólálkodik itt? Talán éppen utánam szaglászik a galeri meg
bízásából!”
- Szia - morogta Tuskólábú. És magában: „Ez, úgy lát77

szik, engem figyel. És nem is sejti, hogy tulajdonképpen én
figyelem őt. Meg a többieket.”
- Mit csinálsz mindig, Tuskó?
- Hát csak úgy. Várom a muttert, elfelejtett lakáskul
csot vinni magával. Hát te, Mokány?
- Én? Én csak úgy . . . Egészségügyi séta, az orvos ren
delte. Megyek a térre. Te nem mész?
- Dehogynem. Majd később. Te már most mész, Mo
kány?
- Hát ha te maradsz . . .
- Ne zavartasd magad, Mokány, csak menj nyugodtan.
Velem igazán ne törődj, mintha itt se lennék.
De azért ott volt. Annyira ott volt, hogy a plakátvitorlá
ból egyre kisebb darab látszott ki a háta mögött.
- Hát akkor megyek. Mit üzensz a srácoknak?
- Azt hogy . . . hogy várjatok meg. Nélkülem ne csinál
jatok semmit.
- Szia - mondta Mokány. És magában: „Micsoda pi
szok alak! Nélküle ne csináljunk semmit. Benne akar lenni
a kitolásban. És mit ólálkodik itt? Nagyon gyanús!”
- Szia - dünnyögte Tuskólábú. És magában: „Repedj
meg! Biztosan Birire leselkedsz. Gyanús vagy, öregem. Na
gyon gyanús.”
Mokány határozott léptekkel indult a Jázmin tér felé.
Tuskólábú a hirdetőoszlop felé fordult, hogy befejezze
első számú haditudósítását. Fordultában ismerős hajtor
nyot pillantott meg a Só utca szerénynek is alig mondható
forgatagában. Igen, személyesen és teljes életnagyságban,
ö közeledett tűsarkain, helyesebben a nagynéni tűsarkain,
Tuskólábú felé.
- Hogy a fene! ... - dünnyögte felháborodva Tuskó.
Gyorsan a hirdetőoszlop mögé került, és sietve diszkóit,
hogy megmeneküljön a leleplezéstől, sorsára hagyva a bala
toni vitorlásverseny plakátját.
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Boróka Bori tűsarkai vidáman kopogtak, és ügyes kis
lyukakat ütöttek a már kora délelőtt lágyulni kezdő asz
faltba. Azt kopogták, hogy gazdájuknak - természetesen
Borinak, és nem Lonci néninek - megvan már a terve, és
a háta se fáj már olyan nagyon, mint ahogy Birié fájt
tegnap este.
Rögtön észrevette Tuskólábút a hirdetőoszlopnál. Sietve
indult feléje. Aztán észbe kapott, és lelassította lépteit, hogy
Tuskólábúnak ideje legyen kereket oldani. Szép kényelme
sen andalgott, majdnem súrolta andalgás közben a hirdető
oszlopot. S mivel ugyanolyan éles szeme volt, mint Birinek,
még csak meg se kellett állnia, amúgy mentében is el tudta
olvasni Tuskólábú első számú hadijelentését:
Óvakodj Glatyitól, mert
Ennyi volt az egész. Bármily éles volt a szeme, nem
akart hinni neki.
Ki az a Glatyi? Mi az a Glatyi? Hol az a Glatyi? Miért
kell tőle óvakodni? Hogy kell tőle óvakodni?
E fontos kérdések egyikére se adott feleletet a balatoni
vitorlásverseny plakátja.

3-

Csöpi vitte a szót. Túlméretezett karja fenyegetően lenge
dezett, mutatóujja egyszerre három orr alatt hadonászott.
- ... de megmondom, aki elköpi magát, azt kinyiffantom. Egy szót se senkinek. Borinak se.
- Én mondom, csuda hecc lesz! - lelkesedett Karesz, és
Boróka Biri padja felé kacsintott, amelyen most egy széles
vállú, csokoládébarnára sült fiú üldögélt, egy sportszatyor
társaságában, és teljesen elmerült egy vastag könyv olvasá79

sában. - Csuda hecc lesz - ismételte meg lelkesen. - Ala
posan pofára ejtjük a kicsikét.
Tuskólábút elborította a felháborodás hulláma. Fuldo
kolt saját dühében. A forma és a tartalom egyaránt végső
kig ingerelte. Egy pillanatra teljesen megfeledkezett min
denről, még arról is, hogy jómaga ugyancsak ellenségesen
nyilatkozott nemrég Biriről, s általában ugyanazokat a szakkifejezéseket alkalmazta, mint Csöpi és Karesz.
A következő pillanatban eszébe ötlött Biri figyelmezteté
se, hogy üvöltsön együtt a Jázmin téri farkasokkal, mert
ha észreveszik, hogy hozzá húz, rögtön kiteszik a galeriből.
Akkor pedig fuccs a titkos jelentéseknek, és lőttek védel
mező szándékának. Ezért gyorsan elvigyorodott, oly kény
szeredetten, hogy valamennyi arcizma rozsdásan megcsikordult, és harsányan hahotázta:
- Hahaha, hahaha, a végén pedig majd jól körülröhög
jük a gyagyást!
Mokány szeméből mintha rosszallás villant volna feléje.
Talán bizony kevesli a körülröhögést? Micsoda utolsó frá
ter. De ha azt hiszi, hogy ő, Tuskólábú begatyázik holmi
szemvillogtatásoktól, akkor nagyon téved. Azért is vissza
néz rá, belebámul a képébe, hadd lássa, kivel van dolga.
No, ugye, az a nyamvadt nem állja a tekintetét, elfordul,
és úgy mondja, de minden lelkesedés nélkül:
- Szenzi ötlet, srácok, irtó mokány lesz. Képzeljétek
csak . . .
Képzelték. És kiáltozva igyekeztek túllicitálni egymást.
Hogy az odamegy majd hozzá olyan szcmforgatással, mint
egy ájtatos kabóca. Hogy a kis hülye beszopja majd a dol
got. Hogy randit beszél meg vele. Hogy a fej váratlanul
megbetegszik, lábtífuszt kap, és más megy el helyette a
randira. Hogy akkor azután . . .
Itt tartottak, amikor Boróka Bori ellenállhatatlan mo
sollyal belejtett a térre.
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Hirtelen elhallgattak.
Csöpi a széles vállú fiú felé pillantott. A fej most is ott
ült a pádon, olvasmányába merülve. Csak az volt a külö
nös - ámbár lehetséges, hogy Csöpi teljesen rendjén levő
nek tartotta -, hogy még mindig ugyanarra a lapra meredt,
egyetlenegyet se fordított, amióta ott üldögélt a pádon a
sportszatyor társaságában. Ha egyetlen lapot ilyen hosszan
tanulmányoz, mennyi időre lesz szüksége az egész vaskos
kötet kiolvasásához?
Boróka Bori, akinek szeme ugyanolyan éles volt, mint
Birié, azonnal észrevette az arcokon tükröződő csalódást.
Viszont az észjárása sokkal csavarosabb volt Biriénél, ezért
úgy tett, mintha semmit se vett volna észre.
- Sziasztok, srácok, képzeljétek, akkorát szunyáltam
hogy majd bediliztem.
- Szia, lány - üdvözölte Csöpi.
- Remélem, nem sokat vártatok rám?
- Á, dehogy, semmi esetre - biztosította Tuskólábú.
- Tulajdonképpen nem is rád vártunk, hanem Birire.
Karesz csak akkor kapott észbe, amikor már elszólta ma
gát. Szerette volna visszaszívni, de nem lehetett.
- Kareszkám, ez fájt.
Bori olyan pillantást küldött, alulról fölfelé pislantva
Karesz felé, hogy annak még a talpa is elvörösödött.
- Remélem, ti azért örültök nekem? Mert ha nem, én
el is mehetek.
Körülhordozta tekintetét. Nem tudni, hogyan csinálta, de
tény, hogy ettől a pillantástól Csöpi fülei fáklyaként kezd
tek lángolni feje két oldalán. Mokány homlokán kövér verejtékcsöppek gördültek alá, és Tuskólábú teljesen elgyön
gült, meg kellett kapaszkodnia a padtámlában, hogy le ne
szédüljön. Pedig ő ki nem állhatta Borit, ő Birihez szegődött
életre-halálra. És mégis!
Közben Mokány, Csöpi gyöngéd oldalba figyelmezteté81

sénck hatására, némi gondolatfélét kapart össze a fejében,
és magyarázkodni kezdett. Hogy ők tulajdonképpen csak
azért várták Birit, mert úgy gondolták, hogy most már
nyugodtan le mer jönni a térre, hiszen Bori védelme alatt
áll, és esetleg együtt jönnek ketten, igazán szeretnék őket
együtt látni . . .
„Még csak az kellene!” - riadt meg Boróka Bori. S hogy
az együttes megjelenésének még a lehetőségét is kizárja,
ellentmondást nem tűrő hangon kiáltotta:
- Én? Vele? Soha! Megvédem, ha muszáj, és azzal kész.
Nem tűröm, hogy a sarkamban járjon. Vagy ő, vagy én.
Ahol én vagyok, ott nem lehet ő. És ahol ő van, oda nem
megyek én. Ezt vegyétek tudomásul. Ma is megmondtam
neki kerek perec: én megyek délelőtt, te mehetsz délután.
De amíg én a téren vagyok, oda ne merd dugni azt a tömpe
orrodat.
- Nem is tömpe! - tiltakozott Tuskólábú. Majd észbe
kapva javított: - Egészen olyan, mint a tiéd. - És magá
ban hozzátette: „De azért nekem mégis az övé tetszik job
ban.”
- Az orrotok hasonlít. De a szemed egészen más mondta Mokány.
- Ha szájharmonikázni tudnám a különbséget - szellemeskedett Karesz.
- Elég! Torkig vagyok vele! - vágta el a vitát Bori. Még itt is csak róla beszéltek. Nem elég, hogy otthon foly
ton róla hallok, mert mindig ő a példakép?!
- Majd elmegy a kedve a példamutatástól! - rikkantot
ta Karesz.
Bori lemondóan legyintett.
- Annak ugyan soha, akkor rosszul ismeritek. De mond
tam már, hogy le van ejtve. Nem igaz?
De mennyire igaz volt. Az egész galeri kórusban harsog
ta, Boróka Bori vezényletével:
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- Le! van! ejt! ve! Le! van! ejt! ve!
Bori leintette az üvöltő kórust, és a padtámlára telepe
dett. Rágyújtott egy összenyomorgatott cigarettára, amit
csibésznadrágja zsebéből halászott elő. Mielőtt kifújhatta
volna a füstöt, heves köhögőroham rázta meg.
- Na . . . nagyon . . . gyenge ... - hápogta. - A gyenge
cigitől mindig köhögök.
- Én is - bólintott Csöpi.
A következő füstadagot sikerült baj nélkül kifújnia.
- Srácok, haláli jó tippem van. Sulikezdet előtt rendez
zünk egy állati klassz bulit. Mit szóltok?
- Bulit? Aha - bólogatott Csöpi, mint aki nem képes
még felfogni az ötlet zsenialitását.
Karesz esze fürgébben járt. A könyvébe merült széles
vállú fiúra pillantott (az még mindig ugyanarra a lapra
meredt), és fellelkesedett, vagy ahogy ő fogalmazta volna:
begerjedt.
- Óriási ötlet. Ez kell nekünk!
- Jelmezes bulit - kerekített a javaslaton Bori.
- Ne is folytasd! Istenien közepes - humorizált Mokány.
- Csak azt kell eldönteni, hogy mikor és hol rendezzük
- mondta Bori. - Nálunk nem lehet.
- Bízd ide - nyugtatta meg Csöpi. - Majd a galeri in
tézkedik. Jelmezes buli, magnó is kell meg minden. Meg
lesz.
- Akkor jó - örvendezett Bori. - Én hozom a sütemé
nyeket.
- Te ahhoz is értesz? - ámult el Karesz.
- Csak nem képzeled, hogy ilyesmivel foglalkozom?
Majd Biri megsüti. Ilyesmire egész használható. Srácok, ki
jön hintázni?
- Én, én! Boricska, én!
Természetesen Pupák úr jelentkezett elsőnek. Már jó ideje
ott bóklászott a pad körül, és igyekezett felhívni magára
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Boróka Bori figyelmét, de mindeddig hasztalan. Most meg
ragadta a kínálkozó alkalmat. Azonkívül megragadta Bori
kezét is. Vesztére tette, mert abban még mindig ott füstölgött a megnyomorgatott cigaretta. Szegény kis Pupák úr
feljajdult, és a szájába kapta meglehetősen kétes tisztaságú
mancsocskáját.
Bori akkorát sikoltott, hogy az Birinek is becsületére vált
volna. Nagy ívben elhajította a csikket, leugrott a padtámláról, és Pupák úr elé guggolt.
- Fáj? Bibis? - Aztán váratlan fordulattal hátba vágta
a kicsit, és rákiáltott: - Csak semmi cirkusz! Katonadolog.
Ebcsont beforr!
Pupák úr kihúzta a kezét a szájából, és könnyekkel a
hangjában, férfiasán visszhangozta:
- Ebcsont beforr, gyere hintázni, Boricska!
Okosabban tette volna, ha a sivatagi számumot vagy a
különböző ciklonok valamelyikét, úgymint a hurrikánt, a
tájfunt vagy az Indiai-óceánon grasszáló mauritiusi orkánt
hívja hintázni.
Mert fél egykor, amikor Boróka Bori észbe kapott, hogy
a legfőbb ideje hazasöpörnie, a földre rajzolt iskolák felismerhetetlenül össze voltak taposva, a homokozó betonvá
lyúja helyén sárteknő terpeszkedett - ugyanis homokvárat
akartak építeni, de mire a szükséges vízmennyiséget odahordták, ráuntak -, az egész tér felett sűrű porfelhő lebe
gett, s a különböző pockok és nővérek a tűzfal tövéből néz
ték a tombolást.
Boróka Bori éppen a tűzfal legmagasabb pontja felé
szárnyalt a kétségbeesett nyikorgással lengő hintán. A ga
leri egyesült erővel röpítette. A legbuzgóbban természete
sen Pupák úr.
- Végállomás, kiszállni! - kiáltotta Bori.
A galeri még egy utolsót lendített rajta.
Halk csattanás hallatszott. A hinta felfüggesztő karikája
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elpattant. Bori oldalt billent. De ügyesen megkapaszkodott
az épen maradt láncban, és sikeres kényszerleszállást haj
tott végre.
- Futok haza, holnap találkozunk, szia, srácok!
- Elkísérünk - ajánlkozott Csöpi.
- Még csak az kellene! Biri rögtön beköpné, hogy vele
tek járok, és irtóra szorulnék.
Mielőtt bárki válaszolhatott volna, elrohant, faképnél
hagyva a galerit, Pupák urat, a könyvébe mélyedő széles
vállú fiút és az egész romokban heverő Jázmin teret.
Lóhalálában vágtatott haza, s a ház kapujában kis híján
elsodorta Bircsák nénit, a házfelügyelőt, aki éppen a lifthez
vánszorgott szenvedő képpel, mert a postás kicsengette.
Bircsák nénit nem érte aznap semmi katasztrofális baj, ez
volt a normális állapota, akkor is szenvedő képpel vánszor
gott, amikor elment, hogy hármas találatáért felvegye a
lottónyereményt. Ügy vélte, hogy a szenvedő arckifejezés
és a megtört vánszorgás nagyon művelt dolog, a lakótársak
ebből észrevehetik, hogy őneki lelki élete, sőt valóságos lel
kiállapota van.
Biri hangos „csókolom”-mal köszöntötte. Bircsák néni
nem felelt, csak hosszasan és gyanakodva bámult utána,
amint felrohant a második emeletre. Még a fejét is meg
csóválta, ami pedig igen nagy lelkierőt követelő, megeről
tető testmozgás, különösen ebben a tespesztő melegben. A
fejcsóválást csak akkor szüntette be, amikor a postás türel
metlenkedni kezdett a lift miatt.

4Kora délután Boróka Biri némi késéssel jelent meg a Jáz
min téren, hóna alatt egy sötétbordó kötésű Jókaival,
ugyanazzal, amelyben az Istenhegyi székely leány című el85

beszélés is található. Biti most már napok óta alig olvasott
egyebet, mint ezt az elbeszélést, mintha minden szavában
titkos értelmet keresett volna.
Az utca túloldaláról átkémlelt. Talán azt nézte, nincs-e
ott ikernővére, Boróka Bori, a Jázmin téri galeri tisztelet
beli tagja. Nem volt ott, ellenben a galeri teljes létszámban
ott ücsörgött a padtámlán, és ugyancsak jelen volt az a bi
zonyos széles vállú fiú is. Ha Boróka Biri délelőtt is ott
járt volna a Jázmin téren, akkor megállapíthatta volna,
hogy azóta mindössze csak a sportszatyor helyzete változott.
Míg délelőtt a fiú bal oldalán pihent, most a jobb oldalán
helyezkedett el. De ami a vastag könyvet illeti, minden jel
arra mutatott, hogy az változatlanul ugyanazon a lapon volt
nyitva, mint délelőtt.
A késés és a kémlelődés szoros összefüggésben állott egy
mással.
Biri már jó ideje elindult hazulról. Egyenesen a hirdető
oszlop felé vette útját, abban a reményben, hogy megleli a
„mert” folytatását. Ahelyett egészen mást lelt ott: egy neki
buzdult napkeltére emlékeztető Mokányt, aki pont a hir
detőoszlop tövében tette közszemlére ingeinek legremekebbikét.
Ö egy kapualjba húzódva várta, hogy Mokány elindul
jon, s körmenetben hordozza meg nyári pompáját a Belvá
ros más tájain is. De hasztalan várt, mert Mokány nem
mozdult. Odacövekelte magát a hirdetőoszlop tövébe, és
szemmel láthatóan várakozott valakire vagy valamire.
Boróka Biri agyán átvillant a gondolat, hogy talán ép
penséggel őrá vár. Magánszorgalomból. De magatartása
nem árult el semmiféle vérszomjat vagy harciasságot. In
kább izgatottnak és bizonytalannak látszott. Alighanem kis
lány van a dologban . . .
Boróka Biri türelmetlenül sürgette magában az ismeret
len Ducit vagy Macát, hogy jöjjön már, és vigye magával
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ezt a mamlasz Mokányt. De a kislány szívtelenül várakoz
tatta lovagját (és Birit). Sőt mi több, egyáltalában el se
jött a találkára. Ez több mint harmincpercnyi rostokolás
után derült ki, amikor Mokány lemondóan vállat vont, s
elbaktatott a tér iránt.
Boróka Biri odarohant a vitorlásplakáthoz. És elolvasta
rajta Tuskólábú üzenetét:
Óvakodj Glatyitól, mert
Ennyi állt ott, és semmi több.
Mégpedig azért, mert Biri és Mokány türelemjátékának
is volt előzménye.
Ugyancsak türelemjáték, amelyben Mokány és Tuskólábú
vett részt.
Mikor Tuskólábú, markában az ugrásra kész ceruzával,
a plakáthoz érkezett, már ott találta Mokányt. Tuskólábú
elrejtőzött egy parkoló autó mögött, és összes trükkjét ki
próbálta. Vészfüttyöket hallatott, mintha ellenséges galeri
közeledne; apró kavicsokat haj igáit, amelyek nagyot koppantak az üreges hirdetőoszlopon, az egyik éppenséggel Mo
kány üreges fején koppant, de minden eredmény nélkül.
Végül Tuskólábú dolgavégezetlenül távozott, mert nem
akarta lekésni védence, Boróka Biri érkezését.
Ennyi előzmény után lépett Biri a Jázmin tér ingoványos
talajára.
Nem lehet mondani, hogy gyanútlanul lépett volna. De a
gyanú egyáltalában nem látszott meg rajta. Mindössze kissé
szorongva és habozva lépkedett a rablólovagok padfészke
felé.
Amikor a pad elé ért, Csöpi akkorát ordított, hogy az
még saját magát is meglepte:
- Stopálj!
A csatakiáltásra a széles vállú fiú is felütötte a fejét, pe-
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dig mindeddig oda se hederített arra, ami a Jázmin téren
történt.
Az ordítás nem puszta ordítás volt, hanem egyúttal jel is.
A banda kirontott a sasfészekből, vagyis leugrált a padtámláról, és fenyegetően körülfogta Boróka Birit.
A széles vállú fiú erre letette kezéből a vastag könyvet,
félbeszakítva annak a bizonyos egyetlen lapnak folytatóla
gos tanulmányozását, és érdeklődve figyelte a fejleménye
ket.
Továbbá a fejlemények áldozatát.
Egy lányt látott, egyszerű és kissé túlságosan hosszú ró
zsaszín kartonruhában, aki még a rekkenő hőségben is vala
mi fakózöld, agyonmosott kendővel kötötte le a haját, s
barna lábszára alul sárga zokniban és barna gyerekszandál
ban végződött. Teljes egészében érdektelen jelenség volt,
legfeljebb a szemében lehetett valamit felfedezni, amint
néma könyörgéssel a bandára emelte. De a bandát egy
cseppet se hatotta meg az esdeklő tekintet.
Csöpi az öklét rázta Biri orra alatt, amely oly nagyon ha
sonlított Bori orrához.
Karesz szétterpesztett lábakkal tornyosult fel előtte.
Mokány és Tuskólábú a menekülés útját zárta el.
A széles vállú fiúról kiderült, hogy nincs odanőve a pád
hoz. Felkelt, és kezét zsebre vágva, kényelmes léptekkel el
indult.
- Már megint itt rontod a levegőt, mi? - vicsorgott
Csöpi.
- Vedd tudomásul, hogy lemondunk a jelenlétedről közölte Karesz.
Biri nagy erőfeszítéseket tett. Nem lehetett biztosan meg
állapítani, hogy azért-e, hogy visszatartsa a könnyeit, vagy
éppen ellenkezőleg, azért-e, hogy néhány könnycseppel te
gye meghatóbbá a tekintetét. Szeme mindenesetre nedve
sen csillogott, amikor halkan rebegte:
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- Fiúk . . . kérlek ... ne bántsatok . . . azt ígértétek . . .
én igazán . . .
- Te igazán egy nyamvadt spicli vagy - szögezte le
Karesz. - És annyit mondunk, hogy lógás, de sürgősen,
mert. . .
Négy kemény kéz markolta meg Boróka Biri két karját.
A széles vállú fiú ebben a pillanatban ért oda.
- De srácok! Négyen egy lány ellen?!
- Tisztulj innen, mert kinyitjuk a pofonosládát - vetette
oda Tuskólábú.
A fiú végignézett a galerin. Más talán Mokányt válasz
totta volna, mert szemmel láthatólag ő volt a legványadtabb. De nem úgy a buzgó olvasó. Ö Csöpi kezét ragadta
meg, egyetlen mozdulattal hátracsavarta, miközben tökéle
tesen fésült hajának egyetlen szála se rezzent. Csöpi felkiál
tott, és lassan fél térdre ereszkedett Biri előtt.
A széles vállú fiú ekkor elengedte a kezét, villámgyors
mozdulattal mellbe vágta Tuskólábút és Mokányt, míg Karesznak a tyúkszemére taposott. Mindez olyan precizitással
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és gyorsasággal zajlott le, mint egy ponyvaregényben. A
legharcosabb prérihős se csinálhatta volna különbül valame
lyik vadnyugati városka bárjában.
Még mielőtt a meglepett galeri magához térhetett volna,
az ismeretlen karon fogta Boróka Birit, és erélyesen mu
tatott előre.
- Parancsolj, kérlek.
Védencét odavezette a pádhoz, amelyen kinyitva hevert
a vaskos könyv - Dumas: A három testőr.
- Köszönöm - rebegte Biri. - Igazán szép volt tőled.
De meg fognak verni. Ezek borzasztó alakok.
- Én sokkal borzasztóbb vagyok - biztosította védelme
zője. - Engedd meg, hogy bemutatkozzam. Glatter Frigyes
vagyok.
- örvendek. Boróka Biri a nevem. Látom, te is szeretsz
olvasni.
- Nagyon. Csakis. Két szenvedélyem van. Az olvasás
és a bokszolás. Rendszeresen edzek, és szabad időmben ál
landóan olvasok. De téged ez biztosan nem érdekel.
- Dehogynem! - lelkendezett Biri. - Főleg az olvasás.
Az ökölvívás . . . hát azt hiszem, az egy kicsit durva sport.
- Inkább férfias - javította ki Glatter. - És nagyon
hasznos. Amint a mellékelt ábra mutatja. De úgy látom,
téged már várnak.
Csakugyan, a fél Jázmin tér ott csoportosult, némi távol
ságra a pádtól.
A lányok integettek feléje, és elismerően mosolyogtak rá.
Csak egyvalaki fordított neki tüntetőén hátat: Pupák úr. Ez
a hát kihívóan szolidaritást vállalt a megalázott galerival és
a távollevő Boróka Borival.
Boróka Biri felkelt a pádról. Kezét nyújtotta.
- Köszönöm a védelmet, Glatter.
- Szívesen. De kérlek, szólíts Glatyinak. A barátaim így
hívnak.
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A kis barna kéz megrezzent a markában. Glatyi tökéle
tesen félreértette. Jelentőségteljesen megszorította, és gaz
dájára mosolygott, biztatóan és hódítóan. Biri visszamosolygott rá. Szerényen, hálásan és valahogy olyan furcsán. Ha
Bori mosolygott volna így, a galeri azt mondta volna rá,
hogy fölényesen. De Biriből teljességgel hiányzott a fölény.
Glatyi visszaült a padra, és belemerült A három testőrbe.
Biri a barátnőihez lépett, és fogadta a gratulációkat. Rög
tön nagy játékba fogtak, mert az iskolákat közben sikerült
helyreállítani, és a betonvályúban is kiszáradt a sárrá gyúrt
homok. Csak a hinta lógott csüggedten a fél szárán. Biri
megkérdezte, mi történt a hintával.
Barátnőinek több se kellett. Egymással versengve mesél
ték ikernővére rémtetteit, a banda garázdálkodását, és sötét
színekkel ecsetelték a Jázmin téren uralkodó állapotokat.
- Bár olyan srácok járnának ide, mint ez - intett Vili a
könyvbe merülő Glatyi felé.
- Ismered? - kérdezte Biri.
- Ma láttam először.
- Azt mondta, hogy Glatter a neve. De a barátai csak
Glatyinak hívják.
- Még sohase hallottam a nevét - közölte Vili. - De
az egyszer biztos, hogy rendes tag. És milyen jóképű.
Egyedül Pupák úr volt más véleményen. Ellenvéleményét
nem is rejtette véka alá. Egy óvatlan pillanatban odaset
tenkedett az elmerülten olvasó Glatyihoz, és leköpte. Azaz
csak akarta, de a lövedék nem ért célba.
Az elmerülten olvasó Glatyi villámgyorsan lecsapott rá,
és nyakon csípte.
- Ezt még sokat kell gyakorolni, öcsi.
Nevetve Pupák úr fenekére vert, és útjára bocsátotta.
Pupák úr mélységesen megalázva elbaktatott. Vili pedig
elragadtatott pillantásokat vetett Glatyi felé, aki nem bán
talmazta az öcsikéjét, pedig megérdemelte volna.
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Miután Biri mindenről értesült, és amellett jól kirohan
gálta magát, letelepedett Glatyi mellé, és ő is olvasmányá
ba merült. Újból és ki tudja, hányadszor az Istenhegyi szé
kely lányt tanulmányozta. Közben a bőrén érezte, hogy
Glatyi időnként fél szemmel kutatva végigmustrálja.
Úgy hat óra tájban becsukta a könyvét. Kezet nyújtott
Glatyinak, aki még mindig elmerülve olvasott.
- Szervusz, én megyek. És még egyszer köszönöm.
- Okosabb lesz, ha elkísérlek - mondta Glatyi.
Biri nem ellenkezett, mert a galeri ott kuporgott az őrto
ronyban. Amint elhaladtak a fellegvár előtt, a rablólova
gok dühös és gúnyos megjegyzések mérgezett nyilait lődözték feléjük:
- Két bolond egy pár.
- Mondjátok, jó hülyének lenni?
- A Jázmin téri Rómeó és Júlia!
- Áldásom rátok!
Biri lehajtotta a fejét, és alighanem mélyen elpirult az
arcát eltakaró fejkendő alatt.
Glatyi megszorította a kezét, és azt tanácsolta, hogy oda
se hederitsen ezekre az éretlen és műveletlen suhancokra.
Hja, ilyen az élet - magyarázta komoly képpel, mint egy
igazi felnőtt -, tele van keserűséggel s meg nem értéssel, de
az irodalom mindig menedéket nyújt a durva valóság tá
madásai ellen. A remekművekben vigasztalást talál az, aki
csalódott az életben, és belefáradt a küzdelembe, ö is min
dig a könyvekhez menekül, ha úgy érzi, hogy már nem bírja
tovább a csalódásokat és megpróbáltatásokat. . .
Boróka Biri lehajtott fejjel hallgatta Glatyi duruzsoló
szavait. És közben azon törte a fejét, hogy hol olvashatta
Glatyi ezeket a világfájdalmas közhelyeket, amelyekből
nem bölcsesség áradt, hanem por, olyan ócskák és elavultak
voltak.
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Fcl-alá sétáltak a Bástya utcában. Glatyi beszélt, Biri
pedig időnként egy-egy igennel lendítette tovább a fejtege
téseket. Aztán Glatyi hirtelen elhallgatott, mint egy lejárt
gramofonlemez.
- És milyen igazad van - emelte rá rajongó tekintetét
Biri.
- Ugye? Majd holnap folytatjuk. Rám mindig számít
hatsz. Szervusz.
Jelentőségteljesen megszorította Boróka Biri kezét, és el
pályázott.
5Boróka Biri hazafelé indult.
Alig tett néhány lépést, futó lábak zaját hallotta a háta
mögött. Megfordult. Mokány loholt utána.
Mokány némileg keszeg volt, míg Boróka Biri csupa
izom.
De Mokány férfi volt, míg Biri csak egy védtelen nő.
Éppen ezért Biri csak egy pillanatig habozott, hogy be
várja-e Mokányt, néhány erélyes nyakleves vagy még eré
lyesebb ökölcsapás erejéig, azután döntött. Nyakába szedte
a lábát, és futásnak eredt.
- Állj meg! Biri! Megállj!
Mokány ordított a háta mögött. Már-már a lihegését is
hallani vélte. Minden erejét megfeszítette, és fokozta az ira
mot. Közben azért hátrapislantott.
Mokány hadonászott, fenyegetően integetett feléje, és a
futástól elfulladó hangon hörögte:
- Megállj! Hülye! Megállj már! . . .
Látszott rajta, hogy a végsőkig el van szánva. Csodála
tos pompájú inge lobogott, a haja csapzottan a homlokába
hullott, arca veres volt a haragtól és az erőfeszítéstől.
Boróka Biri most már komolyan megrémült. Ez az esze93

veszett alak, úgy látszik, teljesen megőrült. Talán már a szá
ja is habzik. Pofonnal itt már nem megy semmire. Legfel
jebb a hideg víz segítene. Az állítólag lecsillapítja a dühöngőket. De honnan vegyen futás közben hideg vizet?
Minden erejét megfeszítve száguldott. Mármiár arra gon
dolt, hogy hazamenekül, nem bánva, hogy ezzel elárulja a
lakását, és kiszolgáltatja magát a galerinak, hiszen akkor
könnyűszerrel megtudhatják az igazat . . . De erre nem ke
rült sor.
Mokány már-már beérte. Már közvetlen közelből hallotta
vad fújtatását és lihegő fenyegetését:
- Állj meg, te hülye! Megállj!
Érezte, hogy elveszett. És ekkor felháborodott kiáltás
harsant:
- Te csibész! Micsoda huligántempó ez!
A tehetetlenségi nyomaték - amiről fizikában tanult továbbsodorta Birit. Amikor futása lelassúdott és hátrané
zett, azt látta, hogy Mokány egy öles termetű férfi kezei
közt vergődik. Boróka Biri fellélegzett, és kezét dobogó szí
vére szorítva hazairamodott.
Otthon valami megnevezhetetlen rémület és kétségbe
esés tört ki belőle. A díványra vetette magát, és keservesen
zokogni kezdett. Lonci néni hiába faggatta, csak egyetlen
szót tadott kihúzni belőle, azt ismételgette sírva, hüppögve,
szipogva:
- Abbahagyom, jaj, abbahagyom, abba-ha-hagyo-hom.
S ezalatt Mokány az öles termetű férfi kezei között ver
gődve magyarázkodott:
- Tessék elengedni, én nem akartam semmi rosszat.
- Még hazudsz is, te ördögfióka - dörmögte a férfi
mély hangon. - Láttam, hogy üldözted azt a kislányt. Meg
akartad verni.
- De nem akartam megverni, tessék elhinni. Éppen el
lenkezőleg, azt akartam neki mondani, hogy én vele va94

gyök, és számíthat rám, és ne féljen tőlem. De ő elmene
kült előlem, és nem tudtam neki megmondani, hát azért
üldöztem, hogy megmondjam, hogy én nem üldözöm . . .
És ezalatt a balatoni vitorlásverseny plakátján egy fel
írás hasztalan várta, hogy elolvassák:
„Óvakodj Glatyitól, mert a banda bérelte fel ellened, ő
egy bérglatyi. Vigyázz!!!”

6.
Lonci néni oly nesztelenül indult a reggeli műszakba, hogy
Biri meg se rezzent mély, de egy cseppet se édesded álmá
ban. Pedig Lonci néni még a lecsúszott takaróját is megiga
zította, és zsebkendőjével felitatta az álmában kicsordult
könnyeket az arcáról. Hosszan elnézte a meggyötört kis
lányarcot, és a szemében derűs kis szikrák villantak meg.
Lonci néni ugyanis úgy vélte, hogy ez a csitri Biri biztosan
beleszeretett valami bolond kamaszba, attól kótyagosodott
meg. Az ilyen fruskák életre-halálra szerelmesek, legalább
egy hétig. Aztán képes levelezőlapokat kezdenek gyűjteni,
a legkedvencebb kedvenc összes fellelhető fotográfiájával.
Ez is eltart egy ideig, míg a kedvenc sutba kerül, és valami
más jön, mondjuk, táncőrület vagy rajongás az osztályfőnök
úr iránt, aki olyan, de olyan édes, hogy csuda . . .
így gondolta Lonci néni, és lábujjhegyen elindult a reg
geli műszakba.
Biri meglehetősen későn és még meglehetősebben elkese
redve ébredt. Gyorsan elkészítette a reggelit magának meg
Gyula bácsinak, ímmel-ámmal elcsipegetett öt karéj vajas
kenyeret, mert nem volt semmi étvágya. Aztán leszaladt a
közértbe bevásárolni. Lonci néni a vásárlási jegyzéket és a
pénzt előre kikészítette a konyhaasztalra.
A bevásárlás elszórakoztatta egy kissé. Némileg felvidá95

modva indult haza, jobbjában a hálószatyorral, baljában a
tejeskannával, vigyázva, hogy semmit el ne veszítsen, és
semmit ki ne lötyogtessen. És amikor éppen a legjobban vi
gyázott, pontosan az orra előtt megszólalt egy hang:
- Biri!
Oly rémülten torpant meg, hogy a kannából kiloccsant a
tej, és végigömlött Mokány nadrágján, lecsurgott a térdén,
és befolyt a cipőjébe.
Késő volt menekülni. A végzet ott tornyosult előtte, és
ráadásul mindkét keze foglalt volt, így még egy pofont se
kenhetett le a végzetnek, hogy legalább ennyi elégtétele le
gyen. Lehajtott fejjel várta a fejleményeket, amelyek iránt
egy csöpp illúziót se táplált. A végzet kinyújtotta a jobbját,
s egyetlen szó nélkül egy papírlapot nyújtott feléje.
A papírlapon öklömnyi betűkkel ez állt:
Ne félj tőlem. Én veled vagyok Bori és a banda elleni
Mokány
A madarak dalolni kezdtek, a nap előbújt a komor felle
gek közül, és beragyogta a Kálvin teret, a villanylámpák
vasoszlopai kivirágoztak, az autók körtáncot jártak, és Bo
róka Biri elmosolyodott. Ez a mosoly egyszerre volt hálás
és diadalmas. És egyre diadalmasabbá vált, amint Mokány,
akit szokásos ékesszólása cserbenhagyott, ötölve-hatolva
előadta, hogy nem nézheti tovább a galeri garázdálkodását,
főleg az a hülye Tuskólábú van teljesen megveszve, és az
ikernővére, Bori még uszítja, ő torkig van az egésszel, és a
tetejébe még Glatyit is felbérelték, hogy csavarja el Biri
fejét, aztán majd jól körülröhögik, amikor nem lesz ott a
megbeszélt találkán. Egyszóval ő köszöni szépen, kilép az
egészből . . .
Birinek minden ékesszólására és minden őzikepillantásá
ra szüksége volt, amíg rá tudta venni Mokányt, hogy semmi
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esetre se hagyja ott a bandát, éppen ellenkezőleg, egy ta
podtat se tágítson a barátai mellől („a volt barátaim mel
lől” - szólt közbe Mokány), és minden lépésükről értesítse
őt, Birit. De arról már nem sikerült lebeszélnie, hogy első
sorban Tuskólábút tartsa megfigyelés alatt, mert Mokány
kijelentette, hogy Tuskó egyszerűen megvadult, olyan vé
resszájú, mint egy inkvizítor. Biri azzal csillapította, hogy
amelyik kutya ugat, az nem harap. Mire Mokány azzal vá
gott vissza, hogy Tuskó az a kivételes kutya, amelyik erő
síti a szabályt. így hát abban maradtak, hogy Mokány
megfigyelés alatt tartja a galerit, elsősorban Tuskólábút, és
együtt fog üvölteni a farkasokkal, nehogy észrevegyék raj
ta, hogy ő már bárány.
Mokány örömét és megkönnyebbülését csak ez az utóbbi
feladat rontotta el egy kissé. De ha Biri így kívánta, ő bele
egyezett. És már búcsúzott, hogy a térre iramodjon. Jobb
talpa nedves nyomot hagyott az aszfalton, mert a cipőjé
ből még mindig szivárgott a tej.

7Bircsák néni csüggedten vánszorgott haza az ingatlankezelő
irodájából. Csüggedtsége ugyanúgy, mint vánszorgása, ez
úttal is teljesen független volt az objektív tényéktől, mivel
az említett hivatalban, ahol a házak különböző ügyeit inté
zik, teljes sikerrel járt el a gondjaira bízott lakóépület
ügyes-bajos dolgaiban. Csüggedt vánszorgása, mint egyéb
kor, most is belső meggyőződésből fakadt, annak a lelkiállapotnak a kifejezője volt, hogy: a világ tele van bajjal,
gonddal, vesződséggel, és mind e nyavalyák nagy része házfelügyelők, különösképpen pedig a Királyi Pál utca 39/b
számú ház felügyelőjének vállaira nehezedik.
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Igazán nem lehet csodálni, hogy ebben a lelkiállapotban
nem szentelt különösebb figyelmet annak a serdülő korú
leánynak, aki szemközt robogott vele a kapualjban, olyan
lobogó frisseséggel, mintha egész lényével helyeselné mind
azt, ami a világban történt, történik és történni fog. Ugyan
ezt a lelkendező helyeslést fejezte ki az ajkáról lendülete
sen elröppenő „csókolom!” is.
Aztán Bircsák nénit váratlan elektromos ütés érte. Leg
alábbis úgy megrándult, mint az a békacomb, amely egye
dülálló helyet foglal el a fizika történetében. Szokatlan
fürgeséggel sarkon pördült, és a távozó után bámult.
„De hiszen Selymesék lakója, az a vidéki unokahúg az
előbb már elment. Tulajdon két szememmel láttam. Fejken
dőben, zöld kartonruhában, szandálban ment el. És most
megint elmegy. Hogy mehet el valaki kétszer egymás után?
És nem is hasonlít saját magára. Magas sarkú cipő, csibész
nadrág, tupirozott frizura . . . Vagyis hasonlítani éppenség
gel hasonlít sok mindenben, de legalább annyiban különbö
zik is. Mintha kicserélték volna. Vagy mintha . . .”
Bircsák néni csüggedt lelkében különös gyanú vert fész
ket. Kétszer egymás után megcsóválta a fejét. Eredetileg
háromszor akarta, de visszariadt a túlerőltetéstől. A har
madik fejcsóválás helyett inkább kilesett a kapun.
Csakhogy Selymesék gyanús unokahúga akkor már túl
járt az összes belvárosi árkon és bokron. Elhagyta a hirdetőoszlopot is, amelyen újabb titkos értesítés fogadta:
Mokány egyre gyatiúsabban és alávalóbban viselkedik,
megfigyelés alá helyeztem a tagot, minden lépését ellenőr
zőm. Tus.
Az unokahúgnak egyszerűen sejtelme se volt arról a lel
ki és szellemi megrázkódtatásról, amit a kapualjban előidé98

zett. Ha csak sejti is, bizonyára nem lép a Jázmin tér tikkadt földjére oly diadalmas öntudattal, mint egy új Ko
lumbusz. Amellett még a jobb kezét is úgy ökölbe szorította,
mintha a fél galerit a markában tartaná.

.

8

Míg ezzel szemben Boróka Biri oly szerényen settenkedett
délután a Jázmin tér partjára, mint egy potyautas, aki ed
dig a hajófenéken rejtőzött, s most attól tart, hogy az utol
só pillanatban mégis nyakon csípik. Ö a bal kezét szorította
ökölbe, de nem a fél galerit tartotta a markában, hanem
valami egészen mást.
Megjelenése korántsem volt olyan látványosnak mondha
tó, mint délelőtt Boróka Borié.
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Mindössze Tuskólábú kancsított Mokányra. s kényszere
dett vigyorral jegyezte meg:
- Itt a Hamupipőke.
Mindössze Mokány sandított Tuskólábúra, és műhaho*
tával fűszerezve kijelentette:
- Kezdődik a turbék!
És mindössze Csöpi nyújtotta ki gyanús mozdulattal in
dokolatlanul hosszú lábát.
Ámde Glatyi felfigyelt. Óvatosan a padra helyezte A há
rom testőri, és merően a galerira szegezte a szemét. Mire
Csöpi nyújtózkodni kezdett, a combját veregette, és rosszal
lóan dünnyögte:
- A fene! Egész elzsibbadt a lábam.
S mereven bámulta rakoncátlankodó lábfejét, míg Boró
ka Biri elsomfordált a galeri fellegvára előtt.
Glatyi lelkes ,,helló”-val köszöntötte, meg integetett is,
mintha attól tartana, hogy nem veszik észre az üdvözlők
lelkes tömegében.
Boróka Biri érezte, hogy elpirul.
Egyszerűen nem értette magát. Hiszen tudta, hogy Glatter nem egyéb, mint egy közönséges bérglatyi, ahogy Tuskó
lábú oly találóan jellemezte. Világos, hogy az egész élet
mentési és lovagiassági cécó ki volt tervelve, és elő volt
készítve, mint egy színpadi jelenet. Igaz, hogy Csöpinek
még most is kék a karja azon a helyen, ahol a bérglatyi
megszorította, de ez csak onnan származik, hogy Glatyi
félreértette a realista színjátszás elveit, amelyeket Laura né
ni oly részletesen kifejtett a kőhalombattai színjátszó cso
port próbáin. Biri mindezt tudta. És mégis . . . Közben,
amíg érezte, hogy a pirosság egészen a haja tövéig kúszik,
gondolatban bocsánatot kért a derék Tuskólábútól és a buz
gó Mokánytól, akik alapjában véve egész rendes gyerekek,
és megfigyelés alatt tartják egymást, de nem félrevezetésül,
hanem egész komolyan. És mégse . . .
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Zavarában és szégyenében még jobban elpirult.
Gyorsan odafutott Pupák úrhoz, aki törzshelyén, a ho
mokozóban trónolt, és a kis csepűszőkének meg még egyné
hány hasonló korú bámulójának taktikai és stratégiai elő
adást tartott egy homokozóvödör és néhány homokkupac
segítségével. A vödör volt Boróka Bori, a néhány homok
kupac pedig mindenki más. A Bori-vödör egyszerűen elsö
pört mindenki mást, eltüntette őket a föld színéről, míg vi
szont őt Pupák úrnak becézte, és kéz a kézben sétálni vitte.
A sétából nem lett semmi, mert megérkezett Boróka Biri,
és rákiáltott:
- Szervusz, Pupák I
- Én nem vagyok Pupák - mondta a Pupák.
- Csak Borinak? - kérdezte féltékenyen Biri.
- Csak Boricskának.
- Pedig ezt neked hoztam.
Biri kinyitotta a markát. A tenyerén három, tarka papír
ba csomagolt csokiszelet feküdt.
A kísértés túlságosan erős volt. Pupák úr mégis gyana
kodva méregette a megvesztegetőt.
- Mind a három az enyim?
- Mind a három. Tessék, vedd el.
- És nem kell érte puszit adni?
- Hát... ha nem akarsz.
- Nem is.
Miután ezt ily félreérthetetlenül leszögezte, két maszatos
mancsocskájával egyszerre nyúlt a három csokiszelet után.
A zsákmány kétharmad részét rögtön eltüntette bő klottnadrágja zsebében, csak egyharmadáról kezdte bontogatni
a tarka papírburkot.
Biri titokban abban reménykedett, hogy ez a kis mokány,
ez a sötét tekintetű Pupák úr mégiscsak rámosolyog majd,
vagy elismerő hangon kijelenti, hogy „nagyon finom”. De
Pupák úr jellem volt. A megvesztegetés csak a zsebéig juIOI

tott el, a leikéig nem. Elfogadni hajlandó volt, de megal
kudni nem. Érzelmeit nem bocsátotta áruba még három
csokiszeletért sem.
- Bircsi! Légy szíves, Bircsi!
Glatyi kiáltott. Boróka Birit még soha senki se szólította
Bircsinek. Igaz, hogy Glatyi is csak bérencként tette, de
mégis . . . Anélkül, hogy észrevette volna, mit tesz, hálásan
rámosolygott, és engedett a hívásnak.
- Bircsi, kérlek, nagy problémám van, segíts megoldani.
- Miről van szó, Glatyi?
- Nézd csak, talán te meg tudod mondani . . .
Kinyitotta A három testőrt. A két fej összehajolt a könyv
fölött.
Karesz a padtámlán kuporogva elvigyorodott.
- Fűzi már.
- Most rázza át - állapította meg Tuskólábú, és Mokányra sandított.
Biri a könyvbe bámult, és semmit se értett. Két lap kö
zött, könyvjelzőként, két mozijegy piroslott.
- Van itt egy nagy kérdés - mondta Glatyi.
- Hol? - És még jobban meregette a szemét.
- Hát itt. Talán meg tudsz felelni rá. Az a kérdés, hogy
eljössz-e holnap moziba. A Vörösmartyba, ide az Üllői útra.
Állati jó film megy, a Sivatagi Robinsonok. Szélesvásznú,
színes, szenzi. De már csak holnapra kaptam jegyet.
Biri elszontyolodott.
Milyen kár, hogy ez a Glatyi csak közönséges bérenc.
Igaz, sorba állt a jegyért, meg még pénzt is adott érte . . .
De biztosan nem is ő állt sorba, hanem a galeri, és a pénzt
is a fiúk adták össze. Vajon milyen is lenne, ha egyszer ko
molyan moziba hívná őt, igazánból, csak azért, hogy együtt
menjenek . . . nem pedig azért, mert felbérelték, hogy talál
kára hívja, és azután a vízben hagyja. Hiába, nincs szeren102

cséje a férfiakkal. Glatyi csak színleg kedves hozzá. Pupák
úr meg még színleg sem.
- Mondd, Bircsi, eljössz?
- Elmegyek.
Tulajdonképpen nemet kellett volna mondania. De azzal
mentegette magát önmaga előtt, hogy végig kell játszania a
játékot, ha egyszer elkezdte.

9Szerdán délelőtt Boróka Bori minden előzmény nélkül, tel
jesen váratlanul elvesztette a fejét. Pedig nem történt sem
mi. Illetve, ami történt, az kedves volt, bájos és megható,
elragadtatott mamák szoktak ilyesmit mesélni a fiacskájuk
ról. Hogy: „Képzeld csak, Gizuskám, ez a csöppség mind
össze négyéves, és máris egy kis lovag. Három szelet csoko
ládét kapott ajándékba, és az egyiket eltette az ideáljának
egy tizennégy éves nagylánynak, akárcsak valami gaval
lér . . .” Gizuska ilyenkor összecsapja a kezét, és elragadtat
va felkiált: „Még ilyet, hát nem ennivalók ezek a köly
kök?”
Boróka Bori azonban nem csapta össze a kezét, és nem
kiáltott fel elragadtatva, amikor Pupák úr barna mancsocskájában megpillantotta azt a csokiszeletet, amit előző nap
Boróka Biri úgy adott neki, hogy cserébe még egy kedves
mosolyt se kapott. Ezzel a csokiszelettel várt rá a megvesz
tegethetetlen Pupák úr a Jázmin tér bejáratánál. És Boróka
Bori ahelyett, hogy megköszönte és visszaadta volna - mert
Pupák úr titokban azt remélte, hogy nem fogadja majd el,
illetve elfogadja, de visszaadja, mert Boricska már majd
nem felnőtt, és a felnőtteknek nincs olyan nagy szükségük
a csokiszeletekre, mint a kisgyerekeknek -, ahelyett Borics103

ka kikapta a kezéből a lovagi ajándékot, kikapta, és szik
rázó szemekkel elhajította, egyenesen a kocsiútra.
Ilyenkor mindig akad egy teherautó, amely éppen arra
robog. Ezúttal is akadt. És a következő pillanatban a csoki
szelet barna péppé mázolva került ki a teherautó kerekei
alól.
Pupák úr keservesen elbőgte magát. Boróka Bori pedig
most már teljesen elveszítette a fejét. Ráripakodott, a fe
nekére vágott, majd utána szaladt, összevissza csókolta,
amit pedig Pupák úr még a popsira verésnél is jobban utált.
Azután a galerira támadt, hogy hülyék és mulyák, mért nem
ugrottak a csokiszelet után, mért bámulták maflán, amint a
teherautó keresztülgázol rajta?!
Vili a bőgésre odarohant, és hősiesen a kisöccse védelmé
re kelt. Bori pedig nekiesett, és a sebtiben lerántott cipőjé
nek a sarkával akarta móresre tanítani.
Karesz csak röhögött a csatajeleneten, különben is elszámolnivalója volt éppen Vilivel, aki befújta otthon, így hát
egy cseppet se bánta volna, ha Bori helybenhagyja. De Csöpi közbevetette magát, és szétválasztotta a küzdő feleket.
De Borit nem lehetett észre téríteni. Azzal folytatta a ga
rázdálkodást, hogy a homokozóban játszó apróságokat ka
vicsokkal bombázta, majd eltulajdonított egy robogót, fel
pattant rá, és keresztül-kasul rohangált a téren, mindenkit
elgázolással fenyegetve. A halálra rémült Jázmin téri gye
rekek a málnafagyiaknak maszkírozott tűzfal tövében szo
rongva, rémülten figyelték. Riadt szívükben nagy elhatáro
zás érlelődött: holnaptól kezdve a Károlyi-kertbe járnak.
Mert ez a Boróka Bori egymaga rosszabb, mint az egész
galeri.
A banda természetesen mindenütt a nyomában vágtatott,
vad üvöltéssel igyekezve fokozni a hatást. Igyekezetük tel
jes sikerrel jár. Egészen addig, amíg az ámokfutó rolleros
egyenesen nekiszáguldott a hinta vasoszlopának. Csöpi az
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utolsó pillanatban nyújtotta ki valószínűtlenül hosszú karját.
Sikerült elkapnia, mielőtt a végzetes összeütközés bekövet
kezett volna.
Boróka Bori leugrott a rollerról, toporzékolni kezdett,
majd - legnagyobb meglepetésre - vad sírásban tört ki.
Aztán bőgve elrohant.
- Bezsongott! - állapította meg Tuskólábú.
- Aha - bólogatott Csöpi.
- Biztosan megint a Biri tolt ki vele - vélte Karesz, a
női lélek nagy ismerője. - Attól szoktak a lányok hisztizni.
Tudjátok mit? Délután, ha lejön a penészvirág, egy kicsit
megtáncoltatjuk majd.
- Ellátjuk a baját, hogy megemlegeti - vigyorgott Tus
kólábú.
- De mi lesz Glatyival? - aggodalmaskodott Mokány.
- Nem tud semmiről, és még képes megvédeni.
- Mi lenne? - fölényeskedett Karesz. - Glatyi ma nem
jön. Mozijegye van a Vörösmartyba, a Sivatagi Robinsonok
hoz.
- Akkor irtó mokány - örvendezett Mokány. - Délután
nyugodtan megleshetjük a Hamupipőkét.
De hiába lesték. Boróka Biri őhamupipőkesége aznap
délután elkerülte a Jázmin teret.
Egyrészt azért, mert moziba menet, kizárólag megszokás
ból, megtekintette a vitorlás plakátot, és a következő üze
netet találta rajta:
Ne gyere a térre. Mokány és Karesz merényletet tervez
nek. Vigyázz! Tus!!!
Alig böngészte ki a sebtiben odavetett üzenetet, amikor a
hirdetőoszlop mögül előpattant Mokány. Karon ragadta,
és a fülébe suttogta:
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- Ne gyere ki a térre! Tuskólábú és Karesz el akarják
látni a bajodat. Rohanok, hogy megfigyeljem őket. Szia!
És már ott se volt.
Boróka Biri szép kényelmesen elindult az Üllői út felé.
Minek is sietne, hiszen Glatter, a bérglatyi úgyse lesz ott a
randevún, ezt ketten is elárulták. Úgy tervezte, hogy útköz
ben némi kárpótlásul elszopogat egy kétforintos fagyit. De
Biri tervez, Csöpi végez, minek következtében a kétforintos
fagylaltból semmi se lett. Csöpi a Kecskeméti utca sarkán
állt, és elképesztően hosszú nyakát a magasba nyújtva, úgy
nézett el a fejek fölött, mint a tengeralattjáró periszkópja a
hullámok felett. Egy ilyen periszkóp rengeteg előnnyel jár,
de van egy hátránya is, az, hogy elárulja a tengeralattjáró
hollétét. Biri is észrevette Csöpit, de biztonságban érezte
magát a forgalmas utcán, tehát nyugodtan tartott feléje.
Csöpi elébe állt. Mondani akart valamit, ez nem kétsé
ges, mert kinyitotta a száját. De némi időbe tellett, amíg
be is tudta csukni, hogy kimondja:
- Aha.
Egyszerűen alig ismert rá a Hamupipőkére. Nem tudta
megállapítani, hogy mit művelt magával, hogy talán a pi
ros kendő alól kibukkanó hajfürtök tették, vagy a frissen
vasalt, ropogósán tiszta ruha - legújabb divat, hosszában
csíkos, egybeszabott, nagy galléros esetleg az aranyszan
dál. Akár így volt, akár úgy, Csöpi azt gondolta magában,
hogy nem is olyan Hamupipőke, vagy ha igen, hát ő esetleg,
nagy kérlelésre, elvállalná mellette a királyfiságot. S még
mielőtt meggondolta volna, hogy mit mond, kiszaladt a
száján:
- Gyere, befizetlek egy fagyira.
- Nagyon kedves vagy, de nem érek rá. Más progra
mom van.
Hamupipőke olyan fölényes mosollyal válaszolt, mintha
minden ujjára jutna egy-két királyfi. Csöpi gondolta is,
06

hogy sorsára hagyja, ha ilyen felvágós. De mégse tette. In
kább megpróbált ő is fölényeskedni:
- Igazán sajnállak, te lány. Az ikernővéred, a Bori már
megint alaposan bemártott. Képzelem, micsoda életed van
mellette. A galeri csudára kirúg rád. A Tuskó, a Karesz
meg a Mokány el akarnak intézni. Én szeretem a mókát,
de ami sok, az sok. Okosabb lesz, ha ma nem jössz le a
térre. Ámbár . . .
Nem fejezte be. Ennyit is akkor beszélt utoljára, amikor
töriből, azaz történelemből mindenáron javítania kellett,
máskülönben menthetetlenül elzúg. De akkor legalább súg
tak neki.
Boróka Birire láthatóan hatott ez a nagy szellemi meg
erőltetés. Olyan kicsike lett, hogy magasra tupírozott hajjal
sétálgathatott volna a rekamié alatt. Szerényen és hálásan
megköszönte Csöpi kedvességét, jóságát. Azt mondta, ő
tudja, hogy Csöpi nem valami ócska áruló, aki beköpi a
társait, hanem lovagias jellem, aki átlát a szitán, és észre
vette, hogy Bori egy kígyó. Csak arra kéri Csöpit, ne árulja
el a társainak, hogy figyelmeztette őt . . .
- De aztán te is tartsd a szádat - figyelmeztette Csöpi.
- Hallgass, és én majd leadom neked a drótot. . . Tudod,
majd figyelmeztetlek, ha valami készül ellened.
- Köszönöm, igazán nagyon köszönöm - rebegtc Biri. Én rögtön megéreztem, hogy te nem vagy olyan, mint ők,
hanem egészen más.
„No nézd csak - gondolta magában Csöpi -, ki se nézné
az ember ebből a töpörtyűből, hogy megérzi az ilyesmit!
Ámbár ez tulajdonképpen látni való. Csak ránk kell nézői.
Rám meg rájuk. De azért szép tőle.” Fennhangon meg így
szólt, némi álszerénységgel:
- Hát igen. Tudod, az emberek nem egyformák. Aa
egyik ilyen, a másik olyan. Én inkább olyan vagyok, ennyi
az egész.
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- Te csak ne szerénykedj. Én tudom, hogy ki vagy, és
soha-soha nem felejtem el, amit értem tettél.
Boróka Biri rajongó és hálatelt pillantását a hórihorgas
fiúra emelte. Csöpi úgy érezte magát, mintha egy ezerwat
tos hősugárzó nézett volna rá, köszönetét rebegve. Az
augusztusi meleg csak a bőrét perzselte, de ez a másfajta hő
ség behatolt a bordái közé, és még akkor is ott motozott,
amikor Biri már régen ott ült a Vörösmarty moziban, s pe
recet ropogtatva nézte a híradót. Mert a bérglatyi, minden
ellenkező híresztelés ellenére, mégis eljött a találkára.

IV. FEJEZET

RENGETEG RANDEVÚ,
VÁLTOTT IKREKKEL

i.
És ezzel teljesen új korszak kezdődött Biri életében, noha
erről őneki magának sejtelme se volt.
Ennek következtében azt se gyaníthatta, hogy ez a kor
szak kizárólag az ő életében új (no és esetleg még Boróka
Boriéban), de egyébként sokkal régibb, és úgyszólván egy
idős az emberiséggel. S mivel mindezt nem tudta, hát azt
se gyanította, hogy hiába írták már meg ezt a fejezetet sok
százmilliószor, a saját fejezetét mindenkinek újra és egyedül
kell megkezdenie, akárcsak például a születést.
Igen, Boróka Birinek minderről nem volt tudomása, ő
csak annyit tudott, hogy a híradó elbűvölő költészettel mu
tatja be a vegyszeres gyomirtás legkorszerűbb módszereit, és
hogy a perec csodálatosan ízletes. Hálásan rámosolygott
Glatyira, mintha ő forgatta volna a híradófelvételeket, és ő
sütötte volna a perecet.
Mivel a perec sós volt, és a mozi fülledt, Glatyi a szünet
ben egy üveg citromízű szörppel is megvendégelte. Biri el
ragadtatva szürcsölte a langyos szörpöt, még az ujját is
megnyalta utána; részben azért, mert úgy ízlett, részben
azért, mert ragacsos lett a sűrű cukoroldattól.
A film meg egyenesen csodálatos volt, a Sivatagi Robin
sonok, és igazán csak egy pillanatra ötlött fel benne, hogy
a kánikulára való tekintettel inkább a Sarkvidéki Robinso
nok című darabot vetíthették volna, rengeteg hóval, hatal
mas jéghegyekkel és vacogó hajótöröttekkel. De a pillanat
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elmúlt, s ő nemcsak a hőségről feledkezett meg, hanem ar
ról is, hogy Glatyi csak egy közönséges bérenc.
Aztán, amikor Robinson Kittyt, a szép, de félénk leány
kát egy váratlanul felbukkant oroszlán üldözőbe vette, Bo
róka Biri rémülten megszorította Glatyi kezét. S attól kezd
ve úgy ült Glatyival, kéz a kézben, mintha csakugyan az ő
kedvéért lenne minden: a perec, a szörp, a film, az egész
délután.
Csakhogy a legszélesebb vásznú film is véget ér egyszer.
A vászon elsötétült, a hangszórókból kicsorogtak a záróak
kordok, s a nézők, a sok cselekménytől jóllakottan, megin
dultak kifelé. Boróka Biri észre se vette, hogy Glatyi a
film végén elfelejtette elengedni a kezét, és kéz a kézben
tolongtak kifelé.
- Csuda jó volt, koszi - mondta hálásan.
- Örülök, hogy tetszett, őrültül örülök, mert te valahogy
más vagy, tudod, hogy hogy értem ... És szeretnélek me
gint meghívni . . . Tudod, sulikezdés előtt még egy jó kis
bulit akarunk rendezni. Eljössz?
Boróka Biri lélekben elengedte Glatyi kezét. Jaj, most
kibújt a szög a zsákból, ahogy ezt Kőhalombattán mondják!
És a szög az elevenjébe szúrt, emlékeztetve őt mindarra,
amiről oly szívesen megfeledkezett volna. Ez a hülye Gla
tyi csak bérenckedik vele. Vajon mit tenne, ha tudná, hogy
a galeri háromnegyede már átpártolt hozzá? Nem hívná
moziba, nem kínálná pereccel és szörppel, nem invitálná bu
liba, talán még a kezét se fogná.
„Mondd, te tényleg ilyen aljas vagy?” - szerette volna
kérdezni Glatyitól.
Ehelyett ezt mondta:
- Én még sohase voltam olyasmin, Kőhalombattán nem
divat, és igazán nem tudom, mit szólna hozzá Lonci néni.
Glatyi erősködött, hogy muszáj eljönnie. Nélküle nem
érne semmit az egész buli . . .
i io

(Persze hogy nőm, mert akkor kit tennétek csúffá!)
... És az csak olyan kifejezés, hogy buli, tulajdonképpen
csak egy kis összejövetel, táncolnak, meg jókat röhögnek.
Birkó csak bízza rá nyugodtan, majd ő vigyáz rá, hogy jól
érezze magát, és gondoskodik róla . . .
(Azt meghiszem! Majd gondoskodsz róla, hogy csúffá
tegyenek.)
. . . Meg aztán nagyon cseles buli lesz. Valaki azt java
solta, hogy legyen jelmezes és álarcos, és mindenki benne
van . . .
(Még én is, de ezt nem kötöm az orrodra.)
. . . Mindössze kilencen vagy tízen lesznek. Négy haverja,
vagyis barátja, és három-négy rendes lány . . .
(Ha tudnád, milyen jól ismerem az egyiket! Biztosan
olyan rendes a többi is.)
Boróka Biri úgy gondolta, hogy minden további ellenke
zés és húzódozás gyanússá válhat. Ezért habozva azt mond
ta, hogy majd megpróbálja, esetleg sikerül elmennie a buli
ra, még nem tudja biztosan.
- De nekem van egy ikernővérem is, a Bori - mondta.
Azt várta, hogy Glatyi műcsodálkozást produkál majd.
Ahelyett ő csodálkozott el Glatyi feleletén:
- Igen, tudom.
- Most azt hiszed persze, hogy őt is meg akarom hívatni.
Óriási módon tévedsz. Épp ellenkezőleg. Ha esetleg mégis
elmegyek, akkor is kikötöm: vagy ő, vagy én. Megértetted?
- De mennyire - hangzott a különös válasz, - Szóval
akkor szombaton . . .
- Lehetetlen. Hétfő előtt lehetetlen.
Glatyi kérlelte, unszolta, de ő megmaradt a hétfő mellett.
Nem árulhatta el, hogy Lonci néni csak hétfőtől kezdve
délutános, ezért kifogást kifogásra halmozott. Előbb meg
kell szereznie az engedélyt; különben sincs még jelmeze;
azonkívül minden délután dolga van. Holnap, csütörtökön
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Újpesten, holnapután, pénteken Óbudán, szombaton meg
Kőbányán. A nagybácsijának segít, mert a ktsz-ben minden
a feje tetején áll.
- Ha nem megy, akkor nem megy - egyezett bele Glatyi. - Akkor legyen hétfő. Majd megmondom a többiek
nek, hogy elhalasztottam a bulit.
Azután kéz a kézben mentek a Só utca sarkáig, bár Bo
róka Biri lélekben már regen elengedte Glatyi kezét.

Ha Biri sejtette volna, hogy milyen bajokat zúdít a saját
fejére, inkább leharapta volna a nyelvét, mielőtt délutáni
halaszthatatlan elfoglaltságaira hivatkozik.
Mentségére szolgáljon, hogy a feltételes mód csapdájába
mások is beleestek már. Hogy csak néhány példát említ
sünk:
Ha Napóleon tudta volna, hogy Moszkva kigyullad, nem
támadja meg Oroszországot.
Ha Döme Jóska 7/A oszt. tan. tudta volna, hogy más
nap kihívják felelni, bevágta volna a fizikalcckét.
Ha Lehel tudta volna, hogy a kalandozások kora lejárt,
inkább otthon maradt volna pecázni.
Ha Zeller Krisztina 8/B. oszt. tan. tudta volna, hogy a
szomszédja hibásan oldja meg a számtanpéldát, akkor a
mögötte ülőét másolta volna le.
Ha Csopaki II. tudta volna, hogy jobbra helyezett tizen
egyesét a kapus kivédi, akkor a bal sarokba lőtte volna.
Ha az óriás tudta volna, hogy János vitéz a fejéhez vág
ja az ebédet, nem kősziklával kínálta volna, hanem vatta
cukorral.
Vagyis a dolgok utólag mindig úgy festenek, mintha
másképpen is történhettek volna, és csak azért történtek
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úgy, ahogy történtek, mert valakik valamiket nem vettek
figyelembe, holott megtehették volna.
Ebből a hiedelemből egy nagyon érdekes játék keletke
zett, amit úgy kell játszani, hogy: mi történt volna, ha . . .
Mi lett volna, ha Julius Caesar azon a bizonyos március
idusán nem megy el a szenátus ülésére? Mi lett volna, ha
Leónidasz egy gépfegyverrel védelmezi a Thermopülai szo
rost? Mi lett volna, ha Stephenson nem találja fel a gőz
mozdonyt? Mi lett volna, ha Boróka Biri nem hivatkozik
halaszthatatlan tennivalóira Újpesten, Óbudán, illetve Kő
bányán ?
Ennek az érdekes és szórakoztató játéknak csak egyet
len szépséghibája van: az, hogy a valóságban minden
,,ha”-k és ,,volná”-k nélkül történt és történik, mert ugyan
azt a pillanatot nem lehet kétszer és kétféleképpen átélni,
vagy ahogy ezt a görög bölcs mondta: „Nem léphetsz két
szer ugyanabba a folyóba.”
ii?

Továbbá van valami, amit egyfelől törvényszerűségnek,
másfelől szükségszerűségnek neveznek, és ez a valami egy
szerűen nem tűri, hogy a dolgok másképp történjenek, mint
ahogy történnek.
Itt van mindjárt Boróka Biri esete, övele minden csakis
úgy eshetett meg, ahogyan megesett, mert ez következett a
jelleméből, az egyéniségéből, a vérmérsékletéből és a fan
táziájából. Igaz, lehetett volna más a jelleme, az egyénisége,
sőt a vérmérséklete és a fantáziája is, de akkor ő már nem
ő lett volna, hanem egy egészen más lány, mondjuk, Szeder
kényi Krisztina.
Boróka Birinek tehát azt kellett tennie, amit tett, és úgy,
ahogyan tette, másképp nem lett volna Boróka Biri. És azt
kellett válaszolnia Glatyi kérdésére, amit válaszolt, ezen
nincs mit töprengeni, még kevésbé a nyelvet leharapni.
Ezért aztán a továbbiakban sem tehetett egyebet, mint amit
egy vérbeli, hamisítatlan Boróka Birinek tennie kell: vállal
ta a bonyodalmakat, amelyek meggondolatlan kijelentésé
ből származtak. Ha egyébért nem, hát azért, mert sürgette
az idő; a bombát szeptember elseje előtt fel kellett robban
tania, máskülönben mindennek vége. Azonkívül még azért
is, mert tudta, hogy Glatyi nem egyéb, mint közönséges
bérenc; noha a bérencek legrokonszenvesebb fajtájából; és
ebben a minőségében minden elejtett szaváról beszámol a
bandának.
Erről Boróka Bori már másnap, vagyis csütörtök délelőtt
meggyőződhetett.
Ahogy lóhalálában megérkezett a Jázmin térre, a galeri
máris körülfogta, és titokzatosan diadalmas, vagy ha úgy
tetszik, diadalmasan titokzatos arccal elújságolták, hogy:
megszervezték! Meglesz a buli, úgy, ahogy ő elképzelte,
még sulikezdés előtt, hétfőn délután. Eredetileg szombaton
akarták megtartani, de közbejött valami, és áttették hétfő
re, augusztus huszonnyolcadikára, remélik neki is megfelel.
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Nagyon is megfelelt, sokkal inkább, mint a szombat,
mert ezen a héten minden délután rengeteg dolga volt. (Azt
persze nem árulta el, hogy a rengeteg dolog: Lonci néni,
aki délelőttös lévén, délutánonként otthon tartózkodott, és
vidáman, de nagyon határozottan megfigyelés alatt tartotta
unokahúgát, különös tekintettel a vasárnapi elmefutta
tásra.)
- Érdekes - kottyantotta közbe Karesz. - Ezen a hé
ten, úgy látszik, senki se ér rá délután, mindenkinek ren
geteg dolga van.
Boróka Bori megkérdezhette volna, hogy ki az a min
denki, de nem kérdezte. Tudta. És azt is tudta, hogy a bé
renc hűségesen beszámolt megbízóinak. Ezért könnyedén
átsiklott Karesz hebehurgya megjegyzésén, és inkább az
iránt érdeklődött, hogy ki lesz jelen a bulin. Mondták, hogy
úgy körülbelül tízen lesznek, de lehet, hogy csak kilencen,
öt fiú és rajta kívül három vagy négy lány, de igazi modern
lányok, nem holmi töpörtyűk.
- Nagyon helyes - mondta Bori. - Mert képzeljétek
csak, hogy kiröhögné mindenki az olyan nyamvadtakat,
mint az én tisztelt ikerhúgom, aki csak könyvekről tud pa
polni, de fogalma sincs a tvisztről. Arról nem is beszélve,
hogy egyetlen korty piától már bezsongana és elszunyálna,
vagy hullarészegen azt se venné észre, ha levagdosnák a
haját.
Tuskólábú erre megjegyezte, hogy Boróka Biri meg is ér
demelné az ilyen heccet, csakhogy nem hívták meg.
- De ha gondolod, a kedvedért meghívhatjuk. Irtó mokány lenne - mondta Mokány.
- Azt már nem - tiltakozott Bori. - Megmondtam: vagy
ő, vagy én. Nem elég, hogy otthon annyi zűröm van miatta,
még a bulimat is tönkretegyc?
- Azonkívül nem is lesz semmiféle szesz - vakarta a fe

jét Csöpi. - Senki se hoz piát, a szülők nagyon háklisak az
ilyesmire.
- Márpedig pia nélkül semmit se ér a házibuli - jelen
tette ki Bori. - Én még sohase voltam olyan házibulin,
ahol nem volt piálnivaló. De ha ti nem hoztok, majd hozok
én, bízzátok csak ide, elvégre nem vagyunk dedósok!
Mindezt egy szuszra hadarta el, felhasználva Boróka Biri
nyelvészeti kutatómunkájának számos eredményét. Úgy érez
te, hogy tökéletes munkát végzett. Diadalmasan hordozta
körül tekintetét, nem véve tudomást három bandatag hümmögéséről és dünnyögéséről. Csak a negyedik, Karesz üd
vözölte lelkesen a felszólalást:
- Nagyon jó tipp. Csak hozd a piát, én már tudom, kit
fogunk bepiáltatni. Azt hiszem, ti is sejtitek . . .
Szavait fintorokkal, kacsintásokkal, taglejtésekkel kísérte,
mire a galeri három, nehezebb felfogású tagja is kapcsolt
végre, és harsány röhejben tört ki. A térdüket csapkodták,
nekibuzdulva kiáltoztak, és Karesz hátát döngették elisme
résük jeléül. Tuskólábú elismerésének jele akkorára sikerült,
hogy Karesz előrebillent. Szerencsére az utolsó pillanatban
átölelte Boróka Bori nyakát, s így nem zuhant arccal a por
ba. Míg átölelve tartotta, a fülébe súgta:
- Pfuj, te dög . . .
A megjegyzést alkalmasint Tuskólábúra értette. Boróka
Bori legalábbis így értelmezte, mert megcsóválta a fejét.
- Nahát, ez a Tuskólábú, igazán! - mondta elítélően.
Aztán: - Biztos lesz valaki a bulin, akire kirúgtok, igaz?
De vigyázzatok, ne itassátok túlságosan, mert azt megmon
dom, hogy én nem csecsemőtejet hozok ám, hanem baromi
erős piát, a nagybácsim csak azt szereti, majd abból szer
zek.
Gondolatban bocsánatot kért Gyula bácsitól, aki a
KRESZ valamennyi rendelkezését habozás nélkül áthágta,

ha motort érzett maga alatt, kivéve egyet: soha egyetlen
csepp szeszes italt nem ivott, még gyalogszerrel se.
- De el ne mondd ám senkinek - figyelmeztette Csöpi.
- A legkevésbé a Biri nővérednek. Mert az még képes . . .
- De mennyire képes! Mindenre képes. Ha megtudja,
elfűrészel, és akkor lőttek a bulinak. Mérget vehetsz rá,
hogy én nem szólok neki. Igaz is, még nem mondtátok,
hogy hol lesz a buli.
- Hát. . . itt, nem messze, a Molnár utcában - mondta
Karesz.
- Óriási! A Molnár utcában. A járdán vagy a kocsiúton?
- Ügy látom, a humorodnál vagy. A Molnár utcában
lesz, bizonyos Glatteréknál. A srác jó barátom, és külön
szobája van, de az öregei is csuda rendes fejek, nem bánják,
ha rumlizunk, csak túlzásba ne vigyük.
- Csak bízd ide, Karesz - intette le Bori. - Igaz, srácok?
A srácok, elsősorban Mokány és Tuskólábú, hogy elterel
jék magukról a gyanút, buzgón helyeseltek:
- Úgy is van, bízd csak Borira.
- Akkor gyújtsunk rá - mondta Bori, és a diadalt egy
cigarettával pecsételte meg.
Míg lassan, körülményesen és nagyokat köhögve szívta
a cigarettát, elmesélte néhány nevezetesebb bulijának a tör
ténetét. Amiben az volt az előnyös, hogy a banda nem a
cigarettára figyelt, hanem az izgalmas élményekre. Egyedül
Karesz fumigálta a bulitörténeteket, és a téren ténferegve,
a kicsiket abajgatta. Ha őneki az érdekesebb, csak csinálja,
az ő baja.
A cigaretta tövig égett. Bori két ujjal messzire pöccintet
te - ezt tegnap tanulta az utcán -, aztán sietve búcsúzkodott, mert az volt a leghatározottabb érzése, hogy Birinek
rövidesen fel kell bukkannia a Jázmin téren. Márpedig tel
jes lehetetlenség volt, hogy találkozzanak.
A nagy sietségben nem vette észre, hogy követik. Üldö

zője a ház kapujában érte be, és mivel másképp nem tudta
már felhívni magára a figyelmét, hát nagyot csapott a csi
bésznadrág domború részére, miközben kétségbeesetten kiál
totta :
- Boricska! Boricska! Várj!
Bori nem úgy perdült sarkon, mint akinek a fenekére ver
tek, hanem úgy, mint akit kígyó csípett meg. Pupák úr állt
mögötte, nagy, sötét szemét ráemelve, elragadtatva bámul
ta. Bori nem méltányolta ezúttal sem a rajongást, hanem
zordul ráripakodott:
- Hogy kerülsz ide? Mi kell?
- A Karesz küldött utánad, Boricska. Azt üzeni, hogy
beszélni akar veled.
- Nem randizok a Karesszal!
Pupák úr s í pogni kezdett:
- Azt mondta a Karesz, hogy a galerinak nem szabad
tudni róla, és ha el hagyom zavarni magamat, akkor agyon
ver, és te nem ismered Kareszt.
Lehet, hogy csakugyan nem ismeri? Lehet. Hogyan is
merhetné, amikor nemrégiben kiderült, hogy még önmagát
se ismeri. De az az egy biztos, hogy Karesz üzenete mö
gött van valami. De hogy mi van mögötte, azt csak akkor
tudhatja meg, ha találkozik vele.
- Ne félj, Pupák úr, nem lesz semmi baj! - Megsimogat
ta a kócos fejecskét. - Mondd meg Karesznak, hogy holnap
délután öt órakor a Kecskeméti utca és a Magyar utca sar
kán. Nem felejted el?
- Én nem vagyok olyan - önérzeteskedett Pupák úr. Holnap ötkor, a Kecskeméti utca és a Magyar utca sarkán.
Igaz? No látod! És Boricska, ha nagy leszek, akkor felesé
gül vehetlek? Ugye? Ugye, igen?
- De mennyire!
Bori cuppanó puszit nyomott Pupák úr homokos pofijá118

ra, s mielőtt még a földből ki se látszó hírnök felocsúdhatott
volna, nyoma veszett a kapu alatt.
Az udvaron ott állt Bircsák néni. Hogy állt, az kegyes
túlzás, mert inkább roskadozott. Azon töprengett, hogy felmenjen-e az első emeletre, ahol Varacskóéknál valami baj
van a vízvezetékkel, úgy látszik, eldugult a falikút, vagy
várja meg, amíg Varacskóék lejönnek. Töprengés közben
megpillantotta a hazatérő Borit.
- No lám ... az egyik! - sóhajtotta teljesen értelmet
lenül.
S mintha Bori érkezése megoldotta volna a problémát,
lassan hazaszivárgott a hűvös házmesterlakásba.

3Amikor Boróka Biri nagy sietve kifordult a kapun, vissza
hőkölt, pedig nem a hétfejű sárkány állta az útját, csupán
kedvence, Pupák úr. „Puff neki! - kesergett magában nem
túlságosan szellemesen. De Pupák úr láttán semmi kedvet
se érzett hozzá, hogy elkápráztassa önmagát a szellemessé
gével. - Most aztán kitudódik a címem. És a címem után a
többi . . . Puff neki!”
- Hát te még itt vagy? - mondta, mert valamit mondani
kellett. - Akarom mondani: hogy kerülsz ide?
Tudjuk, hogy Pupák úr hogy került oda. Csak azt nem,
hogy mért volt még mindig ott. Azért, mert félt, hogy nem
talál vissza a Jázmin térre, és az egész kétmilliós városban
egyedül Boricskában bizakodott. Most pedig a kedvesen
zordon Boricska helyett ez az undokul kedves Biricske botük belé. ö is elmondhatta volna magában, hogy „puff
neki”.
- Én el vagyok veszve - felelte, mert valamit felelnie
kellett, és a Karesz-Bori-randiról nem beszélhetett, ö tu119

dott titkot tartani, és Karesz különben is ígéretet tett, hogy
megnyuvasztja, ha árulkodik. - El vagyok veszve - ismétel
te meg. Aztán eszébe ötlött, hogy egy elveszett gyereknek
bőgnie kell, másképp nem igazi, és pityeregve folytatta: És nem tudok visszatalálni a térre, mert elvesztem.
- Ne bőgj, te kis Pupák!
Biri rámosolygott, s amitől Pupák úr eleve tartott, egy
cuppanós puszit nyomott a pofácskájára. Pupák ür most
már azért bőgött, hogy minek nyalják-falják az embert. De
azért engedelmesen megfogta Biricske kezét, és elbaktatott
vele a Jázmin térre. Amint ismerős és biztonságos talajt ér
zett a talpa alatt, máris elzárta a könnycsapot, és elengedte
Biri kezét.
- Köszönöm szépen - mondta illedelmesen. - De tudd
meg, hogy én azért is Boricskát szeretem. És ha nagy le
szek, feleségül veszem. Csau!
A faképnél hagyott Biri, törzspadján üldögélve, arra lett
figyelmes, hogy Mokány otthagyja a padtámlán kucorgó ga
lerit, és feléje tart. Közben vissza-visszakacsingat és integet
a bandának. Előbb harciasán kihúzta magát, aztán eszébe
ötlött, hogy neki most meg kell riadnia. Ezért félénken a
pad sarkába húzódott, és rebbenő pillákkal tekintett fel
Mokányra, aki szétterpesztett lábakkal, zsebre vágott kéz
zel állt meg előtte, és fenyegetően rávigyorgott. Jobb kezét
hirtelen kirántotta a zsebéből, és Biri orra felé csapott.
Biri önkéntelenül hátrakapta a fejét, és beverte a padtámlába. Feljajdult.
- Juj! Hülye!
- Remekül csináltad - vigyorgott Mokány. - A galeri
nak azt mondtam, hogy megtáncoltatlak egy kicsit. Rémül
dözz.
Biri rémüldözött.
Mokány odavigyorgott a cimboráinak, majd Birihez for
dult.
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- Még ma beszélnem kell veled.
- Lehetetlen.
- Legkésőbb holnap. Muszáj. Életbevágó. - És vállon
taszította.
Biri megbízott Mokányban, de nem vakon. Glatyitól bi
zonyára tudja, hogy ő pénteken . . . hol is van pénteken?
Megvan, Óbudán. Ehhez ragaszkodnia kell. Rémülten elta
karta a szemét, és azt suttogta:
- Mondtam, hogy pénteken nem érek rá. Óbudán van
dolgom.
- Tudom. Mégis merrefelé? A Flórián térnél?
Boróka Biri úgy megörült a Flórián térnek, amelynek lé
tezéséről mindeddig sejtelme se volt, hiszen Óbudának ép
pen csak a nevét isimerte, hogy kis híján kiesett a szerepé
ből, olyan lelkesen helyeselt, hogy ott, ott! Mokány kény
telen volt visszazökkenteni a szerepébe, mégpedig azzal,
hogy a könyvet kiverte a kezéből, amit a galeri fülsiketítő
röhögéssel nyugtázott. Tuskólábú vihogott a leghangosab
ban.
- Négykor ott vagyok. A mozi előtt várlak.
Mokány a lábával még arrébb is pöckölte a könyvet, ki
zárólag a nagyobb hitelesség kedvéért.
- Megpróbálom - susogta Biri, a könyv után kapva.
Mokány peckesen távozott.
S ideje volt, mert rohamlépésben közeledett Glatyi. Mi
vel nemcsak Biri játszott szerepet, hanem ő is, pulykavörö
sen kérdezte:
- Megagyaljam?
ö ugyanis a hős szabadító, a gáncs nélküli lovag, a gyön
gék védelmezője szerepét alakította, látszólag teljes sikerrel.
Biri nem engedte. Szegény kis Mokány, az álhuligán da
rabokra törne az állovag kezei között. Alaposan ráfizetne
élethű vagányalakítására. Mert hiszen most már ő is szere
pet játszott. És nem is rosszul. Biriben fel is ötlött egy pil12 i

lanatra, hogy vajon ez mindenütt így van, vagy csak a Jáz
min téren? Mármint az, hogy mindenki másnak mutatja
magát, mint ami valójában. Az egyik sokkal jobbnak, a má
sik sokkal rosszabbnak; a bérenc a makulátlan hős szere
pében feszít, míg a jóindulat az elvetemültség maszkját ölti
fel. Majd Glatyival irodalomról csevegve, azon töprengett,
hogy milyen igaz az; aki a farkasok közé kerül, annak
együtt kell velük üvölteni. Igen ám, de itt kik a farkasok?
Hiszen ez a farkasfalka többségében bárányokból áll, akik
azért ordítoznak olyan buzgón, hogy a többi farkasnak vélt
bárány fel ne fedezze az ő bárány voltukat. Hű, de bonyo
lult!
Glatyi közben Athosról, a három testőr egyikéről érte
kezett. Ezalatt ő tovább bogozhatta gondolatai összekuszálódott csomóját.
Persze, ez a rokonszenves bérenc, akinek igéző külseje
alatt becstelen szív dobog, ez igazi farkas, de nem tartozik
a falkába, csak amolyan ordas kültag. A bandában viszont
Tuskólábú Mokánytól tart, Mokány Tuskólábútól, Csöpi,
a bandavezér mind a kettőtől. De kitől tart Karesz? Ügy
látszik, senkitől. Lehet, hogy ő kezdte el az egész vagány
kodást, és a többiek csak utánozták, mert imponált nekik,
mire ők is imponálni akartak egymásnak. No, ő majd a sze
me közé néz holnap ennek a Karesznak. És a többiek . . .
azokkal is megvan a terve.
Arra ocsúdott fel, hogy Glatyi Athostól visszakanyaro
dott Mokányhoz.
- Csak szólj, ha szemtelenkedni mer, majd elbánok vele!
Gáncs nélküli lovag szerepéhez illően, gyöngéd kézzel
megsimogatta Biri fejét. Mire a kendő a nyakába csúszott,
és alóla - mintha rugóra járt volna - előugrott a tupírozott
hajkorona. Biri gyorsan visszarántotta a kendőt a homloká
ba, de hiába. Glatyi kedvesen elmosolyodott. Felháborító,
hogy milyen kedvesen tud mosolyogni egy ilyen bérenc!
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- Borit utánozod? Én a helyedben nem tenném. Nem
illik az egyéniségedhez, amellett már nem is divat a tupír,
csak az igazi huligánnők hordják. Ha rám hallgatnál, akkor
levágatnád a hajadat, tudod, most az egész rövid haj a di
vat, úgy hívják, hogy űszófrizura. De nem akarok bele
szólni a dolgodba, csak éppen mondom.
Boróka Biri elpirult, valamit hebegett, hogy csak meg
akarta próbálni, és különben is mennie kell.
- Tudom - mondta Glatyi. - Dolgod van Újpesten.
Elkísérte a tér sarkáig, noha Biri ezúttal nem szorult vé
delemre, mert a galeri időközben felszívódott.
- Mondd, kérlek - tudakolta Glatyi -, holnap délelőtt
lejön a térre az ikernővéred? Vagyis Bori?
- Honnan tudjam? - felelt a kérdésre kérdéssel Biri.
Még hozzá akarta tenni a közismert bibliai idézetet is: „Va
jon őrzője vagyok én az én testvéremnek?” De nem tette
hozzá, mivel Ábellal ellentétben Bori még élt, sőt virult,
mert ő: Káin-Biri egyelőre nem tette el láb alól.
- Ugyan, te mindent tudsz - mondta Glatyi. - Azt is,
hogy beszélni szeretnék vele.
Biri egyszerűen nem értette magát. Miért szorul össze a
torka? Miért akadozik a szívverése? Miért vájja a körmét
a saját tenyerébe Glatyi képe helyett? Mi ez? Egyáltalában
mi ez? Aztán rájött. Ez féltékenység. Igen, féltékeny Bori
ra. Vadul és engesztelhetetlenül féltékeny. Levegő után
kapkodott, s csak nagy nehezen volt képes kinyögni:
- Miért . . . miért nekem szólsz? Miért nem neki?
- Ugyan, Birkó! - legyintett Glatyi. - Ha neked szólok,
az olyan, mintha neki szólnék. Nem igaz? Szóval holnap
délelőtt. . .
Biri gyorsan elbúcsúzott a világtörténelem legkedvesebb,
legrokonszenvesebb és legrejtélyesebb bérencétől. Egyrészt,
mert attól tartott, hogy mégis kikaparja a szemét. Másrészt,
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mert az volt a leghatározottabb érzése, hogy a meglepeté
sek sorozata még nem ért véget. Aminthogy úgy is volt.
Egy kapu alól valaki váratlanul rásziszegett. Legalábbis
a sziszegő azt hitte, hogy váratlanul. De ő várta. Ha nem
is pont a sziszegést, de valami ilyesfélét.
- Ssssz! Ssssz! Biri! Psssst!
Biri megtorpant, és belesett a vaksötét kapualjba, ahon
nan azonnal figyelmeztető sziszegés szállt feléje:
- Ssssz! Ssssz! Vigyázz! Kémkednek utánad. Tegyél úgy,
mintha meglazult volna a cipőfűződ. És figyelj.
Biri úgy tett, noha nem fűzős cipő, hanem, csatos szandál
volt a lábán. De azért lehajolt, és babrált a csaton. Közben
fülelt. Ezt hallotta:
- Itt' Csöpi. Feltétlenül beszélnem kell veled. Életbe
vágó. Hol várjalak délután? Ne nézz ide, ne nézz ide! Te
gyél úgy, mintha a másik cipőfűződ is kibomlott volna.
Biri úgy tett. Közben villámgyorsan gondolkodott. Mi
nek következtében titkos terve mind határozottabb alakot
kezdett ölteni. A Csöpivel való találkozó pedig remekül be
leillett a terveibe. De ha egyszer azt állította, hogy aznap
rengeteg dolga van? .. .
- Ma lehetetlen - suttogta a cipőfűzőjének, amely nem
is volt. - Csak holnap. Tudod, hol a Flórián tér? Van ott
egy mozi. Hatkor a bejáratnál.
- Rendben. Ott leszek. Szevasz - hallatszott a kapu mö
gül. - Most siessss!
Birinek sikerült rendbe hoznia mindkét meglazult szan
dálcsatját. Ennek úgy megörült, hogy „minden jól megy,
minden nagyszerűen megy” arckifejezéssel egyenesedett ki,
és ilyen arckifejezéssel tért is haza.
A lépcsőházban legragyogóbb mosolyával üdvözölte Bircsák nénit, aki éppen a mosókonyhába vonszolta magát egy
nyaláb szennyes fehérneművel. Ez a munka akkora testi és
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lelki megerőltetést követelt tőle, hogy alig tudta maga elé
dünnyögni:
- Ez meg a másik! Vagy ez az egyik?
De vajon mit akart ezzel mondani?

4Az állítólag roppant elfoglalt csütörtök délután teljes sem
mittevésben telt el. De ez a semmittevés roppant hasznos
és gyümölcsöző volt. Ekkor fedezte fel Boróka Biri, hogy
Lonci néni igazi szarkatermészet, elraktároz minden aranyo
san és ezüstösen csillogó holmit, csokoládéról való ezüst
papírt, borospalackról való aranypapírt és egyebeket. To
vábbá hogy a legkülönbözőbb üvegeket és palackokat is
szorgalmasan és rendszeresen gyűjti, természetesen tisztára
mosva és glédába állítva.
Később örömmel állapította meg, hogy a ktsz-ben - hála
Gyula bácsi áldásos tevékenységének - az ügyek már nem
állnak a fejük tetején, ami azért volt roppant fontos, mert
a kedvező fordulat jókedvre hangolta Gyula bácsit, és erre
a jókedvre neki égető szüksége volt.
Gyula bácsi, sajnos, olyan részletesen taglalta a talpraállítás különböző mozzanatait, olyan alaposan ismertette a
műanyag fóliák megmunkálásának munkafázisait, valamint
a jövő évi naptárak műbőr kötésének gyártási titkait, hogy
Biri csak pénteken reggel jutott szóhoz.
Lonci néni akkor már réges-régen elment a Tésztagyárba.
Gyula bácsi .meg a motorkerékpár gyújtómágnesével bíbe
lődött. Ez részben jó volt, részben rossz. Jó, amennyiben
úgy lekötötte Gyula bácsit, hogy ellenálló ereje szemmel
láthatóan a nullával volt egyenlő, s kis híján a mínuszba
csapott át, tehát tiltakozás nélkül hallgatta őt. Rossz volt,
amennyiben a gyújtómágnes makacskodása elronthatta
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Gyula bácsi jókedvét, és keresztülhúzhatta a motorral kap
csolatos terveket.
Szerencsére a gyújtómágnes nem tartozott a megátalko
dott alkatrészek közé, engedelmesen adta a szikrát, ami
csak tovább fokozta Gyula bácsi hangulatát, és tovább
csökkentette ellenálló képességét, például kis húga, Boróka
Biri céltudatosan és tervszerűen bűbájos cicadorombolásá
val szemben. Kis húga pedig nem takarékoskodott sem a
dorombolással, sem a kérleléssel, sem a cirógatással, sem a
magyarázkodással, sem a szem sarkában megcsillanó könny
cseppekkel. Mindezekkel az ősi, hogy ne mondjuk, hagyo
mányos női fegyverekkel megadásra késztette a nagybácsi
ját, aki felkapta a javulás útjára tért gyújtómágnest, és kije
lentette :
- No jó, nem bánom, benne vagyok. De ha Lonci nénéd
rájön, és murizni fog, akkor te tartod a hátadat, kisöreg.
Aztán úgy volt, hogy Boróka Bori lemegy a térre, ahol
már várja őt Glatter, a bérglatyi.
Hát csak várja. A piszok. Csak várja! - döntött Boróka
Biri.
És azért is ő ment le a térre. De úgy, hogy útba ejtette a
hirdetőoszlopot, mert bizonyosra vette, hogy üzenetet talál
rajta. Sőt mi több, még azt is tudta, hogy mi lesz az az
üzenet.
És jól tudta. A már korántsem makulátlan vitorlán ott
várta a várt szöveg:
Feltétlenül beszélnünk kell buliügybenl Tuskó!
Gondolkodás nélkül alákanyarította az előre megfogal
mazott választ:
Ma lehetetlen. Holnap délután Kőbányán. Négykor várj
a Zalka Máté téren. Bir.
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A galeriből egyelőre csak Karesz volt jelen a téren.
ö vasvillaszemeket meregetett Birire, aki ügyet se vetett
rá, és legelbűvölőbb mosolyával köszöntötte a bérglatyit. Az
egy csöppet se volt elragadtatva. Becsukta elmaradhatatlan
könyvét, és felhúzta a szemöldökét.
- Nini, te vagy az? - fanyalgott.
- Nini, én vagyok - fanyalgott vissza Biri.
- Pedig szóltam tegnap, hogy Borival szeretnék . . .
- És ha nem adtam át az üzenetet? - vágott a szavába
Biri. - Akkor mi van?
- Akkor probléma van. Tudod, a hétfői buli előtt feltét
lenül beszélni akartam vele. Elvégre nálunk lesz a buli.
- Tudod jól, hogy csak akkor megyek, ha ő nem jön tüzelt Biri.
- Ugyan, Birkó. Te is jól tudod. Vagy mind a ketten
jöttök, vagy egyikőtök se jön. Ha ő jön, te se maradsz ott
hon. Ha te jössz, ő is ott lesz. Hát okosabb lenne, ha Bori
is szóba állna velem.
- De nagyra vagy azzal a Borival! - fújt dühösen Biri.
- Nemrég még engem hívtál moziba. Most meg egyszerre ő!
Csak a Bori! A Bori! Hát ki az a Bori?! Mi?!
- Az ikernővéred - nézett rá vigyorogva a szemtelen
bérglatyi. - Vagy nem?
Ezt nem tagadhatta Biri. Mert abból nagy keveredés lett
volna. Hát rábólintott, hogy: de igen. Igen.
- Tudod mit? Szólj neki, hogy délután ötkor várom a
Dimitrov téren. A benzinkútnál. Nem akarok a galeri sze
me láttára randevúzni vele.
- Ma délután lehetetlen - csúszott ki Biri száján akarat
lanul.
- Hát akkor holnap. De holnap feltétlenül. Ötkor. Jó?
De ne felejtsd cl. Úgy értem, ne felejtsd cl átadni neki az
üzenetet . . .
- Birike, gyere iskolázni!
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Vili állt ott előttük. Birinek éppen kapóra jött a kislány.
Méltóságteljes főbiccentéssel faképnél hagyta Glatyit, és el
ment ugrálni.
Javában iskoláztak, amikor Vili egyszer csak megállt, és
azt mondta:
- Te Biricske, a Karesz üzent neked.
- Nem félek a te Kareszodtól, akármit üzen. Karesz le
van ejtve.
Az a bizonyos „le van ejtve” megint nagyon Borisán
hangzott, de Vili ügyet se vetett rá. Megfogta Biri karját.
- Ne nézz arra, ne nézz arra! A többieknek nem szabad
tudni. Azt üzeni, hogy torkig van azzal a pocsék Borival,
és ha muszáj, ő egyedül is szembeszáll az egész galerival,
hogy megvédelmezzen téged, és ezért akar találkozni veled.
Hát te mit üzensz neki? Mit mondjak Karesznak?
Az ám! Mit mondjon Karesznak?!
- Mondd neki . . . mondd neki, hogy . . . legyen holnap
délután hatkor a . . . Zalka Máté téren, ha mindenáron be
szélni akar velem, méghozzá titokban. De azt megmondha
tod neki, hogy ne tervezzen valami aljasságot, mert meg
bánja.
- Dehogy tervez - sietett megnyugtatni Vili. És megint
megfogta Biri karját. - Ne nézz oda, mondtam, még rájön
nek, hogy róluk beszélünk. Szóval holnap hatkor a Zalka
Máté téren. Te, az hol van?
- Kőbányán - vetette oda Biri, és visszatért a pádhoz.
Glatyi A három testőr helyett a Dekameront olvasta.
Méghozzá elmerülten. És éppen az Istenhegyi székely
leányt. Biztosan azért, mert a kötet már magától kinyílt
ennél az elbeszélésnél. Amikor észrevette a melléje telepedő
Birit, mosolyogva felpillantott, de az ujját otthagyta a la
pok közt könyvjelzőnek.
- Szóval ezt falod? - kérdezte, s a hangjában valami
bujkált. Vagy gúny, vagy tisztelet. Vagy mind a kettő.
128

- Szóval ezt! - mondta pipacsvörösre pirulva Biri.
Elöntötte a pulykaméreg. Kikapta Glatyi kezéből a
könyvet, és dühösen elrohant.

5-

Péntek délután fél négyre elkészült az órarend is. így fes
tett:
Aug. 25. péntek du. 4 ó. Flórián tér, Mokány-Biri
du. 5 ó. Kecskeméti u.-Magyar u. sár.
Karesz-Bori
du. 6 ó. Flórián tér, Csöpi-Biri
Aug. 26. szomb. du. 4 ó. Zalka M. tér, Tuskó-Biri
du. 5 ó. Dimitrov tér, Glatyi-Bori
du. 6 ó. Zalka M. tér, Karesz-Biri
Éppen idejében készült el, mert már meg is érkezett Gyu
la bácsi azzal, hogy viszi a lányt egy kicsit motorozni.
És már vitte is.
Aug. 25. péntek du. 4 ó. Flórián tér, Mokány-Biri
Mokány úgy rostokolt a mozibejáratnál, mint egy min
denre elszánt jegyüzér, pedig azt se tudta, mit adnak.
Többen megszólították, egyrészt jegyet kínáltak neki,
másrészt jegyet kértek tőle. Ö azonban nem adott és nem
vett, csak várt.
Négy óra nulla perc nulla másodperckor felbukkant Bo
róka Biri. Olyan pontos volt, mintha nem is lány lenne.
Pedig az volt. Egész határozottan.
Rögtön azzal kezdte, hogy nagyon kevés az ideje, retten
tően siet, éppen csak egy pillanatra tudott meglépni. Ideje
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szűkre szabott voltának ecsetelése mintegy két perc húsz
másodpercet vett igénybe. További harminc-negyven má
sodpercet annak szentelt, hogy bizonygassa: senki másnak
nem tette volna meg, csakis Mokánynak, mert benne vakon
bízik, nincs más támasza ebben a városban, csak ő.
Mokány szerényen, de öntudatosan mosolygott, majd a
tárgyra tért.
A tárgy természetesen Boróka Bori volt, ki lehetett volna
más?
Boróka Biri elszörnyedve hallgatta végig ikernővére go
nosz terveit, amelyek mind arra irányultak, hogy őt csúffá
tegyék a bulin, amit pedig úgy várt. Igen, Mokánynak az
volt a leghatározottabb meggyőződése, hogy Bori minden
mesterkedésének egyetlen célpontja ő, Biri. És ez már nem
móka, nem valami jó kis zűrözés, hanem aljasság, gonoszság
és elvetemültség. Ö meghallgatta a gyalázatos terveket, és
mindvégig helyeselt, mert csak így juthatott értesülésekhez.
De Biri mindenben számíthat rá. Csak arra kéri, hogy le
gyen nagyon óvatos a bulin, főleg pedig eszébe ne jusson
valami szeszes italt inni, mert Bori képes altatót vagy mér
get csempészni az italába.
Boróka Biri mindenekelőtt hálájáról biztosította Mokányt. Gyöngéden a nyaka köré fonta két karját, és jobbról-balról megcsókolta. Miután ezzel kellőképp sikerült
Mokányt zavarba ejtenie, felrobbantotta a gondosan elő
készített bombát, amelyet házilag gyártott, és pontosan
időzített:
- Én is megtudtam valamit. Azt, hogy Bori valóságos
összeesküvést szőtt ellenem. A buli fénypontja az lesz, hogy
a galeri rám ront az ő jeladására, lenyírják a hajamat, vala
mi festékkel bemázolnak, és így, csúffá téve, kizavarnak az
utcára, hogy mindenki rajtam nevessen.
- Lehetetlen! - döbbent meg Mokány. - Én erről nem
tudok semmit.
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- Ügy látszik, eltitkolták előled. Biztosan gyanakodnak
rád, hogy hozzám húzol. Azért.
- De honnan tudod? Hátha félreértés, vagy mit tudom
én, esetleg ugratás.
- Teljesen kizárt, Mokánykám. A titkot Vili árulta el
nekem, Karesz húga. ö pedig Pupáktól tudja, aki neki is
meg Karesznak is az öccse.
- És honnan tudja Pupák?
- Pupák mindent tud, ami Borival kapcsolatos. Tudod,
hogy bolondul utána.
- Nem tudod véletlenül, hogy mi lesz az a bizonyos jel
adás?
Véletlenül tudta. Sokkal jobban, mint Pupák, Vili vagy
Karesz. Magától Boróka Boritól tudta. De ezt nem árul
hatta el. Hát csak annyit mondott:
- Sejtem. Mélyen tisztelt ikernővérem megtanult csibész
módra fütyülni. Két ujját valahogy így a szájába veszi, és
akkorát sípol, mint egy gyorsvonati mozdony. Biztosan így
adja majd meg a jelt.
- Jó, hogy mondod. Ide figyelj, Birike. Ha felhangzik a
bulin ez a fütty, te ne törődj semmivel, csak ugorj a hátam
mögé. Én pedig szembeszállók velük.
- Egyedül? Négy ellen? Nem, ezt nem fogadhatom el.
Általában olyankor szokták mondani, hogy „nem, ezt
nem fogadhatom el”, amikor nagyon szeretnék elfogadni,
csak azt várják, hogy rávegyék őket. Mokány is addig erősködött, amíg Boróka Biri elfogadta. Nem tehetett mást,
hiszen egyes-egyedül csak Mokányban bízhatott meg.
Majd felsikoltott, elbúcsúzott és rohant, mert máris el
késett.
Gyula bácsi berúgta a motort. Utasa a robogó motorke
rékpár oldalkocsijában cipőt cserélt, és a fején keresztül
lehúzta a ruháját. Teljesítménye egy artistanőnek is becsü
letére vált volna.

Du. 5 ó. Kecskeméti u.-Magyar u. sarok
Karesz-Bori
- Rövid leszek - mondta Karesz, amikor megérkezett
az, akit várt. - Boróka Bori, te egy ronda dög vagy.
- Karesz - felelte Boróka Bori -, én még rövidebb le
szek. Nem érdekelsz.
Így kezdődött a beszélgetés.
És úgy folytatódott, hogy Karesz kijelentette: ami sok,
az sok. Ö ugyan ki nem állhatja a nyafka, sápkóros lányo
kat, csak azokat szereti, akikben van egy kis élet, akik ben
ne vannak minden jó kis zűrözésben. Ezért gondolta, hogy
megugratják egy kicsit a máié Boróka Birit. És ezért vették
be a galeriba Boróka Borit. De ami sok, az sok . . .
- Ezt már mondtad - fölényeskedett Bori.
Csakhogy a fölényeskedés lepergett Kareszről. Szerinte
Bori egyszerűen túlzásba viszi a dolgot, disznóságokat ké
szül elkövetni, szegény kis Biri pedig gyanútlanul belesétál
a csapdába. Csakhogy ő ezt nem tűri ám. És most kerek
perec kijelenti, hogy tévedett, mert kettejük közül Biri a
különb.
- Szóval begyulladtál - szögezte le Bori.
- Nem szoktam - vágott vissza Karesz. - De közlöm
veled, hogy becsület is van a világon. Amellett Glatyi a
barátom, és az öregei jóban vannak az én öregeimmel. Nem
engedem, hogy elrontsd a buliját, és valami világraszóló
piszokságot művelj.
- Vedd tudomásul, hogy az egész galeri velem van, ki
vétel nélkül - jelentette ki fölényesen Bori. - És elhatároz
tak valamit. Azt, hogy az én füttyjelemre, ha majd így
teszek ... - nagyot, csibcszeset füttyentett - szépen lekap
ják a te Biridet, levágják a haját... A többit majd meg
látod. És ha egy szót szólsz ellene, hát körülröhögnek.
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- Tudod mit? Nem is szólok. De ha megpróbálkozol a
disznóságaiddal, majd ott leszek.
- Te? Karesz? A nagy Karesz? Egyedül?
- Ha muszáj, akkor egyedül.
- Majd meglátjuk, Karesz.
- Én is azt mondom: majd meglátjuk, Bori.
- Szia, és le vagy ejtve.
A következő percben Gyula bácsi berúgta a motort, és
gázt adott. S utasa szemkápráztató artistamutatványokat
végzett az oldalkocsiban egy nyári vászonruha segítségével.
Majd cipőt cserélt.
Du. 6 ó. Flórián tér
Csöpi-Biri
Sem előbb, sem később, pontosan hat órakor Boróka Biri
megveregette az óbudai mozi előtt várakozó Csöpi vállát.

Beszélgetésük feltűnően hasonlított arra, amit Biri Mokánnyal folytatott ugyanezen a helyen. (Ügy látszik, ezt hív
ják genius lóéinak, a hely szellemének.) Csak lényegesen
több volt benne az „aha”, a „hm-hm” és a krákogás, ter
mészetesen Csöpi részéről. És lényegesen több volt benne
a keserű fintor, a lemondó legyintés és a sóhajtozás, termé
szetesen Biri részéről.
Magát a szöveget Biri már súgó nélkül tudta, legalábbis
a sajátját, Csöpinek legfeljebb végszavaznia kellett, amit
buzgón meg is tett. A fogalmazáson nem változtatott Biri,
csak a mimikán és a hangsúlyozáson. Ugyanis már színját
szó korában, Kőhalombattán megtanulta, hogy az alakítás
nak mindig alkalmazkodnia kell a mindenkori közönséghez.
S Csöpi nem csupán a partnere volt, hanem a közönsége
is, olyan közönség, amely elvárta, hogy méltányolják nemes
lelkét, mélyen érző szívét, acélos jellemét. Hát ő méltá
nyolta.
Mire Csöpi lenézett rá a magasból, és biztosította, hogy
a bulin nem lesz semmi félnivalója, bízza csak oda.
Biri ekkor robbantotta fel az egyszer már felrobbantott,
időzített füttyjelbombát.
Csöpi elképedt, ö mindent tud, ami a galeriban történik
vagy készül, hogyan lehetséges, hogy erről a sötét tervről
nem tud? Majd ő felelősségre vonja Mokányt meg Kareszt
meg . . .
- Jaj, a világért se! - kérlelte Biri. - Akkor egyszerűen
letagadnák, szemrebbenés nélkül azt hazudnák, hogy szó
sincs semmi ilyesmiről. Aztán kitalálnának valami újat a
hátad mögött.
- Nahát, micsoda eszed van! - csodálkozott rá Csöpi. Ki se nézné az ember belőled. Tudod mit, Biri? Ha tényleg
lesz, hm, izé, füttyjel vagy mi a csuda ... te rögtön izé, pat
tanj mögém. Olyan fedezékbe vagy mi. Aztán, aki az én

hátam mögött van, az biztonságban érezheti magát, mert
Csöpi az olyan. A többi az én dolgom. Majd én behúzok
nekik. Aha. Be én!

6.
- Borzasztó gyanúsak vagytok nekem ezzel a nagy mo
torozással! - fenyegette meg őket Lonci néni, amikor Gyula
bácsi szombat délután ismét a fejébe nyomta a bukósisakot,
és kézen fogta Birit.
Nevetett, pedig csakugyan gyanakodott. Helyesebben
valóban gyanakodott, és éppen azért nevetett, hogy gyanú
ját eltitkolja.
- Ugyan már, Lonci szívem! - hízelgett neki Gyula bá
csi. - Annyi az egész, hogy Birike beleszeretett a motorba.
Mit beleszeretett? Egyszerűen belebolondult. Igaz, lányom?
Biri hevesen helyeselt, nehogy a kétség gyanúja férhes
sen a motorkerékpár iránt érzett olthatatlan lángolásához.
Lonci néni hátba vágta a férjét, aki igyekezett ártatlan
csecsemőtekintettel kibámulni a bukósisak alól, aztán mu
tatóujját Biri orrára nyomta.
- Nagyon puha az orrod, te lány. Csak tudnám, mit
főztök a hátam mögött. De azért csak menjetek. És ne ro
hangáljatok eszeveszetten, szeretném, ha egy darabban ér
keznétek haza. Igazán kár lenne, ha egy buta karambol
miatt nem kóstolhatnátok meg a lecsót. Az lesz vacsorára.
Várjatok csak, díszpéldányok! - szólt utánuk, amikor már
az ajtóban voltak. - Nem láttátok a rumosüveget? Volt itt
nekem egy rumos palackom, amiben ecetet szoktam tartani.
Már felforgattam érte az egész lakást, de sehol se találom.
- Rumosüveg? - Gyula bácsi komor arccal meredt Lonci
nénire. - Láttam bizony. A ház előtt sétált, és azt mondta,
randevúja van egy konyakosflaskával.
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Nevetve menekültek a szerintük jól sikerült tréfa után.
Lonci néni pedig tovább kcreste-kutatta a rumosüveget,
amely akkor már régen ott feküdt Boróka Biri fiókjában,
különböző ruhaneműk alatt, színültig tele rummal s a nya
kán aranyos kupakkal. A rum Gyula bácsi receptje szerint
készült javarészt tiszta vízvezetéki vízből, továbbá málna
szörpből és híg feketekávéból, amiktől szép aranypiros színt
kapott, és még édes is lett, míg a kupak Lonci néni csillogó
villogó gyűjteményéből származott, és remekül illett a pa
lack nyakára. Odalent a ház előtt pedig elbődült a motor.
Bircsák néni a kaput támogatva nézte az indulást. Magá
ban megállapította, hogy nem lesz jó vége ennek a nagy
rohangálásnak ezzel a Biri gyerekkel. Gondolta is, hogy
néhány megfontolt szóval óvatosságra inti Selymes lakótár
sat, de mire elszánta magát a beszédre, addigra a motor
valahol a Baross utcában robogott.
Aug. 26. szomb. du. 4 ó. Zalka M. tér
T uskó-Biri
Tuskólábú körbe-körbe járt a Zalka Máté téren, mint
a cirkuszló a porodon. Boróka Biri ugyanis elfelejtette kö
zelebbről meghatározni a találkozás helyét. Mégpedig azért,
mert fogalma se volt a Zalka Máté tér méreteiről és forgal
máról, hiszen csak hallomásból ismerte. Érthető hát, hogy
kissé lehervadt, amikor megpillantotta a teret. Aztán erőt
vett magán, és elkezdte keresni a Tuskólábú nevű tűt a
Zalka Máté tér nevű szalmakazalban.
Jóval negyed öt után, amikor már mindketten elcsügged
tek és lemondtak egymásról, végre sikerült összebotlaniuk
az áruház előtt.
Tuskólábú felháborodottan számolt be a fejleményekről,
amelyeket Boróka Biri már töviről hegyire ismert.
Boróka Biri elkeseredve leplezte le azokat a titkos terve136

két, amelyekről még Tuskólábú se tudott. Igen, eltitkolták
előtte az egész merénylettervet, a füttyjeltől a hajvágáson
keresztül a kiűzetésig, mégpedig azért, mert ő, Tuskó, olyan
derék, becsületes, egyenes lélek, aki nem tud jól alakoskodni, hiába is igyekszik. Rájöttek, hogy miközben Biri ellen
uszít, valójában hozzá húz, igen, ez valósággal lerítt róla
egész biztosan.
Tuskólábú csöppet se szerény méretű keze ökölbe szorult,
amikor tudomást szerzett a készülő gazságról. Máris ro
hanni akart, hogy elintézze az egész bandát, elsősorban Mokányt, Csöpit, Kareszt és Glatyit, másodsorban ugyancsak
őket. Szerencséjük volt, hogy délután négy órakor még vé
letlenül se tartózkodtak a Zalka Máté téren, máskülönben
ott helyben elbánt volna velük.
Boróka Birinek szüksége volt minden kedvességére, bá
josságára, nyájasságára és szelídségére, továbbá némi szemkikerítésre és szájcsücsörítésre, amíg sikerült meggyőznie,
hogy hétfőig tovább kell játszania a szerepét, máskülönben
mindent elront. Tuskólábú nagy nehezen beleegyezett, de a
kényszerhaladékért azzal kárpótolta magát, hogy harsány
színekkel ecsetelte Biri előtt, mi fog történni Bori aljas
füttyjelének elhangzása után. Biri először is az ő háta mö
gött keres rögtön menedéket, ő pedig egymaga felveszi a
harcot az egész banda ellen, egyszerűen összecsomagolja
őket, mint egy nyaláb hulladékpapírt, és Biri viheti majd
mindet egyenesen a MÉH-hez.
Boróka Biri szívesen hallgatta volna akár órákig is Tus
kólábú nemes indulatoktól fűtött költői látomásait a galeri
összecsomagolásáról, de sajnos rohannia kellett, mert késés
ben volt. Rohant is. Előbb ő a motorhoz, aztán a motor
ővele. Miközben a tegnap már begyakorolt tornamutatvá
nyokat végezte az oldalkocsiban, cipőcserével és ruhaleráncigálással.
Vihartempóban robogtak a Kálvin tér felé, ahol Bircsák
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néni éppen látogatóba vonszolta magát a sógornőjéhez, aki
a lágymányosi új lakótelepen kapott lakást, és afféle szerény
kis házszentelőre hívta meg néhány kedves rokonát és ba
rátját. Bircsák nénin újdonatúj, habkönnyű selyemruha rep
kedett, a frizurája olyan friss volt, mint a cukros kalács,
amit abban a pillanatban vettek ki a sütőből, még a cipője
is vadonatúj volt. Csak a tekintete és világfájdalmas lelkiállapota maradt a régi. „Mire váló az új lakás - hirdette
egész pesszimizmust sugárzó lénye -, csak baj van vele; a
csapok biztosan letörnek, a redőny leszakad, a távfűtés el
romlik, a szomszédban harsogtatják majd a rádiót, és egész
éjszaka sír egy kisgyerek, és a vékony falakon minden áthallatszik; isteneim, istenem, mennyi baj és gond, mennyi
törődés és nyomorúság . . .”
Majdnem üres hetes autóbusz kanyarodott a megállóba.
Bircsák néni mégsem szállt fel. Mert kimeredt szemmel
bámult a közeledő motorkerékpárra, amelynek nyergében
Selymes lakótárs, azaz Gyula bácsi ült, míg oldalkocsijában
„az a másik”, vagyis Boróka Bori terpeszkedett. Pedig ő
tisztán látta, hogy egy órával ezelőtt nem a másikkal, hanem
az egyikkel indult el. Érthetetlen. Hihetetlen. Tarthatatlan.
Bircsák néni követte tekintetével a motort, amely kika
nyarodott a körforgalomból, rá a Tolbuhin körútra, majd
eltűnt a szeme elől. Bircsák néni lassan, de határozottan
megcsóválta frissen ondolált fejét, és elképedésében a tizenötös autóbuszra szállt fel, amely a Lágymányos helyett a
Boráros térre ragadta el.
Du. 5 ó. Dimitrov tér
Glatyi-Bori
- Szia, apafej! - csattant az üdvözlés a Dimitrov téren,
miközben Gyula bácsi besorolt a benzinre várakozó jármű
vek közé.
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- Szervusz, Boróka Bori - hangzott a csöndes, kissé
megilletődöttnek tetsző válasz.
Boróka Bori, diadala tudatában, letörten várakozott a
folytatásra. De csak a diadal látszott meg rajta, a letörtség
nem. Pedig mélységesen elkeserítette, hogy lám, sikerült le
csapnia ikerhúga, Boróka Biri kezéről a széles vállú, nap
barnított, jóképű Glatyit. Milyen csapodárok is a férfiak.
Hol Birivel mennek moziba, hol Borival randevúznak!
- Meghívhatlak egy fagylaltra?
Ugyebár Karesz vagy Tuskó vagy Csöpi, de még Mokány
is azt mondta volna: „Gyere, befizetlek egy fagyira.” De
Glatyi, az nem. Glatyi az más. Ö meghívja. Mint egy már
ki. Igazán kár, hogy vissza kell utasítania Karesz miatt,
akihez idejében vissza kell érnie a Zalka Máté térre. Pedig
Glatyi vallomása mégiscsak másképpen hangzana egy nagy
adag fagylalt mellett, aminek a tetején még jókora kupac
tejszínhab is van. Mert hogy vallomás következik, az sajnos
nem kétséges. És ő, Boróka Bori is másképpen fogadhatná
a hódolatot, ha közben finoman, két ujjal foghatná a kis
fagylaltoskanalat. De ha egyszer nem lehet, hát nem lehet.
- Sajnos kevés az időm, apafej. Ki vele, apafej, mit
akarsz mondani nekem?
- Először is azt, hogy ne szólíts apafejnek. Ki nem áll
hatom.
Bori mindenre számított, csak erre a rendreutasításra
nem. Felvillant benne a gyanú, hogy hátha tévedett az
előbb, amikor diadalt érzett. Lehetséges, hogy az a diadal
valójában vereség? Nem, nem, ez lehetetlen - hessegette el
magától a gyanút, és fölényesen elhúzta a száját.
- Kizárólag azért hívtál randira, hogy ezt bezengd?
Vagy van valami más is?
- Van. Szerettelek volna megismerni, ha már eljössz hoz
zánk a bulira. Úgy tudom, a fiúk meghívtak.
- Jól tudod, apaf . . . öreg fiú. Te nem hívsz meg?

139

- Nem. Én szavamat adtam valakinek, hogy nem hívlak
meg, bizonyára tudsz is róla.
- Honnan tudnék?
- Mert megmondtam neki. És amit neki mondok, az
olyan, mintha neked is mondanám. Igaz?
- Honnan veszed az ilyesmit?
- Jókaiból - felelte titokzatosan Glatyi. - De téged tud
tommal nem érdekel az irodalom. Maradjunk hát a bulinál.
Úgyis hiába kérnélek, hogy ne gyere el, mert tudom, hogy
ahol Biri ott van, onnan te se hiányozhatsz. Ezért csak azt
szeretném, ha megígérnéd, hogy nem csinálsz a kelleténél
nagyobb kavarodást. . . Megígéred? No, megígéred?
- Nem bánom, Glatyi. Itt a praclim.
- Kösz. Cserébe én is megígérem, hogy minden úgy fog
lefolyni, ahogy elképzeltétek . . .
Az ikerlány feje zúgott és kavargott. Bori fejében Biri
gondolatai száguldoztak. És egyáltalában nincs kizárva,
hogy Biri fejében viszont Bori elképzelései ötlöttek fel. Ki
tudhat ilyesmit biztosan? De az igen valószínűnek látszott,
hogy alaposan tévedett. Kicsoda? Alighanem Bori. De az
is lehet, hogy Biri. Mert szó se volt semmiféle elragadtatás
ról és vallomásról és szívkiöntésről. Egyáltalában semmiről
se volt szó, ami tiszta és érthető lenne. Igaz, azt mondta:
szavát adta valakinek . . . Tudjuk, hogy kinek. De azért
beleegyezett, hogy ő is ott legyen a bulin. Vagyis meghívta,
anélkül hogy meghívta volna. Micsoda ravasz, körmönfont
bérglatyi! Pedig tudja, hogy valami készül. Hiszen azt is
mondta: minden úgy fog lefolyni, ahogy elképzeltétek.
Ahogy kik képzelték el? Bori és a galeri? Vagy Bori és
Biri? Nem, nem, csakis az előbbi. Ügy, ahogy elképzelték,
vagyis hogy leitatják Birit, aztán csúffá teszik. Hiszen ez
egy valóságos Machiavelli. Micsoda ravasz körülírásokkal
adja értésére, hogy szabad folyást enged az események
nek . . . Boróka Bori ebben a pillanatban valósággal meg140

gyűlölte Glatyit, és úgy megsajdult a szíve, mintha nem is
az övé lett volna, hanem szegény felültetett, becsapott, fél
revezetett Boróka Birié.
Elfojtotta a feltörő érzéseket, és fölényesen biccentett.
- Értettem, Glatyi. Minden úgy fog lefolyni, ahogy el
képzeltük. De most már lelépek. Szia!
Bizonyos volt benne, hogy Glatyi követi a tekintetével,
ezért igyekezett minél igézőbben ringatni a derekát, miköz
ben a szíve majd megszakadt. Sajnos, a legigézőbben ringó
derékon sincs szem, így nem láthatta, hogy Glatyi utána
néz ugyan, de hunyorított szemében és beharapott szája
szögletében gyanús kis mosolyok játszadoznak. Máskülön
ben lett volna min a fejét törnie, miközben az oldalkocsiban
szokásos tornamutatványait végezte.
Du. 6 ó. Zalka Máté tér,
Karesz-Biri
Szombat, késő délután. A nyüzsgés észrevehetően alább
hagyott a nagy forgalmú téren. Ennek volt köszönhető,
hogy Karesz azonnal észrevette a közeledő Boróka Birit és
az is őt. Lényegesen nagyobb szorongást érzett, mint felelés
előtt, mert az órákra mindig alaposan elkészült. Most is
számtalanszor elismételte magában a leckét, de valami hal
vány sejtelem élt azért benne, hogy ezúttal nem elég ennyi,
mert Boróka Birinél neki már több elégtelenje van, s azokat
most mind ki kell javítania. Éppen ezért is tért el eredeti
szándékától, amely az volt, hogy megpróbál okosan beszélni
a srácokkal, hátha sikerül észre térítenie őket. De rájött,
hogy az okos beszéd sikere esetén elmarad a botránykísér
let, márpedig akkor nem léphet fel az oltalmazó és védel
mező oly hatásos és sikeres szerepében. Holott a felbérelt
Glatyi esete bebizonyította, hogy az ilyesmi roppant ered
ményes. Pedig Glatyi akkor csak alakoskodott, míg ő iga

zából meg akarja védelmezni és oltalmazni ezt a kedves,
ügyefogyott, jó kis Boróka Birit. Ezért úgy döntött, hogy
egy szót sem szól a srácoknak. Jöjjön, aminek jönnie kell.
- Köszönöm, Birike, hogy eljöttél, igazán köszönöm kezdett rá az előre bevágott szövegre, amikor kezet rázott
a kislánnyal. - Tudom, hogy piszokul viselkedtem veled,
hidd el, százszor is megbántam, és most szeretnék mindent
jóvá tenni. Kérlek, hallgass meg, és ne szakíts félbe, ez
nagyon fontos. És ne rémülj meg, akármit hallasz.
Boróka Biri igazán nem azért robogott vissza a Zalka
Máté térre, hogy valami döbbenetesen újat halljon. Tisztá
ban volt vele, hogy Karesz nem tud neki semmi újat mon
dani. Azért jelent meg a randevún, hogy meghatottságtól
fátyolos tekintetével, hálás mosolyával, szívbe markoló,
hangocskájával és egész védelemre szoruló lényével, illetve
mindennek jól kiszámított adagolásával végleg megszilár
dítsa Karesz elhatározását. Éppen ezért a fiúra emelte bá
natos szemét, s halk hangon biztosította, hogy nem fog
megrémülni, nem fog elájulni, még csak sikoltozni se kezd,
bármit hall. Csak mondja egész bátran.
És Karesz mondta:
- Képzeld, Biricske, aljas gaztettre készülnek ellened
a bulin. Bori füttyjelére mindenki rád akar rontani, hogy
lefogjanak, lenyírják a hajadat, bemázoljanak, és elzavar
janak világ csúfjára. Ne kérdezd, kitől tudom, úgyis meg
mondom. Magától az ikernővéredtől, Boróka Boritól. Attól
az áspiskígyótól, akit a keblemen melengettem. Kérlek, kér
lek, Birike, ne sápadj el, ne tántorodj meg, ne kezdj el sírni!
Nem lesz semmi baj, mert én megakadályozom a botrányt,
ne félj. Csak jól ügyelj. Ha meghallod a füttyjelet, azonnal
bújj mögém, és én megvédelmezlek, szembeszállók érted az
egész galerival, mert mindent jóvá akarok tenni.
- Köszönöm - pihegte Boróka Biri. - Ha te leszel az
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oltalmazom, akkor nem félek attól a megvadult galeritól.
Akinek ilyen védelmezője van . . .
Nem fejezte be. Csak hármat pislogott, mintha három
pontot tett volna a befejezetlen mondat végére, három so
katmondó pontot.
- Ilyen marhák - dúlt-fúlt Karesz. - Elfelejtik, hogy
négy nap múlva kezdődik a suli. Még csak az hiányzik,
hogy a botrány a diri vagy az őszi fülébe jusson. Akkor lőt
tek az egész bandának. Pedig lehet, hogy mi egy osztályba
fogunk járni. Ugye, ti is az Eötvösbe jártok majd? Igen?
Látod, hát így nem lehet elkezdeni a tanévet. . . Igaz? Buli
után még a nővéredet, Borit is meg kell valahogy dumálni.
Félek, hogy máskülönben még sok baj lesz vele a suliban.
- Ne hidd - ellenkezett Biri. - Én jobban ismerem,
mint te. Biztosíthatlak, hogy az iskolában nem lesz vele
több baj, mint mondjuk, énvelem.
- Csuda rendes lány vagy te, Biri - állapította meg Ka
resz. - Ö, Bori, áskálódik ellened, te meg még védelmezed.
Tetszel nekem, Biricske. Kareszra ezentúl mindig számít
hatsz.
Ezzel aztán a nagy mű minden fogaskereke pontosan
egymásba illeszkedett, s bármikor forgásba lendülhetett. Az
alkotónak pedig volt ideje hétfőig megpihenni és bekebe
lezni Lonci néni lecsóját, ami igazán finom volt.

V. FEJEZET

EGY AZ K E T T Ő , É S A K E T T Ő E G Y

i.
Bircsák néni nem halogathatta tovább. Szombaton, amikor
a Lágymányos helyett a Boráros téren szállt ki az autóbusz
ból, úgy határozott, hogy szólni fog. Mindössze másfél napra
volt szüksége, hogy elhatározását tettre váltsa. Hétfőn dél
előtt már fel is kereste Selymeséket az első emeleten. S mi
közben lakók és látogatók csoportosultak a liftajtó előtt,
várva, hogy a felvonó visszatérjen az első emeletről, ő lete
lepedett egy konyhaszékre. Elnézte, ahogy Lonci néni az
ebédet készíti, megjegyezte, hogy ő a kapros tökfőzelékbe
egy kis paprikát is belevagdal, csak épp hogy ízt adjon,
aztán kijelentette:
- Lakótársnő, kedves, most már ideje lenne bejelenteni
a másikat is.
Lonci néni kezében megállt a fakanál.
- Miféle másikat, kedves?
- Hát ugyebár, a másik unokahúgát. Én ugyebár, nem
sürgettem eddig, mert ugyebár, az ember nem gép, de az a
vélekedésem, hogy ami előírás, ugyebár, az előírás.
- Nekem csak egy unokahúgom van, Rózsika kedves. És
azt az egyet idejében bejelentettük. Boróka Biri a nővérem
kislánya.
- No és a másik? Az embernek, ugyebár, van szeme.
Ugyebár? Igaz, hogy nagyon hasonlítanak egymásra, de
azért Birike mégis jobban hasonlít a másikra, mint a másik
őrá.
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- Igazán nem értem, Rózsika kedves. Fogalmam sincs,
miről beszél.
- Az ikrekről, kedves lakótársnő. Mert egyszer van,
ugyebár, a Biri, olyan csöndes, illedelmes, rendes kislány,
mindig egyszerűen öltözködik, ugyebár, és másodszor van a
másik, aki toronyba tupírozza a haját, olyan tűsarkokon
futkos, hogy azt nézni is rémület, a szűk csibésznadrágjáról
nem is beszélve. És micsoda modor, ugyebár, kérem. Mórikálja magát, rohan, mint a megbolondult szélvész, majd fel
dönti az ember lányát, és mindenféle lingárokkal kuncsorog,
ugyebár. Meg a Selymes lakótárs is. Az egyikkel megy el
motorozni, és a másikkal jön haza. Hallatlan!
- Liftet! - hallatszott a földszintről a várakozók kórusa,
immár mintegy huszadszor.
- Hát akkor megbeszéltük, ugyebár. Vagy bejelenti, ked
ves lakótárs, a másik unokahúgát is, vagy hazaküldi szépen,
ugyebár. De én még egy csipet piros paprikát is szokok a
tökbe tenni, úgy jó az, behabarva.
Ezek után igazán érthető, hogy Lonci néni türelmetlenül
várta haza az unokahúgát, vagy az egyiket, vagy a másikat.
Folyton az órát nézte, mert rohamosan közeledett a munkábamenetcl ideje. Egyszer beszaladt a szobába, és meg
vizsgálta tűsarkű piros cipője talpát meg sarkát, és sokat
mondó, valamint sokat értő fejbólintásokkal jelezte, hogy
gyanúja beigazolást nyert: ezt a cipőt sokat hordták az
utóbbi időben. Másodszor azért hagyta ott a tökfőzeléket,
amelybe zöldpaprikát is aprított, és egy csipet piros papri
kát is hintett, hogy ellenőrizze a körömlakk mennyiségét.
Gyanúja ezúttal sem bizonyult alaptalannak. Az üvegcse
tartalma alaposan megfogyatkozott.
Az idő nem is múlt, hanem rohant. És unoka-húga, Bo
róka Biri csak fél kettőkor érkezett haza, vagyis öt perccel
az indulás legvégső időpontja előtt. Lonci néni megállapí
totta, hogy elragadóan csinos kipirult arcával, aranybarna
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karjával és még valamivel, amit nem tudott pontosan meg
határozni.
- Jaj, Lonci néni, ne tessék haragudni, hogy elkéstem!
Olyan sokáig tartott, amíg sorra kerültem.
Persze! A haja! Végre levágatta a haját, valahára hall
gatott rá, ő az első nap megmondta, hogy nem divat már az
a kóctömcg. Vajon kinek a befolyására szánta rá magát,
hogy mégis megválik a felesleges haj többlettől? Amint ezen
töprengett, Lonci néni ugyanúgy bólogatott, mint a sokat
koptatott cipőtalp és a megfogyatkozott tartalmú körömlak
kos üvegcse láttán.
- Nagyon csinos vagy, kicsi - mondta. - Gratulálok.
- És milyen éhes vagyok. Mint tízezer farkas!
- Én már ettem, te pedig éhezhetsz még öt percig. Mert
most aztán mindent bevallasz nekem, Birke. - Átölelte a
vállát. - Mondd, Birke, ugye, egy fiú van a dologban?
Boróka Biri Lonci néni nyakába fúrta divatos úszófrizu
rával koronázott fejét. Előbb elnevette magát, aztán elpityeredett, majd megint elmosolyodott.
- Nem, Lonci néni. . .
- Nem?!
- Nem egy fiúról van szó; ötről.
Ha Lonci néninek több ideje lett volna, feltétlenül el
ájul. De indulnia kellett a Tésztagyárba, így hát kénytelen
volt beérni egy velőkig ható sikollyal, többre nem futotta az
időből. Csupán még arra, hogy eltolja magától Birit, és úgy
vizsgálgassa kartávolságból, mint a műértő egy váratlanul
felfedezett Raffaellót vagy Botticellit, amelyről mindeddig
azt hitték, hogy kontár mázolmány. A vizsgálódásra újabb
sikoltás tett pontot, de már korántsem olyan velőtrázó.
- Jaj! Futok! Még elkések miattad, te haszontalan! Este
mindent elmesélsz, de töviről hegyire. Még hogy egyszerre
öt fiú. Amikor még egy is sok. Tudod, igazán nem hittem
volna rólad. Túlságosan beletanultál a pesti életbe. Kép146

zeld, Bircsák néni azt hiszi rólad, hogy ketten vagytok.
Majd este ellátom a bajodat, a körömlakkért is meg tű
sarkú cipőmért is, te haszontalan, de most szervusz, szer
vusz, már itt se vagyok!
Lonci néni nevetgélve elviharzott, Boróka Biri pedig ne
kiült a kapros tökfőzeléknek, hogy mind testben, mind lé
lekben megerősítse magát a délutáni nagy küzdelemre.

A hangulat úgyszólván a tetőfokra hágott, vagy legalábbis
néhány lépés választotta el a tetőfoktól. Erről a követke
zőkből lehetett tudomást szerezni:
a) a magnetofon teljes hangerővel hirdette az utcának,
hogy Glatteréknál házibulit rendeznek a fiatalok;
b) nyolc hang közül legalább hét állandóan arra töreke
dett, hogy túlharsogja a teljes hangerővel működő magne
tofont, és törekvése időnként szép sikerrel járt;
c) a Glatterék alatt lakó Novákéknál a nyolckarú csillár
oly szilajul lengett, mint az Eötvös-féle torziós inga, egy
hatos erősségű földrengés idején;
d) Glatter papa és Glatter mama azon tanakodott, hogy
tulajdonképpen a legokosabb lenne lemenni a közeli eszp
resszóba, mert a hallóidegeik veszélyben forognak;
c) álarcos alakok bukkantak fel a kitárt ablakban, hogy
kihevült arcukat megmerítsék az utca hűsebb levegőjében.
Még további f), gj' és h) bizonyítékok is mutatkoztak, de
azok már csak mennyiségileg és nem minőségileg különböz
tek a felsoroltaktól.
A nagy udvari szoba közepe egyébként teljesen üres volt,
még a szőnyeg is felgöngyölve hevert a fal mellett. A sza
baddá vált területen éppen három pár táncolt.
Csöpi, az óriáscsecsemő (fején főkötő, szájában cucli,
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nyakában kendő, amelyen öklömnyi betűkkel ez állt: A
MAMA KEDVENCE) gólyalábaival hol a parkettát ta
posta, hol pedig táncosnője lábát. Táncosnője, a szöszke
Glattcr Ibi, Glatyi húga, sötétkék korcsolyaruháját nevezte
ki jelmeznek, s mellén aranypapírból készült érmek sora
hirdette számtalan bajnokságát.
Bartócz Loli, egy feketerigó-szcrű és vészes nevetőgörcs
ben szenvedő lány, rózsaszín nylonruhájához kölcsönkérte a
nagymama nyeles szemüvegét, s valahonnan egy parókát is
szerzett, minek következtében rokokó hölgynek képzelte
magát.
ö Mokánnyal, a torreádorral járta. A torreádor jelmezt
alapjában véve két piros kendő képviselte, egyiket a dere
kára, másikat a fejére kötötte Mokány, míg baljában a ví
vótőrét szorongatta.
A harmadik párt egy félszemű gyilkos és egy kötéltán
cosnő alkotta. A kötéltáncosnő a dundi Hüpfner Klári volt,
akit szülei karcsúsítási célból írattak be egy balettiskolá
ba. Most balettruhájában lejtett, de tánc közben is elszán
tan a feje fölé tartotta kötéltáncosnői hivatása jelképét: a
dédmama csipkés napernyőjét. A félszemű gyilkost Tuskólábú alakította, fél szemén fekete kötéssel (amivel egyúttal
megtakarította az álarcot) és foga közt véres papírvágó kés
sel.
Egy Kareszba oltott cowboy, kockás ingben, derekán
Colttal, nyakában tarka kendővel, a magnókészüléket kezel
te, viszont a detektívbe oltott Glatyi, szájában pipával, fe
jén kockás sapkával, orrán üveg nélküli pápaszemkerettel
s jobbjában egy nagyítóval, a táncosok lábnyomait vizsgál
ta. Megállapítva, hogy a hangulatot immár alig egy-két lé
pés választja el a tetőfoktól.
Ekkor csengettek.
- Itt van - mondták többen is, különböző hangnemben.
- Majd én - mondta Glatyi, és kisietett.
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Az ajtóban Lonci néni sötétkék, csuklyás esőköpenyegc
állt, és egy bőröndnek is beillő kirándulószatyrot tartott a
kezében.
- Szervusz - üdvözölte nevetve Glatyi. - Olyan vagy,
mint a városligeti Anonymus-szobor. Kitűnően sikerült jel
mez. Gratulálok.
- Szia, öregfiú - mondta a talapzatáról leszállt Anony
mus. Glatyi elkomorodott. Tehát nem Biri az, hanem Bo
ri. Mindegy. Ö nem hívta, de ha el akart jönni, hát el akart
jönni, és kész.
Az előszobából előbb a ruhatárnak és öltözőnek kineve
zett kis udvari szobába vezette. Megmutatta, hogy onnan
nyílik a fürdőszoba, és azon keresztül is be lehet jutni a
tett helyére, a nagy szobába. Aztán magára hagyta.
Kisvártatva nyílt a fürdőszoba ajtaja, és beviharzott Bo
róka Bori, tűsarkú piros cipőben, csibésznadrágban, pulcsi
ban, de az orrán fekete selyem álarccal és a fején széles
karimájú; virágos strandkalappal.
- Mért nem jöttél jelmezben? - kérdezte tőle Glatyi. Vagy esetleg ez a jelmezed?
- Vedd úgy, hogy igen. És gyere csörögni. Szia, öreglányok, Bori vagyok. Tviszt!
Karesz, a vadnyugati magnetofonkezelő megpörgette a
szalagot, aminek eredményeként cincogás, vinnyogás hallat
szott, majd a megfelelő helyen lelassította a fordulatszá
mot, és feldübörgött a tviszt.
Most már igazán tetőfokra hágott a hangulat, ezt lehetet
lennek látszott tovább fokozni. De Boróka Bori erre is ké
pes volt. Amikor a szám véget ért, rumospalackot rántott
elő a fürdőszobaajtó mögül.
- Srácok, igyunk egyet!
A három lány borzadva, az öt fiú idegenkedve nézett rá.
- Megtiltom! - kiáltotta Glatyi, de nem túlságosan eré
lyes hangon.
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Bori vállat vont.
- Ökör iszik magában. Akkor tviszt! Újból tviszt!
Karesz máris visszapergette a szalagot. Újból felharsant
az előbbi muzsika. Bori az asztalra tette a rumosüveget, s
fergeteges táncba kezdett. Magával ragadta a többieket is.
Hajladoztak, a földig ereszkedtek, párt cseréltek, már nem
számított, hogy ki kivel táncol. A nagy kavargásban senki
se vette észre, hogy megfogyatkoztak. Talán még Glatyi
se. Bori eltűnt, alighanem a fürdőszobába zárkózott be. Et
től függetlenül a hangulat valamivel a tetőfok fölé hágott.
Ekkor csengettek.
- Majd én - mondta Glatyi. És kisietett.
Az ajtó előtt az Anonymus-esőköpeny vagy annak az
ikertestvére állt. Sportszatyor nélkül. Glatyi arcán a rosszul
titkolt öröm mosolya suhant át.
- Szia, öreglány - üdvözölte az újabb esőköpenyt, hogy
próbára tegye.
- Szervusz, Glatter. Megígértem, hát eljöttem.
Glatyi bevezette a kis udvari szobába. És magára hagyta.
Néhány perc múlva a szobába lépett Boróka Biri, ing
ruhában, aranyszandálban és újdonatúj modern frizurával.
Szerényen és csöndesen álldogált a tomboló tviszt partján.
Elsőnek Karesz vette észre. Táncba hívta, de Biri pirulva
lesütötte a szemét.
- Ne haragudj, nem tudok tvisztelni.
Karesz máris a magnóhoz ugrott. Megpörgette a szalagot.
Az így támadt szünetben Glatyi bemutatta Boróka Birit a
három lánynak. És máris felcsendült egy lassú fox. De mi
re Karesz ellépett a magnótól, hogy felkérje, addigra Biri
már Glatyival táncolt.
A fox után egy rock and roll következett a szalagon. Bi
ri azt mondta, hogy rokizni se tud, különben is melege van.
Azonkívül borzasztó szomjas. Glatyi, mint szorgos házigaz150

da, limonádéért sietett. Mikor visszatett, elképedve látta,
hogy Boróka Biri a rumosüvegből kortyol.
- Mit csinálsz? Megőrültél?!
Ezt nem Glatyi kiáltotta, aki az ajtóból figyelte Birit, ha
nem Tuskólábú, aki éppen táncosnő nélkül maradt.
Biri bizonytalanul elmosolyodott, vagy inkább elvigyorodott, és akadozó nyelvvel hebegte:
- Bul . . . bulin . . . piálni . . . kell. Ügy sz . . . szokás . . .
Mielőtt Tuskó megakadályozhatta volna, ismét jót hú
zott az üvegből. Tuskó kiragadta kezéből a palackot, de
lekésett. Biri megtántorodott. Majd kihúzta magát, és a
becsípettek túl merev tartásával kiegyensúlyozta magát a
fürdőszobába. Kattant a zár.
Karesz, hogy feloldja a dermedt hangulatot, ismét egy
tvisztet csalt ki a magnó torkából. Újra kezdődött a tombolás. Bori, akinek távollétét eddig észre se vették, a tán
colok közé robbant, és valósággal hajtotta, hajszolta az esze
veszett pörgést-vonaglást. Újból és újból tvisztet követelt,
míg az egyik lány felkiáltott:
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- Hol van az a lány? Az a szegény Biri r"
Karesz leállította a magnót.
- Úgy látszik, rosszul lett - rémüldözött Glatter Ibi.
- Majd én megnézem! - Bori a fürdőszobaajtó felé lé
pett.
- Ne! Ne te! - Egyszerre négy fiútorokból röppent el
az önkéntelen felkiáltás.
- Ugyan, miért ne? - ellenkezett Glatyi. - Elvégre ő a
nővére.
Bori be akart nyitni a fürdőszobába, de a kilincs nem
engedett. Kopogott, de nem kapott választ. Erre a kis szo
ba felé került. A feszült csendben hallották, amint benyit,
és rákiált a nővérére:
- Bepörögtél, mi? Mért nem felelsz, ha szólnak neked?
Micsoda máié! Mi bajod van?
- Semmi, Borikám, igazán semmi - hallatszott Biri sze
líd, ijedt válasza. - Csak egy kicsit megmosakodtam, és
rendbe hoztam magam.
- Szép sütemény vagy. Elrontod ezt a jó kis bulit. Eridj
csörögni. Indíts!
A kulcs fordult a zárban. Az ajtó lassan nyílt. Még csak
alig résnyire volt nyitva, amikor éles, sajátos fütty harsant
mögüle. Aztán még egy, majd egy harmadik.
A nyíló ajtóban megjelent Boróka Biri, kezében egy pár
tűsarkú piros cipővel. De erre senki se hederített. Mert
amint betette a lábát a szobába, Karesz odaugrott Tuskólábú, Mokány és Csöpi elé. Csöpi odadobbant Karesz, Mokány és Tuskólábú elé. Mokány odaperdült Karesz, Csöpi
és Tuskólábú elé. Míg végül Tuskólábú odanyomult Karesz,
Mokány és Csöpi elé. Tuskólábú az öklét rázta, Karesz kidüllesztette a mellét, Csöpi karba fonta a kezét, Mokány
égnek emelte két karját.
- Ne merjétek! - kiáltotta Mokány.
- A védelmem alatt áll! - harsogta Tuskólábú.
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- Hozzá ne nyúljatok! - dörögte Csöpi.
- Megtiltom! - ordította Karesz.
És a nagy lendülettől akarva-akaratlan, bár inkább akar
va, mint akaratlan, egymásnak kocódtak, ami felért egy
kisebbfajta vasúti karambollal. Az összeütközés erejéből
mind a négyen megértették, hogy a másik három nem haj
landó meghátrálni. A szavak tehát semmit sem érnek. Kö
vetkezzenek a tettek.
Glatter Ibi, Hüpfner Klári és Bartócz Loli rémülten me
nekült a legtávolabbi sarokba. Onnan nézték remegve a
vad küzdelmet. Amelynek újabb fülhasogató fütty vetett
véget. A fülük mellett felsivító füttyre ugyanis a fiúk fel
kapták a fejüket, és Borit kereste a tekintetük. De Borit
nem látták. Csak egymás megtépázott üstökét. És a földön
egynéhány ronggyá szaggatott álarcot, kendőt, valamint
egyéb kellékeket. A látvány mind a négyüket megelégedés
sel töltötte el. Diadalmasan vágták oda egymás szemébe,
bárha más-más szavakkal:
- Biri az én védelmem alatt áll! Megkaptátok, amit ér
demeltetek!
Elképedve bámultak egymásra.
- Hát te is őt? . . .
- Hát te is Birit? . . .
- Hát ti is vele vagytok? . . .
- Hát ti se akartátok? . . .
- Akkor mért vertük meg egymást? - kérdezte mélysé
ges megdöbbenéssel Mokány, aki a legtöbbet kapta.
- Szerintem azért, öregem, mert ez járt nektek - vilá
gosította fel Glatyi hahotázva.
Odalépett Birihez, megrázta a kezét.
- Gratulálok, Birkó, ezt jól csináltad. Nagyszerűen csi
náltad. Alaposan visszafizettél nekik mindenért.
- De hol van az a nyamvadt Bori? - nézett körül Ka
resz. Mert most egyszerre Bori lett a nyamvadt.

153

- Az ám - cincogták a lányok a sarokból.
Glatter Ibi beszaladt a fürdőszobába, azután a kis udva
ri öltözőbe. Nyomában Loli és Klári. Boróka Borit nem
találták sehol.
- Ne keressétek - mondta Glatyi. - Hisz itt van. Igaz?
Boróka Biri ámulva nézett a bérencre. Hát ő tudja? Le
het, hogy már kezdettől tudta? De hiszen akkor . . . ak
kor nagyszerű! Az öröm lámpásai ragyogtak fel két szemé
ben, amikor buzgón igent bólintott. Lerúgta az aranyszan
dálokat, belelépett a tűsarkú piros cipőkbe, s hogy az elké
pedést még tovább fokozza, a fején keresztül lerántotta a
ruháját.
És ott állt előttük tűsarkú cipőben, csibésznadrágban,
bár tupírozott hajzat nélkül, maga Boróka Bori, teljes élet
nagyságban.
Végre mindannyian megértették, hogy a kettő - egy. És
hogy az egy - kettő. Most már csak azt szerették volna
tudni, hogy melyik az igazi.
- Válasszatok - mondta Biri-Bori. Glatyira nézett. Te melyiket választod?
- Birit. Boróka Birit. Vagyis téged.
És a másik négy, megfeledkezve a karmolásokról, véraláfutásokról és kék foltokról, lelkesen helyeselt:
- Éljen! Ügy van! Csakis Boróka Birit!
- Akkor egy kis türelmet kérek.
A csifoésznadrág eltűnt a fürdőszoba ajtaja mögött. És
kisvártatva megjelent Boróka Biri aranyszandálban, ingru
hában, úszófrizurával, az igazi Boróka Biri. De azért nem
volt egészen ugyanaz, mint aki alig két hete először buk
kant fel a Jázmin téren. Valamicske megmaradt benne Bo
róka Boriból is. Nem sok, csak éppen egy csipet, csak ép
pen annyi, amennyi zöldpaprika és piros paprika kell a tej
feles tökbe is, hogy ízesebb és fűszeresebb legyen.
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3.
És mindenki úgy találta, hogy nagyon jól van így, elsősor
ban természetesen Glatyi, a derék bérenc. De örült Bircsák néni is, hogy megoldódott a bejelentés problémája;
örült Lonci néni is, hogy nem csalódott Birkében; örült
Gyula bácsi is, hogy közreműködésével minden jóra for
dult; és örült Tuskólábú, Karesz, Mokány és Csöpi is, hogy
ilyen jó rumlisan telt el a szünidő utolsó két, unalmasnak
ígérkező hete, s hogy egyedül és kizárólag Birivcl járnak
majd egy osztályba.
Csak szegény kis Pupák úr járt-kelt komoran és kétségbeesetten. Újból és újból arról faggatta a galerit, Vilit, még
magát Boróka Birit is, hogy: hol van Boricska, mért nem
jön soha Boricska, mi történt az ő Boricskájával?
Hűséges kis szívét nem vigasztalta meg se csoki, se ho
mokozójáték, se képeskönyv.
Talán majd a múló idő meghozza számára is a feledést
és a vigaszt, hiszen még olyan fiatal - mindössze négyéves.

