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„Nem sajnáltatom magam, hanem sajnálom magam.” 

(Mirtse Zsuzsa) 

 

 

Ebben a fura, törékeny vázlatvilágban gyakran nehéz kapaszkodókat találni. A segédvonalak, 

félig megrajzolt képek között keresek valami bizonyosságot, amely segít az eligazodásban. 

Keresek valami bizonyítékot arról, hogy vannak nem hiába megszülető életek is, és szeretném 

hinni, hogy az enyém ilyen. Szeretném hinni, hogy nem születtem meg hiába. Vagy 

legalábbis, az is valami, ha más életek hasznot húzhatnak belőlem – mert néha 

meggyőződésem, hogy legfontosabb szerepem a világban az, hogy mások jóllétét a sajátom 

rovására szolgáljam. Már itten ezekre a Fenevad Állatokra gondolok, mi másra. 

Ma már cseppet sem zavar, hogy nem lett „rendes” életem. Girbegurba összevisszasága 

mögött számomra mégis valami mélységes rend körvonalazódik. Nem kockára vágott, nem  

ajánlanám mindenkinek. Nálam működik, nem is szeretném máshogy. Napjaim történetét 

négy- és kétlábúak írják, én pedig boldogan vagyok a krónikásuk. 

Régebben azt is hittem, hogy a Nagy Történetek csakis odafent íródhatnak, az égben. 

Kellenek hozzá királyfiak és királylányok, táltos paripák, jó sok aranytallér, palota, meg 

csillagok. Persze én akartam lenni mindig a főszereplő, a királylány, akinek elnyerik a kezét, 

és ha valaki nem jól harcol értem, annak a mese végén a fejét sajnos levágják. Önző voltam a 

végtelenségig, bizony! Mindent akartam. Pörgő kastélyt, és persze csodaparipát, aki majd jól 

érti a szavam.  

Most, amikor kiteszem az utolsó írásjelet a mondat végére, már nem tudom, hogy éppen az-e 

a legfontosabb dolgom, hogy királylány legyek, de abban már biztos vagyok, hogy mesék 

mindenhol teremnek körülöttünk. Itt, a földön, a lábunk körül is. Ha kicsit ráhunyorítok az 

életemre, tulajdonképpen minden, amire vágytam, benne van. Jó, paripa nincs, de van helyette 

minden más négylábú, igaz, cseppet sem értik a szavam. Mi több, nem is törekszenek rá. Én 

pedig igyekszem rendet tenni közöttük a varázspálcámmal, ami a legritkább esetben sikerül. 

Életem nagyjából olyan, mint egy ütött-kopott, huzatos átjáróház: Fogadó a négy macskához. 

Az ajtó mindig nyitva van, jönnek-mennek is benne az emberek, állatok. Mindenkinek jut 

hely.  

 



1. fejezet 

Honfoglalás  

 

Az egész úgy kezdődött, hogy azt hittem, mindenem megvan már: kutya, macska, gyerekek. 

A sorrend talán nem így helyes, de ez mindegy is. Lemondtam már arról, hogy egyszer az 

életben megtaláljam a helyes sorrendet, bármiről legyen is szó. Tehát, majdnem mindenem 

megvan már, legalábbis darabszámra kétségtelenül, ahogy az a könyvekben meg vagyon írva. 

Tökéletes körülmények egy tökéletességre vágyó élethez.  

Aztán megcsörrent a telefon. 

Nyári este volt, emlékszem. Abban a pillanatban éppen mindent utáltam. Különösképpen a 

nyári estéket, no meg a telefoncsörgéseket, az ellenem fellázadt tárgyakat, az engem 

körülvevő entrópiát, de legfőképp a mindezekbe ágyazott életemet, amely leginkább egy 

szánalmas ponyvaregényhez kezdett hasonlítani, benne a főszereplővel, aki én lennék.  

Újra csörög a nyavalyás, nem adja fel. Nem tudok így dolgozni. Reménytelen. Körülöttem 

cunami-sújtotta táj: szétdobált gyerekruhák, pucérra vetkőztetett babák, könyvhalmok tetején 

a reggeli kávésbögrém, napok óta nem találjuk a távirányítót, a szobabiciklimen lógó 

koktélruhámra a kicsik dart-táblát erősítettek, a ruha lelógó sarkával a macska játszik, tűsarkú 

cipőmet a kutya méla arccal rágcsálja. Nem, nem ezt akartam. Normálisan akartam élni. 

Kicsi, szűk, kedves, normális életet. Reggel felkelni, este lefeküdni - és nem fordítva. 

Azt egy ideje látom már, hogy nem az idén fogom megírni életem alapművét, egyelőre 

beérném azzal, hogy a napi penzumomat (szerkesztői bevezető, recenziók, kis színesek) 

megírjam. Ez is reménytelen. És miért? Mert állandóan csörög a telefon. A te-le-fon!!!  

Hah, úgyse hallom meg! Nincs is fülem! Bezzeg a kis nyavalyások! (Nyavalyásokon életem 

értelmeit, a két kicsi lányt értem, akik néha megédesítik, néha megbonyolítják a napjaimat.) 

Ilyenkor általában egymással versenyt futva próbálják megkaparintani a készüléket, ez 

nagyszerű, mert addig időt nyerek. Ez mindhármunknak jó. Ők emberekre vágynak, akikkel 

beszélgetni meg fontoskodni lehet, én pedig bármire, csak emberre nem. Nem akarok beszélni 

senkivel! Befelé forduló, emberkerülő lény vagyok, pont. 

Nincs kegyelem. Kezembe nyomják a telefont. Kíméletlenül. Persze, ilyenkor megpróbálok 

lelki selyempapucsot húzni, mert arról senki sem tehet, hogy ma éppen – kivételesen! – 

utálom a világot, de azért résen vagyok, bizony! Nem adom könnyen magam. Udvariatlan 

vagyok és morcos (szerintem), és tényleg látni sem akarok ebben az évszázadban senkit. 

Különösen nem embereket. Azokat végképp nem!  

A többiek szerint kevesebb méz is elég lenne a hangomra, és én tehetek mindenről, miért kell 

mindenkivel elsőre ilyen nyájasan társalognom. Vakok és süketek társasága! Nahát. És 

ezekkel vagyok én körbevéve. Minizsarnokok, törpecézárok! Miért is nem bélyegeket gyűjtök 

inkább, azok legalább nem rajtam köszörülnék a nyelvüket.  

Ám most a telefont senki sem kapja fel. Persze, hiszen nincsenek is itthon magánzárkám 

kiskorú őrei, hanem engedélyezett sétán vesznek részt, egyedül, ami nem baj, mert legalább 

önállóságra szoknak, és addig sem engem javítónevelnek. Az utca végében, a kis tó partján 

bámulják a vizet, meg a békákat. Meg az ebihalakat. Meg az embereket. Hittem én, a jobb 

sorsra érdemes ponyvaregényhős. 

A telefonban lázas gyerekhang: 

– Mama! (Sőt, inkább a lélek láthatatlan húrjait feszítve: Ma-maaa!) Azonnal jönnötök kell! 

Találtunk két kis macskakölyköt. És nem kellenek senkinek! Értitek? Sen-ki-nek! Gyertek 

gyorsan, mert muszáj őket hazavinni!  

– Nem akarok több macskát! – szóltam oda vacak, hideg hangon (ami nem is az enyém!), 

mert tényleg úgy hittem, darabszámra megvolt mindenünk. – Két macskát meg végképp nem!   

– De nagyon szerencsétlenek! És betegek is! És különben is meg fognak halni! Gyere már! 

Gyertek már! Mi itt várunk! – kérleltek elszántan. 



– Ugyan már, biztos haza fogják vinni őket! Majd meglátjátok, biztos jön valaki, egy nagyon 

kedves és szeretetteljes valaki, aki éppen két ilyen macskát szeretne… És amúgy is, az is 

biztos, hogy a közelben van még az anyukájuk, és, hát persze, hogy rendben lesz minden, 

csak induljatok már haza!  

Ők is biztosítottak róla, hogy megvárnak. Csak ne sokat késlekedjünk. 

Elkeseredetten néztem magam elé. Elkeseredetten nézett rám az a másik is, a nagydarab 

szakállas, aki évek óta áldozatkészen és önsorsrontó módon próbálja meg elviselni az 

életemet, és aki (a papám szerint) jól bevásárolt velem. Majd nadrágot, cipőt húzva 

elindultunk. Útközben haditervet forraltam, és elhatároztam, hogy kitartok az elhatározásom 

mellett: Nem a-ka-runk több ál-la-tot! Vigye haza az, akiknek egy sincs még. E-lég! Sőt: 

ELÉG! Jó, arról lehet szó, hogy segítünk gazdit keresni, elvégre nem vagyunk mi 

tömeggyilkosok… Esetleg kiviszünk nekik életmentő falatokat, helyes kis tálakban. De mást 

nem! NEM! 

 

Rendesen sötétedett már. A kis tó partján kisebb csoportosulás közepette egy padon az én két 

szemem fénye (életem értelme stb.) ücsörgött. Elszántan és fülig maszatosan, ölükben egy-

egy zsemlényi macskakölyökkel. Igen koszos zsemlékről beszélek most. Felvidámodott a 

szemük, amikor megláttak minket. Levidámodott a szemem, amikor megláttam a jövőmet. 

– Nézzétek, milyen aranyosak! Már el is osztottuk őket! A Kicsi kapja a feketét, enyém meg 

ez a tarka – mutatott büszkén a nagyobbik az ölükben szuszogó fertelmes állapotban lévő kis, 

szőrös mócsingokra. 

Megtörten bámultam bele a kivilágítatlan tájba. Mit tudnak erről azok a kivételes helyzetben 

lévő női írók, akiket leginkább biológiájuk kontrollálhatatlansága, testnedveik játéka, meg 

hormonháztartásuk ingadozása érdekel? Hogyan számoljak el magamnak azzal, hogy az 

életem egy vaskos, piros krétával már megint át lesz húzva, keresztben? 

– No, mi legyen? – tettem fel a kérdést tanácstalanul életem önsorsrontó satöbbijének (akit 

papám szerint bébiszitternek rendelt mellém a sors, mert szerinte én fejletlen személyiségű 

ember vagyok, nem is érti, hogy lehetek pont az ő lánya, biztos elcseréltek a szülőszobán, 

kiöntött víz volt a születésem, blablabla), de közben éreztem, hogy viharos sebességgel 

süllyed bennem az akaraterő. Ennyit a jövőmről. 

– Hát, haza nem vihetjük. Nem akarja esetleg valaki… – nézett nagyon biztatóan körbe a 

(nem éppen királyfi-karakter) atya, aki tagbaszakadt volt, nagyon szakállas és rettenetesen 

levert. Most, ahogy itt álltam szakadt, feltűrt farmerban, mezítláb a sötétben, magamról sem 

egy királylány képe jutott első körben az eszembe.  

Sűrű szabadkozások. 

– Nekem már van otthon három… 

– Kicsi a baba, nem vihetek most haza mellé egy kiscicát… 

Nevetséges minden próbálkozás. Vesztésre állok, jobb, ha elszámolok vele.  

Ismert történet: van olyan öreg festő, akit az tart életben, hogy szeretne még egy jó képet 

festeni. Addig nem adja fel. Tényleg, kéne egyszer egy jó könyvet (vagy egy jó verset) is még 

írni, de mikor?  

– No, mutassátok! – szólt oda szenvtelen arccal az atya, aki mostanában csak a heti szaklapok 

felett nem alszik el. (Amúgy meg mindenen, mert állítólag túl van terhelve! Ezt ő állítja! Ah!)  

No, mi van? Az első érzelmi jobbegyenes kiheverése után kitört belőle az átmenetileg 

lappangó állatvédő? Reszkessek én! Reszkess világ!  

– No, mi van? Reggelig várjak rá? – bátorítja a kicsiket, és már mosolyog, azzal az 

elviselhetetlen, megengedő mosolyával, de csak azért, hogy megértő szülőnek kijáró sikereket 

bezsebelje. Hogy ezt is ő zsebelje be, és ne én! 



„Ugyan már! Miről beszél! Mit henceg! Túl vagyunk terhelve, kár nagyvonalúskodni!” – így 

én, magamban. A két kisember pedig roppant büszkén, mint két gyémántokkal teli zsákot, 

nyújtotta át a koszorodott, nyakig taknyos macskakölyköket. 

 

Óvatosan a kezünkbe vettük őket. Pihe-puha kis vakarcsok voltak, néhány dekásak. Szemük 

összeragadva, minden résből folyt valami. Tényleg rettenetes látványt nyújtottak.  

– Mi lenne, ha esetleg hoznánk nekik ide valami ennivalót? – próbáltam utolsó, erőtlen 

kísérletet tenni eredeti haditervem megvalósítására. 

– Ezzel az erővel a vízbe is dobhatjuk őket – adta meg a kegyelemdöfést a másik (akit is, mint 

tudjuk, a Jóisten elvileg azért terelt az utamba, hogy túléljem magam). 

– Igaz – néztem letörten bele az ilyen-olyan tájba. – Elvégre ki vigye haza, ha nem mi?  

És tényleg. Hirtelen végigfutott rajtunk, hogy hány állatot befogadtunk már, hányan fordultak 

meg nálunk hosszabb-rövidebb ideig életünk során. Miért éppen most legyünk normálisak? 

Egyáltalán, mit jelent normálisnak lenni? Az a normális, amit a tömeg diktál, vagy amit 

odabenn, a szív helyéről súgnak nekem? És kinek a gyereke részesülhessen abban a kegyelmi 

állapotban, hogy szülői engedéllyel vigye haza a talált kismacskát? Biztos jól emlékeznek 

maguk is… Gyerekkorban mindenki átkúszott ezeken az érzelmi alagutakon: szembe jött a 

kicsi állat, majd a józan észtől elhatalmasodott szülők elmagyarázták, hogy miért NEM. És az 

élet ment tovább a maga elviselhetetlen kerékvágásában, csak a lélek vacakolt: 

megmenthettem volna, de nem engedték…  

Emlékeznek, ugye? Emlékezünk még ilyenkor ezen kívül bármire is?  

És akkor hirtelen összeálltak a pici emlékmozaikok valamiféle teljességbe, miként a 

kaleidoszkóp színes üvegcserepei, és hirtelen az elveszített gyerekkor boldogsága áramlott 

szét bennem. (Bennünk?) Megtehetjük, és meg is fogjuk tenni. Fütyülök a világra. Ha 

megköveznek is, vállalom. 

– Akkor hazavisszük? 

– Igen – néztünk rájuk nagyon komolyan. – Hazavisszük. (Odaát, a túlsó parton, az ő 

szemükben megcsillan a fény.) Most hazavisszük, aztán megpróbálunk gazdát keresni nekik. 

(Jaj, én megalkuvó nyomorult!)  

És ezt akkor még komolyan is gondoltuk… 

 

 



 

2. fejezet 

Szemeseknek áll a világ 

 

Azt hiszem, ez a boldogság. Baktattunk az úton, hazafelé, ölünkben a kisvakarcsokkal, 

mellettünk büszkén lépkedő aprónép. Büszkék voltak magukra, és büszkék voltak ránk. 

Óriásokká nőttek.  

– Nézzétek csak, milyen nagyok most az árnyaink! – szólalt meg a kicsi. És tényleg nagyok 

voltak. Hosszú pálcikaárnyak meneteltek a léleksüllyesztő betonon, és a kémények is olyan 

egyenesek voltak, mint a mesekönyvekben. Otthonossá vált újra a világ.  

Amikor hazaértünk, lámpafénynél „kicsomagoltuk” az ajándékokat. 

– Na, mutassátok magatokat, kik vagytok? 

A kis fekete kerek fejű volt, szeme összeragadva, orra minősíthetetlen egészségügyi 

állapotban. A másik szép, cirmos bundájú, fehér jegyekkel. Mintha kicsit nagyobb lenne az 

elsőnél, így, az esti világításban. Összetartoztak, mintha testvérek lennének. Talán azok is, 

talán nem – csak összesodorta őket a rövidke életük vihara. Számomra már összetartoznak, 

akárhogy is. A tarkának az egyik szeme gyanúsan nem csillogott.  

– Te, ez olyan, mintha… Mintha… 

– Igen, mintha nem is lenne… 

Jaj, ne! Sőt: neeee! Két macska, három szemmel – vidám kilátások!  

– A macskák szeme előtt van egy védőhártya; talán csak valami sebesülés érte, és 

hátrahúzódott mögé a szem – biztatott a szakállas. 

Fél szemmel kinek fog ő kelleni? – szorongatott valami sötét, baljós gondolat odabenn, a 

lélekben. 

– Kellene nevet adni nekik. Legyen mondjuk… Nelson – próbálta jobb színben feltüntetni az 

eseményeket optimistán a másik. 

– Nelson? A félszemű admirális? 

A gyerekeknek tetszett a név. Ha neve van, akkor már a miénk, akkor már nincs nagy baj – 

gondolták apró fejükben. És attól tartottunk, igazuk van.  

– A másik meg legyen Kiskormos, mert olyan szép fekete – lelkendezett a Kicsi, mi meg jól 

ráhagytuk. Legyen. Ámbár ha új élőlény kerül a házhoz, az ember általában valami 

különleges, körmönfont névvel igyekszik az egyéniség különlegességét erősíteni, másnál a 

kertben görög matematikusok és filozófusok sétálnak, Pythagoraszokkal és Arisztotelészekkel 

van tele az utca, de nekünk megtette a Kiskormos is. A kicsi találta ki – és mi ettől ezt a nevet 

szépnek gondoltuk.  

Kellene nekik enni adni. De mit is? Ezek még leginkább anyatejre vágynának, de az nincs. 

Sebaj, holnap szerzünk tápszert. Dupla adagot. Meg cumit. Kettőt. De jó is lesz! Meg 

állatorvoshoz is kell menni! Épp erre vágytunk! A megírandó cikkek, a szerkesztés alatt lévő 

újságok, a szakmai ügyek meg szépen elmennek aludni. Most dolog van! Életet mentünk! A 

mentett életeknek éjszakára vetettünk Csipkerózsika-ágyat kartondobozból, szivaccsal 

kibélelve, és boldogan néztük, ahogy a kis, koszos zsemlék egymást átölelve alusznak. A mi 

kiscicáink… 

 

A másnap hamar eljött. Karikás szemmel ébredtünk – naná, de volt dolog bőven a tors közt 

kelőben! Először is, honnan szerezzünk cumit? Mert ami az embergyereknek jó, az a 

kisvakarcsoknak nevetségesen nagy. Átvillant a fejemen, hogy míg mások kiállítás-

megnyitókra és sajtófogadásokra járnak péntekenként, nekem ezentúl a szárazdajkaság jut 

majd. Így építsünk karriert! Kit érdekel…  



Emlékeztünk gyerekkorunkból egyfajta „cumicukorra”, apró, színes bogyókkal telitöltve, 

puha szopókával a tetején. Lelkesen jártuk az üzleteket. Kis trafik, eldugott boltocska, minden 

jöhet! 

– Tetszik tudni, olyan cukrot szeretnénk, aminek cumi van a tetején.  

– Az nincs, de vigyenek bigyóbogyót. Az se rossz.  

– De mi nem akarjuk megenni!  

Rögtön látható volt, hogy ragyogónak vélt személyiségünk megítélése az eladó szemében 

zuhanni kezdett.  

– Hanem? 

– Hát… macskát szoptatni belőle.  

– Ja, vagy úgy! – az árus nénikből rögtön kitörtek a szunnyadó anyák, és konspirálni kezdtek. 

Lám, mégiscsak nyerő stratégia az őszinteség! – Nézze, én nem tartok, de talán a 

szomszédban… 

Jártuk elcsigázottan egyik helyet a másik után. Rezzenéstelen arccal tártuk fel huszadszor is a 

problémát. Semmi remény. Aztán a zord külsejű (ám vajszívű) szakállas valami 

gyógyszertárból csak beszerzett egy újszülötteknek való alkalmatosságot, ami szerinte éppen 

megfelel. Akkora volt, mint a macska fél feje. Vicces. Otthon pedig kezdetét vette a vigasság. 

Az etetés. A nagyobbal, Nelsonnal könnyen boldogultunk: fél szemét meghazudtoló életerő 

volt benne. Tányérból evett. A kisebb azonban reménytelen próbálkozás volt. Nem ment. 

Cumiból sem. Megpróbáltam óvatosan a szájába fröcskölni a műtejecskét. Folyt az arcán, 

vékony nyakán, mindenhol. Siralmasan kevés jutott célba.  

– Egyél már, éhen fogsz halni! – korholtam, de összeszorult a szívem. Silány esti program, 

tudom, de most kit érdekelt. Néztem a tejtől ragacsos farmerom, és olyan távol volt a 

lemondott naggyon-fontos-party, meg a derékbetört jövőm (amelynek árkát most ástam meg), 

hogy már nem is fájt. Ha ezt szánta nekem a sors, önként hajtom a guillotine-ba a fejem. Sőt, 

bevallom, mindez abban a pillanatban nagyon tetszett nekem. 

Hamar kiderült, hogy jól látható jellembéli különbségek vannak a két kisvakarcs között. 

Nelson igen aktív, érdeklődő jószág volt. Kiskormos leginkább aludt. Befedőnek kamillát 

főztünk a szemükre (a Jövő Női nagyjából ebben az órában koccinthattak whiskys poharukkal 

a nevezett partikon, szerte a városban, bódítóan a hím szemébe nézve), és reménykedtünk a 

nyavalyás pislogóhártyában: hátha mégis lesz rendes, kétszemű macskánk. Hátha lesz az 

összes szemével látó admirálisunk. Mert így, fél szemmel tényleg senkinek sem fog kelleni. 

Néztem a szűk, homályosan csillogó szemrést a fején. Vajon mit élhetett át élete néhány hete 

alatt? Milyen emlékeket hordozhat magában a világról, az állatokról és az emberekről? Miért 

ezt a sorsot rendelték neki, és miért ilyen hamar? Annyi titok, annyi kérdőjel lapult meg apró 

koponyája mögött… Sosem fogjuk rá megtudni a választ. És remélem, egy idő után ő sem 

akar majd emlékezni rá. 

Este elvittük őket állatorvos barátunkhoz. (Jó, ha sok barátja van az embernek, innen is, onnan 

is, aki segít. És ilyenkor pompázatos, hogy éppen az ökológiai magazinok szerkesztésével 

foglalkozom. Mert hiszen, ha maradtam volna eredeti területemnél, az irodalomnál, akkor 

legfeljebb verslábakat faraghatna az egyik jó cimborám nyüves macskáim számára. Így 

azonban egy Igazi Állatorvos kísérheti utunkat!) A kis cirmoson segíteni azonban ő sem 

tudott. Megnézte a szemét, és annyit mondott csak: 

– Jó név az a Nelson.  

És akkor nem néztünk egymásra. Az utolsó szalmaszálat sirattuk egy teljes értékű életért. Azt 

hiszem, akkor döntöttük el, hogy majd csak úgy csinálunk, mintha. Persze, végigjátsszuk majd 

a forgatókönyvet, hogy gazdát keresünk két cica számára (három szemmel), de nagyjából 

tudtuk, hogy maradnak. Hogy megmaradnak. És akkor is teljes élete lesz mindkettőjüknek! 

Mi leszünk rá a garancia. 



Aztán mégis egymásra néztünk (a két, felnőttnek mondott garancia és a két reménykedő 

kiskorú), de nem tűntünk már szomorúnak. Szavamra, nem is voltunk azok.  

– Nem bántad meg, hogy őt választottad? – néztem a nagylányra. Kegyetlen volt a kérdés, de 

csak kicsúszott. 

– Dehogy – mondta a nagylány, az összes tíz évével, és most tényleg nagynak érezte magát. 

Feladata volt. És nem is akármilyen… 

 



3. fejezet 

Csípjük magukat! 

 

„Akkor hogyan tovább?” – néztünk kibővített létszámú családunkra. Alvóhelynek egyelőre 

marad a doboz, ami ronda ugyan, de legalább nagy és kényelmes. Lakosztálynak marad az 

ajtóval védett szárító, ami a nappali alatt egy szinttel van. Jobbnak láttuk elzárni még új 

szerzeményeinket a már meglévő, szintén „mentett” kandúrunktól, Maótól. Ki tudja, milyen 

setétke gondolatokat forgat a fejében? A pasikban jobb sosem megbízni! Ki tudja, mit váltana 

ki a szőrös lelkéből két ilyen balkézről való kisvacak? Jobb a békesség, zsilipelünk. 

A házi leltáram szerint tehát az életem jelenleg a következő elemeket tartalmazza: 

1. Két minden hájjal megkent gyermek (azaz a Kicsi és a Nagylány). 

2. Egy kétéves kandúr (Maó). 

3. Két kis izé, akiket majd mi jól nevelgetünk (Nelson és Kiskormos). 

5. Egy ház (hozzá tartozó kerttel), s benne egy nagydarab, szakállas alak, aki végtelen 

belenyugvással mindannyiunkat elvisel. A kertet időnként észreveszem, időnként nem. Ősztől 

tavaszig leginkább nem, mert akkor korán sötétedik, s így amire hazaérek, mindig csak egy 

fekete kockát nézegethetek.  

6. Kupacok. Például könyvkupacok (a számítógépem mellett feltornyozva egy nyitott fiók 

tetején), játékkupacok (melyekről mindig megígérik a sötétlelkűek, hogy felviszik a 

helyükre), ruhakupacok (melyekkel sosem boldogulok), valamint újságkupacok, melyek 

előbb-utóbb ledőlnek, s maguk alá temetnek egyéb kupacokat. Ez lenne hát az életem. 

Nem sorolom fel viszont a ház különféle pontjain tanyázó számtalan gekkót, anoliszt és 

akármilyengámát, akik nélkül viszont a szakállas szerint nem élet az élet – ezeket az 

élőlényeket majd az ő házileltárja tartalmazza. Én most beérem a saját kupacaimmal. A többi 

legyen az ő baja. 

Amúgy is, a -liszeket és -gámákat nem találtuk, nem megmentettük, hanem hitvány módon 

vásároltuk. Illetve vásárolta az, akié. Közöm nincs hozzájuk. Ilyenkor. A szakállas szerint 

szélsőséges gondolkodású vagyok, és csak azért nem fog lemondani az izétartásról, mert azok 

az árokpartokon nem teremnek csak úgy, maguktól, mint a csalán. Ezt hívják hobbinak. 

Amikor az ésszerűség és a gyűjtőszenvedély győz a szerintem helyes világrend felett. Szerinte 

alapszintű még a gondolkodásom, szerintem téved. Márpedig én azt igen komolyan 

gondolom, hogy amíg van árokszéli, apátlan-anyátlan jószág a világban, addig abból legyen 

kevesebb. (Nem vásárolok állatot! Találni is éppen eleget lehet!)  

Tudom, hogy ennek néha mérhető hátrányai vannak, mert gyakran úgy viselkednek, mint az 

intézetis gyerekek, de mindez nekem állítólag boldogságot okoz. Az én életem, az én 

magáncellám. A többiek meg majd jól elszenvednek velem. 

Úgy tűnik tehát, nálunk a mentett macska örök kategória marad: legelső cicánk is csak úgy 

szembejött velünk éhesen és aprón, ám őt sajnos hamar elvesztettük. Maót kétévesen vettük 

magunkhoz, ő sem kellett a kutyának sem. Általában elmondhatjuk, hogy hozzánk valahogy 

mindig azok kerülnek, akik nem kellenek a kutyának sem. Mondhatom, különleges, értékes 

válogatás jut nekünk! Kikiáltási áruk: nulla forint.  

Igaz, sosem akartam mást, csak jobb sorsra érdemes, senkinek nem kellő kiscicákat befogadni 

– ettől szebb az álom, vidámabb az ébredés. Akkor most ezek szerint mi nagyon-nagyon 

vidámak leszünk! Sőt, nyilván már vagyunk! S bár Maó a világ legjámborabb macskája, nem 

árt mégis szárazon tartani a puskaport. Úgy döntöttünk, amíg meg nem bizonyosodunk arról, 

hogy romboló, alacsony szándékokkal teli irigykedést nem érez a kicsikkel szemben, nem árt 

az elkülönítés. Nem tudtuk, mit váltana ki belőle a két új jövevény, ezért a vakarcsok 

maradtak éjszakára a pincében, a dobozvárban, csukott ajtók mögött, Maó pedig élvezte 

életét, mit sem sejtve még arról, hogy a „macska” szó nálunk mostantól már csak többes 

számban létezik.  



 

Az első napok vidáman, de fáradtan teltek a csecsemőtáplálás lélekölő, de annál mámorítóbb 

rabságában. Cumiztatás, állatetetés, kutyasétáltatás, szerkesztőség, mindennap, minden 

reggelen, majd ugyanez visszafelé. A kismacskák hamar felbátorodtak: szépen kimásztak a 

dobozukból, és beélték a szárítót. Lassan átszoktak a rendes kosztra (én pedig lassan teljesen 

leszoktam a rendes kosztról), a dobozt már csak játéknak tekintették, és egymással 

kergetőzve, egymást gyömöszölve élték víg napjaikat: felmásztak mindenre, amire tudtak, s 

arra is, amire nem: csupa öröm volt minden pillanat! Kiborított ruháskosarak, ide-oda guruló 

zoknik, örök életre köddé vált úszósapkák és tornacipők – fejre állított élet mindenütt.  

Elhatároztuk, hogy vendéget egy ideig nem engedünk be ide. Ezt persze én minden péntek 

este elhatározom, mert értsétek már meg (mondom a barátoknak, nyuszi rokonainak és 

üzletfeleinek), írnom kell, mert sosem leszek kész az anyagaimmal, mert amúgy is unalmasak 

az emberek, mert a házat lassan almozni kell, a rendrakás itt már nem is segít. A többiek 

minden héten türelmesen végighallgatják a produkciót, majd, miként a filmek gyorsított 

felvételein, négyen ide-oda kezdünk rohangálni a két szint között a házban, kezünkben 

gyerekjátékokkal, melltartókkal, harisnyákkal, könyvekkel, kémény magas sarkú cipőimmel, 

kiolvasott és kiolvasásra váró újságokkal, behurcolt botokkal és lombjukat vesztett, elszáradt 

ágakkal, amelyeket mindig a Kicsi hord be a lakásba – és néhány óra múlva helyére kerül 

minden. Polcra, szemétbe, kosárba, szekrénybe, éppen ahova illik. Közben percenként csörög 

a telefon. Régen látott barátok, nekik igazán nem mondhatjuk, hogy „neeem”, Izékéék éppen 

csak hogy beugranának, a barátnőm ismét lelkibeteg, kivel osztaná meg magányát, ha nem 

velünk, és tényleg, mit szólnánk, ha nálunk tartanának lelkigyakorlatot, közös lélekdobolást, 

szelleműzést, hastáncbemutatót, energiavámpírkodást, meg itt ez a néhány fantasztikus arc, 

igazán meg kell ismerned – és estére megint a fél város nálunk tombol.  

Soha többé, fogadkozom elszántan ilyenkor másnap reggel. Soha többé! 

Most azonban itt vannak a kicsik, akik lekötik minden szabad vegyértékünket, beteget 

jelentünk a világnak, és ezt a hétvégét tényleg kihagyjuk. Ide ember nem teszi be a lábát. Csak 

velük akarunk foglalkozni. Csak velük foglalkozunk.  

 

Mondják, hogy visszaélek azzal a szép, hosszú, ide-oda tekeredő rézdrót-hajammal, meg a 

karcsú derekammal, meg bámuló, katáng-kék szememmel is. Meg mivel is még? Nem fontos, 

és nem is emlékszem rá. Nekem mindent elnéz a világ, mondják, és utálnak. Ha most 

látnának, szeretet-indexük az egekbe nőne. Vállalhatatlan a kültakaróm, és rám férne 

minimum egy gőzmosoda is. Kit érdekel.   

– Ki kellene engedni őket. Fényre vágynak… – gondoltuk egy szombat reggelen, mert 

elérkezettnek láttuk az időt arra, hogy kaput nyissunk nekik a világra. Megragadtuk azt a 

lélektani pillanatot, amikor Maó éppen szokásos napi csavargását végezte, és kinyitottuk a 

pince ajtaját. A nappaliba felvezető lépcsőn, mint apró, szőrös szellemkék a palackból, 

kihömpölygött a két kis jószág. Megrészegültek az új élményektől; eddig nagyjából a 

dobozokon való ugrálás és a száradó ruhák módszeres földre rángatása volt a legfőbb 

tevékenységük, de most egy új világ tárult a szemük elé. Megható látvány volt, ma is 

emlékszem rá. Egyszerre akartak mindenhol lenni: a virágcserépben, a kicsik ölében, a 

szalmakosarakban – bárhol, ami az útjukba adódott. Mulatságos, csupacsont lényecskék 

voltak még mindig, aránytalanul nagy fülekkel, girbegurba testekkel, hegyes kis farkakkal. Ez 

volt a mindennapi matinénk: hanyatt dőltünk a fotelben (végighevertünk a szőnyegen, 

összekuporodtunk a hálózsákon stb.), és figyeltük az előadást. Napok múlva már az sem 

zavart senkit, hogy a teraszról egy hatalmas kandúr érdeklődő szeme villant rájuk: Maó 

figyelgette az új lakótársakat.  

 



Az első találkozásuk drámai volt és meglepő. Mi úgy véltük, hogy Maó nem fogja elviselni a 

kicsik látványát sem, ahogy a mogorva apák is tartózkodnak először az izgő-mozgó, 

idegesítően viselkedő csecsemőiktől. Maó azonban minden elképzelésünket felülmúlta: 

annyira megijedt a két kis vakarcs közvetlen közelségétől, hogy felborzolt szőrrel kimenekült 

a világból.  

– Halálra ijesztették szegénkét! – fokozta a helyzet drámaiságát a Nagylány. – Apa, mi van, 

ha ő is el fog menekülni félelmében tőlünk? 

Az atya (aki is, mint tudjuk, túlélőharcos és mártír is egyben, Jean d’Arc férfiúban, csak a 

máglya hiányzik már alóla, de nagyon!) kerülte a tekintetét. A cipője orrát nézte inkább, én a 

sálam rojtjaival matattam, nem tudtunk mit mondani. Nem voltak szavaink. Eszünkbe jutott 

előző cicánk, akinek elvesztéséért azóta is magunkat okoljuk. Emlékszem jól arra a télre. 

Ropogott a hó, és miközben a sokat megélt atya sokat megélt, öreg, reumás kutyánkat 

sétáltatta, hozzá csapódott egy kóbor eb, aki nagyon haza akart jönni vele. Persze, ilyenkor 

lehet mondani, hogy lehetne több eszünk, mint hogy minden vackot hazahozzuk, de sajnos, 

ezek szerint nincs több eszünk. Éppen annyi van, amennyi, és hagyjuk mindig meggyőzni 

magunkat. Ha nagyon akarnak jönni, mit tegyünk? És ez a kutya nagyon akart. Tudják, hideg 

volt… Meg ahol egynek van hely… – mindenki ismeri a mondat második felét. És hiába volt 

a kutyus vajas kenyérre kenhető, kellemes egyéniség: Cirill, a cicánk nem találta onnantól 

kezdve nálunk a helyét. Nem tudtak összebarátkozni, és így száműzte magát bánatában 

hazulról.  

Ugye a kisvakarcsok miatt nem fogjuk Maót is elveszíteni? Az nem lehet úgy! Azt velünk 

nem lehet megcsinálni! Úgy gondoltuk ezért, hogy kiemelt figyelemmel fogjuk kezelni Maó 

minden rezdülését. Néhány nap múlva azonban elcsitultak a kedélyek: a két ötdekás és a 

hatalmas kandúr egy életre összebarátkozott.  

Egy reggel a Kicsi (ahogy szokott, pizsamában, kócosan) lelkendezve kiabálni kezdett: 

– Nézzétek csak! Játszanak! 

A vakarcsok felfedezték hatalmas kandúrunkban az eszményi játszótársat: nyakába ugráltak, 

farkával játszottak, ő pedig hagyta, békésen, rezzenéstelen arccal, hogy az aprólékok a fejére 

nőjenek. Úgy tűnt, Maó adoptálta a kölyköket. Teljesen apai szerepet vett át: nemcsak 

elviselte, hogy játsszanak vele, de maga is játszott. Tanítgatta őket, eltűrte neveletlenségüket, 

igazi nevelőszülőként viselkedett. (Én pedig egyre inkább kezdtem magam úgy érezni, mint 

egy különös állatkert fő-fő támogatója.)  

Örömünk teljes és osztatlan volt, mígnem egy napon a család elkezdett vakaródzni. Először a 

nyári szúnyoginvázióra gyanakodott a gyanútlan lélek, majd lassan, settenkedve öltött testet 

bennünk a gondolat: de hiszen itt bolhás az egész lakás! Különösen a kismacskák! Meg a 

nagy macska! Meg a szárító! Meg a fürdőszoba padlója! Meg a… jaj, a lábam! Jaj, a 

combom! Helyes kis bolhacsípések tarkítottak valamennyiünket. Egyenletesen osztották el 

magukat: jutottak mindenhova. Csoportokra osztottuk őket: ágyi bolha, szobalakó bolha, 

bundában bujkáló bolha – rémesek! És előttünk még az egész, végeláthatatlannak tűnő, 

vakaródzós hétvége. Mert persze (a foggal együtt) a bolha is szombaton kezd fájni…  

A bolhákat a kisvakarcsok természetesen széthordták az egész házban, nem téve különbséget 

szintek és szobák között: demokratikusan, precízen juttattak belőlük mindenhová. De ez csak 

a jéghegy csúcsa volt! A mélységesen mély valóság a pincében lapult: ezernyi kiéhezett bolha 

leste csattogó fogakkal, hogy lemenjünk! Amióta a macskák nem laktak lenn, a bolhafalka 

nem talált szívható vért, s alig várta, hogy valaki (bárki! bárki!) közéjük tévedjen. És tudják 

mit? Nem is bántam. Örültem, hogy legalább ők emberszámba vettek. Papám szerint ez a 

lappangó önkínzási vágy első jele. Nem vagyok hajlandó vele vitatkozni. Szerintem csak a 

kimerültségé. Meg a pusztuló személyiségemé. Meg az elsiratott életemé. (Az enyémnél 

lényegesen színvonalasabb sorsokat is láthatok a szánalmas.hu honlapon, de ez is mindegy.) 

Ha kell, akkor lemegyünk! És bizony mi naponta kénytelenek voltunk közéjük tévedni. A 



szárító-expedíciókat ezért különleges védőfelszerelésben hajtottuk végre: gumicsizmában 

teregettünk, sosem látott sebességgel töltöttük fel a mosógépet, és úgy egyáltalán: hőség ide 

vagy oda, kerültük a lenge nyári ruhákat, s vártuk a hétfőt, amikor, ó, azok a kedves 

állatpatikák kinyitnak… Éjszakára kőszívűen kizártuk a vakarcsokat a hálószobákból, mert 

addig persze szabadon aludtak szerte-szana az összes ágyainkon. Nem tetszett nekik – még jó, 

hogy nem! Nekünk sem nagyon, mert megszoktuk vacak kis testüket ágyaink végénél, 

párnánkon, karunk hajlatában. Hétfőn aztán bevásároltunk négy személyre: magunknak, a 

három macskának, meg a kutyának is, mert persze az egész pereputty vidáman vakarózott 

addigra már.  

Azt hiszem, erről a történetről majd elfelejtek beszámolni azoknak, aki hisznek bennem. Akik 

úgy gondolják, ha jó kedvem van, megforgatom magam körül az eget is. Bolhásnak lenni nem 

valami dicső dolog. Az ember nem vág fel csak úgy vele. Mi mégis büszkén viseltük nyomait 

– magunk között… 
 


