
NEGRENI

Van egy durva fahÁd a Sebes-K´r´s´n,
korlÀtjÀnak dûlve meg¢reztem az ¢let ¢dess¢g¢t.
Hogy lÀbam, kezem, nagy buta fejem van.
Zsuzsa, lÀttam, mÀr nem figyel, pofÀzhatok.
Egy ember csÃszott a deszkÀn a bokÀnknÀl.
Mintha çzsiÀbÂl AmerikÀba, egyik vilÀgbÂl
a mÀsikba kelne Àt, vÀsÀrba ment a tÃlsÂ partra.
TalÀn csak feje volt ¢s t´rzse, semmi t´bb,
a nyelv¢n s¢tÀlt. Ahogy azzal ´lelhetett,
kaphatott vasvillÀra, ha Ãgy alakult.
Valami v¢gtagveszejtû malûrbûl lÀbalt ki
lÀbatlanul, de el¢gedetten. Istenem, ¢lt!
Sût ragyogott. ¹r´k´s katarzis ostorozta
a csonkot, ami megmaradt belûle.

°pp a kocsiszÁn padlÀsÀra mÀsztunk aludni
(f´nn a sz¢na telve bolhÀkkal ¢s csillagokkal),
mikor az udvaron ÀlmÀban elzuhant a lÂ.
Tompa puffanÀssal, mintha az ¢gi vÀrtÀn
egy angyal hanyatt esett volna. Ereszkedve
vissza a l¢trÀn, nyakamban a t´r¡lk´zûvel,
ûrizetlennek ¢reztem a mennyeket.
Nem vett¢k ¢szre az elkÀrhozottak,
az ¡dv´z¡ltek se. Csak egy bagoly r´p¡lt be,
tett egy k´rt az alvÂ atyaÃristen, kettût
a szerelmes firenzei pÀr f´l´tt. Pocok sehol.
HÀt visszaszÀllt. LÀtta ember¡nket csÃszni
a nyelv¢n f¢lig mÀr glÂriÀsan, ¢s engem
a novemberi patakparton fogat mosni. Huhogott.

Engel PÀl

CSONTVçZAK A KREDENCBEN

Skeleton in the cupboard ä ÀllÁtÂlag brit fûnemesi csalÀdokban nevezt¢k Ágy hajdan a rej-
tegetni valÂ csalÀdi titkot. Amit mindenki tud, de besz¢lni nem illik rÂla. ögy hÁrlett,
minden jobb csalÀdban kell lennie ilyennek, mert a mÃlt, bÀrmilyen f¢nyes is, ettûl
lesz valahogy hiteles. Ma mÀr tudom, hogy ezen, ha igaz, ha nem, nem szabad moso-
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lyogni. A dolog enn¢l sokkal komolyabb. °s nem kell, persze, angol fûrendnek sem
lenni hozzÀ. Sajnos, elj´tt az idû, amikor rÀ kellett j´nn´m, hogy az a bizonyos csontvÀz
minden¡tt elûker¡lhet, ahol megvan hozzÀ hÀrom dolog, ami kell: egy igazÀn rendes
famÁlia, egy igazi kredenc meg egy igazÀn sz´rnyü titok.

Mi eredetileg ilyen famÁlia voltunk. LegalÀbbis addig a bizonyos napig. Gyerekko-
romban nÀlunk m¢g egy¡tt volt minden. Volt tisztes polgÀri k´rnyezet BudÀn, k¢t
szoba, hall, erk¢ly, csel¢dszoba, benne a csel¢d (igaz, k¢sûbb mÀr csak alb¢rlû volt).
Volt kredenc is, a nagyszobÀban, s´t¢tbarna ¢s puritÀn vonalÃ, mert anyÀm a modern
bÃtorokat kedvelte. Az abroszokat tartottuk benne, meg azt a porcelÀnt, amit csak ven-
d¢gs¢gkor vett¡nk elû. °s ott voltak persze, nyilvÀn valahol a porcelÀn m´g´tt, a csa-
lÀdi titkok, amelyeket anyÀm aprÀnk¢nt adagolt szÀmomra, ahogy nûtt be a fejem lÀ-
gya, Âvatosan ¢s f¢ltûn, elûbb a k´nnyüeket, aztÀn a sÃlyosabbakat. V¢g¡l, amikor mÀr
majdnem felnûtt lettem, rÀm bÁzta a k¢t legsz´rnyübbet is. De errûl majd a v¢g¢n,
mert addig m¢g sok minden t´rt¢nt.

Ott volt elûsz´r is az a bizonyos f¢nyk¢p a nagyszoba falÀn. LÀtszatra Àrtalmatlan
k¢p volt, egy h¢t-nyolc¢ves-forma kislÀny volt rajta, meg egy ́ t-hat ¢ves kisfiÃ. R¢gÂta
tudtam, hogy anyÀmat ¢s a bÀtyjÀt ÀbrÀzolja, amikor kicsik voltak. Nem, nem voltam
¢rtelmi fogyat¢kos. Term¢szetesen tisztÀban voltam vele, hogy mÀs csalÀdokban a bÀty
mindig nagyobb, mint a hÃga. °ppily term¢szetesnek vettem azonban, hogy nÀlunk
ez fordÁtva volt. AnyÀm Ágy mondta, ¢s anyÀmnak korlÀtlan hitele volt. AztÀn elÀrulta
egyszer, hogy f¡llentett. àTudod ä mondta ä, ¢n valÂjÀban ´t ¢vvel idûsebb vagyok.
Feri bÀcsi nem a bÀtyÀm, hanem az ´cs¢m. LÀtod, itt ez a f¢nyk¢p, ezen is lÀtszik.Ê
T¢nyleg lÀtszott. Amikor lÀtta, hogy mindent ¢rtek, azt is elmagyarÀzta, mi¢rt szokÀ-
suk a n¢niknek, hogy letagadjÀk a korukat. V¢g¡l a lelkemre k´t´tte, hogy amit most
megtudtam, azt senkinek sem szabad tudnia. Csak mi kettûnknek.

ögy eml¢kszem, ez volt az elsû igazi titok, amelybe beavattak. De ekkor m¢g b¡szke
voltam, egyÀltalÀn nem ¢reztem magam becsapva. A cinkossÀg, amely ettûl fogva
´sszekapcsolt benn¡nket, bûven kÀrpÂtolt minden¢rt.

Karcsi bÀcsi titkÀval mÀs volt a helyzet. ýt eleve k´r¡llengte valamif¢le rejt¢ly. Rajta
nem lehetett nem ¢szrevenni, hogy mÀs, mint a t´bbiek, akik vend¢gs¢gbe szoktak
j´nni hozzÀnk. MÀrpedig voltak egypÀran, l¢v¢n anyÀm hÁresen sz¢p asszony. Karcsi
bÀcsi azonban egyszer sem jÀrt nÀlunk, csak a kapualjban meg az utcÀn akadtunk vele
´ssze, ott is csak elv¢tve. Ilyenkor ûk ketten, anyÀm meg û, Ãgy sugdolÂztak, mint akik
nagyon jÂl ismerik egymÀst, de ä ¢s ez nagyon furcsa volt ä m¢gsem Ãgy, mint akik
jÂban vannak. Ellenkezûleg, anyÀm n¢ha mintha kifejezetten inger¡lten bÀnt volna
vele. Ez rosszulesett, mert ¢n magam Karcsi bÀcsit kifejezetten rokonszenvesnek ta-
lÀltam. HabÀr szÂt nemigen vÀltottunk, rÀm mindig kedvesen n¢zett, sût valamif¢le
¢rdeklûd¢st is felfedezni v¢ltem a tekintet¢ben, valami olyasmit, ami a t´bbi bÀcsibÂl
hiÀnyzott. Mindebben egy¡tt volt valami k¡l´nleges, valami ä nem tudok rÀ jobb szÂt
ä titokzatos. Eg¢szen addig a napig, amelyen ä talÀn nyolc¢ves lehettem akkor ä anyÀm
Ágy szÂlt: àTudod, a Karcsi bÀcsi. Nos, û a te apÀd.Ê

így szereztem idûvel tudomÀst apÀm apjÀrÂl, nagyapÀmrÂl. °n magam sosem lÀt-
tam, anyÀm sem talÀlkozott vele t´bb¢ azutÀn, hogy elvÀlt, de kislÀnykora Âta ismerte,
¢s gyakran besz¢lt rÂla. A szem¢lye lÀthatÂan sokat foglalkoztatta. NagyapÀmnak va-
laha àm¢rhetetlen vagyonaÊ volt, amit maga szerzett. Ez is ¢rdekes volt, de anyÀm
szÁvesebben elemezgette az egy¢nis¢g¢t. àEgy sz´rnyetegÊ ä legt´bbsz´r Ágy mondta,
ha t´m´ren akart fogalmazni, de az¢rt a dolog nem volt ilyen egyszerü. àNagyapÀd,
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az egy nagyszabÀsÃ sz´rnyeteg. Van benne valami k¡l´n´sen nyomasztÂ. Dosztojevsz-
kij, û valÂszÁnüleg ¢lvezte volna.Ê Mert anyÀm mindig igyekezett tÀrgyilagos lenni, a
Bün ¢s bünhûd¢s pedig a kedvence volt. Persze hogy gyül´lte nagyapÀmat, nem is le-
hetett mÀsk¢pp; de hogy csodÀlta is egyben, az nyilvÀnvalÂ volt.

NagyapÀm azonban v¢gt¢re is egy ¢rdekes idegen volt csak a szÀmunkra. A csalÀd
belûl¡nk Àllt, meg nagymamÀbÂl, bÀr û nem lakott vel¡nk. Ami ût illeti, furcsa volt,
hogy mindenki, a csel¢d is, meg a hÀzmestern¢ is àm¢ltÂsÀgos asszonynakÊ szÂlÁtja,
holott, ¢n Ãgy lÀttam, nem volt benne semmi m¢ltÂsÀgos. AprÂ, ig¢nytelen k¡lsejü
n¢ni volt, talpig feket¢ben, ahogy ́ zvegyhez illett, m¢g a s´t¢tsz¡rke is elk¢pzelhetet-
len lett volna rajta. Amikor kicsi voltam, hetente hÀromszor j´tt el hozzÀnk, vagyis
hozzÀm, ¢s mint a t´bbi jÀt¢komat, ût is magÀtÂl ¢rtetûdûn vettem birtokba. AnyÀmnÀl
csak n¢hÀny szÂra volt mÂdja letelepedni, hogy elmes¢lje, mit v¢gzett a fogorvosnÀl,
¢s milyen karajt siker¡lt kapnia a àBrauchnÀlÊ. Ekkor mÀr t¡relmetlen¡l cibÀltam,
anyÀm meg nem marasztalta, mert nagymama ä hogy is mondjam ä unalmas volt. Nem
mondhatnÀm, hogy egy¡gyü; inkÀbb csak tÃl egyszerü ¢s jÂsÀgos. SÃlyosabb t¢mÀk-
rÂl, mÀrpedig anyÀm ezeket kedvelte, semmi esetre sem lehetett besz¢lgetni vele.

Nagypapa nyilvÀn eg¢szen mÀs lehetett. ýt mÀr csak anyÀm elûadÀsÀbÂl ismertem,
de hogy nagyszerü ember volt, afelûl nem maradhatott k¢ts¢gem. Okos volt, egyenes,
rÀadÀsul jÂ humorÃ ä szÂval olyanf¢le, mint anyÀm. A f¢nyk¢p, amely a beiktatÀsÀn
k¢sz¡lt, amikor àm¢ltÂsÀgosÊ ÀllÀsÀt elfoglalta, aprÂ, mokÀny emberk¢t mutatott ûsz
bajusszal, elegÀns, de furcsÀn r¢gimÂdi ´lt´z¢kben. Papnak szÀntÀk, mes¢lgette
anyÀm mosolyogva, de û tizenhat ¢vesen megsz´k´tt, felj´tt Pestre, ¢s attÂl fogva a
sajÀt lÀbÀra Àllt. àAmit el¢rt, azt mind egyed¡l, a maga erej¢bûl ¢rte elÊ ä ezt t´bbsz´r
elism¢telte.

MÀrmost a papn´velde, Ãgy lÀtszik, nem hagyott jÂ eml¢ket nagypapÀban, mert
templomba t´bb¢ nem tette be a lÀbÀt. így azutÀn a csalÀdbÂl egyed¡l nagymama volt
vallÀsos, û m¢g nyolcvanon fel¡l is hetente eljÀrt mis¢re a budai ferencesekhez. BÀ-
multam is ¢rte, mert oda-vissza legalÀbb hÀromnegyed ÂrÀt kellett gyalogolnia, nem
besz¢lve az ott t´lt´tt idûrûl. Vel¡nk ez nem eshetett meg, mert a templom k´zel volt,
anyÀm pedig, mint annyi mÀsban, a vallÀs k¢rd¢s¢ben is nagypapa elveihez igazodott.
Engem, amÁg kisgyerek voltam, minden vasÀrnap lelkiismeretesen elvitt mis¢re, ne-
hogy pogÀny maradjak; de amikor kider¡lt, hogy hiÀba fÀradozik, lÀthatÂ megk´ny-
nyebb¡l¢ssel hagyott fel vele. Pedig tulajdonk¢ppen ́ r¡lnie kellett volna, ha legalÀbb
bennem akad n¢mi hÁvûhajlam. Az ugyanis nagyon fontos k´r¡lm¢ny volt nÀlunk,
hogy mi, habÀr mÀr nem kell este imÀdkoznom, ¢s templomba sem jÀrunk, szeren-
cs¢re kereszt¢nyek vagyunk. Vagyis nem vagyunk zsidÂk.

Ez bizony ÂriÀsi szerencse volt. Nem volt neh¢z felfognom, mi¢rt, hiszen mÀr hat-
¢ves is elmÃltam, amikor mindk¢t szomsz¢dunk eltünt az ¢letembûl, egy idûs hÀzaspÀr
meg egy orvosnû a serd¡lû lÀnyÀval. àTudod, ûk zsidÂk voltak. Mint a Varga n¢ni¢kÊ
ä magyarÀzta anyÀm, aki mindegyik¡kkel jÂban volt. K¢sûbb azt is elmes¢lte, hogy
a szeg¢ny asszony ä sovÀny, ideges teremt¢s r¢mlik fel elûttem ä m¢rget adott be ma-
gÀnak meg a lÀnyÀnak, amikor bej´ttek a n¢metek. °n a magam r¢sz¢rûl sokkal job-
ban sajnÀltam Varga n¢nit. Igaz, egy kicsit eml¢keztetett Jujj n¢nire a K´k´jszi ¢s Bo-
bojszÀbÂl, amivel azt akarom mondani, hogy a szeretet¢ben volt valami terhes. Nem
sok, ¢pp csak egy pici. De hÀt t¢ny, hogy odavolt ¢rtem, ¢s a f¢rje is barÀtsÀgos bÀcsi
volt, bÀr jÂval tartÂzkodÂbb. SzomorÃan vettem tehÀt tudomÀsul, hogy szeg¢nyeknek
el kellett pusztulniuk. Persze, hiszen zsidÂk voltak. SzomorÃsÀgomban is ´r¡ltem
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azonban, hogy mi mÀsf¢l¢k vagyunk. Amikor egy vend¢gtûl elcsÁptem egyszer egy f¢l-
mondatot, hogy àa zsidÂkkal soha nem Àrt vigyÀzni...Ê, jÂl megjegyeztem, hogy
majd ¢n is vigyÀzhassak. °s azt is jÂlesett tudni, hogy velem nem kell senkinek sem
vigyÀznia.

Egyszer aztÀn minden megvÀltozott. Akkor mÀr sokkal t´bbet tudtam a vilÀgrÂl, f¢-
lig-meddig mÀr felnûttnek szÀmÁtottam. Azon az est¢n anyÀm feltünûen komoly volt,
sût gondterhelt. Vagy talÀn inkÀbb fesz¢lyezett. àValamit el kell mondanom nekedÊ ä
szÂlt. Sohasem lÀttam m¢g ilyennek. A hangulat tÃl ¡nnep¢lyes volt, semhogy holmi
k´nnyü t¢mÀra lehessen gondolni. P¢ldÀul arra, hogy oly sokÀ halogatott nemi felvi-
lÀgosÁtÀsomra ker¡l most sor. Nem, ilyesmi itt fel sem mer¡lhetett. Valami sÃlyos do-
lognak, valami kimondhatatlannak kellett k´vetkeznie.

ögy is lett. AnyÀm m¢lyet l¢legzett, aztÀn kib´kte: àTudod ä mindig Ágy kezdte, ha
Ãgy lÀtta, magyarÀzkodnia kell ä, tudod, a nagyapÀd zsidÂ volt. Ezt eddig nem mond-
tam el neked, de Ãgy gondolom, most mÀr ideje, hogy megtudd.Ê AztÀn hÀtradûlt,
mint aki valamennyire megk´nnyebb¡lt. Majd kisvÀrtatva hozzÀtette: à°s a nagyma-
ma is az.Ê àMÀr tudniillik a nagyanyÀm.Ê àNem ä mondta anyÀm most mÀr nagyon
hatÀrozottan ä, a nagymama. A nagyanyÀd, az, hÀl' istennek, kereszt¢ny.Ê Nagyot sÂ-
hajtott, mint aki ¢lete legnehezebb percein esett Àt. SzÀnakozva n¢zett rÀm. A szem¢-
ben k´nny volt, ¢s ä Ãgy lÀttam ä f¢lelem. Igen, lÀtni valÂ volt, hogy nemcsak sajnÀl.
F¢l is.

Tûlem f¢lt persze. °n meg... nos, mit szÂlhattam volna? Eddig Ãgy tudtam, mi egy
rendes csalÀd vagyunk. Olyan, mint a t´bbi. Sût m¢g olyanabb, hiszen ott volt a fiÂkban
nagypapa dÁszmagyarban. °s most itt van ez az eg¢sz... Nem is nagyapÀm, ezen nem
volt mit csodÀlkozni. Gondolhattam volna. V¢gt¢re is egy olyan nagyiparosf¢le, aki
maga, ahogy mondani szoktÀk, ́ nerej¢bûl... De a nagymama! Ha valakirûl el lehetett
mondani, hogy ànincs benne semmi zsidÂsÊ, hÀt û t¢nyleg olyan volt. Hiszen anyÀm
mes¢lte, hogy m¢g azt is f¢lelmes kalandk¢nt ¢lte meg, ha egy irat¢rt kellett bemennie
a TanÀcshoz. Olyan betegesen f¢l¢nk volt. °s pont û... Cs¡ggedten ¡ltem. Ma mÀr
neh¢z volna megmondanom, mi minden kavargott a fejemben. Azt hiszem, fûleg
olyasmi, ami a csalÂdÀsra eml¢keztetett. Csak annÀl sokkal sÃlyosabb volt.

AnyÀm, lÀtva, hogy nem szÂlok, megprÂbÀlt vigasztalni. àTudod, az ûseik mÀr r¢gen
is itt ¢ltek... Nem olyanok, mint azok, akik GalÁciÀbÂl j´ttek...Ê AnyÀm nagyra ¢rt¢kelte
a HÀrom nemzed¢ket. àNagyapÀd nagyapja p¢ldÀul...Ê JÂ, persze, ez is fontos volt, tud-
tam, de akkor nem igazÀn ¢rdekelt. àEzek szerint Margit n¢ni is az...Ê ä jegyeztem meg
szÂrakozottan, hogy m¢gis mondjak valamit. àIgen, û isÊ ä mondta anyÀm szomorÃan.

K¢sûbb, amikor kiss¢ magamhoz t¢rtem, hosszan besz¢lgett¡nk. Ez mÀr nem tar-
tozik ide. Azt a meglepet¢st azonban, amit Margit n¢ni tartogatott szÀmunkra, m¢g
el kell mes¢lnem.

Margit n¢ni nagymamÀnak volt a nûv¢re, ût is jÂl ismertem pici koromtÂl fogva.
K´v¢rk¢s, kicsike v¢nlÀny volt, a monarchia idej¢n àopera¢nekesnûÊ, vagyis a kÂrus-
ban ¢nekelt, de mÀr embereml¢kezet Âta nyugdÁjban ¢lt. Szeretett mes¢lni a gyerek-
korÀrÂl, de az nagyjÀbÂl a boszniai okkupÀciÂ ideje volt, ¢s a k¢t vilÀghÀborÃ, Ãgy
lÀttam, mÀr ́ sszefolyik az eml¢kezet¢ben. AmÃgy sem tudta az ember soha, hÀnyadÀn
Àll vele, mert folyton bolondozott. AnyÀm szeretettel mes¢lt rÂla t´rt¢neteket, de vol-
tak fenntartÀsai. àTudod, Margit n¢ni ki sem keresztelkedettÊ ä mondta azon a bizonyos
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est¢n, ¢s a hangjÀban jÂ adag rosszallÀs volt. Igen, ¢n is eml¢keztem, hogy Margit n¢-
nin¢l t´bbsz´r lÀttam furcsa dobozokat m¢g furcsÀbb ÀbrÀkkal, amelyek Ãgy festettek,
mint valami ÁrÀs. De igazi ÁrÀs, az nem volt rajtuk. °s azt is tudtam, anyÀm valami¢rt
nem szereti, ha n¢zegetem ûket. Most mÀr persze vilÀgos volt minden. Margit n¢ni
csomagokat kapott a barÀtnûitûl Izraelbûl. Igen, bizony, Izraelbûl.

Nos, hogy a l¢nyegre t¢rjek, Margit n¢ni addig bolondozott, amÁg v¢g¡l szociÀlis
otthonba kellett k¡ldeni. ögy lÀtszott, elborult az elm¢je, ¢s mÀr nem viccelûdik, ha-
nem ´sszevissza hord hetet-havat. Nagymama, akivel ´regs¢g¢re ´sszek´lt´ztett¢k,
mÀr r¢gÂta erre gyanakodott, igaz, neki nem volt humor¢rz¢ke soha, egy csipetnyi
sem. àA Margit egyre elviselhetetlenebbÊ ä zs´rt´lûd´tt folyton anyÀmnak, ¢s igaz,
ami igaz, volt rÀ oka, mert mÀr ¢n sem tudtam eld´nteni rÂla, vajon csak ugratja nagy-
mamÀt, vagy t¢nyleg elbutult. Egyszer p¢ldÀul, amikor futballmeccset n¢ztek a t¢v¢n,
felkiÀltott: àTe, Nelli, hiszen ezek gyerekek!Ê àUgyan, Margit, ne kezdd mÀr megint!Ê
ä f´rmedt rÀ nagymama. àDe, hÀt lÀtod, hogy gyerekek!Ê àDehogyis gyerekek, felnût-
tek ezek, csak Ãgy n¢znek ki, mint a gyerekek, mert kicsi a k¢pernyû!Ê ä mondta nagy-
mama most mÀr nagyon d¡h´sen. Margit n¢ni meg csak n¢zett maga el¢, mint aki
semmit sem ¢rt mÀr a vilÀgbÂl. Az arcÀt nem lÀttam, csak a kopaszodÂ fej¢t, de vala-
hogy azt gyanÁtottam, hogy magÀban jÂkat kuncog.

Igazam lett. Margit n¢ni nem butult el, csak, Ãgy lÀtszik, mÀr mindent megunt.
M¢g nagymama bosszantÀsÀt is megunta. Amikor kilencven´t ¢ves lett, ¢s mÀr ́ t´dik
¢ve lakott az otthonban, anyÀm lelkendezve j´tt egyszer haza. àNÀla voltam, a halÀlÀn
van szeg¢ny. °s nem fogod elhinni, mire k¢rt! Hogy hÁvjak papot! Katolikus papot!
Mert ki akar keresztelkedni! °s tudod, mit mondott m¢g? ÏN¢zd, Piroska, ¢n mindig
nagyon szerettelek titeket. Gondolkoztam, ¢s Ãgy d´nt´ttem: nem tehetem meg ve-
letek, hogy egy zsidÂ temet¢st kelljen v¢gigcsinÀlnotok.Î Ezt mondta szÂrÂl szÂra. °n
meg, mit tehettem, elhÁvtam a papotÊ ä fejezte be anyÀm, ¢s sz¢ttÀrta a karjÀt.

PÂsfai Gy´rgy

SºLETLEN CIPñ-T¹RT°NETEK

Mi¢rt ¢ppen CipÂ?

Az Àgy bevetve, az odÃ fels´p´rve, hasasan pihegnek a kamrÀban a befûttek, komÂd-
fiÂkban a v¢grendelet ä nincs semmi tennivalÂ ä ÀllapÁtotta meg CipÂ. Elrakta hÀt a
s´prüt, kivett az almÀriumbÂl egy ¡veg szilvÂriumot, felhajtott egy kupicÀval, a ma-
rad¢kot visszarakta, aztÀn lehÃzta a rolÂt, ¢s elindult megvÀltani a vilÀgot. Szembej´tt
mindjÀrt egy ´regasszony, hÀtÀn az elmaradhatatlan rûzsek´teggel. CipÂ igyekezett
mÀsfel¢ n¢zni, de a v¢ns¢g ravaszul t¡zet k¢rt, Ágy hamarosan a sok Àg is CipÂ vÀllÀt
hÃzta. M¢g szerencse, hogy kisvÀrtatva ¢szrevette, boszorkÀnnyal van dolga: rÀpakolta
az ´regasszonyt a rûzs¢re, meggyÃjtotta, ¢s Ágy egy f¡st alatt elint¢zte mindkettût.
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