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Csapucha Rudolf 

 

A kobold 
 

Gábor a kertben ült egy széken, egy előtte 

álló hatalmas diófa árnyékában. Mélyet 
szippantott félig leégett cigarettájából, és a 

magasból jövő égi duruzsolásra felemelte a 
fejét. A repülőgép fölé ért, majd a Nap 

sugaraitól csillogó törzse és szárnyai lassan 
távolodni kezdtek az égbolton. Néha elbújt az 

óriás utasszállító a fodrozódó felhők mögé, 
majd újból megmutatta magát. Gábor 

folyamatosan követte tekintetével a 
gépcsodát. Ahogy pörögtek a percek, úgy 

tűnt el a messzeségben a repülő, már csak 
egy kis pontot látott, majd az is tovatűnt. 

Csak a felhők maradtak. A repülő kecses 
bújócskájáról gyermekkora jutott eszébe. 

Milyen könnyed és játékos volt még akkor 

minden. Igaz, azok a bújócskák melyeket 
barátaival játszott, olykor drámai módon 

végződtek. Főleg akkor, mikor olyan helyre 
bújt, ahol azt gondolta, ott aztán végképp 

nem fogják megtalálni, ezzel szemben az 
elsők között kiáltották az ő nevét. A 

legnagyobb veszekedést az váltotta ki, hogy 
utólag mindig kiderült, hogy a „hunyó” soha, 

de soha nem csukta be rendesen a szemét. 
Cseles módon kifigyelte a többieket, így 
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könnyedén rajtaütött a rejtőzködőkön. Volt 

olyan eset is, hogy a „hunyó” ugyan nem 
lesett, de egy közelében álló mindent 

belesúgott a fülébe, így azt is, hogy a kis 

Gábor hova bújt el. Ezek az ő  - mint afféle 
gyermek - lelkében akkoriban nagyon mély 

nyomokat hagytak. Főként azért, mert a 
barátait őszintének és becsületesnek 

gondolta, és meg volt róla győződve, hogy a 
bandából mindenki akként gondolkozik, 

ahogy ő.  
Gondolatai kalandozása közben cigarettája 

szinte teljesen leégett, de azért még egy 
utolsót szippantott belőle, kihasználva a pici 

parázsló dohányt és papírdarabot. Köhintett 
egyet, de csak úgy megszokásból. Elnyomta 

az ujjai végét már égető csikket, és a 
köhögés, ami immár mélyről jött, rázni 

kezdte egész testét. Reszelősek, mélyek 

voltak a köhögések, akár egy fuldokló kutya 
utolsó hangjai. Érezte, hogy egy vékony 

nyálcsík kiszalad a szája szélén, de az 
nagyobb volt mint gondolta, hisz halk 

csattanással földet ért. Világos barna lé 
szivárgott a betonon. Lassan lenyomta a 

kilincset, mert elfárasztotta ez a naponta 
többször is jelentkező roham. Homloka 

erősen verejtékezett, és pólója is 
izzadságfoltoktól volt pecsétes. „Jól fog esni 

egy stamesz!” Futott keresztül agyán a 
gondolat, mikor lassan behúzta maga mögött 



49 
 

az ajtót. A konyhaszekrény ajtaja nyikorogva 

kinyílt, Gábor pedig kivette belőle a kis 
poharakat. Amikor a hűtő felé lépett, hirtelen 

megszédült. „Biztos elvonási tünetek.” – 

gondolta, és közben mosolyra szaladt a 
szája. A vodkásüveg éppen csak félig volt. 

Teli löttyentette a poharát, az üveget pedig 
gondosan mellé helyezte. Bár  néhány 

pillanattal korábban még az járt az eszében, 
hogy vissza is rakja a helyére az üveget, 

gyorsan meggondolta magát, legyintett egyet 
a levegőben, és arra jutott: „jól fog esni majd 

még egy!” Két ujjával megmarkolta a 
poharat, és nyelvét, majd torkát már égette 

is az alkohol, mely kis bizsergéssel egészen a 
tüdejéig, a gyomráig hatolt. Nagy lendülettel 

újra teletöltötte a poharat. „Na ugye, 
mondtam én!” Igazat adva magának 

hörpintette fel az újabb adagot. Az üveget 

azonban nem rakta vissza a hűtőbe. „Talán 
majd később még egy lemegy!” Köhögni 

kezdett, de érezte, hogy ez most nem olyan 
mélyről jön. Ez amolyan megszokott, 

mindennapos köhögés. Lassan leült a székre, 
és körbetekintett a konyhában. „Minden úgy 

van ma is, ahogy ez a boszorkány itt 
hagyta!” Fejét forgatva szemei újra a 

tárgyakat vizsgálgatták. „Miért ment el ilyen 
hamar? Miért? Már tervezgettük, hogy 

nyugdíjasként miket fogunk csinálni. 
Becsapott. Pedig neki nagyobb tervei voltak, 
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és milyen hamar megtörtént. Mikor aznap 

este a fejét megfogta, és ahogy rám nézett: 
Gábor, nagyon fáj itt hátul. Nem tudom mi 

lehet. Én meg elhessegettem: Drágám, biztos 

csak megint ez az idő. Fél óra múlva meg 
összehányt mindent. A mentőben ugyan az 

infúziótól jobban lett, majd újból az a makacs 
hányás. Jött az MR, daganat. A főorvos akkor 

fél évet jósolt, persze csak jó esetben. Három 
hét alatt elvitte a gyilkos kór. De miért? 

Senki, de senki nem tud erre válaszolni. 
Senki.” 

Elmélkedett, és közben újból felemelte az 
üveget, töltött magának még egy kupicával. 

Ahogy a pálinka cseppjei teljes testét 
elöntötték, érezte, hogy igazi 

boldogsághormon szabadul fel lelkében. 
Zsebében cigaretta után kotorászott, de 

ahogy kihúzta, leesett a földre. „A kurva 

anyját!” Próbálta összeszedegetni a 
szétgurult szálakat, de nem igazán sikerült 

neki.  
- A kurva életbe! - ordított fel kikelve 

magából – Igen, így is van, kurva ez az élet! 
- folytatta a kiabálást. 

Felemelt egy gyűrött cigarettát, szájába 
nyomta, és az asztalban megkapaszkodva 

visszaült a székbe. Újabb italt töltött, s 
közben remegő kézzel meggyújtotta a 

cigarettát. Az asztal másik végén egy szőrös, 
kobold fejet pillantott meg, majd hirtelen 
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eltűnt. Újból feltűnt a konyha egy másik 

szegletében, majd huss, ismét nyoma 
veszett.  

- Bújócskázol velem, te kis dög? Mindenki 

bújócskázik velem? - mondta félhangosan és 
leste, mikor látja meg újra a fejet. - Biztos te 

vagy a halál, ugye, te mocskos kis dög – 
azzal gyors mozdulattal megitta a vodkát. - A 

doki is azt mondta, hogy ha így folytatom 
tovább, a halállal bújócskázom majd. „Tegye 

le a cigit és ne igyon, különben a felesége 
után megy hamarosan” - mondogatta az öreg 

orvos. 
Erős köhögési roham rázta meg, tehetetlenül 

kapkodta a levegőt. Felborította a poharat és 
a maradék cigi is kiesett a kezéből. Az 

asztalon a szájából kicsorgó nyál mellé 
először apró, majd nagyobb vércseppek 

potyogtak. Ebben a pillanatban a lánya lépett 

be a konyhába. 
- Jézusom apa! - remegő kézzel pötyögte be 

telefonjába a mentők számát. 
Gábor lányára nézett, majd az üveg után 

nyúlt. Lassan előre dőlt az asztalra, majd 
halkan, akadozva mondta: Bújócskázom a 

halállal. Látod? Ott van! - szemeivel a 
vigyorgó, szőrös koboldfejet látta. 

 
 

 
 


