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EI~6 mell'Jelen6 frásomat hálAs tisztelettel
ajánlom Ottlik Gézának.

Bobi vigyorgott. Az ínyét egészen felhúzta. Gyönyörű fehér fogsora ragyogott.
Hatalmas agyarain bukfencet hánytak a napsugarak. Az egyik sugárka akkorát
bukfencezett, hogy ráesett a garatman duláj ára. - Pardonnez moí, monsieur 
hebegte ijedten -, eszem ágában sem volt a torkát csiklandozní. - Bobi ügyet
se vetett rá. Böskét nézte, ahogy jött le a lépcsőn. Farka olyan sebesen pergett,
hogy az utcán enyhe pálinkaközí állapotban dülöngélő propellerkapitány felsó
hajtott. - Ha az én öreg teknömnek ilyen csavarja lenne. - Böske jött. Szokás
szerint fehérben. Fodor itt, csipke ott, hólfalkni és egyebek. Beletúrt a kutya
bundájába és homlokát a homlokához kóccantotta. Bobi boldogan nyalt végig a
képén, azután jobb első mancsával előre tolta a tányérját. A krumplí még forrón
gőzölgött. Bőske kivett egyet. Egyik kezéből a másikba hangergette. fújta, majd
lehúzta a héját. - Egyél Bobikám - mondta, miközben kétpofára falta a krump
lit. Bobi is óvatosan enni kezdte a krumplíját.

Kis kece lányom fehérben vagyon,
fehér a ·rózsa, kezében vagyon.

Hova viszed azt a gyereket, te kutya? - nevetett a néni. Böske máltóságtel
jesen vonult a járdán. Erősen markolta Bobi fülét. - Hogy az a nagy dög
hagyja a fülét rángatni ettől a tönörtyűtől l - vihogta a bácsi is. - Dög vagy
te! - visította Böske - Tudod? Ez a Bobikám! Nem dög! Aranyos Bobika! És
majd az ülepedbe harap, ha szemtelenkedsz! - Bobi vészjóslóan morgott, A
házaspár méltatlankodva igyekezett odábbállni.

Böskéék megálltak a zöld deszkakanu előtt. - Kövér Mülike engedje be,
Mülike itt vagyok - kiabálta Böske. Müller néni kaput nyitott. - Na gyere,
nézd csak, mit csinált neked bajuszos Mülike. - Az asztalos már jött is. A ke
zében kis gyúródeszka, sodrófa, mosóteknő. Mindegyik pontosan olyan, mint az
igazi. A kislány a nyakába ugrott. - Puszit Erzsikének, puszit Erzsikéneid 
kiabálta. - De kegyes hangulatban van a hercegnő - nevette az asztalos, mí
közben jobbról-balról nagyot csuppantott az arcára.

Keresd meg a tűt, én meg a gyűszút,

Hadd t'arrjam mea a babámnak oa per1cálingjit.

Meg is varrtam már, rá is adtam már,
Barnapiros két orcciját megcsókoltam már.

Rendes krapek ez a Müller - mondta Sugárka. Már egészen kiheverte az
íjedtséget, ami Bobi garatmandulá ián állt belé. Berregö Berry ingerülten felelt.
- Egy ilyen kölyök ne mondjon véleményt. ·Az emberek mind undokole. - Node
Berregő Berry, ez nem igaz. - Te ne vitatkozz, te itt se vagy, és tulajdonképpen
nem is vagy. - Én ne lennék itt? - esett kétségbe Sugárka. - Hát hol lennék?
Nézd, milyen aranyosan játszanak, - fogta suttogóra a hangját. - Nem érdekel
- berregte Berregő Berry -, - és tudd meg, hogy nem lehetsz itt, ha előbb három
házzal odább voltál a Bobi torkában. Ez ellentmond a sugárzás alapvető törvé
nyeinek. És különben is az ilyen kis vacakok nincsenek is. mert ha a tömegüket
rnérík. nem lehet mérni a sebességüket. vagv a helyüket. vagy mí az ördögöt. és
fordítva. Csoda tudja. hogy egyáltalán vagytok-e? - De 'Berregő Berry én egy
általán nem tudom. hogy ez az elemi részecskékre vonatkozó 'izé rám is vonat
kozik-e? Elvégre én mégis csak napsugár vagyok. - Nem értesz a fizikához 
vihogott Berrv. rnert akkor tudnád, amit tudni kell. - Mit kellene tudnom? 
Hülye leszek megmondani - gúnyosan kedveskedő hangra váltott át - nézd
csak, milven aranyosan játszik a mos óteknővel a Böske, a büdös kutya, meg az
a hülye asztalos. - Nézem is - dühösködött Sugárka, de már a sírás fojtogatta
a torkát -, lehet, hogy nem vagyok?

Ha szél volnék, fújdogálnék,
Madár volnék, röppengetnék.
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Pocakos Krapek a fületövét vakargatta, belepiszkált a pípájába, és igencsak
olyan pofát vágott, mint aki gondolkodik. - No látod, ez se tud semmit se
mondani - súgta Berregő Berry, de végül is megszólalt Pocakos Krapek. - Hát
persze, hogy vagy Sugárka, és természetesen oda mész, ahova akarsz. Ha te
Bőskét akarod kísérni, annak sincs akadálya. - És a fizika törvényei."! - or
dította Berregő. - Nem számítanak - mondta türelmesen Pocakos Krapek -,
én így írtam meg Súgárkát és akkor így van. Itt a fizika törvényei nem érvé
nyesek, és egyáltalán semmi sem érvényes, csak amit leírok, de az úgy van es
kész. Tudod, a leírt szavak mágikus ereje... - Ez is úgy van? - bökött rá gú
nyosan az asztalon fekvő papírlapra Berregő, és ironikus-hivatalos hangon el
kezdte felolvasni: Magyarvár Megyeí Jogú Város III. Ker. Tanácsa VR Igazgatási
Osztálya, rnínt elsőfokú gyámhatóság nevében Arva László (Magyarvár, III. 1962.
áprílts 7.) és Arva Anna (Magyarvár, III. 196:3. augusztus 30. apjuk: Dipszomán
Alfréd. anyjuk: Szerencsétlen Borbála, lakásuk: Magyarvár. III. Nyomortanya
u. 10000) nevű kiskorúakat állami gondozásba veszem, stb. Látom, kétoldalas
Indokolast írtál hozzá. Megállapítottam ... , tanúkat hallgattam meg ... , a pro
jektiv tesztek arra mutatnak... Szépen hangzanak, de mondd nagy humanista,
biztos vagy benne, hogy ezeknek jobb lesz így, intézetben? nátha nekik ts volt
otthon egy Bobijuk. meg Mülikéjük. Annak is utána néztél? Es hát leírtad. Azt
mondtad, .hogy amit leírsz, az úgy van és kész. Engem ugyan nem érdekel, hogy
melyik intézetben dresszírozzák az emberkölyköket, de ti olyan fennkölt lelkek
vagytok. Nyugodt az a marhaságod. amit lelkiismeretnek hívtok? - Az soha sem
biztos, amit hivatalnokként ír le az ember. Persze igyekszik tőle telhetően min
dent tisztázni. A Bobit és a Mülíkét is. Tévedhet is, de hidd el, csak azokat a
gyerekeket viszem el, akiknek még az intézetben is jobb, mint otthon. - Mondd
Pocakos Krapek - szepegett Sugárka - mí vagy te, hogyelviheted a gyereke,
ket? - Amolyan gyámhatósági ipse. ~ Es Bőskét is intézetbe viszed? És ha
mégse biztos, hogy igaz amit leírsz, akkor mégis lehet, hogy nem vagyok? - Légy
nyugodt, csak abban lehet tévedés, amit hivatalnokként írok. - Akkor hamar
hagyd abba a beszélgetést és írj tovább engem, meg Böskét, meg Bobít, meg
mindenkit. Ezt az undok Berregő Berryt nem lehet kihagyni? _. Nem, még szük
ség van rá, de légy nyugodt. Minden bizonnyal pozitív vége lesz ennek a no
ve'Iának. Hát akkor folytatjuk. - Hohó író úr - berregett Berry - hát ez a
szép érzelmes rész nem kapja meg a maga versikéjét? Szerencsétlen Borbálaéknak
nem jár vers?

Úgy megyen, úgy megyen szegeny árva asszony
Egy nagy régi úton, egy nagy hosszú úton
Jobb oldalán viszi vala síró fiac.sldját,
Baloldalán viszi vala síró leánykáját.
Istenem, Istenem, szerelmes Istenem,.
Melyiket tegyem le, melyiket vegyem fel'!

Ezt a szégyent! Megállít a Szabóné, hogy szornszédasszony maga a kutyával
egy tányérból eteti a gyerekét? El nem hittem volna Uborkánénak, de megkér
deztem a Bözsikét, hogy mí volt ebédre, Kutyakrumpli. Azt mondta: kutyakrumpli.
Es olyan szomorúan nézett azzal a két nagy szemével. hogya szívem majd meg
szakadt. Három nagy túrósbuktát úgy megevett nálam, hogy csak úgy bekapta.
Nem fél a Jóistentől ? En bizony meg fogom mondani a férjének. Az az áldott
jó ember is ezer kilométereket utazik, hogy maguknak mindenük meglegyen,
maga meg főtt krumplit ad annak a kis tündérnek a kutyával e~y tányérban. De
még a Tanácshoz is bemegyek. Na te áldott jó ember! Hát ezért kapott a fóző

kanállal a kis tündéred, Szégyenítí az embert az egész Ialu előtt. Csak tudnám,
kitől örökölte ezt a hazudozást? Na tőled se, az biztos. Te még ahhoz is mafla
vagy, hogy hazudj. Nagy melák ! Ha én nem lennék, a fejedre nőnének a gyere
keid. Erzsi, te elhallgass, mert még egy sort kapsz. Te meg ne lógasd itt a nyel
ved! Mars ki! Kutyának kint a helye. Na látod nem megy. Ez is a te nevetés-d.
Aztán ki sem tudom lökni. Akkora mint egy borjú. - Igen - mondta angyali
nyugalommal a férje - az apja bernáthegyi, az anyja kuvasz, hát van egy kis
súlya, - Az asszonynak elállt a lélegzete. A fejéhez kapott és hatalmasat visított.
- Hallod Bobika? A szoborkány - súata Bőslee. aki közben odasündör-zött Bn
bíhoz és a füle alá dugta a fejét. Bobi halkan, idegesen nyüszített. Nem tudta
megszokní az asszonya visításait. Eleinte elszaladt, ha meghallotta. Úgy úgy -
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mondta kedélyesen apuka - vísíts csak. Akkor kimegy belőled a bolonJéria. De
a főzőkanalat eltüzelem, ha még egyszer azzal vered agyerekeket. - Az asszony
újra tűzbe jött. - Igen, már enni sem akar, ha a főzőkanalat nem teszem az asz
ta'.ra. - Talán éppen azért nem akar enni, mert sok főzókanalat lát, meg sok
visítást hall. - Le vagy fütyűlve te ís - legyintett az asszony. Berohant a
szobába. Az ajtó hatalmasat dörrent mögötte, - über allen Gipfeln ist Ruh 
mondta rezignáltan Sugárka. - Te mit beszélsz állandóan idegen nyelven? dü
höngött Berregő Berry - Pardonnez moí, monsíeur, über allen Gípfeln ist Ruh,
hottentottául nem tudsz? - Tudhatnád - szavalta oktatóari Sugárka -- hogy ez
nálam étetkori sajátosság. Szeretem a tudásomat produkálni és különben is a
magamfajta intellektuális gvermekek ilyen korhan hajlamosak arra, hogy kezdő

nyelvtudásukat fitogtassák. Ez nem nagyképűség, hanem szellemi igényesség, és
bizonyos sikerélmények keresése. Erről jut eszembe: át kell vennem a holnapi
francia memoritert. En France le 14 [uillet est une töte nationale. Ibi regnabit
Proca rex, qui duos filios habebat ... Ja ez már a Tatín, bocsanat.

Katalinka szállj el, jönnek a törökök,
Sós kútba vetnek, onnan is kivesz'nek.
Kerék alá tesznek, onnan is kivesznek.
lmhol jönnek a törökök, mindjárt ag1lonvernek.

Tudod bajuszos Mülike, én éppen azt játszottam, hogy Hófehérke hercegnő

vagyok és a mostohakirálvném kutvatálból etet, azért mondtam a Szabó néninek,
hogy kutvakrumplí volt ebédre. Hát nem látta, hogy én árva hercegnő vagyok?
És a visító szoborkány a mostohakirályném ? - suttogni kezdett. - De én min
dig eszem ám kutyakrumptít, mert a Bobi szeret engem és ad. Addig nem eszik,
amig oda nem megyek. Az ebéd mindíg olyan utálatos. Ma is cukorborsó leves
"olt aprólékkal. meg rántott hús. A kutyakrumplí jobb. Az Igazi. - Hogy érti
ezt a hercegnő? Mi az, hogy ígazi ? - Hát olyan Igazi. - Úgy. Ertem már fen
ségedet. És az öreg vadász mít szólt averéshez? - Húséges öreg vadászom azt
mondta, hogy elégeti a fakanalakat. És az erdőbe sem visz el. Jó ám vele ját
szani. Olyan nagy mínt egy mackó és még brummog is. - Na hallod, ha én nyá
voghatok, akkor apád brummoghat. -- Nem az apám, hűséges öreg vadászom. 
Igenis fenség. De most látom, hogy a palástja és a koronája nincs fenséneden.
Kövér Műlike! Hozd már ki a hercegnő tartozékait. - Böske boldogan kuncogott.
A tartozék szót nagyon szerette, olyan érdekes volt. - Tudod - mondta kegyesen,
amikor már rajta volt a piros plüsstakaró és a régi lámpaernyő -, ha már én
leszek a királynő, akkor csak királybútorokat kell csinálnod, és ha nagyon öregek
lesztek. akkor építek nektek egy szocialista otthont, ahol csak ketten lesztek. 
Mit épít fenséged? - nevetett kövér Mülike. Szocialísta otthont - mondta ko
molyan Böske. - Amilven a Fő utcában van az öreg néniknek, meg bácsiknak.
De abban csak ti lesztek ketten. A Bobi fog vigyázni rátok, mert akkor már
biztosan ő is öreg lesz.

Süss fel nap, Szent György nap,
Kertek alatt a kis bárány majd megfagy.

C'est tragíoue - pityergett Sugárka -, ez a kis tökéletlen Böske előbb me
sélte a Bobinak, hogy ő titokban fogadott gyerek és az anyja valójában a Visító
szoborkány, az apja pedig a hűséges öreg vadász, és az igazi szulei elhagyták.
Most vítággá akar menni, hogy megkeresse őket. Mit csináljak, Pocakos Krapek?
- Mondtam, hogy jó vége lesz a novellának. ne félj. Hallotta a kis hülye. nogy
ilyesmiről beszéltek, mert tényleg van az utcában egy örökbefogadutt kislány,
aztán most beleéli magát. Ilyenek ezek a háborús gyerekek. Túl érzékenyek. De
majd kinövi. - És mondd, állami gondozásba vennéd, ha elcsavarogna? - Ennek
több akadálya van. Amikor ő elcsavarogna, akkor én még eg-yetemista voltam.
De különben sem lennék illetékes, mert nem itt lakott még 'akkor. - Mi az. hogy
illetékes? - Az olyan hívatatt valami, ráérsz ezt megtudni. - Miért, a hivatali
dolgok olyan szörnvűek? - Hajajj ! Képzeld, ha valakinek azt akarom írni, hogy
kérem, vagy legyen szíves, akkor nem irhatom ezt, hanem azt kell írni, hogy meg
keresem. - És tényleg megkeresed ? - Dehogyis, de már álmodtam azt, hogy a
Gyermekvédő Intézet igazgatóját egy nagy pincében kerestük a kollégáímmal, és
közben állandóan ordítottuk. hogy meake-resem a Gyermek- és If'iúságvédő Intézet
Igazgatóját. Szegény hálóingben. mezítláb szaladt előlünk. De aztán felébredtem.
A Berregő Berryt is azért tüntettem el, mert rájöttem, hogy szörnyen hasonlít
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a nagyképű, szívtelen beamterekhez. Az olyan fejesebb félékhez. Akiket nem ér
dekel, hogy mit teszek egy kisgyerek ügyében, csak azt követelik meg, hogy az
akta 30 napon belül irattárba kerüljön vissza. Ha közben egy tucat intézkedést
is tettem a gyerek ügyében, az iktatókönyv lyukat mutat, és az nagy baj. 
Milyen 'lyukat? kirágják az egerek? - Bár rágnák. Ez ls olyan hivatali szörnyű

ség, mint Kebelbeli Szervezési Osztály. - A te kebledben egy szervezési osz
tály van? - Dehogyis. Ez azt jelenti. hogy velem egy épületben dolgoznak. E~
tanácshoz tartozunk. Az ő dolguk főleg a lyukak keresése. Hogy érdemben mí
történik, az nem érdekli őket. Tőltik fölfordulhat az ügyfél. - És az ügyegész is?
- Olyan nincs. - Hát két fél az egy egész, nem? - A hivatalban ez sem
Igaz. - Te mondd, mí volt a Berregő Berrv foglalkozása amellett, hogy sziv
telen, okoskodó beamter és Kebelbeli Szervezési Osztály és egyéb rondaság? 
Dongó. Attól berregett mtndía. - Szóval motor volt? Olvastam a buszon. hogy
dongó motor igen jó, KERAVILL-náJ kapható, kerékpárra szerelheted. részletre
is megveheted. - IBi: látod. motor is lehet az ilyesféle. Körülbelül egy molornak
ls van annyi szíve, mint ezeknek.

Jó napot sógor. Kilyukadt a feneke.
Csónakot fótozok. - - - - - - -
Hát az öreg mit csinál? Bolond ke sógor!

1:9 mondd, mí lennél legszívesebben? 1:n már öreg vagyok ahhoz, hogy
máshova mehessek, nem gondolkodom Ilyenén. - De mégis. - Bohóc. - Bohóc?
- Az. - Az nagyon kedves foglalkozás. - Igen, egy nagy cirkuszban ugrálnék.
és szamárkodnék a gyerekeknek, de felnőtt egy se jöhetne be. És a gyerekek na
gyon örülnének és nevetnének, meg tapsolnának. Sok cirkuszt kellene csinálni
sok kedves bohóccal. Futná a sok fölösleges fő- és alhívatalnok, meg fő- és alhr
vatal pénzéből. - Dehát akkor a hivatalnokok mit csinálnának? - Gondolom.
elmennének segédmunkásnak a kőművesek mellé. - Pocakos Krapek, igazán ne
haragudj meg, de nem vagy te egy kicsit hülye? - Dehogynem. Különben hogy
írtalak volna meg téged, meg Böskét, meg amindenkiket. - Azt hiszem. nincs
időnk ezen gondolkodni, mert mindjárt itthon lesz a Böske, és te megígérted. hogy
megcsinálod a pörkölthöz a galuskát. - Jézusmária, négy kéz kellene hozzá,
hogy ennyi idő alatt elkészüljek. - Hát hiszen itt vagyok én is. Segftek. - Te
Sugárka? De hiszen te... Ki ne mondd! En igenis vagyok, mert te azt mondtad,
hogy amit leírtál az van, és kész. Vagy talán még sincs igy? A leírt szó mágikus
ereje! Nincs talán? - Igen, igen. üss egy tojást a tálba. - Tudod mit gon
deltam Pocakos? Ha van mágikus izé, akkor nem kell sietni a nokedlivel. Megint
ide írjuk a novella elejét, és attól a Böske megint kisböske lesz. és akkor nem
tudja majd, hogy közben megnőtt, és nokedlifőzést parancsolt neked. Egyáltalán
nem fogja tudni, hogy már feleség, meg minden. Meg különben is olyan kis
helyes volt.

Kis kacsa fürdik fekete tóba'
Anyjához keszül Lengyelországba.
Síkos a talpa, aranya tolla,
Fordulj ki, fordulj szép aranyalma.

-Bobi vigyorgott. Az ínyét egészen felhúzta. Gyönyörű fehér fogsora ragyogott.
Hatalmas agyarain bukfencet hánytak a napsugarak. Az egyik akkorát bukfence
zett. hogy ráesett a garatmandulajára. - Pardorinez moi, monsieur - hebegte
ijedten - eszem ágában sem volt a torkát csiklandozni. - Bobi ügyet sem ve
tett rá. Böskét nézte, ahogy jött le a lépcsőn. Farka olyan sebesen pergett. hogy
HZ utcán enyhe pálinkaközi állapotban dülöngélő propellerkapitány felsóhajtott,
- Ha az én öreg teknömnek ilyen csavarja lenne? - Böske jött. Szokás szerint
fehérben. Fodor itt.l;sipke ott, hólfalkni és egyebek. Beletúrt a kutya bundá iába
és homlokát a homlokához kóccantotta. Bobi boldogan nyalt végig a képén. aztán
jobb első mancsával előre tolta a tánvérját. A főtt krurnpli még forrón gözölgött.
Bőske kivett egyet. egyik kezeből a másikba hengerzette, fújta majd l~:lúzta a
hé iát. - Egyél Bobikám - mondta miközben kétpofára falta a krumplít. Bobi
is óvatosan enni kezdte a krumlí iát.

Kis kece lányom fehérben vag1lon
Fehér a rózsa, kezében vag1lon.
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