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Hó, hó míndenütt. A fák ágain olyan magasan áJli, hogy szinte eléri a felette
levő gallyat. A birset teljesen befedte. Egy nagy, lábon álló labda az egész fa.
Apa biztosan tudna játszani vele. O olyan erős, hogy egy ekkora labdát is fel
tudna dobni. A Tóni bácsit is fél kézzel letette a mozdonvról.

- De azt a jó kemény, sváb if'ejét magának Tóni! Lejárt a szolgálata, meníen haza.

-' Nem lehet vezér úr, ezeket a Tezeket még át kell törölni.

- Attörh majd a puccer. Menjen, ha mondom.

- De vezér úr...

Ki sem mondta még, amikor apa megfogta a vállán a kéknuhát, és zsupsz, le!
Akkor eza birs-hólabda még könnyebb lenne.' A Tóni bácsinál nincs nehezebb.
Még a Szörcsök néninél is nagyobb a hasa. Andris nem szeretí, ha a Szörcsök
néni odahúzza á fejét a nagy hasához.

- Édes kis virágom, de szép 'vagy, Kislánynak kellett volna lennie ennek Latin
úr, olyan gyönyörű.

De nem is igy mondja, hanem úgy, hogy ollan gyönyörű. Ollan. Ollan.Lrneg
illen. A fuvarosnak azt kiabálta: Halla maga, az istenségit magának! Anya azt
mondta, hogy ilyet nem szabad rnondaní. Nem is mond, mert ő jó kisgyerek. A
Szörcsök néni hasába se fog beleharapni. A Bözsike mondta, hogy harapjon a ha
sába, ha odahúzza. De azt nem lehet. Fájna neki. Nem szabad bántaniserukit.
Apa is nagyon mérges a Kollosich bácsira. hogy mogvoróvesszővel veri aLacit
meg a Bucit, 'Odaadja a bicskaját. és nekik kell kimenni a Szigetbe mogyoró
vesszőt vágni. Aztán le kell hajolni nekik Úgy veri őket. az apjuk.

- Ez nem pedagógia - mondta apa.

Pedagógia, medagógla, redagógía, hedagógia, kredagógía, iresenburcs lakszasza.
a kis néger nagy haja. Gyere ide Négerbaba. Pedagógia, bedagógía. Te Ieszel a
Pedagógia, ha a Kollosich bácsi nem az. Nézz csak ki az ablakon! Látod, mekkora
hó van? Te most magfagynál. ha kívínnélek, mert nálatok míndig meleg van.
Nézd, a Hattyú hogy 'hempereg a hóban. Kapkod a lábai után és moroa, Tudod.
ezt most azért nem hallod, mert be van zárva az ablak. Ha idenvornod az orrod
az üveghez, akkor láthatod. Várj. idehozok egy széket. Erről a zsámolyról alíg
lehet kilátni. Most a kilincset is elérem. de nem nyitom ki az ablakot, mert jó
gyerek kérdezés nélkül semmit sem csinál. A Séra azt mondja, hogya Rudi nem
jó gyerek. Itt volt. és panaszkodott, hogy vitatkozott vele az iskolában.

- Lejáratott kérem az osztály előtt. De honnan vesz ez ilyeneket? Én nem
adnék egy tizenhárom éves gyerek kezébe ilyen könyveket,

Beszélhet a Séra, A Rudi jó gyerek Én nagyon szeretem. Apa is szeretí, anya
is szeretí. Böske is, Kati is. Annuska is.

- Mert az a te kemény fejed - csóválta a fejét anya.

- A Latinoknak míndíg volt véleményük - rnondta apa - ne is hagyja magát.

A Latinoknak mindíg volt véleményü,k.A Latinpknak rníndig volt véleményük.
A Latinoknak míndíg volt véleményük. Latin András Jácint Ocsike. Nekem is
mindig volt véleményem. Véleményem. béleméngem. Most az a véleményem. hogv
nagy a hó Négerbaba. Pedagógia! Tanuld meg, hogy Pedagógiának 'kereszteltelek.
Látod, a Dolfuss bácsinak csak a keménykalapja látszik ki a hóból, ahogy jön fel a
fűtőházból. A fűtőházi munkások mindig ellapátolják az útról a havat. Apa is
ezen az úron jön míndig. Kigombolt bundában. A mozdonyon azt se hordja, csak
ujjasmellényt. •

- Ez hideg? Pajtás, ha te is Boszniában születtél volna. meg se éreznéd. De
még Pozsegárt a gimnáziumban is ilyen időben jártunk korcsolvázni a ki
öntésekre.
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Míroszláv bácsi is boszniában született, megrs megfagyott az úton a prdvát
dinerével együtt. Sokat ittak. és lefeküdtek a hóba. A lovaik ott álltak mellettűk.

Úgy vették észre őket a csendőrök. A bosnyák csendőrök. Fekete fezük volt a bos
nyák csendőröknek. A bosnyák balcáknak piros. Apa lerajzolta. milyen a fez. A
Kollosích néniéknek is van dínerük, csak az nem privát. Diófa. Miért vitt magával
Miroszláv bácsi egy bútort? Boszniában a bútorok is tudnak inni? És privát.
Privátdíner. Pedig a zsenístéblerek" nem szoktak inni. A huszárok isznak. Mirosz
láv bácsi zsenístébler volt. A Kovács Pubi meg stébler, Azért szeretik a tanárok.
A Rudi meg is pofozta. A Míroszláv bácsi olyan szép a fényképen. Fehér kesztyű

él kezében. RáJkönyököla sublótra. A másik keze a kardján. A hóna alatt kalap.
Csupa tol! az egész. Alig látszik a kalap a rengeteg toll tól. Meg jó, hogy a csend
őrök előbb odaértek, rnint a farkasok. Megették volna Miroszláv bácsit. meg
él prívátdínerét. Azt talán mégse. A nyulak eszik a fát. a farkasok csak a húst
szeretik. A FÜI1st Félix, bácsi vonatát egyszer megtámadták a farkasok. Szerétern
a Félix bácsit.

Delfuss bácsi már itt van a kert alatt. Most is szivarozik.

- Ejnye Öcsi ke - mondta anya - nem Dolf'uss bácsi. Kőrösv bácsi. Nem
szabad azt mondaní, hogy Delfuss.

Látod Pedagógia, hogya felnőttek mílven szamárságokat tudnak mondaní ?
Mert a Szörcsök bácsi mindig azt mondta, hogy Dolfuss. Meg a Fendezák bácsi is.
Meg a Tóth Sándor kettő. De a Delfuss bácsi nem haraudott.

Mondd csak nyugodtan. hogy Delfuss bácsi. Tudod. van egy híres ember. az
ilyen kicsi, mínt én, azért hívnak így. Egyébként Kőrösv János MA V műszaki

főtanácsos, Iűtőházfőnök, jászkun magyar ember, címzetes 'kancellár, szolgála
todra, Tudod, hogy édesapád a legjobb mozdonyvezető Kaposdornbón ? Büszke
lehetsz rá. Te mi akarsz lenni? Mozdonyvezetö~. vagy Iűtőházf'őnök? No?

Tudod Pedagógia én mozdonyvezető leszek, de csak négyhuszonnvolcason. ha
már majd tudok írni meg olvasni. Nem fogok tolatní, és nem megvék vicinálison.
Igazi mozdonyvezető csak gyorlSOt visz,

- Csak most az egyszer vigye el: ezt a gyorstehert Latin úr! Szükség törvényt bont.

- Teherrel? Én? A jó boga' úristennek se!

Érted Pedagégia? A jó boga úristennek se! Látod Pedagógia? Egy nyalóka
viszi a bátaszékit., Most mennek át a Kapos-hídon. Egy Kata-masina van a vé
gére kapcsolva. Ezt nem értem. A Kata elavult konstrukció. Már csak tolatásra
való. Miért kell tolatrii a bátaszékit? Máskor csak a nyalóka van. Elavutt konstruk
cíó, Érted? Jó. Okos gyetek vagy Pedagógia.

A fűtőház felett megjelent a halványlila árnyék. Sebesen kezdett verni a szíve.
"Nemsokára alkonyodik" - mondta anya, amikor először kérdezte. miért lesz lila
az ég. Ilyenkor dörömbölve dobog a szíve. és alig kap levegőt. Összeszorul a torka.
pedig nem fél. Gyönyörű! Olyan gyönyörű, ahogy jön a halványlila. Az alján
egész pici piros csík. Nem lehet látni. míkor lesz lila. és a lila hol lesz piros.
"Nemsokára alkonyodik." Alkonyodik. Alkony. Alkony. És dorbog a szíve, Szorít
a torka. Pedig nem fél. Gyönyörű, olyan gyönyörű! A havon is rózsaszín csillogás.
A havon is a lila. Halványlila. Vill1anva átfut egy piros. Színesfehér a hó. Csend
van. Csend. Mindjárt jön anya, :hogy uzsonnázní hívja. Vadul kalapál a szíve.
Csak még ne jöjjön, amíg az alkony... A hó... Esik, megint esik. Nagy pelyhekben.
Már alig lehet látni a fútőházat. De; a Iila, a fehér. a piros, a rózsaszín. a kék!
Színesfehér! Színeslfehér! Pedagógia! "Nemsokára alkonyodik." Tudod, az színes
fehér. Színesfehér, Látod, Hattyú is ott áll a krtzantémumágyás mellett és nézi. Már
vastag a hátán a hó. O is nézi, Édes Hattyú. Színesfehér. Piros. kék, lila, sárga.
rózsaszín ! Színesfehér.

• zsenlstéblel' = Genie-StlLbler
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