
Bosszú
Tavasz eleje volt. Az ég napok óta borult, sokat esett. A fiú fázósan,
céltalanul kódorgott a telepen az időt húzva, hogy minél később
kelljen hazamennie.

Nem szeretett otthon lenni. Apja majd minden nap részegen állított
be, s ilyenkor ütötte anyját és őt is, ha segítségére sietve kettejük közé
állt. Nem az igazi apja volt, csak mostoha. A vérszerinti meghalt.
Mikor anyja megismerkedett ezzel az emberrel, kezdetben kedves
volt, de később egyre többet ivott, szidta őket, aztán egyszerre ütni
kezdett. A fiú először rettegett, sokat sírt, aztán már megszokta az or-
dítást, a pofonokat, anyja lila arccsontját, mindig-fátyolos tekintetét.

Az első hónapokban csípős, égő fájdalmat érzett, ha megpofozta
nevelőapja, de ahogy múltak az évek, megedződött, némán, kivö-
rösödött arccal tűrte már az ütlegesést. A részeg apa látva, hogy
többé nem fél tőle a „kis szaros”, még jobban feldühödött, sokszor
szíjának csatjával verte a gyereket, ahol érte, hogy könnyeket csi-
karjon ki szeméből.

Anyja tehetetlen volt, egymaga nem tudta eltartani kettejüket fi-
zetéséből, ahhoz pedig már nem volt elég vonzó, hogy elcsábítson
egy másik férfit. Meg aztán, más gyerekeket is vert az apjuk, más
nők is jártak hatalmas napszemüvegben a piacra hétvégén, nem
volt ez kirívó eset a külvárosban.

A fiú keresztülsétált egy szomorú, üres játszótéren, aztán mégis
visszafordult, és beült a hintába. Hátratolta magát lábával, majd el-
lendült. Hajtotta magát, míg magasra nem repült. Elmosolyodott.
Amikor még kicsi volt, sokat versenyzett a szomszéd kisfiúval, ki
megy magasabbra. Addig hajtották magukat, amíg a holtponton el-
emelkedtek az ülőkétől, és a lánc elvesztette feszültségét. Túlszálltak
a házakon, túl a fák koronáján, fel az űrbe. Nagyon szeretett hintázni.
Csecsemőkorában csak akkor tudott elaludni, ha az ajtófélfára szerelt
hintába fektették, és lökték — ezt anyja mesélte neki, és azt is, hogy
akkor még élt az igazi apukája. Azok voltak a szép idők!

Miután eleget versengett a széllel, a fiú hagyta, hogy a hinta ma-
gától lelassuljon, majd, mikor elérte a megfelelő magasságot, kiug-
rott. Különös érzés volt a szilárd talajon menni a lebegés után, óva-
tosan lépegetett. Tovább kószált a házak között és bekukucskált a
földszinti ablakokon: férfiak ültek televíziókészülékek előtt, sörös-
üvegben végződő kezüket vagy a fotel karfáján nyugtatták, vagy
ölükben pihentették lazán; nők álltak a gáztűzhelyek előtt ételt me-
legítve, vagy a konyhapultnál szeleteltek; gyerekek görnyedtek író-
asztalaik fölött leckéjükön törve fejüket, vagy bambulva meredtek
a semmibe. Lakótelepi idill.

Kiment a házak közül, és elindult az egyik utcán, ami egy hosszú
házsor mellett haladt végig, majd a végén beletorkollott egy szélesebb
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autóútba, amit zebra szelt át. Egy ovális követ rugdosott az útig, ahol
aztán egy utolsó nagy lövéssel a hálóba lőtte a labdát (a túlsó padka
előtt egy kanális rácsán egyensúlyozott egy pillanatig, végül bele-
zuhant). Körülnézett, és átsietett a zebrán.

Ez az autóút kettészelte a lakótelepet, a túloldalon régebbi házak áll-
tak, több park és sejtelmes, elhagyatott bozótosok, ahol szívesen bók-
lászott. Sokszor gyűjtött erre színes üvegcserepeket, söröskupakokat,
de talált már törött műanyagkatonákat és kerék nélküli kisautókat is.
Sok titkos ösvény vezetett erre, keresztül a bokrok között, amiket csak
ő ismert; számtalan csatában győzedelmeskedett, mert ismerte a rej-
tett alagutakat és átjárókat, s így az ellenség elébe vághatott.

Szerette a kőlépcsők mögötti örökké nyirkos, mohás-hűvös zu-
gokat, ahol pincebogarakra, pókokra, százlábúakra és más nyálkás
férgekre vadászott a hosszú nyári délutánokon, amikor minden csa-
lád Duna-holtági telkén vagy a Balaton-parton horgászott, napo-
zott, csak ő járta a lakótelepet magányos őrjáratain.

És itt volt a fa is. Egy öreg fűzfa, a világ közepe, központi bázis,
ahonnan a támadásokat vezényelte. Ha szomorú volt, mindig fel-
mászott az öreg fűzfára, órákig üldögélt a kedvenc ágán, és arról
ábrándozott, ha felnőtt lesz, nagyhatalmú, fontos és híres ember
lesz, akinek szót fogadnak majd alattvalói.

Ma is a fához tartott. Miután átszaladt a zebrán, keresztülfutott
egy kis parkon, megkerülte az első házsort, ami mögött egy újabb
parkban, kiszámított rendszer szerint, elszórtan hat kockaház állt.
A legszélső mellett kinyílt a tér, és egy ketreccel körülzárt, aszfalt
futballpálya következett. A pálya elhanyagolt volt, kerítésén óriás
lyukak tátongtak, a köré ültetett bokrok pedig túlburjánzottan búj-
tak be a rácson. Ezen a pályán már soha senki nem játszott. Úgy tíz-
lépésnyire tőle, büszkén magasodott a környező bozót fölé a fűzfa.

A fiú elküldte pihenni az őröket és felmászott kedvenc ágára. Kö-
rülkémlelt, és megelégedetten állapította meg, hogy birodalmában
minden rendben. Hirtelen széllökés pirított hagyma szagát hozta felé,
éleset kordult a gyomra, lenyelte szájába gyülemlő nyálát. Gondo-
lataiban megjelent a zöldbabfőzelék képe, amit ebédre evett az is-
kolában. Megnedvesedett a szeme. Egy emlék tolakodott elő, ami-
kor apja büntetésből, mert nem ment haza időben, nem engedte, hogy
vacsorázzon, kicsavarta kezéből a kenyeret, és kiöntötte a főzeléket.
Anyja kiabált, próbált segíteni neki, de apja egy hatalmas pofonnal
leterítette.

Már-már elsírta magát, de ekkor két idegen gyereket pillantott
meg befordulni a sarkon. Kíváncsisága azonnal elűzte éhségét és
szomorúságát, és feszülten figyelte az idegeneket. Azok élénken be-
szélgetve közeledtek, de mikor kiszúrták a fiút a fán, elcsöndesed-
tek, bámultak fölfelé, majd az egyik odahajolt társához, és halkan
valamit mondott neki. Továbbindultak, majd váratlanul rohanni
kezdtek a fa felé, és olyan gyorsan közeledtek, hogy a fiúnak nem
volt ideje lemászni és elmenekülni előlük.
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Ahogy nézte őket föntről, először azt gondolta, ő jobb pozícióban
van, de mikor egy kő villámgyorsan süvített felé, és fájdalmasan kop-
pant mellkasán, elbizonytalanodott. Az első követ újabb követte, majd
kitartó tüzelés következett. A fiú próbált az ágak fedezékébe bújni, de
ellenségei lent körbe-körbe szaladgáltak a fa körül, így többször is el-
találták. Végül elfogyott a muníció, a lövöldözés szünetelni látszott, de
a két támadó azonnal el kezdte újra összegyűjteni az aláhullt köveket.
A fiú ezt a pillanatot használta ki, és villámgyorsan lemászott a fáról.

A két ismeretlen fölegyenesedett, szembefordultak vele, és me-
redten bámulták egymást. A fiú szólalt meg először: 

— Az új lakótelepről jöttök?
— Aha. A városból költöztünk ide, ahol nincsenek ilyen béna maj-

mok, akik fákra mászkálnak, mint te, csak igazi harcosok — mind-
ketten hangosan felnevettek. A fiú tudta, hogy itt verekedés lesz, de
még nem tudta eldönteni, kezdeményezzen most, vagy várja meg,
mi történik. Méregette a két fiút, az egyik kisebb és gyengébb volt,
haja vékonyszálú, szeme vizenyős kék, nevetés közben hunyorgott.
Azt biztosan megveri, de a másik ugyancsak erősnek tűnt, feje nagy
volt, arca széles, haja fekete, rövidre nyírt, tekintete erős.

— Na, mi van, mit bámulsz, bumburnyák? — kérdezte az erő-
sebb, és olyan gyorsan ütött, hogy a fiúnak nem volt ideje felemelni
kezét, vagy elhajolni. Feje oldalra fordult és a lendülettől elesett. Az
ütés nem fájt, apjától ennél jóval nagyobb pofonokat szokott kapni,
de kellemetlen helyzetbe került, amiért elesett. A másik kettő
megint röhögésben tört ki:

— Na, mi van, te kismajom, nincs vér a pucádban? Biztos anyád-
nak sincs vér a pucájában! Ismerem ám anyádat… — a kisebbik fiú
előregörnyedt a nevetéstől, a másik pedig büszkén, csípőre tett kézzel
állt. Ebben a pillanatban elborult a fiú agya, felugrott, és teljes erejé-
ből nekirohant a kisebbiknek, feldöntötte és ököllel kétszer belevágott
az arcába. Azonnal sírva fakadt. Az erősebbik döbbenten állt, arcáról
eltűnt a gúnyos mosoly. A fiú felkelt a kissebről és odaállt a másik elé:

— Te is kérsz? — és választ nem várva ütött. Az erősebbik fiú
tényleg kemény volt, nem esett el az ütéstől, csak feje lendült ol-
dalra. Ahogy visszafordult a fiú felé, arcáról gyűlölet és elszántság
sugárzott. Megfeszülő izmokkal, ugrásra készen álltak egymással
szemben. A kisebbik pityeregve leült a fa tövébe és nézte őket:

— Verd szét, Laci! — kiáltotta elcsukló hangon, és újra könny töl-
tötte fel szemét.

— Megfizetsz az öcsémért — sziszegte fogai közül az erősebb.
Körözni kezdtek egymás körül, majd egy hirtelen lendülettel,

szinte egyszerre rugaszkodtak el. Összefejeltek. Ölelkezve zuhantak
a földre és hemperegve birkózni kezdtek. Csípték, marták, ütötték
egymást. Laci egy ügyes mozdulattal a fiú mögé került és alkarjával
átszorította nyakát. Erősen szorította, és a fiú egyre nehezebben ka-
pott levegőt. Kapálózott, de sehogy sem tudott kibújni a szorításból.
Érezte, hogy felhorzsolódott térdét csípi a fű. Végső elkeseredésében
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beleharapott a nyakát szorító karba. Szinte öntudatlanul egyre erő-
sebben és mélyebbre harapott, érezte, ahogy fogai belemélyednek a
húsba, és vér serken szájába. Üvöltést hallott. A szorítás végre eny-
hült, és a fiú kiszabadult. Kapkodta a levegőt. Térdére támaszkodott,
onnan nézett fel dühödt arccal a másikra, aki tenyerével dörgölte
vérző kezét. Aztán felegyenesedett, és teljes erejéből megütötte Lacit,
aki elvágódott. A fiú ráugrott, rátérdelt hasára, és ütni kezdte az arcát
ököllel. Laci kezeivel próbálta elhárítani a záporozó ütéseket, de a fiú
olyan vad dühvel csépelte, hogy egyre kevesebbet sikerült kivéde-
nie. Eleredt az orra vére, feldagadt a szemöldöke és felrepedt az ajka.
Kétségbeesetten küzdött, hogy lerázza magáról a feldühödött fiút,
tehetetlenül vergődött, de hiába, amaz mintha eszét vesztette volna,
már nem hallott, nem látott mást, csak apja részeg, eltorzult arcát. El-
eredtek könnyei és csak ütött, ütött, miközben azt motyogta: „ezt az
anyámért, te szemét!”

Erős kezeket érzett, amint lefogják csalapáló karjait, felnézett, de
nem látott semmit a homályon át. A kezek megrázták, valaki vizet
loccsantott arcába. Többen is álltak körülötte, mind felnőttek. Laci
eszméletlenül feküdt alatta, véres arccal. Egy férfi felrántotta az alélt
testről és újra megrázta:

— Megbolondultál, fiam?! — kiáltotta. A többiek felemelték az
ájult Lacit, lemosták arcát, lassan magához tért, elsírta magát.
Mindez másodpercek alatt játszódott le, de a fiú úgy érezte, órák
telnek el. Mintha kívülről nézné az egészet. Mondattöredékek ha-
toltak el tudatáig, színek vibráltak, sós ízt érzett. Akárha messzi
álomból ocsúdna, lassan tért meg esze, érzékszervei kiélesedtek.
Felfogta, mi történt, ki akarta rántani magát a férfi kezei közül, de
az erősen tartotta. Kapálózni, rugdalózni kezdett.

— Ej, a szentségit, te ördög! — rázta meg újra a férfi. — Térj végre
észhez! — Aztán, mert látta, hogy semmi értelme ráznia a felbő-
szült gyereket, elengedte. A fiú feldúltan szuszogott, körülnézett:

— Ezt az anyámért kaptátok! — kiáltotta és elszaladt.
Hazáig rohant, reszkető lábakkal állt meg kifulladva lépcsőházuk

előtt. Feltekintett lakásuk ablakaira, és látta, hogy a konyhában ég a vil-
lany — nevelőapja itthon van. Szorongva vánszorgott föl az emelet-
re, úgy érezte ereje teljesen elhagyja. Becsöngetett, apja nyitott ajtót, meg-
csapta az alkohol átható szaga, látta a megdöbbent, dühödt tekintetet,
és akkor lábai eltűntek alóla, eszmélete kialudt és összecsuklott.

Apja ölbe kapta, úgy vitte be a szobába. Lefektette az ágyra.
Anyja rémülten szaladt be, s mikor meglátta nyakán a lila foltokat,
a fojtogatás nyomait, feldagadt arccsontját, az ütések helyét, sírva
fakadt. Apja elmosolyodott, megpaskolta a gyerek combját, műa-
nyaglavórban vizet hozott, és rongyot, lemosdatta a fiút, miközben
anyja simogatta fejét.

— Erős kölyök! — mondta a részegek sajátosan lágy, érthetetlen
szavaival a férfi, s homályos szemében büszkeség és elégedettség
csillogott.
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