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PODMANICZKY SZI LÁRD

A sze re lem vér na ran csai
El lop ták a bi cik li met. Pe dig csak hu szon öt perc re men tem 

be a bolt ba. A fe le sé gem ma öt ven éves, hogy ak kor ve szek 
ne ki egy köny vet. Ré gen ol va sott már va la mit, úgy hogy nem 
volt mind egy a vá lasz tás. Mi re ki men tem, se hol a bi cik li. 
Pe dig oda lán col tam a rács hoz egy ek ko ra la kat tal. Vis  sza men-
tem a bolt ba, hogy mond ja nak va la mit, de õk nem lát tak és 
nem hal lot tak sem mit. Még so ha sen ki bi cik li jét nem lop ták 
el. Biz to san új volt az enyém! De hogy volt, ma gya ráz tam, 
olyan öreg, mint a temp lom ege re. Még a fék se fo gott raj ta, 
úgy kel lett ci põ vel fé kez ni. Csak hogy a fe le sé gem örö köl te 
az any já tól, most nem tu dom, ho gyan ün ne pe lünk.

A könyv nek az a cí me, hogy A sze re lem vér na ran csai. 
Ha nem is ol vas sa el, leg alább ott lesz so ká ig a pol con. Ha 
egy ál ta lán ezek után lesz ün nep lés. Vis  sza kell sze rez nem a 
bi cik lit, kü lön ben agyon üt. 

„Hát ezért let tem én öt venéves, hogy el lo pasd anyám bi cik-
li jét? Let tem vol na in kább negy ven ki lenc! Köny vet vet tél, 
szé gyenszem re? Be ál lí tasz ma, hogy hol nap tól nincs bi cik li? 
Mi lyen em ber vagy te, drá gám?”

Ha nem is eze ket mond ja, én ezt fo gom hal la ni. Leg alább 
tény leg új bi cik li vol na, ak kor ven nék egy má si kat, de ilyen 
ré git se hol nem kap ni.

A fe le sé gem meg fog öl ni a szü le tés nap ján.
Pe dig jó vi szony ban va gyunk, van mun kánk és két gye re-

künk, akik az is ko lát jár ják. Ta valy vol tunk kül föld ön re pü-
lõ vel, ki men tünk nya ral ni Len gyel or szág ba, csak hi deg volt 
a ten ger. Vis  sza fe lé le akar tak csuk ni, mert a fe le sé gem nek 
ek ko ra sam pon ja van, és ki mu tat ta a gép, hogy ve szé lyes. 
Azt mond ta a tol mács nak a rend õr, hogy ez zel a fla kon nal 
a fe le sé gem föl rob bant ja a re pü lõ gé pet, ezért ha la dék ta la nul 
ki kell dob ni. A fe le sé gem meg ra gasz ko dott hoz zá, mert 
al ko ho los sam pon volt, hogy nem dob ja ki. Az tán ki dob ta és 
ha za jöt tünk.

Egy hé tig nem szólt hoz zám, csak bi cik li zett, jár ta a ha tárt, 
na gyo kat esett, né ha úgy jött ha za, mint aki csu pa sár.

Fog tam a köny vet, el in dul tam, hogy föl ke re sem a bi cik lit, 
hát ha a fék mi att na gyot esett ve le a tol vaj. Hát ha ott fek szik 
rá pré se lõd ve egy be ton ke rí tés re. Kér dez get tem min den kit, 
nem lát tak-e na gyot es ni va la kit, de nem lát tak. A múlt hé ten, 
azt mond ták, egy kis fiú be dug ta a hor gász bot ját a kül lõk 
kö zé, az esett na gyot, a bot el tört meg a mé cses is. Úgy sírt, 
mint aki nek hi ány zik a csa lád ja.

Nem tu dom, mit csi nál nék, ha meg lát nám a bi cik lin az 
em bert. A fe le sé gem biz tos örül ne, ha ve re ked nék ér te. De 
úgy se hin né el.

„Te so ha nem ve rek szel, té ged csak ver nek.”
Ak kor meg lát tam a bi cik lit, egy as  szony ma sí ro zott raj ta. 

Nem le het el té vesz te ni, bor dó gu mik, le ló gó lám pa fej, rozs-
dás cso mag tar tó. Le rak tam a köny vet egy ab lak hoz és elé be 
ug rot tam. Nem tu dott le fé kez ni, a ke rék be sza ladt a lá bam 
kö zé, a he rém be be le ég tek a gu mi min tái.

Ez az én bi cik lim, as  szo nyom, üvöl töt tem a fáj da lom tól.
Már hogy len ne a ma gáé, egy fél órá ja lop tam el, kont rá-

zott az as  szony.
Ad ja vis  sza, vagy rend õrt hí vok!

Nem adom. Mi ért nem vi gyá zott rá job ban? Olyan va cak 
la kat ja volt, hogy csak rá néz tem és le esett. Aki nem vi gyáz a 
hol mi já ra, az nem is ér dem li meg.

A tör vény ne vé ben ki ál tok, ad ja vis  sza a brin gát, kü lön ben 
kény te len le szek erõ szak hoz fo lya mod ni.

Tes sék, ki ál tot ta a nõ, föl tép te mel lén az in get, én meg 
rá ve tet tem ma gam. Úgy fog ta a kor mányt, hogy nem tud tam 
ki nyit ni az uj ja it. Ahogy le fej tet tem az egyik ke zét, fog ta a 
má sik kal, az tán a har ma dik kal. En  nyi ke zû as  szonyt én még 
az élet ben nem lát tam.

Se gít ség, erõ szak, se gít ség, erõ szak, ki a bált a nõ.
Nem telt be le har minc má sod perc, rám ug rott há rom fér fi. 

Az egyik ko pasz volt és sváj ci kar órát vi selt, a má sik nak erõs 
do hány sza ga volt, tel je sen föl for dult tõ le a gyom rom. A har-
ma dik? A har ma dik én ma gam vol tam.

Nem telt be le öt perc, esz mé let le nül fe küd tem a föl dön, 
vér zett az or rom. De mi re oda ért a men tõ, föl tá pász kod tam. 
Azt mond ták, be visz nek egy nap ra ki vizs gál ni, hát ha ta lál nak 
va la mit. Nem le het, a fe le sé gem ma öt ven éves, mond tam. 
Bó lin tot tak, hogy más kor job ban vi gyáz zak a for ga lom ban, 
tart sam be a jobb kéz-sza bályt, mert nyil ván ezért es tem ek ko-
rát a bi cik lin.

A bi cik li ott he vert, vis  sza sze rez tem. Az as  szony nak nyo-
ma sem volt, mint ha tény leg csak ne ki ro han tam vol na egy 
tûz csap nak.

In dul tam, hogy minden nek vé ge, de a könyv nem volt az 
ab lak ban. A fe ne vin né el! Hát el vit te. Biz tos ros  szat vá lasz-
tot tam, a fe le sé gem la pon ként ver te vol na szét a fe je men.

„Öt ven éves va gyok, és te ké pes vagy be ál lí ta ni egy ilyen 
könyv vel! Mit kép zelsz te, lo pom én az idõt?”

Meg tö röl tem az or rom, meg néz tem ma gam egy ki ra kat-
ban, hogy mek ko rá ra da gadt a fe jem. De az a lé nyeg, hogy 
élek, és nem hal tam meg a fe le sé gem szü le tés nap ján.

Meg mar kol tam a bi cik li kor má nyát, de nem ül tem föl, 
le ve gõz ni tá madt ked vem. Úgy tol tam ma gam mel lett, ahogy 
tás ká ban vi szik a pénzt. Ki men tem a mó ló ra, ott a leg jobb a 
le ve gõ.

A mó ló vé gén, a fény kürt alatt egy kis fiú hor gá szott. Azt 
mond ta, õ ol vas ta ezt a köny vet, na gyon ajánl ja. De mit je lent 
az, hogy a sze re lem vér na ran csai? Nem akart vá la szol ni, mert 
ka pá sa volt. Vár jon, uram, elõbb be vá gok en nek a hal nak, 
mond ta, de nem vá gott be. A pi ros úszó el me rült a víz ben és 
õ nem vá gott be. Mi re vársz, az is ten sze rel mé re kér lek, vágj 
már be ne ki! Nem vá gok, még nem jött el az idõ.

Ak kor föl tá madt a szél, a fel hõk föl gyor sul tak és fu tás nak 
ered tek. A víz ak ko ra hul lá mo kat ve tett, hogy ki csa pott a 
mó ló ra, és egy pil la nat tal ké sõbb el so dor ta a fi út. A bot ja két 
kõ kö zé szo rul va ott ma radt a mó lón.

Se gít ség, ki a bál ta.
Két perc alatt le vet kõz tem és a ha bok kö zé ve tet tem ma ga.
Ne félj, itt jö vök, ki ál tot tam, csak még a zok nit le hú zom. 

Zok ni ban még so ha nem úsz tam.
Be ve tet tem ma gam a víz be, és ha já nál fog va ki húz tam a 

fi út.
Kö szö nöm, hogy meg men tet te az éle te met, mond ta.
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Ó, sem mi ség, vá la szol tam, bár csak má sok éle tét is meg-
ment het ném! Na, ak kor el mon dod vég re? Le húz tam az at lé tá-
mat és az al só mat, ki csa var tam be lõ le a vi zet és föl akasz tot-
tam a hor gász bot ra szá rad ni.

A szél el állt, a kis fiú azt mond ta, az õ ap já nak sok kal 
na gyobb a mi cso dá ja, leg alább há rom szor ak ko ra, mint az 
enyém, ez zel még hor gász ni se le het ne.

Ma gam ra kap tam a ru hám és ott hagy tam a gye re ket. 
Há lát lan, per verz kis ko rú. Le me rem fo gad ni, hogy ha föl áll, 
sok kal na gyobb az ap já é nál. Mind egy, meg ha gyom tu dat lan-
sá gá ban.

Föl kap tam a bi cik li re és a köny ves bolt hoz ke re kez tem, 
be tol tam a bolt ba és új ra ugyan azt a köny vet kér tem.

Hogy hogy, kér dez ték.
Na gyon jó volt, mond tam, sze ret ném új ra el ol vas ni.
De hát ol vas sa el ugyan azt még egy szer!
Nem le het, ké rem, két szer ugyan ab ba a fo lyó ba se lép ni.
Ugyan, ne bu tás kod jon! Egy köny vet an  nyi szor ol vas el 

az em ber, ahány szor nem szé gyel li. Ol vas hat ja éle te vé gé ig, 
kö ze pé ig, té len, nyá ron, busz ban vagy fel vo nó ban.

El lop ták, is mer tem be gyor san, amíg egy nõ vel és má sik 
há rom em ber rel ve re ked tem a bi cik li mért, akik kö zül az 
egyik én ma gam vol tam.

Saj nos ad dig nem szol gál hat juk ki, amíg ki nem vi szi a 
bolt ból a ke rék pár ját. Ez nem moz gó áru da, ez nem au tó bü fé, 
ez nem ró sejb ni.

Lát tam, gya kor lott és jo gi lag föl ké szült fú ri á val van dol-
gom. Be le egyez tem, ki vit tem a bi cik lit.

Oda bent meg vet tem a köny vet, s a kész pénz zel fu tot tam 
a ki já rat fe lé. Tud tam, tud tam, hogy nem lett vol na sza bad 
be le egyez nem. Az as  szony új ra ott õgyel gett a bi cik lim kö rül, 
a mel lei kint lóg tak a szét té pett blúz fö lött. Csak hogy ez út tal 
nem mert rá föl száll ni. Ugyan is a kis fiú ha tal mas csu ká val 
tar tot ta sakk ban az as  szonyt.

Meg men tet te az éle tem, mond ta a fiú, nem va gyok arany-
hal, de azért van mi vel vi szo noz nom.

Jól van, fi am, mond tam, és most már nagy se bes ség re gyor-
sít va el in dul tam ha za fe lé. A fe le sé gem ma es te lesz öt ven- 
éves. El vi szem va cso ráz ni, át adom ne ki a köny vet. Re mé lem, 
ki fog ja cso ma gol ni. De még es te meg kell kér dez nem le fek-
vés elõtt, hogy tény leg olyan ki csi-e az én mi cso dám. Ha azt 
mond ja, nem, de hogy, el len ke zõ leg, ak kor ha zu dik. És pont 
a szü le tés nap ján. Ak kor én azt mon dom ne ki, kép zeld, el lop-
ták a bi cik lit. Nem, ez nem igaz, vá la szol ja. És vég re én is 
ha zud tam. Most már nyu god tan tel het to vább az idõ, amed dig 
csak akar.
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