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BORIÁN ELRÉD

nagy szom bat
gyer tek ide gye re kek Ta más Pé ter gyer tek kö ze lebb va la mit aka rok mon da ni nek tek 

öz vegy let tem hal lot tá tok a men tõt meg halt apá tok mo to ro zott igen le esett ró la ne ki ment 
va la mi nek va la ki nek meg halt nem jön vis  sza kocs má ba ment nem ku ko ri cá ért pe dig azt 
mond ta de megint ivott meg halt nem jön vis  sza ne sír ja tok a temp lom ban vol tam a di csõ sé-
get kel lett vol na be ját sza nom alig tud tam majd ki ro han tam jött a men tõ egy má sik a rend õr-
ség vé ge volt vé ge ott men tek el mel let tünk a fel tá ma dá si me net bõl jö võk lát tam õket meg-
halt apá tok meg halt de majd ta lál ko zunk ve le most men je tek jó éj sza kát me gyek én is

apá val is ez tör tént csak õ nem mo to ro zott sze ren csé re de az meg halt fi a ta labb volt mint 
a fér jem ta lán har mincéves ször nyû volt az is sö tét ben ül tünk és csak néz tük egy mást mi 
lesz apu fel füg gesz tet tet ka pott csak a szé gyen és küsz kö dés és a mi ért majd új ra má sod szor 
is gá zolt de az meg ma radt uram is ten mi kor le gyen a te me tés a re for má tus tisz te le tes sel 
be szél nem kell mit fog mon da ni ott tör tént a temp lo ma elõtt a gye re kek a szé gyen pe dig 
örült hogy lesz ku ko ri ca még a gye rek kel is ját szott nem is szi dott hogy mit ke re sek már 
megint a pá pis ta temp lom ban hi á nyoz ni fog a gye re kek nek ne kem nem kell töb bé ha zud-
nom sen ki nek

Er zsi majd se gít õ min dig se gí tett ma gá hoz vet te Ti bit is mi u tán Icánk el ment nem tud tam 
ele get jár ni hoz zá két év vel volt idõ sebb anyu na gyon sze ret te õt sze ret te a leg job ban a vé gén 
már csak ke zét fog tam ame lyi ken nem volt in fú zió alig ér tet tem mit mond szé pen él tek fér jé-
vel õk igen rá akart be szél ni hogy ve gyek látleletet mi kor an  nyi ra meg vert nem akar tam nem 
ér tet te õt min den ki sze ret te Er zsi is sze ret te meg ígér te hogy fel ne ve li Ti bit ak kor még nem 
gon dol ta hogy egye dül hogy Kar csi is el megy uram is ten õ is bal eset ben egy nagy bal eset a 
mi éle tünk mit is mond tak ró la Jé zu som nem le het igaz hi szen sze ret te Ti bit

mi lesz a gye re kek kel teg nap már Ta más kér dez te apá val mi kor ta lál ko zunk so kat 
se gí tett ne ki ezer mes ter len ne mel let te a kom bi nált fo gót kér te alig ta lál tam meg kér tem 
in kább õ mu tas sa meg mi hol van min dent meg kell ta nul nom nem tu dom meg fi zet ni 
ed dig is ne héz volt el ment a ke vés pénz most meg még an  nyi sem lesz mi lesz ve lünk 
fõ ze lé ket fõ zök va sár nap is mi ért hagy tál el egy szer meg át koz ta lak meg akar tam hal ni 
nem lát tam ér tel mét csak szé gyen és buj do sás nem sze retsz min ket nem ment so ha temp-
lom ba szent fa zék nak csú folt azért nincs idõ ben ebéd mi lesz ve lünk mi lett ve le

már al sza nak Pé ter alig akar ta el en ged ni ke zem fél hi ány zik ne ki is pe dig so kat fe le-
selt ve le anyu mond ta hogy sen ki nek sem kön  nyû erõs nek kell len ni ide ge sí tõ de igaz 
el mond ta új ra hogy ku lákszám ba vet ték õket ös  sze pa kol va alud tak haj nal ban dö röm böl-
tek üvöl töt tek csú nyá kat mond tak és õ be pi silt azok el mond ták minden nek mamáékat õ 
sírt és ki a bált hogy hagy ják õket ha hall ga tott vol na nem ve rik meg õket an  nyi ra hall gat-
ni kell ös  sze szo rí tott fog gal nem olyan ki csik már és azt is mond ta hogy már nem ver nek 
meg hogy meg vál tás ott hagy tam ne kem ne mond jon ilye ne ket 

még az a sze ren cse hogy akit el ütött az meg ma radt kór ház ban van mint Ica de õ nem 
jött vis  sza és az a fi a tal em ber sem aki re apu elõ ször sok szor gon dolt tu dom meg Icá ra 
utá na so kat ivott jó val töb bet mint más kor mos ta ná ban té vét néz hogy ne kell jen em lé-
kez nie anyu nak va ló ban nem volt kön  nyû de sze ren csé re le kés ték a vo na tot ame lyik 
el vit te vol na õket Hor to bágy ra itt ma rad tak sem mi nél kül még ma is fél a te her au tó tól 
nem mer rá néz ni iga za van nem is kell rá néz ni csak a má val kell fog lal koz ni

Er zsi sem hin né el nem is mon dom el ne ki sem mert azt hin né meg õrül tem pe dig csak 
ál mod tam csak ál mod tam és jött a fény az ab la kon ré zsút majd a pad lón a fa la kon Uram 
Is ten ki hin né el nem õrül tem meg csak lát tam fény ben úszik a szo ba de nem kel lett 
pis log nom szép volt mint a má ju si pir ka dat a szo ba fén  nyé vált ez a szo ba nyílt az aj tó 
és be jött nem fél tem pe dig más kor min dig fé lek ak kor nem szép hi he tet le nül cso da szép 
volt az a fér fi még nem lát tam hoz zá ha son lót fehér ruhában rám nézett istenem milyen 
volt a szeme rám né zett fe lém nyúj tot ta ke zét nem mer tem moz dul ni re pül ni sze ret tem 
vol na kö ze lebb jött le huny ta sze mét majd rám né zett és ki ment az ab la kon fa lon nem 
tu dom so se fe lej tem el en nél szeb bet nem lát tam nem hin né el sen ki


