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DOBOSI BEA

Anna-nap
Anna-napot köszönteni jöttünk apával. Idén is abroszt hoztunk, lilával hímzett, satnya tuli-

pánok vannak rajta.
Nusi néni a tavalyi madarassal terítette le az asztalt. Ügyel rá, hogy lássuk, hasznát veszi az 

ajándékainknak. Csak egyszer követte el azt a figyelmetlenséget, hogy a kék frottírtörülközőt 
a kutyaólban felejtette. Amikor ebéd előtt kezet mosni küldtek, nem mertem beletörölni az 
arcomat.

Nusi néni szombatonként nagy csavarókat rak a hajába, és a tincsek között kilátszik a fej-
bőre. Ismerősei között híres sportolók és nemesi családok leszármazottai vannak. Folyton ma-
gáról beszél, mintha nem érdekelnék mások. Annyit kell mosolyogni rá, hogy megfájdul az 
ember arca.

A kertben voltunk Nusi néni fiával. Reggel megtöltötték a medencét, és délutánra a nap 
felmelegítette a vizet. Csak pisilni szaladtam be, vizes lábnyomokat hagytam a parkettán. Nusi 
néni hanyatt feküdt a franciaágyon, cseppalakú melle hóna alá lógott, lábán világítottak a kék 
visszerek. Apa lehelete meglebbentette dauerolt haját, ahogy fölé görnyedt. Vöröslött az arca, 
és tátva volt a szája.

Már letoltam a bugyimat, amikor észrevettem, hogy utánam jött. Szeme körül ráncos volt a 
haragtól, láttam a fogát. A nedves bugyi megtekeredett, és a combomba vágott. Megalázónak 
éreztem, hogy csupasz fenekemre ütött.

Apa szerint közepes képességű gyerek vagyok, és nincs bennem szeretet. Hallottam, ami-
kor Nusi néninek mondta. Talán elfelejtette, hogy ott vagyok. A virágmagokat néztem a régi 
tejföldobozokban a cserepes növények mellett. Az Anna-napi epertorta tetején úgy remegett a 
zselé, mintha fázna.

Apának gyakran segítenie kell az iskolai feladatokban. Csikar a hasam, amíg várom, hogy 
elkészüljön. Nem merek vécére menni, mert távozásomat hálátlanságnak fogná fel. Mindig 
nehéz dolgokat mond, és számon tartja a tartozásom. Jó volna egyszer megadni neki mindent, 
de félek, sosem lesz elég pénzem.

Gyakran gondolok arra, hogy nem olyan vagyok, amilyennek lennem kellene. Az osztály-
ból csak én nem tudok kötélre mászni és fejen állni. Amikor kicsengetnek, becipeljük a kék 
matracot a szertárba. Hátrahajlik a körmöm, ahogy szorítom a csücskét. Szünetben is orrom-
ban érzem a gumiszagot.

Apa úgy vágja be az ajtót, hogy Nusi néni polcán megcsörrennek a csetreszek. A fürdő-
szobaszekrény tele van piperecikkekkel, tükrös ajtaja csupa ujjlenyomat. Anya sosem festette 
magát. Apa egyszer a fejéhez vágta, hogy pedig jobban tenné, mire anya sírva berohant a 
fürdőszobába. Amikor benyitottam, terpeszben ült a kádban, és a lába közé fröcskölte a vizet. 
Ahogy megpillantott, a melléhez húzta a térdét.

Ráülök a vécéülőkére. A plafon alatt éles irányváltásokkal egy légy repked. Folyton elté-
vesztem a szögek számolását. Miután anya meghalt, apa leakasztotta a bejárati ajtóról a színes 
szalagfüggönyt. Azóta összetekert újsággal csapdosta a legyeket, és a foga közt szitkozódik, 
amikor azt hiszi, nem hallom.

Halkan pisilek, mert apa nem szereti a csurgást. Arra gondolok, hogy Nusi néni fiának 
zöld zsír van a fülében, fél a hidaktól, és nem mer bemenni a Balatonba. Apa szerint lassan 
kivesznek a derék férfiak. Így mondta: derék férfiak, és másfelé nézett. Mérges rám, amiért 
folyton elfelejtem a szavak jelentését. A tavalyi abroszon a sós mogyorós tálka és a linzeres 
tálca között volt egy tyúktoll.

Anyáról tudtuk, hogy meghal. A temetés napján a tetőket úgy vonta be a hó, mint a cukor-
máz Nusi néni répatortáját. A gyerekszobák ablakai előtt télapók lógtak, és a hőmérőben nem 
emelkedett a higanyszál. Apa orrlyukain fehér felhő gomolygott ki, bajszára pici jégcsapok 
nőttek.

A temetés után megtanultunk csendben lenni. Apa csak akkor szól, amikor a házi felada-
tomat magyarázza, vagy felsorolja, mi mindent teremtett kettőnknek. Amikor a végére ér, azt 
mondja, hogy jövök én még az ő utcájába. Mérges lesz, ha megkérdezem, honnan tudja ilyen 
biztosan.

A kanapén vár. Két tenyerét a térdére fekteti, mintha félne. Szeretném, ha az iskoláról kér-
dezne, a jegyeimről, az osztályba járó lányokról, vagy felsorolná, mi mindent teremtett ket-
tőnknek. Megváltozik a szaga, áporodott lesz, akár a földes krumplié egy bekötött szájú nej-
lonzacskóban. Összezavarodom, és nem azt mondom, amit szeretnék.

A hónom alá nyúl, és bevonszol a konyhába. Azon az oldalon, ahol fog, csak lábujjhegyen 
tudok lépni. Eszembe jut, hogy Nusi néni fiának egyik lába hat centivel rövidebb. Megkérdez-
tem, felpróbálhatom-e a cipőjét. Nevetnünk kellett, ahogy dülöngélve jártam.

Apa olyan közel hajol, hogy négy szeme lesz. Érzem a kávészagot, ahogy nyitott szájjal 
lélegzik. Amikor felhúzza a szájszélét, szanaszét állnak bajusza szőrszálai. Látom, ahogy nő a 
tokája és szeme alatt felpuhul a bőr. Ha szünetet tart, tátva hagyja a száját.

Megnyugtat, hogy nem hozzám beszél, hanem valakihez hátam mögött. Legyőzöm a kész-
tetést, hogy megforduljak. Arra gondolok, hogy ha az első három szavammal nem keltem fel 
az érdeklődését, nem hallgat végig. Igyekezetemben minden mondatot rosszul kezdek.
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A helyiségből egy pillanat alatt kivesznek a színek és piszkos lesz a fény. Súlyos cseppek-
ben ered el az eső, mintha kilyukadt volna az ég. Apa és Nusi néni egyszerre szalad ki, mint 
akik összebeszéltek. Látom a konyhaablakból, ahogy felkapkodják a sortokat és pólókat a kerti 
székekről. Nusi néni fia a vállára dobja a kék frottírtörülközőt. Hallom a nevetésüket.

A műanyag lambéria az ablak alatt elrepedt, a résbe hálót szőtt egy pók. A műmárvány kö-
vezeten élesen kirajzolódnak a lábnyomok. Puszta tenyeremmel nyomom szét a pókot. Nézem 
a cérnavékony lábakat a foltos párkányon. A testből sárgás lé folyik, a belső szervek tenye-
remre tapadnak. Az a képtelen gondolat fut át a fejemen, hogy lenyalom. Hidegek az ujjaim.

Amikor kinyílik a teraszajtó, behúzódom a szekrény mögé. Beverem a kezem a párkányba, 
megzörren a szemetes száján kilógó kék nejlonzsák. Félkörben állnak meg a nappaliban, mint-
ha műsorszámot készülnének előadni. Összenéznek, talán titkos jelet adnak egymásnak. Attól 
tartok, soha többé nem tudok megmozdulni.

Az úton sáros teherautók húznak el, a vizes aszfalton fut előlem az árnyékom. Minél gyor-
sabban lépek, annál gyorsabban menekül. Apa nehéz mondatait cipelem. A dióárus bácsi a 
drogéria előtt egy Siemens feliratú, tépett kartonon ül. Tessék a dióbél, mondja. Úgy érinti meg 
a tárgyakat, mintha attól félne, darabjaikra hullanak.

A lépcsőház kétszárnyú ajtajának közepén a félkör alakú ablak előtt vasrács. A cipőm tompa 
puffanással az oldalára dől. Apa figyelmét nem kerülik el a sárfoltok. Megnyálazom az ujjamat 
és hasztalanul dörzsölöm a velúrt.

Anya széke fáradtan a falnak dől, szekrényében néma harangok módjára lengenek az üres 
vállfák. Azt hitte, nem tudom, de tisztán hallottam talpa csattogását, amikor takarójával és pár-
nájával átvonult a nappaliba. Miután apa leoltotta az olvasólámpát a hálóban, együtt hallgattuk 
dohogását.

Egyszer meglestem, hogy néz ki anya álmában. Takarója félig a földre csúszott, csikorgatta 
a fogát. Olykor megrettenek, hogy feledésbe merül, milyen becenéven szólított, mert sosem 
gondolok rá.

Megvigasztal, hogy van min töprengenem, amíg apát várom.
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