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– Tanulni szeretnék! – dobbantott a kamasz.
– Azt meg minek, te naplopó? Mindenféle veszélyes tudással tömjék

tele a fejed? Majd évekig kell küszködnöm, hogy kiverjem belõle. Szó
sem lehet róla!

– Az iskolaszolga fiát is beíratták a gimnáziumba.
– Rosszul tették! Az apja még írni-olvasni sem tud, mégis lett belõle

valaki.
– Nem éppen!
– Itthon maradsz, és segítesz a kapálásban. Annyi a munka, ki sem

látszunk belõle. A kukorica jól fizetett tavaly, talán idén is úgy lesz. Az
aipiföldek is hoznak valamit. Megértetted, Nebson?

– Nelson! Mondtam már, ne hívj Nebsonnak!
– Nem tehetek róla, hogy a kalendáriumot hibásan nyomták! – ült

asztalhoz Vamos, és intett a feleségének, hogy tálalhat.
A családból õ ebédelt utolsónak, mert a földekrõl soha nem jött be

idejében. Mindig akadt még valami, amivel elpepecselte az idõt.
– A gyereknek tanulnia kell! – mondta ellentmondást nem tûrõ

hangon az asszony, és a leveses fazekat az asztal közepére csapta. –
Amerre nézek, mindenki túrja a földet. Elegem van belõle! A
nagyobbikat ki kell taníttatnunk!  Az iskolában is azt mondták, van
esze, még sokra viheti az életben.

– Akkor vigye, de itt a faluban! – csapott öklével az asztalra Vamos.
– Én nem pénzelem!

– De apa, nem is kell, mert a jó tanulóknak ösztöndíj jár. És mellette
én is dolgozom. Aratáskor hazajövök segíteni. Kérve kérlek, hadd
mehessek!

– Múlt vasárnap a padre azt tanácsolta, a négy gyerekbõl legalább
egyet iskoláztassunk. Olyan idõk jönnek, amikor a tudásnak nagyobb
becsülete lesz, mint bármikor. Ennyivel tartozunk magunknak! – ült
le férjével szemben az asszony.

– Magunknak csak azzal tartozunk, hogy dolgozzunk. A mi
családunkban eddig nem volt naplopó. Öten voltunk gyerekek, de
egyikünk sem gondolt biflázásra. Apánk a fejünket vette volna. Pedig
én is meg akartam tanulni a motorszerelést – harapott nagyot
kenyerébõl Vamos. – Fel is vett volna a mester, de otthonról nem
engedtek.
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– Ügyvéd is lehet Nelsonból – nézett esdeklõen férjére az asszony.
– Haramia?! Haramia, az én fiamból? Na, még az kéne, ketté töröm

a derekát! Egy tapodtat sem megy innen!
– Vagyis mérnök, azt akartam mondani – visszakozott Dorothea. –

Olyan, mint te! Nem az elõbb mondtad, hogy meg akartad tanulni a
motorszerelést? A fiad több lenne, õ tervezné meg a motorokat.
Világhírre tenne szert. Kiállítanák a munkáit. Medálokat kapna érte.
Aranymedálokat.

– Dorothea, honnan veszed ezeket a hülyeségeket?
– Az almanachban olvastam!
– Miféle almanachban?
– Amit tavaly télen vettem a boltosnál.
Hirtelen csend lett.
– Abban az almanachban, amelyikben születésem elõtt a nevemre

találtál – mondta Nelson.
– Na, éppen ez az! – csattant fel Vamos. – Még azt sem tudták

becsületesen leírni! És te olyanoknak hiszel?
– Nem te mondtad a minap is, hogy tévedni emberi dolog? Tévednek

egyszer, tévednek kétszer, de nem lehet az egész almanach egy nagy
tévedés!

– De igenis az. Nem lesz mérnök a fiunkból! Befejeztem. Nem akarok
a tanulásról többet beszélni! Nebson, azaz Nelson itthon marad
velünk, és túrja a földet! Kapinálja!

– És mi lenne, ha írna? Újságot írna. Látnánk a nevét a lapokban.
Regényt írna, amit megfilmesítenének Hollywoodban – csillant fel
Dorothea szeme, és maga sem értette, honnan jöttek elõ a szavak.
Várakozva nézett férjére.

– Író? Íróember? – ízlelgette a szavakat Vamos. – Filmet is
csinálhatnak abból, amit ír? Olyat, mint a Casablanca?

– Olyat! – futott az öröm az asszony arcára, mert eszébe jutott, hogy
a fél falu elment a film vetítésére.

– És biztos, hogy íróember leszel? – kérdezte Vamos miközben
bajszát pödörgette. – Híres?

Nelson ijedten nézett az anyjára.
– Híres – mondta hangosan, és felsóhajtott, mint

akinek nagy kõ esett le a szívérõl.
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