
YISZLrt, KAMASZKOR!

- A h6w6gdn strandid6 lesz - nydvogta anydnk. -
Kdszitsitek ki a ftird6ruhdt, kimegyiink a t6ra. Papa,

megndzted a h(it6tdskdban az elemeket? M(k6dnek mig?

Senkinek sem hidnyzik, hogy 6jat vegyiink. Minden fill6r

be van osztva.

Panni a tinyl.rjit bdmulta, 6n az eb€dl6 faldn rohad6

lamb6ridn szdmoltam a csikokat. Nem mondtunk nekik

ellent, pedig nem akartunk a t6re menni, 6s ezt 6k is

tudtdk. Nem akartunk fi.ird6ruhdban a napon fekiidni,

nem akaftunk a vizben 6zni, €,s legf6k€ppen nem akartuk

egdsz nap a jet-ski motorosokat bdmulni. Ha eljAtt a nyir,

kdt h6napon keresztiil repesztettek fel 6s ald a pocsolydnyi

tavon, a nyeregben porn6sztdr kin€zetti ldnyok 6s fi(rk, akik

egy6bkdnt az osztilytirsaink voltak, viszont az iskoldban

legaldbb nem visitottak eg€sz nap.

Kiivdr, aranyeres csalddba sziilettem eW kdtpetdjii

ikerpdr fiatalabbik tagjakdnt. Panni 6s €n kamaszkorunkra

tohonya krumpliszsdkokkd vdltunk, sajdt szi.ileink lettiink



eW szimmal kisebb m6retben. Mint kds6bb kideriilt,
arcvondsaink nem hasonlitottak trilsdgosan, de a kozttink
l6v6 kiilonbsdgeket rgyanigy elfedte a hdj, mint a sztileink

esetdben. Tizenhdt dves koromban mdgsem a folosleges

kil6k fijtak a legjobban, hanem az, hogy nem volt kilanAs
ismertet6jegyem. Pannival suli utdn gyakran a kiserd6be

mentiink, a f,ik t6vdben, a kabdtunkon iiltiink, 6s k6t cigi

kozott tiiskdkkel karcoltuk az arcunkat. O is vigyott mdr

egy rendes sebre. De ezek, akir egy kismacska hajszrilvekony

karmoldsai, fel nap alatt begy6gyultak. F6leg az 6n b6romon -
ami barna volt, szemben Panni fehdrsdg6vel -, ha letoroltem

a v6rt, mdr semmi sem ldtszott.

Az lesz az igazi bdtorsdgpr6ba, mondtuk egymdsnak,

amikor rrrqd az 696 cigarettdt a testiinkon oltjuk el. Az harci

siriilds lesz, mondtam. Pecs6t lesz, mondta6.Ena felkaromon

akartam kipr6bdlni, 6 az arcin.

Ekkoriban m6r pontosan tudtam, hogy egy szemdtdombon

6liink. Meryetettem a ndhdny h6nappal kor:ibbi iinmagamat,

amelyik azt k€pzelte, hogy ez egy normdlis hely, normdlis

emberek vesznek kortil, 6s minden ok6. V6gre gondolataim

tdmadtak a viligr6l. Panninak is tdmadtak gondolatai. Tobbek

koz6tt az, hogy a sziileink soha nem akartak gyereket, csak

erre nem j6ttek rd id6ben. Ha val6ban vdlaszthattak volna,

kdrdezte t6lem, ha valaki felteszi nekik a k6rd6st, hogy mit
szeretn6nek jobban, de j6l gondoljdk meg, gFereket vagy

cserepes nov6nyt, akkor szerinted mit vdlasztanak?

- Az als6 fi6kban ott van a kdk borowa - folytatta anydnk,

mikozben egy csirkecsontot szopogatott. - Ldnyok, h6nalj16l,

l6bszfur6l kapjdtok le a sz6rt, 6s vdgjatok magatoknak

bikinivonalat is. Ennyire legyiink mdr igdnyesek.

- Mama, ha akarod, 6n is vdgok magamnak bikinivonalat -
kacsintott apdnk, 6s mintha benyomtak volna rajtuk egy

gombot, rohogni kezdtek. A nevetdsiik rig6ta tolakod6

volt 6s er6szakos. Bfivolni pr6bdltak minket, hogy mi is

nevessiink veliik, h6t nem vicces, kdrdezte a tekintetiik.

De mi ekkor md.r nem adtuk meg magunkat. Panni merev

arccal ;J.lt a tiny€rja folott, 6n viszont, amennyire a sztik

hely 6s a kdpessdgeim lehet6v6 tett6k, tedtrdlis hirtelens6ggel

fel6lltam.

- Hdnynom kell mondtam. Szerettem rijabban

kemdnykedni, azt kdpzelni, hogy egy film szerepllje vagyok,

holott diszletek helyett az undorit6an lambdridzott ebddl6nk

volt az,ahonnan kiprdseltem magam. Ahhoz, hogy kimdsszak,

a n6vdremnek 6s anydnknak fel kellett 6llnia. Az asztalt

kicsit rd kellett tolni apdnkra, aki csak gubbasztott bambdn,

az arcira 6pp kiiilt azayar. Gyenge akaratf, mdrtirtipus volt,

aki ilyenkor hangokat hallott a fejdben. Ezek a hangok azt

ism6telgettdk, hogy 6 sosem birnt igy a sa)it sziileivel, hogy

6 nekiink az 4,gviligon mindent megadott, 6s hogy nem drti,

mivel 6rdemelte ki mindezt.

Sztikvolt ahely azasztal koriil, nem csoda, hogyhallottuk

egymds gondolatait. Ezeket a lakdsokat helygazdasisosan



terveztdk. A kismdretti helyisdgek is igy keriiltek egym6s

melld, pdlddul a v 4c€. kozvetleniil az eb 4dl6 szomszddsdgdb a.

Noha diszkr6t sziileink egykor habszivaccsal vontdk be

a melldkhelyisdg falit, ez csak annyit drt, hogy a hangos

csurgatdst, rotyogtatdst ne lehessen a lakds minden pontjrib6l

hallani. Megtanultuk, hogy evds kozben legfeljebb kisdolga

lehet az embernek.

Anydnk ldnyegdben megszegte ezt a szabirlyt, amikor egy

perc mtlva utdnam kiabdlt:

- Nem hallom azt a ftkirt!
En viszont m€g a habszivacson keresztiil is hallottam

a hangjdban a rosszindulatir affektdldst. Szivesen felpofoztam

volna valakit. Ledugtam az rjjamat a torkomon, 6s i.igyelve

fit,hogy eldg hangos legyen az oklendezdsem, ahogy ig6rtem,

kihdnytam a vacsor6t. Nem el6sz6r tettem. El6gedetten

ldptem ki a vdc6 ajta)dn.Anyink rdmiilten n€zettrdm, 6s ett6l

igy ireztem magam, mint egy gylztes hadvez€r. Tirdtam,

az f6rj neki, hogy a plnzlrt vdsdrolt 6tel a csatorndban v€gzi.

- Komolyan mondom, te nem vagy normdlis - suttogta.

Helyettem a n6v6rem vdlaszolt:

- Ha 6 nem normdlis, akkor dn sem vagyok az.

-Akkor te sem vey az.

Anydnk dltaldban gyanakodva n€zett rdnk. Az lehetett

a rogeszmdje, hogy mdr akkor osszeeskiidtiink ellene, amikor

a hasdban voltunk.

Ultiink a t6parton, mi behfz6dva egy fa ali, anydnk

6s ap6nk a homokban, k6zel a vizhez. Legalibb szirz fok
volt. Nem ndztiik, de pontosan hallottuk, ahogy bekenik

egymdst naptejjel, benyomulnak a vizbe, aztdn kijiinnek,
a napon megszd,ritkoznak, a h(t6tdskdb6l sort vesznek

el6, anyu a sitrga mfianyagpohdrb6l iszik k6t decit, apu

a maraddkot az iivegb6l.

- Szerinted tdnyleg szeretik egymdst? - kdrdezte Panni,

aki ekkorra m6r megadta magit a nyiri melegnek, levette

a ruhitjit, 6s a fekete egyr6szes ftird6ruhdjdban hasra

v6.gta mag6,.t az 6riisi spongyabobos fiird6leped6n. Alatta

integetett az orokkd viddm SpongyaBob Kockanadrdg,

mellette, ez volt az €,n helyem, az ostoba Csillag Patrik

vigyorgott.

- G6zom sincs vdlaszoltam. A hdnydsoknak

kosz6nhet6en fogytam ndhiny kil6t, 6s most mdr

k6nyelmesen torokiildsbe tudtam rakni a l6bam.

- Rem6lem, legaldbb egymdst szeretik mondta

a n6v6rem, ds elcsoddlkoztarr, a szavain. A veszekeddseink

ellen6re sem gondoltam arra, hogy ne szeretndnek minket.

De Panni m6r megint el6ttem jirt kdt l6p6ssel. Nekem

mi6rt nem jutott ez eszembe ? Ereztem, ahogy elgyengiil6k,

talin a gondolat s(rlya, :;Jdn a kdnikula tette, de k6nytelen

voltam leheveredni Csillag Patrikra.

-A gyerekeik vagyunk. Hasonlitunk rdjuk, szeretnii.ik

kell benniinket - mondtam.
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- Eppen ez a probldma - legyintett a n6vdrem. -
Ugyanolyanok vagyunk, meg 6k is ugyanolyanok, 6s

ugyanolyanb6l kett6 r,r,ir b6ven el6g. Egymdson m6g

tolerdljdk a hijat, de rajtunk mdr nem. Tiilsdgosan

hasonlitunk rdjuk, ez abaluk. E ,, 
^mi 

bajunk is.

Panni az ut6bbi id6ben pszichol6giai rlmi|6 konyveket

olvasgatott.

-En az€rt hdlds vagyok nekik, hogy a vililgra hoztak -
mondtam, mert mdghalovdnyan 6lt bennem emeggy6z6d€s,

hogy az embernek legaldbb ezlrt a cselekedetd6rt tisztelnie

illik a sziileit.

Panni megrizra a fej€t.

- Szembe kell ndzniink vele, hogy rettenetes oroksdget

kaptunk. Szeretetlens €g, h4, kulturdlatlansdg €s igy tovdbb.

Mindezt feldolgozni 6vtizedekbe telhet. Nem kell hdldsnak

lenned semmidrt.

- Nincs melegetek? J6l €rzitek magatokat? - kidltott
any6nk. - Nem akartok enni valamit? Vagy inni?

-Egy hambi6rt iilni tudndk - vdlaszolta a n6vdrem.

- Akkor vegyetek magatoknak hambit a b6d6knil, 6s

hozzatokapdtoknak m6g kdt s6rt, hadd 1lvezze a hdwdg€t!

Feltdpdszkodtunk. Panni toriilkiiz6t tekert a dereka kori,
belebrijtunk a szanddlokba, 6s zsebre vdgtam az anyink itkel

kimdrt p€nzr.

- Majd j6vi.ink - mondtam. Anydnk ekkor mdr h6ttal dllt

nekiink.

- Ne hagyjdtok, hogy kiszdradjak - fiiztehozz6, apdnk.

Egy homokos emelked6n kellett felmdszni a t6 koriil fut6

osv6nyre. Ennyi kil6val 6s ezekkel a szanddlokkal ez soha

nem volt konnyii, 6m ekkoriban mdr nem 6reztiik magunkat

emiatt is nyomorultnak. A partot bokrok szabdaltdk

n6hiny n€gyzetrn€teres teriiletekre, 6s innen fentr6l ldtni

lehetett, ahogy ezeket a strandol6k berendeztdk maguknak.

Felftijhat6 foteleket ds drny6kot ad6 felsdtrat rillitottak fel,

a fik igain sz6rrad6 toriilkoz6 6s fiird6ruha lengett, voltak,

akik grillezSt, hiit6tdsk6t, magn6t is hoztak magukkal.

Ha a t6ra jiittiink, mi mindig hajnalban indultunk, hogy

biztosan ugyanr a partszakasz legyen a midnk, szemben

a felkel6 nappal. A strandol6k, hiperaktiv gyerekek, visitoz6

n6k ds riihog6 fdrfiak a t6 tdvolabbi szakaszin, a homokos

parton tdboroztak. A mi szomsz6djaink csendes, oreged6,

s6tdtbarnira siilt nudistdk voltak. Megnyugtat6nak taldltam

a sok ronda test kiizelsdgdt. Bir a bolcoknak, f6knak

kijszonhet6en inkdbb csak sejtettiik, mint ldttuk egymdst,

ilyenkoa ha btife- vagy vlc€tfrdra indultunk, ndhiny

perc alatt fel tucat, rnd,r'mir foly6konyra olvadt ferfi nemi

szervet figyelhettiink meg. Any6nk undorit6 szavdval 6lve:

himbilimbit.
A nagy ilet a sz6les, homokos Parton zqlott, ds ott volt

a biif€sor is. A mi oldalunkon csak k6t b6dd iizemelt. Ldngos,

hamburger, siir, forr6 mtianyagszdkek 6s viszonylagos csend

yirta avend6geket. Nem akartam enni, pedig anydnk nem

12 13



saj ndlta a p €,nzt kE irr a, de feltem volna itt megto mni a has am.

Lassan sziircsoltem a sziv6szilon keresztiil a didtis k6ldmat,

6s a t6 irinyiba b6multam. Panni egy sajtos-tejfolos ldngost

evett. Szokdsdhoz hiven el6bb a nyelvdvel lekanalazta a sajtot

6s a tejfolt, aztdn csikolsa tdpve elfogyasztotta a r€sztit.
Rdg6ta jdrtunk ide, a gyerekkorunkat itt toltiittiik,

mdgsem tudtuk a biifi3s nevdt. Azt sem tudtuk, vannak-e

ryerekei, csalidja. Kortalan n6 volt, ha 6ppen nem ldngost

siitiitt, savanyt uborkdt vagdosott, vagy sort pakolt egyik

htit6b6l a misikba, akkor az ablaknil k6nyOkOlt 6s a tavar

nlzte, ahogy most mi is.

Kev6s fiatal jirrt ide, de azok egSrt6l egyig defektesek

voltak. Ahogy ott iiltiink, ezirttal kdt kisldny tiint fel, olyan

tizenegy-tizenk6t dvesek lehettek, az egyik biciklit tarrorr

alirba koziitt, 6s 6ppen a mdsikkal kiabilt, hogy iiljiin mdr

fel a korm6nyra.

- Ne hisztizz itt nekem - mondta neki. Ogy trint,
veszekednek mdr egy ideje. A mdsik kisldny most adta meg

magit,6s 6vatosan megpr6bdlta feltorndszni magdt a bicikli
elej6re. Ebb6l a tdvolsdgb6l is litszott, hogy jogos a f€lelme,

az els6 buckdndl le fog pottyanni. Az els6 kisldny a veszdllyel

mit sem tor6dve kapaszkodou fel az iil€sre, ds tovdbb

instruilta a hozz6, megsz6laldsig hasonlit6 - ekkor jtittem
csak rd - ikerteswdrdt. Elindultak.

- Nem akarom ldtni - mondtam, 6s elforditottam
a fejem.

Panni viszont rdjuk ki6ltott, hogy dlljanak meg, meft fel

fognak borulni. Erre a kormdnyon iil6 ldny leugrott, mint
egy kis szocske.

- Nem akarok megdogleni miattad! - mondta

a teswdr6nek.

- Nem hiszem el, hogy ennyire beszari vagy! - replikdzott

a mdsik.

Feldlltunk 6s odamentiink hozzdjuk.

- Ti meg mit sz6ltok bele? - kiabdlta a mdrges kisl:iny.

Nyilvdnval6 volt, hogy nem mi htztuk fel,bizonyi,ra stlyos

igazsigtalansdgok tort6ntek vele a nap folyamdn, 6s most

mdg mi is megnehezitjiik az €letdt.

- Nyugi, gyerekek, nydr van, buli van - vdlaszolta

a n6vdrem.

Sz6p kisldnyok voltak, sz6kdk, ar6nyos testalkattrak. Ki
volt feswe a kormiik, az arclk. Ldtszott, hogy semmi j6 nem

vdr r6juk az 6letben.

- Van cigitek? - k6rdezte az egyikiik, 6s kozelebb ldpett.

Megrdntam a fejem.

- Kiil6nben meg nem k6ne dohdnyoznotok.

- Semmi kazad hozzi, hogy mit csindlunk - mondta

a mdsik. - Es legaldbb azt tudjdtok, hogy hdny 6ra van?

-Tizenegy mrilt - mondta a n6v6rem.

- Nem n€zed meg a mobilodat?

- Dehogy n€zem - vdlaszolta. Nincs is ndlunk

mobiltelefon.
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Erre nekiink estek. Lokdostek ds dagadt diszn6nak

cstfoltak, mi meg nem mertiink visszaiirni, csak

megpr6bdltuk 6ket lefogni. Szerencsdre mindez csak pdr
mdsodpercig tartott, ugyanis a semmib6l vdratlanul ott
termett egy fil,u,6s rdjuk kidltott, hogy el6g legyen. Veliink
egykort lehetett, 6s hasonlitott a kisldnyolna, de nagy, elill6
fulei voltak. Lerincigilta r6lunk a kis patkdnyokat.

- Mi folyik im? - kidltott mindannyiunkra.

- Megpr6bdltuk megmenreni a ldnyok 6let6t, akik ezt

egy kis csihipuhival hdldltdk meg - mondtam.

- Csihipuhi - vihogott az egyikgyerek.

- Nem hallottad mlg ezt a sz6t, nagyokos? - k6rdeztem.

A kislriny megrdzta a fej€t.

- Atkozom a napor, amikor megsziilettetek, nincs az6ta

egy nyugodt percem - mondta a fiir, mire a kisldnyok
hasukat fogtdk a never6st6l.

- A nevem Kdbel - mondta a fi6, mire a h(rgai tovdbb
rohogtek.

- Az a neve, hogyAbel - kiabdltdk.

Mint kideriilt, a fi(t Tarok Abelnek hivtdk, €s ha

bemutatkoz ott, azAb.l K,ib.lnek hallatszott.

- Nem bdnom - mondta Kdbel -, szerintem a Kdbel
sokkal jobb n6v, mint az Abel.

- Tirdtommal nincs bejegyezve - mondtam.

- Nem szimit. Es ti kik vagytok?

- Ti.inde - hazudta a n6vdrem.

Logikusnak tiint, hogy ne mondjuk meg nekik a val6di

neviinket.

- X6nia - hazudtam dn.

- Xdnia! - mondta az egyik kisldny.

- Men6 - b6lintott Kdbel.

- En depr.rszi6s vagyok, 6 bulimid.s - mondta a n6vdrem.

- Klassz - vdlaszolta a fi6. - Tirdok egy titkos partot
a foly6nil meg akarjdtok n6zni? Nincs messze.

Ritkdn dllt veltink sz6ba birki is. Az iskoldban nem mi
voltunk a legndpszertibb dirikok. Nem mintha hasra estiink

volna csak az€rt, mertvalaki elhiv egy titkos partra, de Kdbel

a hiilye nevdvel6s a nagy fi.ileiveldrdekesnek ttint.

- Mi6rt ne? - vdlaszoltuk. - kiLny a titkos part.

- Hurrd - mondtdk a l6nyok, akik, rigy tiinik, mdr nem

akartak megverni minket.

Elindultunk a Duna feld. Kdbel vicceket mes6lt, 6s mi
rohogtiink. Athaladtunk a tolt6sen, a sineken, 6s eszembe

jutott a Stand by me cimfi film, amit legaldbb otsz6r ldttunk
a n6vdremmel. Pdr6s szemmel s6hajtoztunk ezeket a hawanas

6vekbeli amerikai fiirkat ndzegewe. Milyen helyesek, milyen
j6pofitk, mondtuk, 6s nem olyan szerencs6den, btdAs kis

szarrig6k, mint amilyenek minket vesznek kAril.

- Lollipop, lollipop, oh lolli, lolli, lolli - kezdtem

dnekelni.

- Nydri pap, nyfui pap, oltdri nyfui nyiri - kapcsol6dott

be a n6v6rem a magyar verzi6val.
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A kislinyok nem ismertdk a szdmot, is Kdbel sem, de

hamarosan mdr brummogta, amit a szakasz v6gdn kell

brummogni. A fejemben hasonlitani kezdtiink a Stand b1

rne sineken kolbdszol6 f6szerepl6ihez. Csak fut6lag jutottak

esziinkbe a sziileink, akik taldn mdr vdrtdk azt ak6t siirt, de

egyikalirn nem idegeskedtiink miattuk.

-J6 ez a szim- mondta Kibel.

-Egy filmben volt - vdlaszoltuk. - N6gy amerikai fit
a hatvanas 6vekben elindul megkeresni egy hulldt.

- Ftj - mondtdk a kisldnyok.

-Es aztin mi lesz? - k6rdezte Kdbel.

-Ezlesz a bardtsdguk pr6b6ja - vilaszoltam.

- Feln6nek, 6s otthagyjdk a kisvdrost - mondta a n6v6rem.

- Csak az egyikiik - mondtam 6n.

- Pontosabban ketten, a ftlszerepl6 is a legjobb barit'1a,

aki iigyvdd lesz. De aztdn lelbvik. A f6szerepl6 meg ir6 lesz.

- Ti szerettek olvasni? - k6rdezte Kdbel.

- Persze - vdlaszoltuk, mert az itlagnil valamivel tiibbet

olvastunk.

- Er, ,r.- - r6h6gott Kribel -, de birom azokat a csajokat,

akik szoktak olvasni. Es mi6rt lOvik le az igyvldet?

- Utcai bandahdbor(rba keveredik - v:ilaszolta a n6vdrem' -
Mdrtirhddlt hal. Es az is jobb, mint megrohadni egy ilyen

helyen. Nincs happy end, de sikeriil kit6rnie a poros kisvirosb6l'

- Mindannyian foglyai a kornyezetnek, ahonnan

szir rnaznak - mo ndtam dn.

- Htiha - mondta Kdbel. - Nagyon elsz6llt a dumitok.

- Te nem akarsz kitiirni ebb6l a porftszekb6l? - kdrdezte

t6le a n6vdrem.

- De igen- mondta Kdbel, 6s arr6l kezdett beszdlni, hogy

milyen men6 aut6t szeretne 6s milyen men6 tengerparti villdt.

Litszott rajta, hogy semmi esdlye. A n6virem rdm ndzett, 6s

tudtam, arra gondol, amire 6n. Mi nem fogunk itt maradni.

Magunk mogott hagyjuk anyinkat €s apdnkat, magunk

mogott hagyjuk a szeg6nysdgiiket 6s a tohonyasdgukat,

a gesztusaikat 6s nyavalyiikrt.
Bokrokon vdgtunk keresztiil, dtmdsztunk egy keritdsen,

mire megdrkeztiink a titkos partra. Az itr6l val6ban nem

lehetett beldtni ide. A foly6 szdl6n valaki kovekb6l gitat
6pitett, igy kialakiwa egy kis medenc€t.

- Olyan, mint egy jakuzzi, nem? - m ondta azegyik kisl6ny.

- Mi mindig ide jdviink - mondta a m6sik.

- Misok nem tudnak err6l a helyr6l - mondta Kibel. -
Csak ndhdny haverunk megez 6 haverjaik. Ide nem l6t be

senki. Azt csin6lunk, amit akarunk.

- Es mit szoktatok csindlni? - kdrdeztem.

- Val6ra vdltjuk a legtitkosabb v6gyainkat - suttogta

Kdbel, ds felnyeritett.

A kisldnyok ledobtdk a ruhd.jukat, 6s puc6ran bevetett6k

magukat a kis obolbe. Kibel is vetk6zni kezdett, 6s amikor

a keze a nadrdggombjin volt, rdnk nlzett. Panni megrizta

a fej6t.
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- En tuti nem vetk6zom le - mondta.

- Ldnyok, itt senki sem ldt, egymds k6zt vagyunk -
vigyorgott Kdbel.

- Nem ismeriink titeket - mondtam.

- E., r.- szdgyellem magam el6ttetek, pedig nem nagy

a micsoddm - felelte Kdbel.

.6 ir l.dobta e nadrirg)dt, ds mdris ott dllt mezteleni.il.

A farka feszesebbnek, rugalmasabbnak dint, mint a lebarnult

nudistdk6.

- Gyertek - mondta - meglitlirtok, milyen j6 |rzds.

Beereszkedett a vizbe a hfgai mell6. A kisldnyok

h(vogattak minket, 6s megpr6b6ltak lefrocsk6lni. Koriilbeliil
hdrom mdterre dlltunk t6ltik. Kalapdlt a szivem. Homdlyosan

arra gondoltam, hog'y ebben a helyzetben a legnormdlisabb

dolog azt tenni, amit 6k is tesznek. Legalibb sziz fok vok.

M6g soha nem fiirodtem mezteleniil a folyoban. Levettem

a ruhdmat, leengedtem a bugyimat, kibtjtam a melltart6b6l.

Kdbel 6s hdgai ujjongtak. Beldptem a vizbe, hfiviis volt 6s

friss, kellemesebb, mint a t6. A szemem sarkdb6l ldttam,

ahogy Panni lehdntja mag6,r6l a fekete egyrdszest. Finoman

€rezni lehetett a sodrdst. Agit 4,pit6je arr6l is gondoskodott,

hogy a k6fal mentdn le lehessen iilni.
Mind az 6ten bent voltunk a vizben. Nem mertem

Pannira ndzni.

- Ugye, milyen j6 itt? - kdrdezte Kdbel, ds mi b6lintottunk.

Azt6,n azt mondta:

- Gyonyiirtiek vagytok, ldnyok. Imddom ezt a tiPust.

- Kiisz - vdlaszolta Panni.

Kdbel eztttin lehunyta a szem6t, 6s fels6hajtott.

- Most azt kdpzeltem, hogy cs6kol6zom veletek -
mondta. Azok utdn, hogy itt iiltiink mezteleniil, egyitkalin

nem lepett meg, hogy ezt mondja, m6gis, egyszerre kezdtem

nevetni €s kohogni.

- Nem hiszed? - kdrdezte.

- De, elhiszem - vdlaszoltam.

- Szoktatok cs6kol6zni? - k6rdezte aztin.

- Kivel? - kdrdezte Panni.

- Fitkkal - mondta Kdbel. -Y^W ldnyokkal.

Megriztam a fejem. Nem szoktunk cs6kol6zni.

- Esetleg egymissal. Nem szoktatok egymdssal

gyakorolni?

- Dehogy szoktunk - mondta Panni.

- Pedig 
^z 

nayon fontos - fgy Kdbel. - Szerencsdsek

vagytok, hogy ott vagytok egymdsnak.

- TEnyleg nagyon fontos gyakorolni - mondta ez egyik

kisldny.

- Mi szoktunk - tette hozzi, a mdsik. - Megmutassuk?

Nem vd.rtak vdlaszra, mdris egymdsdra tapasztottdk

a szitjnkat Kdbel el6gedetten n€zte a htgait.

- Figyeljetek 6s tanuljatok - suttogta.

Kisvdrtawa mir a v6kony kezek is egym6s teste fel6

nyriltak. Minden szakszeriinek t(nt.
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Ekkor eszembe jutott a legnagyobb sz€gyen, ami valaha

6rt. Ndhiny lvre sikeriilt elfelejtenem, de mosr dlesen

megjelent el6ttem az eml6k, ,hogy Panni 6s dn doktorosat
jdtszunk. Az egyikiink letolta a nadrirgjirt,6s mikiizben hason

fektidt a kanap6n, a mdsik a jit€k sztetoszk6ppal vizsgdlta

a pucdr feneket.

.- Hii, de elpirult valaki - vihogtak a kisldnyok, akik

k6zben mdr abbaha gydk a cs6kol6zdst.

Nem tudom, hogy melyikiinknek mondtdk.

Ekkor szakadt el Pannindl a c€rna. Felugrott, mint akire

rdtapadt egy pi6ca. A part fel6 indult, minden l6p6sdvel

annyi vizet megmozgewa, hogy egdszen a nyakunkig feljott.

- Most meg hova m6sz? - kidltotta Kibel.
Remegtek a ldbaim, de dn is fel6lltam. Szerettem volna,

ha egy 6rival kordbban van, 6s akkor ott a bi.ife el6tt iilve

nem ismerkediink 6ssze ezzel ezidi6ta csaldddal. Bizonytalan

ldptekkel kozeledtem epart fel6. Panni 6ppen a ftird6ruhdjdt

vette fel a foldr6l.

- Mi van ldnyok, betojtatok? - kurjantott utdnunk
Kdbel, ds a htgai vihogva visszhangoztdk a kird6st. Panni

nem vdlaszolt, l<trirzta a fiird6ruhdjdt, majd beledugta

az egyik ldbit. A ldbfej nem ment 6t a lyukon, a sz6ls6

ldbujjak fennakadtak. Ahogy rovid, tomzsi ldbain dtilongdlt,

eszembe jutott, pont tgy n€z ki, mint az a dod6 maddr,

aminek a rujzasok m6s kdppel egyiitt a szobdnk faldn l6gott.

Mintha att6l vesztette volna el az egyensirlydt, hogy

a parrra l6ptem. N6v€rem, mint egy zsdk krumpli, eld6lt.

A jobb oldaldra esett, 6s n6hdny mdsodpercig mozdulatlanul

fektidt a foldon. Kdbeldk elhallgattak. Ugy tfint, Panni

haldlos i.itdst m6rt a sajdt fejlre. Semmit sem 6reztem.

Ndztem a n6vdremet, 6s tgy 6reztem, alevegl inf:6i rajtam.

Lassan dllt fel, az egyikkez€t az ercirhoz szoriwa.

- Gyiiliilom ezt a firdlruhdt - mondta.

A mdsik kezdvel kinyfjtotta az tsz6dresszt, 6s bedugta

alirbirt a lyukba. Aztin mdr k6t k€zzel ringatta a testire ezt

a fekete szornyiisdget, 6s dppen a vitllirra hrizta a pdntokat,

amikor 6szrevettem, hogy az arcib6l omlik v6r.

- Megvigtam magam a koveken - mondta.

Rd.m ndzett, 6s megismdtelte, amit mondott. A tekintete

az anyim€ra hasonlitott. Aztin az apim€ra.

- J6l vagy? - kdrdeztem vdkony hangon.

Minden villdmgyorsan tortdnt. Felkapott a foldr6l egy

kijvet, ds rdm vetette magit.Arra eszmdltem, hogy birk6zom

a n6v6remmel.

- Csajbuny6!- kidltotta Kdbel.

Panni er6sebb volt, mint gondoltam. EgSrklzzel nyomott

le a fiildre, a mdsikkal belwdgta a k6 6l6t a felkaromba.

Vinnyogva felorditottam, 6s l6ttam, ahogy e foly6 mdsik

pertjin felreppennek a madarak.
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