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Egy rémes nap

Az egész egy rémes napon kezdődött. Egy olyan  
   napon, amikor egyszerűen minden rosszul sül el.

Tomi reggel föl akarta húzni a farmerét, de észre-
vette, hogy imádott nővére összecsomózta a nadrág 
szárát. Miután félálomban betámolygott a fürdő-
szobába, fogkeféjére anya féltve őrzött arckrémét 
kente. A konyhában beütötte fejét a nyitva hagyott 
szekrényajtóba. Mindez tulajdonképpen elegendő 
lett volna az egész napra. Pedig még a reggelinél 
sem tartott.

Tominak gyakran voltak ilyen napjai. Az „istennek 
se sikerül semmi” napok. A többiek ilyenkor örül-
hettek, mert legalább volt min nevetniük.



– Jó reggelt, fiacskám – köszönt rá anya.
– Csak tudnám, mi jó lehet az ilyen reggelekben – 

dörmögte Tomi.
Lola grimaszolt egyet. Csaknem hat évvel volt idő-

sebb az öccsénél, és emiatt Tomi helyzete remény-
telennek látszott.

– Figyeljétek – szólalt meg Lola –, mindjárt törté-
nik vele valami szerencsétlenség. Ma megint olyan 
napja van.

Tomi megvető pillantást küldött a lány felé, majd 
a saját pulóverére loccsantotta a kakaót. Lola felka-
cagott.

– Jaj, Tomikám – sóhajtotta anya –, gyere, vegyél 
föl másikat!

– Bééééna! – kiáltotta Lola.
Hát igen, egy olyan nap volt ez, és az iskolában is 

folytatódott a csapássorozat. Tomi mindent elköve-
tett, hogy mindenkinek jó napja legyen. Rajta kívül 
mindenkinek. Hazafelé menet kutyakakába lépett. 
Gondolataiba merülten sietett el az újságosbódé mel-
lett, és elhatározta, hogy azonnal lefekszik, mihelyst 
hazaér. Az ilyen napokon ugyanis a világ egyetlen 
biztos helye az ágy.



Ám amikor a feltűnést kerülendő be akart 
surranni a szobájába, történt valami.

– Tomi – szólította meg anya –, hozz fel, légy 
szíves, két palack narancslevet a pincéből!

A pincéből!
Anya jól tudta, a fia mennyire retteg a pincétől.
Már a pókok gondolatára is kiverte a verejték, 

nem beszélve arról, mi minden leselkedhet még rá 
odalent a sötétben.

– Muszáj, anya?
– Nehogy már megint az ostoba kísértettörténe-

teiddel gyere! – mondta anya bosszúsan. – Na, gye-
rünk, gyerünk, mozgás!

Nincs irgalom. Ráadásul Tomi még a tizedik évét 
is alig töltötte be. Nyögött egy nagyot, kitárta a la-
kásajtót, majd elindult a pince felé.

Tomiék házában minden lakáshoz tartozott egy 
pince, de a fiú szilárdan hitte, hogy az övék a legsö-
tétebb, a legundorítóbb, a legpókosabb. Azt is tudta, 
honnét ered ez a meggyőződése.

A házmester, Savanyú Egon gyűlölte a gyerekeket. 
A házban pedig csak Lola meg ő volt gyerek, így az 



ő családjuk kapta a legrosszabb pincét. Holtbiztos, 
hogy ezért.

A porlepte ajtó előtt Tomi összeszorította az ajkát, 
és elszántan megigazította szemüvegét. A szűk, hi-
deg folyosó, ahonnan a pincék nyíltak, csak gyéren 
volt megvilágítva, és Tomi az ócska kulccsal most 
is alig talált bele a zárba. Örült, amikor nagyot nyi-
kordulva végre kitárult az ajtó.

Megcsapta a dohos szag.
Hősiesen lépett egyet előre, és a falon a villany-

kapcsolót keresve matatott. Hova a fenébe tűnik el 
mindig ez a vacak? Régi divatú kapcsoló ez, elcsavar-
ható fajta, meggörbül rajta az ember ujja. Na végre, 
sikerült. A siralmasan kicsi körte felvillant, aztán – 
pukk! – ezer szilánkra pukkant szét.

Tomi riadtan hőkölt hátra, könyökét beverte a pin-
ceajtóba. Csatt! Bekattant mögötte a zár. Ott állt 
egyes-egyedül a koromfekete pincében.

– Nyugi, nyugi – biztatta magát. – Semmi pánik, 
csak az a hülye villanykörte robbant szét.

De mióta robbannak csak úgy szét a villanykörték? 
Úgy érezte, kiszárad a szája, az ajka pedig olyan 

lesz, mint a smirgli. Hátra akart lépni, de a cipője 
beleragadt valamibe. Hallotta a saját lélegzetét, az-





tán valami halk zörgést. Mintha elsuhanna valami 
az elavult újságok fölött, amelyeket anya nagy ku-
pacokban tárolt a sötét pince mélyén.

– Segítség! – hörögte Tomi. – Jaj nekem, segítség!
– Aaaaaahoooooo – hallatszott egy sóhajtás a sö-

tétben. Hideg, penészszagú lehelet csapott az arcába. 
Jeges ujjak szorították meg a nyakát.

– Tűnés! – kiáltotta Tomi, és kétségbeesetten kez-
dett csapkodni maga körül. – Húzz el, te rohadék!

A jeges ujjak elengedték a nyakát, de nyomban 
megráncigálták a fülcimpáját. Valami megcsillant 
a sötétben. Aztán egyszerre csak rávigyorgott egy 
méregzöld szemű, lobogó hajú szörnyeteg.

Kísértet – gondolta Tomi összezavarodva. – Va-
lódi kísértet!

– Oooooaaaaah – hördült fel újra az undorító lény.
Tominak sikerült kirántania lábát az odaragadt 

cipőből. Az ajtóhoz tántorgott, és remegő keze már 
kotorászott is a záron. A rettenetes valami megrán-
gatta a haját és a kabátját, miközben a fülébe huho-
gott. A fiú összeszedte minden erejét, feltépte az ajtót, 
mire a kísértet mérgesen visítva meghátrált. Tomi a 
félelemtől félholtan támolygott ki a folyosóra.


