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Anya nedves hajjal, frottírturbánnal a fején ül a konyhában, és 

figyeli, ahogy apa zöldséget aprít a levesbe. Könnybe lábad a szeme. 

A születésnapi üdvözlőlap az apróra vágott hagyma mellett hever az 

asztalon.  

Anya hümmögve méregeti:  

– Hm. Aha. Na jó, mindenesetre örülök, hogy megcsináltad. Pilla 

néni mindig örül neki. Szegény olyan egyedül van.  

Félix és apa sokatmondóan néznek egymásra.  

– Fiúk! Pilla néni igazán nagyon kedves, csak észre kell venni – 

mondja anya.  

– Tényleg nem mondhatjuk róla, hogy rettentően barátságtalan 

lenne, nem igaz? – kérdezi apa. 

Valóban nem lehet állítani, hogy rettentően barátságtalan lenne, 

csak egy kicsit. Azt sem, hogy teljesen visszataszító, csak csúnya. 

Boszorkánynak nevezni is túlzás, de a „néni” szó sem pontos.  

Csak néhány évvel idősebb, mint a húga, Félix anyukája. Erről  

Félix mindig megfeledkezik, mert Pilla néni legalább harminc évvel 

idősebbnek néz ki. Az arca sovány, kilátszódnak a csontjai, mintha 

már most a csontváza akarna előbújni. A felsőteste csupa csont: 

meg lehet számolni a bordáit, azaz meg lehetne, ha valaki akarná. 

Ha legalább mindenütt sovány lenne, akkor azt lehetne mondani, 

hogy Pilla néni piszkafa. De deréktól lefelé rettentő terjedelmes, 

így soványnak egyáltalán nem lehet nevezni, igaz, kövérnek sem. 

Akkora feneke van, mint egy vízilónak, a bokája pedig olyan vastag, 

hogy rálóg a cipőjére. Olyan bő szoknyákat hord, hogy mind beillene 

sátornak is. Úgy néz ki, mintha két külön testből ragasztották volna 

össze, vagy mint valami ijesztő rovar, amelyiknek az egyik felét 

kinagyították. Nem igazán olyasvalaki, akihez szívesen megy az 

ember vendégségbe. Feleségül venni pedig érthető módon senki  

sem akarja.

– Miért nem jöttök ti is? – próbálkozik még egyszer Félix. 
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– Nem, egyedül kell menned – mondja anya. – Éppen erről van szó. 

Mi máskor is el szoktunk hozzá menni látogatóba. Itt az idő, hogy te 

is megtanuld az ilyesmit. Á-tól z-ig. 

– A könyvtárba is bemenjek? 

Félix még képes viccelni.

– Egyedül fogsz felszállni a villamosra. Tudod, hol kell leszállnod, 

elégszer jártunk arra együtt. Becsöngetsz a megfelelő ajtónál, és úgy 

viselkedsz, mint egy jól nevelt vendég. Nem kell sokáig maradnod, 

egy óra elég. 

– Egy óra?!

– Igen, ha ennél rövidebb ideig maradnál, az illetlenség lenne. Egy-

órányi látogatás a te korodban nem jelenthet gondot. 

Az ő korában?

– De anya! Még csak tízéves vagyok!

– Épp azért. Amikor mi tízévesek voltunk, ennél komolyabb dolgokra 

is képesek voltunk. 

Persze, ha a szülőknek kell hinni, ők már akkor feltalálták a kolbász-

töltő gépet, amikor mi még a fenekünket se tudtuk kitörölni. 

Apa bátorítóan néz Félixre. „Bízom benned,” ez sugárzik a tekinteté-

ből. Ez még rosszabb, mint anya szavai. De anya gyorsan véget vet 

ennek. 

– És még egy kis aprópénzt is kapsz! – mondja. – Nem is, hanem egy 

papír tízest! Tíz eurót! Gondold csak meg, mi mindent tudsz abból 

venni. 

Félix már a tenyerében érzi a ropogós tízest, a zsebe mélyén, ahogy 

minden évben. Milyen őszintétlen dolog, hogy ezzel próbálják meg-

vásárolni, gondolja. A pénz teljesen hidegen hagyja. Pláne ha ilyen 

nehezen kell megkeresni.

– Pénz, pénz! Nekem idő kell! – kiáltja, és becsapja maga mögött az 

ajtót. 
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16:44

Félix az íróasztalánál ül. Előtte nyitva az iskolai naptára, abban 

lapozgat. 

Repül az idő: már január vége van, mégis olyan, mintha tegnap dur-

rogtak volna az újévi petárdák. Ha egy hónap ilyen gyorsan elszalad, 

akkor a következő tizenegy is rohamtempóban fog elmúlni. A hóna-

pok olyanok, mint a savanyúcukor. Tizenkét savanyúcukor sorba 

rakva rengetegnek tűnik, kifogyhatatlan cukorkakészletnek. De ha az 

elsőt elszopogatta az ember, akkor észre se veszi, és hipp-hopp, máris 

az összes eltűnt. 

Nem, nem vesztegethetem az időt, gondolja Félix. Egy napot, egy 

percet sem.

A naptárában csak öt munkanap szerepel, mintha péntek után meg-

állna az idő, és csak hétfőn indulna be újra. Miért van egyáltalán 

iskolai naptáram, gondolja. 

Olyan naptár kell, amiben benne van a hét minden napja, és az 

iskolaszünetek is. Ez is annyira tele lenne, hogy megfájdulna tőle az 

ember szeme. 

Elővesz egy üres lapot, és írni kezd. Cáfolhatatlanul be akarja bizo-

nyítani anyának, hogy nincs fölösleges ideje. 

Ezt írja: 

Hétfő: rajzóra + leckeírás 

Kedd: szolfézs + leckeírás 

Szerda: kosárlabda 

Csütörtök: leckeírás + szolfézs 

Péntek: kosárlabda 

Szombat: szülők (mert szombatra a szülei mindig beterveznek vagy 

három programot…)

Vasárnap: cserkészet

Cserkészet?

Felragadja a papírt és átrobog a nappaliba. Magából kikelve kiabál:

– Cserkészet! Holnap cserkészet van! Nem mehetek Pilla nénihez!

A szülei egykedvűen néznek rá. 

– Holnap nincs cserkészet. Nem emlékszel?

Lassan jutnak el a szavak Félix agyáig. Holnap. Nincs. Cserkészet. 

Ezt tudta, valamikor, még nem is olyan régen. De az előbb nem 

emlékezett rá. Most viszont újra eszébe jutott. Holnap nincs cserké-

szet. Csendben elsomfordál, mint egy idomított medve a ketrecébe.

– Nem felejted el a szemüvegemet? – szól anya a konyhából. Félix 

után megy, kezébe nyom egy cédulát és pénzt. 

– Aztán gyere egyenesen Péterékhez. Mi már ott leszünk. Hat körül 

várnak. 

Félix felveszi a kabátját és duzzogva lép ki az utcára. A lába nem 

törődik a nyitvatartási idővel. Már majdnem hat óra, de ő kényel-

mesen slattyog. 

Mindenre képes vagyok, gondolja Félix.

De időt csinálni? Arra is? 
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17:54
Amikor benyit, és a bolt ajtaja fölött megszólal a csengő, valaki  

kikiabál a pult alól:

– Zárva vagyunk!

Félix odaszalad, ahonnan a hang jön. 

– Csak egy szemüvegért jöttem – mondja, és lobogtatja az anyától 

kapott cédulát. 

– Az üzlet már zárva van.

– Még nyitva volt az ajtó! – háborog Félix. És még nincs is hat óra. 

Meg kell kapnia a szemüveget. Különben anya rájön, hogy nagyon 

lassan sétált ide. 

– Hát ez igaz – szól a hang, még mindig a pult alól. 

Félix körülnéz. Volt már az üzletben, de most sokkal zsúfoltabbnak 

tűnik. Nemcsak szemüveget javítanak itt, hanem cipőt, övet, táskát 

és órát is, és kulcsot is másolnak.

Félix köhint egyet.

– Tessék! Ki van ott?

– Izé… valaki, aki egy szemüvegért jött. Itt a cédula.

– Mi van ráírva? 

– Egy szám.

– Milyen szám? – kérdezi a hang türelmetlenül.

– 401 – olvassa Félix gyorsan.

– Sajnálom, ma a 400-as volt az utolsó. 

Félix nem hisz a fülének. A 400-as volt az utolsó?

Kaján vigyorral előbújik a hang tulajdonosa. Azaz csak félig, mert 

ülve marad az asztal mögött. 

– Csak vicceltem – mondja. – Itt a szemüveged. Vagy hadd találjam 

ki: az anyukád szemüvege. 

Félix bólint, és kitesz egy tízeuróst a pultra.

– Nem kerül semmibe – mondja a férfi. – Nem volt vele munka, csak 

egy csavart kellett meghúzni – és már mutatja is, melyiket.  
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