
Az a nagy, félelmetes hajó 

 

- Szerintetek elég közel fog jönni? 

- Hát... nem is tudom, szerintem nem erre jön. 

- Remélem is. 

- Én majd megdobom. Úgysem tudtok akkorát dobni, mint én!   

- Te sem fogsz soha ekkorát dobni, szóval ne jártasd a szádat.  

- Amúgysem éreznék meg... ha meg is dobnánk, mi lenne? 

- Nem tudom, de félnék azért.  

- Betoji.  

- Kuss.  

- Nem hiszem, hogy bántanának minket miatta... 

- Rosszul hiszed... apum azt mondta, ne keveredjünk bajba velük... rossz emberek.  

- Betoji! 

- De tényleg! Azt mondta, hogy azért vitték el Gyula bácsikámat valahova, mert le akart vágni 

egy disznót. Ezek nem jó emberek! 

- Nem hiszem. Én is hallottam valamiket de azért ezt nem hiszem.  

- De.  

- Hát, ha gondolod...  

- Ezek azok a fura keresztesek, vagy azok a vörös csillagosok?  

- Hol élsz te? A keresztesek elmentek már jó ideje. Nem mintha sok változást hoztak volna 

ezek... legalább is ezt mondják... meg hát látod is a hajón a vörös zászlót nem?  

- Ti meg mit csináltok itt kint? 

- Te meg ki vagy? 

- Csak a bátyám, ne ijedj meg, betoji.  

- Csak nézelődünk. Te el tudnál dobni egy követ addig a hajóig?  

- Nem hiszem... de miért szeretnétek megdobni? Hagyjátok őket békén. Egymással játszatok.  

- Miért?  

- Mert ők ártanának nektek.  

- Megmondtam! 

- Kuss! 

- De... miért rosszak? Mindenki mondogatja, de mi a baj velük? 



- Figyeljetek... majd egy nap mikor megnőttök, megértitek. Megértitek, mi az a korrupció. 

Mi az a propaganda, a rémuralom, az ÁVO és kicsoda Rákosi. Tudni fogjátok, de addigra 

már késő lesz. Az ország egésze így van. Késő lesz, mire észbekapnak hogy mi történik 

velük, és ki tudja... megint az egyetemisták járják meg, mint 48-ban? Ja, azt sem ismeritek... 

Majd idővel rájöttök mindenre. Bár felül a gálya, s alul a víznek árja, manapság már nem a 

víz az úr. Egy nap majd megértitek. Addig csak más irányba dobáljátok a köveket, másról 

beszélgessetek.  

A hajó eközben már elhagyta azt a partszakaszt. Úton volt Sztálinvárosba. Pontosabban, 

Pentelére, dehát ez is más nevet kapott, mint sokminden más. A korrupcióból lett az „elvtársi 

közreműködés”, a lopásból lett a „kommunista véleménynyilványtás”, rémuralomból lett a 

„kellő fegyelem”, propagandából pedig szimplán „imádat”.  Persze ebből senki nem értett még 

semmit.  


