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Elmentek 

 

Amikor ez a bizonyos kis lurkó még csak 8 éves volt, a szülei elváltak. Nem igazán hangoztatta, 

nem is nagyon nyilatkozott róla senkinek, de szerinte ezzel egyszerre jött helyre és ment tönkre 

az élete. 

Helyre jött, mert így nem kellett éjszakákon át az ember lelkét megsemmisitő hangokat 

hallgatnia, amikor apja torkaszakadtából üvölt, majd egy újabb porcelánkészlet rövid életének 

vet véget, és anyja jajgatását a nagy csörömpölés között is végre elfelejthette. De tönkrement, 

mert ezt követően már csak a nagy, üres csendet, a semmit hallgathatta, és ez fájt neki.  

Apja gazdag volt, ők már kevésbé. És éppen ezen oknál fogva kellett  anyjával megint máshova 

költözniük, miután a lakbérre MEGINT nem tudtak eleget összekaparni. Hajlékukat 13 éves 

korára annyiszor váltották, hogy egy idő után már nem is számolta. 

Így keveredtek végül abba a sötét kis kuckóba, ahol elmondása szerint a parányi ablakokon át 

nem talált magának utat a Nap fénye. A lakásban a fűtés erőtlenül tette meg, amit csak tudott, 

de a vékony falak nem tartották a hőt. És a hangok, azok az átkozott hangok újra készen állva 

arra, hogy az éj homályában fagyosan kísértsenek. 

Azt mesélte, hogy volt egy kis lurkó. Egy parányi, szomorú szemű kislány a lakásban, pont az 

ő lakása felett. Nem árulta el neki, de ő is rettegett a hangoktól, már-már undorodott tőlük. Hogy 

ezt a fiú honnan tudta? Nem tudom, én nem hallottam a hangokat. 

Egy este ebből a lakásból ugyanolyan siralmas csörömpölés hallatszott, mint amilyen régen 

náluk is, ezért úgy érezte, utána kell járnia. Mezítláb sétált végig a néma, sötét folyosó fagyos 

csempéin, beszállt az ürességtől kongó liftbe, és lenyomta a parányi, magányos gombot. A 

komor felső emeleten kiszállt. Elindult a 117-es lakás felé. Megállt a kopott, sebezhető ajtó 

előtt, reszketve nyúlt az ádáz kilincs felé, de keze elakadt a levegőben.  

Hirtelen csend lett. Kopogott.  

Egy ideig nem jelentkeztek a bentiek, azt gondolta, hogy nem értek akkor épp rá vendéget 

fogadni, de azért sem hátrált meg. Végül nyílott az ajtó, de csak résre. Meglátta a kislány félig 

eltakart arcát. Megkérdezte segíthet –e, a fiú pedig válaszul megkérdete, hogy baj van –e? A 

lány nem válaszolt, halkan megrázta a fejét. Egy pillanatra beszélni készült, nyitotta apró száját, 

de bentről ismét egy iszonyatos dörej hallatszott. Ijedten nézett maga mögé, kínosan 
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mosolygott. „ A szél megint becsapta az ablakot. Huzat van.”- mondta könnyes szemekkel és 

becsukta az ajtót.  

A fiú akkor hazament, bár azt is mondta, hogy akkor úgy érezte, nem volt otthona.  

Másnap elment és szedett egy csokor nevető, piros virágot. Tudta, hogy ha odaadja a 

kislánynak, az biztosan örülni fog neki.  

A lakás ajtaja tárva-nyitva volt. Bent, a vérvörös bútorzatú konyha közepén egy szakállas ember 

térdelt, körülötte törött üvegek pihentek némán. A magányos férfi arcán a megbánás nyomora 

látszott. 

- Elmentek... 

 

 


