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Kora délután volt mikor megláttam. Épp mókusokat hajkurásztam fejvesztve az erdőben, mert kíváncsi 

voltam tényleg drága műszőr-e farkuk, mint ahogy a papa mondta, és belefutottam. Olyan volt, mint a 

lázálom, lehetetlen alacsony alakját nem ismertem fel embernek. Tünde volt az, nem ember- gondoltam 

vissza rá évekkel később. De ha tünde is volt, mit keresett itt? Itt, madár-se-jár-erre falu szélén, 

zselnicemeggy lombjai alatt megbújva. Fekete hajú, lila ruhás nő volt piros sállal a nyakában. 

Tízesztendős kisfiú létemre eléggé furcsálltam hogy bő tavasszal sálat hordjon bárki is, de nem mertem 

szólni semmit. Hiszen mi van akkor, ha kiderül, hogy nem is tünde, hanem boszorkány? Lehet hogy 

békává változtat ha rosszat szólok. Nem is mertem oda menni ezért, de még megszólalni. A nagy szúrós 

bokrok mögött bújtam meg, mint egy bátor katona, és figyeltem az ellenséget. Vagyis én így szerettem 

volna magamra gondolni, pedig valójában nem is voltam bátor, bezzeg nem katona, és az ellenség se 

volt igazi ellenség, csak egy furcsa nő. 

Olyan furcsa volt, szembe dőlt neki a fának, és valami érthetetleneket fecsegett. Túl messze voltam 

ahhoz, hogy bármit is kivegyek abból, amit mond, de elég közel, ahhoz, hogy tudjam, nem magyarul 

beszél. De ha nem magyar, akkor mi? Mi van, ha bevándorló, vagy valami kényes külföldi? És ugyan 

minek ölelgeti a fát? Lehet, ahonnan jött, ott ez a szokás. De mi értelme egy ilyen szokásnak? Ilyen, és 

ehhez hasonló kérdésekkel gyötörtem magam, mikor hirtelenjében elugrott a fától az idegen. Váratlanul 

ért, kicsit meg is szeppentem. ,,Na mi az, nem szeret vissza a fa?” - halk kuncogás hagyta el a számát, 

épp csak időben kaptam kezemmel elébe, hogy elfojtsam, nehogy lelepleződjek A nő elkezdett 

hajlongani, majd felpattant és eltűnt a fa mögött röpke egy perc leforgása alatt. Nem is került elő jó 

hosszú idő után sem, pedig kitartóan vártam, már-már aggódva is. Na meg persze mezítlábam talpán a 

rücskös, hideg hepehupás föld se volt kellemes támasz, csak szította a feszültséget.  Mire végre 

megembereltem magam, hogy kibújjak a bokrokból, sántítottam. Lassú léptekkel közelítettem meg a 

fát, kihegyeztem fülemet minden zajra, de nem volt ott semmi. Körbe jártam a fát vagy annyiszor, hogy 

két maszatos törpe kezemen se tudtam volna megszámolni, de az asszonynak hűlt helyét se találtam. 

Így hát mit volt mit tenni, morcosan indultam haza, hogy nem kaptam válaszokat. Dühpír takarta az 

arcom egész úton. 

A kérdéseim mégse hagytak nyugodni, ki lehetett az az asszony, és mit csinált ott a fánál? Esetleg 

valami őrült volna, aki megszökött a sárgaházból, ahova a Pintér néni anyját vitték mikor rosszat akart 

tenni az unokájával? Emlékszem akkoriban mindenki arról beszélt, bár én nem értettem miért rossz, és 

miért kell valakit elküldeni a sárgaházba, mert megpróbálta megmosni az unokája haját az útszéli 

patakban. De hát kitudja, nekem senki soha nem akar elmondani semmit, anyja se, mind irigyek a 

hírekkel. Bezzeg én, én mindig igyekszem tovább adni mindenkinek a tudást! Amit én tudok, azt már 

másnapra mindenki, mert én nem vagyok irigy. 



   
 

   
 

– Bálintka, hát te is megérkeztél végre! – rántott ki gondolataimból hirtelen anyám karcos hangja a 

teraszról. Nem is vettem észre, hogy már a ház elé értem. – Hol voltál, te mihaszna? Hát tiszta fekete a 

lábad! Azonnal mosd meg a kerti csap alatt, így be nem jössz! – majd felhúzott orral besietett a házba. 

Nagyot sóhajtottam. Hogy sose hagyják már nyugton a jó embert... Menten át is futottam a kert végébe 

a csaphoz, nehogy még lekéssem a vacsorát. A hideg víz jól esett a meggyötört talpaimnak, éreztem 

ahogy az élet visszatért belőlük miután a kemény föld kipüffölte azt a helyéről előtte. Hirtelen 

mocorgást hallottam a csap mellet kupacra rakott köcsögök mögött, majd rögvest utána egy fülsértő 

nyikkanást. Megijedtem a váratlan zajtól, így ösztönösen hátrább ugrottam egyel, majd a fenekemre 

estem már nem olyan ösztönösen. 

– Mi van ott? – mormogtam az orrom alatt grimaszolva. -Hát nem igaz, megkergült a világ ma, és senki 

se szólt nekem? Biztos szórakozik velem valaki! - szitkozódtam magamban. Na de én majd 

megmutatom neki! 

Végül mikor a mocorgás újra neki kezdett, felpattantam a földről és heves léptekkel meg indultam a 

köcsögök felé. Elébük állva vérbe forgó szemmel pásztáztam azokat, majd elkezdtem szinte leszaggatni 

őket egymásról. Ahogy fogytak a köcsögök, úgy hangosodott a mocorgás zaja is. Mikor az utolsót 

szedtem le, hirtelen egy fekete valami ugrott ki alóla, minek következtében megint- egyáltalán nem 

ösztönösen-fennékel hátra estem. A kezemet horzsolássok borították ahogy indulatosan ráncigáltam a 

durva kerámiákat, a nadrágom hátulról éreztem tiszta mocsok volt már, és még az eszemen is túljártak, 

így nem tudtam, hogy sírva vagy ordítva lenne-e illő reagálni a helyzetre. Mégis inkább megdöbbentem, 

majd elsápadtam ahogy a fekete pamacs menekülés közben hátra nézve felfedte egy lila szemű fekete 

macska alakját, piros szalaggal a nyakában.  


