
Kyllikki Mantylá •• 

Vakarcs telefonál 
iígyik este mindannyian moziban voltunk. Mindannyian, 
Vakarcsot kivéve, akinek fájt egy kicsit a torka, és 
ezért, bárhogy követelőzött is, otthon kellett marad-
nia • 

Nos, moaiban voltunk, és haza is tértünk a mozi-
ból. Csak az ajtó előtt vettük észre, hogy 3 kulcso-
kat otthon hagytuk. Főnök szerint annak a zakónak a 
zsebében maradt, amelyet elindulás előtt dobbtt le ma-
gáról, szerintem a bevásárló szatyor fenekén. Iviire Fő-
nök rám mordult, hogy hogy tarthatok kulcsot olyan he-
lyen. Üreg és Öcskös minden könyörgésük ellenére még 
mindig nem kaptak kulcsot - szerencsétlenségünkre, je-
gyezték mog az ajtó előtt, ők ugyanis biztosan magukkal 
hozták volna. 
- De hiszen nincs semmi baj - mondtam -, Vakarcs itthon 
van. Csöngessünk. Azért, hogy nekünk ajtót nyisson, még 
felkelhet az ágyból. 

És az ujjam már a csengőgombon volt, de "Főnök hir-
telen lekapta róla. 
- Ne csöngess - mondta - Vakarcs most nem tud ajtót nyit-
ni. Nem halljátok - éppen telefonál. Biztosan interurbán, 
mert olyan hangosan kiabál. Hallgassuk csak, mit beszél... 

Valóban. Vakarcs hangja élesen és erősen a lépcsőház-
ba is kihallatszott. így aztán,az ajtó előtt - Főnök, 
Üreg, Öcskös meg én - meghallgathattuk Vakarcs telefonoe-
-zélgetését. 

21 



- Halló - igen - én vagyok. Igen, Vakarcs. Nem, a töboiek 
nincsenek itthon. Semmi különös nem történt. Anyunak még 
mindig nincs segitsége a háztartásban. Igen, nagyon ne-
héz. Azt mondja, hogy ő a család cselédje, de mondhatom, 
minket is cselédnek néz. Tejért kell mennünk, asztalt te-
rítenünk, törölgetnünk, meg egyéb hasonlókat. Igen... 
hogyne, jó is, hogy megtanit. De majd ha nagyobbak le-
szünk. Persze... természetesen neki magának is van éppen 
elég dolga, amikor a konyhafalat is napjában háromszor le-
kell mosnia. Tessék? Hogy tiszta legyen ? Nem a tisztaság 
miatt, hanem mert a kávé mindig kifut és végigfolyik a 
falon. Persze... a főzőedényt okolja, de nem az edény a 
hibás. Régebben nem volt semmi baja - a bejárónő idejé-
ben. Ugy van, természetesen sokos kerül, sokba bizony. 
Annyi kávé kárba vész... 

/Übben a pillanatban újra csöngetni akartam, de Fő-
nök lefogta a kezemet, mondván: Várj, nem kerget a tatár. 
üLőbb hallgassuk nyugodtan végig./ 
-Igen, igen, öcskös nagyon jól van. Igen, már megnőtt. 
De azért nagyon gyerekek. Bár apu azt mondja, hogy biz-
tosan dip- dip diploma lesz belőle, vagy hogy is hivják 
azt az embert, aki mindig rém okosakat tud beszélni. Ja, 
igen, az, diplomata. Hogy milyen diplomata lesz? Hát 
olyan, hogy egyszer vizes nadrággal jött be az udvarról, 
mert nem volt WC-n, mielőtt kiment, pedig apa erősen rá-
parancsolt, de ő csak azt mondta, hogy nem megy, ezért 
alaposan meg kellett volna szidni, de meg sem szidták, 
mert ezzel állított be: apu, helyesen tippeltél, mégis 
sikerűit. Igen, igy volt. De ugyanakkor gyerekes is. Bor-
zalmasan megharagszik például, ha valaki elkezdi énekel-
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ni, hogy "Élnek még Ilkka+ tettei,- sokáig a nép ajkán..." 
Azt gondolja, hogy ez egy róla szóló gunydal, mert öt is 
Ilkkának hivják. Akkor szoktuk énekelni, amikor valami 
furcsát csinál. Hogy milyen ének ez? Hát te jó ég, a néni 
nem ismeri? így kezdődik! Élnek még Ilkka tettei... 

/Gyorsan, emeljetek föl gyorsan, hogy elérjem a 
csöngőt - kiabált ekkor Öcskös egészen magán-kivül- Vakarcs-
nak ezt nem szabad énekelnie, nem szabad! Természetesen 
senki sem emelte föl./ 
- ó, az öreg. Igen, megy neki a tanulás. De választéka 

* 

nincs» Vá-lasz-té-ka, nem hallja a néni? Igen, pontosan 
választéka. Amikor megnöveszti a haját, hogy el tudja vá-
lasztani, iszonyúan néz ki. Biztosan emlékszik a néni, 
hogy milyen a haja. Ilyen erős sörtét sehol sem lehet ta-
lálni. Most meg el akarja választani. Igen, és ezért ál-
landóan a tükör előtt áll, és fésülködik, még a mosogató 
aljában is nézegeti magát. Azt hiszem, ennek az öregnek 
a választéka miatt ment el a bejárónőnk is. Mert soha nem 
tudott se vizet venni, se tükörbe nézni. De ugyan mire kell 
öregnek az elválasztott haj. Anyu azt mondta, ha egy kicsit 
nagyobb lenne, arra gondolna, hogy szerelmes... 

/l-kkor öreg gurult igazán dühbe, ott, az ajtó mögött, 
és követelte, hogy engedjék be véget vetni Vakarcs hazug-
ságainak. 
-Milyen hazugságoknak? - kérdezte Főnök ártatlan képpel, 
és lefogta öreg kezét. - üddig semmiféle hazugságot nem 
hallottam, csak a színtiszta igazságot./ 

+ Ilkka - finn nemzeti hős, parasztvezér 

1U 



- Igen - persze, várjuk a karácsonyt. Apu már a mult héten 
mondta, hogy idén nem lesz karácsonyi ajándékozás a család-
ban a nagy drágaság és a sok adó miatt. Hogy slrtunk-e? Hát 
mit képzel rólunk a néni? Hiszen már nagyok vagyunk, nagyok 
bizony. Persze, azért gondolunk az ajándékokra. Hallottam, 
amikor anyu megkérdezte aput, mit szeretne karácsonyra, s apu 

t 

azt mondta, hogy jó feleséget. Anyu mérges lett és megkérdez-
te, miért, most milyen van. Hogy mi mivel lepjük meg egymást? 
Mást nem tudok, csak azt, hogy anyu mit kap tőlünk. Egy könyvet 
adunk neki, Tizenöt vérnyom a cime és szörnyen izgalmasnak 
látszik.De Anyu azt mondta, hogy nem vehetjük meg magunknak. 
Hát ha magunknak nem, akkor megvesszük nelcl. Utána biztosan 
elolvashatjuk, ha elég sokáig nyuzzuk, hogy "engedd meg el-
olvasni, na, engedd meg". Végül megunja 03 azt mondja, "bá-
nom is én, olvassátok, csak hagyjatok békén". Máskor is igy 
volt. - Tessék? Ja, hogy jól esne-e, ha azt kapnánk Anyutól, 
amihez saját magának van kedve. Na, igen... ez attól függ, 
hogy mi lenne. Kölnit? Nem, az nem lenne kellemes, sőt, egye-
nesen bosszantó volna. Különösen, ha az osztály is megtudná. 
De Anyunak úgysem jut eszébe ilyesmi. Nem olyan ötletes. 

/Most nekem kerekedett kedvem újra próbálkozni a csönge-
téssel, de nem mutattam ki ezt az óhajomat, amikor megpillan-
tottam Főnök fülig érő szóját. Ugy tettem, mintha mi sem tör-
tént volna./ 
-' Igen, Apunak sok dolga van. Minden este azt mondja, hogy 
túlórázik. Egyszer, amikor Anyu elutazott - akkor még volt 
alkalmazottunk - ismét elment túlórázni. Késő éjjelig távol 
volt, és egy oácsival együtt jött haza. És a vendégszobában 
énekeltek. Pedig éjjel volt, és akkor csöndben kell lenni. 

2.5 



/Nocsak - mondtam, és Főnökre néztem. Ujja már a csen-
gőgombon volt. Most én voltam a soros a kézlefogásban, ós 
azt mondtam: 
- Hiba lenne éppen most csöngetni. Most már hallgassuk csak 
szépen végig./ 
- Igen. .Egyedül vagyok itthon, teljesen egyedül. Moziban 
vannak. Nem, engem nem azért hagytak itthon, mert rossz 
voltam. Beteg vagyok. Fáj a torkom. Hogy egyedül hagynak 
egy beteg gyereket? Bizony, engem magamra hagytak. És még 
a telefonra is nekem kell vigyáznom. Igen, ebben van egy 
kis szintelenség. Tessék? Hogy egy kis finomságot küld ne-
kem a néni? Jaj, de kedves! És mi jó lesz a csomagban? 
Mézeskalács, torta és karamell? Jaj» nagyon-nagyon köszö-
nöm. Igen, egészen biztosan meg tv>d*m enni, annyira nem 
fáj a torkom. "És ez csak az enyém lesz? Hogy akkor egyem 
meg, amikor a többiek moziban vannak? Még egyszer nnnagyon 
köszönöm. Igen, megeszem, teljesen egyedül eszem meg... 

Ebben a pillanatban három különböző ujj nyomta meg 
egyszerre a csöngőt. Főnöké, üregé ós az én ujjam, öcskös 
Főnök kabátgombját nyomta. íviást nem ért el. A csöngő har-
sogón berregett. Vakarcsnak be kellett fejeznie a telefon-
beszélgetését, hogy ajtót nyithasson nekünk. 

Jólneveltségem tiltja, hogy beszámoljak az ezután tör-
téntekről. 

Mindenesetre a család ezek után sokáig nem mert este 
elmenni.: otthonról. Elsősorban azért, mert féltünk, hogy ha 
Vakarcs csomagot kapna, egyedül fogyasztaná el a tartalmát. 
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Másrészt, hogy hátha újra telefonálni talál a néni, Arra 
készültünk, hogy viszonzásképpen Vakarcsról is elmondjunk 
egynémely dolgot. 

De nem telefonált. Biztosan megkapta a számlát, és 
visszarettent az ujabb beszélgetéstől. 

(inntól Jordílottq ; 

Ihívhy 
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