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Piócák

1.

A parti nádas előtti agyagos föld szürke, síkos a béka-
nyáltól. A tócsák vonalai térképet rajzolnak rá, amiben 
az egész tó tükröződik, a bodorfelhők és az ég vörös 
alja. Naplemente van. A horizontra húzzák a fények a 
szemet, naplemente és földszag, sárillat. Tocsog, nyú-
lik a békanyál, csiklandozza a talpamat, ahogy végigfu-
tok rajta. Ha kikaparom az agyagot, amit nagyon szere-
tek, csupa fekete lesz a körmöm alatt, a hónom alatt, az 
egész karom, lábam. Az agyagot napokig nem lehet ró-
lam rendesen lemosni. Szétkenem mindenhol, új bőrbe 
bújok. Kitinpáncél nő a bőrömön, és egy rejtőzködő kis 
bogárrá változom. Az agyag alatt bármi megtörténhet.

Tegnap éjjel zuhogott az eső, órákon át esett. Beázott 
a terasz felől a konyhánk, ezért apám ma megpróbál-
ta nejlonnal befedni a lukat, nem sokat számít, délben 
megint esett. A zacskó beszakadt, annyi víz zúdult rá. 
Mikor végre elállt, apámnak elég nagy örömet okozott. 
Bemondta a rádió, hogy Brezsnyev kórházba került, ki-
merült, elvitték a mentők rohadó testét egy tribünről. 
Apu harsányan nevetett.

Ha valaki mezítláb belelép a mély tócsákba, piócák 
csimpaszkodnak a bokájára. Kapkodom a térdem. Szá-
rít a forró nap, ráncosodik a part fövenye. Sietek, ne-
hogy ezek a kis piszkos idegenek szívják a véremet. Sze-
retek szökdelni az agyagon, jó síkosra taposom, mindig 
megszédülök kicsit, mikor végigcsúszom rajta. Elcsú-
szom, nem számít, egy-két esés simán belefér, amikor  
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a combomra esem, az a legjobb, vagy hassal, bele a kö-
zepébe. Tiszta lila lesz másnap a lábam, pont olyan, 
mint a verések után, de ez sokkal jobb. Eltaknyolni a 
sárban. Ősszel meg tavasszal csizmában járok le a fa-
lunkból a Balatonhoz, de most nyár van, egész nap me-
zítláb vagyok. Nem olyan rég kaptam a gumicsizmát a 
szociális gondozótól, de anyám rögtön elvette, mikor 
hazaértem vele. Jó a lábára, abban tereli be este a kecs-
kéket a határból. Jó, hogy néha kapunk ilyesmit. Kü-
lönben szart se érnek, vén nyanyák, semmirekellők, 
mondja anyám, ha jön hozzánk a védőnő vagy a gyám-
hivataltól a gondozó, mindig vörös lesz a füle.

Ahogy lépek, látom a fekete, meztelen kis vérszívó-
kat, a zavaros vízben lebegve várják újabb áldozatu-
kat. Ez itt a rejtekhelyük, az nyer futásban, akinek nem 
lesz pió cás a talpa. Még sosem nyertem meg a versenyt. 
Mindig a Kati nyeri. A barátnőm, a kacska kezű Kati. 
Ő a legszebb arcú lány a falunkban. Szeretem nézni, és 
szeretek vele rohanni a tóparton. Szívesen lennék pió-
ca vagy a Kati arca.

2.

Általános iskolás vagyok, nem sikerült túl jól a bizo-
nyítványom. Mikor nyávogva, fennhangon megkérde-
zik a szomszédok, na, milyen jegyeket kaptál, megvo-
nom a vállam, és elfutok. Futok mezítláb a tó felé, aztán 
a nádason át, és a lemenő nap előtt beugrom a stégről 
a vízbe. Koszos kis fruska, kiabálja a szomszéd. Kur-
va kis picsák, ezt is mondják, ha barackot lopunk. Már-
pedig lopunk, mert nagyon szeretjük, és nyáron foly-
ton szomjasak vagyunk. Leúszom delfinben a tó aljára, 
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befúrom a fejemet az iszapba, a combom mellett tar-
tom a karomat és a tenyeremet, úgy a legjobb. Elme-
rülök a vízben. Még a Holdról sem látni, a partról sem, 
sehonnan. Nem is vagyok, csak egy kis pont, vagy a 
semmi. Ha lány vagy, senki vagy, úgy nagyon el lehet 
bújni. Most már jó, szabad és süket minden, mert a víz 
alatt vagyok. Az iszapba tekerem a hajamat. Később, 
mikor a horgászlétrán felkapaszkodva kimászom, a 
stégből kiálló vasszög felszakítja a fürdőruhámat. Mér-
ges leszek. Anyám ezért óriási pofont ad, mert csak egy 
dresszem van, és az kell a tesiórára is. Legfeljebb le-
ken egy nagyot, utána szépen megvarrja. Nem érdekel. 
Nem számít. Eggyel több bűn, vagy kevesebb. Úgysem 
szeret, csak én szeretem őt.

Tudom előre, mindent kiszámítok. Mikor hazafele gya-
logolok meztelenül, már egyáltalán nem félek, majd 
odaállok anyám elé, kit érdekel egy, kettő, három folt 
az arcomon. Úgyis a Kati arca szeretnék lenni. Vagy 
bárki arca, csak nem az enyém. Az enyém szeplős, fe-
hér, és kicsi a szemem. Eláll a fülem.

Az arc a lélek tükre, és a lélek felszáll, erre szoktunk 
gondolni Katival, amikor fejest ugrunk a stégről. Ka-
ti begyűri a mellkasához a kacska kezét, a másikkal ha-
talmasat köröz, a lábával sebesen krallozik. Nagyon 
gyorsan tud úszni, alig érem utol. Megnyerte fél kézzel 
az iskolai kisdobosbajnokságot. Kapott érte egy béka-
uszonyt, azt is lehozza. Ha a bátyja elmegy otthonról, 
mi is szabadok vagyunk. Mert a bátyjának van egy ba-
rátnője, és lefekszik vele minden szombaton. Nekünk 
a szombat a kedvenc napunk. Mert akkor anyám húst 
főz, mindig szerez valahonnan csirkét, különben apám 
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