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Költözés 

Az iskolaudvar egyik távoli sarkában gubbaszt egy padon. Ujjaival követi a barázdákat a 
deszkákon, aztán a lepattogzó festéket kapargatja. A lehulló zöld darabkák apró piheként 
ereszkednek alá, szinte nyomtalanul eltűnnek a fűszálak között. Idehallatszik az udvar másik 
felében focizók vidám kiabálása. Zalán már három hónapja jár ide, de még mindig alig ért 
valamit. Az sem segít, hogy anyával és Lilivel is annyit gyakorolnak. Lili, a nővére, már nem 
a kezdő csoportban tanul. Áttették egy másik suliba, csupa német közé. Egyfolytában 
egyeseket és ketteseket hoz haza. Itt az a jó jegy, az egyes. Minden fordítva van. Zalánnak 
otthon nem jelentett gondot a tanulás, csak ötösei voltak a legutolsó bizonyítványban. Hát 
most megint kapott egyet, csak arra nem lehet büszke. 

Dühösen rugdossa a száraz földet. A por messze száll. A pad mellett az öreg fa vastag 
gyökerei miatt egyenetlen az út. Novemberi hideg van, de Zalánt nem érdekli. A nagyira 
gondol. Aki mindig édességgel várta, vagy egy fagyival, vagy a kedvenc sütijével. Nagyi azt 
mondta, hogy a vén fákat már nem lehet átültetni, és nem akart öregotthonba menni. Anya 
nem erőltette. Zalán minden második nap átment hozzá. Néha ott is ebédelt. Apád telefonált 
már a héten? Igen, hazudta Zalán, mert nem akart beszélni róla. Ez így nem lesz jó, jósolta 
nagyi, ilyen messzire a családtól, és alig hív benneteket. Annyi pénzt nem kereshet, hogy 
megérje neki ez az egész. Vagy hazajön, vagy ti mentek ki hozzá. Te még fiatal vagy, neked 
meg se kottyan egy költözés. Zalán szomorúan nézett rá. Ha ott leszel, keress minél hamarabb 
barátokat, akkor nem lesz olyan nehéz, suttogta a fülébe, és megsimogatta a fejét. Nem sokkal 
később, egy délután anya várta az iskola előtt, és köszönés helyett megölelte. Zalán azonnal 
tudta mi történt, nagyi mégis új otthonba került, véglegesen. A két ház gyorsan elkelt, és anya 
azt mondta, hogy nincs B terv. Zalán pedig alig bírta elhinni, hogy ilyen rövid idő alatt 
csomagolták össze az egész életüket. Állt az üres szobában a dobozok között, nézte a legó, 
ruhák és könyvek feliratokat, és nem értette, hogyan férhetett bele mindaz, amit eddig átélt. És 
különben is, mi a fenének kell neki innen elmennie? 

Károgva száll le egy varjú a kerítés melletti bokrok elé. Tollászkodik, tesz néhány lépést 
büszke, felemelt fejjel, aztán felrepül az öreg fára. Az új erkélyükről is látni varjakat, mindig a 
játszótér felett köröznek. Apa a nagyváros betonrengetegében, a kilencedik emeleten talált 
lakást. Zalán még sohasem lakott ilyen magas házban. A liftre mindig sokat kell várni, pedig 
több is van. Az egyik szoba a szülőké, a másikban Lili, Zalán és Ferike alszanak. Ferike ma 
reggel megint hisztizett, nem akart oviba menni. Azt ordibálta, hogy utálja az óvó nénit, mert 
furcsa szaga van, és hogy Marika néninek puha párna illata volt, és hozzá jó volt odabújni. 
Zalán pedig arra gondolt, hogy vajon a nagyinak lettek-e barátai ott, ahova elköltözött. Utána 
az utolsó tanítási óra jutott az eszébe, amikor elbúcsúztatták. Meg Juli, aki szívecskét rajzolt 
az ajándékalbum sarkába és mellé írta a mobilszámát, de azóta se válaszolt az üzeneteire. 

A szünet végét jelző gong végiggurul az iskola udvarán. Zsibongva elindul az áradat befelé. 
A szélesre tárt épület ajtaja sorra elnyeli a tarka, sokfelől érkezett diáksokaságot. Zalán lassan 
feláll, lerázza a lábáról a port. Besüllyeszti a kezét a farmerzsebébe, és elindul az épület felé. 
A padon nagy foltnyi részen hiányzik a festék. 

Amikor bemegy az épületbe véletlenül hozzásodródik egy lány. Sötét pulóveréből fehéren 
villan ki a bőre. Egyik fülében nagy karikán hosszú, fehér toll hintázik, leér a válláig. 
Kontyából vörös, göndör hajtincs csúszik ki, ahogy a fiú felé fordítja a fejét. Kedvesen ránéz. 
Wie heißt du? Azt kérdezi, hogy hívnak, tudatosodik Zalánban, és nem tudja megállni, hogy el 
ne mosolyodjon, miközben válaszol a lánynak. 


