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RÓZI a járdán áll, a magasba kémlel. 
Még akkor sem látszik a ház teteje, ha teljesen hátszegi a fejét. Szörnyű magas! Tátott szájjal bámul felfelé. 

 
Megint maga elé tekint. Aztán az üvegajtóra meg a postaládákra a lépcsőházban.  

 
Háta mögött becsapódik a taxi ajtaja. Anya odasétál hozzá. 

– Nagyszerű – nyugtázza, és az ajkába harap.  
Mindig ezt csinálja, ha nem gondolja komolyan, amit mond.  
Aztán mama is, akárcsak Rózi az imént, felszegi fejét, és a magasba tekint.  
Vajon ő látja a háztetőt?  
– Hát megérkeztünk... 
Rózi hallgat. 
A taxi kihajt az utcából. Költöztető furgonra nem volt szükségük. Lóhalálában kellett elköltözniük, és 

nincs is olyan sok holmijuk.  
– Hol fogunk lakni? – kérdezte Rózi még a régi otthonukban.  
– Nem olyan messze – felelte mama –, a város túlsó végében.  
A város túlsó vége azonban a világ végének tűnik. Még az időjárás is más itt, gondolja Rózi. Odahaza 

sütött a nap. Itt esik az eső. Pocsék egy idő, pocsék egy nap.   
 

A város olyan hatalmas, hogy Rózi szászor is el tudna tévedni benne. Egyes utcák egyenesek és szélesek, 
óriási épületekkel. Mások keskenyek és megszámlálhatatlan kanyarral kígyóznak egyik terecskétől a 
másikig. Az előbb még a taxisofőr is eltévesztette az utat. Pedig a taxisok úgy ismerik a várost, akár a 
tenyerüket, mondta egyszer papa Rózinak.  

– Akkor hát? – kérdezi mama, és Rózi felé nyújtja a kezét. 
– Akkor hát, micsoda? – kérdez vissza Rózi durcásan. 
– Bemegyünk, kis butus? – kérdi mama széles mosollyal az arcán. 
– Az új otthonunkba! 

Ha tényleg muszáj, gondolja Rózi, és megfogja mama kezét. Másik kezével apró bőröndjét emeli fel a 
földről. Felsóhajt.  
Itt biztosan ezer évig nem fogok barátokra lelni, gondolja.  
De nem mondja ki. Kézenfogva lépnek a hatalmas lakóházba. 
 
-  SZIA! – köszön rá Musza. – Musza vagyok.. Hát te? Te ki vagy?  
Hatalmas szempár mered kérdőn Rózira.  

– Te új vagy itt – állapítja meg a fiú, mielőtt Rózi megszólalhatna.  

Rózi és Musza 
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– Egyáltalán nem – feleli Rózi.  
– Oké – egyezik bele Musza. 
 

Musza lábujjhegyre áll és Rózi válla fölött benéz a lakásba. 
– Mindjárt gondoltam! Ott alszol? – mutat Rózi hálószobája felé. A szoba ajtaja tárva-nyitva.  
– Igen, na és? – tudakolja Rózi. 
– Az én szobám pont olyan, mint a tiéd. Ha lyukat fúrnék a padlóba, a te szobádba jutnék.  
– Be is csöngethetsz – mondja Rózi.  
Musza bólint és félszegen bámulja a cipője orrát.  
– Be is csöngethetek – motyogja.   
– A mamámmal lakom itt – mondja Rózi. 
– Hát a papád, ő hol van? – kérdezi Mussza. 
– Nem baj, ha ezt máskor mesélem el?  
– Úgy ismerem az épületet, mint a tenyeremet – böki ki Musza némi hallgatás után. – Jártál már 

egészen fent?  
– Nem – feleli Rózi –, csak nemrég költöztünk ide.  
– Tudok egy ajtót, ha bemész rajta, egy kis lépcsőre nyílik, ami a tetőre vezet. 
– Jól hangzik – feleli Rózi. 
– Ne is törődj a kutyámmal! – mondja Musza. 
Rózi szemügyre veszi a vörös kandúrt, akit Musza pórázon tart. Nem is kutya, hanem egy vén, vörös 

kandúr.  
– Veszélyesnek tűnik, de nem harap. 
– Bolondnak nézel? – kérdezi Rózi. Még sosem találkozott olyannal, aki macskát sétáltat és úgy tesz, 

mintha kutya volna.  
– Ez egyáltalán nem kutya. 
Musza felsóhajt.  
– Nagyon szeretnék egy kutyát, de Gyepes úr nem enged kutyát a házba.  
– Ki az a Gyepes úr? – érdeklődik Rózi.  
– Még nem találkoztál vele? A földszinten lakik. Folyton kiabál. Ne hangoskodj a lépcsőházban, kölyök! 

Vagy: Fiam, nálatok zipzár van az ajtón?  
– Micsoda rémes alak! – szörnyülködik Rózi.  
– Kérhetlek, hogy te is csinálj úgy, mintha a macskám kutya lenne? – tudakolja Musza. 
– Ha felviszel a tetőre. 
– Áll az alku – nyugtázza Musza, és belecsap Rózi tenyerébe. 
– Hogy hívják a kutyádat? – kérdezi Rózi. 
– Titusznak. 
– Jó kutyanév – jegyzi meg Rózi, majd megsimogatja Titusz fejét.  
– Miau – sóhajtja a kutya. 
 

RÓZI háromszor körbetekerte a nyakán a sálat, olyan hideg van. Alig látszik ki belőle.  
Érzi meleg leheletét a sál alatt.  

 
Az utcasarkon, a kosárlabdapályával szemben van Mohamed halasboltja. A kirakatban díszeleg az üzlet 
neve: Ringli. Át sem kell menni az utca túloldalára.  

– Tehát itt laksz a közelben? – érdeklődik Mohamed.  
Rózi bólint. – Az utca végén a sokemeletes házban lakunk mamával.  

– Akkor gyakran fogunk találkozni. 
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– Biztosan – mondja Rózi.  
– Mit adhatok? – kérdezi Mohamed. 

Rózi ajándékot vesz a mamának. Nagy nejlonszatyorral a kezében tér haza.   
 
– Mit képzelsz, hol vagy, kölyök? – hallja Rózi, amikor elindul a lépcsőn. 

Gyepes úr hangja hidegen és szürkén cseng a folyosón. Gyepes úr szörnyen szigorú. És ki nem állhatja a 
gyerekeket. Ekkor Rózi lépteket hall a háta mögött. Nyakába venné/szedné a lábát, eliszkolna, de moccanni 
sem tud.  
Hátrafordul és letekeri a sálját.  
Gyepes úr csak ekkor veszi észre, hogy a kislány az.  

– Rrrrózi – füstölög Gyepes úr, R-jei úgy dübörögnek, akár egy kocsi a macskaköveken –, mi 
tisztességes házat szerrrretnénk, tisztességes lakókkal... 

– Hogyne, Gyepes úr. 
Odafönt a lépcsőházból lárma hallatszik. Musza civakodik a testvéreivel.   
– Nem olyanokkal, mint azok a vásott kölykök odafent – pillant az emeletre. – Csönd legyen! – 

visszhangzik a folyosón a hangja.  
Ha tényleg azt akarja, hogy csönd legyen, akkor nem kellene ennyire kiabálnia, gondolja magában Rózi.  
Odafent az egyik fiútestvér vihorászva eliramodik. Vajon Musza az?, tűnődik Rózi.  

– Tudtad, hogy egyikük a minap felmerészkedett a tetőre, ami szigorúan tilos?  
Rózi bólint. 

– Hadd nézzek csak bele abba a táskába – mondja Gyepes úr.  
– Fúj! – fintorodik el. – Most pedig tűnés! 
 

Mama a fotelban ül, ölében fényképalbum. Papáról, mamáról és Róziról készült fotókat nézeget. Rózi a 
papa vállán, egy tengerparti sétán. Rózi egy autó tetején, papa az autó mellett mosolyog. Nyakában 
aranylánc. 

 
Amikor Rózi belép, mama becsukja az albumot és kezével elmorzsol egy könnycseppet az arcán.  

 
A konyhában Rózi az osztrigákat egy tálba rakja, és kitölt két pohár limonádét.  

 
Félbe vágja a citromokat, fogja a borsdarálót, és a nappaliba lép.  

 
– Meglepetés!  
– Osztriga limonádéval – neveti el magát mama. 
– Pont, mint a papával... – mondja Rózi. 

Koccintásra emeli poharát. Így illik, ha az ember kívánni szeretne valamit valakinek.  
Mama is felemeli poharát. – Egészségünkre! 

– És a papáéra – gondolja Rózi. 
Aztán mama az utolsó lapot is kitépi a naptárból. Már megvan az új, 365 lapból áll. Jéghideg este borul a 
városra. A távolban már hallani az első tűzijátékot. 

 
NÉHÁNY nappal később Musza bekopog Róziékhoz. Arca ragyog a büszkeségtől. 

– Na, akkor...? – suttogja titokzatosan.  
Rózi óvatosan becsukja az ajtót. Mama nem tudhatja meg, mi a tervük.  

– Tudod, hogy ezt senkinek sem szabad elmondanod – mondja Musza és szokatlan komolysággal néz 
Rózira.   

– Persze, hogy nem – ígéri Rózi. 
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Gyepes úr a legszigorrrúbban megtiltotta, és a mama sem szeretné, ha felmennének a tetőre. De ha mindent 
úgy csinálna az ember, ahogy az anyukája szeretné, nagyon unalmas lenne az élet.  

– És mi lenne, ha elmondanám? – érdeklődik Rózi. 
– Hát, akkor... zöld szőr nőne a füledből – feleli Musza. Ez jut először eszébe.  
Aztán felsétálnak a lépcsőn.  
– Több mint száz lépcsőfok – közli Musza.  

A múltkor megszámolta. Akkor a bátyjával ment fel a tetőre. Amikor már majdnem száznál járt a 
számolásban, hirtelen másra kezdett gondolni és elvesztette a fonalat.  

 
Elhaladnak Bert mester, aztán a Diallo család lakása mellett... egyre magasabban járnak. Minden úgy 
történik, ahogy Musza előre megmondta. A kilencedik emelet után egy szűk kis lépcsőhöz érkeznek. 
ENGEDÉLY NÉLKÜL BELÉPNI TILOS! – áll piros betűkkel egy táblán.  

 
– Ha itt felmegyünk, egy vasajtóhoz jutunk. Akkor már ott vagyunk – lihegi Musza. 

Rózi habozik. Ismét a nagy, piros betűkre pillant.  
– Az egész város látszik fentről. A futballstadion meg a vonatállomás. Láthatod, ahogy a vonatok 

megérkeznek és elindulnak. Egyszer egészen a tengerpartig követtem egy vonat útját. 
Ezt Rózi nem hiszi el. De mielőtt kimondaná, Musza folytatja.  

– Tudhattam volna! 
– Mit tudhattál volna?  
– Hogy nyúlbéla vagy. 
– Mi vagyok?  
– Nyúlbéla – ismétli Musza epésen. 

Még sosem nevezték így Rózit.   
– Nem vagyok az – vág vissza Rózi.  
 

Musza elvigyorodik. Rózinak átfut az agyán, hogy gyomorba öklözi a fiút. Úgy, hogy három szufla 
benneszakadjon. De nem teszi. Mielőtt Musza megszólalhatna, előreszalad a szűk lépcsőn. A vasajtóig.  

 
Amilyen erősen csak tud, nekifeszül. 

 
– Várj! – rohan utána Musza.  

Az ajtó nyikorogva-csikorogva kinyílik.  
 

OTT állnak a toronyház – akár a királyi palota – tetején.  
Mintha hatalmas tér nyílna előttük a levegőben. Magasan a város fölött. Még annál is sokkal szebb, mint 
ahogy Musza elmesélte. Hideg, verőfényes idő van, határtalan messze ellátnak.  

– Mint egy kilátótorony! – álmélkodik Rózi.  
Irodaházakat lát, darukat, melyek most ugyanolyan magasak, mint Rózi. Odalent a távolban utcák és terek 
kusza labirintusa.  

 
– Na látod? – sugárzik Musza. 

Rózi nem válaszol. Csak bámul. 
– Ott az állomás – mutat Musza egy apró épületre.  
– Vonatsofőrnek lenni, az jó lehet – teszi hozzá.    
– Mozdonyvezetőnek – helyesbít Rózi.  
– Micsoda? 
– Mozdonyvezetőnek hívják. 
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– Nekem mindegy – feleli Musza –, ha a kormányhoz ülhetek.  
Rózi azon tűnődik, a vonatnak vajon van-e kormánya. Síneken nem kell kormányozni, gondolja magában.  

– Voltál már a tengerparton? – kérdezi Musza.  
– A papával – bólint Rózi. 

Csodás nap volt, talán élete legszebb napja. Fagyit ettek és mezítláb sétáltak a homokban. Már olyan 
távolinak tűnik.  

– Hát te?  
– Nem, de ha vonatsofőr leszek, minden nap elvonatozom a tengerhez.  
– Mozdonyvezető – mosolyog Rózi. 
– Mikor meséled el, mi történt a papáddal? – kérdezi Musza.  
– Meséljek apáról? – sóhajt fel Rózi. – Hol is kezdjem? Hosszú történet.  
 

Hirtelen megszólal egy hang a lépcsőházból. 
– Van ott valaki?  

Rózi riadtan pillant Muszára. Mintha azt remélte volna, hogy a fiú kiáltott. 
Aztán ismét felhangzik, hangosabban, mint először: – Van ott valaki? 

 
A gyerekek hallják, hogy valaki fújtatva közeledik a lépcsőn.  
Vajon ki lehet az? 

– Tudja a mamád? – kérdi Musza rémülten.  
– Anya semmit sem tud. 
– Ha valamelyik komisz kölyök van a tetőn, akkor megtanítom kesztyűbe dudálni! – hallatszik a 

lépcsőházból. 
Rózi most már biztos benne.  

– Ez Gyepes úr – hebegi. 
Musza megfogja Rózi karját. 

– Gyorsan, a kémény mögé! 
Az életükért rohannak. 

 
Épp, mielőtt Gyepes úr a tetőre érne, el tudnak rejtőzni a kémény mögött.  

 
RÓZI a meleg kéménynek támaszkodik. Moccanni sem mer, úgy fél. Hallja, ahogy Gyepes úr nehézkesen 
felér a tetőre és elindul a kémény felé. Ha megtalálja őket, olyan prédikáció következik, hogy egy életre 
megemlegetik.  

 
Rózi lehunyja a szemét és visszatartja a lélegzetét. Kiszáradt a szája, de nyelni nem mer.  
Nem szabad, hogy megtaláljon minket, gondolja.  
Érzi, hogy Musza megszorítja a kezét.  
Biztosan ő is ugyanúgy fél, mint én, gondolja Rózi.  

– Nézd csak – suttogja a fiú tágra nyílt szemekkel, amikor Rózi végre rápillant. 
Musza riadtan lesi a földön suhanó foltot. Rózi is észreveszi: Gyepes úr tetőre vetülő hatalmas árnyéka az.  

 
Mintha egy óriás közeledne feléjük. Hosszú karját félelmetesen lóbálja. És, bár Rózi jól tudja, hogy Gyepes 
úr árnyéka sokkal nagyobb, mint ő maga... akkor is hátborzongató látvány.   

 
Az óriás egyre közelebb ér.  
Még néhány lépés, és észrevesz minket, gondolja Rózi kétségbeesetten. Rettenetes balhét fog csapni... 
Elmondja anyának. Anya mérges lesz. Sőt! Lehet, hogy anya Gyepes úrral kiteszi őt az utcára. Akkor hová 
menjen?  
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Egyik borzalmas gondolat a másik után kísért a fejében.  

 
Ekkor az óriás – egészen közel hozzájuk – megáll. Épp, csak be kéne fordulnia, hogy megtalálja őket.  

– Itt nincs senki – állapítja meg Gyepes úr. – Hm... talán tévedtem?   
A tető pereméhez sétál és lenéz a városra. Pontosan úgy, ahogy Rózi és Musza tették. A stadion, az állomás... 
a fák a messzeségben.  

 
Gyepes úr sarkon fordul és zsebretett kézzel elindul a lépcső felé. Musza szája széles vigyorra húzódik, Rózi 
megkönnyebbülten felsóhajt. De korán örülnek.  

– Biztosan a szél nyitotta ki – morogja Gyepes úr, amikor beér a lépcsőházba. Elég hangosan ahhoz, 
hogy a gyerekek meghallják.  

– Akkor kulcsra zárom az ajtót.  
Rózi és Musza kulcscsomó csörgését hallják.  
Gyepes úr mögött nyikorogva-csikorogva bezárul az ajtó.  

 
Majd a kulcs kétszer megfordul a zárban.  

 
BÁRMILYEN erősen is húzza az ajtót, többé nem nyílik. 

– Semmi értelme – mondja Rózi, és a földre rogy. 
Hát most? A nap, ami az imént Gyepes úr hatalmas árnyékát vetítette ki, hamarosan eltűnik egy magas 
épület mögött. Besötétedik. És hűvös lesz. Rózi már a gondolatába is belereszket. Nem vett fel kabátot, 
amikor titokban becsukta maga mögött a lakás ajtaját. Nem tervezte, hogy sokáig kint marad, nehogy mama 
észrevegyen valamit.  
Gyepes úr nem találta meg őket, de ez még sokkal rosszabb.  
Rózi egyre dühösebb lesz, amikor arra gondol, hogy ki vannak zárva. Fogságba estek egy emeletes ház 
tetején. És senki sem tudja, hol vannak... 
Mindez azért, mert Musza mindenáron meg akarta mutatni a tetőt. 
Nemsokára jégkrém lesz belőlem, gondolja Rózi. Lehet, hogy halálra fagyunk a tetőn... A fejét rázza, hogy 
elűzze hajmeresztő gondolatait. 

 
Musza még egyszer teljes erőből meghúzza a reteszt. Rózi felpattan. – Az ajtó be van zárva! KULCSRA! 
Nem érted? 
Minden haragja egyszerre tör ki belőle. Bár tudja, hogy nem Musza tehet róla, leordítja a fiú 
fejét/mindennek elmondja lehordja a sárga földig. Dühöng és tombol.  

– Hogy lehetsz ennyire BUTA?  
Ekkor elakad a hangja. Jól látja?  
Musza szeme könnyben úszik. Elpityeredett. 

– Most mit csináljunk? – szipogja Musza. – Hogy jutunk le a tetőről? 
– Biztosan kitalálunk valamit – hebegi Rózi.  – Mindig mindenre van megoldás. – Mintha az anyja 

mondaná. Milyen gyakran hallotta Rózi ezeket a szavakat! 
Nem kell félni, mindig mindenre van megoldás. Amikor apa hirtelen elment, amikor ki kellett költözniük a régi 
otthonukból, amikor Rózinak iskolát kellett váltania... 
Azon tűnődik, vajon a mama ugyanígy fél-e, amikor ezt mondja, mint Rózi most.  
Musza letörli könnyeit, és hangosan szipog.  
Rózi megfordul és eltöpreng.   
Ha mindenre mindig van megoldás... akkor most mi a megoldás?  

– Miau – hallja a háta mögül. 
Visszafordul és Muszára néz. 
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– Ez te voltál?  
– Micsoda? 
– A nyávogás. Te voltál?  
– Dehogyis. 

Ekkor megint nyávogás hallatszik. 
 

Titusz, Musza öreg, vörös kandúrja egy apró ablakon dugja ki a fejét az ajtó fölött.  
– Titusz! – kiáltja Musza izgatottan, majd az ajtóhoz siet.  
 
– MIAU! – nyávog fel Titusz ismét.  

Oldalra billentett fejjel Róziról Muszára pillant, majd felpúposítja a hátát és ugrásra készül. Egy-kettő-
három... Szinte hangtalanul huppan a tetőre.  
 

 
 

 


