
A mi kis zugunk 

 

A laptop előtt ülve párszor jobbra-balra tekertem a csuklóimat, amik elgémberedtek a 

folyamatos gépeléstől. A hatalmas fejhallgatót levettem a füleimről, és megpróbáltam 

átmasszírozni a fülhallgató miatt összenyomódott fejemet. De amint lekerült rólam a nyugtató 

zene forrása, azonnal meghallottam a fiam kedvenc bandájának szörnyűséges üvöltését a 

hangfalakból. Dühösen átcaplattam a szobájába, és kikapcsoltam. 

 Ne már, anya! Most komolyan, akkor mit csináljak? 

 Menj, játssz a barátaiddal! 

Sóhajtva visszatámolyogtam a laptop elé, de éppen, mikor feltettem volna a fejhallgatómat, 

ezúttal tényleges üvöltésre lettem figyelmes: ismételten a fiam szobájából, de ez már nem a 

hangfalakból áradó „zene” volt. 

Riadtan átrohantam a szobájába. Elesett? Megégette magát? Megszúrta valami? Mi történt? 

 Mondtam, hogy lőjél már, te rohadék! – ordított, miközben a billentyűzetet verte. 

 Miért kell kiabálnod? Azt hittem, baj van – néztem rá mérgesen. 

 Hát, képzeld, anya, baj van! Emiatt a nyomorék miatt elvesztettük a meccset! 

 Én úgy gondoltam – szóltam kisvártatva – hogy a barátaiddal kimentek játszani. A 

levegőre. Mondjuk, fociztok vagy bicikliztek. 

 De anya, nem tudunk kimenni. Minden rohadt büdös, és tele van a Kis-Balaton és a 

bicikliút szeméttel. 

 Akkor – mosolyogtam rá – ebből nem biciklizés, hanem takarítás lesz. 



Visszasétáltam a laptopom elé, és feltettem a fejhallgatómat. Pár perc múlva egy kéz kocogtatta 

meg a vállamat sürgetően. 

 Oké, anya, de mégis miért én szedjem fel mások szemetét? 

 Először szedd fel a magadét – vigyorogtam rá – takarítsd ki a szobádat. 

A fiam megajándékozott egy nem-mondod-komolyan arckifejezéssel, mire sóhajtottam egyet. 

 Már az én időmben is voltak problémák. De mi legalább próbálkoztunk. Nem dobáltuk 

el a szemetet az utcán, szelektíven gyűjtöttük a papírt és a műanyagot, 

újrahasznosítottuk a dolgokat, meg ilyenek. Ti miért nem csináltok semmit? 

Erre csak egy szájhúzást kaptam válaszul, ami nagyon feldühített. 

 Az egész világon szerte annyian próbálkoznak. Nincsenek tankönyveitek a 

papírhasználat miatt! Laptopokon keresztül tanultok! Online vannak a könyvek is! 

Nincsenek PET palackos italok! Nincsenek apró kis vicik-vacak műanyag játékok! Még 

a fogkefét sem műanyagba csomagolják nektek! – kiabáltam. – Megpróbálnak 

mindent megtenni azért, hogy egy élhetőbb világban élhessünk. Nektek csak annyi 

lenne a dolgotok, hogy nem teszitek tönkre ezt! 

 De neked elég volt annyi, hogy nem dobod el a szemetet! Nekünk meg nem elég? 

Nekünk fel is kell szedni más után? 

 Láttál te már a gyönyörű, zöld gyepen szemetet? – kérdeztem hirtelen. 

 Nem... – válaszolta vonakodva a fiam. 

 Az emberek nem olyan szörnyűek. A szépet, az igazán szépet még ők sem tennék 

tönkre. De ha van egy terület, ahol száz szemét van, simán odadobják a százegyediket 

is. Érted már? Ha együtt egy szép környezetet teremtünk, akkor meglátod: sokkal 

könnyebb lesz rendet tartani, mint rendet rakni. 



 Jó. – mondta a fiam nem sok lelkesedéssel, mire kérdőn néztem rá. – Jó! – mosolyodott 

el, és tapsolt is kettőt. – Menjünk, alkossunk valami szépet ebből a szemétdombból. 

 Ez a beszéd! – kiáltottam, és együtt pamutkesztyűt húztunk, és kimentünk az utcára, 

ahonnan ráláttunk a Kis-Balaton mocsárvilágára. 

Meglepően sok furcsa dolog volt benne és kint az utcán. Olyan volt ez, mint az én időmben 

egy hatalmas lomtalanítás. Fotelek, autógumik, elromlott hangfalak, többé már le nem 

játszható CD-k, törött izzók, és ételmaradékok. Az utóbbiakat komposztálóba raktuk, míg az 

összes előbbit elnézve egy hatalmas ötletem támadt. 

Pár óra múlva a fiammal, a szomszédunkkal és családjával, a fiam barátaival, és pár 

környéken élő ismerősünkkel együtt barkácsoltunk. Igazi RETRO stílusban: legalábbis most 

már retrónak számít, ami az én időmben még újszerű volt. 

Egyre többen és többen csatlakoztak hozzánk, lassan már az egész utca együtt tevékenykedett 

velünk. Pár anyuka a talált ruhadarabokat, és azokat, amiket otthonról kiselejteztek, először 

kimosták mosódióval, majd miután a Nap megszárította, darabokra szabdalták, és azóta is 

varrnak. Az erősebb férfiak barkácsolnak, az autógumik, és pár talált deszka segítségével. A 

türelmesebbek a CD darabokat vágják kis darabokra, még a fiam barátai a hangfalat szerelik. 

Ismételten pár óra múlva megszületik az eredmény. Egy barátságos „sarok”. 

Az utcánk azon szerencsés utcák egyike közé tartozik, amelynek csak az egyik oldalán 

sorakoznak a házak, a másik oldalán nem messze a Kis-Balatontól egy elhagyatott kis puszta 

van: még nem építették be. Így a puszta első építménye a mi kis sarkunk lett. 

Négy faoszlop van a földbe szúrva, a tetőt eldobott tetőrészekből eszkábálták a férfiak. A 

helyen fotelek állnak, némelyik autógumiból készült, de van köztük, ami a régi, kopottas 

fotelből lett átalakítva. Az anyukák patchwork huzatot készítettek rá, így még hihetetlenül jól 

is néz ki. Ezenkívül pár takarót is készítettek ezzel a technikával, ugyanis a hely nyitott, de így 



még este is ki lehet ülni: betakarózva. A CD darabokat egy asztalhoz erősítették a végtelen 

türelműek, így az minden egyes fényt milliószor és színesen ver vissza. A hangfal is bekerült a 

kis építménybe: immár szólhat a zene is, az eltört izzókból pedig dizájnos virágcserepek lettek, 

amikbe került föld és pár palánta is. 

Az én időmben is voltak laptopok, fejhallgatók, hangfalak, autógumik és CD-k, de akkor még 

többnyire használati tárgyak voltak, nem szemetek. Azóta nem történt hatalmas technikai 

fejlődés… nem járunk lebegő autókkal, ahogyan azt kicsiként elképzeltem. Nem nyomtatott 

ételeket eszünk, nincsen teleportációs sisakunk és nem tudunk gondolatot olvasni. Nem 

történt az én időm óta fejlődés: csak a pusztulás.  

Ezért örültem annyira, amikor este, kipirulva és fáradtan, de hatalmas büszkeséggel egymásra 

néztünk a fiammal. Mert tudtam, hogy sikerült. Megértette, hogy nekünk kell 

megteremtenünk az élhető környezetet. Kis lépések ezek, de még mindig jobb tyúklépésben 

haladni előre, mint rakétával száguldani hátra, vagy éppen egy helyben toporogni. 

És ahogyan leültem az autógumi-fotelekbe, és a lemenő nap utolsó sugarai megcsillantak a 

Kis-Balaton vízfelszínén, elfogott a boldogság érzése. Ugyanis a fiam rám mosolygott, és 

kimondta azt a mondatot, amit már évek óta várok. 

 Anya, igazad van! Ez fantasztikus! Megyek, és kitakarítom a szobámat! 

Én pedig visszavigyorogtam rá. 

Peresztegi Hanna 

 


