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EGY KÖNYVRÉSZLET
Janikovszky Éva: kire ütött ez a gyerek?

(Részlet)

Apukám sokszor mondja nekem, hogy vigyázz, mert kihozol a sodromból. 
De mindig későn szól, mert olyankor már kint van.
Amíg kicsi voltam és okos és kedves és szép, mindig tudták, hogy kire hasonlí-

tok. 
Nagymama azt mondta: istenem, akárcsak az anyja!
Nagypapa azt mondta: az ördögbe is, szakasztott az apja!
Emil bácsi azt mondta: a megszólalásig szegény Jolán!
Apukám azt mondta: mintha csak magamat látnám!
És anyukám azt mondta: azért talán rám is hasonlít egy kicsit!
Amíg kicsi voltam, és több eszem volt, anyukám egy füzetbe írta be, hogy mikor 

fordultam a hasamról a hátamra, mikor ültem fel először, mikor álltam fel a járóká-
ban, mikor ittam először bögréből, és mi volt az első szó, amit kimondtam…

Ebben az időben került az első kinőtt tipegőcipőm anyukám ágya fölé a polcra, 
ekkor vágott le nagymamám egy fürtöt abból a gyönyörű aranyhajamból, s ekkor 
tette apukám a tárcájába, amit neki rajzoltam…

Amíg kicsi voltam és okos és kedves és szép, aki csak látott, mind azt mondta: 
micsoda sikerült gyerek! Igazán büszkék lehettek rá!...

Amióta megnőttem, és butaságokat beszélek, és elviselhetetlen vagyok, és rossz 
rám nézni, aki csak meglát, azt mondja: ez volna a ti fiatok? Szinte hihetetlen! Nem 
lehet ráismerni!

És a család szégyenkezik, mert arra persze nem számítottak, hogy én is kinövöm 
magam.

Amióta nagy vagyok, és ütődött és nyegle és idétlen, csak ülnek és sóhajtoznak, 
hogy kire ütött ez a gyerek…

És bár a család jól tudja, hogy minden kamasz elviselhetetlen, egymás közt még-
is belátják, hogy ami sok, az sok, az ő türelmüknek is van határa, és ez így nem 
mehet tovább. Csak még nem tudják pontosan, hogy akkor hogyan is menjen…

Amióta nagy vagyok és ütődött és nyegle és idétlen, azóta nem lehet hozzám 
szólni. De azért szólnak. Pedig tudják, hogy ha hozzám szólnak, az olyan, mintha a 
falnak beszélnének. Nem tudom, a fal miért nem válaszol, én azért nem, mert abból 
csak baj van. Én ugyanis tisztességesen válaszolni se tudok… Ezért inkább csak a 
vállamat vonogattam, amire azt kérdezték, hogy csak tudnám, hogy kitől tanulod 
ezt a tempót!
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TÉMAKÁRTYÁK 1. 

Az én családom

Ilyennek látnak engem…

Az én történetem…

Nem vagyok már gyerek! Felnőtt ember vagyok?
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SZÍNES újSÁGKÉPEK 
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TÉMAKÁRTYÁK 2. 

„Az én dolgom, hogy boldoggá tegyem a szüleimet.”

„Ha szembeszállok a szüleimmel, örökre elveszítem őket.”

„A szüleim nem szólhatnak bele az életembe.
Állandóan veszekszem velük.”

TANULÓI NEM VAGYOK MÁR GYEREK! – 8. ÉVFOLYAM   17

„Nincs értelme beszélni a szüleimmel,
mert semmit nem használna.”






