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Barni ült az ágy szélén, és unatkozott. Egyszer csak megszólalt:
– Anya, én szeretnék kistestvéreket.
– Kistestvéreket?! Mégis hányat szeretnél?
– Hááát.... legalább kettőt.
– Miért, eggyel nem tudsz játszani?
– Én tudok, de ha nagyobb leszek, és el kell utaznom valahova,
például egy iskolai kirándulásra,
akkor a testvérem egyedül lesz,
és unatkozni fog.
Anya megsimogatta a Barni
fejét.
– Jó, akkor kérd meg Jézust,
hogy legyenek kistestvéreid.
– Már megkértem.
– És mit mondott?
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– Azt, hogy jó. De azért szóltam neked is, Anya.
Hát így kezdődött. Aztán egy este Anya és Apa bejelentették, hogy elmennek az orvos nénihez, és jön Olgi mama, ő fog majd vigyázni Barnira. Barni
sejthetett valamit, mert azt mondta, hogy ő szeret Olgi mamával maradni, de
most inkább Anyáékkal menne. És akkor nem is kéne rá itthon vigyázni. Sajnos Anyáékat nem lehetett meggyőzni. Barni otthon maradt Olgi mamával,
és Gazdálkodj okosan!-t játszottak. A játék közben Olgi mama megmondta,
hogy Apa és Anya azért mentek orvoshoz, mert lehet, hogy Anya terhes, és
meg kell nézni, hogy jól van-e a kisbaba. Barni nagyon elszomorodott. Ő
miért nem lehet ott, amikor megnézik a kisbabát? Ő is akarja látni a testvérét már egészen kicsi korában! Olgi mama próbálta vigasztalni Barnit, hogy
majd éppen eleget fogja látni. Különben is, inkább örülnie kéne annak, hogy
lesz testvére.
De Barni nem akart többet játszani, hanem felkucorodott az ágy sarkára,
és duzzogott.
Aztán megjöttek Anyáék. Anya lerogyott egy székre, nagyon fáradtnak
látszott. Apának igen jó kedve volt. Anyát akarta megtáncoltatni, de őt nem
lehetett, ezért Olgi mamát és aztán Barnit forgatta meg.
– Akarsz látni egy filmet, Barni? – kérdezte Apa.
– Ti moziban voltatok? – csodálkozott el Barni.
Apa és Anya összenéztek és nevettek.
– Igen – mondták egyszerre.
Apa elővett egy DVD-t, betette a lejátszóba, és elindította. Hát ez egy nagyon furcsa film volt. Szürke és fekete foltokat lehetett látni. Barni nézte,
nézte, aztán egyszer csak felkiáltott:
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– Né, az ott olyan, mint egy kéz... Az meg mintha egy arc volna... Na, most
eltűnt. Most meg ott van! Ez... – elpirult hirtelen. – Anya, ez a kistestvérem?
Anya bólintott. Barni azt a filmet nézte, amit Anya hasáról készített a
doktor néni az ekográf nevű készülékkel.
– Né, a lába! Né, ott a másik lába! Né, a feje! És a másik feje...
Barni ijedten nézett Anyára.

– Anya, ennek a babának két feje van?
Anya és Apa hangosan nevettek. Aztán
Barni is elnevette magát.
– Tudtam, tudtam, én tudtam! – kiabálta
fennhangon, és örömében elkezdett rohangálni körbe-körbe a szobában.
– Két testvérem lesz, két testvérem lesz!
Aztán megállt megint a tévé előtt, és figyelmesen
továbbnézte a filmet.
– De Anya, nem lehet, hogy esetleg három baba van?
– Na, még az kéne – mondta Anya.
– Miért, te nem szeretnéd, hogy sok testvérem legyen?
– De igen, Barni, de ezek a babák az én hasamban fognak nagyra nőni.
Éspedig egyszerre! El tudod képzelni, mekkora lesz a hasam két babától is?
Barni óvatosan megsimogatta az Anya hasát.
– Most mit csinálnak?
– Úszkálnak.
– Miért? – kérdezte Barni igencsak meglepődve. – Tett egy medencét a hasadba a doktor néni?
Apa, Anya és Olgi mama megint csak nevettek. Anya közben a hasát fogta.
– A terhes anyukáknak a hasában víz van.
Abban nőnek a babák.
– Mondhatok nekik valamit?
– Persze. Már ismerik a hangodat.
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– Az enyémet? Honnan?
– Ismerik az Apáét, a tiédet, s persze az enyémet. Hallják, amikor beszélgetünk.
– Azt is, amikor veszekszünk?
– Azt is. És azt is, amikor zenét hallgatunk.
Barni ismét odahajolt Anya hasához.
– Sziasztok – suttogta. – Hogy hívják őket? – fordult hirtelen Anyához.
– Még nincs nevük. Azt sem tudjuk, hogy fiúk-e, vagy lányok.
– Én vagyok Barni, a bátyátok – suttogta Barni ismét Anya hasának. Tanuljatok meg jól úszni!
Anya nevetett.
– Nem kell suttogjál. Jobban hallanak, ha hangosan beszélsz.
– De lehet, hogy alszanak, és nem akarom felkölteni őket – suttogott
Barni tovább.
Megsimogatta Anya hasának a jobb oldalát és a bal oldalát, aztán megint
odatette az arcát az Anya hasára. Hallgatózott, de nem hallott semmit. Aztán
egyszer csak egy kis lökést érzett.
– Érezted? – kérdezte Anya.
Barni bólintott.
– Ő is megsimogatott téged. A lábával, de a babáknál az is simogatásnak
számít.
Barni gyorsan Anya hasának a másik feléhez tette a fejét, és ott is suttogni
kezdett.
– Rúgjál meg te is. Gyere, na, rúgjál! Ne félj, nem fog fájni. Nem fogok
rád haragudni...
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Addig beszélt az Anya hasának, amíg onnan is érkezett egy kis rúgás.
Barni ujjongott örömében.
– Látod, Anya, a kistestvéreim értik már, hogy mit mondok. Úszás közben hallgatóznak, és már meg is tanultak magyarul!
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– Itt Apa már nagyobb, és ez a pelenkás az Apa testvére, Bálint.
Nahát, ki képzelte volna, hogy Bálint is volt pelenkás – gondolta Barni.
– Milyen jó nekik – mondta Barni, miközben tovább bámulta a fényképet –, ők ketten vannak.
– Ne búsulj, hamarosan ti hárman lesztek – mondta Olgi mama.

Anya és Apa megint az orvos nénihez indultak. Azért mentek, hogy az
ekográfnak nevezett készülékkel megnézzék, mennyit nőttek a babák Anya
hasában. Mert bizony Anya hasában két baba növekedett!
Barni megint csak szeretett volna menni, de nem lehetett. Apa viszont
megígérte, hogy most is fog filmet hozni DVD-n, és itthon Barni is megnézheti, hogy mekkorára nőttek a testvérei.
Így Barni ismét Olgi mamával maradt itthon. Olgi mama most arról mesélt, hogy milyen volt, amikor Apa megszületaett. Barni sokat gondolkodott
ezen, mert nehéz volt Apát kicsinek elképzelni. Szakáll és bajusz nélkül? Pelenkában, a szőnyegen mászkálni? Hát ez nagyon vicces. Aztán Olgi mama
régi fényképeket vett elő.
– Ez ki?
– Apa.
Barni kuncogott. A képen Apa pelenkában játszott ugyanazzal a teherautóval, ami most a Barnié. Igaz, ma már nagyon öreg a teherautó, és a hat kerekéből csak kettő van meg.
– És ez, ahol ketten vannak?
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Aztán hazaérkezett Anya és Apa. Anya
sírt. Apa lógatta a fejét, és nem hozott filmet a doktor nénitől.
Azt mondta Olgi mamának,
hogy az egyik baba nagyon jól nő, de elveszi
a táplálékot a másiktól. És a másik nem
nő, és nem biztos,
hogy megmarad.
Olgi mama azt mondta, hogy nem kell mindig a
legrosszabbra gondolni, és Anyának sokat kell pihenni és gyümölcsöket enni. Barni odabújt Anyához, és elkezdte simogatni a hasát. Aztán elkezdett suttogni:
– Te melyik vagy? Alszol? Nem alszol,
mert érzem, hogy rugdosódsz. Te az a
baba vagy, aki sokat eszik? Akkor elnevezlek Daginak, jó?
Aztán óvatosan átmászott Anya
hasának a túlsó oldalára, és ott is sugdosódott.
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– Szia. Te vagy az, aki nem kapsz elég ennivalót? Szia, Kicsi! Miért nem
válaszolsz? Alszol? Akkor aludj csak, és nőjél ügyesen.
Barni visszamászott Anya hasának innenső oldalára.
– Akkor tényleg te vagy Dagi! A másik testvérünk olyan gyenge, hogy
csak alszik, és nem tud válaszolni. Te kis buta, miért veszed el Kicsitől az ennivalót? Ha nem kap enni, akkor nem fog megnőni. És nem fog megszületni. És nem lesz kistestvéred. És nekem se lesz, csak egy. És meglátod, te is nagyon szomorú leszel...
Barni abbahagyta a suttogást, Anya megsimogatta a fejét.
– Kicsim, a dagi baba – ahogy te nevezed – nem úgy veszi el az ételt a másiktól, mint ahogy te szoktad az utolsó tésztát az asztalról, amikor csak magadra gondolsz. Te is láttad a múltkori filmen, hogy mindketten a köldökzsinóron keresztül kapják az ennivalót. Egyik baba többet eszik, a másik kevesebbet. Ez van...
Barni kicsit gondolkozott, mert nem egészen értette, hogy mi van. Most
akkor elveszi Dagi az ételt Kicsitől, vagy sem? Majd megint odabújt Anya hasának az innenső oldalához.
– Szia, Dagi, kitaláltam valamit! Nézd meg a Kicsi köldökzsinórját, mert
szerintem összebogozódott, és azért nem kap elég ennivalót. Kérlek szépen, hogy bogozd ki, jó? Ha kibogozod, akkor nagyon ügyes vagy, és miután
megszületsz, nagyon sokszor fogom engedi, hogy játssz a favonatommal, jó?
És mindig adok neked egy kockát az én csoki részemből is. Sőt, két kockát!
Nem tudjuk, mi történhetett akkor Anya hasában. De három hét múlva, amikor Anyáék újból a doktor nénihez mentek, este vidáman jöttek haza.
– Képzeld, Barni, Kicsi utolérte a növésben Dagit! Nincs semmi baj.
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Barni ugrált örömében, aztán odabújt Anya hasának az innenső oldalához.
– Ügyes vagy, Dagi! Én is betartom az ígéretemet. Most kezdem.
És Anyának adott két kockát a csokiadagjából. Anya csodálkozott, de
Barni unszolására megette.
Aztán Barni megint Dagihoz bújt.
– Megkaptad a csokit? Két kockát küldtem, mert megígértem. Az mind
a tied.
Aztán gondolkodott még egy kicsit, és megint Dagihoz hajolt.
– De tudod, azért az volna a jó, ha az egyiket mégis odaadnád Kicsinek!
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