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GALDA GÁBOR ATTILA

A jég alatt

Izland hegyeiben lékhorgászok tanyáznak.
Tüzek gyúlnak a ragyogó felszínen.
Lyukat vágnak, a botokat leeresztik,
a jég alatt még működik a körforgás.
A víz mélyére régi emlékek ikrái ülepednek.
Csoportokban menekülnek a halacskák
a feléjük süllyedő ösztönlénytől.

Tükör

Elzárod a csapot, elhúzod a függönyt.
Lecsapódik a pára, utolsó verítékeid
a csempére zuhannak. Bőröd,
mint a kád, fehér és fényes,
kiszorítod önmagad tömegét.
A lefolyó rácsán fennakadnak
elhagyott fürtjeid. Ujjaiddal valamit
a tükörre firkálsz. Kinyitod az ajtót,
tested köré védelmet tekersz.
A homály elillan, de megmarad
az ujjhegyedről elszökő zsírvonás.
Emlékek tőled, aki még nem látott,
neked, akinek már megszáradt tekintete.

Ereszkedés

Kivágok belőle egy darabkát, ezzel teljes értékű.
Pillantásuk után már ténylegesen az enyém.
Ellenőrzik más emlékét. Ez udvariatlan,
és nem szabadna pénzbe kerülnie.
Lecsökkennek mind a vasfokok,
kísér az őszinte kapaszkodás.
Végtagjaim elengednek.
Még megérkezek.
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L. TAKÁCS BÁLINT

Szakítottunk

Most szeretnék mesélni a kedvenc állatomról, a galandféregről. Taenia 
saginata. Milyen szép név. Úgy hangzik, mintha valami viktoriánus kori 
grófnő neve lenne, nem pedig a galandféreg latinul. Szeretném elme-
sélni, hogyan kezdődött a kapcsolatunk, és hogy jutottunk el idáig.

Ó, Taenia, miért kell elhagynunk egymást?

Minden reggel pokoli hasmenés. Ez lett az ébresztőórám, mióta ösz-
szeköltöztünk a férgemmel. Eleinte olyan szép volt minden. Aztán 
kezdtem megelégelni, hogy nálam lakik, én főzök rá, mindenben tá-
mogatom, mégis annyi fájdalmat okoz nekem. Pedig én vagyok a nő, 
nekem is vannak igényeim, de őt ez nem érdekli, csak eszik, alszik, 
néha átkúszik az egyik szobámból a másikba. Úgy érzem, ez a kapcso-
lat túlságosan egyoldalú. Mintha kihasználná, hogy szeretem. Mintha 
minden problémámat elintézné annyival, hogy „a szerelem már csak 
ilyen: néha kurvára fáj”.

Tanulmányozom a híg székletemben úszkáló fehér, rizsszerű féregpe-
téket. Aztán gyorsan lehúzom a vécét, nehogy a macskám felzabálja 
őket. Nem akarnám, hogy ő is belemenjen egy ilyen bonyolult kap-
csolatba, mint a miénk. 

Négy görcsoldó tabletta a reggeli kávé. Hasogat a fejem, remeg min-
den végtagom. De legalább vékony vagyok.

Ma már nem divat a kövér embereket lekövérezni. De aki vékony, an-
nak nyugodtan szóvá teheted, még akkor is, ha egyáltalán nem kí-
váncsi a véleményedre. A kövérnek viszont nem szólhatsz, mert ki 
tudja, lehet, nem attól kövér, hogy egész nap otthon fekve eszi a 
csokit, hanem pajzsmirigyproblémái vannak, vagy talán cukorbeteg. 

A genetikáról nem is beszélve. Ezért engem sosem gúnyoltak azzal, hogy kövér vagyok. 
Ehelyett, hogy éreztessék velem, nem tartozom közéjük, lesajnáltak. Ezeket a szánakozó 
tekinteteket untam meg. 

Ha most elhanyagolod a tested, az olyan, mintha fiatalon lennél kurva öreg. Először csak 
futni kezdtem a kis víztározó körül, nem messze tőlünk. Amikor elsőre körbeértem, azt 
gondoltam, még tízezer kör, és lefogyok. De nem akartam annyit várni, mert addigra már 
harminc fölött leszek, és akkor hogy tudok pasit találni magamnak? Sokféle ötletnek 
utánanéztem. Szénhidrátszegény diéták, káposztakapszulák, torna… Aztán ráakadtam az 
igazi megoldásra. 

Galandféreg-diéta. Talán a név nem annyira meggyőző, de hallgassatok végig. A lényeg, 
hogy felmész erre az orosz weboldalra, és rendelsz egy tablettát 34 dollár 25 centért.  
A tablettában van egy galandféregpete, amit le kell nyelni. Aztán a gyomrodban kikel egy 
Taenia saginata. Először csak egy néhány milliméteres fejrész, ami a kis horgokkal rá-
tapad a bélfalra, és a bőrén keresztül magába szív minden táplálékot, ami végighalad a 
bélrendszeren. Így elkezd szépen nőni, egyre többet eszik, és te is egyre többet ehetsz, 
annyi csokit nyomhatsz, amennyit akarsz, nincs fölösleges, megterhelő testmozgás, vil-
lámgyorsan szaladnak le rólad a kilók. Egyébként ez egy ősi módszer, már a 16. században 
rájöttek a galandférgek varázslatos képességére. Csak akkor még férges húsból készített 
langyos levest ettek, nem voltak ilyen modern tabletták. Khloé Kardashian is gondolkozott 
a galandféreg-diétán, hogy ő is olyan szép lehessen, mint a testvérei.  

Ahogy látjátok, ez egy fantasztikus és nagyon hatékony módszer, kisebb mellékhatásokkal. 
Na de melyik gyógyszernek nincsenek mellékhatásai, igaz? Csak egy dologgal kell vigyázni. 
Ha túl régóta él benned a féreg, hajlamos felkúszni a bélfalon, és létfontosságú szerveken 
is megkapaszkodhat. Például eljuthat az agyadig, és akkor valószínűleg meghalsz. Ezért 
fontos, hogy egy idő után megszabaduljunk a férgünktől. Ehhez célszerű keresni egy or-
vost, a megfelelő tablettás kezeléssel pár hét alatt kipucolhatjuk a szervezetünket. De én 
nem akarnám, hogy erről bármelyik orvos tudjon. Még ha azt is hazudnám, hogy véletlenül 
fertőződtem meg, akkor sem szeretném, hogy a szép alakom és bámulatos fogyásom ne 
az én érdemem legyen, hanem valami köcsög féregé. Szerencsére erre is van alternatíva.

Szegényebb országokban, ahol gyakori a férgesség, elterjedt egy népi gyógymód. Ehhez 
először koplalnod kell, hogy a féreg ne jusson elég táplálékhoz. Utána a szádban kell tar-
tani egy kis tejet meg mézet, és megvárni, amíg az éhes féreg felkúszik a torkodon, hogy 
ehessen. Ekkor már csak ki kell húznod a szádbon keresztül, és megölheted. Persze, nem 
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szükségesek túl magas szintű orvosi ismeretek ahhoz, hogy rájöjjünk, 
a féreg nem tud, és nem is akar csak úgy felkúszni a torkodon.

De mi a helyzet az ánusszal? Ha a Taenia feje már a végbeledben 
van, könnyen el tud jutni a végbélnyílásig, csak egy kis ösztönzés kell 
neki. Ha az éhes féreg megérzi, hogy a segged mézes-tejes bevo-
natot kapott, szép lassan odakúszik, kidugja a fejét, és már csak meg 
kell ölnöd. 

A megváltásig azonban sokat kellett szenvednem. Kálváriám, amit 
Taenia okozott, végtelennek tűnt. De csöndben tűrtem. Minden kap-
csolatban vannak hullámvölgyek. Ez a sorsom. Ez a keresztem. A stig-
mám. Minden este, alvás előtt gondosan bekentem a megfelelő helyet 
a tejes-mézes keverékkel, és egy kalapáccsal a párnám alatt vártam 
a pillanatot.

Aztán egy reggel arra ébredek, hogy valami mocorog a végbélnyílá-
somnál, mintha apró karmok kapirgálnák a záróizmaimat. Oldalamra 
fordulok, felhúzom a térdeimet a mellkasomhoz, és nyomni kezdek. 
Néha hátrapillantok, és figyelem, ahogy a kis fehér fej lassan előbukik 
belőlem. Olyasmi látvány, mintha az Alien-filmek japán pornóverzióját 
nézném, ahol a xenomorfok már nem az emberek mellkasából törnek 
elő, hanem a seggükből. 

A horgos fej zavartan forgolódik, mint aki most jött rá, hogy csapdá-
ba esett. Szívókorongjaival a lelkembe lát. Nagyon nem akarja, hogy 
kirakjam a házamból. Ha tudna beszélni, most a csillagokat is leha-
zudná nekem, csak kapjon még egy esélyt. Tipikus pasi.

Olyan erősen csapom fejbe a kalapáccsal, ahogy csak tudom. Genny-
színű folyadék fröccsen az ágyamra. A biztonság kedvéért még két-
szer lecsapok rá. Aztán szétteszem a lábam, és elkezdem kihúzni ma-
gamból a hosszú, vékony, sikamlós testét. Nem pont így képzeltem el 
az análszexet, az biztos. Majdnem egy méternyi, néhány centis ízekből 
álló szalagot húzok elő, aminek szép tojáshéjszínét csak a barnás-
vöröses testnedveim piszkítják be.

Rohanok a vécére, hogy kiürítsem magamból a belém szakadt féregízeket. Tudtad, hogy 
a galandférgek testének nagy része bébi galandférgekből áll, amik a szülőkhöz kapcso-
lódnak? Egy szörnyetegnek érzem magam, amiért csak így kiszarom a gyerekeinket.

Ahogy lehúzom a vécét, megkönnyebbülést és felszabadultságot érzek. Végre túl vagyok 
rajta. Végre szabad és önálló vagyok. Végre azt teszek, amit akarok. Azt hiszem, ez a kap-
csolat többet vett el belőlem, mint amennyit adott, már ki kellett lépnem belőle. 

Aztán ahogy megetetem a cicámat, enyhe bűntudat fog el. A szobámba érve erősödik 
bennem a rossz érzés. Nézem a foltot, ami Taeniából maradt. Azt hiszem, megtanultam 
az élettől, hogy minden sikerhez galandféreg-belsőségek ragadnak. 

Csinálok egy képet magamról, az új emberről, akivé lettem. Nézem a szép, fehér bőröm,  
a vörös ajkaim, a vékony csípőm, a lapos hasam, a formás lábaimat. Végre egyszer az élet-
ben elégedett vagyok magammal. És boldog vagyok. 

Ó, Taenia, bárcsak láthatnád!
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Kannibáltechno 
Ruggero Deodatónak és a mocsári teknősöknek

Első nap

El fogjuk készíteni az évszázad legjobb kannibálfilmjét. Le kell számol-
ni a 20. századi kannibál-mocskokkal. Persze régebben is próbáltak a 
műfajba társadalomkritikát erőltetni, de nem vették észre a lényeget. 
Minden kannibálfilm természetfilm is egyben. Gyönyörű esőerdőkkel, 
egzotikus állatokkal meg egzotikus meztelen nőkkel. És minden ter-
mészetfilm lényege, hogy óvjuk a környezetünket. 

Úgyhogy amikor a film elkészül, a bevételből szélerőműveket fognak 
telepíteni az esőerdőkbe. Ez egy olyan környezetvédelmi projekt, ami 
többé teszi a kész művet egy közönséges horrornál. Itt a mondani-
való a lényeg. És az őslakosok sztereotipikus vademberként való áb-
rázolása nagyon nem etikus. Ők is éreznek. Pont, mint az állatok. Az 
állatok lelke csak annyiban különbözik a miénktől, hogy azt hisszük, 
a miénk fontosabb.

Az egész stábot szívesen látták a helyiek. Itt fogunk élni közöttük. 
Együtt forgatunk, és együtt védjük meg a Földet. Szerintem óriási si-
kere lesz. Tudtad, hogy a Cannibal Holocaust Japánban a legnagyobb 
bevételt hozó film az E.T. után?

Ha minden jól megy, egy hónap múlva készen vagyunk.

Harmadik nap

Csodás az összhang. Ezek a törzslakók jobb statiszták, mint odaát 
Európában. Itt azt csinálják, amit mondok nekik. Nem kell százszor 
felvennünk egy jelenetet, mert valaki elröhögi magát, vagy belenéz a 
kamerába. Értik a dolgukat.

Van egy forgatási kellékünk, a Síp. Ha egyszer fújok bele, elkezdjük 
a jelenetet. Ha kétszer, akkor leállunk. Vannak, akik szerint ez olyan, 
mintha kutyákat irányítanék, de elmagyarázom nekik, hogy a Síp a mi 
univerzális nyelvünk.

Ötödik nap

Két őslakos kihúz a vízből egy ritka mocsári teknőst. Megtiltjuk nekik, hogy hozzáérjenek. 
A tolmácsunk megpróbálja nekik elmagyarázni, ez egy veszélyeztetett faj. Ki akarna meg-
enni egy kihalófélben lévő állatot? Azt mondják, aki éhes. Hozatunk nekik élelmiszert egy 
hajóval. Megmentjük a teknőst. Megmondtam: ez a kannibálfilmek új generációja.

Nyolcadik nap

Felvesszük az egyik kedvenc jelenetemet. Koponya szemgödréből előmászik egy ama-
zonasi óriás százlábú. A második felvételnél a főszereplő véletlenül túl közel nyúl a gipsz-
koponyához, és a százlábú megharapja. E faj harapása az egyik legerősebb fájdalom, amit 
ember érezhet. De azt mondják, nem halálos. Kivéve, ha allergiás vagy rá. Úgy tűnik, ez a 
színész allergiás. Rohama van, rángatózik a földön, habzik a szája. A helyiek szerint, ha 
nem jön segítség, egy órán belül megfullad. Van velünk egy mentőscsapat, helikoptert 
kell hívni, visszaszállítani a színészünket Európába.

Visszamegyünk az őslakosok táborához. A mentőhelikopter lesodorja pár kunyhó tete-
jét. Ez egy veszteséges nap.

Tizedik nap

Vihar van. És ha egy esőerdőben esik, akkor nagyon esik. El kell napolni a mai forgatást, 
egész nap a táborban maradunk. A tető nélküli kunyhók teljesen beáznak, ezért az ős-
lakosok be akarnak jönni a mi lakókocsinkba. Mi itt nyugaton tiszteletben tartjuk a privát 
szférát, és ehhez nekik is alkalmazkodniuk kell. Nem hiszem, hogy annyira zavarja őket az 
eső, végül is hozzá vannak már szokva.

Este az egyik színésznőnk eltűnt. Órákon át kerestük az esőben, mire kiderült, hogy 
végig a helyi sámán sátrában volt. Azt mondta, részt vett egy lélektisztító szertartáson, 
ami során megvilágosult, most már tisztán látja a helyét a világban, jobb emberré vált, 
 fizetésemelést kér, vagy hazamegy. Azt mondom, ha ezt megteszi, megetetem az aligá-
torokkal. Azt mondja, fel fog rakni egy posztot arról, hogy szexuálisan zaklattam. Meg-
kapja a fizetésemelést.
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Tizenkettedik nap

A producerekkel úgy állapodunk meg, a szélerőműveket már a forgatás alatt telepítjük. 
Csak nem sikerült még egyeztetnünk a helyiekkel, pontosan hova. Ki kéne vágni néhány 
fát, és akkor lenne helyünk. De ezt mégsem tehetjük, igaz? Az egész problémát megol-
daná, ha a Törzs területére lehetne telepíteni őket. Nem azt mondom, hogy döntsük ki a 
házaikat. Kegyetlenség lenne. De nem hiszem el, hogy a kunyhóik előtt ennyire zavarja 
őket egy retkes oszlop. Azt mondják, szent földbe nem lehet csak úgy szélmalmokat épí-
teni. Lehet, hogy a fordítónk értette félre az egészet.

Nem fogják fel, hogy ez jó nekik; mit tudnak ezek a megújuló energiaforrásokról? Vé-
gül arra a közös megegyezésre jutunk, hogy oda építkezünk, ahova akarunk. Elszórjuk az 
oszlopokat a tábor területén. Egy-két romosabb kunyhót feláldozunk.

Tizenötödik nap

Az egyik őslakos felemleget a tolmácsunknak egy régi törzsi közmondást: Az emberek 
újak, de a szaruk a régi.

A forgatás után felhívom a sebesült színészt. Közli velem, hogy amputálni kellett a kar-
ját, és perelni fog.

Tizenhetedik nap

A főszereplő nő reggel azzal fogad, az egyik őslakos rá akart mászni az éjjel, és ha nem 
kezdek valamit a helyzettel, le fog lépni. Bár nem hiszem, hogy igazat mondott, hirtelen 
úgy tűnik, az egész stábnak elege van a szakadó esőből, a sárból, a párából, a bogarakból. 
Úgy döntünk, este kiköltözünk a faluból, és megszállunk egy hotelban, ötszáz kilométerrel 
arrébb. Így a forgatás is csúszni fog, a büdzsé is nagyobb lesz.

Megbeszélést tartunk az aznapi jelenetek előtt, ahol megkérjük a törzset, tegyenek róla, 
hogy ilyen ne forduljon elő még egyszer.

Mire visszaérünk a forgatásról, az őslakost, akit megvádoltunk, karóba húzva felállították 
az egyik szélmalom tövében, pont a tábor közepére. A többiek csak később érnek oda, 
azt hiszik, ez a forgatás része. Csinálunk róla néhány felvételt, a nézők nem fogják elhinni, 
mennyire élethű. Tökéletes. Pont a száján jön ki a karó.

A többiek elhagyják a szigetet. Én úgy döntök, itt maradok. Ezek az őslakosok sokkal 
fegyelmezettebbek, mint mi. Mindig is olyanokkal akartam együtt dolgozni, akiket irányí-
tani lehet egy síppal. 

Huszadik nap

Elfogyott a pénzünk. Így, hogy a teljes stábot repülővel kell utaztatni, folyamatosan nőttek 
a kiadásaink. Minden eddiginél nagyobb vihar van. Majdnem az összes forgatási kellé-
künket elmossa az eső.

Jelzálog kerül a kocsimra, a házamra és az előző filmem bevételére. Felkerül egy vi-
deóesszé az internetre, a címe: Kannibálterror, avagy a 21. század legnagyobb bukása.  
A kommentelők kételkednek abban, hogy ez a film valaha is kész lesz. Sokak szerint  valami 
ősi átok ül a forgatáson. Én nem hiszek az ilyenekben.

Huszonharmadik nap

Reggel stroke-ot kapok. Biztos a sok stressztől, vagy mert megcsípett valami szúnyog, 
ami halálos betegséget terjeszt. Inkább nem értesítem a stábot, nehogy a kórházi keze-
lésemet is kiszámlázzák. A steadycam-operatőrünk tegnap úgyis eltörte a lábát, mikor 
átesett egy indán, úgyhogy forgatási szünetet rendelek el, és a helyiekre bízom magam.

Ahogy fekszem a földön a sámán kunyhójában, halálközeli élményem van. A tető robot-
keze hot-doggal kínál, és én majdnem elfogadom. Aztán megnyílik a tér, ezerszínű hat-
vannégyszög int felém. Felemelkedem hozzá, telepatikus úton közli velem, hogy ő isten. 
Beszélgetek egy kicsit vele, és rádöbbenek, hogy én is isten vagyok. Visszajövök a halálból.

Ahogy végre kitisztul a fejem, még közelebb érzem magamhoz ezt a primitív törzset. 
Csinálnunk kéne velük majd még egy filmet. És még több szélerőművet telepíteni.

Huszonötödik nap

Szerintem az őslakosok már istenként tekintenek rám. Nem tudom, hogy a sípom vagy a 
kisugárzásom miatt. A szemembe se mernek nézni. Reggelre fura szimbólumot festettek 
a lakókocsimra. Fejjel lefelé fordított háromszög, benne egy szem. A tolmácsunk szerint 
ez nagyon rossz ómen. Végig sem hallgatom inkább. Szerintem csak ezzel fejezik ki a tisz-
teletüket. Nem kellenek ide az előítéletek.

Huszonnyolcadik nap

Megint vihar van. Az egyik szélerőmű kidől, és a sámán kunyhójára esik. Sajnos a sámán 
nem éli túl. A helyiek teljesen elvesztik a fejüket. Rám gyújtják a lakókocsimat, még jó, 
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hogy el tudok futni. Aztán a vízparton elkapnak, és egy fából készült ketrecbe zárnak.  
Azt mondják, átok ül rajtuk, és ezt az átkot mi, én és a stábunk szabadítottuk rájuk. 

Kezdtem kicsit aggódni, hogy ezek tényleg képesek feláldozni és megölni. De volt már 
ennél rosszabb forgatási napunk is, szóval csak türelmesen megvárom, amíg a stáb ideér 
hozzám. Nem is baj, hogy kevesen vannak. Csak bele kell fújniuk kettőt a sípba, és min-
den rendben lesz.

Harmincadik nap

A szélerőművek három lapátjához egy-egy hullát kötöttek. Ott forog a Rendező, a Színész-
nő, a Producer, meg a többiek. Az egész stáb fent termeli a megújuló energiát.

A kiérkező természetvédők, kutatók, szakértők és szponzorok képeket csináltak. Művé-
szi képek születnek: megcsonkított hullákkal forgó szélkerekek, ez a civilizáció hanyatlása 
egyetlen képben.

Az elkészült felvételekből össze lehet vágni egy kész művet. A filmszakértők szerint 
minden bizonnyal ez lesz a 21. század legjobb kannibálfilmje.

NAGY IZABELLA

„nálad”

Megérkeztél, parkettás szobában vártalak.
Nem tudtad, csak én, hogy
megszokott, hosszú ölelésünkkor oxytocin termelődik,
többé nem szerotonin.
Szamovárról beszéltél és kristálycsillárokról,
vagy valami orosz irodalmi helyszínről, lélekrobbanásról,
vérvörös szemekkel a tegnapi bulitól,
én meg arra vártam, hogy végre
elköszönhessek.

Kleist mennybemenetele

A tó partján történt
Kerek, tiszta volt, mint az ezüst
Belecsobbanhattunk volna, akár
Találtam egy lányt, vele terveztem.

A pisztolyom új, benne két golyó
Kezem remeg. De írni muszáj
lepedőnyi íveket tele
Még mindig harcolok.

Ködös idő volt, egészen melankolikus
Bóklásztam, megváltani magam késő
pisztolyom rég elsült, semmi sem úgy
alakult, ahogy elterveztem.



1918

Í r á s f l e s s e kN a g y  I z a b e l l a

Ópium 
Csáth Gézának

Sárga kanapé tükrözi vissza
a reggeli gyomortartalom keserűjét
szűk paletták mögött lesve ki
az új nap fénytelen hideg acélosan tiszta.
Zsibbadt a tagom nem mozdul semmi
ha nem volna a fiolában
valamennyi remény
kopott bőrtáskám alján csontjaim zörögnek
meleg ölekről fantáziálva
elhagyott tenger szoros kavicsos partján.
Tudom hogy vannak helyek
ahol a mákostészta nem elfogadott ebéd
de én hű vagyok hozzád
buja kert és hős zsivány.
Sorolhatnám míg lenne elég idő
de újra egymagamban nézem
tükörképemet így hívva elő
a reggelt a sárga kanapé kopott bőrhuzatán.

SÁRDI KRISZTINA

Ládamese

Már hetek óta magányosan álldogált, vagy inkább üldögélt a terem 
bejáratánál, megszokott kuckójában. A muzeológusok néha jöttek és 
körbenéztek, rá is vetettek egy pillantást, de megszokott társasága, 
Jucika és Máli, a kedves teremőr-nénik régóta nem ültek le mellé a 
székükre. Nem volt teljesen új neki a helyzet, hiszen tavasszal már 
átélte ugyanezt, de akkor úgy hallotta, ez csak már hónapra szól, az-
tán minden visszatér a régi kerékvágásba. És egy idő után — ami az 
ő többszáz éves ládakorában már szinte pillanatnak tűnt — vissza is 
tértek a látogatók.

Azt nem pontosan értette, miért tűnt el megint mindenki, de alap-
vetően elég jól érezte magát vendégek hiányában is. A legjobban azt 
élvezte, ahogy a visszhang visszaverődött a terem falairól, amikor vas-
pántjait mozgatta, illetve próbálta kitalálni, milyen turpissággal tudná 
felhívni magára annak a kedves lánynak a figyelmét, aki a nagy elcsen-
desedés előtt többször tanulmányozta a mintáit. De azért hiányoztak 
neki a látogatók — főleg a gyerekek. Nagyon szerette őket, még akkor 
is, ha csoportosan jöttek, és zsibongásukkal megzavarták nyugalmát. 
Viszont annyira rá tudtak csodálkozni, amennyire a felnőttek sosem. 
Főleg, amikor a tárlatvezető óvatosan felnyitotta, és meglátták milyen 
hatalmas a belseje, és rájöttek, ők maguk is beleférnének. Ilyenkor 
sajnálta, hogy nem tud beszélni, mert olyan szívesen elmesélte volna 
nekik ő maga, mennyi-mennyi csodás holmit tároltak benne. 

Beszélt volna a sok, színes szőttesről, az arannyal-ezüsttel gazda-
gított kelmékről, selyemről, muszlinról, varázslatos csipkékről, hímzett 
fűzőkről, kék és burgundivörös bársony felöltőkről, arról a sok-sok 
mindenről, amit a szobalányok és komornák belepakoltak. Azt is 
 elmondta volna nekik, mennyire nem szeretett lovaskocsin utazni („az 
a rettenetes rázkódás”), és milyen élmény volt, amikor megismerke-
dett a vonatozással. Mesélt volna az ismerős és ismeretlen tájakról, 
amelyeket látott, a kastélyokról és szobákról, no meg azon ritka alkal-
makról, amikor koronás főkkel vagy híres művészekkel találkozott.  
A tárlatvezetők persze néhány történetét megosztották a gyerekekkel, 
de az mégsem volt ugyanaz.
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Unalmas óráiban saját magát is az emlékeivel szórakoztatta („nehogy elfelejtsem őket”), 
egészen addig, amíg egyik nap kesztyűs ismeretlenek jöttek, akik alaposan körbejárták, 
óvatosan leporolgatták, megvizsgálták a zsanérjait, nézték, hol kopott le róla a festék — 
majd egyszer csak még többen lettek, nagyon óvatosan felemelték, rátették egy érdekes 
kicsi kocsira, és elszállították helyéről.

A múzeum számára eddig ismeretlen szárnyába vitték, ahol betolták valami furcsa szer-
kezetbe — mint később a beszélgetésekből megtudta: liftbe —, majd megérkezett egy má-
sik terembe, ahol több ismerős is várta. Eleinte egészen morcos volt — mint egy morgós 
nagypapa —, hogy az ő korában kiteszik egy ilyen veszélyes útnak, és még a megszokott 
délutáni szundikálása sem lehet ugyanolyan, mert ebben az alagsori teremben nem süt 
rá a nap, de aztán rekamié hölgy és szekreter úr felvilágosították, hogy itt nagyon jó dolga 
lesz bizonyos restaurátoroknak köszönhetően. Valóban az is volt. Mire több hét elteltével 
elkészültnek nyilvánították, sokkal frissebbnek és szebbnek érezte magát: „százötven évet 
simán letagadhatnék” — dicsekedett a többieknek. Aztán újabb meglepetés érte.

Egyik nap arra ébredt a sziesztájából, hogy megint érte jöttek. Ráadásul ott volt köztük 
a lány is, aki a nagy elcsendesedés előtt annyit nézegette. Sőt, azt is észrevette, hogy az 
ő szavára mintha még óvatosabban bánnának vele. Ismét kocsira rakták — de most ke-
vésbé zötykölődősre, aztán újra betolták abba a liftbe. Már éppen azon morfondírozott, 
milyen jó lesz végre a megszokott kuckójában kinyújtóztatni az új zsanérjait, ám kinyílt az 
ajtó, és a múzeum számára ismeretlen részében találta magát.

A nagy, oszlopcsarnokkal kerített, fényárban úszó terem közepén egy üres emelvény 
állt. Boldogan nézelődött, mert az egészet rémesen izgalmasnak találta, de igazából nem 
tudta mire vélni. Azt meg pláne nem, amikor a lány utasítására egyszer csak felemelték, 
és az emelvényre rakták. Onnan belátta az egész teret, sőt a nyitott ajtón keresztül ellá-
tott egészen a múzeum bejáratáig. Ebben a pillanatban vette észre, hogy nincs egyedül.  
A terem teli volt az ismerőseivel: korábbi gazdáinak festményeivel, kedvenc karosszék 
kisasszonyaival és a pamlag hölgyekkel, de még a vázadívákat is felfedezte az egyik sa-
rokban. Mintha életre keltek volna kalandjai, barátai, az egész élete. Akkor már kezdte 
sejteni. 

Aztán másnap visszatértek a látogatók is. Az egyik kezében észrevett egy füzetecskét, 
amelyre a következő volt írva: Ládamesék — A Szépművészeti Múzeum új időszaki tárlata. 
Szíve akkorát nyikordult örömében, hogy az egész épület belezengett.

Valahol Libanonban, 1907 környékén

Samira tizennyolc éve minden hajlékonyságát latba vetve próbálta 
térdét az orrához húzni. Hosszú fehér ruhájában, feltűzött hajával, 
barna bőrével csodálatos jelenség volt… még akkor is, ha a koncent-
rálástól méregzöld szemeivel elképesztően bandzsított, és még a 
nyelvét is kidugta. Időről időre lenézett a földre tett papírlapra. Ilyen-
kor persze mindig elkezdett dőlni, úgyhogy letette a lábát, és újra-
kezdte. A balett gyakorlatot — amely merőben eltért az általa ismert, 
hagyományos táncmozdulatoktól — a nagynénjétől kapott francia ké-
pes újságban látta. A fekete-fehér fotó a párizsi Garnier Opera prima-
balerináját ábrázolta. Leila látta is őt táncolni — mesélte legutóbb, 
amikor meglátogatta őket. Ő volt a példaképe, az édesanyja húga. 
Leila elért mindent, amiről egy afqai lány csak álmodhatott. Ahhoz 
adták, akit választott, világot láthatott: Athéntól Isztambulon át Lon-
donig bejárta szerte Európát, Párizsban élt és öt év alatt csak egy 
gyermeket szült, míg régi barátnői legalább négyet. Leila kereskedő 
férjével néha meglátogatta családját, és olyankor unokahúgait annyi 
kinccsel halmozta el, amennyit csak elbírtak hegynek fel a szamaraik. 
Ezeknek egy része persze rejtett ajándék volt: népszerű lányregények, 
harisnyák, egy-egy gyönyörű csipke fehérnemű. A képes újságokat, 
ruhaanyagokat, ékszereket a nagycsalád szeme előtt is át lehetett 
adni, ám a kincseket nagynénje csak a hátsó szobákban, a nők lak-
részén, miután a ház népe aludni tért, vette elő utazótáskájából.  
A szemükben Leila testesítette meg a szabadságot és a modernséget. 
Városban élt, szép volt, gazdag, megtanult hibátlanul írni és olvasni, 
a franciát akcentus nélkül beszélte és fényűző estélyeket adott ba-
rátainak. Színházba járt és látott már mozgóképet.

Samira azért gyakorolt éjt nappallá téve, hogy a két nap múlva ese-
dékes rituálén vele is megtörténjen az a csoda, ami Leilával. Hogy az 
ősöreg cédrusnál, Adonisz ünnepén felfigyeljen rá az, aki neki van 
szánva. Afqában és a környező településeken ugyanis hagyomány 
volt, hogy évente egyszer azok a családok, akiknek egy lánya be-
töltötte tizennyolcadik életévét, Adonisz ünnepén elzarándokoltak a 
nagy cédrusokhoz, a folyó forrásához, hogy áldást kérjenek a fiatal 
nő életére és jövendő házasságára. A lány ráadásul ezen az egyetlen 
különleges napon és éjjelen maga választhatta ki a férjét. Úgy tartot-
ták ugyanis, hogy akik ott, a cédrusok alatt esnek szerelembe, azokat
valóban egymásnak teremtette Allah. A családoknak pedig el kellett 
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fogadni a lány választását lett légyen szegény, gazdag, libanoni vagy idegen a férfi. Már-
pedig a cédrusok lábához rengetegen ellátogattak erre az ünnepre. Utazók, kereskedők, 
tudósok és kalandorok, fiatalok, idősek és középkorúak, mindenféle nemzetségből, cso-
portosan vagy egyedül, és voltak persze helyiek is szép számmal. Volt, aki már napokkal 
korábban sátort vert a fák körül, de olyan is, aki éppen csak a táncra volt kíváncsi és indult 
is tovább.  Hiszen a zarándoklat fénypontja az ünnepi dabké volt, amelyet kivételesen csak 
lányok táncoltak, körben a cédrusok körül. Hónapokig gyakorolták a lépéseket, a kézmoz-
dulatokat, ren geteget veszekedtek azon, hogy milyen sorrendben álljanak, nem beszélve 
azokról a finomnak nem mindig nevezhető női praktikákról, amelyeket bevettetek, hogy 
valamelyik vándornak megakadjon a szeme rajtuk. Ha ez megtörtént, és ők maguk is böl-
csen választottak, akkor Leila élete az övék lett.

Samira erre vágyott. Valahányszor elmerengett a kedvenc, kardamommal meghintett 
kávéja felett, mindig a magazinokban és a regényekben leírt városok, utcák, terek, hidak 
jelentek meg a szeme előtt. Egy világ, ahol férje sokadik feleségként nem kell elfátyoloz-
nia az arcát, hordhat selyemharisnyát, ahol csapból jön a víz és léteznek balerinák. Persze 
sokféle történetet hallott és látott már az ünnepről, és tudta, hogy van, aki akkor boldog, 
ha maradhat. Nővére, Nour egyik barátnőjét például nem akarták hozzáadni szerelméhez, 
mivel a fiú családjának nem volt elég kecskéje, se pénze. Ám a fiatalok kijátszották a lány 
szüleit, Rami elzarándokolt a cédrusokhoz, és ott kérte meg a lány kezét. Nem mondhat-
tak neki nemet.

Ám Samirának nem volt helybéli szerelme. Édesapja viszont már kinézett neki a szom-
széd városból egy kereskedőt, akivel úgy gondolta, jó üzletet tud kötni. Már találkozott is 
Ibrahimmal. A férfi harminc éves lehetett, elég jóképű volt, noha kicsit kopaszodott, kö-
högött, legalább nem volt pocakos és megígérte, hogy Samira mellé nem vesz másik fe-
leséget. A barátnői szerint igazán szerencsésnek mondhatta magát. De neki ez nem volt 
elég. Többre vágyott. És úgy is érezte, a cédrusoknál rátalál majd az igaz szerelem. Úgy-
hogy, amikor nem az ünnepi vacsora mezzéinek elkészítésében segített testvéreinek és 
édesanyjának, akkor folyamatosan gyakorolt, illetve varrt. Tudniillik Leila hozott neki egy 
gyönyörű gránátalma-színű kelmét, amit még nem használt fel. Az volt a kedvenc gyü-
mölcse, azért ilyet választott neki Leila. Szerette az ízét, hogy édes, kicsit mégis fanyar, és 
szimbolikáját is, hogy az egyszerű burok sok kis titkot rejt. Sokáig őrizte az anyagot, míg 
az elmúlt napokban egy hirtelen jött ötlettől vezérelve elkezdte belevarrni fehér ruhájába. 
Most próbálgatta, vajon látható-e a színes réteg a fehér mellett. 

„Aki észreveszi a ruhám színét, és meg is tudja mondani, mire hasonlít, azt valóban nekem 
szánták” — gondolta magában, miután végre megbizonyosodott arról, hogy a különleges 
bélés valóban látszik. Édesanyja ebben a pillanatban szólította. Letette a lábát, összehúzta 
derekán a tunikát, övébe rejtette a balerina képét, és bement a házba.

PÁLHÁZY HENRIETT

Molli 

Beszarás mi történt velem. Ismered azt a csajt? A Mollit?  Ilyen hosz-
szú  szőke haja van, a szemét meg mindig macskásra festi. Eléggé 
bejön. Ő volt az, aki elől táncolt a múltkor. Tudod, aki egy ideig csak 
lötyögött, mint a barátnői, aztán jól beindult. Aki azt üvöltözte, hogy 
„te jó ég, ez olyan, mintha orgazmusom lenne, orgazmusom vaaaa-
an” és egyszer csak elhányta magát. Aztán csak röhögött és táncolt 
tovább. Nem emlékszel? Ott táncolt a Janka előtt. A Janka azt hitte 
rá akar mászni. Ez a sztori nincs meg? Iszonyat készen volt a csaj és 
elkezdte simogatni a Jankát, tánc közben. A Janka meg megkérdezte 
egy ponton hogy ‘figyi, te mi a faszt csinálsz?’ A Molli meg csak azt 
felelte, hogy ‘semmi… semmi, nyugi… nem akarok tőled semmit…egy-
általán nem tetszel… tudom, hogy azt hiszed, de nem… ne haragudj… 
tényleg… viszont ez a pulóver… hú…ez elképesztő.. annyira …puha.. kúr-
vajó… simogathatom még egy kicsit?’ Teljesen eszelős. Kurvajó csaj.

Na, hát, összefutottam vele a múltkor véletlen az utcán. Mikor 
meglátott odasétált és nagyon határozottan megállt velem szem-
ben. Meglepett, hogy egyáltalán észrevesz, mert max messzi köszö-
nő viszonyban vagyunk. Mondom helló. Erre odahajol, nagyon közel, 
megsimogatja az arcom, elmosolyodik, és tovább megy. Mi-a-fasz, 
mondom magamban. Váó. Alig hittem el. Tetszem neki, vágod? És ezt 
nyíltan a tudtomra adta. Teljesen kattantnak tűnik. Kicsit amúgy olyan, 
mintha mindig be lenne állva. Elképesztően tetszik. Szerintem még 
soha nem történt velem ilyen. 

Nyilván, azonnal ráírtam, amint hazaértem. De a kis szemét nem vá-
laszolt napokig, haha. Én meg vele álmodtam kábé. Elég nagy spíler-
nek tűnik. Azért meg is ijeszt, hogy ilyen hatással van rám. Bármerre 
megyek azt várom, hogy ő forduljon be valamelyik sarkon. Valszeg 
nagyon durván zavarba jönnék. Már úgy várom ezt a zavart, te jó is-
ten. Na mindegy, végül csak válaszolt, és sikerült kicsikarni belőle 
egy találkozót. 
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Kicsit nyilván utánajártam azért ennek a lánynak, még mielőtt találkozunk. Elég vicces, 
hogy  mindenki vágja. Furábbnál furább sztorik keringenek róla. De tudod, minél furábbak 
a sztorik, ő annál jobban tetszik… Szóval Uzsi azt mesélte, hogy ez a lány nagyon súlyos 
benarkózva. Mondjuk ki nem az? Uzsi szerint a múltkor megjelent egy hábén, és mikor 
reggel kilenckor már mindenki aludt, ő egy szál melltartóban állt a szoba közepén, és még 
mindig verette. Hiába szóltak neki kedvesen, hogy most már vége, vagy próbálták kikap-
csolni a zenét, ő folyton visszakapcsolta és hangosan énekelt. Bazdmeg. Aztán szépen 
mindenki elszállingózott aludni az egyik szobába, egyedül hagyták. Úgyhogy, csak még 
hangosabban rikácsolt, egy ponton pedig benyitott oda, ahol aludni próbáltak az embe-
rek, és rájuk üvöltött, hogy kibaszott uncsik vagytok, majd kiviharzott, és becsapta maga 
mögött az ajtót, és visszament tombolni. A házigazdának ekkor lett elege, fogta, kirán-
cigálta a Mollit a szobából, kipenderítette a lépcsőházba, ahogy volt, majdnem meztele-
nül, utánahajította a cuccait és kizárta. Hát, elég necces ez a sztori. De mégis valamiért 
iszonyúan tetszik. Van valami izgalmas ebben az erőszakosságban. Para. De ez még nem 
minden rögtön jött szembe a következő sztori. Jó, igaziból, halál para, amit nyomat. De 
egyre jobban érdekel, mi ez a káosz. Hogy fura, hogy ez nekem ennyire bejön? Nem tu-
dom. Mindenki fura. Szóval a Simonka mesélt, előfordul, hogy Molli istenesen bebaszik, 
és elmegy idegen faszikkal furikázni. Állítólag a múltkor is valami haverja kaparta őt ösz-
sze a Vágóhídnál, ahová nem teljesen tiszta, hogy hogyan került. A Simonka szerint úgy, 
hogy reggel nyolckor seggkészen, a Kakasban összeszedett valami csávót, aki azt ígérte 
hazaviszi. A hülyegyerek meg beszállt az autójába. Amikor észrevette, hogy nagyon nem 
haza fele mennek, meg hogy a csávó kezei végigtaperolják a combjai, ahogy megálltak 
egy pirosnál, kinyitotta az ajtót, és elkezdett üvöltözni a járókelőknek segítségért. Erre  
a faszi befogta a száját és visszaráncigálta. A Molli állítólag szétharapta az ujjait. Ezért 
a csávó üvöltve  kibaszta az kocsiból. Valami nénitől szerzett egy telefont, és felhív-
ta az első haverját akinek eszébe jutott a száma. Ja basszus, elég kemény. Alapvetően 
elég lehozós. Csak az a baj, hogy ezek a sztorik pont hogy nem lehoznak róla. Hanem 
csak még jobban rápörgetnek. Egy pillanatig sincs az, hogy megrémisztenek, csak az 
eszemmel tudom, hogy meg kellene, hogy rémisszenek. Az egyetlen ami igazán megijeszt,  
az az, hogy még nem is ismerem de már rajongok érte. Az a helyzet, hogy nagyon durván. 

Nagyon durván akarom őt látni, tudod?
Hű. Hát ez igen intenzív volt. Főleg ahhoz képest, hogy el sem akart jönni, valami kurva 

nagy seb van az orra alatt. De aztán sikerült rádumálni. Hát, tényleg kibaszott nagy az a 
seb, és kurvára nyilvánvaló, hogy nem a papírzsepi dörzsölte ki. De majd elmondom. Elég 
vicces, szerintem. 

Szóval összefutottunk a Móriczon, megittunk pár sört, dumizgattunk. Iszonyat zavarban 
voltam végig, összevissza beszéltem a fasz se tudja miről, alig tudtam figyelni arra amit 
ő mond. Kicsit berúgott. Nagyon tetszenek a berúgott mozdulatai. Mindenkivel kokettál, 
de úgy, hogy közben észre sem veszi. Rohadt jó figyelni az ő létezését. Már zárt a hely, el 

kellett indulnunk. Ilyet szól, ‘na jó, én most hazamegyek, ha csak nincs valami jobb aján-
latod.’ Erre lekaptam és megkérdeztem, nincs-e kedve följönni hozzám, van nálam egy 
csomó gomba. Ha netán volna kedve ilyesmihez. Már hogy ne lett volna. Felrohantunk, 
megettük. Ott ültünk a konyhában és vadul cigiztünk, én még mindig fostam a szót. Ő na-
gyon hamar nagyon bekészült. Odaállt az ablakba levegőzni. Ott megint lekaptam. Nagyon 
fincsi ez a lány, te. Nagyon. De kábé végig vihogott, és berángatott a szobába táncolni. 
Kurvajó volt. Tényleg. Nyilván az lett a vége hogy ott lihegtünk egymáson összegabalyod-
va a kanapén. Kicsit volt ez-az kézzel meg szájjal. Nagyon jó vele. Annak ellenére is, hogy 
megint előjött a parám. Amúgy erről nem sokan tudnak. Csak te kb. Meg most már ő is. 
Kibaszottul gyűlölöm magam ilyenkor. De próbáltam nem törődni vele. Mindenesetre úgy 
tűnt, ő nagyon élvezte ami történt. De lehet, hogy csak píkelt a gombán. Csodálatos ez a 
lány, ilyen elképesztő. Elképesztően szép. Csak magammal nem tudok ilyenkor mit kezdeni. 
Teljesen lebénulok. Gyűlölöm magam. De rettentően kedves volt, mikor abbahagytuk és a 
sírás kerülgetett, nagyon szorosan átölelt, és odasúgta, hogy nincs baj. Nagyon jól kezelte, 
igaziból. Szorított és ott feküdtünk még nagyon sokáig. Te, kibaszottul tetszik ez a lány.

Egyszer csak összeszedtem magam, hogy ebből elég. Felpattantam és csináltam egy 
teát  engedtem egy kád forró vizet. Beültünk a kádba, ott dohányoztunk meg teáztunk 
még kábán. Annyira szép volt a cigifüstben. Azt kérdezte, akarom-e tudni, hogy mi lett 
az orrával igaziból. Mondtam, hogy most már eléggé jó lenne ha elmesélné, mert nagyon 
átlátszó ez a ‘kidörzsölte a papírzsepi’. Éreztem, hogy zavarba jön, de szépen elmondta, 
hogy mivel töltötte az elmúlt hetet. Minden nap felébredt, megivott egy kávét, aztán még 
kicsit visszafeküdt. Általában kicsit bezsongott, úgyhogy betett valami pornót. Ez nekem 
valami elképesztő, hogy ilyen nyíltan tud erről beszélni.  Úgy szokta csinálni, hogy lehal-
kítja a filmet, keres valami ideglelős zaj-zenét és azt teszi alá. Ja és felszív egy kis rush-t. 
Hamar elélvez. Aztán még egy kis rush, megint hamar elélvez és így tovább és így tovább, 
amíg el nem fárad attól a szartól és vissza nem alszik. 

Váó. 
Na és igen, az elmúlt héten kábé ennyi történt vele. Ja meg néha lement kajáért. De 

amúgy azt mondta, kurvajól elvolt. Csak keletkezett egy pici  seb. És mivel nem hagyta 
abba a rushozást, elfertőződött. És most nem múlik

Baszki. Kirobbant belőlem a röhögés. Gyorsan bocsánatot kértem, de ő is nevetett. Ciki 
de ez van, azt mondta. Tökéletes volt. A döbbenettől sokkal kevésbé éreztem magam 
szarul ezután.  És ezt akarta. Úgy, hogy közben tök necces dolgokkal kapcsolatban full 
őszinte. Nagyon ügyes. Tényleg nagy spíler. Lehet, hogy balhés, de azért eddig ez sze-
rintem tényleg kibaszott jó. Hű. Én teljesen odavagyok. 

Be is kentem az orrát, mielőtt lefeküdtünk aludni. 
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ORENDÁCS PETRA

Mese a takarékosságról

A kis barlangi szörny éppen kényelmesen elhelyezkedett foteljában, 
amikor váratlan látogatója érkezett. Először csak a jövevény árnyékát 
látta, amitől — mondanom sem kell — kirázta a hideg. Mi a fenének van 
ilyen alakú feje? És milyen kinövések meredeznek a mellső végtagjai-
ból? A kis barlangi szörny alig egy órája nézett meg egy ijesztő filmet 
az emberekről, és még mindig a hatása alatt volt. Kikapcsolta a tévét, 
hogy jobban hallja az idegen közeledtét. Nehéz lépteket hallott, talán 
fém csörgését is, aztán egy erőteljes hangot:

— Elő, te rusnya dög!
A kis barlangi szörny szemöldöke felszaladt, mint az átlaghőmér-

séklet a globális felmelegedés kezdete óta. Az igencsak illetlen meg-
szólítás felkeltette kíváncsiságát, hát feltápászkodott a karosszékéből, 
és a barlang szájához cammogott.

Nagy meglepetésére nem valami borzalom állt a képzeletbeli küszö-
bén, hanem egy emberlovag, tetőtől talpig páncélban. Amit a szörny 
furcsa alakú fejnek vélt, valójában a sisakja volt, tetején pár tollal, ami 
pedig a kinövéseket illeti, azok a kardja és a pajzsa voltak. A kis bar-
langi szörny sóhajtott.

— Segíthetek?
— Nem — mondta, szinte köpte a (még nem) hős lovag. — A te fajtád 

nem képes a segítségre; csak fájdalmat és nyomort hozol a falumra! 
Most megöllek és én leszek az udvar hőse! És elnyerem…

— Elnézést, hogy félbeszakítom — köhintett a kis barlangi szörny –, 
de szerintem itt valami félreértés történt. Abból az udvarból jön, ame-
lyik itt van a sarkon?

— I-igen — dadogta megszeppenve a (még nem) hős lovag.
— Akkor sajnálattal hozom tudtára, hogy a szörny, akit ön keres, a 

szomszédban lakik. Ő szokta terrorizálni a környező várakat, én inkább 
meghúzom magam a barlangomban.

— Ó. Ez esetben elnézést kérek.
— Semmi baj, gyakran megtörténik. Elég hasonlóak a barlangjaink.

— Akkor viszontlátásra.
— Akkor a viszont nem látásra.
A (még nem) hős lovag elment a hegy másik barlangja felé, a kis barlangi szörny pedig 

visszaballagott a székéhez. Nem szerette a hős vagy nem hős vagy (még nem) hős lova-
gokat, főleg azokat nem, akik összetévesztették őt a másik barlangi szörnnyel. Hetente 
egyszer-kétszer mindig megérkezett nagy hévvel az egyikük, hogy aztán azzal a lendü-
lettel menjenek tovább, mert eltévesztették a házszámot.

Magával viszont nagyon elégedett volt, mert ő sokkal békésebben rendezte az ügyeit, 
mint a másik szörny. Ő nem terrorizálta a környező településeket, hanem a nyugdíjából 
befizetett a Havi Emberáldozat Csomagra, ami megspórolta neki a fáradságot. Amikor leg-
utóbb erről beszélgettek a másik szörnnyel, az majdnem a padló alá süllyedt szégyenében, 
mert neki nem sikerült olyan jól beosztania a fiatalkorában elrabolt kincseket, mint a kis 
barlangi szörnynek, és így nem tudta megrendelni a Havi Emberáldozat Csomagot. Pedig 
— mondta neki mindig a kis barlangi szörny — hosszútávon kifizetődő, ha takarékos vagy.

A másik barlangi szörny szintén öreg volt, de jóval fiatalabb nála. A kis barlangi szörny 
szinte fiaként tekintett rá. Próbálta nevelgetni, tanítgatni, de kevés maradt meg abban a 
makacs fejében.

Pár nap múlva nagy meglepetésére látogatást tett nála a másik barlangi szörny. A kis 
barlangi szörny hellyel és frissítőkkel kínálta, amit a másik elfogadott.

— No és, minek köszönhetem a látogatást? — kérdezte a kis barlangi szörny.
— Képzeld, a minap megint berontott hozzám egy (még nem) hős lovag. Legyőztem, 

ahogy azt kell, de! Míg őt magát egészben lenyeltem, a sisakját, a kardját és a pajzsát, 
amiket menekülés közben eldobott, megtartottam, és eladtam a másik sarki faluban. Egész 
szép összeget kaptam értük. Persze nem egy kisebb vagyont, de kezdetnek megteszi.

A kis barlangi szörnyet valami furcsa melegség öntötte el. Talán mégis sikerült valamit 
belevernie a másik barlangi szörny fejébe.

Eliot nem akar utcára menni

Eliot már legalább három napja nem látott napfényt. A szobája ablakait 
elfüggönyözte, és a redőnyt is leengedte, hogy egy teljesen zárt világ-
ban élhessen, és csak az írásra koncentrálhasson. Az is segített, hogy 
az olcsó hotelben nem volt wifi, és múlt héten elfogyott a mobilnete.

Reggelizni a hotel étkezőjébe járt, a nap többi étkezését a beköl-
tözés elején vásárolt kekszek és Smack levesek tették ki. Ezek úgy 
döntöttek, hogy pont ma fogynak el.
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Eliot a szemét forgatva bezárta a kis konyhaszekrényt, mintha nem tudná felfogni az 
ételek mérhetetlen hülyeségét. Úgy határozott, itt az ideje leugrani valami sarki közért-
be újra betárazni. Nem volt semmi kedve kilépni a szobájából, mert tapasztalatból tudta, 
hogy ha megszakítja az egyszerű napi rutinját, el fog tűnni az inspirációja. Élete pestise 
volt, hogy a megfelelő rituálék nélkül egyszerűen nem tudott írni. Ahogyan keze megállt 
a kilincs felett, még egyszer utoljára belegondolt, megéri-e az életben maradását felál-
dozni a művészet oltárán, de végül arra jutott, hogy ő egy gyáva alak, aki cseszett éhes.

Kinyitotta a szobája ajtaját, megtántorodott a folyosó mesterséges fényáradatától, majd 
átlépte a feleslegesen magas küszöböt, és bezárta az ajtót. A lift továbbra sem működött, 
szóval lemászott a lépcsőkön, és megérkezett a hotel halljába.

Sosem volt egy társasági ember, de az elmúlt napokban még inkább elszokott az embe-
rektől. Az az összesen nyolc ember, akivel a szobája ajtajától idáig találkozott, mind egy-
egy szinttel feljebb vitte idegessége képzeletbeli mércéjét. Érezte, hogy minden emberi 
kontaktus után egyre távolabb sodródik a hangulattól, hogy írjon. Azt kívánta, bárcsak 
ne lenne ilyen éhes, bárcsak ne lenne ember, bárcsak ne lenne fizikai teste, amely ilyen 
könnyen elsorvad.

Igazából az egyetlen ember, akit szívesen látott volna, Mária Anna volt, de természetesen 
pont ilyenkor nem futott össze vele.

Megtette a húsz métert az üvegajtóig (közben elment még két ember mellett), és ez-
alatt igyekezett magát minél jobban felkészíteni az embertömegre, ami Budapest belvá-
rosának utcáin várni fogja.

Kilépett az ajtón, és majdnem elbaszta egy elektromos roller.

CSÁSZÁR GRÉTA

Fekete

Titkos zűrzavarban őrjöngő falak közt csendben susogsz hozzám
Betakar a füst
Hamu hullik a számra
Üres zsebembe álmokat lopsz
Halvány szembogár ül a sarokban, komótosan fonja hálóját, ránk pillant, nem érti mit lát
Két gyerek ül a földön, együtt játszanak halált
Beléd szerettem és elvesztem a házadban 
Azóta bolyongok sötét folyosókon
A lelkem el akart szállni, de az ablak megállította
Csak néha pislákolsz, de akkor fényesebben mint bármelyik világítótorony 
Idegpályám húrjain virtuózként játszol
— Kérlek, ne hagyd abba!
Minden hang megcsókol
Mégis megbicsaklik ujjad,
Nem tudod mi jön, a fehér vagy a fekete
Hiába kérlek, nem válaszolsz
Elhallgatsz, kialszol, felállsz, elmész, elsétálsz, itt hagysz, magamban, egyedül, egy
üres fóliadarabbal és halvány szembogár mögé bújó haldokló reményekkel
De mégsem tudok rád haragudni, mert ereimben folysz szüntelen
Az én ujjam soha nem téved el,
Mert nekem te vagy a barna, a fehér, és a fekete
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Aurora Borealis

Papírba tekerem a csillagokat, aztán meggyújtom őket, lassan mind 
elégünk
Szupernóva
Hamuvá lesz az univerzum
Vajon mi a különbség az asztrálutazás és a pszichózis között?
Felrobban az agyam ha a nyelvemhez ér a mentolos fogkrém

Gerinctelen

Kiszáradt bőröd ropog a matracom alatt, mint préselt virág. 
Ne félj, a gerincedet beakasztottam a szekrénybe, 
nagyobb baja már úgysem lehet.

GRÁNICZ MAJA

Adj már csöndességet

Magamban beszéltem, aztán felütöttem fejemet a csöndre. Felültem 
és füleltem: a szomszéd morajlását átszívta a szigetelt betonfal, a füle-
müle károgott, az égen a repülők robajjal és közönnyel köpködték a 
kerozint, ütemre kattogott az autó-zivatar. néha fölbégetett belőlük 
a hamis hatalom. száguldó élő donorok ők. őrangyaluk is össze fog 
roskadni terhük alatt. a bábeli-feliratok ordító sakálok. azok a színes 
bestiák, eltakarják az antik épületek íves testét. rongyok, amiket kon-
cul dobnak a vakoknak és azt suttogják, hogy tegyél a magadévá. 

a föld alatt, a föld fölött, a magban fortyog a bál. a porondon a kar-
mester egy feneketlen rapszódiával hadonászik. a zene hahotázik,  
a lüktetés bódít, de járd a táncot nyomorult, mert eltapos az ár! tombol 
a hullám, kinn torokhangon rikolt a sátán, belül üvölt a félelem. a moz-
gó zűrzavarban a nyerítés lóvá tesz. pofád lázasan habzik a méregtől, 
amit lenyomtak a torkodon, igyál rá egy rövidet és röhögj, te bohóc!

Akkor úgy kellett egy falat csönd, mint éhezőnek a kenyér. Azt kí-
vántam, egyszer, csak egyszerre hallgasson el minden: a vibráló ve-
szett fényű részeges szájkosaras vadállatok, akik hőbörögnek semmit-
mondó mondanivalójukkal. Álljon meg a gyászmenet, a vigalom! 
Szálljon ágra a levegőben menekvő madárhad! Hallgasson a sírás, a 
nevetés! Váljon sóbálvánnyá a lélegzet és az idő! Beszéljen a látás, a 
katarzis! Ringasson az emlék! Térjen vissza a beszéd szülőanyjához, 
ölelje szorosan és mondja, hogy vétkeztem az ég ellen és te ellened! 
Csituljon a szív, hogy fölharsogjanak az isteni léptek! 

És hirtelen szeget ütött a fejembe, hogy akkor egyszerre elhallgattak 
mindenek és ez az időtlen időszakos állapot talán a halálban még 
tovább is tartana.

31
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Hataloméhség

A nagy tekintélyű X úr kinyitotta a hatalmas szürke vasajtót és kaján 
vigyorral az arcán, köszöntötte Jancsit. Vehemens kézfogásával meg-
ropogtatta a tisztelettudó fiú törékeny, zsenge kis ujjait, majd betes-
sékelte a terembe. Jancsi úgy lépett be az ajtón, mint aki vízbe mártja 
a lábát, hogy meggyőződjék annak hőmérsékletéről. Az uraság egy 
hirtelen, nemtörődöm mozdulattal becsapta mögötte az ajtót. Jancsi 
a kondulásba beleremegett, de amint körbetekintett, azonnal újból 
elöntötte a vér, sápadt tekintetét: figyelme az életszegény szobában 
a hatalmas terített asztalra szegeződött. Nyelt egyet és daliás bátor-
sággal közelebb lépdelt, pőre lábacskáival.

 Azt hitte, hogy X úr egy szerény, szemérmetes vacsorával várja 
majd, de mikor meglátta, hogy az egész asztal gőzölög, az minden 
képzeletét felülmúlta, pedig csupán az asztalél látóhatárából kémlelte 
a jelenséget. Az illatok eddig nem fedték fel kilétüket Jancsi előtt, de 
mély szippantása után odaosontak pisze orra alá. X úr udvariasan, egy 
finom, de határozott mozdulattal az egyik székre mutatott, ami Jan-
csinak úgy tetszett, mintha személye igencsak jelentős volna. Kihúzta 
magát, megtapogatta a bársony üléshuzatot. Úgy érezte, mintha azt is 
megmelegítették volna számára. Mikor felült, a látószög változásával 
döbbenten pásztázta végig az asztalon állomásozó ehető hadsereget 
— a panoráma fenséges volt: rostélyon sült rikító pecsenyék, arany-
ban izzó burgonyák, rikító bárányragu tavak, üde zöld salátalevelek, 
lubickoló krémes levesek, fenséges mesebeli desszert-centúriák ál-
lomásoztak rendezetlenül a kavalkádban. A fiú nagy barna, kitágult 
szemei, és csontos arcocskája a néma hála minden jelét ordította.

Szikár kezei, gyermeki mohósággal épp vándorútra indultak volna 
a kenyeres kosár irányába, ám ekkor a férfi imára intette a fiút, aki vá-
laszul szégyenében összezsugorította cingár kis testét. X hangja bon-
gásról csengésre váltott, és alig hallhatóan hadarta el  
a hálaadást mind azért a „földi mannáért”, amely megadatott neki, és 
hozzátette — „Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert 
majd eltelnek vele.” 

Erre Jancsi felocsúdva nagyot bólintott, majd egy újabb sürgető 
kísérletet tett a kenyérszelet megkaparintására, s ezúttal sikerrel járt. 
Megfeledkezett minden másról, csak szedett és mert és kanalazott. 
Tálján színes dombok és völgyek kacskaringóztak. Minden falat újabb 
és újabb lavinát indított el. Mikor a meleg, sárga sütőtök krémleves a 

nyelvét érintette, behunyta szemeit. Egy új érzet telítette el, mintha valami simogatta volna 
karcsú torkát. Jancsi nem hallott és nem látott már, a külvilág megszűnt számára. Az ízek 
harmóniája a némaságban oldódott fel.

 Nem pusztán az új ízek miatt evett: bepótolta az előző tíz év minden hiányát, egész lé-
tét fel akarta tölteni. Szegény szüleit és kistestvéreit, a kutyákat, a macskákat a tyúkokat, 
a múltat és a jövőt etette. Jancsi a leveseket az utolsó cseppig felszürcsölte, a húsok 
porcát is elropogtatta, nem kegyelmezett. A dombok és hegyek újból és újból feltöltődtek 
és beomlottak. 

Amikor az utolsó falatokat gyömöszölte a kisvendég torkocskájába, már nem tudta meg-
különböztetni az ízeket. X úr látván zabolátlan kínlódását, elégedetten elmosolyodott. 
Jancsi hátradőlve lihegett a bordó bársonyszékben, mint a sportoló, aki a levegőt szom-
jazza. Nem tudott megszólalni, de mozdulatai kifejezően tudatták az urasággal, hogy ő 
befejezte a lakomát.

X úr megfontoltan kifejezte, mennyire örül, hogy a kislegény elfogadta meghívását. Ki-
emelte, hogy milyen fontos megosztania azt az embernek, amije van. Jancsi erre biccen-
tett. Pirospozsgás tekintete megtelt örömmel, szemei csillogtak. A fiú a felszabadítóját 
látta meghívójában. 

Még ültek egy darabig, amíg Jancsi vissza nem nyerte életerejét. Akkor föltápászkodtak 
és a nagy ajtóhoz vonultak, amit a termetes úr kitárt Jancsinak. Karvaly ujjaival magához 
intette még a fiút egy szóra. Lehajolt hozzá és suttogni kezdett. Jancsi ismét megborzon-
gott. X úr azt mondta, hogy örült, hogy Jancsi ilyen önfeledten evett és hogy ha szeretné, 
máskor is jöhet, de ahhoz Jancsinak mesélnie kell arról, hogy mit beszéltek otthon a szü-
lei és a kistestvérei és az iskolában az osztálytársai és az utcán az idegenek. X úr suttogó 
szavait ezúttal valamiféle számára idegen eredetű édes pezsgés járta át. Jancsi mélyen 
elgondolkozott, hiszen ez nem is nehéz feladat. Illedelmesen megköszönte a fogadást és 
megszaporázta lépteit a szürke folyosón.
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Éjszakai ügyelet

Miska későn ért haza a reptérről. Az újralátás öröme, a sok mesélni 
való nem hagyott minket nyugodni, és sokáig beszélgettünk a nap-
paliban. Forró, nyári éjszaka volt, ezért bukóra nyitottuk az ablakot, 
amelyik a gangra nézett, a többit pedig kitártuk. Vártuk a kereszt-
huzatot, de a függönyök meg sem mozdultak. A hőmérő 29 fokon állt 
meg. Már hajnali kettő felé járt, nagy hévvel, beleéléssel mondtuk  
a magunkét, amikor halk kopogást hallottunk. A vértelen kopogást 
hasonló hang követte.

— Srácok, legyetek halkabban, a szomszédok is aludni szeretnének!
Olyan ember hangja volt ez, aki hosszú tépelődés után színre lép, 

és kiállva jogaiért, minden bátorságát összekaparva, vékony orgá-
numával pirít a hangoskodókra. Bemutatkozás híján megkérdeztem:

— Ki az?
— Ki? — erőltetett önbizalommal felelt. — Hát a szomszéd! Van, aki 

aludna!
Merőben furcsa érzés volt a függönyön és ablakon át a névtelen 

idegennel beszélgetni, de groteszk kedvünkben voltunk.
— Név nélküli panaszt nem fogadunk el, tessék bemutatkozni! — 

 válaszolt Miska, miközben alig tartottuk vissza kuncogásunkat.
— Micsoda szemtelenség! — talán ezt a kuncogást érezte meg han-

gunkban, de hirtelen erőre kapott — A Robi vagyok, barmok! — s már 
ordított. — Nem csak aludni nem lehet tőletek, de még fel is idege-
sítitek az embert, mikor pihenne végre!

Robi ordítozására először Irénke jött ki. Irénke amúgy sem szívleli 
a fiatalembert, aki a tiltás ellenére a lépcsőházban szívja el reggeli 
cigarettáját, ez az affér pedig csak kapóra jött neki a kellemetlen-
kedéshez. Az Irénke feje fölötti lakásban tanyázó fiatal Máté viszont 
az idős hölgyet utálja éppen, mert a múlt pénteki házibulinak a rend-
őrség vetett véget Irénke közbenjárása miatt, így Robi védelmére kelt. 
Egyre több lakásban kapcsolódott fel a villany. Innentől két csoportra 
oszthattuk a lakóközösséget. A kukucskáló passzív hallgatókra, és az 

aktív résztvevőkre. Ezt persze onnan tudom, hogy Miskával megosztottuk a feladatokat,  
s amíg ő a kanapéról tartotta a frontot, hogy el ne apadjon a balhé, én a szomszéd ablakon 
keresztül, az első csoportot erősítve figyeltem az események folyását. Szerencsére a ház, 
mint puskaporos hordó robbant fel éjnek évadján s mindenki kedvére szemére hányhatta 
aktuális ellenségének minden problémáját. 

A Julika szemére hányhatta az új szomszédnak, hogy az ő mocskos felújítása miatt ázik 
a mennyezete, és az ő munkálatai miatt zárják el a vizet már negyedik napja, úgyhogy ő 
aztán igazán ne szóljon semmit a Kardoséknak amiatt, mert a Mari a fejére rázza a lábtör-
lőjüket, és a gangra tereget, és nekik kell kerülgetni a lelógó lepedőt, és ágyneműt. Az új 
szomszéd ezzel párhuzamosan ordította a Julikának, hogy ő aztán maradjon csöndben, 
mert bizony az ő macskája ürít az emelet lábtörlőire, és ha valaki ne adj Isten nem lépi át 
reggel a lábtörlőt, akkor csak reménykedhet, hogy nem ajándékcsomaghoz volt szeren-
cséje, arról nem is beszélve, hogy azt a vizet, amivel a macska után felmos otthon Julika, 
bizony az ő autójára önti az ablakon keresztül. Egyre többen léptek passzív hallgatói álla-
potból aktív státuszba, így sok kis szál helyett, egy nagy gombolyag lett a veszekedésből, 
és a Vargáék éppen szegény első emeleti kislányt szidták hegedűtanulmányai miatt, mire 
a szülők erre a Vargáék fejéhez vágták, hogy az ő unokájuk meg a lichthófban ordítozott 
múlt pénteken is részegen, szóval ők aztán ne beszéljenek hangoskodásról. 

Csodálatos káosz uralkodott, mi pedig büszke szülőkként figyeltük kedves kis közös-
ségünket, hiszen, nem volt még olyan lakógyűlés, ahol ennyien megjelentek, és ilyen  aktív 
minőségben részt is vettek volna. Miután nyugtáztuk, hogy mint önkéntes terapeuták,  
a felismerés után a kommunikáción keresztül a megoldás ösvényére segítettük ezt a ked-
ves közösséget, lefeküdtünk, s békésen aludtunk reggelig.
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BERTA VIRÁG ABIGÉL

emberek 

Az ismeret, amire szaglással, látással, 
hallással és érzékeléssel 
az embert szert tehet, 
talán annyi gyönyörűség, 
ami elég az élet éléséhez.
De Uram teremtőm;
hiába itt van előttem az egész föld, 
gyenge vagyok, fáradt, süket és vak. 
Minden belső indíttatás,
menet közben elakad.
Sötétbe záródom,
apró szellőzőnyíláson az eget néha meglátom, 
a fákat és a régi háztetőt. 
Rabságban élek, még felesleges is az erő.
Nehéz vagyok, ólom doboz,
alig kapok levegőt az orrlyukamon.
Szűk ez a kis élet, irtózatosan kevés,
ki kell nyitnom a fedőt, de
nem mondta senki, 
hogy embernek lenni 
ennyire nehéz. 

A varázsló halála

A varázspálca eltörött, 
mert eltörték, nem én voltam, 
de talán én is ezt tenném. 
Minden erő kudarcba fullad, 
nincs már hatalma a mindig újnak. 

Eltörött. A kincs pedig eltűnt. 
Nem ásták el, nincs föld alatt, 
és ha felszállok a buszra,
az még mindig ugyanarra halad. 
A varázsló meghalt, 
hiába megyek hozzá, 
nem tud csodát tenni velem. 
Nem ad égi jelet és nem szabadít meg. 
Hiszen meghalt. Mint a pálca. Megtörtem. 
De békésen alszik a varázsló, míg a másvilágban felébred.

Kábszit

Szinte lenyűgöznek a mindennapok, 
amikor úgy élem az életem, 
hogy még magamnak is teher vagyok. 
Izgalmas a szükség, 
hogy nehezen vegyem a levegőt, 
fantasztikus a mélység 
amiben szüntelen jelen a keserűség. 
Néha elhiszem, hogy megmenekülök, 
de még mindig hatalmas erejű önmagam vesz körül. 
Ugyan miért futnék? 
— mindenhova követ. 
Ugyan hova menekülnék?
— Ő sem teljes nélkülem.
Szinte lenyűgöző,
milyen sokáig lehet így lenni;, 
zaklatott alvás, állandó kimerültség körülményeivel.
Fantasztikus, hogy még van hitem, 
csodálom önmagam, 
amiért ilyen nagy dolgokra képes vagyok, 
úgy élek minden pillanatban, 
hogy egyáltalán még én sem vagyok ott.
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Álmodnak-e a kissrácok tüllszoknyás mackókkal?

Rita néni egykedvűen terelte ki az Őzike csoport gyermekeit az ud-
varra. Utálta a délutánnak ezen részét, amikor az ebéd utáni teendők 
és az alvás után már csak pár óra volt a napból. Néhány óra, és otthon 
lehet, olvashatja a lakberendezési magazinjait, böngészheti a bútorá-
ruházak oldalait, tervezgetheti a közös otthonukat újdonsült férjével. 
Néhány óra, addig csak annyi a feladata, hogy vigyáz a gyerekek testi 
épségére, nem engedi, hogy összeverekedjenek, elcsatangoljanak, 
vagy valami fura bogyót egyenek le a kerítés melletti bokrokról.

Ahogy kiértek az udvarra a meleg őszi napsütésbe, a gyerekek egy 
szempillantás alatt futottak el a szélrózsa minden irányába. Rita néni 
szólni sem tudott utánuk, leült az ajtó melletti padra, elővette te-
lefonját, megnyitotta az Ikea oldalát, és elmerült a konyhabútorok 
világában.

Ábel, egy fekete hajú, fekete szemű, nyurga kisfiú a kerítés melletti 
bokrok közé szaladt. Máté még kisbabásan duci volt, így nem bírta 
az iramot Ábel mellett, így lassabban ért a bokrok közé, nem úgy, 
mint Sári. Az alacsony termetű, szemüveges, szeplős Sári, aki minden 
szerelemmel, amit egy óvódás érezhet, és komolyan vehet, rajongott 
Ábelért. Ők ketten menőnek gondolták Ábelt, aki minden fogócskát 
megnyer, ő rajzolja a legszebb dinókat, és lelkesen pusztítja el a fi-
nomfőzeléket. Ők nem voltak ezekre képesek, ezért követték a bokrok 
közé a kisfiút. Ábel egy faággal a kezében térdelt, apró köröket rajzolt 
a homokba, miközben vázolta tervét hű pajtásainak.

A kerítéstől nem messze egy hatalmas domb magasodott, az óvoda 
vezetése csúszdát tervezett építeni jövő tavasszal az egyik oldalára, 
a másikra pedig mászókát. Amíg azonban az építkezés nem valósult 
meg, a gyerekek szabadon garázdálkodhattak a domb körül, jobb 
esetben az óvónők vigyázó tekintete mellett. Ennek a dombnak a tö-
vében játszott a kis termetű, két copfba fonott hajú Luca, egy réginek 
tűnő, forgatható kezű-lábú teddy macival. Luca a nagymamájától kapta 

első születésnapjára a rózsaszín tüllszoknyát és skótkockás nyakkendőt viselő medvét, 
amit a nagymama is úgy örökölt korábban. Luca olyan gondoskodással óvta a mackót, 
ahogy régen a nagymamája őt, soha nem adta ki a kezéből, vigyázott tisztaságára.

Néhány perc múlva, Ábel a nagy és erős gyerekek tudatosságával indult ki a bokrok 
mögül csatlósaival, a domb azon kerítés felé eső oldala felé, ahol Luca játszott magányo-
san. Régóta kinézte magának Lucát, de nem is annyira a kislányt, mint inkább a mackót. 
Ő mindig csak kisautókat kapott a nagyszüleitől, hiába kért mackót, azt mondták, az kisfi-
úknak nem való, így irigykedve nézte Lucát, és hetek óta forralta tervét a mackó ellen. Ő 
lépett oda először a kislányhoz, pajtásainak igazából nem szánt nagy szerepet a tervben, 
csak felsőbbrendűségét és erejét akarta hangsúlyozni jelenlétükkel. Luca éppen teadél-
utánosat játszott a macival. Nagyra nyitott szemekkel nézett a fiúra. Hetekkel ezelőtt egy-
szer Ábel elkérte tőle a medvét, de ő nagyon féltette, nehogy koszos legyen, nem akarta 
odaadni, így sejtette, hogy a fiú megint a medvét akarja. Remegve ölelte magához, szeme 
megtelt könnyel, érezte, hogy baj lesz. Ábel egy szó nélkül nyúlt a medve felé, miközben 
Sári és Máté Luca mögé álltak, hogy ne tudjon elfutni. Amikor a kislány látványosan nem 
akarta átadni játékát, Ábel kidüllesztett mellkassal a faággal felé suhintott, amitől Luca 
hátraesett és elejtette a teddy-t. Ábel kapva kapott az alkalmon, és felemelte a macit. Két 
pajtása lefogták Lucát, akinek egy hang sem jött ki a torkán, csak hüppögött. Ábel gyen-
géden simította végig a teddy kitömött testét, kicsit érdes szőrét. Mélyen belenézett a 
teddy sötét szemébe, amelyben meglátta tükröződni saját fekete szemét. A mackó kar-
jával integetést imitált, majd ölelő pozícióba forgatta őket. Aztán vigyázz!-ba állította  
a macit, majd ülő helyzetbe helyezte, ide-oda tekergette a végtagjait. Egy pillanatra el-
képzelte, milyen lenne, ha ő aludhatna a macival, ha ő vigyázhatna rá. Az is eszébe jutott, 
hogy ő nem adna rá ilyen gyerekes tüllszoknyát, de szerezne a teddynek egy kabátot és 
csizmát. De neki nem lehet teddy-je. Mert az fiúknak nem való. Ahogy ez eszébe jutott, 
hirtelen elöntötte szemét a könny. Nem akarta, hogy pajtásai észrevegyék gyengeségét, 
ezért letépte a mackó szoknyáját, a földre dobta és rálépett. Luca nem bírta tovább,  abban 
a percben szabadította ki két karját a fogságból, amikor Ábel a földre hajította a macit és 
belerúgott. A kislány könnyek között ugrott a most már poros, kicsavart végtagú, félmez-
telen teddy után. Szipogva nyúlt a koszos tüllszoknya felé, felkapta a mackót, és kiszaladt 
a domb mögül. Tudta, az óvó néninek nem szólhat, mert nem is szabadott volna kivinnie 
a macit az udvarra. Könnyeit törölgetve futott fel a mászóka tetején lévő kunyhóba.  Letette 
maga elé a teddyt. Nem tudott rá vigyázni. Mit szólna a nagymamája? Óvatosan kezdte 
tisztogatni a mackót, a szoknyával nem tudott mit kezdeni, de talán otthon az anyu ki 
tudja mosni.

A domb tövében Máté és Sári Ábelt nézték. Milyen bátor! Ők soha nem lennének ké-
pesek erre! Ábel tudatában volt pajtásai csodálatának, sütkérezett a dicsőségben.  
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A teddy amúgy is pólyásoknak való. Markolót fog kérni, az sokkal erősebb, nehezebb 
tönkre tenni.

Rita néni unottan pillantott a telefonkijelző sarkára a konyhabútorok listájáról. Fél négy, 
ideje bemenni. Belefújt a nyakában lógó sípba. A hangra az udvar minden szegletéből 
elkezdtek felé szaladni a gyerekek. Látta Ábelt és két kis pajtását, miközben pacsizva és 
nevetve sorakoznak. Olyan jó, hogy ilyen jó barátok és ilyen szépen el tudnak játszani. 
Luca a mászóka irányából szaladt, hát már megint egyedül játszott? Ott van nála az az 
ócska medve. Nem megmondta neki, hogy nem szabad kivinni az udvarra? Egy, kettő, 
három, négy… tizenhét, tizennyolc, tizenkilenc, húsz. Mindenki megvan. Senkinek nem tö-
rött el semmije, nem evett mérges bogyót, nem sérült meg. Ma is jól végezte munkáját. 
Hamarosan mehet haza.

POTÓ ANNABELLA

Tűz és víz

— Phoenix, hasznos voltam számodra? — kérdezte Kendra. Phoenix, 
aki előtte ballagott a sötét alagútban, hatalmasat sóhajtott. A kis-
lány minden egyes szint elhagyása után megkérdezte ezt tőle. Kicsit 
kezdte unni. 

— Igen, Kendra, hasznos voltál. De ha mégegyszer megkérdezed es-
küszöm kinyírlak. Erre a mondatra mintha felcsillant volna a lány szeme.

— Bár — nézett végig Kendra fehér arcán, élettelen, szinte halott sze-
mein — ilyen arccal egyhamar nem tudlak megölni.

— Csak ha kijutunk és mosolygok, ugye?
— Igen. Ha tényleg mosolyogni fogsz. Na az nagyon jó lesz. — neve-

tett Phoenix, majd vállán pihenő kaszáját megigazítva továbbindult a 
folyosón. Nem értette, miért is akar Kendra meghalni. Korábban még 
menekült előle. Most meg az az egyetlen célja, hogy Phoenix véget 
vessen az életének. Nem tudta, mi változott.  Azt viszont tudta, hogyha 
meg szeretné tenni azt, amit Kendra kér tőle, de előbb ki kell jutniuk 
ebből az átkozott útvesztőből. 

Már három szintet hagytak maguk mögött. Amilyen tökfej, ő maga 
egyedül még az első szintről se jutott volna ki. Azonban ezt Kendrá-
nak a világ minden kincséért se ismerte volna be.

— Phoenix! Fény! — mutatott Kendra a fénynyalábra, ami az árnyék-
ban a folyosó végét jelezte.

 Végre, már épp ideje volt. — mormogott Phoenix kapucnija alól és 
belépett az ajtón.

— Na, jössz? Mit csinálsz, gyere már! 
Kendra a fal tövében guggolt és a téglákra írt szöveget olvasta. 

Phoenix kénytelen kelletlen visszatrappolt, hogy megnézze, mit is 
csinál a kislány. 

— Mi van odaírva? — tűnődött Phoenix. Kendra ráemelte tekintetét. 
Szemében érzelmeknek nyomát sem lehetett látni. Phoenixet a lány 
szemei egy mély, feneketlen tóra emlékeztették, ami üres, szinte halott.

— Nem tudsz olvasni? — kérdezte. Phoenix rámeredt.  Nem akarta, 
hogy kiderüljön, hogy tényleg nem tud olvasni.
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— És ha nem, akkor mi van? Egyébként is nem mindegy??? Francba már… Inkább olvasd 
fel. Kendra bólintott és olvasni kezdett: 

— „A tűz nem jut át a vízen. A víz nem jut át a tűzön. A tűz már vízzel oltható. De ham-
vaiból feltámad ha két lélek összefog”.

— Elmagyaráznád, hogy ez mit is jelent? — mérgelődött Phoenix. Kendra elgondolkozva 
nézte az írást, majd felállt.

— Még nem tudom. Majd kiderül. — ezzel belépett a kőbe épített ajtón, nyomában a szit-
kozódó Phoenix-szel, aki dühében — hogy  a lány miért nem tud csak egy csöppet úgy csi-
nálni, mint aki él és úgy beszélni, hogy azt ő is megértse — kaszáját belevágta a téglafalba 
de úgy, hogy bárki is volt azon a szinten, az már biztos tudta, hogy valaki van ott rajta kívűl.

— Phoenix! Ne csináld! — szólt rá Kendra. A fiú megrándította a vállát. 
  Egy tágas  terembe érkeztek, ahol különböző akadályok voltak. Az első akadály egy 

lávával teli medence volt. Ezután egy kisebb emelkedő következett. A falakat itt is téglák 
borították, bár kevésbé munkálták meg őket és indák hálózták be mindenhol. 

— A tűz nem jut át a vízen. A víz nem jut át a tűzön. — ismételte el az idézetet Kendra. 
— Phoenix, menj bele a lávába.
— Mi? Te megbolondultál? — hüledezett Phoenix. — Eszemben sincs!
— Ha a következtetéseim helyesek, nem lesz bajod. De muszáj kiderítenünk. 
Kendra tudta, hogy Phoenix fél a tűztől. De most nincs más választásuk. Vagy mégis?  

A fiú lehajtott fejjel állt a falnak támaszkodva. Arca nem látszott a fejére húzott kapucnitól.
— Jólvan, akkor én megyek. — ezzel a kislány belelépett a forró lávával teli mélyedésbe. 

Hallotta, ahogy Phoenix utána kiabál, de ahogy csizmája orra hozzáért az anyaghoz érez-
te, hogy teste szertefoszlik, minden elsötétül. Egy perc múlva újra ott állt Phoenix mellett, 
aki úgy megijedt, hogy elejtette kezében tartott kaszáját.

— Kendra! Mi a franc volt ez?! — rivallt rá a lányra.
— A következtetéseim helyesek voltak. Te vagy a tűz, én pedig a víz. Phoenix fejét ol-

dalra döntve, szemöldökét összeráncolva jelezte, hogy egy mukkot sem ért abból, amit 
Kendra elmondott.

— Ha van lávával feltöltött medence az azt jelenti, hogy vízzel telinek is lennie kell. Azaz, 
ha te vízbe lépsz, meghalsz. De feltámadsz. Viszont ebben az esetben az egész pályát 
újra kell kezdenünk. Ez rám is igaz, csak fordítva. 

— Aha, értem.
— Biztos?
— Ha azt mondom, hogy értem, akkor értem, érted?! 
Újabb bólintás.
—  Szerintem induljunk. —  hátrált Kendra pár lépést, majd nekifutásból átugrotta a me-

dencét. Phoenix bakancsa orrával óvatosan hozzáért a gőzölgő, sötétvörös folyadékhoz, 
majd sietős léptekkel átsétált rajta. Felkapaszkodtak az emelkedőn. Előttük egy vízzel teli 
medence fodrozódott. Kendra, miután kimászott megfordult, hogy lássa Phoenixet. A fiú 

épp ugrott, amikor megcsúszott és beleesett a vízbe, majd eltűnve egy kis füstpamacsot 
hagyott maga után. Kendra élesen beszívta a levegőt, jött sötétség. Újra ott álltak a pá-
lya elején.

— Jól van, na — dünnyögte Phoenix, ahogy a lány üres szemeivel ránézett. 
— Újra.
 Pár perccel később mindketten a vizesárok mellett álltak. Phoenix ellenségesen mé-

regette. Legszívesebben feldarabolta volna a kaszájával.  Kendra úgy vélte, felfelé kell 
menniük. 

— Emelj fel. 
Phoenix derekánál fogva felemelte, amíg csak tudta. A kislány megkapaszkodott a kö-

vetkező emelet padlójában. 
— Kendra, megvagy? — a lány lenézett és felemelte hüvelykujját. — Menj hátrébb! 
Kendra feltápászkodott és eltávolodott a nyílástól, hogy Phoenix is feljöhessen. Jobb 

is volt, mert a fiú kaszája pont ott törte fel a padlót, ahol az imént állt. 
 Ezen a szinten két árok és egy jéggel borított padlózat várta őket. A folyosó végén a 

levegőben két, piros és kék gyémánt lebegett. A jeges padlón Phoenix könnyűszerrel 
siklott át, már a rá váró, piros ékkövet is megszerezte. Már fenn volt az utolsó emeleten, 
amikor Kendra végre a jégpálya végéhez közeledett.

— Gyere már, Kendra! — türelmetlenkedett Phoenix.
— Nem tudok gyorsabban menni. Nincs ott egy kar véletlen? — kérdezte, amikor odaért 

a medencékhez.
— De, van. Honnan tudtad? — képedt el a fiú.
— Húzd meg. — válaszolt Kendra tömören.
 Ahogy Phoenix meghúzta a kart egy lift ereszkedett alá a láva medencére. Kendra 

könnyedén be tudott szállni.
— Most told vissza. — rendelkezett a kislány. A felvonó emelkedni kezdett, majd Kendra 

kiugrott, mikor megpillantotta Phoenixet. 
  Az utolsó emeleten két ajtó volt, mindkettőnek mélyedéssel a közepén. Phoenix 

 közelebb hajolt, hogy megvizsgálja. 
—  Ha engem kérdezel, ide kellenek a gyémántok.
— Igazad lehet. De melyik ajtó kié?
— Nem mindegy?
— Nem, nem mindegy. —  Kendra fejét csóválva előkotorta táskájából az ékkövet. Sokáig 

nézegette az ajtókat, majd egyszer csak észrevette, hogy írást véstek a bal oldalon álló 
átjáró fájába, csak belepte a por. Lesöpörte az idő homokját, majd odaintve Phoenixet, aki 
a folyosón téblábolt és felolvasta neki is: ,,Aki mennybemenetelben reménykedik, annak 
úgy kell élnie, mintha örökké égne benne a tűz, Isten szelleme”. A másik ajtón is egy felirat 
díszelgett: ,,Folyjék az ítélet, mint a víz és az igazság, mint a bővízű patak”.

— Nagyon okos volt, aki ezt kitalálta. — jegyezte meg gúnyosan Kendra háta mögül Phoenix.

43
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— Phoenix. Nem szereted a hazugságokat, igaz? — kérdezte a kislány, ujjait a szövegre 
téve.

— Utálom őket. — komorodott el Phoenix.
— Add ide a gyémántod.
 Kendra a kék követ a bal, a pirosat pedig a jobb oldali nyílásba helyezte. Az ajtók fel-

ragyogtak és  nyikorogva kinyíltak.
— Szép volt, Kendra! — kiabálta a fiú nevetve, ahogy beoldalgott az előttük húzódó két 

alagút egyikébe. Kendra arcán mintha egy halvány mosoly jelent volna meg, majd ő is el-
tűnt a bal oldali ajtóra nyíló folyosó homályában. 

  Egy ideig csend honolt a labirintus falai között. Majd egy hangocska megszólalt:
— Phoenix, hasznos voltam számodra?
— AZ ISTENIT, KENDRA?!

Zene Odaátról

Dean a bunker hatalmas, kerek ablakának támaszkodva bámult ki a 
fejéből. Nem látott a tájból semmit, nem is gondolt semmire, csak ré-
vedezve nézte a poros üvegen át beszűrődő lemenő Nap fényét. Nem 
tudta, mi lesz ezután. Most, hogy az apjuk meghalt csak egyetlen célja 
maradt: megvédeni a húgát. Az ő szakmájuk a vadászat. Szörnyeket 
ölni sosem volt egyszerű vagy veszélytelen. Bármikor elveszíthették 
a szeretteiket. Ezt a férfi nagyon is jól tudta. De nem számított rá, 
hogy ilyen hirtelen veszítik el azt az embert, aki a legfontosabb volt 
számára. 

 Apjuk már kiskoruk óta vadászokként nevelte őket, hogy ne felké-
születlenül lépjenek be a szörnyekkel teli világba, hogy tudják, a vi-
lágnak nemcsak vidám, boldog, fehér kerítésekkel körbevett családi-
házas oldala van. Hanem ott a ,,másik oldal”, ami sötét, véres, gonosz, 
fájdalommal, bűntudattal, veszteséggel és bosszúvággyal teli világ. 
Dean apja be is teljesítette bosszúját. Ezért halt meg. Ebben a világ-
ban kell Deannek megállnia a helyét, erősnek maradnia. Megvédeni 
azt a keveset, amit szeret és még az övé. 

 „Embereket menteni, szörnyekre vadászni. A családi vállalkozás.” 
Ezt mondta mindig az apja akárhányszor elbizonytalanodott és fel-
vetette, hogy szálljanak ki. Azonban egy idő után rájött, hogy ebből 
nincs kiszállás. Már csak azt bánta, hogy Lucyt visszarángatta anno. 

Neki sikerült kiszállnia. Elment egyetemre és élte a szörnymentes, hétköznapi életét. 
 Keserűen elmosolyodott és nagyot húzott a kezében szorongatott sörösüvegből. 

 Bár, ha jobban belegondol, nem is tudná magát máshogy elképzelni. Egyébként is, ki 
menti meg az embereket, ha ők nem? Valakinek ezt is kell csinálnia, nem? Ezek a gondo-
latok kavarogtak Dean Winchester fejében, amikor halk zeneszó ütötte meg a fülét. Ahogy 
megismerte a dalt sebesen megindult lefelé a lépcsőn. A sörös üveget valahol útközben 
elhagyta. A Good Old Boys egyre hangosabb lett és a férfi megpillantotta vigyorgó hú-
gát, ahogy az igen részletes világtérkép tetején táncolt. Megállt húgával szemben. Kezeit 
keresztbe fonva fejezte ki nem tetszését, hogy a Winchester leányzó cipőstül trappol az 
értékes bútoron, de arcán köszönet, hála és szeretet jelent meg a szomorúság halvány 
egyvelegével. A dal az idősebb Winchester egyik kedvence volt.

— Dean! Gyere, gyere! — kacsintott rá a lány, körbe-körbe forogva a fenyőasztalon. Dean 
rosszallóan csóválta fejét, majd vonakodva bár, de felkapaszkodott az asztalra. Lucy fel-
hangosította a lejátszót, megragadta a férfi kezét és most már együtt pörögtek. Lassan 
Dean is ellazult, párszor megforgatta Lucyt és énekeltek. Egyszer úgy kipörgette a lányt, 
hogy  majdnem lerepült az asztalról és ami szokatlan volt, Dean boldog volt. Nevetett, teli 
torokból énekelt. Húga meg is jegyezte nagy nevetve, hogy nem is tudta, hogy bátyjának 
ilyen jó hangja van. Erre Dean csak szemét forgatva nevetett, majd leugrott a parkettről 
és elszaladt két sörért. Egy pillanatra megfeledkezhetett mindenről. 

 Hálás volt a húgának. Biztos volt benne, hogyha a lány nem terveli ki ezt a ,,kis akciót” 
a nap hátralévő részében az önutálat és a bűntudat szedte volna cafatokra a szobájában 
egy üveg whisky társaságában. Mindig saját magát hibáztatta. Mindig. De a zene csak 
szólt tovább, behegesztve kissé a férfi szívén keletkezett sebeket. 

Mikor már elfáradtak és a dal úgy századjára elindult a két testvér nevetgélve, kipiro-
sodva lemászott az asztalról és átmentek a konyhába. Lucy előkotort a hűtőből két üveg 
hideg sört és az egyiket bátyja kezébe nyomta.

— Tessék. — nyomta Dean kezébe az italt és lehuppant mellé a pulthoz.
— Lucy… köszönöm! — sandított oda húgára egy szomorkás mosollyal az arcán.
— Ugyan mit? — kérdezte a lány ugyanazzal a bánatos, ugyanakkor vidám arckifejezés-

sel. Dean nagyot sóhajtott. Borostás arcán egy könnycsepp futott végig, de gyorsan le is 
törölte. Nem akarta, hogy a húga így lássa.

— Hé, Dean. — Lucy megragadta a vállát. — Nem kell mindig erősnek lenned. Előttem 
nem. Egy család vagyunk. Dean erre ráemelte tekintetét és bólintott. Tudta, hogy a lány-
nak is fáj, hogy neki is pont annyira hiányzik John, mint neki. De ő nem mutatja, csak-
hogy Deant megnyugtassa és ne ostorozza magát azért, ami történt. Dean felpattant és 
szorosan magához ölelte Lucyt. Húga viszonozta a gesztust, fejét belefúrta a férfi flanel 
ingjébe és hangtalanul zokogott.

Mikor szétváltak arcukon nem látszódott sem a gyász, sem a veszteség fájdalma. 
 Küzdeniük kell tovább. Nem adhatják fel. A családi vállalkozást tovább kell vinni. Nem 



4746

Í r á s f l e s s e kP o t ó  A n n a b e l l a

engedhetik meg maguknak a gyengeséget, ha segíthetnek másokon. A fájdalom tüskéje 
mindig ott lesz, sosem fog elmúlni. Csak enyhíthetik és haladnak tovább az úton.

— Odaát békére lel, ugye? — szipogott Lucy. Dean egy mosoly kíséretében felemelte 
üvegét.

— Apára! — mondták egyszerre és összeütötték a két palackot. A koccanás élesen vissz-
hangzott a tágas térben. Mintha az utolsó búcsú harangjai szóltak volna.

— ’Goodbye, Stranger! It’s been nice, hope you find your paradise’ — dúdolta Dean, majd 
felhörpintve a maradék sört, ami az üvegben volt, húgának jó éjszakát kívánva  ráérősen 
ballagva  szobája felé vette az irányt.  

RUMP TIMEA

Aki bújt, aki nem

A csúszdán, a parkban,
egy nyertes csoki papíron,
a kedvenc kávézód menüjén.
Az iskolai filcen, a kilincsen,
cuki lányok farmerén a pultnál,
a török bódéjában a sarkon.
Fesztiváljegyen, a színház függönyein,
a fejben, az instán a fészen,
de zárt ajtók mögött, kívül egészen. 

AC2

Szikrázott a konvektor,
mikor a pirítót kihúztam.
Kék elektromosság csapott
a levegőbe, a vérem is 
megszikkadt. Foghatatlan
pattanás feszült az ereim
közé. Bizsergő ujjbegyek.
Pont olyan, mint
rád gondolni. Mintha  
madártoll csiklandozná
az ereimet belülről. 
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BACSÓ ESZTER

Talán nem kellett volna….

— Akkor ezen a lapon pedig az összes üres rubrikába. — mondja Kati, 
és elém teszi a következő oldalt. — Meg ezen is, elég csak szignózni. 
— Kerülöm a tekintetét és egymás után írom alá a papírokat, meg se 
nézem, hogy mit. Igyekszem minél gyorsabban túllenni az egészen.

— Azért valamit mondhattál volna, mielőtt eltűnsz, mert ez így elég 
szarul jött ki.

Na nem mondod. Próbálok nyugodt maradni és nem kimutatni, hogy 
mennyire szeretném ezt a beszélgetést elkerülni. Egy pillanatra fel-
nézek Katira. Hideg, kimért tekintetet várok, de a szemében inkább 
csalódottság és kíváncsiság tükröződik, ami eszembe juttatja, hol is 
vagyok. Itt nem ítélkeznek.

— Sajnálom, nem nagyon gondolkodtam, de senkinek sem akartam 
rosszat. — mondom, és ez amúgy tényleg igaz — Hogy őszinte legyek 
nem is akartam visszajönni, csak nem volt se biztosításom, se munkám 
és nem lett volna jó kint ragadni pénz nélkül. Igazából anyámék győz-
tek meg, hogy jöjjek haza, mert így baj lehet. Erre a forgatókönyvre 
nem voltam felkészülve, csak hát utólag könnyű okosnak lenni. — 
Ahogy az utolsó mondat visszhangzik a gondolataimban, kellemetlen 
déja vu kerít hatalmába. Vajon hányszor mondtam már ki ezt ebben a 
teremben? Felnézek — A hangyák etetése tilos — áll a falat burkoló 
téglák egyikén, ami nem sokat segít. Ezt a feliratot számtalanszor ol-
vastam már, ahogy a körülötte lévő sok másikat is. Az utcáról betéve-
dő emberek első ránézésre rendszeresen romkocsmának hiszik ezt  
a helyet. Ha azonban valaki veszi a fáradtságot és egy kicsit szétnéz 
a pszichedelikus falfestések, a bakancsba ültetett muskátli és a fa-
lakat borító elmosódott fényképek között felfedezhet egy elsőre fur-
csának tűnő logikát. Mindenhez kötődik valami, mindennek van tör-
ténete, minden személyes. A sorsok és az emlékek itt úgy rakódnak 
egymásra, mintha valójában azok tartanák egybe ezt a toldozott- 
foltozott nyolcadik kerületi épületet. Engem is kezdenek megrohanni 
a nem is olyan régi, mégis valahogy szürreálisan távoli emlékek.  

Elkapom a tekintetem a falról és inkább aláírom a következő lap alján is, mielőtt az érzé-
seim túl messzire sodornak.

— Ezt mind értem, csak itt nem vette ki magát túl jól ez az egész. — mondja Kati, és itt 
azért érzek a hangjában némi visszafogott indulatot.

— Sajnálom, nem ez volt a tervem. — ahogy kimondom, egy pillanatra elfog a szégyen, 
mintha újra kisiskolás lennék.

— Azt gondolom. De akkor mi? Nekiindulsz Németországnak biztosítás és pénz nélkül 
úgy, hogy nem beszéled a nyelvet. Ez még normális állapotok között is rizikós. — Kérdése 
abszolút jogosan hangzik, de ugyan ki nem csinált hülyeséget fiatalon? Aztán a dac elszáll 
és eszembe jut, hogy Kati még nálam is fiatalabb és amennyire ismerem, ő se csak jóked-
véből lett szociális munkás egy drogterápiás intézményben, úgyhogy talán komolyan kéne 
vennem a kérdését. Hamar rájövök azonban, hogy a válasz kimondására még nem állok 
készen.

— Nem tudom. Nem nagyon gondolkodtam. Csak el akartam innen menni. Úgy voltam 
vele, hogy majd ott úgyis lesz valami. — Próbálom elkenni a dolgokat, úgy tenni, mintha én 
se tudnám mi történt, pedig dehogynem.

— Ahha. Értem. Ott kihagytad. — mutat a lap közepén egy sorra. Aláírom ott is. — De akkor 
mit csináltál kint majdnem egy hónapig? — Ráérzett, pont ezeket a kérdéseket akartam 
elkerülni.

— Elvoltam. — Ebből már egy minimálisan tapasztalt segítő is kitalálja, mi is történt, Kati 
pedig a jobbak közé tartozik, aki ráadásul elég jól ismer. A következő kérdését már az előtt 
tudom, hogy kimondaná.

— Anyagoztál? 
— Is. — vágom rá kurtán. Is… Valójában mást se csináltam kint, csak anyagoztam.
— Ahha. És miből? Azt mondtad nem volt pénzed. — Próbálja óvatosan kipuhatolni  

a részleteket.
— Azt megoldottam, ha kellett. Tarháltam meg ilyenek. Tök jól ment. — válaszolom vigyo-

rogva és közben az arcát figyelem, hátha sikerül kizökkentenem az őszinteséggel.
— És hol aludtál? Az utcán? — Reakció helyett pókerarc és újabb kérdések.
— Nem dehogy, egy haveromnál. Ő is magyar, segített a nyelvben is. — Ennyi, el is kezdtem 

hazudni. Vagyis csak félig-meddig, mert nem az utcán aludtam, de nem is egy haveromnál, 
hanem egy haverommal egy szállón. Valamit azért meg kell őriznem a méltóságomból.

— Végül hogy jöttél haza? — kérdezi, még egy utolsó esélyt adva annak, hátha megnyílok 
neki.

— Éjszakai vonattal, Bécsen keresztül. Szerencsére anyuék kifizették a jegyet. — Közben 
a kupac végére jutok. Abból, hogy nem feszegette tovább a témát arra következtetek, 
hogy ráérzett, valójában egyáltalán nem szeretnék beszélni a történtekről és ennél többet 
most nem fogok mondani. Talán majd egyszer.
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— Akkor meg is vagyunk. Azért ha erre jársz és újra nyitva leszünk, nézz be nyugodtan. 
Ja, ez a tiéd. — azzal odaad egy ugyanolyan stóc papír, mint amit aláírtam. Megköszönöm, 
szótlanul elteszem a táskámba és arra gondolok, hogy azok után, ahogy leléptem, csoda 
hogy még szóba áll velem.

— Minden ok? — kérdezi, miközben elpakolja a tollat és az aláírt felmondási papírjaimat.
— Persze, számítottam erre — mondom színlelt könnyedséggel, de ahogy körbenézek, 

elfog a szomorúság. Titkon reménykedtem benne, hogy talán nem rúgnak ki, de a követ-
kezményeket nem lehet megúszni.  

— Megbántad? — szólít meg még utoljára, ahogy összeszedem a biciklim és elindulok 
kifelé.

— Őszintén? — Belekezdek a válaszba, de itt meg is kell állnom, hogy elgondolkodjak. 
Ahogy magam elé nézek, végigpörgetve az elmúlt hetek eseményeit, egyre hosszabb-
ra nyúlik a csend. A mérleg a fejemben bizonytalanul billeg, miközben a történtek súlya 
épp hogy elkezd körvonalazódni. Végül csak megvonom a vállam, és kitekerek a kapun.

 Ahogy megérkezek a vasúti híd alá, a szél idegesítően borzolja a hajam. A levegő met-
sző, hideg és nyirkos az egész napos esőzés után, amit még a mértéktelen mennyiségű 
heroin sem nyom el, pedig beállva nem szoktam fázni. Ismét emelkedett a toleranciám.

Kicsit kevesebb, mint egy hónapja még otthon pakoltam egy hátizsákba. A gondolat, 
hogy lelépek, amilyen spontán ötlött fel bennem, annyira logikusnak és elkerülhetetlen-
nek tűnt. Miközben apám a vendégszobában dolgozott, kilopóztam a házból. Nem nagyon 
készültem az útra, de a legfontosabbak nálam voltak. Pár ruha, tisztálkodási szerek, némi 
kaja, elegendő drog hogy kiüssem magam a buszon, és egy kis gyógyszer tartalékba, ha 
bármi rosszul sülne el. Már Bécsben voltam, mikor először felvettem a telefont a szüle-
imnek. Az igazságot, hogy elmentem anyagozni, amíg meg nem unom, vagy bele nem 
döglök (és azt, hogy melyik következik be, számomra ezen a ponton már mindegy), nem 
mondhattam el. Előadtam valamit arról, hogy levegőváltozás, új lehetőségek, tiszta lap, 
remélve, hogy elhiszik és ettől mindenkinek könnyebb lesz. Nem akartam bántani őket, 
de akkor épp nem tudtam más lenni, mint ami voltam, egy teljesen kontrollvesztett függő.

 
A vasúti híd alatt sorakozó emberek türelmetlenül várják a 9 órát, amikor kinyitják a szálló 
kapuját. Marco és még páran a kamerák látószögén kívül söröznek, Christina épp a mell-
tartójába rejt valamit, Karl pedig szokás szerint maga elé beszél. Vele csak reggel lehet 
kommunikálni, mert általában már koradélutánra katatonra kokainozza magát, estére pedig 
már egyáltalán nem tuja megkülönböztetni mi a valóság és mi a saját paranoid démonjai 
által teremtett világ.

A változatosság kedvéért azon gondolkodok, mit hazudjak anyámnak a telefonba. 
 Kapaszkodók után kutatok az emlékeimben, de rájövök, hogy a mai nap is ugyan olyan 
vállalhatatlan volt, mint a többi. Nem szeretek hazudni, de tudom, hogy az igazság csak 

kikészítené. Az önigazolásom tehát az, hogy így mindenkinek jobb. Ha jobban megvizs-
gálom, a valódi motivációm inkább az, hogy nem akarom elveszíteni azért, mert megint 
visszaestem. Kell a kiskapu, ha valami mégse úgy jönne ki és segítséget kell kérnem tőle.

Úgy döntök lesz, ami lesz, improvizálok a telefonba, de meglepő módon anyám nem 
veszi fel. Megkönnyebbülök, mert a semmiből előállni egy koherens történettel las-
san három hét után elkezdett komoly kihívást jelenteni. Közben elérkezik a kapunyitás.  
Túl hamar, mert nekem nem maradt időm elrejteni az esti adagomat, ilyenkor viszont már 
túl feltűnő lenne, ugyanis bent nem lehet drogozni, bármennyire is toleránsak. Legalábbis 
hivatalosan, amiről nem tudnak, az nem fáj nekik.

— Remek, — mondom magamnak — ugrott az esti nyomás basszus.  
A belső udvaron át most nem a szemközti belövőszoba, hanem a tűcsere-kávézó mel-

letti lépcsőház a cél, ahol a második emeleten már várnak minket. Egyenként elpakolunk 
a szekrényekbe ahol másnap reggelig el lesz zárva minden a legszükségesebbeken kívül 
és a telefont szintén leadjuk. A két ágyas szoba ahol lakok jobb, mint pár 3*-os szálloda 
Magyarországon, egyedül talán a gumilepedő árul el valamit a hely jellegéről. Miután le-
pakolok még egy emelettel feljebb megyek, ahol a féri részleg és az ebédlő található. 
Próbálok enni, de nincs étvágyam. Nincs kedvem semmihez. Marco és pár másik srác 
spanglit tekernek az asztal alatt, amit majd később fognak elszívni a férfi mosdóban. Pró-
bálnak behívni, de csak rázom a fejem. Marco végigmér, és csak annyit mond: — Menj, ha 
fél órán belül visszaérsz, visszaengednek. — túl jól ismer.

Felpattanok és leszaladok a segítők irodájába. Általában ketten vannak ügyeletben, 
most egy idősebb, őszes hajú férfi és egy szőke tetovált huszonéves csaj, aki valószínű-
leg egyetemi gyakorlaton van itt. Mikor először megérkeztem ebbe az épületbe, nem tud-
tam mit várjak. Marco nagy vonalakban felvázolta a helyet, de alig 8 órája lehettem a vá-
rosban és a kezdeti kulturális sokk kombinálva a mértéktelen droghasználattal azt 
eredményezte, hogy alig emlékszem valamire. Azt hiszem volt valami felvételi interjú, ahol 
el kellett mondanom ki vagyok, mi vagyok, honnan és miért jöttem, mióta és mennyit hasz-
nálok, mit használtam aznap. Később kiderült, hogy még szerencse, hogy őszintén vála-
szoltam, mert ezen a helyen felvételi követelmény az intravénás droghasználat.

Mostanra nagyjából megszoktam, van saját ágyam, a segítők a nevemen szólítanak, de 
a régi reflexeket, mint a notorikus hazudozás és elszigetelődés, amit a folyamatos hazai 
rendőrpara és szisztematikus dehumanizáció (minden drogos egy állat, a társadalom 
söpredéke, nem érdemel sem megértést sem segítséget) okozott, nehéz megtörni. Be-
kopogok az irodába.

— Hello… Ki kéne mennem még egy kicsit. — mondom nekik bizonytalanul.
— Baj van? — Kérdezi a lány érdeklődve.
— Rájöttem, hogy fel kéne hívnom még anyámat… és ami azt illeti, lehet, hogy nyomnék 

is még egyet. — teszem hozzá bátortalanul.
— Értem. — folytatja a lány helyett a férfi. Ilyen dolgokban ő a rangidős döntéshozó.  
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— Rendben, kapsz egy órát. Kell valami? — Az engedékenység meglep, semmi ejnye- bejnye, 
semmi maradj a seggeden. Még mindig nem szoktam meg, hogy itt másképp állnak az 
anyagosokhoz. A német ellátórendszer csodái.

— Csak a cuccaim. Vagyis, a lenti tűatomata működik? — Válasz helyett kinyitja az irodá-
ban az egyik szekrényt ami a padlótól plafonig különböző méretű steril tűvel, fecskendő-
vel, törlőkendővel, főzőedénnyel, stb. van feltöltve.

— Milyen kell?
— A narancssárgából pár és egy hősszú fehér a biztonság kedvéért. — vágom rá és pár 

perc múlva már futok ki a kapun. Néhány napja találtam egy remek belövőhelyet, arra 
 veszem az irányt.

A hangulatom ezalatt az idő alatt teljesen megfordult. A depresszív önsajnálat egy pil-
lanat alatt mániás elektromossággá változott, mintha eddig alva jártam volna és most 
ébredtem volna fel.

Teljesen fel vagyok pörögve, újra felhívom anyámat, és amíg sétálok, elmondom neki 
milyen remek napom volt, mennyit nézelődtem a belvárosban, hogy kerestem munkát és 
így tovább. Nem is kell gondolkodnom, a hazugságok úgy hagyják el a számat, hogy mire 
kimondom, én is elhiszem, hogy minden rendben. A beszélgetést, amitől annyira féltem 
most 5 perc alatt lerendezem, pedig anya elkezdett össze-vissza beszélni valami vírusról, 
alig sikerült leráznom.

A vasútállomást, ahova megyek, egy felüljárón át lehet megközelíteni. Közvetlenül az 
acél lépcső alatt pedig, ha átmászol a síneket lezáró kordonon, egy gyönyörű, nyugodt és 
fedett placc várja az odaérkező junkiekat. Az eldobált fecskendőkből ítélve nem én va-
gyok az első és nem is az utolsó, de még sosem futottam bele másba. A szél viszont baj, 
nagy baj, mert a heroint mindenképpen fel kell melegíteni. Hiába barikádozom el magam, 
valahogy mindig megtalál. Az öngyújtó pár perc után már égeti a hüvelykujjamat, ahogy 
újra és újra meggyújtom, de most csak egy cél lebeg a szemem előtt. Jópár végtelennek 
tűnő perc után el is készülök, mehet bele a kóla, összekeverem, szűrő, fel a fecskendő-
be és hajrá.

Azaz itt kezdődik a következő felvonása a szenvedésnek. A hidegtől összementek az 
eleve nem túl ép vénáim. Próbálok fekvőtámaszozni és nem megszúrni magam a földön 
lévő tűkkel, ugrándozok, helyben futok. Egy percig sem gondolkodok el azon, vajon mit 
láthatnak az elhaladó vonatok, vagy a peronok várakozó utasai, én egy más világban élet, 
ahol ez a normális. Otthon csak besimulni próbáltam a többi ember közé, itt inkább el-
tűnni a periférián, ahol alig vesznek észre, vagy ha igen, akkor is csak legyintenek. Mikor 
elégnek érzem a meginduló vért az ereimben, elkezdek próbálkozni: kézfej, ujjak, másik 
kéz, egyik láb, másik láb, tocsogok a vérben, de ennyi idő után már nem érdekel. Végül 
mikor már feladnám, a szokásosnál kétszer hosszabb tűvel meglepetésemre eltalálok 
egy már rég elnyűttnek hitt, rejtőzködő vénát. Megigézve nézem, ahogy visszaáramlik a 
vér a fecskendőbe, hálát adok az égnek és benyomom az egészet. Lehunyom a szemem 

és élvezem, ahogy a kokain heroin keverék átjár. Csak a légzésemre és az érzésre kon-
centrálok, ahogy a kokain egyre csak jön és jön teljesen elborítva az agyam, de közben 
a heroin mérhetetlen nyugalommal és szépséggel tölt el. Most már minden rendben, és 
minden rendben is lesz. Nem merek mozdulni, nehogy elillanjon, az elrobogó vonat azon-
ban közbeszól. A durva zajtól feleszmélek. A szertartásnak vége, elrakom a cuccaimat és 
ránézek az órára. Még maradt 20 percem visszaérni.

 
Túléltem, de minek. A hétköznapok szürkék és továbbra is döntésképtelennek érzem ma-
gam. Mert nem az a kérdés, hogy meghalok-e, hanem hogy mikor és hogyan. Ennek a 
módosításában van most némi esélyem, és talán még kicsit élni is előtte. Sokaknak nem 
adatott meg, és néha én sem értem, hogy nekem miért. Mert szar az élet, de jó ha van. 
Persze csak egyelőre. Alázat és hála csak azon profán dologért, hogy élek. Minden irónia 
nélkül végigmérni egy hajléktalant a Borároson, és arra gondolni, hogy lehetnék én is, és 
az még egy pozitív forgatókönyv lenne. Van, hogy a hangulatom öt percenként változik, 
az őrület megint hatalmába kerít, és ilyenkor nehéz bármilyen technikát elővennem, hogy 
segítsen. Egy dolog marad, az idő és a remény, hogy elmúlik. Aztán meggyőzöm magam, 
hogy nem fog, főleg döntés nélkül, de képtelen vagyok dönteni. Minden rendben van kö-
rülöttem, mégsem szenvedtem még ennél jobban. Mert mi értelme az életnek, ha nem 
akarom, ha nem Ezt az életet akarom igazából? De amit akarok, azt pedig nem akarhatom. 
Épelméjű ember nem dobná el az életét pár napért a mennyországban, ha utána nem 
marad más, csak a pokol, és annak a pár napnak a szabadságát keresni életed végéig.  
A totál nihil. Néha a mai napig előjön. Nehéz kezelni. Funkcionálni csak azért mert ezt 
várják el tőlem. Vagy nem?

Emlékszem mikor először utcáztam Bécsben. Csak három éjszakát egy parkban, nap-
közben kéregetni, belőni magam, és kéregetni tovább. Egy másodpercig nem jelentett 
gondot átállni. Az úrilány, aki le tudna ülni egy akadémikussal vitatkozni, a helyi bolt előtt 
mosolyog rád apróért. A felsőbbrendűség érzése a szakadék széléről. Végre. Nincs kinek 
megfelelni, nincs miért megfelelni. A határok napról napra tolódnak, a törvények pedig 
csak iránymutatások, melyeket vagy betartasz, vagy nem. Többnyire persze nem, hiszen 
minek. Azok a normál emberek normál életének aspektusait kívánják szabályozni, a te 
helyzetedben nincs jelentőségük. Mert nincs holnap. A következő órát is nehéz megjó-
solni, ugyanakkor az adott pillanatban egyértelműbb és egyszerűbb minden. A periférián 
tántorgó hajléktalanon mindenki keresztül néz, és ez a láthatatlanság az igazi felmentés. 
Mikor már senki sem vár tőled semmit, csak legyintenek, másfelé néznek, vagy max cigit 
adnak, pénzt adnak, és folytatják az életüket. 

Aztán hirtelen otthon, külváros, középosztálybeli család, ahol empátia ezen a ponton 
már nincs, csak düh és tehetetlenség. Évek egymásra rakódott sérelmei, ahol nehezte-
lés bújik meg a legőszintébb mosoly mögött is, részemről pedig szégyen és menekülési 
vágy. És szégyen nem csak azért amit tettem, hanem azért is, amit tenni fogok. Mindenki 
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azt gondolja, hogy minden anyagos önző állat, de a sokunk szociális izolációja inkább 
arra vezethető vissza, hogy nem akarjuk bántani az embereket magunk körül a saját tet-
teinkkel. Én elbírom, én ezt választottam, nekem ezt dobta a gép, de nem kell mindenki 
mást magammal húzni. 

Mégis sikerült. Az exemmel, magammal, a szüleimmel, barátaimmal, mindenki, aki egy 
percig is kiállt mellettem megszívta.

Most épp? Jobb mint volt, de miért érzem azt hogy ez a lufi is kipukkan, és minden újra 
megy a levesbe? A lehetőség itt lenne.

KERTÉSZ DÁVID

A véletlen műve

Az ablakot mindig résnyire nyitva hagyom. Ha a szomszéd lépcső-
ház udvarán keresztül felmegyek a padlásra, onnan ki tudok menni 
az házunk gangjára a harmadikon, onnan már csak egy korláton kell 
átmásszak, hogy a párkányra érjek és kinyissam az ablakot. Ezzel már 
otthon is vagyok. Hetek óta így közlekedem. Kicsit körülményes ugyan, 
de így el tudom kerülni a főbérlőm, meg a behajtókat. Két hónapja 
nem fizettem rezsit, se lakbért. Kell egy kis idő na. Itt vagyok a nagy 
ugrás előtt, csak pár hét kell még.

A kiadómmal jövőhónapban lejár a szerződésem. Le kell adnom a 
kész kéziratot, vagy fizethetem vissza a teljes járadékomat. Jelenlegi 
anyagi helyzetemet tekintve ez kizárt.

Pedig nem volt ez mindig így. Egy évvel ezelőtt pontos elképzelé-
seim voltak. Megvolt az alapötlet, a vázlat, sőt még egy pár fejezet 
is. Az évszázad krimije lett volna. Persze a krimi csak keret, igazából 
mélyszociológiai elemzés korunk társadalmáról. Vagy ilyesmi. Nem 
tudom, soha nem értem a végére. Fél éve egy sort sem írtam. Mást 
sem csináltam igazán. Reggel felkeltem, leléptem otthonról, hogy 
a főbérlő, meg a többiek ne találjanak meg, aztán késő este haza-
mentem. Először úgy gondoltam kell az ihlet. Valami, ami beindítja az 
agyam. Eljártam helyekre, gondolkoztam, csövesekkel ismerkedtem, 
gondoltam az majd inspirál. Francot. Aztán utaztam, elugrottam ide-
oda, hátha a környezetváltozás jót tesz. Nem jött be. Szépen lassan 
kezdtem megszakítani az emberi kapcsolataimat is, gondoltam a ma-
gány előhozza belőlem a rejtett ötleteket. Ez se működött.

Aztán beszereztem egy pisztolyt meg egy üveg piát és elhatároz-
tam, hogy agyonlövöm magam még a határidők lejárta előtt. Jó ta-
nács a jövő öngyilkosainak, a kínai piacon Cseng nevű fickótól ne 
vegyél pisztolyt, nem fog elsülni. Diplomát is árul, arról nincsenek 
tapasztalataim.

Szóval most itt vagyok, az ablakon át közlekedem, nézem a mosat-
lant, ami két hete rothad a konyhában, és várom a csodát. Tegnap 
vettem két lottószelvényt, nem nyert. 
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Normális esetben felalá járkálnék idegességemben, de félek, hogy a szomszédok meg-
halják, hogy itthon vagyok és szólnak a tulajnak. 

Kell egy kis idő. Túl gyorsan elhúzott ez az év. Pedig jól indult. Minden tiszta siker.  Aztán 
itt ülök és nézem a stukkert, amit a kicsi sárga azzal adott el, hogy kipróbált megbízható 
fegyver. Francot. Kiugorhatnék az ablakon, de akkor a szomszédok észrevesznek. Rá-
adásul, ha eddig nem estem le, nem valószínű, hogy így kéne meghaljak. Mély levegő. 
Gondolkozz. Mindig van megoldás. Vagy nincs. Csöngetnek, a francba felkapcsoltam a 
lámpát, biztosan megláttak. Amilyen halkan csak tudok a bejárati ajtóhoz kúszom, kinézek 
a kukucskálón. Egy csaj, nem a főbérlőm. Nagyon ismerős, de nem tudom belőni kilehet. 
A stukkert begyömöszölöm a gatyámba és ajtót nyitok:

— Szia, ismerlek?
— Ismerhetsz. Beengedsz?
Jöjjön aminek jönnie kell. Félreállok, a lány, mintha otthon lenne, belép a lakásba,  ledobja 

a dzsekimet a földre a székről és leül.
— Nem kínálsz meg semmivel?
— Nincs semmim.
— Főzhetsz egy kávét.
Kulcsra zárom az ajtót és nekilátok a kávéfőzésnek. Elveszi a laptopom és nézegetni 

kezdi a megkezdett írásaimat.
— Nem is rossz — mondja.
— Kösz. Szóval, ki is vagy?
— Nem tudod?
— Megkérdezném ha tudnám?
— Én vagyok a Múzsa.
— Késtél.
Közben lefő a kávé, előveszek két csészét, ami némileg még tiszta és töltök mind-

kettőnknek.
— Cukrot? 
— Így is elég édes vagyok — mondja és belekortyol, aztán kiköpi — el kellett volna  mosnod 

a kávéfőzőt.
Beleiszok a kávéba. Nincs is semmi baja.
— Én így szeretem. Szóval, te vagy a múzsa.
— Írd nagybetűvel.
— Kapirgálod a negyedik falat, ügyes. Mit akarsz?
— Ihletet adni.
— Zseniális, kezd el.
— Ez nem így megy. Kérek valamit cserébe.
— Mit?
— A lelked.

— Múzsát mondtál, nem ördögöt.
— Hogyha nem kell senkinek… Tudod hogy van ez. A lényeg, add nekem a lelked,  cserébe 

kapsz ihletet, pénzt, paripát, fegyvert. Mi kell még?
— Mondjuk a lelkem.
— Úgyse használod.
— Jogos. Szóval, teszem azt, neked adom a lelkem, híres leszek, sikeres meg minden 

aztán?
— Aztán meghalsz!
— Cuki. Honnan tudjam, ez nem csak egy hülye vicc.
— Cobain, Hendrix és még egy páran tanúsíthatnák, de nem tudják, vedd ezt bizonyí-

téknak.
— És ha nem akarok meghalni?
— Akkor miért tartasz pisztolyt a gatyádban? Nézd, így is, úgyis ki akarod nyiffantani 

magad, csináld stílusosan.
Kiteszem a pisztolyt az asztalra. Végülis, mindig van megoldás.
— Mit kell tennem?
— Most már semmit.
Megcsókol. Van nyál a szájában, úgy érzem, kiszippant belőlem egy darabot. Aztán 

 abbahagyja, mosolyog és az ajtó felé indul:
— Kész is, az adósom vagy.
Becsapja az ajtót. Még egy enter.
Most már van mit küldenem a szerkesztőmnek.
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Az első sorban újságírók jegyzeteltek szorgosan, a mögöttük dühöngő nép felhábo-
rodott füttyszóval nyugtázta a költő szavait.  

— Szájalni azt tud, máshoz nem ért — morgott az öreg. 
— Húzzál vissza a szlovák anyádba, Petrovics! — kiabált a kőműves. 
Petőfi elégedetten szemlélte a felkorbácsolt hullámokat. Tudta, mit sem számít néhány 

dühödt kiáltás, amint versre nyitja ajkait, ismét olyan csend lesz, mint a betegápolónál.  
És a költőnek igaza volt: ahogy belefogott, hogy elszavalja legújabb költeményét, mely  
a Készülj, hazám címet viselte, egyből elhalkult minden szitokszó. 

Mikor arról beszélt, hogy a bécsi német az ördögnek adta a lelkét, még csak a bátrab-
bak mertek bólogatni, de mire az elcsapott európai királyokhoz címzett sorokhoz ért, 
 lelkesedés ült ki a legsavanyúbb arcokra is. Mire véget ért a szavalás, mindannyian Petőfit 
éltették. 

— El kell ismerni, hogy verset írni azt tényleg tud — tapsolt a pultoshölgy. 
— Lehet, hogy máshoz nem ért, de jól beszél a fiú — biccentett összefont kézzel a kő-

műves. 
— Oda sem kell rá figyelni — legyintett az öreg. — Egy évet sem adok, és már a nevét is 

elfelejtjük. 

*

1849. július 31-én alacsony, ősz szakállú tábornok állt a segesvári erdő szélén. Bronz 
 sétapálcára támaszkodott, bal kezére székelymintás ágyút szereltek. Sebhelyekkel tar-
kított arcát csavarozott fémlapok fedték, a szemében csillogó harctüzet a háború füstje 
sem homályosíthatta el. 

Józef Bem ágyúkezének dörrenése végig sörpört a hegyes-völgyes tájon. A vasgolyó 
átsüvített a kozákok géplovai, meg a fogaskerekeken gördülő vastankok közt, és egyene-
sen Szkarjatyin katonatiszt mellkasába fúródott. Az orosz cári szárnysegéd szegycsontja 
darabokra tört, a csontszilánkok keresztül fúrták a tüdejét. Szkarjatyin még lélegzett, mi-
kor kórházba vitték, de Bem tábornok ágyúgolyójától senki sem menthette meg.  

A kozák sereg fekete lovaspáncélba öltözve sorakozott a sárlepte dombokon, kezükben 
bronzból öntött Gatling-géppuskákat és levélmintás lángszórókat szorítottak. Felettük 
osztrák léghajók takarták el a szürkülő Napot, kézzel tákolt gyújtóbombák hulltak alá a 
kátrányos füstfelhőkből. 

A tábornok töretlen nyugalommal szemlélte az erdőt felemésztő apokalipszist. 
— Bem, vitéz vezérem, dicső tábornokom, eljött a mi nagy napunk! — kiáltott ekkor egy 

fiatal hang a fák közül. 
Petőfi vézna testén úgy lógott a kokárdás katonaruha, mintha két számmal nagyobb 

lenne rá. Ahogy Bem mellé ért, lelkesen rántotta elő huszárkardját. 
— Ne hadonássz azzal a karddal, fiam! — szólt rá Bem. — Még a végén elvágod az ujjad.  

L. TAKÁCS BÁLINT

Petőfi, a gőzhős

1848. április 9-én szürke benzingőz gomolygott a Nemzeti Múzeum 
korinthoszi oszlopai felett. A parkban olajfoltos csizmák taposták  
a megsárgult gyepet, a vasból öntött fák alatt szüntelenül gyűlt a 
nagyhangú tömeg. Ahogy véget ért a népgyűlés, a türelmetlenkedő 
emberek soraira feszült csend telepedett. 

Egy csontos arcú, apró szemű, gondozott bajszú férfi lépett az 
 egybegyűltek elé. Sűrű, fekete haját cilinder fedte, karimája fölött 
 pilótaszemüveg tükrözte vissza a déli napfényt. Büszke tartással vi-
selte elegáns öltözetét, magabiztos léptei alatt rozsdásodó csavarok 
nyikordultak a múzeum előtt rögtönzött pódium fémlemezeiben. 

A tömeg közepén három járókelő állt, akik a helyi kocsmából ismer-
ték egymást. Egyikőjük fiatal kőműves volt, sötétített lencséjű monoklit 
viselt és olajfoltos pamuttrikót. Mellette barátnője, a pultoshölgy, fod-
ros szoknyában és bőrvirágokkal díszített kalapban. Velük volt a kocs-
ma legidősebb törzsvendége, bal orcájának mély barázdáit feketére 
festett üvegszem osztotta ketté. 

— Ez a pesti úrigyerek azt hiszi, övé az ország. Az ilyenek miatt nem 
olvasok újságot — mondta az öreg, majd a földre köpött. 

— Ő az a híres Petőfi? — kérdezte a pultoshölgy. — A festményeken 
sokkal izmosabbnak tűnt. 

— Maradt volna meg a verseinél. Kellett neki belefolynia a politikába 
— mondta a kőműves. 

Ehhez hasonló gúnyos megjegyzések törték meg a nyugtalan csen-
det. Petőfi halovány félmosollyal mért végig a pornépen, majd így 
szólt:

— A mostani szónokoknak úgy látszik, hivatása lett nyugtatni és 
csen desíteni titeket, mint a betegápolónál. Mondhatom, ez gyönyörű 
erény. Én valójában nem tudom, mit mondjak, de annyit mindeneset-
re mondhatok, hogy ezen örök nyugtató nyomokat követni nem tudom. 
Mert úgy vagyok teremtve, mint a fergeteg, mely hullámokat korbácsol 
a vihar idején. — A tömeg egyre hangosabb lett. — Azért, hogy mégse 
lépjek hiába elétek, elszavalom nektek egy versemet. 
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*

A hazaúton Petőfi háromszor próbált elszökni a kocsiból, de a kísérete mindig résen volt. 
A költő dühösen, csalódottan tért vissza Pestre. Egykedvűen nézte az Erzsébet híd hát-
terében füstölgő gyárkéményeket, a Dunán vonuló forgólapátos gőzhajókat, és egy utcai 
bohócot, aki monociklin zsonglőrködött a híd lábánál. 

A költő fel sem pillantott az olajtócsákból, miközben végig haladt az Úri utcán, csak az 
egyik vízfoltban megcsillanó Pilvax-neonfeliratra kapta fel a fejét. A tavalyi emlékek még 
dühösebbé tették.  

A kávéházzal szemben téglafalas romkocsma állt, épp három idegen lépett ki a kőboltí-
ves bejáraton. A költő nem tudhatta, de ők hárman már találkoztak vele, mikor verset sza-
valt a Múzeumkertnél. 

— Neked nem a fronton lenne a helyed? — kérdezte az üvegszemű öreg. 
— Eddig tartott a nagy katonáskodás? — folytatta a kőműves. 
— Nem vagyok én már közönséges katona — felelt Petőfi. — Hadnagy lettem.
— Képzelem, miért léptettek elő. Elijesztettél pár oroszt a verseiddel? — kérdezte a kőműves. 
— Megmentettem Bem tábornok életét — felelt a költő. 
A gúnyolódók egy pillanatra elcsöndesedtek.
— A lengyel öreget? Mesélj, hogy történt — szólt végül a pultosnő. 
— Épp a csatatér közepén álltunk, kozák hullahegyre tűztük ki a magyar zászlót — kezdte 

Petőfi. — Ekkor hatalmas gőzsárkány emelkedett fölénk, bőrszárnyaiban fogaskerekek kat-
togtak, pengékkel tömött szája szélesebb volt, mint Bem és én együttvéve. A gépszörnyet 
pedig nem más irányította, mint Grigorij Jakovlevics Szkarjatyin, a cári szárnysegéd. 

A költő harsány szavaira egyre több járókelő torpant meg, összesúgva hallgatták a hő-
sies mesét. Petőfi egyre lelkesebben folytatta:

— A gépsárkány kitátotta pengés száját, és majdnem leharapta Bem fejét. De én fegyvert 
rántottam, és egyenesen a gépszörnyre szegeztem. Nem akármilyen fegyver volt ám, az 
ólom már a múlté. Az én pisztolycsövemből piros, fehér és zöld fénycsóvák lövelltek, egye-
nesen Szkarjatyin mellkasába. Szabadság, egyenlőség és testvériség szakította szét a ke-
mény, hideg orosz szívet. Aztán hátamra kaptam Bemet, és meg sem álltunk a cári táborig. 
Miután levertük az utolsó reszkető ellenséget is, a magyar sereg kitűntetett. Lóháton jöttem 
haza, hogy kipihenhessem magam a nagy csata után. 

Mire befejezte a mondókáját, már kisebb tömeg szegődött Petőfi köré. A történet végén 
lelkesen éljeneztek. 

— Nemzetem nevében mondom, hálásak vagyunk neked. Én megmondtam, sokat fogunk 
még hallani rólad — bólintott az öreg. 

— Írnod kéne erről egy verset — tette hozzá a kőműves és a pultosnő egyszerre. 
— Már kész is van — felelt büszkén Petőfi. — A címe: Én, a hős. Gyertek közelebb, elsza-

valom nektek!

— Ez a fegyver ma kozákok vérét ontja majd.
Petőfi büszkén emelte maga elé a pengét, keze megremegett a fémmarkolat súlyától. 

Bem arcán halovány mosoly futott végig, de gyorsan elkomorodott:
— Itt egy napot sem fogsz túlélni. Valakire a harcmezőn van szükség, valakire otthon. 
— Nem hiába jöttem el ilyen messzire hazulról. Inkább harcolok, minthogy otthon ülve 

nézzem végig, ahogy elvész a szabadságunk — mondta Petőfi. 
A magyar sereg hús-vér lovaikra szerelt, háromcsövű puskákkal állt csatasorba az ellen-

séggel szemben, harci kiáltásukat ágyúdörgés és bombák robbanása nyelte el. 
A tábornok, nehéz ágyúkezét használva finoman meglökte Petőfit, aki megbillent, és el-

esett a sárban. 
— Ha tényleg harcolni akarsz, igazi fegyver kell neked — mondta Bem. — Kövess, költő!
A csatatér közelében földbe ásott óvóverem állt, horpadt fémkupola fedte az ólom-

lapokból rögtönzött lépcsőket. Bem lekísérte Petőfit a sáros gyapjúval bélelt verem aljába, 
majd rózsamintás, aranyozott díszdobozkát nyomott a költő kezébe. 

— Amit ebben találsz, az a tiéd — mondta Bem. — Ajándék a hadseregtől. 
A költő nagy lendülettel nyitotta fel a dobozt. A finom bársonybélés közepén apró pisz-

toly feküdt, alig volt nagyobb egy háromkrajcárosnál. Ahogy Petőfi kézbe vette, eltörpült 
széles tenyerében. 

— A kolibri pisztoly. Irodalmár kezébe nagyobb fegyver nem való — mondta Bem.
Petőfi arcát néma düh pirította, de változatlan büszkeséggel szorított a ravaszra. A mar-

kolatot hüvelykujjával tartotta, mutatóujja lelógott az elsütőbillentyűről. 
— Ha ezzel kell, hát ezzel harcolok, bekötött szemmel, összekötött bokával is. Miért ne 

győznénk, hisz’ Bem a vezérünk, a szabadság régi bajnoka — kiáltott Petőfi. 
— Fiatal lelkesedésed dőreség csupán, nem bátorság — felelt Bem. — Többet érsz te an-

nál, minthogy tömegsírban rohadjon a féregrágta hullád. Menj haza, írd a verseit, csihold 
tovább a nép tüzét! Kellesz nekik, te vagy a kultúra. 

— Ha a mai napon magához szólít a jóisten, én emelt fővel járulok elé. És ha a pokolra 
kerülnék, kozák kíséretet viszek magammal. 

Ekkor két széles vállú, nagydarab huszár lépett a veremhez, és megragadták Petőfi 
karját. 

—  Menj vissza a hazádba, és tedd a dolgod! — mondta Bem. — Szó a tiéd, fegyver az 
enyém. 

A tábornok hátat fordított, és visszaindult a harcmezőre. Petőfi hiába kapálózott, hiába 
szitkozódott, a két huszár szorosan fogta, és nem engedte addig, míg messze nem kerül-
tek a segesvári erdőtől. 

Ahogy a magyar lovassereg nekirontott az orosz-osztrák ólomzápornak, Petőfit felrakták 
az első gőzősjáratra, és visszavitték Budapestre. 
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Legfrissem verseim csokrából cserébe ezer példányszámmal 
 fizetek képedért.

Isten áldjon!
P.S.

Cimbora! Nem jutott arra alkalmam, hogy szemléletem fotográfi-
ádról megosszam veled. Sietségemben, mint tudod ezt magad is, 
egy hosszú, karcos pillantást vetettem csupán a kész picturára. 
Heves mozdulataim árulkodhattak véleményem kevéssé kecsegtető 
 mivoltáról. Isten látja lelkem, bizakodva fordultam feléd, s ugyan hálás 
vagyok jóízű társaságodért, mint mindig, vendégszerető családodat 
pedig ezúton is csókoltatom, de szentül hiszek hangom csalhatatlan 
igazságában, és most sem fogom lenyelni szavaim.
Aestheticám alapja az igaz, és az igaz csak természetes lehet. Ami 
abból következik, az már jó, s így a szépnek önkéntelenül is meg kell 
látszódnia.
A képmásolat nem igaz. Nem természetes. Valótlan, s ezért a 
szépséget megtagadja magától. 
Nem igaz, mert levetetted volna velem sötét attilámat és zsinóros 
mellfekvencemet, mondván nem világlik majd eléggé az eredmény. 
De kérdem én, a nép pátoszos hangját úgy ismerjék meg, mint a 
vissza nem talált tékozló fiút? Poeticám több méltóságot érdemel!
Én jobbra fordultam, s a kép mégis balról láttat engem. Nem 
 természetes ez. Egy kárpitozott ülésű biedermeierbe plántáltál,  
s utasítottál, fonjam át a szék támláját, kulcsoljam össze kezeimet,  
s kérésedre nézzek feléd. 
Ezek után pillantásomban már balga, aki jót, és szépet keres. 
Szenvtelen, komoly arcot óhajtottál, s neked jókedvemben 
 megadtam azt.
Hű barátom vagy Egressy, remek színész, de a piktorokra bízom 
 magam.

Baráti üdvözlettel, 
A természet vadvirága

GRÁNICZ MAJA

Nézetek, érdekek és dagerrotípia

Művészek közt művész, kedves barátom!
Volna számodra egy ajánlatom! Bizonyára már esett köztünk szó 
amateur fotós munkásságom töredékeiről: párizsi utam során 
 tettem szert daguerre au type-féle fényképezéshez használatos 
eszközömre, amely hazánkban igazi kis ritkaság. Fotográfiáim igen 
makulátlanok, valódik, és szemrevalók. Ezt nem csupán jómagam 
állítom, hanem így vélekedett Diósy Márton, Czakó Zsigmond uram 
és Tompa is, akik elfogadták invitációmat, hogy lencsevégre kapjam 
azon állapotukat, akik már nem lesznek sohasem. Nekem ilyenkor 
remek alkalmam nyílik, hogy használatba vegyem a masinát. Bár 
mostanság hallatlanul tüzes a nyári nap sugára, — mint azt magad is 
írtad, briliáns művedben, amiért újfent gratulálok — de a napokban 
jöjj föl Pestre, és bizonyosodj meg magad arról, milyen, mikor egy 
hamisítatlan fotográfia néz szembe veled.
Marczibányi-házamban megtalálsz. (A Kerepesi tér és a Síp utca 
 között, második emelet.)

Színész társad, 
Egressy Gábor

Kedves Egresem! Felőled sem hallottam hírt mióta, cimbora!  
Béni bátyád épp verseim muzikális variánsán serénykedik.
Kérésedtől vonakodom. Nem vagyok én maníros tollászkodó  pulyka, 
akire nyugatról fújnak a szelek, de ha valóban azt állítod, hogy 
 képeid feddhetetlenül tiszták, akkor bízván szavaidban, mint 
 fotográfiáid előttem alakult látomásiban, teljes valómat várom 
 viszontlátni bennük, de ily ígérkező szavak mellett megkövetelem, 
hogy az aranykezű Orlai Petrichet is fölülmúld.
Nem időzhetek majd Nálad sokat, iparkodnom kell Vahothoz  
a Pesti Divatlapba, de megkereslek, az bizonyos.
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SÁRDI KRISZTINA

Menni vagy maradni

Menni vagy maradni: az örök dilemma. A végeláthatatlan éjszakai tépe-
lődések kérdése. Álmatlan forgolódások, szorongós rémálmok tárgya.

Júlia azon az éjszakán nem aludt egy szemhunyásnyit sem. Pedig este, 
amit lehetett, megbeszéltek, és igyekeztek nem bántani a másikat: 
ő nem mondta Sándornak, hogy felelőtlen és önző, Sándor se neki, 
hogy elkényeztetett és gyáva. De hiába próbált aludni, agyában ide-
oda cikáztak a gondolatok. Tudta, hogy el kell engednie — ám még-
is milyen anya és asszony lenne, ha ezt könnyen meg tudná tenni? 
Hogyan is engedhetné el? — szólalt meg egy hang a fejében, amire 
rögtön kontrázott egy másik. 

Mégis hogyan tarthatná maga mellett? Éppen ő, a feleségek fele-
sége, akit március 15-én még a férjéhez hasonló forradalmi hevület 
fűtött. De vajon tényleg fűtötte őt a hazaszeretet? — gondolkozott el 
egy pillanatra. Nemcsak arról volt szó, hogy szerette a költőt, és min-
dent feladott egy verséért? És éppen ez az a feladás, amit már nem 
tud folytatni? — merengett.

Aztán az is belévillant, hogy mindez igazából nem is számít. Valójá-
ban egyedül Zoltánka számít. Akinek apára van szüksége. Persze Sán-
dor megígérte, hogy nagyon fog vigyázni magára, és nem megy az üt-
közetek közelébe, de akkor is a csatatéren lesz — gondolta bosszúsan. 
Mire a másik hang válaszolt: hiszen Bem tábornok mellett eddig még 
sosem történt baja. Igen ám, csakhogy most nem túl jók a kilátások, 
vesztésre áll a forradalom ügye… Ha bekövetkezik a legrosszabb mi 
lesz velünk? Mi lesz a fiunkkal? — suttogta maga elé a sötétbe, amire 
Zoltánka mintegy válaszul gőgicsélni kezdett.

Júlia felkelt, magára terítette a kendőjét, odament a bölcsőhöz, 
hogy ellenőrizze, de Zoltánka szerencsére aludt. Csak rosszat 
 álmodhatott — gondolta Júlia. Az ismeretlen házban tapogatózva 
 átment a másik szobába, gyertyát gyújtott és leült Sándor asztalához. 
Papírt és tintát vett elő. Először levelet akart írni, aztán verset. Végül 

Barátom!
Mint írod, s mint te is, én színész volnék. Így tudhatod, hogy mikor 
estére Hamletté változik bensőm, én beköltözöm a dán királyfiba.  
A performance erejére azt látja a nagyérdemű, aki addig voltam 
életemben, búban, bajban, örömben. Ezt sűrítette össze Shakes-
peare egy estére. A daguerre au type egy sarkalatos pillanattá 
zsugorítja egész léted. A verseid, s a fotográfia is ezt műveli. 
Beprésel az eszközébe és kitágítja érzelmeid kénye-kedve szerint. 
A kép se több, se kevesebb, mint egy pillanatnyi látvány. Épp 
olyannyira magad vagy rajta, mint máskor, ezért igaz, természetes, 
jó, és szép. Láttam benne komolyságod, tetterődet, lánglelkedet.
 A romantikus festmények eszményükben, aestuosus, egzaltált 
lelkületükben, túlzásukban téged ábrázolnak ugyan, de a realizmus 
már meleg szellőket fú a barbizoni Franciaországból.

Fontold meg, barátom!
E. G.

Egressy!
Én is azt vallom, haza, és haladás, de jót, s jól.

Piedesztámról pellengérre tűzted szűröm
S mint én a szégyenítést nem tűröm,
Megvetem a való torz mását,
Ideám elaljasulását,
Neves nevem nem ölthet testet.
Az anyagot talányokból lesd meg,
Hogy szavaim, mint a Tisza tiszta útja
Sodorva, lelkekbe hatolva
Elárassza testemet.
S ha melegíthetek fagyos lelkeket
ők felruházzák gyönge alakom 
De ahhoz még kép sem kell.

Az igazságért föláldozom a szépet. 
Ezért többé ne is lássam ezt a képet!
A költő
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fogalmazott a fiának. Hogy majd később, felnőtt fejjel, hátha megérti. A levelet nem zárta 
le. Júliához is szólt benne, akarta, hogy olvassa. Összehajtotta, és címzésül csak annyit 
írt rá: „Ezerszer, Sándor”. 

Visszament a hálóba, amilyen halkan csak tudott, megmosdott és felöltözött. Gyermekét 
megsimogatta, Júliának adott egy utolsó csókot. Felvette a csomagját, és kiment az ajtón. 
Ahogy a kaput is betette maga után még hallotta, hogy Zoltánka ismét felsírt.

Júlia a sírásra ébredt. Kezével automatikusan Sándor után nyúlt, de hűlt helyét találta. 
Gyorsan felkelt, a gyermeket visszafektette a bölcsőbe, és magára kapta a kendőjét. Át-
ment a másik szobába, ám amikor észrevette, hogy az úticsomag sincs az ajtóban, kifutott 
az udvarra. Megállt a kapuban. Abban a pillanatban Sándor, mielőtt ráfordult volna a túlsó 
utcára, visszanézett a tordai házra. Felesége a felkelő nap fényében olyan volt akár egy 
angyal. Tekintetük még találkozott egy pillanatra.

egyszerűen csak ráírta egy lapra, hogy „Ezerszer, Júlia”. Az üzenetet 
pedig belerejtette Sándor úticsomagjába, amely már összekészítve 
állt az ajtóban. Ebben a pillanatban Zoltánka felsírt.

Sándor a fia sírására ébredt. Látta, amint Júlia belép a szobába, le-
teszi a gyertyát a komódra, a bölcsőhöz megy, és felveszi a fiukat. 
Próbálta csitítani egy darabig, aztán a gyermekkel együtt visszabújt 
az ágyba. Észrevette, hogy Sándor ébren van. Megcsókolták egy-
mást. Amíg Júlia Zoltánkát ringatta, ő a feleségét simogatta. Ahogy 
a gyermek sírása alábbhagyott, anya és fia lassan álomba merültek.  
Ő pedig egyedül maradt a gondolataival. 

Muszáj mennie, pedig minden porcikája tiltakozik ellene. Hát hogy 
hagyja itt ezt az ő csodálatosan harcias és néha végtelenül gyerme-
ki feleségét a fiukkal? — tépelődött magában. Mi lesz velük, ha őneki 
bármi baja lesz? De nem. Az nem történhet meg! — erősködött, hiába 
fogta el a balsejtelem. Nemcsak azért, mert Júliának megígérte, hogy 
hazajön — és eddig minden ígéretét betartotta — hanem, mert Bemhez 
megy. Ő vigyázni fog rá. 

Azonban, ahogy a mellette szuszogó gyermekre és anyjára nézett, 
egy másik gondolat is formálódni kezdett a fejében. Akár maradhat-
na is. Sutba dobhatná a szabadságharcos költő szerepét, és élhetne 
akár nyugodt életet is Budapesten velük. Olyanok is lehetnének, mint 
Aranyék Szalontán. Erre aztán a fejében képek egész sora jelent meg 
egy életről, ami akár az övé is lehetne… Ha győz a forradalom. 

Ám szépen lassan egy másik jelenet is bekúszott a fejébe, vérvö-
rös homokkal, börtönablakokkal és hadbírósági tárgyalással. Mi lesz, 
ha elbuknak? Verseiért akár még ki is végeztetheti Matternich. Vagy 
újra menekülniük, bújkálniuk kell majd. Az pedig nem élet — ahogy leg-
utóbb Mezőberényben Somáéknál Júlia megjegyezte. Folyton csak 
mennek, mennek, sosincs nyugtuk — ennek nem teheti ki többé őket. 
Esetleg talán Bem segítségével hagyják el az országot? — merült fel 
benne egy pillanatra. De a lelkiismerete rögtön megszólalt: az elkép-
zelhetetlen! Hogy éppen ő, a Nemzeti dal szerzője hagyja el hazáját a 
szükség óráján? Nem, azt nem lehet. Menni kell, lelkesíteni, harcolni, 
hogy győzzön a forradalom, és akkor talán valóra válhatnak az álmai!

A döntést azonnal tett is követte. Óvatosan, halkan, hogy ne éb-
ressze fel őket, felkelt az ágyból, fogta a gyertyát, és átment a má-
sik szobába. A nyári hajnal pírja rózsaszínes-szürkés fénybe vonta  
a szobát és az asztalt. Leült, tintát és papírt vett maga elé. Levelet 
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POTÓ ANNABELLA

Az ember ugyan hova lesz?…

Katica az ablakpárkányon könyökölve bámulta a napsütötte udvart. 
A fák levelei meg-megcsillantak a szikrázó fényben. A lány tekintete 
végigsiklott a kerten. Szemei üresek voltak, érzelmeknek nyomát sem 
lehetett látni. Lelkében azonban ott tombolt a fájdalom, elkeseredett-
ség, a veszteség és a düh… Szíve mélyéről gyűlölte azt, ami történt. 
Nem hitte el, hogy tényleg elment, nem akarta, nem tudta elhinni, hogy 
egy ilyen erős, életvidám ember, akire úgy tekintett, mint valami hősre, 
aki természetfeletti erejével bármire képes volt, annak most csillaga 
leáldozott. Végülis, egyszer mindennek vége, nem igaz?

De miért kellett ennek megtörténnie? Miért kellett elveszítenie az 
egyetlen embert, akit még apjának nevezhetett?

Katica keserű mosollyal az arcán letörölt egy éppen lefelé gördülő 
könnycseppet, majd ha lehet még meredtebben bámulta az ablaka 
előtt hullámzó lombokat.

Rengeteg boldog emlék jutott eszébe azokból az évekből, amikor 
még a nagypapája élt. Amikor tetőt építettek és fel s alá rohangált 
a gerendákon, vagy amikor lebetonozták a hátsóudvart és a papája 
bele írta unokája nevét és a dátumot az anyagba. Katica keze nyomá-
val együtt még ma is látszik. Az esti titkos és tilalmas párnacsaták, 
míg a nagymama fürödni ment, a felfedezőutak a padlásra és a pin-
cébe, a balatoni kirándulások és az a sok dolog, amit megtanult az 
állatok etetéséről. Eszébe jutott, mekkora büszkeség öntötte el, mi-
kor a nagyapja odaültette az ölébe és vezetni tanítgatta, hogy ő egy 
igazi autót vezethet…

A legkedvesebb emléke azonban egy nyári nap volt: a nagypapája 
felültette őt és a húgát a motorjára és az utcán száguldoztak. Katica 
a kormányba kapaszkodva ült a nagypapa térdén, míg a húga a mö-
göttük kapaszkodott a férfi derekába. A nap ugyanúgy sütött, mint 
szomorú jelenünkben, bár a levegőben érezni lehetett a nyár forrósá-
gát. Ahogy a motorral repültek a pírba borult ég alatt a kislány teste

lehűlt, érezte, hogy a feszítő meleg, mely egész nap kínozta, lassan alábbhagy. Sosem 
érzett olyan szabadságot, mint akkor. A felszabadultság, az öröm átjárta egész lényét. Két 
apró karját széttárva élvezte a szédítő sebességet, aranyszőke hajába bele-belekapott a, 
kacaja gyöngyözve gurult végig a kopott, aszfaltozott utcán.

De ez már mind a múlté. Az ember olyan, mint egy apró porszem. Bármikor elfújhatja a 
szél, elveszve vagy végleg eltűnve a többi apró szemcse között egy végeláthatatlan, ha-
talmas örvényben. Ez a világ amilyen nagy észre sem veszi senki, hogy egy homokszem 
elkallódik, sőt, nem is érdekel senkit. Ilyen az ember is, akár a homok. Ilyen gondolatok 
kavarogtak Katica fejében. Nem akart másokat is elveszíteni…

Borús gondolataiból édesanyja kopogtatása zökkentette ki. Arcán barázdákat szántot-
tak a könnyek, fekete ruháján megcsillant a beragyogó napsugár.

— Katicám, készen vagy?
— Igen… — nagyot sóhajtva feltápászkodott az ablak mellől. Anyja nyomában Katica húga 

is belépett a szobába, szintén fekete ruhát viselve. A nagyobbik lány csak nehezen tudta 
megállni, hogy ne fakadjon sírva. Erősnek kellett maradnia a húga miatt. Így is a kisebbik 
lány kócos fejét lehajtva szipogott.

— Mosolyogjatok, lányok. A papa sem szeretné, ha sírnátok… — próbálta elcsukló hang-
ján felvidítani gyermekeit az anya.

— Nem sírok én… — mormogott Katica.
— A bánat nem tart örökké.
— A bánat? A bánat egy nagy óceán — nevetett anyjára könnyes szemmel Katica. Édes-

anyja elmosolyodott.
Tíz perc múlva már az autóban ültek, hogy elkísérjék szerettüket utolsó útjára. Vajon mi 

vár ránk a halál után? Mi van innen távol? Mi értelme az emberi létnek? Vajon mi ér? Ki 
fogja vajon megfejteni e rejtélyt? Egy könyvben olvasott arról, hogy a halál egy új utazás 
kezdete. Ilyen és sok más hasonló dolgon tűnődött Katica az örökkévalóságnak tűnő út 
során. Sajnos ezen kérdések egyikére sem tudta a választ. Egy dolgot azonban tudott. 
Nagyon sokat köszönhet ennek az embernek és örökké hálás lesz azért a sok jóért amit 
tőle kapott. Mosolyát, életszeretetét, kedvességét, akaraterejét pedig sosem fogja elfe-
lejteni. Tudta, hogy hiányozni fog neki, de megbékélt a történtekkel és bízott benne, hogy 
egyszer talán majd újra találkoznak. Szemébe újabb könnyek gyűltek, de ezek már nem 
a bánat könnyei voltak.

Mosolyogva felnézett a búzavirágkék égre és úgy, hogy senki se hallja, ezt suttogta:
— Köszönöm!
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A lyukak

A pincesor egyik verandáján egy fiatal férfi ült. Ahogy a pincesorra 
vezető utat nézte mozdulatlanul, testtartásáról türelmetlen feszültség 
sugárzott. Az elmúlt éjszaka mély ráncokat vésett az amúgy még meg-
lehetősen fiatal arcra. Krisztián próbált nem gondolni semmire, de 
agyában újra és újra csak az előző napi telefonhívás, és annak lehet-
séges következményei jártak. Ahogy a Kopasz-hegy felett elkezdett 
pirkadni, a kezdődő világosságban lopva a szomszéd telekre pillantott. 
Kívülről ártalmatlannak tűnő, rozsdásodó lakattal lezárt régi pince ajtó, 
ami mögött a lejárat lépcsője azonban évtizedekkel ezelőtt beomlott, 
ahogy valószínűleg a pince is, vagy az erózió intézte el a többit. 
Gyerek korába gyakran mászott fel barátaival az akkor még ép, bár 
már akkor is használaton kívüli lejárat felé boltozott földrakásra, télen 
szánkóval, nyáron vadászlesnek használva, legalábbis amíg az anyja 
eltűnése után az apjával el nem költöztek a szőlősorok borította 
domb oldalak közül a miskolci panelek szürkeségébe. Valószínűleg 
ezek miatt a kellemes gyerekkori emlékek miatt vásárolta vissza az 
örökségéből a régi családi birtokot miután az apja is meghalt. 

Míg Krisztián az emlékein töprengett a nap kiemelkedett a kör nyező 
hegyek takarásából és megkezdte a szőlő leveleket beborító har-
matcseppek felszárítását. Megpróbálva a jelenbe helyezni magát, 
Krisztián elkezdte mereven bámulni az utca végén álló gyalogátkelő 
táblát, hogy lássa, ha kocsi érkezik. Az idő egy pillanatra megállt,  aztán 
vészesen felgyorsult. A pillanatnyi nyugalmat egy közeledő autó hang-
ja szakította meg. Krisztián érezte, ahogy a szíve elkezd a torkában 
dobogni, ahogy meglátta a bekanyarodó terepjárót és rendőr autót. 
Felpattant és kigyalogolt az útra, hogy fogadja az érkezőket.

A rendőrautóból egy egy középkorú férfi szállt ki, tekintete egy-
szerre volt tiszteletparancsoló és csibészesen megkenhető, és egy 
fiatal fiú, aki ha Krisztián jól emlékezett a bölcsödei dajkája fia volt.  
A terepjáróból szinté két férfi szállt ki, hátulról tetemes nagyságú

szerszámos táskákat vontatva maguk után. A rendőr odament Krisztiánhoz, ismertette az 
esetet, a kérdéses beavatkozás okát, és megkérdezte, hogy önszántából hozzá járul-e  
a vizsgálathoz. Krisztián elfogadta a feltételeket és hozzájárult az elhangzottakhoz. 

— Akkor azt hiszem erre tessék. — A verandán keresztül Krisztián bevezette a jelenlévőket 
a pinceházba, majd egy pislákoló lámpa felkapcsolása után lefelé a föld alá, a pincébe 
 vezető lépcsőn. Ahogy haladtak lefelé a levegő hidegebb lett, a pincéből felfelé áradó 
levegőben a föld illata keveredett a kénével és egy különleges és megannyi boroshordó 
enyhén keveredő kipárolgásával. A boltív alatt bal oldalt pár hordó helye üresen állt, helyet 
adva a közelgő eseményekhez. A két szerszámosláda kinyílt, és némi összeillesztés után 
egy kisebb alagút fúrófej állt össze, melyeket a barlang oldalához illesztettek, a szomszéd, 
beomlott pince irányába. Krisztián, bár próbált nem idegeskedni, mégis óhatatlanul azon 
gondolkodott, vajon igaz-e amit állítanak, hogy valakit eltemettek a szomszédba. Hogy az 
a valaki lehet-e az anyja, hogy egyáltalán ezekkel a fúrásokkal kideríthető-e bármi, hogy ki 
akarja-e deríteni mi történt, vagy jobb a tudatlanság, esetleg azzal áltatnia magát, hogy 
ezzel mindent megtett. Csak állt ott, mint egy szobanövény, miközben a rendőrök egyike 
egy jegyzőkönyvvel bajlódva próbálta kérdezgetni. 

— Szóval mikor is vásárolta vissza a pincét?
— Oh, elnézést, 2017-ben.
— És mikor költözött el innen a családja?
— Amikor 7 éves lehettem, 2001-ben.
A további kérdésekre Krisztián robotszerűen válaszolt, amíg a fúró munkásokat figyelte. 

Az első fúráson már túl voltak, fejüket rázva húzták vissza a szerkezetet és próbálták újra 
néhány méterrel arrébb. Néha mintákat vettek, amiket eltettek későbbi elemzésre, de ösz-
szességében látszott rajtuk, hogy semmi szokatlant nem találtak a szomszéd beomlott 
pince talajában.

Krisztián befejezte a jegyzőkönyv rögzítését az egyik rendőrrel, a munkások összepa-
koltak, az összegyűjtött mintákat bezacskózták és minden jelenlévő egy megkönnyebbült 
sóhajt ejtett Krisztiánon kívül.

— Örüljön, hogy nem találtunk semmi szokatlant. Amekkora hercehurca lenne most ekö-
rül itt a következő hetekben ha nem hónapokban. Azért a mintákat megvizsgáljuk a biz-
tonság kedvéért. Minden Jót. 

A két kocsi egymás után megfordult és visszaindult a pincesor lejtőjén. Krisztián állt ott 
a verandán, a napsütést nézte, ahogy alig múlt dél, és úgy döntött kitölt magának egy 
kupicával az apja egyik régi eperfahordós pálinkájából. 



Petőfi Irodalmi Múzeum, 2021
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