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ELŐSZÓ 1.

Minden alkotás mögött megbújik egy tanulási folyamat. Ez jó esetben határozottan igaz 
egy kreatív írótábor esetén, azonban az már egyáltalán nem ilyen egyértelmű, hogy 
mindez a tábort vezetőkre is érvényes legyen. Márpedig én rengeteget tanultam a Ka-
polcska Tábor nyolc napja alatt. Irodalomról, emberségről, szeretetről.

Harmincegyen döntöttek úgy, hogy idejüket nem sajnálva próbára teszik tehetségüket, 
és jelentkeznek a Petőfi Irodalmi Múzeum által meghirdetett ösztöndíjas alkotótáborba 
egy írásukkal. Mi, tábort vezetők, végül tizenöt nagyszerű fiatalt választottunk ki, akik 
térítésmentesen vehettek részt a programon. Már a beküldött szövegeken is érezni 
lehetett az üdítő tehetséget, amikor azonban mindez testet is öltött, akkor az élmény 
egészen rendkívülivé vált. Okos, gondolkodó, kreatív, nyitott emberek, akiket nemcsak 
a saját szövegük érdekel, hanem a másiké is. Akiknek nem kell magyarázni, hogy nem-
csak abból lehet tanulni, amit neked mondanak, hanem amit másoknak is. Akikkel nyolc 
napon keresztül lehetett szó művészetről, irodalomról, és ebbe soha nem rondított bele 
semmi kicsinyesség. Amit azonban ennél is nagyobb öröm volt megélni, hogy mindez 
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a táborban született szövegekben is lecsapódott. Sőt, azon túl is! Sikerült legyőzni tér 
és idő korlátait, és ezt a csodálatos közeget elhozni Kapolcsról és megtartani az év to-
vábbi részében is. Egy olyan súlyos, veszteségekkel és feszültségekkel teli időszakban, 
mint az elmúlt év, már-már a megváltás reményével kecsegtet a tudat, hogy lehet így is 
egymással lenni, és lehet így is egymással dolgozni. Bízom benne, hogy mindez az ol-
vasó számára is átvilágít majd a szövegeken, és az, amire ott közösen rátaláltunk, nem 
csak a mi kincsünk marad. Akárhogyan is, én köszönöm e kötet szerzőinek az élményt, 
a sok közös gondolatot, a tudást, a reményt, hogy lehet így is!

Tarr Ferenc

ELŐSZÓ 2.

Minél inkább keresem a szavakat, annál inkább nem találom őket. De ez így van jól, ennek 
most így kell lennie, hiszen a legszebb, legértékesebb dolgok némák, nincs szükségük 
hangra. Ezek a dolgok el vannak rejtve egy mosolyban, egy ölelésben, egy zöld pólóban, 
műanyag tányérokban, esti fényekben, sátorszagban, fákban és rétekben, ezek a dolgok 
hang nélkül kiáltanak, szétkürtölik a boldogságot, ezek a dolgok szabadok, szépek, sze-
relmesek, mindig előre néznek, büszkék és megértőek, virgoncok, de bölcsek is, ezeket 
a dolgokat a szeretet élteti, és teszi halhatatlanná. 

Köszönöm a 2020-as táborozóknak és tanártársaimnak, hogy részese lehetettem és 
 lehetek ennek az örökkévalóságnak.

Élő Csenge Enikő
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PAPP CSENGE

áramszünet

sohasem voltál az 
apám 
csak egy ember  
aki férfi 
aki mégis 
az apám 
egy iskolai adatlapon 
félrehányt szövegben 
alatta  
csöpp bekezdésben 
én félrehányt  
gyerek vagyok 
mert a neved  
rosszul kötött 
kardigán a vállamon 
inkább csak súlya 
semmint melege van

nézz oda 
lehetnél  
idegen az utcán 
aki a villódzó 
zöldnél rohan át 
foltos ingben 
mert képtelen mosni és 
már nincs aki 
mosson rá

vagy  
fűtől bűzlő 
kábult tinédzser 
aki felemás zokniban

ül az állomáson és 
hónapok óta tudja 
hogy az apja 
az nem apja

ezért a lányodnak majd 
te sem leszel az 
csak kezet emelsz 
vagy rákiáltasz 
hogy ne sírjon 
nőjjön fel az istenit 
és én hatéves vagyok 
akkor 
te harminchat már 
nézek rád  
nézel rám
a sötétségben  
mint vízben  
lebeg a hajam 
vagy te fogod talán 
és markod körül 
égnek a gyertyák 
a falak vékonysága 
szűk héjként 
feszül körénk 
a szomszéd nő 
most is  
énekelve fürdik 
és hat óra 
harminchat perckor 
én abbahagyom a 
sírást

májusi eső

aranyat ér 
megalvadt vize 
az életnek  
csipke szálai  
egymásba fonódva 
elpirulnak
körmei alatt 
piszokká vált 
ki régen  
köröm volt 
maga is 
úr a cseléd

szavak

elmondanám 
neked  
de elfordulsz 
és a doh 
(ölelve 
fogj csak) 
torkomra  
telepszik

üres a ház 
mi táncolunk 
a gramofon 
zenéje 
megakad 
testemen 
a tű

nézd 
helyettem is 
beszél 
rajtam is

bevarrja szám 
emlékül 
hogy a nyelv 
beszéd 
a beszéd 
kés 
és mindkét végét 
én tartom 
magamból 
magamba
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FEHÉR ANNA PÖRZSE

Pablo

Előre, hátra. Pablo lépegetett, ringatózott a szűk helyen. A vállizmait 
mozgatta. Imádta a vállait, a lábait, a nyakát. Rajongott saját magáért. 
Szép volt, ebben többen is megerősítették.

Léptek visszhangzottak a folyosón. Pablo tornázott, és az ajtót néz-
te. Rozsdás vas, fa és sárga festék. A léptek hangosodtak.

— Ó igen – gondolta Pablo. — Levegő, fény, szagok. Újra! — a csizmák 
az ajtó előtt elhallgattak. A vas egy kicsit megremegett, ahogy a retesz 
félrecsúszott. Pablo nem akart, de reszketni kezdett az izgalomtól.

— Gyere be! Engedj ki! — bíztatta a csizmást.
— Jó’ van má’ jövök! — érkezett a válasz kintről. Az ajtó kitárult. Sokkal 

kevesebb fény volt a folyosón, mint amennyi Pablo emlékezetében élt. 
A csizmás férfi belépett mellé a cellába.

— Ez is fantasztikusan büdös… Vajon, hogy csinálják ezt a szagot?— 
merengett Pablo, miközben ellenkezés nélkül tűrte a megkötözést. 
Büszkén felemelte a fejét.

— Vezess! — mondta a büdösnek.
— Kussojjá’ má! — válaszolta a megszólított barátságosan.
Valami nem stimmelt. Legutóbb nem hallatszott morajlás minden-

honnan, és nem követte ennyi csizmás. Az sem esett meg, hogy el-
húztak egy halottat mellette a folyosón. El akart fordulni, de megbű-
völte a szörnyűség. Csak akkor tudott megmozdulni, amikor a büdös 
oldalba csapta. Pablo vérig sértődött. Mikor egy magas, kétszárnyú 
ajtóhoz értek, aggódni kezdett.

— Ez nem jó. A zaj felé megyünk. Egészen biztosan eltévedtem, 
 eltévesztette ez a büdös! — megfordult, és nagy lendülettel elindult 
vissza. A kötelei megfeszültek.

— Naaa! Hová te barom? — a büdös húzni kezdte. A többi, emberfalat 
képzett mögötte. Az egyik kezében husáng is volt, és egyáltalán nem 
nézett kedvesen. Pablo meggondolta magát.

— Na jó, legyen! Arra megyek, amerre akarjátok. Adok nektek egy 
esélyt — szólt leereszkedően, ám azok nem törődtek a jóindulatával. 
Az ajtót kilökték, a zaj ezrek torkából felszálló üvöltéssé vált, éles 

fény ömlött a folyosóra. Pablo hunyorogva lépett ki a puha homokba. A főbü-
dös levette róla a köteleket, aztán visszahátrált a folyosóra, és becsukta az ajtó-
szárnyakat. Pablo besétált a homokpálya közepére, és kihúzta magát.

— Csodáljatok! — mondta. Az arénában még hangosabb lett az őrjöngés. Cso-
dálták őt. Kinyílt az aréna szélén egy kis ajtó, és belépett egy vékony, karcsú, 
fényes, tarka szőrű állat, akinek egy, hosszú, karma nőtt. Pablo tudta, ismer ilyet, 
csak nem jutott eszébe a neve.

Az élőlény pofátlanul közel merészkedett, és bosszantó hangok közepette 
 körül ugrálta. Elrontotta a pillanatot. Pablo megpróbálta elkergetni, de az állat 
egészen megvadult, rátámadt, és homlokon karmolta. Gyorsan és fájdalmasan.

— Elég legyen! — kiáltott rá Pablo, és rohanni kezdett az állat felé. A fura lény 
valahonnan a bőre alól kiengedte fél szárnyát és esetlenül csapkodni kezdett 
vele, miközben újra megkarmolta.

— Szóval ezt szereted, ha játszanak veled! Na megállj csak! — gondolta Pablo, 
miközben megpróbálta elkapni az állatkát, ám az nem hagyta magát.

Az egyik büdös alak az aréna szélén elővett egy dárdát. Pablo megijedt. Bosz-
szantotta a különös állat, de azt nem akarta, hogy megöljék. A dárdás célzott. 
Pablo lehunyta a szemét, hogy ne lássa az állatka csúf halálát. Valami megütöt-
te, hideg, idegen dolog fúródott a húsába. Vér csordult a nyakán, és a homlokán.

— Ezek engem dobtak meg… Ezek ENGEM! — zihálta. Rádöbbent, hogy elárul-
ták. Fájdalmában és dühében felüvöltött. Az arcán folyó vértől alig látta a lényt, 
de érezte, hogy az győzedelmesen táncol a vígan skandáló tömegnek. Minden 
erejét, haragját, és kétségbeesését összeszedve rárohant ellenfelére. A másik 
közelről hasonlított a büdösökre, csak szebb volt. Teste körül lobogott vérvörös 
szárnya. Könnyedén kikerülte a rohanó Pablot, aztán egyetlen karmát a mell-
kasába döfte. Sokkal lassabban, és mélyebre, mint eddig. Pablo körül elfakultak 
a fények, tompultak a hangok, nem érezte a saját súlyát. Olyan volt, mint amikor 
megszületett, de tudta, hogy ez most más. Halványan sejtette, hogy a földön 
van. Szeretett volna felállni. Futni még egyet, utoljára.

 

Christoforo zihálva támaszkodott a térdeire. Az arcán veríték csordogált. 
 Ragacsos jobb kezében gyűrögette a kiérdemelt jutalmat, bal kezéből hanya-
gul a porba dobta a vörös köpenyt. — Ez a mai gyorsan feladta, pedig azt mond-
ták, a legjobb tenyészetből való. Tudja a fene! — köpött egyet.

— Csak még egy viadal, és meglesz a pénz. Megyek vissza a kikötőbe. Veszek 
egy hajót. Nina lesz a neve — gondolta. Kihúzta a dögből a kardját, és díszes 
ingujjába törölte. Felegyenesedett, büszke mosolyt erőltetett az arcára, és fel-
mutatta győzelme jelképét. Pablo jobb fülét.
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Haikuk

 

Tükör

Hideg vagy nekem,
mint a jég vagy selyem,
nem megyek közel.

 

Simítás

Érdes a bőröd.
Csúnya is vagy szörnyen.
Nagyon szeretlek.

Vetették

Nem kelt ki sosem,
pedig te hogy akartad.
Vettünk pólyát is.

 

Késő

Nekem a nyár már,
csak az utolsó este
válik csodává.

LEHOCZKY TAMARA

Megírni a valamit

Félek tőle. Nem attól, hogy elindult, nem attól, hogy ideér. A puszta 
létezése hajszol végig a körfolyosón, aminek minden kanyarjából 
messzebbről dob csókokat a realitás. 

Az íróasztalom előtt ülök, a tükör meg én egymásra bámulunk. Nem 
úgy ülök ott, mint aki csinál valamit. Nem mint aki dolgozik. Semmi.  
A tollam hegyét nyomkodom, az állkapcsommal párhuzamosan kattog. 
Várom, hogy egyszer csak felgyűljön, majd kiszakadjon belőlem az 
ötlet, a gondolat, amiből aztán egyenesen következik a valami, ami 
megmarad, még akkor is, mikor ő már ideért. Összefonom a karomat 
a mellkasom előtt, az asztalon heverő papírlapot szuggerálom. Kell a 
sugallat. A kényszerítő erő, ami tetteket facsar ki belőlem. Kell, de nem 
érkezik meg. Lassan kezd terhessé válni számomra a társaságom. 

Kint sötét van, a szomszéd lakásból gyerekzsivaj szűrődik át. Az aj-
tóba vájt levélnyílás alatt halmokban állnak a felbontatlan borítékok 
— számlák, meg a család. Mint a feltorlódott hamu.

A tarkómat vakarom, a gyertyák elfagyott szívverése betölti a teret. 
A láng dobban, aztán kihagy. A pillanatnyi szünetek állandósulására 
várok. Kifújom a levegőt, értelmetlen szavakat lehelek magam elé. 

Neki elég, ha egyszer oltja el a tüzet — gondolom. A kanóc így is 
 elszenesedett csontvázként fogja siratni az elpusztult fényt, ami nem-
rég még belékapaszkodott. Ennek ellenére örökké beletörődik. Egy-
szerűen kioltottak és nem őriz meg semmi? Erre én képtelen lennék. 
Holott hasonlítok rá. Ahogy ő kioltja a lángot — egyszer — nekem szin-
tén csak egyszer kell teremtenem, egyszer kell megcsinálnom a va-
lamit — azt, ami rájuk marad majd. 

Az asztalt bámulom. A papírt, a tollat. A hidegben remegnek, utáno-
zom őket. Próbálok azonosulni velük, hátha úgy könnyebb lesz.

 Szomjazom. Tennem kell valamit. Beleestem a gondolataimba, fáz-
ni kezdek. Le kell írnom, be kell fejeznem. Ezúttal nem adja oda magát 
a megoldás, nem úgy, mint legutóbb, mikor elég volt rágyújtani a fél-
kész sorokra a házat és máris újraírták magukat. 
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Az ablakon beszökő huzat végighúzza körmeit az ajkaimon. Vigasz-
talni akar, de csak szégyellem magam. Egyszer írom meg a csodát, 
az életművemet. Az mindenért kárpótolni fog. Ha egyszer befejezem, 
vagy elkezdem, az lesz olyan jó, hogy elterelje a figyelmemet. 

Mégsem bírom elkezdeni. Üres marad a papír. 
Tudom én. Tökéletesen tudatában vagyok. Hamarosan ideér. Ki is 

fogok hunyni. Siettetném, ha történetesen nem ő hajszolna engem. 
Akarok valamit. Ezt akarom megírni, a valamit! Lehet rossz, lehet 

keserű meg fakó, lehet olcsó utánzat, utálhatom én, utálhatja az em-
beriség. A lényeg, hogy megírjam, hogy visszavonhatatlanul létezővé 
váljon. Hogy elérjek valamit. Hogy az enyém legyen. 

Azon kapom magam, hogy a gyertya fölé tartom a csuklóm: mintha 
magát a Holdat tűzném karóra és épp kényszerből pirulna el. Egy má-
sodperc — elrántom. Nincs még elég magasan a fájdalomküszöböm. 

Felállok az asztaltól, talán belerúgok. Kimegyek a dolgozószobám-
ból. A lépteim kopognak, de süket vagyok rájuk. Belefekszem az üres 
fürdőkádba. Meg sem akarok mozdulni többé. A mozgás megszűnik 
élvezetesnek lenni, elveszíti korábbi funkcióját, hiszen már nem aka-
rok máshová jutni, nem akarok előrehaladni. Már nem gondolok rá, 
hogy legalább a lábnyomaimmal egyedit alkotok, még ha maradandót 
nem is. 

Felnézek. A szemközti falon függő tükör törött. Betörtem, mert fon-
tos az önreflexió. Ő is én vagyok, így mégsem fáj annyira. 

A szétszakadozott képemet nézem. Szégyellem, hogy lenőtt a ha-
jam, szégyellem, hogy egyáltalán festenem kell. Őszülök. Gyűlölöm. 
Valahányszor fodrászhoz megyek, megkérdezik nem vagyok-e ro kona 
véletlenül annak a híres… Mindig félbeszakítom őket. Epésen vágom 
rá: de igen, ő az anyám, majd elrohanok. Gyűlölöm, hogy anyámnak 
működött az élet. 

Nem értem el semmit. A valóságra gondolok, erre a szörnyetegre. 
Arra, aki rám égette az ismeretlenséget. Az ujjbegyeim közé fogom  
a gyertyalángot, hagyom, hadd csókolgasson. 

Eljátszadozom az összes gyertyával, minddel, amit a múltheti tortá-
ról szedtem le, mielőtt még a szemétbe dobtam volna. 

Ötvenkét éves vagyok. Ugyanannyi gyertyám van. Meg tíz ujjam, 
melyekre egészen a körömágyig rádermedt a viasz, így konzerválva 
a megsüllyedt bőrt, ami alól azóta sem szivárgott ki semmi maradan-
dó, semmi, ami kiemelt volna az árnyékából, semmi, amiért megérte 
volna távol maradni tőle. Tőle, aki elfújja a gyertyákat. 

GÖDRI DÁNIEL

Pillanataink

Hangos sejtéseket hozott a téli levegő,
mintha ezt hallanám minden irányból, 
szelek ajkán, törött üvegcserepeken,
befagyott gödrökbe tekintve.
A föld göröngyein,
az elhullott verejtékcseppek sós ízében.
Mindenhol.
Elhordott ingek hevertek az asztalon,
rongyosra keményített nyomai a múltnak.
A szőnyeg alatt, mint a sarokban bujkáló fény,
pormacskák őrizték a halódó zajokat.
Minden kis zugból ömlött a hideg,
és beáramlott a csuromvizes köd.
Táncot járt a testemen a világ.
A tüdőszaggató füstöt csak a mulandóság hígította fel.
Milyen messze a holnap?
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Csak áll

Háború van. Háború.
Vad, vérszívó gépek dübörögnek,
vas-lelkű apagyilkos volt rokonok,
s holt szájak kiabálnak mereven:
megállj!
Hangtalan őrjöng a néma
halottak lelke a porban, s a golyó,
a fém-lövedék hull csak a zajban.
E szó, amit ért, aki él, s már
menekülne, de hasztalan.
Lába se, szíve se hajtja előre.
Csak áll.
Kopott szavakat kiabál csak,
s már maga sem hall semmit e szóból,
mit apáink hévvel kiabáltak az égre,
mikor értelem élt idelent.

Elcsépelt szavakat kiabálok,
s nem tudom, ér-e a szó valamit.

MOLNÁR VANDA

Palackposta

A kenuból kiszállva levelet találok. A pillepalack mélyre temetve hever 
az agyagban, egy egész szúnyograjt verek fel érte nyúlva.

Fanta vagy kóla lehetett benne valamikor, anya lónyálnak hívja az 
ilyeneket. Egy szorgos kéz pillangós matricákat ragasztott az olda lára 
meglehetősen együgyű, de azért elég kedves gesztusként. Belül  fehér 
noteszlap, körülötte rózsaszín masni.

Szerelmeslevél, állapítjuk meg apával. Más nem is lehet.
Egy elszáradt vörös rózsa, terjengős vallomások, versek a nagy 

Ő-nek — ilyeneket elég gyakran találni az ártérben. Üzenetek, amiket 
egyszerre tilos és mégis muszáj kinyilatkoztatni. Azt akarom, hogy 
Bence csak engem szeressen, holnap pedig engem válasszon, állt az 
előzőben, dátum is volt rajta, 2010-es, és most elgondolkozom, vajon 
tart-e még az a szerelem, még eszébe jut-e a lánynak, milyen titkot 
bízott a folyóra, vagy tíz év tényleg sok idő.

Erről a palackról süt az odaadás, a mélységes figyelem, amivel elő-
készítették postás szerepére. Amikor a fény elé tartom, román szavak 
ütnek át a felgöngyölt, elsárgult papíron. Apa nem tud románul. Én se.

A mellkasomhoz szorítva viszem haza a palackot, otthon, mikor már 
anya is hazaért a munkából, kinyitjuk. A fekete, takaros betűket nézem, 
miközben anya nekilát a fordításnak. Még mosolygok, miközben el-
képzelem a hősszerelmest, ahogy teljes összpontosítással rója a so-
rokat, a lap fölé hajol, mondjuk a biológia füzetéből tépte ki, ideges, 
úgyhogy többször is neki kell futnia, mielőtt sikerülne elég szépen, 
romantikusan kifejezni magát, ujjai izzadnak, szíve hevesen dobog, 
ott lüktet már a tenyerében, ahogy érzéseit áterőszakolja kétdimen-
ziós szavakká.

Anya sír. Kezét szájára szorítja, úgyhogy először fel se tűnik, aztán 
elkezdi ingatni a fejét is, és akkor már tudom.

— Drága kislányom. A parton ülök, a többi gyerek a parton játszik. 
Tegnap megkérdezték, miért nem vagy itt, és én nem tudtam vála-
szolni nekik. Csillagom, én sem tudom.
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Kibámulok az ablakon; takarítani kéne, és nincs idő. Aztán anyára gondolok, mennyire 
összeszidott, amiért képtelen vagyok leszedni a mocskot az üvegről, megpróbálok minél 
jobban elveszni az emlékben, mert nem akarok most figyelni rá, miközben akadozva, 
 tétován fordít. Igyekszik összeszedni magát, futólag, fanyarul még rám is mosolyog.

— Kérlek, ne haragudj rám. Szeretném, ha tudnád, hogy még mindig szeretlek, és  próbálok 
boldog lenni, ahogy kérted, de borzalmasan nehéz, mert egyelőre mindenkit gyűlölök. 
Még a gyerekeket is, akik nélküled játszanak. Főleg őket, mert ilyenkor eszembe jut, hogy 
milyen rettenetesen akartam, hogy egyél, hogy mozogj, hogy a testedről végre  eltűnjenek 
azok a sebek az utolsó napokban. Hogy egészséges legyél megint.

Anya megtörli homlokát; keze finoman reszket, hangja végtelenül gyengéd. Borsódzik a 
hátam.

— Hiányzol nekem. Tudom, hogy menned kellett, de akkor is.

A hatalmas matricára meredek a palack elején, egyik szó esik közénk a másik után.  
A mondatok elég suták, a kín teszi őket azzá. A szövegből süt a fájdalom.

Én nem tudom, milyen elveszteni valakit, aki ennyire közel állt hozzád. Valakit, akinek utá-
nad kéne meghalnia, sőt örökké kéne élnie. Ez nem igaz, ez egy vicc, jut aztán eszembe, 
tagadni mindig könnyebb, és abszurd a helyzet, abszurd apa arckifejezése is, még sosem 
láttam ilyennek. Ő is mindjárt sírni fog.

Szánalmat, megilletődöttséget érzek, és szégyent is, igen. Túl őszinte a gyász, túl nyers. 
Az idegen szavak megtelnek jelentéssel, megtelepednek a mellkasomban, és muszáj mo-
solyognom, hogy ne sírjak, muszáj lerázni magamról a nyomasztó bánatot. Helytelen és 
kínos az egész egyszerre, és mégis érzek valamiféle emelkedett, fennkölt hangulatot. Anya 
helytelenítően pillant rám, mire a mosoly eltűnik.

Ez bárkivel megtörténhet, realizálom. Ahogy pedig anyára nézek, kellemetlen gondolat 
tolakodik elő, eltávolít a helyzettől, eltávolít tőlük is, de nem akarom megnevezni, képtelen 
vagyok rá. Apát figyelem, anya kezét fogja az asztal alatt, és a szavak lassan elvesztik fáj-
dalmas, zavaró élüket a csöndben.  

Anya tekintete hosszan időzik rajtam, majd aprólékos mozdulatokkal visszacsomagolja 
a levelet. Bepalackozza a gyászt.

SZEGEDI RÉKA PANNA

Ősz

Igazán nem fontos, 
még az Előszóból is kihagyták.
Ez vigasztal meg, habár lehetetlen, 
hogy ő, százhetven éve, is ebbe rokkant volna bele.

Áprilisban született, 
és teljesen átlagos volt. Kiskert.
Az arcára már alig emlékszem,
annyi volt neki, túl sokat volt velem,
nem tudok választani.
Mikor nevetett mint két rizsszem 
kukucskáltak cseresznye-ínyéből 
még ki nem nőtt metszőfogai.
Belázasodott tőlük, fájt, 
nagyon fájt, üvöltött, toporzékolt,
dörömbölt a hajópadlón, telebömbölte
a fűzöld szőnyeget a nagyszoba közepén,
vártam, vártam, hogy majd
gyöngyvirágok nőnek ki belőle.
Az ínyébe nőttek jövőre mind.

Nyár jött, és felhők, és sugarak, és
a felhőkre fektették hófehéren; 
haja úgy terült szét a csomós párna 
szürkülve foszló huzatán, mint
fűzgallyak árnyékai, ha a fa
vízbe dől. Lassan 
távolodott, 
fogyott,
merült.
Végül elsüllyedt. Fölé fagyott a víz.
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Tegnap sétáltam egyet a lakótelepen.
Bágyatag volt a fény, 
délutánias, pedig reggel mentem.
Ilyenkor minden reggel délután van.

Néhány szomszéd gyerek a házak között
csatangolva a gesztenyét szedte.

A szemei gesztenyék voltak.

Belegázoltak az avarba. Volt, hogy
fölrúgták a levelet egészen addig,
hogy elérte a nap,
ott megvillant,
fölizzott,
majd feketén zuhant vissza a földre. Ráfagyott.

A haja erős volt, fémesen csillogó,
arany, réz, bronz, megvilágítástól függött.
A fakó fehérségben csak néhány vékony,
rozsdás huzal, közöttünk csak ennyi.
Most ősz van, de ő nem lesz ősz soha, 
tél hajtott ki a hajhagymáiból.

A szomszéd gyerekekre gondolok, 
mikor már a jébetűt tanulják, 
tavasz lesz megint, és
gyöngyvirág. Övé lesz az összes, és mégsem.

Aurórának hívták; most ment volna iskolába.

2020. szeptember 26. Gyula

Naivitatum naivitas

Minden írást kiforgatni
Büntetlenül nem lehet
Hát még, ha „a derék honfi”
Bibliákra vet szemet!
Mert hiába azt figyeljük,
Semmi-célját minek leljük,
Mást is tud „Bölcs Salamon”:
Canticorum… Canticum…
Ha a világ, melyben élünk,
Egy tünékeny látomás,
Halandónak, ha álmot lát,
Nem épp elég áldomás?
Egy homokszem — gyöngy és gyémánt,
Mint hogy szenderegjünk némán,
Átloholva ezreket,
Végighalva ezredet.
Egy lecseppent tintafoltban
Gyertyafény tört: csillagok,
Hűvös éjjel, sápadt hold van,
Ám mögötte nap ragyog,
Ez természet, ez meg ember,
Kérni, kérdni, érzened kell!;
Miért kétkedsz csak, te kor,
Hogyha minden egybeforr?
Míg Socrates beszélgetett,
Pánod zenét, virágot,
Prometheus tudat-tüzet,
Platon szerelmet ádott,
Mely tiédként bősz teremni,
Nem csak puszta tárgya lenni;
Szféra, ember lélegez,
Háncs a teste: Lélek ez!
És ha mégis mind hiába:
Mind a lélek, mind a lét,

„»Minek?« — szólt a hús igája”
— Így nevelje gyermekét?
Kergetődzés-, körbe-játék-,
Buborék-, fény-perc: ajándék;
Mind az illó, bús anyag
Értelmet nyer általa.

De világunk oly tünékeny,
Benne én, te: pont vagyunk.
Vége, hossza, semmisége:
Ebben élünk mind vakon.
Nincs jövő, múlt, nincs elhívás,
Szép mese csak mind az Írás,
Több van, nem csak egy világ…
Gyenge mákony, mákvirág…
S bárha célja mégse látszik,
Értékei nincsenek:
Tőle boldog, véle játszik
Egy hatalmas kisgyerek.

2020. május 13. Gyula
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LAKITS HANNA

Második emelet

A lábammal idegesen dobolok a földön. Szeretném, hogy rám szól-
janak, de nem történik semmi. A többiek fel sem néznek, továbbra is 
a földet bámulják. Mellettem egy emeletekről szóló tájékoztató van. 
Nem tudom ki rakta oda, de küzdök az inger ellen, hogy felvegyem 
és elolvassam, ahogy a többiek tették rögtön, miután megérkeztek. 
Nem vagyok biztos benne, hogy tudni szeretném mi vár rám. A pla-
kátokat azonban nem tudom ilyen könnyen kikerülni, a hirdetett pont-
jai beleégtek az agyamba, koncentrálnom kell, hogy másra tudjak 
gondolni. Még ha becsukom a szemem, akkor is látom a fenyegető, 
fölém magasló betűket, a BŰN ű betűjén egészen olyan, mintha az 
ékezeteket szemek helyettesítenék. Az ajtó kinyílik, egy barna hajú nő 
áll mögötte mozdulatlanul.

— Ötvenhármas. 

Én vagyok az. Nem emlékszem mikor került a kezembe a kis 
lapocska, hasonló ahhoz, mint amit a diákigazolványom kiállításánál 
adtak, de itt van, az 53-as szám fenyegetően mered rám. Nem akarok 
felállni, haza akarok menni, de hirtelen ott találom magam a nő előtt. 
A szeme teljesen fekete. Elfutnék, de csak hátrafordulni tudok, látom, 
hogy a többiek még mindig mozdulatlanul merednek maguk elé.  
A szemük szürke, néhányuknak egészen fehér, de a sötétség pil-
lanatról pillanatra jobban átveszi az uralmat felettük. A nő szemüve-
gében látom magam, látom a zöld íriszeimet. Olyan, mintha küzdenék 
a halál ellen.

Még egyszer végignézek a hatalmas, rideg, az orvosi rendelőkben 
megszokott barátságos ábrák nélküli plakátokon. Még ezek is meg-
nyugtatóbbak, mint az ismeretlen, ami az ajtó túloldalán vár rám. 

Belépek a szobába, körülnézni sincs időm, máris egy széken találom 
magam. Hiába szeretnék elfutni, a lábam nem engedelmeskedik.  
A barna hajú nő egy szőke mellé ül, neki is fekete szemei vannak. 

A hajuk egyformán van vágva, pont a vállukig ér, mindketten sárga overált viselnek.  Sehogy 
sem tudom megmozdítani a fejem, hogy megnézzem rajtam mi van.

— Üdvözöljük! Az elkövetkezendő percekben megvitatjuk a tetteit, majd döntünk a sor-
sáról. — A barna hajú nőnek arcizma sem rándul beszéd közben, kezei mozdulatlanul 
 hevernek az asztalon, meg sem mozdult mióta leült.

— Kérjük, sorolja fel a bűneit! — a szőke veszi át a szót. — Az előtérben olvasható plakátok 
alapján gondolja át tetteit.

Válaszra várnak, nyilván nem engednek el, amíg nem vallok, de egyetlen gondolatom 
sincs. A legmerészebb álmaimban sem gondoltam volna, hogy ilyen lesz. Ilyen… rideg. 
Nem vagyok keresztény, de mindig is hittem valami mennyország-szerű dologban, ahol 
boldogságra találhatok. Sosem gondoltam volna, hogy egy hideg váróterem fogad majd, 
tájékoztatókkal és hatalmas plakátokkal.

A fekete szeműek mozdulatlanok maradnak, érzelmek nélkül bámulnak rám, tekintetüket 
mélyen belém fúrják, a székhez szögeznek, most már én sem mocorgok.

— Azt hiszem… — megköszörülöm a torkom, a hangom rekedtesnek hat, egy ideje már 
nem beszéltem. — Azt hiszem, semmit nem követtem el a kint felsorolt bűnök közül.

— Értem — a szőke hajú nő bólint, a hangja rideg, érzéktelen. — Kérjük, sorolja fel az élete 
során végrehajtott jó cselekedeteit is!

17 vagyok, mégis mit tehettem a világért? Persze, szoktam borravalót adni a pincérnek, 
szoktam szívességeket tenni az ismerőseimnek, de most semmi ilyesmit nem érzek fon-
tosnak megemlíteni. Mi maradandót tettem a világért?

— Hát… Szoktam segíteni időseknek, rokkantaknak… szoktam aprót adni a hajléktala-
noknak… igyekeztem mindig meghallgatni a barátaimat… segítettem a szüleimnek és test-
véreimnek…

Egyikük sem mutat reakciót, a hangom elhal, elbizonytalanodom. Pillanatokig csak néz-
nek egymás éjfekete szemébe, olyan, mintha szavak nélkül is tudnának kommunikálni.

— Rendben, köszönjük — szólal meg végül a barna hajú. — A döntésünk alapján Ön a má-
sodik emeletre fog kerülni. Kellemes időtöltést kívánunk!

Felállok, és szó nélkül elindulok a lift felé. A szokásostól eltérve nagyokat lépek, pedig 
nem tudom hová megyek. Amíg a liftre várok újra látom a plakátokat, a második emeletről 
szóló rész kiemelkedik, a betűk közelednek felém, mintha 3D-ben látnám. ,,Ha Ön a má-
sodik emeltre kerül, akkor nem tett semmi kiemelkedőt a világunkért, de nem követett el 
súlyos bűnöket sem. Emiatt a továbbiakban nem lesz túl izgalmas a nálunk töltött ideje, 
de nem fog szenvedni sem.” Tudomásul veszem, de nem érzek semmit az információkkal 
kapcsolatban. Belépek a liftbe, és a kettes gombot megnyomva, a tükörben saját, fekete 
szemeimet bámulva várom, amíg megérkezem.
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LAKI KATALIN

Mínusz húsz

A buszon ültem, bámultam ki az ablakon, de alig láttam valamit a be-
párásodott üvegen át. Itt bent jó meleg volt. Kint mindenki rohant 
 valahová, bárhová, csak ne kelljen sokáig elviselni ezt a csontig ha toló 
hideget.

Egy anyuka épp azon igyekezett, hogy a délutáni sétát rövidre fog-
ja, de a kisfia láthatóan nem értett egyet. Ő szívesebben készített vol-
na még egy hóangyalt, hogy az átázott kabátja még vizesebb, és az 
esélye a megfázásnak még nagyobb legyen. Pár méterrel arrébb egy 
férfinak hasonló gondja akadt a kutyájával, aki csak nem akarta ott-
hagyni legújabb játékát, nevezetesen a villanypózna nyalogatását. Mel-
lette rohant el egy fiú, kezében oszlopnyi mappa, tankönyv és füzet, 
amelyekből értékes jegyzetek repdestek szanaszét a nagy sietségben. 
Egy ember volt mozdulatlan csupán. Ott ült egyedül a járda fagyos 
kövén, mellette fémpohár, amibe az aprót gyűjtötte. A kezében régi 
kartonlap, rajta alkoholos filccel firkált üzenet: „Én is fázom.” A lámpa 
zöldre váltott, a busz végre elindult. Elfordultam az ablaktól, a tele-
fonom kijelzőjére pillantottam, 16:53, már megint bezár a bolt mielőtt 
odaérnék. Sebaj, majd holnap. Amint leszálltam a fűtött járműről meg-
csapott a fagyos levegő, az orrom egy pillanat alatt érzéketlenné vált. 
A többiek példáját követve sietve indultam haza, a meleg mene-
dékembe.

Másnap reggel az ébresztőm csipogására ébredek. Tegnap korább-
ra állítottam, hogy még reggel elugorhassak a boltba. Felöltözöm, be-
kapok valamit reggelire, kapkodok, pedig ráérek, csak az izgalom hajt. 
Buszra szállok az áruház felé, az ablakok megint párásak. Ezer évnek 
tűnik mire odaérünk, pedig a hajnali órában még üresek az utcák.  
A boltban aztán gyorsan haladok a sorok között, a bevásárlókocsiba 
szórva mindent, ami kellhet. Egy vastag kabát, pulóverek, zoknik, kesz-
tyűk, tartós konzerv. Készen vagyok és mennék tovább, de a pénz -
tárnál lévő eladónak, még úgy tűnik szüksége lenne egy jó kávéra. 
Lassú mozdulatokkal teszi a dolgát, közben félig csukott szemmel az 
időjárásról cseveg, meg arról, hogy rekord hideget mértek az éjjel. 

Fáraszt, de inkább nem szólok közbe, hátha úgy gyorsabban végez. 
Nagysokára fizetek, és két hatalmas szatyorral távozom. Innen már 
közel van a célom, gyalog megyek.

Odaérek az utcasarokra. Minden pont olyan, mint tegnap. Ott van 
a fémpohár az apróval, a kartonlap a ferde felirattal. Kicsit kimeleged-
ve a cipekedéstől kapkodom a fagypont alatti levegőt. Kellemetlen 
érzés, ahogy beszívom ezt a hideget. Kinyílik a ház ajtaja, egy nő lép 
ki az utcára. Kérdő tekintettel bámul rám, majd csak ennyit mond:

— Mit akar?
Gondolatok cikáznak át az agyamon, azt akarom, hogy ne legyen 

igazam. 
— Hát… én, keresek valakit. Nem tudja, hol lehet az a bácsi? Tudja, 

aki itt szokott kéregetni.
— Ja, persze, az. Végre eltűnt innen. A szomszédom hallotta, amikor 

elvitték az éjszaka. Megfagyhatott, vagy nem’ tom.
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FLÓRA ANNA FRUZSINA

ott már szabad

beszélni nálunk tilos mert 
futótűzként bomlik a rend és 
kerülhetek a 
fej nélküli khariatida
elé 

aki feje híján nem tart semmit 
csak akarná fenn a rendet 
de az azzal együtt tört le 

nincsenek is törvények 

ha veszítek 
kerülhetek a türkiz-tarka gulliotine-ja 
elé 
ott már szabad nyilatkozni anélkül 
hogy
belém fojtanák a szót 
mert többé nem 
kerülhetek a 
sehova 

ha nyerek viszont bezár magába
 szembe kell nézzek azzal hogy
én vagyok 
az elveszett 
a letört 
fej

gondolhattam volna hamarabb is 
de végre valahára 
kívülről látom magam

aztán sötét (kék) van 
kihűlt kifakult 

és nekem kell tartani

Paraskevi pitypangjai

A: Ezt most hová tegyem? 
B: Egyelőre tedd a virágváza helyére! Aztán fogj te is egy ásót és mun-

kára! 
A: ... 
B: Na, mi az te nyomorék? Lefagytá’ öcsém? 
A: ... 
B: Mi a franc van abban, hogy annyira nézed? Felőlem megtarthatod, 

csak gyere már! 
A: Tele van hervadt növényekkel. Úgy látszik cserbókák voltak.
B: Mit zagyválsz itt össze-vissza? Szerb rókák? Józan vagy? 
A: Cserbókák. Pihés fehérfejű gyomok. Valaki lefújta a magvakat, talán 

kívánt is valamit. Most pedig itt rohadnak. Lehangoló. 
B: Nézz már körül! Tudod te hol vagy? 
A: A semmi közepén.
B: Ha így nézed a dolgokat, hamar ki fogsz égni.
A: Mert hogyan kéne? 
B: Olyan negatív vagy, hogy legszívesebben téged ásnálak el! Ne lógasd 

már annyit a fejed! Vedd úgy, hogy ez a legjobb eshetőség. Ki tudtak 
teljesedni mielőtt elpusztultak. Százszor és százszor újjá éledhetnek 
még a magokból.

A: Azzal, hogy valaki a babonaságait élte ki rajtuk? Kiszolgáltatottként 
haltak meg, nem természetes úton. 

B: És akkor mi van? Úgy mondod mintha anyácskák lettek volna, akik 
belehaltak a szülésbe. Na, most már gyerünk, fogd az ásót vagy mind-
járt agyoncsaplak! 

A: ... 
B: Te szipogsz?
A: szipogva Nem. 
B: Ne szívd mellre!
    Jesszusom, még pityeregsz  is? Nyugodj má’ le! Ezek mégiscsak nö-

vények. Tekinthetsz rájuk akárhogy! Például úgy is, mintha földön- 
kívüli lények lennének egy misszión. Leszállt a mag, legyökerezett, 
kinőtt. Életében a földhöz volt csatlakozva, gyűjtötte az információt, 
azt tovább adta a magokba, aztán ahogy azok elszálltak egyszerre 
osztódott és vándorolt tovább aztán... 
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A: Ennek semmi értelme! Csak még jobban lefáraszt... Viszont igaza van, 
tényleg szebb,  hogy csak a kiteljesedésük után lettek elfújva. Egyál-
talán hogy el lettek fújva. Máskülönben megragadtak volna egy szin-
ten. Így ráfoghatjuk, hogy túlélték a halálukat. 

B: Pontosan. Na de most már dobd ki azt a rohadt vázát és dolgozz! 
A: Igenis! Urna a helyén. 
B: Tulajdonképpen ez kié? 
A: Egy Paraskevi nevű kislányé. Makedóniából egyedül, gyalog menekült 

át Jugoszláviába a polgárháború elől. 
B: Értem. 
A: A kabátjában találtak egy noteszt. 
B: És? 
A: Az nem lett elégetve, de nem is szólt senki, hogy temessük el vele. 

Szóval beleolvastam... Írt magáról. A pitypangsaláta volt a kedvence. 
Nem érdekes?  

B: Könyörgöm, ez kit érdekel? Nem mindegy már? 
     Már megint mi az? Olyan fejet vágsz, mint akit megrázott az áram. 
A: Itt valami nagyon nem stimmel. 
B: Hogyhogy? 
A: Mintha szokatlanul könnyű lenne az urna. Eddig észre se vettem. 

 Kinyithatom?
B: Nyisd! 
    Na, mi az? 
A: Virágszirmok, sárga virágszirmok.

Vége

KLEISZ ANDRÁS

Démonok

Az Emberdémon kinézett a palota ablakán. A hatalmas, hatszögletű 
tárgyalóterem a Pokol kellős közepén álló palota legfelső emeletét 
foglalta el. A terem hat körcikkre lett felosztva, középen egy nagy, 
kerek asztallal. Az összes körcikken az egyik elem jele volt látható, 
sorrendben: tűz, sötétség, levegő, víz, fény és föld. Az emberdémon 
a fény cikkelyben elhelyezett trónuson ült, mivel ő volt az egyetlen 
démon, akiben meg lehetett találni a fény elemét. A mögötte lévő 
ablakon egy fényes, fehér tájra lehetett kilátni. A világoszöld mezőkön 
fehér virágok nyíltak, és furcsa, fehéren világító fák nőttek. Egy lelket 
sem lehetett felfedezni, leszámítva néhány állatot. A vele szemben 
lévő ablakon besütött a sötétség. A sötétség birodalmában még a fény 
is sötét volt. Az emberdémontól jobbra eső föld cikkely egy hegyekkel 
és kisebb-nagyobb kőházakkal borított sziklasivatag volt, míg a fény 
birodalmától ballra eső víz cikkely egyetlenegy, hatalmas óceán.  A tűz 
birodalmában lángoló, vörös fű nőtt a lávafolyók mentén, bár a szé-
lére már betörtek a démonvadászok, és sikerült egy egész nagy részt 
a földhöz hasonló füves tájjá alakítaniuk. A levegő birodalma  pedig 
tele volt a repdeső levegődémonoknak kedvező kanyonokkal. Az Em-
berdémon trónján kívül még kettő trón volt foglalt. A föld és a víz elem 
hadurai tárgyaltak. A föld nagyura sziklákból volt felépítve, a víz nagy-
ura pedig teljesen vízből állt össze. Már jó ideje folyt a tárgyalás, de 
a föld nagyura láthatóan csak most tért a lényegre.

— Ha az ön hadseregének vízmágiája képes lenne lehűteni az én 
seregem földdémonjait, akkor gyakorlatilag elpusztíthatatlanok len-
nénk a tűz királysága számára — magyarázta földrengésszerűen zengő 
hangon.

— És nekünk mi hasznunk van ebből? — kérdezte a víz nagyúr, bár 
látszott, hogy felcsillan a szeme az ötlet hallatán.

— Mivel a tűz nagyurát megölték, egy olyan démont tudnánk a tűz 
népének élére állítani, aki képes lenne áttörni a pokol kapuját.

— Érdekesnek tűnik — gondolkodott a víz nagyura. 
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De nem mondhatott semmit, mert ekkor betörték az ajtót. Tűz-
démonokból álló különítmény rontott be a terembe. Az emberdémon 
kissé kényelmesebben helyezkedett, végre valami olyan történt, ami 
érdekes volt számára. Hiszen csak azért volt ott a tárgyaláson, hogy 
felügyelje a többi démonnagyúr terveit, nehogy zavarják az övéit.  
A lángoló testű démonok körbevették a nagyurakat. Kezükben kardok, 
balták, buzogányok voltak. Amint a nagyurak felocsúdtak a meglepe-
tésből, harcba szálltak. A föld nagyura hatalmas gránitbuzogányt idézett 
meg, míg a víz nagyura két jégből készült ikerpengével harcolt. A föld 
nagyura egyetlenegy lendületes csapással szétzúzott három ellen séget, 
majd sziklákat megidézve még kettőt a falhoz szegezett. A víz nagyura 
elegáns mozdulatokkal, szinte táncolva ölte meg az őt körülvevő ellen-
ségeket. Ekkor berontott a második hullám. Körülbelül húsz lángoló 
démon rontott be a szobába, lándzsákkal és teljes testet eltakaró 
 pajzsokkal, majd gyorsan falanxot képeztek. A sziklák és jégdarabok 
lepattantak a pajzsokról, és a lándzsák miatt nem tudtak a közelükbe 
kerülni. Amikor az ellenség elkezdett tűzgolyókat lövöldözni feléjük, 
 védekezésre kényszerültek. A teremnek semmi baja nem lett, mert az 
Emberdémon már a harc elején felhúzott egy védőburkot a teljes 
 teremre, így az teljesen érintetlen maradt. A nagyurak összenéztek, és 
megegyezésre jutottak. A víz nagyura kilőtt egy nagynyomású vízsuga-
rat, miközben a föld nagyura homokot kevert hozzá. A halálos sugár 
azonnal lyukat ütött a pajzsokon, és a mögöttük lévő démonokon is. 
Amikor a sugár elapadt, a víz nagyura kimerülten zihált. Amikor a lég-
zése rendeződött, ennyit mondott: Megegyeztünk.

SZEGEDY-MASZÁK BLANKA

A megoldás problémája

2034 októberében jártunk. A férfi a függöny mögül kitekintett az 
előadóteremre. Ülések ezreit világított körül a nézőtéri fény. A hatal-
mas színpad sem tudta megdönteni James magabiztosságát. Minden 
készen volt. Sötét öltönye tökéletesen állt rajta.

— Kezdünk — mondta egy nő elsétálva mellette.
James kihúzta magát, vasalt nadrágjából elővette az áttetsző táv-

irányítót, majd kisétált a színpadra. Tudta, hogy a nagyszámú közönség 
az előnyére válhat. Beszélt a globális problémák legújabb adatairól. 
Megosztotta a közönséggel, hogy hány évig élhetünk még. Szünetet 
tartott, majd a következőt mondta:

— Hacsak nem az ötletemet Önök is támogatják. Emberek milliói 
kaphatnának új esélyt a cégem segítségével. Mindez nem csak fikció! 
Megváltoztatjuk a múltat, jelent, jövőt, az egész világot!

Több dia is bemutatásra került, melyekből kiderült, hogy hat éve 
kezdett bele a vállalkozásba. Most harminc év körüli lehetett. Kuta-
tások alapján kiválasztottak embereket, akiknek megtekintették az 
elkövetkezendő életüket. Főként mesterséges intelligencia férhetett 
az adatokhoz.

— ...Elutazunk abba az időbe, amikor még embrióként léteznek azok 
az emberek. Egy órára átadjuk a megértéshez szükséges informá-
ciókat és párbeszédre invitáljuk őket.

Egy nyelvbotlás, félrelégzés sem tolakodott az előadásba. Gör-
dülékenyen, mégis a kellőnél több idegen szót használva beszélt. 
Határozott hangja zengett a teremben.

— Abban a dialógusban pedig elbeszéljük az életét. Hangsúlyozzuk 
az összesítetten kikalkulált ökológiai lábnyomát, mennyivel tette job-
bá, rosszabbá bolygónk helyzetét. A végén megkérdezzük, szeretné-e 
végigélni az életét vagy nem. Ha igent válaszol, kitöröljük a memó-
riáját. Ezenfelül a következőn dolgozunk, hogy a lehetőségek között 
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szerepeljen az ártás nélküli életforma. Felépítenénk egy várost má-
soknak kárt okozó szükségletek nélkül. Egy társadalmat fogyasztástól 
és erőszaktól mentesítve. Gondoljanak bele! Mi jobbat tehetnének 
ennél? Támogassanak most! Cserébe meghosszabbítjuk az életüket! 
Köszönöm szépen!

James energikusan meghajolt, majd a nap végére dollármilliárdokat 
keresett. Az adományozók többsége nem is sejtette, mi állt valójában 
a cég mögött.

FEJES DORKA

A kis tengerész

A kapitány már régóta nem hajózott senkivel. A fedélzet szárazon, 
matrózok nélkül várta, hogy újra felmossák, a vitorlák ének- és harmo-
nikaszó után sóhajtoztak, pedig a levegő csak akkor mozgott, amikor 
a láda teteje néha-néha felnyílt.

A kapitány csendben ült sötét kabinjában és várt. Valahányszor meg-
hallotta a gyerekszoba ajtajának nyikorgását, leporolta egyenruháját, 
és kisietett a kormánykerékhez. Ám a ládához senki sem nyúlt már egy 
ideje. 

Ilyenkor lemondó sóhajjal visszavonult a szűk kabinba, vigyázva, 
 nehogy megreccsenjen alatta az öregedő hajópadló. Ahogy teltek a 
hetek, egyre türelmetlenebbül várakozott, merev falábával hangtalanul 
dobolt, apró pipáját pedig úgy pöfögtette, mintha igazi lenne.

Felidézte magában az utolsó útját, amikor a hajó feneke a kis me-
dence vizébe merült. Aznap szállították a legfontosabb rakományt. 
Aranyat (sárga fakockák) vittek a medence jobb felső sarkából a bal 
alsóba. A kikötőben (a medence rövid széle) alaposan felszerelkeztek 
az útra, volt mindenkinek elegendő élelem, a vizeshordókról és a pót-
kötelekről sem feledkeztek meg. Középtájt, a tenger legmélyebb pont-
jánál ütköztek a kalózokba. Az ő hajójuk jóval kisebb volt, a történet 
szerint is kudarcra ítélve. Persze azért a vízbe hajítottak néhány arany-
rögöt, hogy a tengerészek ne becsüljék alá veszedelmességüket, de 
komoly kárt nem okozhattak a valaha volt legbuzgóbb legénységgel 
felszerelt óceánjárón. Az összecsapás hangjait lelkesen utánzó kisfiú 
győzelmi énekbe váltott át, amint a hajó orra a bal alsó sarokhoz ért. 

Miután a matrózok kipakolták az aranyat a másik kontinensen, rumot 
vedeltek a parton (a történet szerint) majd visszaszálltak a fedélzetre, 
hogy hajnalig mulassanak. 

A kapitány felsóhajtott. Nem bírt tovább várni. Pipáját a földhöz 
vágta, dongalábával kiszaladt a kabinból, és  a recsegésre sem ügyel-
ve felugrott a láda tetejénél lévő réshez. 

35
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Kellett egy kis idő, míg a szeme hozzászokott a gyerekszoba 
 fényéhez. Soha nem látta még a ponyvákat, amelyek most a bútoro-
kat fedték. 

A könyvespolc, a játékokkal teli íróasztal, a kis szék és még az 
ágyacska is homályosabbnak tűnt a vastag műanyag fólián át, mintha 
el akarnák felejteni. A hangok sem a megszokottak voltak. Egyedül a 
szomszédos hálószobából átszűrődő zokogást lehetett hallani, ami 
olyan volt, mint a hullámmorajlás. 

A kapitány érezte, hogy nem lesz több szállítmány, se mámoros ének-
lés vagy győzelem a kalózok fölött. Többé már nem lesz semmi sem  
a történet szerint. 

Bár nem tudhatta, mégis biztos volt benne, hogy az ő kisfiúja valahol 
zátonyra futott.
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FEHÉR PÖRZSE

II.

Égi háború

Az eső esett, a szél bánatosan vonyított, a homokzsákokon sáros víz 
csordogált, Imre pedig káromkodott a legjobb tudása szerint. Amikor 
épp finoman utalt a vérbajos francosfene édesanyjának a foglakozá-
sára, Tódor, — az akinek göndör, vörös fürtjein vízcseppek ringatóztak, 
és csak acélszín szemei, meg fehér fogai villogtak ki sáros arcából — 
hozzávágta behorpadt kulacsát.

— Hé, Földi! Mi van veled?
Imre, — aki csak annyiban hasonlított Tódorra, hogy sáros volt, — 

szinte mellé zuhant a lövőpadról, kezében szorongatva dohányos 
 dobozkáját. Egy pillanatra lekapta a tetejét, majd visszacsapta, mintha 
Pandora szelencéje volna, de legalábbis nem dohány, hanem mérges-
pók volna benne.

— Nézd! Hogy az a ragyaverte fehércsipkés se…
— Nézném én, ha hagynád, nyughass már! — akadályozta meg az 

újabb szitokáradatot Tódor. Elkapta Imre kezét, aki hajlandó volt meg-
mutatni magát a rettenetet… Az ázott dohányt!

— Valamelyik nyavalyás háromhetes szar…
— Hát, barátom, úgy látom, ezt tegnap valaki nem csukta be rende-

sen. Mondtam én, hogy ne aludj kint. Volt még hely a patkánylyukban! 
— szakította félbe újra barátját a vörös.

— Csak tudjam meg melyik volt! Kinyuvasztom!
— Majd. Előbb vigyük le az Óvóhelyre. Kiterítjük a takarómon, és 

megszárad, meglásd!
— Előbb elkapom azt a barmot, akinél legutóbb volt, és kinyuvasztom!
— Csak előbb a dohány.
— Előbb megkeresem azt a…
— Jó, megkeresed. Na, menjünk le!
— És kinyuvasztom a búbánatos Úristenit!

É d e s  A n n a  s z ö v e g e k 

— Megkérhetném kedves Fényes Sándor Imre, született Fényes Sándor Imre, hogy az 
Urat ebbe a dohányügyletbe ne keverje bele?

A lövőpadon elnyúlva, feje alatt egy Maschinengewehr 08-as géppuskával egy fiatal, 
bajuszos katona hevert. Félig letépett fedelű könyvet olvasott, amit most jobb kezével 
kecsesen az ég felé nyújtott. Bal kezével levette a szemüvegét, és szárával Imre felé bö-
kött. Szavait égdörgés és enyhe villámlás követte. A mennybolt rendületlenül szürke volt.

Imre vett egy nagy levegőt, kinyitotta a száját és…
— Na, ide figyelj te megfacsarodott arcú könyvhernyóbábfióka! Elmehetsz te is, meg az 

Urad is a szikrázó büdös…
— Imre úgy érti, Professzor, hogy sajnálja, de nem kérte a véleményed — Tódor ismét 

közbelépett. A Professzornak szólított katona sóhajtott egyet, megcsóválta a fejét és 
folytatta a könyv olvasását, melynek borítóján, akárhonnan is nézte az ember, csak ennyi 
volt olvasható: Az ifjú We. A többi ugyanis leszakadt valahol. Hirtelen a felsőtesténél  heverő 
hátizsákjába nyúlt, és színpadias mozdulattal Imre felé nyújtotta a Szent Bibliát.

— Vedd úgy, igen tisztelt harcostársam, hogy az ég megsegített dohányügyben. Terítsed 
ki erre, kérlek, ezen nem penészedik meg! És forgasd meg, amennyiszer tudod, és amikor 
csak lehetséges. Ha megtörténne az a sajnálatos, ám észrevételeim szerint gyakori estet, 
hogy kilőnek valahol, ezt a feladatot átvállalom.

Újabb villámlás. Dörgés hallatszott, most hangosabban, mint az előbb. 
— Kedves tőled, Úrificsúr! De majd vigyázok a fejemre! — Imre elvette a Bibliát, és úgy 

tűnt, kezd megszelídülni. — Én mondom, Tódor, mind puskaérett vadak vagyunk… — düny-
nyögte, és elindult az Óvóhely sötét lejárata felé. Széttaposott bakancsa cuppogott  
a sárban. 

— Mind, igen — sóhajtott a vörös, és leült Professzor mögé, hogy beleolvashasson  
Az Ifjú We-be.

Újabb villámlás. A vakító fényre a lövészárok mélyén kuporgó szürke alakok, az utánpót-
lás gyalogezred bóbiskoló katonái feljajdultak. Hangjukat elnyelte a dübörgő dörej.

— Nyakunkon a vihar! — kiabálta valaki.
Professzor felemelte a fejét. Szemüvegén szikrázott a következő villám, amit egy minden 

eddiginél hangosabb dörrenés követett.
— Talán nem is Isten haragszik ránk… — dünnyögte.
— De Ő, bizonyosan! De ez talán nem is… — Tódor is felfelé tekintgetett, esőcseppek 

hulltak az arcára.
Ismét villám. Narancssárga és fehér kisülés, fülrepesztő dörgés… Robbanás. A kis ideig 

fennálló csendben valami ismerős, baljós zúgás volt hallható.
— Ez nem vihar… — Tódor szemei tágra nyíltak. — Fiúk, nem vihar! Fiúk!!!!!!
Ebben a pillanatban a lövészárok előtt nem sokkal egy rohanó ember alakja vált látha-

tóvá, körvonalait szétzilálta az esőfüggöny.
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— Tüzelésre felkészülj! — hallatszott a parancs valahonnan a futóárokból.
— Nehogymár! Ez Szélrózsa lesz! Szélrózsa közlegény! — kiáltotta Tódor. Imre, aki végül 

nem jutott el az Óvóhelyig, torka szakadtából üvölteni kezdett, miközben kiugrott a föld-
sánc szélére.

— Célozz!!
— Állj! A rohadt anyátokat! Aki lő, azt lelövöm!!! — így Imre.
— Imre, gyere vissza onnan! 
A rohanó alak elérte a lövészárok szélét.
— MINDENKI FÖLDRE!!!! ITT VANNAK A VADÁSZGÉPEK! — ordította, aztán vakon bele-

vetette magát az árokba.
Minden eddiginél fényesebb és hangosabb robbanás rengette meg a földet. A zuhanó 

Szélrózsa közlegény és a zuhanó Imre alakját elnyelte a kő, sár, faforgács és szögesdrót-
zápor.

Milyen jól megférnek együtt az esőcseppek és a bombák, ha zuhanásról van szó. 

Az este

— Annácska! Ébredj meg! Jaj, Istenkém Anna! Bombáznak! 
Gála Erzsi 50 éves, piros arcú, kövérkés, komoly parasztasszony volt. Más napokon 

 tartotta a távolságot a többi nőtől, de most félt. Anna megszokta már a sebesültek hang-
jait, a padló recsegését, az esti-reggeli-napközbeni harcokat. Rezzenéstelen volt és hall-
gatag. Mintha mindig csak félig volna jelen. 

Nem értette Erzsi hirtelen bizalmát, hiszen őhozzá még a kedves, csicsergő szanitéc-
lányok se szóltak soha.

Mert ő volt A Gyilkos. Hiába akart segíteni itt, ebben a hideg, beszakadt tetejű, rögtön-
zött kórháznak berendezett kolostorromban, semmi jó szándék nem tudta róla lemosni 
ezt a bélyeget.

Ő volt a nő, aki 15 évet börtönben töltött és valahogy mégis fia született. Ezt 1936. júli-
us 23-áig ő sem tudta.

— Jaj, Istenkém, Istenkém! Kegyelmezz nekünk! — Erzsi néni sápadtan kuporgott Anna 
mellett, mint egy riadt tyúk.

Az ablakok előtt kifeszített szákvásznon néha átvillant a robbanások fénye, de csak hal-
ványan, mintha egy másik világban bombáznának. Az erdő, mint egy jóságos istenség, 
körülölelte a romot, elrejtette őket. Léptek koppantak. Ágota nővér árnyéka vetült rájuk. 
A csontos, madár arcú, magas apáca olajlámpát tartott a kezében. A kis láng ingadozva 
táncolt.

É d e s  A n n a  s z ö v e g e k 

— Maguk miért nem alszanak?
Anna lesütötte a szemét.
— Félünk — mondta halkan, pedig nem félt. Szokása volt nem aludni. Minden este sorra 

járta a sebesülteket, jól megnézte az arcukat, vagy azt amennyi maradt az arcukból, hát-
ha, amikor hozták őket, a nagy kapkodásban nem figyelt eléggé, és az egyik mégis csak 
az ő „fia”. Még a halottakat is megnézte. Titokban, hogy ne lássa senki.

— Ahá. Nem itt bombáznak, ne féljenek! Menjenek aludni! Jó éjszakát! — szólt a nővér, 
de nem mozdult, csak nézte őket szigorúan. 

— Talán, ha maradhatnánk ügyelni… — rebegte Anna.
— Nem kell, Anna. Zibonzky és Darvas nővér az ügyelő. Hallja? Anna — az apáca lassan, 

hidegen ejtette ki a nevét.
A repülők morajlása sokáig visszhangzott a kolostor sötétjében. Az egyik sebesült mo-

tyogott álmában.
— Jaj, Istenem, édes istenkém, nem tehetek róla, Ágota, de úgy remegek! — csipogta 

Erzsébet.
— Imádkozzanak. Az segít — az apáca megfordult és elsétált suhogó fekete szoknyájá-

ban. Elvitte magával a fényt. 
Sötét lett. A sebesültek nyöszörögve, lihegve aludtak.
— Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva Atyám, amíg alszom 

vigyázz reám… — Anna óvatosan átkarolta Erzsit, és suttogva imádkozott. — Vigyázz az én 
szüleimre, és a kicsi testvéremre. Mikor a nap újra felkel, köszönthessük egymást reggel. 
Ámen.

Meddig ér a fény?

Tódor kinyitotta a szemét. Sütött a nap, nagyon magasan volt. Fájt ugyan a fiúnak a fény, 
de nagyon örült, hogy látja. Árnyék vetült néha rá. Sokáig tartott, mire rájött, hogy em-
berek sétálnak előtte, mellette. Valaki a közelében leguggolt, kotorászni kezdett egy 
zsákszerű ruhakupacban. Tódor szerette volna megnézni az arcát, de foltokban kihagyott 
a látása.

Nagy nehezen megemelte a felsőtestét. 
— Jó napot! Meg tudná mondani mennyi az idő? — kérdezte, de a mondat vége elcsuk-

lott. Megrettent a saját élettelen, reszelős, hangjától.
A katona felpattant, mint akit kígyó mart meg, aztán ordítani kezdett. Talán azt, hogy van 

itt még egy, de Tódor már nem értette. Elszomorodott, hogy már talán sosem tudja meg 
mennyi az idő, aztán hátrabicsaklott a feje, és elvesztette az eszméletét.
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Ajándék

1936. július 23-a különösen meleg nap volt. Anna, Dr. Ábermann Frigyes rendelőjének a 
lépcsőjét mosta. A doktor különleges, nemtörődöm figura volt, és szerencsére a geoló-
giai múlt meg a kanyaró jobban érdekelte az emberek múltjánál, így felvette Annát taka-
rítónak. Aludhatott a doktor úr picéjében a formalinban úszó állatok, kőminták, kimustrált 
bútorok, és bedobozolt, fűrészporral és újsággal körülvett óriásgyík lábszárcsontok között.

Akkor kapta a levelet, amikor a lépcsőt mosta. Ábermannak volt címezve, mert Anna a 
rendelő címére jelentette be magát, de a postás az ő kezébe adta. A postás nem hívta cse-
lédnek, gyilkosnak, gúnyosan „kisasszonykának”, de magázni sem magázta. Úgy hívta; Te.

— Gyere, Te! Add át ezt a doktor úrnak! — nyújtotta át a levelet, aztán lecsúszott a lép-
csőkorláton, hogy ne járja össze a felmosást. 

Anna bevitte a levelet Frigyes úrnak, aki előkereste a levélkését és azonnal fel is bon-
totta. Egy kis idő múlva ráncolódni kezdett a homloka, majd az egész arca. Anna nem 
tudta, hogy csinálja ezt a ráncolódást, ez is Frigyes úr furcsa képességeinek egyike volt.

— Ej fiam, ez alighanem neked jött! — nézett fel a nőre, aki egyik lábáról a másikra állt  
a tölgyfa íróasztal mögött.

— Nekem?
— Gondolom. Merthogy engem nem hívnak Édes Annának, az biztos, és fiam sincs.
— Nekem sincs — Anna zavartan átvette a levelet.

Aznap még csak az derült ki, hogy a Néri Szent Fülöp árvaházban vár rá egy 12 éves 
 fiúcska, akinek hivatalosan ő az anyja. Másnap az, hogy nem számított a börtönben töltött 
idő, a kölyköt szinte hozzávágták. Harmadnap az, hogy a gyerek rossz, mint az ördög, 
 bármilyen bájos az arcocskája, bármilyen ártatlanul tud nézni a nagy, szürke szemeivel, egy 
hónapra rá pedig az, hogy kié is valójában.

Jancsié. Annát az rémisztette meg, hogy meg sem lepődött rajta. Valahogy már akkor 
tudta, amikor ránézett a fiúra. Az anyjára nem derült fény, Frigyes úr vidáman meg is 
 jegyezte, hogy akkor bizony utcanő lehet a kedves mama, és kedvesen megcsipkedte a 
göndör fiúcska arcát.

Ami viszont érthetetlen volt Anna számára, hogy miért ő „kapta” a gyereket. Vajon amikor 
Jancsi elintézte, hogy egyik légyottjának kellemetlen eredménye árvaházba kerüljön, csak 
odavetette a nevét, mert eszébe jutott? Vagy cserébe szánta, azért a másikért, akinek nem 
szabadott megszületnie? Anna nem tudta, nem is tudta meg soha.

Eztán ketten éltek a pincében, majd később a doktor vendégszobájában. 2 évre rá egy 
saját bérlakásban. Anna igyekezett távolságtartóan viselkedni a göndör kis ördög felé, de 
ezt az állapotot nem bírta megtartani.

K a p o l c s k aÉ d e s  A n n a  s z ö v e g e k 

A kölyköt rettenetesen megviselte, hogy valaki törődik vele, simogatja, főz és mos rá, 
szabályokat állít fel, és szid is, de lassan kiheverte. És ahogy kiheverte, egyszeriben meg-
szelídült.

És akkor Anna végre merte szeretni a kisfiút, és mert neki mesélni a falujáról, ahol egykor 
élt, kutyákról, lovakról, madaras bicskákról.

A piros madár

Anna nem számolta a napokat, mert mindegyik ugyanolyan volt. Csodálatos gyógyulások, 
váratlan és logikátlan halálok szemtanúja volt nap, mint nap.

Sokakat hoztak fel a bombázásról. Megint ronggyal kellett felitatni a vért a padlóról, 
megint kiskanállal kellett etetni felnőtt férfiakat, mint a madárfiókákat, megint varrni, hely-
re rakni, vágni, kötözni, kedves szavakat mondani.

És Anna este megint körbejárt és nézte az arcokat a félhomályban. Lámpát nem gyújt-
hatott Ágota nővér vagy a főnővér miatt, nehogy megtudják, hogy járkál. Nem bíztak ben-
ne. Az pedig, hogy így nem látja az arcokat, már nem tudta megtörni a rutint.

— Hahó, kegyed idevalósi? — kérdezte valaki elfúló hangon. — Adna egy szál… cigarettát? 
A barátomnak… viszem… mer’ elázotta… dohá..nya.

Anna megfordult. Az egyik sebesült beszélt hozzá, aki a földön feküdt egy hordágyon. 
Vastag télikabát volt ráborítva, fekete színű.

— Na… ha nincs… nem baj. Szép ez a… ez a… csend, ez. A dohányt… megszárítja az Isten. 
Anna el akart menni, de nem tudott. Ijedten észlelte, hogy leül a sebesült mellé és arra 

néz, amerre a férfi fejének körvonalait vélte látni.
— Mondja… kisasszony… látott már… maga… ilyen nagy… nagy…
— Micsodát? — kérdezte Anna suttogva.
— Szerintem… konflis… de innen nézve… Miért kérdezi? Erre nem tudok… sajnos… vála-

szol…
— Többször nem kérdezem. Haragszik?
— Én?… Nem.
— Akkor aludjon, kérem! Magára fér. Kér vizet?
— Ittam… én már eleget. Tegnap esett… az eső — a sebesült hirtelen megélénkült. — Miért 

nem alszik? Miért nem alszik kedves Édesanyám?
— Nem tudok. Nem szoktam.
— Nah… majd segítek. Tudok egy nagyon szép… mesét.
Anna szólni akart, hogy már megy is, nem kell a mese, de nem akart kinyílni a szája. Nem 

akart szólni az a buta száj, mert kellett neki a mese.
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— Volt egyszer… egy kondás... legény. Volt neki mindene… Csak szerelme nem. Egyszer 
meglátott egy szépleányt… ahogy az szamócát szedett… az erdőn. Beszédbe elegyedtek. 
Egymásba szerettek…… Egy nap, a leány beteg lett nagyon, és…… azt mondták, …hogy csak 
a piros madár énekétől gyógyulhat…ik fel. A piros madarat pedig… nem lehet megszerezni…, 
sem ellopni… sem megfogni… Azt teremteni kell… – a sebesült teste görcsösen összerándult. 
Vett két kétségbeesett, mély levegőt, aztán nyugodtan folytatta tovább. — A fiú… csak fa-
ragni tudott, de… a furulyáját már ... tönkre faragta. Volt neki egy bicskája, az apjától kapta… 
Annak fa nyele volt… és a fiú azt kifaragta. Indát, virágot…, ágat meg a piros madarat farag-
ta rá… — A sebesült elkapta Anna ruháját, ökölbe szorította rajta a kezét. Hörögve, nehezen 
kapkodta a levegőt, de a nő jóformán nem is hallotta. Sápadtan meredt maga elé.

— Hogy van tovább? — kérdezte hirtelen.
— A legény... kifaragta, a madarat… Vérével festette... pirosra… Aztán kinyitotta… a bics-

kát… És ahogy kinyitotta… ahogy kinyitotta… – a sebesült elhallgatott és hosszú ideig le-
vegőt sem vett, csak néha összerándult. Végül egy gyors sípoló lélegzetvételre még fu-
totta a fáradó tüdőből.

— Akkor? — kérdezte Anna. — Akkor?
— A… madár…… kirepült… és dalolt… és dalolt......
— Ki mondta ezt neked? Kitől hallottad? — Anna feltérdelt, és elkapta a sebesült vállát. — 

Kitől? Ki vagy te?
A sötét csendben valaki halkan nyögött álmában.
— Hogy hívnak???? — Anna már kiabált, és rázta a testét.
Léptek kopogtak a folyosón. Ágota nővér, Erzsike és még két nővér érkezett. Futottak.
— Anna! Mit művel?! Engedje el!!! Erzsébet hozzon kötszert!
— Hogy van tovább??? — kiabált Anna, és már azt sem vette észre, hogy rázás közben 

többször is a kőpadlónak üti a katona fejét. Az ujjai beleakadtak a göndör fürtökbe. 
Annak már mindegy volt.

BALOGH EMŐKE

Miután elaludtam

Amikor felkeltem, megláttam az arcát és futottam felé. Megint futot-
tam felé. Minden reggel futok felé. Pedig amikor felkel, és meglát en-
gem, ledermed pár másodpercre. Én megállok. Aztán felocsúdik, leg-
uggol, kitárja a karját, és várja, hogy megint elkezdjek futni felé, hogy 
magához szoríthasson. Nem értem, miért dermed le, már egy ideje 
tudja, hogy együtt vagyunk, de igazából még régebb óta vagyunk 
együtt. Nagyon régóta. Nem volt ám mindig ilyen a kapcsolatunk. Sok-
sok évvel ezelőtt is futottam felé, de ő akkor nem dermedt le, nem is 
tárta ki a karját és guggolt le, hogy magához szorítson. Nem.

Nem vett észre, nem vett figyelembe, nem is látott. Igaz, hogy fiatal 
volt, nagyon fiatal, de ettől még észrevehetett volna. Pont emiatt ve-
hetett volna észre. De nem tette. Én persze láttam őt. Naponta figyel-
tem, hogyan kel fel, nyalja tisztára a bőrét, fényesíti a fogát, húzza a 
testére a színes micsodákat, amiket ruhának nevez. Képes volt órákon 
át válogatni, bodorítani a fején a bundáját. Mindez örömmel töltötte 
el, én pedig boldogan, sürögve-forogva vártam, hogy mikor indulunk 
végre. Mentem vele az utcán. Mentem mellette. A srácokkal ugattunk 
közben. Nem is értette, miért zajonganak az állatok. Mert nem látott 
engem. Leültem azzal a nagy épülettel szemben, ahová rengeteg 
gyerek járt, többezer apró csemete. Mikor a Nap eloldalgott a sze-
mem elől, és mögöttem somfordált, ő kijött az ajtón a sok másik gye-
rekkel együtt. Mindig megtaláltuk egymást a rengetegben, pedig ő 
nem látott engem. Hazamentünk. Vele voltam, mikor azzal a hosszú, 
hegyes dologgal karcolt valamit a fehér lapra, az írás fortélyait csiszol-
gatta magában, mikor azután a világító tárgyat nézte, amit televíziónak 
nevezett, biztos azért, mert tele volt izgalmas alakokkal. Vele voltam, 
mikor felvette az alvóruháját, és lefeküdt az ágyba, bár ő nem tudott 
rólam. Figyeltem az álmait, a rémálmait. Mikor vergődött az ágyban, 
én nyugtattam meg. És mikor reggel felkelt, kezdődött elölről minden. 
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De ez az idő múlásával megváltozott. Nagyobb lett, és máshová kez-
dett el járni. Ugyanúgy követtem mindenhová. Egyszer csak azt vettem 
észre, hogy Ő is folyton velünk jön. Ő is követi. Őt látta. Engem viszont 
nem. Miért nem? Akkor is vele voltam, mikor, bár nem értem miért, 
egyre csak összement, kisebb és kisebb lett, míg már majdnem olyan 
termetű volt, mint amikor először megláttam. Aztán egy nap csodá-
latos dolog történt. Ahogy reggel felébredt, és én elkezdtem futni felé, 
rám nézett. Rám nézett, és ledermedt. Én megálltam. Leültem, és vár-
tam. Kis idő múlva hátranézett, és meglátta magát, ahogy holtra vált 
arccal még mindig csak fekszik az ágyban. Mindent megértett. 

— Kiskutyám, drága kiskutyám, végre megint láthatlak!

FEJES DORKA

Édes Anna

— A kurva élet bassza meg! — üvöltötte, miközben Anna a turmixot ké-
szítette.

Lihegett, és akkorát csapott az asztalra, hogy az egyik szék felborult. 
A gyerekek megfogták egymás kezét az asztal alatt. 

— Haszontalan! — Anna a pultnál összerezzent, ahogy a mostoha el-
kapta mellőle a tálat. Akkor vált csak igazán sápadttá, mikor eszébe 
jutott, hogy mi is van benne. — Még a piskótát sem voltál képes a hű-
tőbe tenni? Még ezt sem? Erre se vagy jó!

Az arca egészen vörösre váltott, kikapta a kenyereket a pirítóból, de 
ahogy megégette az ujja begyét, mindkét szeletet a pultra ejtette.

— Te barom… 
Két tányért vett elő, és úgy dobta a gyerekek elé, hogy azok vissza-

pattantak az asztalról. Anna hallotta, ahogy a pirítósok koppannak a 
két kistányéron. Már csak egy kevés cékla hiányzott a turmixhoz. Igye-
keznie kellett. Akaratlanul is oldalra sandított, a dobozra. Nem volt 
 kétség, a sütemény visszafordíthatatlanul megromlott. A tetején lévő 
vastag tejszínhabréteg megtöredezett, alatta a sárga krém szétfolyt,  
a piskóta összeszottyadt. Hogyan, hogyan is felejthette el. Tudta mi 
következik, és beleremegett. A cékla túl kemény volt, az ujját is átvág-
ta, ahogy leszelt belőle egy karikát, de felszisszeni sem mert. 

— Ugye tudod, hogy a gyerekek még megették volna. — hallotta a je-
ges hangot az asztaltól — A gyerekek még épp megették volna, igaz? 
— Nem látta, hogy bólintanak-e, csak azt hallotta, ahogy a vajas pirítósba 
beleharap az egyik. — Várhatjátok, hogy újra süssek. Te fogsz sütni. Hát 
ezért gebedek én a konyhában? — egyre hangosabb lett, ahogy bele-
lovalta magát. — Hát ezért? Hogy te elpazarold? Egy morzsa se maradt 
volna belőle, egy morzsa se! Anna megnyomta a gombot, a turmix be-
indult. A zúgásban nem hallotta, ahogy a háta mögé lép, csak a hosz-
szú körmök élét érezte a karján. Elrántotta a konyhapulttól. Látta, hogy 
a gyerekek csak fél kézzel esznek, másik kezük az asztal alatt, össze-
kulcsolva őérte. De nem láthatta sokáig, mert egy hatalmas kanál kö-
zeledett az arcához, rajta csöpögő-düledező savanyúszagú krémmel.

47
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— Tessék, edd meg! Edd meg! Nyisd ki a szád, ha mondom! 
— Ne! — nyögte Anna, de ahogy résnyire nyílt a szája, a kanál máris utat talált magának. 

A krém csakugyan savanyú volt. Különvált benne a zsír és a víz, ami az állagát is undokká 
tette. Savanyú volt, olyan savanyú, hogy nem ment le a torkán. Visszaköpésről persze szó 
sem lehetett. Jött a következő falat. 

— Megetetem veled, te disznó!
Úgy feszítette az ajkait a kanállal, hogy muszáj volt újra kinyitni. A fém a fogához koccant, 

a savanyúság pedig elindult lefelé a torkán. Öklendezett, majdnem megfulladt, de a kö-
vetkező falatnak semmi sem állhatta útját.

— Vissza ne köpd! Szégyelld magad! — és jött az újabb kanál. 
A piskóta volt a legrosszabb az egészben. Olyan vizenyős és tippadt volt egyszerre, 

mint egy mosogatószivacs, a száraz alja pedig úgy dörzsölte Anna szájpadlását és nyelő-
csövét, mint a smirgli.

— Megeszed te! A kurva életbe is, megeszed!
A gyerekek abbahagyták a reggelizést, és sírni kezdtek. Erre az etetés megállt. Annának 

még a haján is tejszínhab volt. 
— Nézd meg, ezt kell csinálnom miattad a gyerekek előtt! Ezt hozod ki belőlem!
Azzal csitítgatni kezdte a kicsiket, de olyan bámulatos szelídséggel, hogy senki se hitte 

volna el, hogy ugyanaz az ember áll remegve az asztal mellett, aki az előbb összekárom-
kodta a konyhát.

Anna habos szájjal kitöltötte a turmixot két pohárba és óvatosan a gyerekek elé tette. 
Rájuk mosolygott. A gyerekek nem értették, de a turmixot megitták. Senki sem tudta, hogy 
Anna mindig rak bele egy kis cukrot is, hogy megszerettesse velük a gyümölcsöket.

— Indulás! — szólt a mostoha, miután a hideg csöndben lenyelték az utolsó falat pirítóst 
is. Anna mosogatni kezdett. A süteményes dobozban volt még egy falat piskóta. A mos-
toha homlokon csókolta a kicsiket és sapkát tett a fejükre.

— A maradékot edd meg egyedül. — szólt vissza az ajtóból. 
Anna bólintott, és intett. A testvérei visszaintettek neki. Az ajtó bezáródott, egyedül 

maradt otthon.
Leült a konyhaasztalhoz, és várt. Várta, hogy legyen valaki, akinek elmondhatja, hogy 

milyen savanyú a szája íze. Elmondta volna a csapnak, de az csak csöpögött, kérve, hogy 
zárja el, elmondta volna a kancsónak, de az csak azt akarta, hogy mossa ki belőle a piros 
céklalevet, ahogy az üvegpoharak is vízért sikítottak az asztalon. Elmondta volna a sü-
teményes tálnak, de az már tudta, pontosan tudta. Magához vonta, szorosan a keblére 
szorította, úgy, hogy az utolsó romlott falat majdnem összekente a blúzát. Két ujja közé 
fogta a kanalat, távolabb tartotta magától, jól megnézte, megvizsgálta a falatot, és eszébe 
jutott, hogy milyen finom volt az illata, amikor megsült. Az illatra koncentrálva nyelte le. De 
még így is savanyú volt, olyan savanyú, mint a mostohája. Nem is hitte el, hogy hogyan 
lehet valaki ilyen savanyú. Egyre biztosabb lett benne, hogy soha, soha nem nevezheti 
majd édesanyának.

MOLNÁR VANDA

Hárman

A férfi és a nő óvatosan haladtak egymás mellett, kerülgették a bom-
bákat, amelyek minden szónál robbanással fenyegettek. Inkább nem 
is beszéltek; az asszony tarka kendőbe burkolózott a hideg elől, az 
anyagból csak rizsporos, tömpe orra kandikált ki. A férfi ruganyos já-
rásával, a csizmája által keltett éles koppanásokkal óhajtotta közölni, 
mennyire nevetségesnek tartja Irén sértődött hallgatását.  

— Abban a házban zongoráznak. Ide hallatszik — mutatta, mire mind-
ketten megálltak. A belvárosi épület emeletéről aláfolyó dallamot még 
Irén sem ismerte fel, pedig fiatal kora óta rajongott a zongoráért.  Szíve 
belesajdult, megpróbálta megjegyezni, hogy az éjszaka magányában 
majd eljátszhassa, legalább a fejében. Csöndben – amióta férje haza-
tért a frontról, ugrott az minden hangra. Néha még Irén egyik-másik 
hangosabb gondolatára is. 

— Itt élt a cseléd. Aki megölte a gazdáit egy éjszaka. Máig se tudni, 
miért.

A nő megbámulta a pergő vakolatba kapaszkodó gipszrózsákat. 
Tekintete vakon siklott ide-oda a homlokzaton; összegabalyodott ér-
zéseit igyekezett szétráncigálni. A díszek, az ismeretlen dal egy rosz-
sz viccnek tűnt a szemében, egy hiábavaló próbálkozásnak, hogy 
leplezzék a ház förtelmes ürességét.

— Az csak egy mese. 
— Csak azt akarják elhitetni — Irén hangja megbicsaklott az elfojtott 

izgalomtól. — Különben rossz hatással lenne a többire.
A férfi, aki persze érzékelte a veszélyt, közömbös arccal, kiteke redett 

nyakkal meredt a lakásra, amire felesége mutatott. 
— A mi Katókánk is… — tapogatózott a nő. Orra folyni kezdett, egy 

darabig mindketten lélegzetvisszafojtva várták, vér-e.
— Hagyd! Feleslegesen idegeskedsz, mint mindig. 
A férfi indult volna, felesége azonban odalépett a kapuhoz, végig-

simított a régi fémszerkezeten.
— Messziről jött, azt mondták, megzavarta a fővárosi élet. Szép is 

volt, igen, szőke haj, kék szem, nem csoda, ha megfordultak utána a
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férfiak. Én nem csodálkozom rajta — azzal lopva férjére nézett, aki még mindig a falon 
 keresztülfutó repedéseket tanulmányozta. 

— Na, mondjad!
— Angyalnak nézett ki, de ördög volt ott belül. Az asszonya pedig rendes volt vele, kapott 

az mindent, még piskótát is. Piskótát! — és még ő se hitte el, hogy ilyesmi megtörténhet.
— Piskótát? — hümmögte a férfi. Untatta az egész, és félig-meddig azt kívánta, szakad-

jon a nyakukba az egyik homlokdísz, vagy szakadjon a felesége nyakába, neki az is elég. 
— És szép ruhákat. Az volt a baj. A cselédnek nem kell szép ruha, megbolondítja, ugye. 

Meg az urakat is. Szinte minden éjszaka kisurrant, eladta az otthoni kendőket, abból 
 mulatott — a nő egyre jobban belemelegedett a történetbe; szinte saját nyelvét törte ket-
té, úgy hadart. — Aztán már nem surrant ki, azazhogy ritkábban, azazhogy a gazdájával 
volt éjszakánként, érted, ugye, mire gondolok? Még egy gyermek is fogant, borzalom 
bele gondolni is! Aztán a méltóságos asszony felnevelte sajátjaként, Piroskának hívták 
talán. Összefeküdtek, mint két paraszt, szégyentelenül — hangsúlyozta. A szavak bűvkö-
rükbe vonták. Ritkán volt őszinte, úgyhogy elkápráztatta a tudat, mennyi mindent lehet 
egy ártatlan pletyka mögé burkolni.

— És akkor mi van? Mintha az lenne a legnagyobb bűn. A szórakozás — túl hangosan 
mondta. Pedig volt egy szabálya; a feleségéhez még véletlenül sem szólt emelt hangon. 
A beteg lélek teljesen megőrült tőle. — Megölte őket, azt mondod — és negédesen elmo-
solyodott. 

— Az most nem fontos — szipogta az asszony, és ezúttal már vércsík indult meg az or-
rából. — Az a cseléd... és a gazdája. Így tönkretenni egy házasságot, így megcsúfolni azt, 
aki tiszta szívből szeret. 

A zeneszó elhallgatott. A ház most sivárnak, szürkének tűnt a decemberi délutánon. 
— Minek kell ezt, Irén, az orvos is mondta — a férfi észlelte, hogy talán ki kéne nyúlnia 

felesége lilára fagyott ujjaiért, gyengéden melengetni őket, érezni a vér pulzálását a sá-
padt bőr alatt, de a gondolattól felfordult a gyomra. Már Katóka előtt is ennyire viszolygott 
tőle? — Összeszedsz mindenféle ostobaságokat. Elhiszed őket. 

Az asszony reszketve odasimult a férjéhez, összevérezte a drága téli kabátját is. Neki 
akart hinni, nem a szomszédnak.

— Hát igazán butaság, amit mondok? 
— Mit gondolsz, hm? Rólam ne is beszéljünk, látom, a hitvesi bizalmat mint olyat nem 

ismered. A Katóka meg édes lány, nem csinálna ilyet — és, hogy zavarát fedje, nagyot só-
hajtva hagyta, hadd szorongassa a nő még egy darabig. 

Az utcán végigsöpört a szél, és ők tudták, hogy éjszaka megint fagyni fog.
— Édes Anna. Igen, így hívták, Édesnek. Annyi embernek volt a kedvese, hát így nevez-

ték — súgta Irén, mielőtt elengedte volna a férfit.
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SZEGEDI RÉKA PANNA

Imposztor

Tivornyázol naponta,   s nem állhatod a bort,
Apád koldus halálig,   bár mészárszéke volt,
Te meg bolond, királyé,   dohányszagú gyerek,
Öt nyelven eltagadnád   a tankönyveidet;
Egyenlőért kiáltasz   — rangért sóhajtozol,
A tiszttel meg szeszélyből  összeszólalkozol,
És kikéred magadnak   nyitott ingmelledet;
Élccel felelsz, ha kérnek,  mert magad megveted.
Nemes fogaskerék vagy,  önfényező sugár
— Érleld falssá, amid volt,  úgy nem érheti kár…
Mert van mit félts, s te félsz is,  hogy leleplez — aki.
De míg kér még a géped,  otthagyhatod neki.

2021. 02. 10. Gyula 

LÁZÁR HARGITA

Maszk

Még sötét volt, amikor Will kinyitotta szemét. Arcához kapott, és egy 
ideig annak tapogatásával volt elfoglalva. Ezután megpróbált aludni, 
úgy érezte, van még ideje, ekkor azonban léptek távoli zaja ütötte meg 
fülét. Biztosan az őrök közeledtek. Will bebújt a takarója alá, úgy érez-
te nincs kedve ehhez az egészhez. A következő pillanatban valaki 
rácsapott a villanykapcsolóra, és még a vékony takarón is átszűrődött 
a neon vakító, fehér fénye. Kulcscsörgés, hangos csörömpölés hallat-
szódott, majd kinyílt Will cellája, és valaki belépett.

— Ébresztő szupersztár! Különleges napnak nézünk elébe. Bújj ki  
a takaród alól, ne légy nevetséges, rengeteg dolgunk van.

Will nehezen ugyan, de ledobta magáról a takarót. Zavarta a sok 
fény, egy pillanatra megszédült. ,,Igazán szerelhetnének valami más 
lámpát ide” — gondolta. Követte az őrt a folyosóra, ahol a társai már 
várták. Nem köszönt nekik, nem kedvelte a többi rabot. Sosem be-
széltek, hiszen vetélytársak voltak. A zuhanyzókhoz terelték őket, ahol 
egyenként megborotváltak mindenkit. Hosszú idő óta ez volt az első 
alkalom, hogy Will bármi olyan tárgyat látott, amivel ölni lehet. Ezzel 
a többiek is így voltak, sőt akadtak jó néhányan, akiket le kellett fogni, 
ugyanis vérszemet kaptak a penge láttán. A borotválkozás viszont 
 elkerülhetetlen volt, mert parancsba volt adva az ország vezetője, 
 Nixton Port által, szóval a börtönőröknek hiába nem tetszett a helyzet, 
a kérésnek eleget kellett tenniük. 

Miután sikerült másfél óra alatt lerendezni mindent a fürdőben, 
 átmentek az öltöztető terembe. Mindegyikük elegáns, fekete zakót 
kapott fehér inggel. Még egy-egy nyakkendőt is kaptak kiegészítő-
ként. Úgy festettek, mintha egy fontos üzleti konferenciára tartanának. 
Ezután az étkezőbe mentek, ahol sorban megkapták a napi nyugtató-
jukat, majd enni kezdtek. Az első kamerások megjelentek. Filmezni 
kezdték, ahogy negyven benyugtatózott, öltönybe öltöztetett pszi-
chopata férfi csendben gabonapelyhet eszik. Mindent közelről rög-
zítettek. Biztosan ez is Nixton Port parancsa volt. Szólni ugyan egyik 
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férfihoz sem mertek, de alaposan felvettek minden apró mozzanatot, hogy később majd 
felhasználhassák a propagandafilmhez. Willt több különböző szögből is felvették.

A reggelit követően a férfiakat szigorú kísérettel a lépcsőházba irányították, ahol hatvan 
emeletet sétáltak, a börtön földalatti szintjéről a TV-stúdióba. Egy teljesen üres szobában 
kellett várakozniuk. Will társait nézve latolgatta idei esélyeit. Hiába neki volt a legmagasabb 
a gyilkolási száma már három éve, most úgy látta, társai sokat erősödtek, — az idei év ke-
ményebb lesz. Viszont tudta, hogy a fővárosiak imádják, és hősként tekintenek rá, mert ő 
a legjobb gyilkos, ez pedig még sok helyzeten átsegítheti a jövőben. 

Egy őr érkezett újabb adag nyugtatóval. Nem akarják, hogy valaki botrányt csináljon a 
színpadon, így a lehető legelővigyázatosabbak. Miután mindenki megkapta a gyógyszert, 
felvezették őket a színpadra, ahol már készülődtek az élő adásra. A negyven férfit gyil-
kolási számuk alapján állították sorba, a színpad hátsó részén, így Will volt a legelső.  
A helyéről tökéletes rálátás nyílt Nixton Portra, aki a színpad közepén állt, beszédére ké-
szülve, magabiztosan meredt előre. Mindenki elhelyezkedett, így kinyitották az ajtókat, 
hogy a fővárosiak is beállhassanak a színpad elé.

— Rendben! Készüljenek, 10 másodperc múlva kezdődik az adás! Elnök úr! Kérem jöjjön 
előre! — szólt egy operatőr.

A férfi nyájas mosollyal a mikrofonhoz lépett, majd belekezdett beszédébe.
— Üdvözletem, Amulon lakosai! Remélem Önök is annyira izgatottak, mint én, hiszen órá-

kon belül kezdetét veszi az idei első népirtás, országunk észak-nyugati részén. Örömmel 
jelentem be, hogy kollégáimmal a statisztikák elemzése után megállapítottuk, a tavalyi 
utolsó irtás után csökkent az újszülöttek száma, viszont még mindig nem vagyok elége-
dett. Hamarosan itt, a fővárosban sem lesz elegendő az étel. Ameddig nem javul a hely-
zet, az irtás folytatódik, még mindig túl sokan vagyunk. Most viszont ismertetni szeretném 
az idei irtás menetét, ha valaki netán elfelejtette volna, hogyan is működik. Az adásunk 
végeztével kezdetét veszi az esemény, és az ország negyven legjobb gyilkosát az 
észak-nyugati régióba szállítjuk, hogy megkezdjék feladatuk elvégzését. Kérem, ne nehe-
zítsék meg a dolgukat, ne bújjanak el, hiszen úgyis megtalálják Önöket. Ha most nem,  
a következő alkalommal biztosan le lesznek vadászva. Áldozzák fel magukat inkább most, 
hogy mi, a fővárosban tovább élhessünk. Ne fogyasszák tovább az élelmet, ami alapve-
tően nekünk jár. Mint tudják, könyörögni felesleges, ezzel is csak lassítják az irtás folya-
matát. A gyilkosokban nem aktiválódnak érzések, nem fog eljutni a tudatukig, amit mon-
danak nekik. Ha már a gyilkosoknál tartunk, mint eddig mindig, a következő irtásig most 
is a legtöbb embert legyilkoló férfi részesül rendes ételellátásban, és kerül egy lépéssel 
közelebb az elnöki pozícióhoz.

— Habár már mindenki ismeri, és tudja a nevét, hadd mutassam be Önöknek a legkivá-
lóbb gyilkosunkat, aki immár 3 éve verhetetlen. Leginkább neki köszönhetjük, hogy még 
ennyien élünk itt a fővárosban. Will, kérlek, fáradj ide mellém!

Will a színpad közepére sétált. A reflektorok elvakították, akárcsak 
reggel a lámpa a cellájában. Kellett néhány másodperc, mire előre 
tudott nézni. Ekkor látta meg az őt ünneplő tömeget a színpad előtt. 
A fővárosiak a nevét üvöltötték, sikoltoztak, ugráltak, és tapsoltak. 
Nixton Port is elmosolyodott, hiszen saját sikereként könyvelte el, 
hogy legjobb gyilkosára hősként tekintenek. Elmondott még néhány 
fontos információt, majd önelégült mosollyal elköszönt, és el is vonult 
az irodájába. 

A gyilkosokat visszavezették a börtönbe, és kaptak negyed órát az 
indulásig. Will a mosdóba rohant, és berontott az egyik fülkébe. A le-
hajtott WC-re ült, és akárcsak reggel, ébredés után, most is első dol-
ga volt arcához kapni. Idegesen tapogatni és vakarni kezdte, aztán 
egy hirtelen rántással lehúzott valamit róla. Ekkor minden elsötétült 
egy pillanatra. Will hatalmas lendülettel érkezett meg egy szobába. 

— Hogy tetszett? — kérdezte kurtán egy mély, férfihang.
— Sokkal jobb volt, mint amire számítottam. Élveztem nagyon a ka-

raktert. Ja, és amikor megláttam a stúdióban lévő reflektort, rögtön 
beugrott, hogy mondta, figyeljek valami vakító fényre, mert azzal fog 
jelezni, hogy jöjjek vissza a mi valóságunkba. Szóval még ez is műkö-
dött.

Will a kezében tartott arc alakú, fekete maszkra nézett, majd felállt, 
és egy falhoz sétált, ami tele volt legalább harminc különböző színű 
maszkkal. Mindegyik alatt egy felirat díszelgett. Maszkját felakasz totta 
az „Amulon” felirat alá.

— Na, melyik legyen a következő? 
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a bűvész

két lába előtt 
csokorban hevert 
a világ 
és a taps 
mint két csinos öltés 
átszegte 
a csendet 
amint a férfi  
somolyogva 
kezet csókolt 
az üdvrivalgásnak

egy kicsit kapálózott 
aztán félve  
megdermedt egy 
sóhaj 
mert a bűvész  
levette kalapját  
amiben 
bonbon  
cigaretta 
szalag és jaj 
hogy bámulják 
amint most kezét  
tengermélyen 
bele süllyesztve 
remegve kiránt  
egy pirosszemű 
patyolat kis 
nyulat is

és tart

most a fülemnél fog 
ne nézzetek ide 
ne tapsoljatok 
szégyellem 
és fáj 
de rántson elő 
úgyis 
ha akar  
markában  
ernyedt testem 
szinte tetemmé válik 
benne ín és izom 
talán még a vaskos 
sötétben elnyammogott 
pralinés bonbon is 
velem olvad el 
de kár 
hogy a nyulak  
— ez az egy sem 
nem tudak 
varázsolni 

egy új kalapot 
hogy belebújhassanak 
amikor ti mind  
rajta tapsoltok 
és rajta nevettek 
saját kalapotokban

BELEKI JÚLIA

Forradalom 2.0

2020. március 13-át írunk. Az osztályfőnöki óra közepén járunk, javá-
ban folyik a március 15-i forradalom előadásának főpróbája az iskola 
tornatermében. A barátnőimre nézek, akik a hozzám hasonló idétlen 
jelmezeikben vihorásznak a színpad szélén, a legújabb Instagram szto-
rikat nézegetve. A Petőfit alakító Márk első jelenete következik a szín-
padon.

— Egyenlőség, szabadság, testvériség! — fejezi be Márk a mono-
lógját, habár senki sem figyel rá. 

A próba ismét érdektelenségbe torkollot. Lassan mindenki 
 el szivárog. Én is mennék, amikor visszapillantok Márkra. Egyenesen  
a szemembe néz. Visszafordulok, óvatosan leülök mellé a színpadra. 

A március 15-i műsor régi hagyománya volt a sulinknak. Az elő-
adások nagy része minden évben igénytelen és összecsapott volt. 
Márkkal ezért elhatároztuk, hogy a miénket megpróbáljuk rendesen 
megcsinálni. Kár, hogy a dolog az osztályból összesen kettőnket 
 érdekelt. A kihalt tornateremben a színpadon ülve már az egész bor-
zasztóan kilátás talannak tűnt. 

Elcsuklik a hangom, nem akarom elhinni, hogy feleslegesen küzdöt-
tünk azért, hogy jobbá tegyük az osztály hozzáállását a műsorhoz. 
Márk, látva csüggedtségemet, felpattan, és a színpad közepére fut. 
A szájához emel egy kikapcsolt mikrofont, és szavalni kezd.

Talpra, Emma, hí a 9/A,
Itt az idő, most vagy soha,
Szarok legyünk, vagy rohadt jók?
Ez a kérdés, válasszatok! —
Az osztály becsületére esküszünk,
Esküszünk,
Hogy szarok tovább nem leszünk!

Kamu-Petőfi olyan átéléssel szavalta a rögtönzött sorokat, mintha 
mindig is ezt gyakorolta volna. Elém lép, felránt a földről, majd újra-
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kezdi a versszakot. Ezúttal én is vele ismétlem a sorait. Egyre hangosabban üvöltünk.  
A tomboló Márkra pillantok, és úgy döntök, nem érdekel a külvilág. A térdemen dobolom a 
ritmust. Szarok legyünk, vagy rohadt jók? Ez a kérdés, válasszatok! Annyira ordítok, hogy 
majdnem belesüketülök, Márk versszakja átjárja a testemet és a szellememet. Megpörget, 
mindketten elesünk, de egyikünket sem érdekli. A tizenkettedik ismétlésnél, amikor már 
egyikünk sem ura a tetteinek, valami hihetetlen történik.

Hatalmas villanás, őrült robaj, majd egy hosszan tartó zuhanás után egyszer csak eltű-
nik alólunk a színpad, mi pedig egy rozoga ágyra esünk, természetesen egymásra. Márk 
kezében továbbra is ott van a mikrofon, az enyémben pedig egy összegyűrt szövegkönyv. 
Egy másodperc alatt kijózanodok a transzból, és rádöbbenek arra, hogy fogalmam sincs, 
mi történt velünk. 

Körbenézek a helyiségben, ahova kerültünk. A szoba távolabbik felében egy kopottas 
íróasztal áll, tele összegyűrt papírgalacsinokkal és újságokkal. Felállok az ágyból, és kö-
zelebbről is megszemlélem az íróasztalt. Egyetlen kisimított papírlap hever rajta a több 
tucatnyi galacsin között, Nemzeti dal, kisebb tintafoltokkal, Petőfi aláírásával. Mintha csak 
az eredeti lenne. Leroskadok a közelben álló székre, és kétségbeesetten próbálom ösz-
szerakni, hogy mi történhetett.

Márk, te vágod, hogy mi történt velünk? 
Szerinted? — Márk idegesen lép mellém, és kézbe veszi a Nemzeti dalt. — Látod a dá-

tumot? 1848. március 14. 
Az lehetetlen, Márk. — lassan fogom csak fel, hogy mire gondol. — Ez itt a valóság, nem 

a Vissza a jövőbe.
Akkor mégis hogyan magyarázod meg ezt? — Márk a szoba túlsó felébe mutat, ahol 

ijedten fedezem fel egy alvó ember sziluettjét egy foszlott kanapén. Közelebb érve látom, 
hogy egy huszonéves srác fekszik rajta, sötétbarna hajjal, enyhe borostával, nekem pedig 
végre leesett, hogy ki az, akit látok.

Tehát időutazás. Térbeli áthelyeződéssel. 

–  Azt akarod mondani, hogy a transzba esésünk megidézett egy hurkot a tér-
idő  kontinuumban, aminek köszönhetően visszazuhantunk 1848-ba, egész 
pontosan a pesti forradalom előtti éjszakába, Petőfi és Jókai lakására? 

–  Kábé — röhög fel Márk óvatlanul. — Nézd meg a Nemzeti dalt! Még friss rajta 
a tinta. Emma, köszöntelek Petőfi Sándor, a nemzeti hős hálószobájában!

Alig egy másodperc múlva az említett sztár állatias hangon felüvölt álmában, mi pedig 
kétségbeesetten nézünk egymásra. Petőfi verejtékben úszó arccal vergődik a kanapén, 
én pedig rögtön megfeledkezem róla, hogy ki ő, csak egy rémálomtól szenvedő alakot 
látok benne.

– Megőrültél, Emma? Nem nyúlhatsz hozzá, nem csinálhatsz semmit! Nem is 
szabadna itt lennünk, érted? A transzunkkal rendesen bekavartunk az idő-
be. Nem tehetsz vele semmit, ha azt akarjuk, hogy ne változzon meg semmi! 
Maradj nyugton, inkább bújjunk el rögtön, mielőtt még felébred magától!

– Mégis hova? — kérdezem indulatosan, de mielőtt Márk válaszolhatna, újabb 
ismerős tűnik fel a színen. Beugrunk egy ruhásszekrény mögé. Ha Petőfi 
nem lett volna elég, most volt szerencsénk találkozni a kócos hajú, álmos, 
de annál riadtabb Jókaival, aki éppen teljes erőből belöki a hálószoba aj-
taját, és Petőfihez ugrik.

– Satya, ébredj már! Nem hallod, lázadó?! Ezt nem teheted velem! Satya! 
 Marci? — szólal meg fáradtan a költő, mire Jókai boldogan elmosolyodik. –  

Mennyi az idő? Fél háromig dolgoztam a dalon, kelts fel negyedóra múlva!
– Öt percet kapsz, hogy összeszedd magad, Petőfi. Indulj sürgősen a 

többiekért! 
 Tíz perc. — alkudozik a leendő forradalmár — Addig nézd meg a dalt. Az asz-

talon hagytam.

Jókai megcsóválja a fejét, majd az asztalhoz lép, ahol természetesen semmit sem talál, 
miután a lap még mindig Márk kezében van. 

 – Satya, itt a világon semmi nincs. Nem lehet, hogy csak álmodban írtad le?
 – Mór, jól szórakozol? Ott kell lennie, nézd meg jobban. — Satya végre veszi a 
fáradságot, és körülnéz a szobában, majd, amikor felénk fordul, akkorát ugrik 
ijedtében, amekkorát ki sem néztem volna belőle az előző beszélgetés után.

Mór döbbenten pislog hol ránk, hol Petőfire, és nem úgy tűnt, mint aki tudja, hogy miként 
reagáljon. Úgy döntök, megtöröm az egyre kínosabbá váló csendet. 

– Na jó. Nyilván érdekli magukat, hogy kik vagyunk, és honnan kerültünk ide. 
Még mi sem tudjuk pontosan, de maguk végképp nem fogják érteni, csak 
próbálják meg elhinni, amit mondunk.

Jókai és Petőfi, pontosabban Mór és Satya tátott szájjal figyelnek. 

– A jövőből jöttünk. 2020 márciusából, Magyarországról. — Márk bokán rúg, 
de mivel nem értem mi baja, folytatom. — Időutazásba kerültünk, akaratun-
kon kívül.
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LEHOCZKY TAMARA

Visszajutok az égre

Elhervadhatnék, mint
Letaszított csillagkép,
Fényre vak árnyékként, ki
Sosem volt sötétben.

Megszépülhetnék, de
Képtelenségként élek, mert
Az absztrakt a bőröm alá égett,
Túl sokat akarok. 

Most kigyulladhatnék, sőt,
Egy vákuumban állok épp őrt,
Csak nézem a lángot, és
Minden mit látok,
Az a kataklizma, 
mit a hajamba szőtt.

Nézem a port az égben, 
Nem sugároz – még nem, 
Nem hagyom abba,
mert lehet, hogy széttörök, 
De egy jobb világ áll majd
A darabjaim fölött. 

Élsz, még te lány?

Teleengedem a kádat az impresszióimmal,
Megfürdök bennük, 
megfestenek a színek, a fények.

Várom, hogy belefulladjak
a sok első benyomásba.

Várom, hogy egyszer fennakadjak 
Valaki torkán.

Várom, hogy lásd, miként égnek az ujjaim,
ha a jövőmbe mártom őket. 

Várom, hogy lenyald
a higanyt a számról. 

Várom, hogy elárulj, és, hogy
számíthassak rá. 

Várom, hogy a repeszekből öntsek
magamnak fülbevalót. 

Várom, hogy betűtípust válasszak
a sírkövemre.

Várom, hogy legálisan lehessek explicit.

Várom, hogy lássam, amint elgurul 
az ország koronája. 

Várom, hogy a körmeimet a türelmem
halántékába vájjam. 

Várom, hogy te meg a tehetetlenség 
kettősöngyilkosságot kövessetek el. 

Várom, hogy igazán összeforrjon 
a gerincem. 

Várom, hogy kivághassam magamból 
a megoldást. 
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LAKI KATALIN

Ember(i)ség

Már egy hónapja élt közöttük, amikor feltűnt neki ez. Ez nem egy szem-
betűnő probléma első ránézésre. Ezért tartott neki is ennyi ideig. Job-
ban örült volna egy egyszerűbb feladatnak. Mondjuk a bolygóközi 
tejporhalászat mindig érdekelte. És ott még érintkeznie sem kell sen-
kivel. De nem, a Fejesek megint kiszúrtak vele, és jöhetett Felderítőnek. 
Pedig hogy utálta. Olyan céltalannak érezte az egészet. Csak a baj 
van velük.

Ide is sokáig tartott, mire megérkezett. A nyelvet meg alig lehetett 
érteni. A Fejlesztőknek inkább a fordítási cuccokra kéne ráfeküdniük, 
ahelyett, hogy őt küldözgetik hülye felderítési munkákra. Főleg a Föld-
re, az emberekhez. Ah, az emberek. Nem is tudta megmagyarázni 
miért, egyszerűen csak zsigerből utálta őket. Ahogy beszéltek, ahogy 
ettek, ahogy öltözködtek. Egyszerűen érthetetlen volt számára. Most 
meg menjen le, és illeszkedjen be közéjük, na kösz szépen.

Amikor megérkezett mindent rendben talált. Sajnos nem háborúz-
tak, vagy küzdöttek világméretű éhínséggel, senki sem haldoklott a 
lepra miatt. Nem, mégis jobb talán, hogy nem leprások, az elég durva 
eset volt. De akkor is, most itt kell maradnia egy hónapig megfigyelni, 
ahogy ezek a szerencsétlenek élnek. Komolyan kit érdekel? Ki a fene 
indítványozta egyáltalán ezeket a kutatásokat?

Tehát itt ragadt ezek között, és el kellett viselnie az idióta szokása-
ikat, meg az idióta hangjukat. Valahogy csak túl lesz rajta. Főleg a 
Fentiek által biztosított lakásban tervezte ezt megvalósítani, de sajnos 
a boltba akkor is le kellett mennie, hogy kaját vegyen. Próbált már 
házhoz rendelni, de akkor a hím, aki kihozta, elkezdett vele beszél-
getni, úgyhogy ezt inkább nem kockáztatta meg újra. Inkább regge-
lente ment el, hogy beszerezze a legszükségesebbeket. Azt tapasz-
talta, hogy ilyenkor még a legtöbb egyed bágyadt, és nem áll szóba 
vele. Ez volt az egyetlen állapot, ahogy tolerálni tudta az embereket.

Megszabta tehát napi rutinját. Reggel lement a boltba, napközben 
általában bebábozódott, mert addigra le szokott merülni, és mert így 
nem hallotta a kinti zajokat, se azt, ha valamelyik példány megköze-

lítette a lakóhelyét. Csak éjszaka mászott ki a gubójából, bekapcsolta a televíziót, amelyet 
aközé a néhány emberi találmány közé sorolt, aminek látta értelmét. De annyira kezdet-
leges volt, sokszor csak untatta.

Egyik este viszont talált rajta egy jó sávot, vagy alagutat, vagy minek hívják ezeket. Nem 
voltak benne emberek, csak más élőlények. Állatoknak hívták őket, és úgy tűnt, hogy azt 
gondolják, okosabbak ezeknél. Hogy miért, az rejtély maradt számára. Az állatoknak meg-
volt a saját rendszerük, amiben éltek, és ez úgy tűnik jól működött náluk. Együtt tudtak 
élni különösebb gond nélkül. Volt, amelyik levadászta a másikat, hogy megegye, de ez 
érthető. Sokszor harcoltak is egymással, mondjuk a területekért, vagy azért, hogy melyik 
hím kapja meg a nőstényt, de soha nem ölték meg egymást. Ha az egyikük nyert, az di-
csőségben elsétálhatott anélkül, hogy kioltotta volna egy fajtársa életét. 

Az emberekről ugyanezt nem tudta elmondani. Annyit gyilkolták egymást, annyira ért-
hetetlen okokból. Vagy volt olyan is, hogy utálták a fajtársukat, mert máshogy nézett ki, 
vagy nem volt neki olyan sok csillogós izécskéje, amivel ezek kereskednek. Egyszerűen 
úgy bántak velük, mint az állatokkal. Mert azokat is lenézték. Isteneknek hitték magukat. 
Úgy gondolták, hogy mindent ők uralnak. Ami persze nagyon messze volt a valóságtól, 
de ezt nem is sejtették.
Nagy nehezen letelt az egy hónap, és mehetett haza. De még előbb meg kellett írnia  
a Jelentést. Csak nem tudta megfogalmazni ezt. A valamit, ami nem volt a helyén az em-
berekben. Sokáig törte rajta a fejét, de egyszerűen nem találta a megfelelő szót erre  
a jelenségre. Aztán megtörtént. Ironikus módon egy ember adta meg a megfejtést.

Egy idős nőstény sétált előtte az utcán, hatalmas szatyorral. Egy hím sietett el mellettük, 
hogy még gyorsan átmenjen a fehér csíkos utacskán, mert már villogott a zöld lámpa. 
Ahogy elrohant mellettük fellökte a nőstényt, aki emiatt elejtette, ami a kezében volt, és 
a földre esett ő is, meg a szatyor tartalma is. Ahogy feltápászkodott, a hím után kiáltott, 
bár teljesen feleslegesen.

— Nem látsz a szemedtől? Legalább a koromra lehetnél figyelemmel! Hát nincs benned 
semmi emberség?

Túlzónak érezte a nőstény kifakadását, és idegesítette mind a két példány, de legalább 
megvolt, amit keresett. Emberség. Igen, ez hiányzik.

AZ EMBERISÉGBEN NINCS EMBERSÉG. ÚJRAINDÍTÁST JAVASOLOK.

Elküldte, és már készen is volt az indulásra. Ezzel vége a 375-ös projektnek is. A hülye 
Fejlesztők megint kezdhetik elölről. De remélhetőleg legközelebb, majd nem őt küldik 
Felderítőnek.



Petőfi Irodalmi Múzeum, 2021
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