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Sze|ei $zel|ő oldala

Húsvéti indu|áskor

Kölnbőljöttem egyenest a Rajna vizével,

célom egy: lányok húsvétkor szokásos ápolása.

Hazafe|é egy oregember Ém kiált:
'.Fiam! Elmarad az adjonisten, ha abba'német maszlaggalátitatott bódító

rajnai vizet viszel!"

Biccentve sunyítottam' hogy értem, s mondtam, hogy: ',...nem...''

Gyorsan, frissen megismert bűnömet helyre pofozva tÖröknek ópiumára

löttyintettem a mérget; hadd hu|lion a pogány bitorló.

Félve - kegyes hazugságom megremegtetett -, de örtmest tiszta Tápiónak

vizét palackoztam, s indultiam hazafe|é.

Az oreg még mindig ott pipá|t a kemencepadkán.

így kiá|t:
..Fiam! Adj egy nyelet vizet. Kiszáradt a szám, hiszen kendert éget

agyagpipám!''
..Szíves örtmest!,'- szó|ok' s nyújtom nyugodt |élekke| iható üvegem'
Az Öreg arcán hajnal bo|dogsága:
..Fiam! Friss Tápió víz! Adj.és Fogadj'|stenl',

piIlantás

kukorica (Zea) zölden haj|ik

búza [Íriticum) barnán roppan

napraforgó (He|ianthus) sárgán tekeredik

csodá|atom továbbra sem apad
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Nala novel|ája

lde szíilettem

E|oszÖr is ta|án azza| kezdeném, hogy
heten vo|tunk testvérek. Edesanyám a
sok bajára rá most várta a nyo|cadikat.
Sokan egyke gyerek |étükre csak ál-
modnak ilyen nagy csa|ádról, de én
ószintén átkozom aá a napot, amikor
ebbe a csa|ádba szt.i|ettem. Most azt
gondolhatják, hogy hálát|an vagyok,
pedig ez egyáltalán nem így van' Csak
hát..' sziva| aa mindenképpen tudni-
uk kell. hogy sernmi sem olyan egy-
szerű, mint ami|yennek látszik.
En Bécsben |áttam napvilágot' egy
Iakókocsiban, egy fázós té|i alkonyon.
|gen, egy |akókocsiban. Edesanyám
cirkuszcsa|ád sarjaként neve|kedett,
és engem megszü|ni is csak két fel.
iépés között vo|t ideje. Szörnyű csa|ádi
élete vo|t, még borza|masabb gyerek-
korra|. A szÜ|ei ál|andóan verték' ha
rosszat csináit, ha jot, ha sírt, ha neve-
tett. Anyám ebbe be|e is betegedett,
és ta|án ez az oka annak, hogy a|ko.
holista lett. Kellett neki akkor valami,
amibe menekÜ|hetett, ami egy kicsit
bo|doggá teüe, ami nem bántotta ót
fo|yton. Ta|án meg is tudom ot érteni
valamilyen szinten, csak ne tette volna
tönkre az é|etünket. |vott, amióta az
eszemet tudom.
En másodikként szü|ettem meg.
Anyám szerint a kettes az egy bűvös
szám, és az, hogy én második vagyok,
a kivá|asáottságomra uta|. De én so-
sem hittem az iIyen badarságokban.
Anyám negyvenkét éves vo|t, és nem
vo|t szegénynek e|ég ba.la, még gyere-
ket is ke||ett várnia. Negyvenkét éve.
sen úgy nézett ki, akár egy hetven
éves öregasszony. Kiégett vo|t, aki az
é|ettol annyi bo|dogta|anságot kapott,
hogy azt már nem tudta fe|doloozni.

Bánatát mindig az a|koho| mámorába
fojtotta. Vo|t is szegénynek min emész-
tenie magát' Az é|ette| mindig prob|éma
van, és nem ke|| hogy mondjam, hogy a
sok gyerekke| is. Szeretett minket és tö-
rődöt1 is ve|ünk egy ideig. És épp ez a
baj, hogy csak egy ideig. Megunt minket
a szó szoros érte|mében. Azt kezdtem
észrevenni, hogy már nem főz nekünk,
nem íÜrdeti |e a gyerekeket, tehát már
nem törodött semmive|, csak a saját
prob|émáival és |egjobb barál)áva|, az
alkohollal. Nekem kellett a kezembe ven-
ni a dolgokat, mert nem vo|t más, aki
válIa|ta voIna.
Apánk nem vo|t, i||etve vo|t' csak annyi,
hogy mindet felkeresni egy nap nem lett
volna rá e|ég. |gen, sajnos mindnyájan
csak féltestvérek vo|tunk, de úgy szeret-
tük egymást, míntha édestestvérek |en-
nénk. A nóvéremre se számíthattunk töb-
bé, hiszen az ő ap)a sajnos e|őkerü|t és
eroszakkal e|vitte ot, már idestova két
éve. Sokáig nem is tudtuk, hogy mi van
vele, de aáán fény derri|t a Íájda|mas
igazságra. Nővéremet apja azért vitte
kü|ÍÖ|dre, hogy e|adja ÖrÖm|ánynak. Mi
meg még aá hitttik, hogy lega|ább ő
többre viszi, ő majd tanul és sikeres |esz'
Erre aá ke||ett megtudnunk, hogy az
egyik a|ka|omma| megölték, mert már
nem akart tovább do|gozni. Sose fe|ejtem
e| azt a napot' amikor hozták a gyászt
hozó táviratot. Nem tudtam fe|fogni, ho-
gyan lehetséges mindez. Édesanyám
nehezen do|gozta fe| az eseményeket'
amive| még jobban sú|yosbította a hely-
zetet. Együtt sírtam ve|e, aki nem tudta a
íájda|mat fe|do|gozni" Ha mi nem |ettÜnk
volna ott ve|e, ta|án már meghalt vo|na'
Mi tartottuk. benne az é|etet. Az igaz'
hogy nem törődött velÜnk, de akkor is mi
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é|tettttk ot. Mi adtunk az életének érte|.
met.
Én is nagyon szerettem a testvéreimet
és fóként ta|án az ikrekhez kÖtodtem.
Imádtam' ahogyan e|játszanak egy-
mássa|' amilyen egyformák vo|tak,
ahogyan vigyorogtak. A gvermek - ál-
dás, mondta mindig édesanyám és
akárhányszor csak kistestvéreimre
néáem, rájÖttem, hogy ez valóban így
van. A gyermek - isteni csoda. Annyira
tiszta a szíve, annyira más vi|ágban é|.
Nem számít neki a ma vagy a ho|nap,
nem törődik a prob|émákka|. Én is
sokszor úgy vágytam gyerek |enni,
onfeledten játszani, bármikor sírni. Ezt
azonban én nem tehettem meg' Ugy
e|szá||t a gyerekkorom, mintha sose
lett vo|na. Talán nem is volt soha, ezt
még én se tudom. Én már felnóttnek
születtem gyermeki testben. Mert
anyukámnak rám volt szÜksége, nem
még egy síró gyerekre. Annyiszor sír-
tam volna, de nem lehetett. Nem akar-
tam, hogy bárki is észrevegye, hogy
bo|dogta|an és magányos vagyok. ls.
ko|ába jártam és nagyon szép ered-
ményeket értem e|, de abba ke||ett
hagynom, mert ott voltak a testvéreim.
Mivel az anyám már nem tÖrődÖtt ve.
|ük, ezért minden Íe|e|ősség az én
válIamat nyomta.
Szerettem a gyerekekke| |enni, és volt
egy kedvencem is: lvettke. Ót egysze-
rÚen imádtam, de persze a többit is, o
mégis kÜlon|eges helyen á||t a szívem-
ben. Gyönyörű gesáenyebarna haja
vo|t és tengerkék szeme. És a hangja
va|ami varázslatos. Nagyon szépen
tudott énekelni, o|yannyira, hogy hang.
jáva| még a madarakat is megszégye-
nítette. Anyukám mindig mondta,
hogy biztosan operaénekes lesz be|ó-
|e. Am egyszer csak elkezdett köhé-
cselni. Azt gondoltuk, hogy ez biáosan
nem olyan komoly, csak valami enyhe
megfázás. Estére begyújtottam a ká|y.

hát és mézet adtam neki. Hetekig csak
kohécse|t, de aáán köhÖgése egyre Íul-
dok|óbbá Vá|t. Nem vo|t már mit tenni,
kihívtam a doktort. KiderÜlt' hogy a kis
Ivettke tüdogyu||adást kapott a nyirkos
helyiségtó|' ahol laktunk' Azonna| kór-
házba kel|ett vinni. Ennek részben örül-
tem, mive| |ega|ább szép, tiszta ktrnye-
zetben |ehetett, finom éte|ekke|. Am ami.
kor meg|átogattam, csak a szenvedést
|áttam rajta. Minden áldott nap meg|áto-
gattam ót, és minden egyes nap a ked.
venc meséjét mesé|tem neki. A Buci-
kirá|yfit. Simogattam gyönyörű hajfúrt1eit
és énekeltem neki, míg á|omba nem
szunnyadt. Hiányzott nekem gyönyörú
hangja' de énekelni már nem tudott' hi-
szen betegségétől fogva még |evegÓt is
a|ig tudott venni. Vo|t, hogy egész é'1.1eI
me||ette virrasztottam, és épphogy eIa-
|udt, nem telt bele pár óra, és Íojtó koho.
gése Íelébresztette. Keservesen sírt vá|-
|amon, és én csak simogattam konnyek.
ke| te|i arcocskáját megnyugtatáskép-
pen. Abbi| á||t több hinapom, hogy déIe.
|ótt a testvéreimet gondoáam' etettem és
fürdettem, aáán dé|után |vettné| voltam a
kórházban' majd este ismét haza|oho|.
tam, hogy a testvéreimet megetessem és
lefektessem, utána ismét a kórház' és
hajna|ig bent voltam a csöpp betegnél'
Már te|jesen kimerültnek és fáradtnak
éreáem magamat, de nem volt idom a
pihenésre, mert az anyámra többé már
se én, se a tesóim nem számíthattunk'
Egyik reggel, mikor hazaértem. dermesz-
tően hideg vo|t otthon' úgyhogy befÜtot-
tem a kályhába, és a kevéske te1bó|, ami
otthon vo|t, csináltam tejbepapit a gyere-
keknek reggeIire' Édesanyám nem vo|t
otthon, lehet hogy megint valamelyik
kocsmában ivott. Megint e|jött a dé|után
és mentem lvettkéhez a kórházba. Akkor
még nem tudtam, hogy ez |esz é|etem
|egszÖrnyebb napja .Egész nap csak
lvettke járt a fejemben' a lááó| csípett
arcocskája, fájdalomtó| könnyes sze-
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nézni a fájda|mas igazságga|. Kirohan-
tam a házunkbó| és csak Íutottam, íutot
tam, amerre |áttam. Ki akafiam futni a
vi|ágbó|, de tudtam. hogy ez az úticé|
lehetet|en, |gen sÍrtam, sÓt zokogtam. A
sors kegyet|en keze e|ért minket. Utálom
a sorsot! Miért kel|ett lvettkének megh,a|-
nia? oiyan ártat|an kis emberke vo|t. Es
a kicsik? oh ta|án jobb sorsuk |esz ott'
ta|án minden rendben lesz. De |vettke...
Nem tudom, miért ke||ett így |ennie. Már
csak én maradtam és az anyám. Ot ed.
dig a gyerekei é|tették, de mi |esz ezu-
tán? És most is gyereket vár. Vele mi
lesz? Nem akartam ezekkel a dolgokkal
fogIalkozni. De mégis hazamentem.
Anyám részegen aIudt a ft|dön saját
hányadékátó| bűz|Öngve. Undoríti vo|t.
Tudom, hogy neki Ís nehéz, de nriért teszi
az én he|yzetemet is nehezebbé? Nem
akartam egy percig sem otthon maradni
szánalmas anyámmal és az emlékekke|,
mÍk a gyerekekhez ftjztek. Elmentem
otthonró|, és minden bátorságomat
osszeszedve bementem az intézetbe.
Az intézetben egy kedves asszony Ve.
zetett e| a testvéreim szobájába. Ít/ikor
beléptem, a nyakamba ugrottak a kis
csemeték könnyes szemmel, vágyakozó
szívve|. Sírtam én is, pedig tudtam' elo|
tük nem szabad. hisz ez csak megré-
miszti okei. Őn, az ikrek hogy rohantak a
nyakamba. Olyan boldog voltam. Nekik
én vo|tam a mama. Már évek óta így
szólÍtottak, és ez most sem vo|t másként.
Anyjuk helyett anyjuk voltam, és eá min-
dig meghálálták mosolyukkal, szeretetük.
ke|' Bo|dog vo|tam, hogy |áthattam óket
és ole|hettem mindet' De mély fájda|om
tombolt szívem mé|yén, hiszen tudtam'
most rnár rninden másként |esz. mint
ahogyan normá|isan |ehet. Alig bírtam
va|amennyitol e|szakadni, és rossz vo|t
sírni látni őket' Sírtam és reményte|ennek
vé|iem minden egyes haszontalan pi||a-
natot, amit még é|ni fogok' Egyet|en na.
pon Vesztettem eI testvéreimet, |vettet és

mecskéje. Nem tudtam semmire sem
összpontosítani. Valami furcsa, rossz
érzés tört a szivernbe, de magam se
tudtam. nri ez. Bár sose tudtam vo|na
meg. Beértem a kórházba és megint a
szokott hosszÚ Íolyosón mentem, az
uto|só ajtó íelé, jobbra. Már csukott
szemmel is oda ta|á|tam vo|na. Nagy
sóhajjai benyitottam, reménnye| a
szivemben, hogy ma már jobban |esz,
egyre rosszabbodó á||apota e|lenére.
HírteIen meg|epődtem, az ágya üres
vo|t- RÖgtÖn kirohantam a nővérpult-
hoz és izgatottan kérdeáem, lvetike
ho| van. A novér nyugodtan nézett,
mégis feszüllség áradt az arcáró|'
Bekísért a főorvos úr szcbájába, aki a
Iegnagyobb sajná|atta| és együttér-
zésse| közo|te, hogy lvettke meghalt.
Hirte|en szó|ni sem mertem, csak
mellette merengtem.'Már e|só sza-
vábó|tudnivé|tem, mit  addig nem
remé|tem. Nem kel|ett tÖbb szó, elég
voit ez is. Ha|ál. Megha|t .Rengeteg
fájdalmat okozott onmagában ez az
egy szó. |vett meghalt' Tú| fiata| volt'
hogy eá a betegséget hordozza' vagy
hogy túlszárnya|jon rajta. Nem érez-
tem semmit, mert nem érezhettem.
Nem sídam, mert nern mertem, nem
akaÍam, nem is tudom, miért. ,Anyám
már tudta, hát azért vo|t a kocsmában.
Sietve hazamentem, Íélve attól, hogy
anyám mit tehet ebben a |e|ki á||apot-
ban. otthon azonban anyámon kívÜ|
senkit se |e|tem' és fé|ve bár' de meq.
kérdeztem,
- Hol vannak a kicsik?
- E|vitték őket . szó|t rebegő hangon'
. E|vitték? Dehát kik és miért? - fé|ve
kérdeáem vissza'
- A gyámhatóság'
- Miért? - kérdeztem tő|e újra és Újra,
de o már nem fe|elt. Könnybe lábadt
szeme, és vigaszát borosüvegébó|
remé|te. Nem akartam elhinni. mi
ttrténik ve|em, nem akartam szembe-
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a bennem lakó reményt. A remény e|.
költ özött be|ó|em, már nem is jöhetnek
jobb napok. Csak rosszabbak. l lyen az
é|et, ide szü|ettem és bármennyire is
r,á|toztatni akarok ezen, bizony nem
tudok. Utálom az életemet és gyű|ö-
|Öm a napot, mikor megszü|ettemI
EgyedÜl maradtam a|koho|ista anyám-
mal. Gyű|ö|tem már ot is azért, amit
ve|ünk tett, és azért, mert mindig min-
den e|ő| e|menekÜ|t. Ehhez nagyon
értett, a gyerekszülés me||ett. Mindig
minden fe|e|ősség az én vá||amat
nyomta, míg ő bánatát a|koholba foj-
totta. En hova fojtsam bánatom? Hova
menekü|jek? Minden, amit hittem,
semmibe szál|t. Ugy bÍáam az élet-
ben, de ez a szemét nem kegyelme-
zett. Utá|tam mindent és mindenkit!
VaIamikor hajnaIban hazatévelyedtem
vörösre sírt szemekkel és veszeked-
tem anyámma|. Megértett engem, de
én képte|en voitam már megérteni ot.
Mindennap meg|átogattam a kicsiket
az intézetben, és eme||ett még a teme.
tést is intéztem. Ez idő alatt anyám
csak egyre tÖbbet ivott, nem ttrődve
semmive| és senkivel. Mindent megint
én csiná|tam egyedÜ|. Neki ott vo|tam
én, nekem nem volt ott senki. Ismer-
tem a fájdalmat, amit érez' én is
ugyanazt éreztem, mégis másként
kezeltem.
E|jott |vettke temetése. ott á||tam a
csepp sír Íelett kÖnnyes szemme|, Íájó
szívve|, Leeresáették a koporsót a
gödÖrbe, és a sirásók fo|dde| fedték
be. Minden egyes fö|ddarab, mi a sírra
esett, egy-egy tőrdöfés vo|t a szívem-
be' |vett meghalt, Íelfogtam végre'
Vége volt a temetésnek, és a kÍváncsi
tömeg |assan e|széledt' Csupán én
maradtam ott a sír e|ott, és remegő
kézzel egy rózsát temettem a fö|dre'
hogy em|ékétorizze. Harcoltam az
e|len, amit sosem győzhettem |e. Az
é|et torvénye és rendje e||en' Nem

tudtam |egyozni, hiszen én is csak egy
parány |ény vagyok a többi kozij|. Nem
volt más, mint a sorsom e|fogadása, ei-
fogadni a tényt, hogy nem én választom
meg. hova szülessek, nem én vá|asztom
ki éietkorom és ha|álom. Nem akartam
éini többé. Sokan imádják az életet' a
csa|ádot, az embereket. En viszont min-
dent meggyű|Ö|tem' Utá|tam ezt a rohadt
é|etet, me|y kegyet|enül bánt ve|em. Utá|.
tam az érzéseimet és a fájdalmat, n]e|yet
egyre nehezebben vise|tem, RájÖttem
hogy senkit sem érdeke|, hogy én mit er.
zek, én mit gondolok, nekem nti fá1. Mtn-
denki a saját buta dolgaiva| van e|fogIai-
va, mikÖzben nekem romba dó| az egesz
életem. E| akaÍam menekÜlni az érzé-
seim és a fájda|maim e|ő|. Végre egyszer
boldog akailam lenni. De semmi sem
olyan egyszerű. Ugy éreztem, kelI va|a-
nti, ami e|veszi a figye|memet az örokÖs
prob|émákró|. Összeszedtem minden
bátorságomat, beraktam a táskámba a
tűt' az anyagot' a gyújtót és a tobbi tar.
tczékot. Elindu|tam otthonril és csak
mentem, amerre a szé| fújt, amerre út
volt, és egyszer csak a tenretoben talá|-
tam magam. ott álltam ismét |vettke sir-
jáná|. Gyertyát gyújtottam és eIovettem a
mesekÖnyvet. A Bucikirá|yfit ' EIkezdtent
mesélni neki. El-elcsuk|ó hangga| meséi-
tem a százszor is e|mesé|t történetet.
Előttem vo|t képze|etben Ivettke arcocs-
kája, hajacskája' szemecskéje és az
egész emberi |énye' Zokogtam egyre job.
ban és jobban, és abbahagytam az olva-
sást. Tudtam, hiába á|tatom magam' a
gyerek már ha|ott.
E|ővettem a táskám tartalmat Az anya-
got a kiskaná|ba raktam' és a gyertya
|ángjáná| fe|melegi tet tem' rna1d az tn1eK'
ciós tűve| felszívtam' A kezemel egy gu-
mlmadzaggal  szor i tot tam el  rna ld a meg-
Íe|e|ő eret megta|á|va. belotterr rnagam.
A hatás gyorsabb vol t ,  mint  amrre számi-
tottam. Szinte még ai.ra Se voit icom
hogy a tűt  k ihúzzam. Fantasztrkus érzés
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Vett birtokába pii|anatokon be|Ü|. Re-
pül tem és repü|tem és repü|tem. És
ivett ott vo|t ve|em' éneke|t és neve-
tett, és fogta a kezemei. RepÜ|tem
szárnyak né|kül. A boldogság repített a
hihetetlenü| csodás fe|hok közé' és
nem vágytam semmire' csakis arra,
hogy örökké ott maradhassak. E|etem-
ben először íelszabadu|tan' boIdognak
éreztem magam. Többre már nem em-
lékszem, csak arra, hogy egy kórházi
ágyban ébredtem fe|. Akkor mondták
e|, hogy négy nap után ta|áltak rám a
temetÓben.
Senki sem vo|t ott velem a kórházban
a nővéreken' az orvosokon és szobám
fa|ain kívü|. Anyám tudta, hogy ott va-
gyok' de egyszer sem jÖtt be hozzám-
Most is, mint mindig, a sajál prob|émá.
iva| vo|t elíogla|va. Egy hét után nagy
nehezen hazatéve|yedtem. Arra a fáj-
da|mas tényre döbbentem rá, hogy én
is kezdek olyan lenni' mint az anyám.
MenekÜ|ök a saját problémáim elóI' és
eszre sem Veszem, hogy a saját síro-
mat ásom ezze|. otthon anyám a ter-
hesség uto|só Íázisában vo|t már.
Mindketten tudtuk, hogy ez a terhes-
ség a ha|á|át okozhatja, hiszen nagyon
sú|yos szívbeteg vo|t.
Jcittek a fájások, e|őszÖr tízpercen-
ként, majd egyre stirűbben és surűb-
ben. Késő |ett vo|na már a mentóket
hívni. Egyre hataImasabb Íájda|mai
Iettek, és hirte|en megindu|t a szÜlés.
Nem vo|t idóm pániko|ni, tisáa lepe.
doket hoáam, és minden erőmme|
azon vo|tam, hogy anyám segitségére
legyek. ordítctt, és aztán csend lett. E
csendet egy csecsemó sírása szakí-
totta meg. Hát megszü|etett az ap.
rocska ember, ki még nem tudja, mi.
lyen nyomorulÍ csa|ádba és vi|ágba
szÜ|etett. Gyorsan |emostam ró|a a
magzatvizet' |epedőkbe csavartam,
hogy meg nefázzon. Majd csak ennyit
mondtam neki :Ide szÜlettél. Anvám

fe|e koze|edtem, ki feltűnöen csendben
vo|t. Nem szó|t egyetlen szot se, nem |S
|é-|egzett... megha|t' A szíve fe|mondta a
szolgá|atot' Leboru|tam a foldre és zo.
kogtam. Ugy éreztem, nekem nem itt
kéne lennem. Mindig rossz helyen va-
gyok' rossz idóben' rosszkor. Nem akar-
tam eifogadni a tényt, ami most ís o|y
íájda|mas vo|t' Ekkor i öttem rá arra, hogy
anyámnak egyszer igaza vo|t, annak ide-
jén' Én va|óban kiváiasáott vagyok, A
második' Ö, bárcsak haitam vo|na meg
inkább abban a nyomoru|t |akókocsiban'
Bécsben. Bár bö|csőhalá| ért vo|na uto|
engem De netn' az é|et gyotrésre szánt'
Nem |áttam most rnár az é|etemnek ér-
te|met' Mindig csak fájdalom ért, és a
bo|dogságoi mindig csak egyet|en pil.
|anatra íz|e|hettem meg. Most igazán
keservesen sírtam, és |eboru|va imád-
koztam. EIetemben e|őször szó|tam
valakihez, aki tudtam, hogy meghallgat
Ta|án mindig mel|ettem vo|l o, akit az
emberek lstennek neveznek. En viszont
csak Úgy hívom: Remény. A síró csecse-
mo ha||atán Íe|ke|tem és karjaim közé
vettem ot, akinek nincs senkije. Nekem
sincs senkim és neki sincs. Most lehet-
nék én neki és ó nekem' Nagyon féltem
az egész he|yzettől, de |egfriképpen a
jövőto|. Anyám szavai még mindig Íü.
|emben csengtek: Kivá|asztott vagy.
A csecsemot magam mel|é fektettem és
szívdobogását hallani véltem, mig keze
kezemben pihent. Eneke|tem neki és e|.
aludtam mellette. Elotte csak ra.lta ttp-
rengtem. |.lyugodt volt az éjszaka, hetek
óta talán ez volt a legnyugodtabb nekem.
Nent tudom, mi nyugtatott meg. Talán a
szÍvdobogása, talán a |énye. Fogalmam
sincs' Megnyuglatott az érzés, hogy me|-
|ettem van, és a feIisrnerés, hogy nem
vagyok egyedii|. A remény örökké ve|em
van. E|oszor érezletn' hogy'van, ami
erte|met ad az életemnek' Es ez nem vo|Í
más, mint a mel|ettem nyugvó újé|et,
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Fatmos versei

Emberek

Ók is csak bábok.
kik hiszik, hogy vannak á|mok.
Nem mások, mint egyet|en sóhaj,
végük van, hajön a hajna|'
Semmik, csak test meg tagok.

Ök is csak képek,
mik fotlkról visszanéznek.
em|ékként kergetőznek.

Nem mások, mint szerkezet,
ha uralja óket az é|vezet,
ha átjárja óket a szenvedé|y,
mikor rájuk boru| a sötét éj.

Mindezek a látomás,
semmibe üvö|tó tátogás,
sehova nem nyúló végtagok,
horpadt, mé|y homlokok.

Szü|etnek'
hiszik. élnek
és meghaInak.
Em|ékként egy fotót hagynak.

Gyere!

Csillámport szor az éjszaka,
Jótündér jön, varázspálca
kezében és varázso|na'
de nem fog semmi a hidegen,
e|emésá mindent a fé|e|em'
nekem is szó|: Jojj ve|em!

Nélkü|ed

A vágy elura|t mindent'
órjító forróság Vezet,
nem vagyok önmagam'..

Tapaszt keresek véző sebemre,
hódítani indu|ok, ha eljön az este,
mint éjszakai vámpírok...

Agyakban helyet keresek,
törődést, kéjt szere|met,
eltűnt kedvesemet...

Magamhoz |áncoIok képeket
drága, forró em|ékeket'
bezárom őket agyamba.'.

Szígeteken órjöngve sírok,
vagy nézem, hogy vonaglanak a sÍrok,
miközben kívü|rő| nevetek magamon..'

Emberekben arcodat keresem.
szemekben hűséget,
ö|e|ésben Téged..'

Valami

Valami fémes van a kezembe''
ha szeretném, nagyot dördÜlhetne.
Pedig nem más, csak egy toll,
nem is fémes seho|.'.
...mégis eijátszom a gondo|atta|,
markolom fejemhez emelve,
és kiabálom nevedet nevetve.
Ha |ehetne va|ami fémes a kezembe',
be|eeresáeném a fejembe,
moso|yogva terÜ|nék e| az ágyon,
Örökre megőrizve á|mom.
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Fehér Angyal

,,Szonett" a szerelemhez

Ha e|jÖn az éjszaka,
rám nevet a hold.
Hajna|ban a sze||Ő simogat,
az esó agyoncsókolja arcomat.
A nap égő tüzéve| fe|szárÍtja aá.
Nap, eső, szel|ó, te|iho|d,
tudom, hogy vársz rám valaho|.

Ha eljön az éjszaka,
megijeszt a hold.
Hajna|ban a sze||o cibá|ja hajamat,
eső ááatja arcomat.
A nap ráégetiaá.
Nap, esó, sze||ő' teliho|d,
tudom, hogy vársz rám va|aho|.

S ha egyszer rád ta|á|ok, szerelem,
minden egybe olvad,
a nap, az eső, a szelló és a te|ihold,
ézem, hogy megta|ál|ak va|aho|.

* **

LelKem titkos szenté|yébe zártaIak.
Bárho| is légy, ve|em vagy'
gondo|ataim, idegszálaim.
Fényes köveken bot|adozom.
Szívemben a mú|t je|ene,
égethet nap me|ege,
tombo|hat akár jégvihar,
csapjon bár be|ém a vi||ám'
harmóniám nem dú|ja íel'
Em|ékeim köá barangolva
nem törhet rám a magány.
Csak a remény halk suga||atát
ézem én' az örök utazó.
Karmám minden jelenésében rád ta|álok,
Nem az em|ékeimtő| menekü|Ök.
a íelejtéstő| fé|ek'
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Jel ige: , ,Hold"

Aki szeret, szeresd!

,,A,ki szeret, szeresd/
S t/e/d meg naponta!
MeÍt könnyen meglehet,
Hogy megölelimás.

És akkor * hidd el _ nem ő a hibás.,'

Péntek dé|után. Utá|om ezeket az e|o-hétvégéket, amikor még minden
megtörténhet, de semmi nem torténik. Pedig va|amire egész héten
vártam.
Persze ez a fajta dé|után sem mindig je|entett keserű megvá|tást
számomra' Amikor még''.

A késŐ ószi napsugarak végso erejükkel még utoljára
megme|engették az emberek szívét' besütÖttek az ab|akon' mie|ott
átadták helyüket a té|nek.
Eppen angolbó| fele|tem' és nagyon izgu|tam. Ránéztem Adámra,
egymásra moso|yogtunk' Abban a moso|ypárban benne volt minden, amit
két barát érezhet egymás iránt. Ettó| megnyugodtam.

Az a mosoly... Tesióra után pirospozsgás arccal vonszoltam magam a
szekrény fe|é, ame|y az adott pi||anatban é|etcé|nak számÍtott.
A lépcsőn jött |e... moso|yogva. Ez volt a legszebb és |egkedvesebb
mosoly, amit va|aha |áttam' Egészen fe|vidultam tőle, egy te|jes pil|anatig'
Arníg e| nem jutott igazán a tudatomig, ki van mÖgottem. Ez a világ
legrosszabb ézéseinek egyike: ablaknak, vagyis ab|akÜvegnek lenni két
ember kÖzött, akik egymással akarják felvenni a kapcso|atot... vélet|enÜ|
sem veled, csak te hiszipd azt. Es mikor rájÓssz...
Ági visszamoso|ygott Ádámra. A vak is látiratta, hogy ez a két ember
nagyon szereti egymást. De jó nekik!

|gazából én is hibás vagyok' Amint megbizonyosodtam arró|, hogy
szeret, vagyis e|értem célom, |eá||tam. Mert ilyenek a nók: csak a
megszerezhetetlen préda kel| nekik, és akit megkaptak, attó| e|megy a
kedvÜk. Ez azéft nem jelenti azt' hogy nem szerettem Ádámot. Sot!

|gen, fó|eg az én hibám. .'Akkor mindent be|e, Ági|.. mondtam. Áoám a
legjobb barátom vo|t, és mikor megtudtam, hogy barátnomnek, Áginak
tetszik, nagyon orü|tem. Tény|eg' Mert úgy gondo|tam, jó |enne Ádámnak
va|aki, pé|dáu| a barátnóm, és végü| is ossze is i||ettek.
Ha tudtam volna...

''Csak barátok vagyunk'. mondta-Ági, mikor elpanaszo|tam neki, hogy
egy kicsit fé|tékeny vagyok, mert Ádám már nem toródik ve|em' |gen,
csak barátok, én e|hiszem: a |egjobb barátok. Fájt.
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E|oszor még érdekes vo|t a do|og, mert Ági színre|épése, |átható
próbá|kozásai izgaI nrat hoztak egyébként e||aposodott barátságu nkba. De
Ági nenrigen járt sikerret. Ádám egy nem bántásnak szánt, de oszinte
megjegyzésse| te|jesen kikészítette: ,.Mi nem tudunk miro| beszélgetni'.
Szegény |ány.

.'Men.1 oda hozzá, neked kelI kezdeményezned, Timi!'' tanácso|ta
nekem Ági, mikor teljesen ki vo|tam boru|va amiait, hogy Adámma| sztnte
már nem is szó|unk egymáshoz. Szegény én. Mert amúgy is |apos
kapcso|atunk néha utá|attá faju|t, fóleg az én részemrol, amikor rájottem,
hogy tehetet|en vagyok. Ha ktze|edtem hozzá, fa|akba ütktztem, ha
pedig o hozzám, én vo|tam e|utasító. És ez így megy még ma is. Tombol
bennem va|ami' a szeretet, a mel|et szaggató, Néha legszívesebben
odarohannék hozzá, hogy figyelj, itt vagyok és.'. ...nagyon szeretlek.
Elhiheted.

'.Timi, én szeret|ek, nagyon ji barátnom vagy!', mondta Ági miután
összevesztunk. |gen, szeretsz, de akkor miért csiná|od ezt ve|em?!
Nagyon fáj. Mert tudom' én vagyok a hibás. és mert tudom, nincs jogom

akármit is számon kérni rajtuk. De
azita is Ági fo|yamatosan dofkodi
be|ém a késeket, miktzben a
szemembe mosolyog.

Titkos szövetség ez, me|y
burkot alkot kettejük.ktré, és nem
enged senkit közel Adámhoz' Agi
ráÜ|t. Ráte|epedett. Mint az
anyatigris, ki védi kolykét a
simogati kéz e|ől is.

Koze|edjek. Jó
Kezdeményezzek. Jó. Ennyi
hazugságot még nem |átott a
vi|ág. Mert minden hazugság,
mindig is az volt, a cetli, melyre
írta: ''Te vagy a legjobb barátnóm.
Adám.'
Ezerszer' százezerszer
e|o|vastam már ezt a mondatot'
és visszhangzik fejemben, akár
az átok. Pedrg ez sem igaz'
Va|aha ta|án az vo|t, abban az
idoben. amit azóta is visszasírok'
Mert valahol elrontottam...

A.z a mosoly.. .  minden benne
volt.
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Jon Mole

Té|

Utá|om a te|et: hideg' |atyak, csÚszós Út.
Nem jó ez a vándornak sem' de hát mit tehet?
Megy tovább az úton és csak nevet,
Nevet mindazon. mit e||ene teszünk:
STzás, hókotrás de mindhiába'
Az ember nem tehet el|ene Semmit, nem képes rá.
Hagyni ke||azt, had torténjen minden a maga útján.

Tavasz

Várom már a tavaszt, amikor a fák rügyeznek,
Madarak csivite|nek. Száz és száz Romeó zeng
örömódát megannyi Júliájának fÜlébe.
Zenghet is, hisz a tél e|múlt és e|jott a idó a
csa|ádaIapításra. NyÜzsognek, építkeznek,
ke|l a fészek a csibéknek. Milyen jó is ez.
Udvarlás énekben, nászajándék (a) fészekben.

Egyedül

Szépen da|ola kis madár,
Hangjában semmi fé|e|em.
Gyönyörűbb ez ének, mit nimfák ke|tenek,
GyönyÖrűbb, mint az őszi kike|et.
Nem fél a varjaktó| sem, pedig már sereg|enek.
E|múlt már a tar,asz, a nyár is |emenőben.
osz van, de még daio|, hívja párját a sötétben.
Csak nem jön a párja, de nem kesereg,
Begubózik fészkébe és várja a pirrentáto telet.
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ugye

Ugye beengedsz, hogYha koPogok?
Ugye meghallasz, hogYha suttogok?
Ugye elhiszed, amit gondolok?
Ugye megtartasz, hogYha maradok?
Ugye elengedsz, hogyha akarok?
Ugye nem szenvedsz, hogyha meghalok?
Ugye em|ékszel majd rám, hogyha e|porladok?

Közelebb

Közelebb van hozzá fű' ko és égi táj'
Köze|ebb, mint a hely, aho| é|ek.

Köze|ebb vanhozzá esó, hó és napsugár,
Koze|ebb, mint a hely, ahol születtem.
Koze|ebb vannak hozzá az angya|ok,
Köze|ebb, mint énhozzám a csi||agok.

Elet (hiperlatka)

Szar az élet és nem lesz jobb, ha aá hiszed, te majd megváltod.
Ha nincs nő, nincs jaj. De ha van, az se baj, mert nem |eszel egyedü|,
nem leszel béna, mert |esz, ki be|éd nyomja az életkedvet, amive| azt hiszed,
élhetsz egyet. Ha nincs pénz, nincs munka... Nem folytatom, mert úgy is tisáa
a kép, te kis robotgép. Pénz van, munka nincs, mert nem is ke||, ha van
pénzed,
te |esze| az úr. aki rúgja seggbe azt, ki csak gürco|' hogy megé|jen.
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Noname:

Vasárnap dé|után

Egy vasárnap dé|után történt.
Kora ősz vo|t, vénasszonyok nyara'
A nap o|yan álmosan, már ósziesen,
de még meleget adóan sütott.
Mindent az a fáradt fény tö|tÖtt be'
ami a szeptemberi vasárnap
dé|utánok sajátja. Ez a fény adja
meg azt a minden cse|ekvést
mego|ő különös, furcsa hangu|atot

l|yenkor nem torténik semmi, az
érze|mek, a nagy gondo|atok Üressé
vá|nak. A kutyák a kertekben süttetik
hasukat, de este már be-
kéredzkednek a házba. mert akkor
már hűvös Van. A csa|ádok
e|mennek Íagyizni, de az apukák és
anyukák nem nevetnek Vagy
veszekednek, mint nyáron, hanem
szót|anu| baktatnak egymás mel|ett.
A nyáron kötött heves szere|mek
véget érnek a parkok padjain (ahol
megszü|ettek), csak az igazi
szerelmek maradnak meg, mé-
|yÜ|nek e|. A |ehu||ott, e|száradt
|eve|ek fonnyadt barnaságukkal csak
erosítik ezt a fényt és ezá|ta| a
hangu|atot. A gyerekek e|őSztr még
örtmmel, aztán egyre unottabban
rugdossák szét a gondosan
Összegereblyézett avarhaImokat'
majd gesztenyét gyűjtenek, a
komiszabbak megdobá|ják a
ttbbieket. A rovarok lassan
megdtgIenek, nem idegesítenek
tovább senkit néhány hónapig. A
madarak nekikészü|ódnek hosszú
útjuknak.

En ezeken a vasárnap dél-
utánokon |egszívesebben bezár-

kózom a szobámba. Bezárkózom a
fény e|ő|, a hangulat elo|. Az e|mú|ás
fénye és hangu|ata, ami e|Ó|
bezárkózom. De itt is utolér a
mindent e|emésztő una|om.
Mosdatlanul és rosszkedvűen
szoktam a TV-t bámulni egész nap'
na nem mintha az nem lenne
una|mas. Egyszerűen nem |ehet mit
csinálni! A barátaimma| ta|á|kozni
sem merek, mert ők is csak
kiábrándítanának. Csendes, magá-
nyos me|ankó|iába sÜllyedek inkább.

Nyugtalanítanak is az ilyen
vasárnap délutánok. Rossz, kavargó
érzés Van a gyomromban. Miért'
kérdezhetné jogga| akárki, ha nem
történik semmi? Azért, mert az
elmú|ás fénye és hangu|ata ez, talán
már érzem a kÖze|gő telet, valami
örökre véget ér. E|tűnik' meghai,
elpusztu| a vi|ágbi| egy i||úzió' egy
é|et, egy gondo|at. Valami
visszafordíthatat|anuI megvá|tozik
Akkor is egy i|yen dé|után vo|t és
örökre e|tűnt egy i||Úzióm magammaI
és a világga| kapcsolatban, va|amint
véget ért egy é|et. De lehet, hogy
tÖbb minden is, csak még nem
tudom.

Az a vasárnap semmiben sem
kÜ|onbozott a tobbitő|. Regge| még
jókedvűen ébredtem. A déle|ott
fo|yamán kezdett a fény szépen
iassan átváltozni. Kora délutánra
már üresen néztem ki a fejembo|,
pedig |ehúztam a redonyt, bezártam
az ajtim, nem vo|t menekvés. o|yan
dé|után négy óra körü| szántam el
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magam a nap második je|entós
cse|ekedetére (az ébredés vo|t az
e|só). |eviszem a kutyákat a parkba,
hadd futkározzanak, hisz ki tudja
meddig |esz még meleg azidő.

Fe|öltöztem és tíz perc mÚlva már
a Boszorményi úton sétá|tam a
kutyákkal a ,'Gesztenyés'' park fe|é
A madarak csicseregtek, a nap
undokul sÜtött, néhány erkélyen
emberek é|vezték az év ta|án uto|só
me|eg napját. A kutyusaim is orÜltek,
vidáman csóválgatták kis
farkincájukat,
boldogan
szaglásztak
és pisi|tek
tssze mrn-
dent. Ahogy a
Csörsz utcára
ráfordultunk,
rájöttek, hova
ts megyünk, s
nagyon stjrgos
lett nekik. A
parkban elen-
gedtem őket.
Rogton el-
kezdtek a
többi kutyávaI
játszani. A többi gazdi, szám szerint
tt ember, három nő és két férfi a
park egyik tisztásán beszélgettek.
Nekem, mive| a szokásosnál is
lehangoltabb voltam, nem volt
kedvem odamenni és bekapcso|ódni
az - á|ta|ában a kutyák szokásainá|
es a tegnapi szappanoperában
történtek megbeszé|éséné| nem
nagyon rné|yebbre ható - be-
szelgetésbe. Csak mászkáltam a
parkban cé|taIanu| Összevissza. A
játszótéren kismamák trécse|tek a
padokon, miközben gyerekeik egyÜtt

1átszottak, csa|ádok sétá|gattak át a
parkon. Ha két baráti család, akkor
mindig a kovetkezoképp: szigorúan
a két férfi, az apák e|ol po|itikáró|'
Üz|etról' munkáró| beszé|getve, oket
kicsit hátrébb a nok kovették, az
anyák, a háztartást, csa|ádot, divatot
megtárgyalva, S a gyerekeik - még
kicsik |évén (a nagyobbakat már
nem |ehet e|rángatni egy i|yen
sétára) - egymást kergetve ro.
hangá|tak az anyák korü|. Az egyik
padon egy pár Ült. Egymást átoleliék

és beszé|gettek.
Gesztusaik erÓl-
tetettnek tűntek
Néha megcsi-
ko|ták egymást.
Ugy nézett ki,
minden a leg-
nagyobb rend-
ben van kt-
zottÜk, de nem
hiszem, hogy
szerelmesek
lettek volna
egymásba Mi-
kozben sétál.
gattam, néha
elfutott meilet-

tem egy fiataI férfi. Nem tudom,
mióta futott, de megál|ás né|kÜl rótta
kÖreit. arcán va|ami hihetet|en
e|szántságga|. Talán vaIami ma-
nager vo|t vagy bróker Arca akkor
|ehetett még ilyen, amikor a tozsdén
spekulál kockáztat eset|eg ma-
gabiztosan egy tárgyalásra tart
ValószÍnű|eg i|yesmi járhatott a
fejében. Azért is futott még i|yen
e|szántan' hogy kiadja a stresszt és
a feszÜ|tséget. Biztos egy buta ,'divat
cica'' a barátnóje aki |eszoktatta a
dohányzásró| (stikában néha még
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rágyÚjt)' meg ltát neki is haIadnia
kell a korsze||emmel, így csak a
Íutás maradt, ami ráadásui még
egészséges is. A stressz pedig
nagyon nagy, mert a fónok egy
rabszo|gahajcsár, mert sok pénz kelI
az é|etmodjához, a barátnojéhez'
mert tudja, egyszer hibázik, és vége
az egésznek, még nála is ifjabb
titánok meg az Úgynevezett barátai
pá|yáznak a posztjára. Adtam neki
még kb' tíz évet az e|so
szÍvinfarktusig.
idegÖsszeroppanásig' Ahogy ezt
e|képze|tem, már szinte sajnáltam a
fickót de aztán mégsem, mert ó is
ugyal'tllyan, mint a fónoke' a még
ná|a is ifiabb titánok meg az
úgynevezett barátai. Pénzért bárkit
rnegfojtana eEy kaná| vízben. Két
treg néni totyogott még a parkban.
A múltrói, a gyerekeikro|' az
unokáikról és arró| beszé|gettek,
hogy ho| o|csóbb a csirke. Hál,
lstennek felfedeztem, hogy a
zsebemben maradt a walkmanem.
Megmenekü|tem a te|jes és mindent
beboríti unaIomtó|. Bekapcso|tam.
leÜltem egy padra és a ca|okat
cúdolgattam.

E|te|t vagy tíz perc ugyanúgy. A
kutyások tömorÜ|tek, á|iataik
kergetoztek, a kismamák trécseltek,
gyerekeik játszottak' a csa|ádok
sétáltak, a bróker még mindig futott,
az öreg nénik totyogtak, én meg a
padon waikmaneztem és a da|okat
dúdolgattam. Aztán hirte|en a park
másik végén egy hat fiúbó| á|ló
lsop,.;tra lettem figyelmes, akik egy
rietedtket tuszko|tak maguk elÓtt.
Hevesen kiabáltak ve|e, ezt a
gesztusaikból (hadonásztak) és

mozgásukbó| oivastam k.t. mert
ha|lani csak a zenét ha||ottam'
Beértek egy Üresen á|io ttsztasra
amit egy 1848-as emlékntű és a
fasor vá|asztott el a park tobb'
reszátó|. KorÜ|vették a hetediket, a
szóvá|tás egyre hevesebbé vá|t. Az
egyik, aki a banda vezérének tűnt,
hirte|en meg|ökte. EIbukdácsolt egy-
két |épést, majdnem e|esett, de már
lokte is egy másik. Így lÖkdosték
korbe-korbe és elkezdtek rohognt
Élvezték. A szerencsét|en próbá|t
nem elesni. Hihetetlen erovel tartotta
magát. Tudta, a banda is tudta és én
is tudtam, ha elesik, nincs kegyelem
Ktrulnéztem. Vajon mások ts
fe|figye|tek rájuk? Észrevette-e
valaki még, hogy mi fo|yik itt a
parkban, hogy valakinek talán az
é|ete íorog kockán? Nem A
kutyások tomörültek, á||ataik ker-
getoztek, a kismamák trécse|tek,
gyerekeik játszottak. a bróker még
rnindig futott' az oreg nénik
totyogtak, én meg ü|tem a padon' a
fÚ|emben Üvoltott a zene, és csak
néztem, hogy mi torténik. E|esett.
Megpróbá|t felá||ni, de be|erúgott az
egyik a hasába. Erre mindegyik
e|kezdte rugdosni. Felvá|tva leg-
fe|jebb ketten.hárman rÚgták egy.
szerre. A fÓ|don fetrengett, eleinte
próbá|ta kivédeni, elkerÜ|ni, hogy a
rúgások a fejét érjék, de aztán már
nem vo|t hozzá ereje. A gyo-
morszáját, a bordáit, a tÜdejét, a
veséjét és a fejét rúgták egyre
nagyobb eróve|. Már rég nem
rthogtek. Csendben, teljesen be-
leÍeIedkezve rúgták, taposták Egy
ideig, talán segÍtségkérőn, még
kapá|ózott. Mintha a gyilko|ás, a
vérontás élménye kozos pszichésahogy köze|edtek a szaj-
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kapcsolatot teremtett volna a banda
tagjai közott, egyszerre hagy.ták
abba. Lihegve' z ihá|va á||tak á|-
dozatuk fÖlott' A bandavezér még
be|erúgott egyet, ta|án az a|aposság
kedvéért' Ezután e|mentek. Csöppet
sem sietve' izgatottan fejÜket
kapkodva' hanem |assan komó.
tosan. Beszélgetni is e|kezdtek.
Rágyújtottak mindnyájan egy-egy
cigaretiára. Kimentek a parkból ós
eltűntek az utca végén.

Megdermedtem, |assan korü|-
néztem megint. De mintha mi sem
tortént volna' a kutyások tömorÜltek,
állataik kergetóztek, a kismamák
trécse|tek, gyermekeik játszottak, a
csa|ádok sétá|tak, a bróker még
mindig futott, az oreg nénik to.
tyogtak, én meg Ü|tem ott a padon,
épp a kedvenc számom ment. és
nem értettem semmit. Vagy én
vagyok abnormá|is, vagy mindenki
más. Fö|ál|tam a padró|. oda-
mentem a tetemhez. RémÜ|ten és
tétován |épkedtem. Mikor kar-
nyÚjtásnyira vo|tam a hu|láti|,
megá||tam. Nem bírtam közelebb
menni. Szédü|ni kezdtem, és
hányingerem vo|t. Az arca te|jesen
deformá|t volt, a szájábó| még
csopögött a vér. KorülÖtte véres vo|t
a fű és a fo|d' Ruhája cafatokban
lógott ró|a' Testét horzso|ások
borították. Tagjai természe|
e||enesen kifordu|tak. Arcán még így
is látszódott, hogy iszonyú fájdalmai
|ehettek. Most már csak feküdt. A
nyarat túlé|t oreg |assÚ |egyek'
megÖrü|ve a finom fa|atnak' gyorsan

ellepték olyan lakomát csaptak,
mint akik érzik, ta|án most esznek
utoljára. E|támo|yogtam a tetemto|
és megkottttem a kutyáimat.
El indultam haza.

Csak én vettem észre az egészet,
csak engem órdeke|t. De én sem
tettem semmit, Semmit. Mint ahogy
mindenki a gyilkosa, aki a parkban
volt Miért is érdeke| engem, ha még
azokat sem érdeke|te, akik Vég-
rehajtották?| - kérdeztem magamtó|.
Rá kel|ett eszmé|nem' hogy akárkit
t|tek volna meg, nem érdeke|t vo|na
senkit. En is fekÜdhetnék ott
gondoltam. De nem én fekszem ott,
és ez a |ényeg - nyugtattam meg
magam. Elhesegettem a lelki-
ismeret-furdalást. A vi|ág csak
számomra vá|tozott meg, csak én
hittem azt, hogy megvá|toztam, hogy
va|ami ortkre e|veszett. Most már
tudom, hogy csak egy i|lúzióval
|ettem szegényebb. A vi|ág ugyanis
mindig is i|yen vo|t és i|yen |esz, és
én sem vagyok se tÖbb, se
kevesebb senkiné|, csupán ugyan-
olyan.

A|momban néha még látom azt a
kora oszi délutánt a parkban. A
kutyások tömtrülnek, á||ataik
kergetoznek, a kismamák tré-
cse|nek' gyerekeik játszanak, a
csa|ádok sétálnak, a bróker még
mindig fut, az öreg nénik totyognak'
egy fiú egy padon Ü| és
walkmanezik' épp a kedvenc száma
megy. En meg ott fekszem
vérbeÍagyva, legyekke| beborítva.
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Aladin versei

Kimondhatatlanul

Adj a hangnak kenyeret!

Nem evett még e|eget.

E|apadt aszőa számon

Sátrat vert a némaságom'

Szavam ehhez tú| kevés

Be|ül maradt minden nehéz'

Józanság

Lassú dadogássa| baktat a hangom

Fél |ábáva| a szó csorÓmpo|

Fe|én semmi a mankóm.

Szívem kopogása dÜhos |élekheverés

|deg*: bújt sorok mogÖtt.

Sok a gondom, tévedésem

egyszer-egyszer rneg békéltem.

Te, hogyha hajnal hasadt

Megsimogattad hajam.

A titdombe fáradt ráncok

Gyt1rott párnán gyűrÖtt á|mok'

Aki megáll megfagyott!

Nem é|i meg a ho|napot.

Sze r-sze re-sze ret-szeretl ek !

Tégy le utcakórel

Ne nyú|jfe|ém!

Tégy |e temetónl

Tested ágy. Hivat|ak,

Hogy itt hagyhass,

Hogy ott arra

Kér|ekI

Hadd menjek utánad!

Soha el nem érlek.

Nyakadba boru|ok sírni, ha

Kéred.

Kezedrő| á|modom egész éjjel'..

Hang, nesz' érintés

É1ex sotéte fekszek rajtad

CsilIagfénye hosszan csikoI

Keresem a hosszÚ fájdaImakat

Az éjek zt|de fekszik rajtad

A szobában hunyt álmok pihennek

A Ía|akon perzselo vágyak rohannak'
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Agyvágy

Puha, puha arcocskádra,

egy csikot |opni szeretnék'

Hosszú, hosszú várakozásba'

egy csókot |opni szeretnék.

Most, most és most Vagy a vágyam,

hozzád érniszeretnék!

Hajt' hajt szakadékba,

hozzád nyúlni szeretnék.

Tűz, tisz a je|enben'

Megszépü|ünk

Kezdetben minden nehéz

Nehéz behunyni- a vi|ágot

Nehéz a hervadt |átás sú|ya,
Be|Ülről ke|| nyitni egy mesevi|ágot.

Kezdetben nehéz hinni'

Hiszen be|ül minden pi||anat feszü|t

Keresztre feszítve lsten
lmádkozik bennÜnk |egbe|ül.

De hajnalra az á|om megszabadít a feszü|ettól,
Mert |evétetett az ih|et, a gondfúró keresztró|.

Majd fe|támadt újra, s nekifeszü|
Hogy megszépítse életünket orökktn örokké.

bűnben égni szeretnék.

Gyöngy, gyöngy a szemedben,

megszépulni szeretnék.

Hu|| és hu|| az akarásba.

Adj a szádbó| számba lé|egzetet!

Arcaink egymáshoz érjenek!

Így érzem majd a hűs megtisztulást,

me|y végigfo|yik testeinken.
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Jelige: ,,Jade"

Tú| késő

Az eső rendÜ|et|enÜ| kopog az ab|akon. odakint az ég elsotétÚ|t, csak egy-ket
viliám|ás világítja meg néhány másodpercre' A szél egyre hevesebben lépi a fákat,
mennydÖrgések hasítanak az éjszaka csendjébe.

Kegyet|en ez a vihar. Az utcák e|népte|enedtek, ilyen idoben senki sem
merészkedik ki.

Én is bent ülök a szobámban az ablak e|Ótt' és nézem a természet kittrését. A
|akásban me|eg van, de én mégis fázom. Reszketek. És ez a reszketés nem mlj|ik
el már két hete.

Két hét. Két hét te|t el az óta a szörnyű nap óta' és én még mindig nem tudok
magamhoz térni. Mintha egy burok |enne körü|öttem' nem é|ek, csak létezem'
Három napja már isko|ában sem vo|tam. Anyuék nem is tudnak ró|a' Reggel
e|megyek, este hazajövök' és ók azt hiszik, hogy minden rendben van. Pedig
semmi sincs rendben. Csak járom az utcákat' és próbá|ok menekÜ|ni az em|ékeim
e|ó|.

Ahogy nézem a kint tomboló hata|mas vihart, az é|et igazságta|ansága,
kegyetlensége jár a fejemben.

''. Miért velem történik ez? Miér1 ve|e?'' _ kiá|tok fe|, de a fa|ak némák
maradnak. De nem is kell, hogy válaszoljanak, mert |egbe|Ü| tudom a válasá, de
nem merem még saját magamnak sem beva||ani. Mert ha kimondom eá a
rettenetes igazságot, ha kimondom... ha beva||om, hogy én tehetek a tragédiáró|,
akkor én is e|vesáem'

Á.z egész négy hónapja kezdodött. Akkor ébredtem rá' hogy szere|mes vagyok
az egyik osztá|ytársamba, Kristófba. He|yes vo|t, jópofa, sokan kedve|ték. Velem is
mindig nagyon kedves vo|t, s észre sem vettem, és már be|e is szerettem' Ajjaj,
most hogyan tovább? tnbiza|mam megcsappant, magamba zárkóáam, Nem
tudtam, hogy mit tegyek. Kezdeményezzek? Yárjak? Az ézéseim kavarogtak
bennem, csak tépelődtem. Mindenkí csodá|kozott a hirte|en hangulatváltozásomon.
Barátnőimnek egy hét faggatózás után e|mondtam az igaza1. Addig beszé|tek a
le|kemre' hogy úgy döntöttem, én |épek. MegkezdŐdott a hódítási akció. Réka és
Kati mindenben segítettek. A sok kis ravasz cselnek köszónhetóen végre kezdett
eszrevenni. Egyre tobbet beszé|getttink, úgy tűnt' hogy erőfeszítéseimet siker
koronázza' Egyre jobb barátok |ettünk, majd hirtelen komo|yra fordult a
kapcso|atunk, és ő is belém szeretett.

Madarat |ehetett volna ve|em fogatni a bo|dogságtó|. Ugy éreáem, ő az e|ső
fiú, akit igazán szeretek' Lassan mindenki megtudta, hogy egymáshoz tartozunk.
Bár igaz, nem vo|t nehéz észrevenni, mert mindig egyÜtt Voltunk. Katiék ve|em
önj|tek, és végre e|égedett vo|tam az egész vi|ágga|.

De pár hét múlva egyre több rosszindulatú cé|zást ha||ottam. Kezdetben
megpróbá|tam nem fog|a|kozni ve|Ük. Arra gondo|tam, hogy csak irigykednek. De
egy idő után már nem |ehetett nem töródni a megjegyzésekke|. Nem dughattam'
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mint a strucc, a fejemet a fÖ|dbe. Kezdelt az egész gyanús lenni. Figyeltem
Kristófot, a barátait, mindenkit' A cé|ozgatások meg egyre erosÖdtek.

,,_ Vajon a barátnőjének is ad? Gabi tudja, hogy a fiúja mil csinál?'' _ ha||ottam
itt.ott' de nem tudtam mit kezdeni ezekke| a kérdésekkel.

Aztán hirte|en, mint a viIlámcsapás, már mindent értettem. És ez annak volt
köszöntheto, hogy meghal|ottam, amit egy srác mondott KristóÍnak.

,,- Látod? Ha egyszer megtudják' mindenki hozzád megy kérni.''
S ezzel a mondatta| minden a he|yére kerü|t. Hirte|en az Összes kis elejtett

megjegyzésnek megvo|t az érte|me. Minden kitisztu|t... minden. Nem akartam
e|hinni..' ez nem |ehet... ő nem! De e| kel|ett fogadnom a boaa|mas va|óságot. A
megváltozhatat|an tényt. Kristóf drogozik. Sot, másoknak is ad az anyagbó|. ,'- De
nem! Ez nem |ehet! Nem lehet igaz|" _ hajtogattam magamban' Rékának zokogva
mondtam e| a szörnyű igazságot. o végigha||gatott, majd szomorÚan beva|lotta,
hogy erre ő már régen rájött.

,,- De akkor miért nem mondtad e|?,'_ kérdeáem kétségbeesve'
,,. Mert nem akartam a bo|dogságodat tÖnkretenni.'' - válaszo|ta.
De a boldogságom, jókedvem e|tűnt' Mintha egy vi|ág do|t Vo|na össze

bennem. Ha KristóÍ hozzámér1, megmerevedtem, mindig arra gondoltam, hogy most
is be van-e lőve. Kristófnak nem mondtam e|, hogy tudom' De szerintem
megérezhette, hogy e|távo|odtam tőle. Ta|án az okát is sejtette. Pár hét ulán már
nem bírtam tovább, és megmondtam neki, hogy szakÍtani akarok. Kérte, hogy ne
hagyjam e|, próbá|juk meg újra, adjak neki még egy esélyt. De miután látta, hogy
nem vá|toztatok az e|határozásomon, Íe|adta. A szakítást követo pár héten már nem
is beszéltÜnk egymássa|. Vége |ett a szere|emnek. Aáán e|jÖtt az a végzetes nap.
Az osáá|ytőnökünk mondta e| könnyezve, hogy KristóÍ megha|t. Tú|adago|ásban.
Mindenki rám nézett, a reakciómat figye|ték. Arra számíthattak, hogy zokogva
kirohanok a terembő|' De én nem sírtam. Te|jesen |ebénu|tam, mintha egy rcio
ereszkedett vo|na rám.

Most sem sírok. |tt ü|ök az ablak e|ott, nézve a vihart, és képte|en vagyok sírni.
Azza|' hogy ő meghalt, bennem is megha|t va|ami. Jeggé dermedtem' A temetés
őta az osd'á|yban sokan próbá|nak vigasáa|ni, de vannak, akik engem hibáztatnak
a tÖrténtekért. Nem mondja ki senki, de kimondat|anu| ott van a 

-|evegoben. 
S a

|elkem mélyén én is magamat okolom. Nem lett vo|na szabad é|hagynom'
Beszé|nem ke||ett vo|na ve|e, meg kellett vo|na próbá|nom segíteni. Óe én
megÍutamodtam. Elhagytam, és ezze| a könnyebbik mego|dást váÉsáottam. De
már késó erre ráébrednem. Tú| késő. Az idő kerekét nem tehet visszafordítani' Mi
letl Vo|na, ha... Ez a kérdés visszhangzik bennem tízszer, százszor, ezerszer. Már
nem tudom meg soha' o megha|t' de én nem adhatom Íe|.

Elnem ke|| tovább. A kÖrÜ|öttem lévő láthatat|an burkon egyre nagyobb rést
ÜtÖk' és ta|án egyszer kiszabadu|ok' És újra é|ni kezdek. Mert az-étet nem áttt meg'
megy tovább'.a maga útján. Csak a fájdalom és a bűntudat marad meg. Azt
hiszem... tnÖrRe.

7l
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Jelige: ,,álom''
A távo|ban!

Már, már, már, vége már
Fe|nőttem már.
Gyermekévem tovaszá|lt
A fÖldÖn járok már'
S a felhőket innen csodá|om,
Nézem hogy úsznak. akárcsak az á|mom,
Me|y Íiatalon volt az én párom.
S lé|ekben öregszem, a távolba tekintek
Mi |esz ve|em, ha már nem néznek gyereknek.
Tavaszbó| té| lesz, de előtte még ösz,
Hisz |ehu|l a mosoly, mint a fa|evé|
Bánat és fájdalom' nem akarom,
|nkább jókedv |egyen' mint nyáron!
De nem, mert eijő a tél.. '
S hiába szép a fehér hó, ha fagyos és hideg;
Ridegség árad majd be|őlem,
Mert én is átfagyok, egy idő után e|fáradok,
S a kandaIlóig eIgyaIogolok.
Hirte|en meiegség tt|t e|' és gondo|kozck..'
Fény árad szemembe,
S megcsap a kanda||ó tüzének me|eg sze|e
Atjárja egész lényem, és kiolvad az összes em|ékem..
Már nem vagyok rideg, s nem fázok
Szó| a zene, s kÖru|ottem fiata|ok
Ők tánco|nak, én is táncolok
Hogyhogy bírok, s nem zörognek bennem a csontok?
Jé, hisz újra fiaia| vagyok|
Aztán padokat |átok, mi ez?
Ezek isko|apadok, majd sírnak a tanárok,
Jé, újra ba||agok, majd egy más he|yen vagyok
Ezek a polisok!
Később egyetemista vagyok, majd do|gozok.
Kisfiamnak mesét mondok,
S egy csecsemőt karomban szoptatok.
Anyu az ajtón bekopog, s mondja:
Petike rég e|a|udt, s betakarja,
Karombó| kiveszi |ányomat, engem is e|a|tat.
Almocjok, és sok mindent |átok'..
Már megint fázok, s most már nenr moso|ygok
E|aludt a tűz, |átom az új valóságot,
De már megint íáradok, hisz ébren vagyok|
Lecsukom szemeim, és örokre fázok'
Tél van kívü|' de be|ü| nyár van -
MáshoI vagyok, mert mindenkive| talá|kozok'
Ki egykor nekem sokat számított!
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Másnap.. .

Napos, meleg nyári reggel. A nyara|ó
teraszán ü|sz és a napfény beszűrÓdik a
|ugas csúcsos leve|ei kÖzt, a szel|o
játékos,, tánco|ó és szinte csúfolódó kis
rnanókat varázsol az ugrá|o
fényfoltocskákból és árnyékokbo|. A
rÖvid és kényelmet|en á|om émelyitő
érzése és az a||ott bor savanyÚ ize
kever.edik benned némi csalódottsággal
és a ke|lemes em|ékek édességével.
Regge| van, itt ü|sz ennek a gyönytrŰ
háznak a teraszán, a borospince és a
kert virágainak távo|i i||atát ézed, fáradt
vagy és iudod, hogy amint Íüstölgo
csikked utolsó parazsát is e|nyomkodod
az a|umínium hamutá|ca koszos mélyén
, elhangzik az a mondat, amit egyetlen
porcik::c sem kíván.'. Az utolsi piros kis
parázs is kialszik és csond van..' Talán
mégsem? Nem szó|a| meg senki, és
még lega|ább egy napig fog tartani ez az
egyetlen pil lanat?! Nem is kell egy nap,
csak amíg e|mú|ik az a borza|mas
fejfájás' elmú|ik az idegtépő fü|zúgás, és
'.'égre újra a he|yén ézed a gyomrod és
szemEo|yóid' ' ' De sajnos ez a pi||anat
is, mint mindegyik, csak egy pil lanatig
iart... ,,lndulni kéne, nem érjLjk el a
vonatot!,,Hát megha||od az ördog poko|i
hangját.. ' ' de amint elhangzik már nem
is tűnik olyan poko|inak, sőt, még csak
nem is az ördög az, hanem egy jó|
ismert emberé a nem tú| mé|y és
egyá|ta|án nem fé|elmetes' inkább fáradt
hang. Hát elo kel| venni azt a bizonyos
végso erőt' rnindenesetre eImondasz
egy uto|só imát és szép |assan
lehelyezed tenyered a szék kartá1ára,

gyerekjátéknak tűnik a széket he|yere
rakni, a hamutá|at kiüríteni, megirni a
rövid kösztno cetlit egy szoro|ap
hátutjára:'KÖszl a vendéglátást és
további jT pihenést!!/'' Ennek a kurta
mondatnak persze nem minden egYes
szava jön a szívetek mélyérö| de
tényleg örültetek a vendéglátásnak' A
kedves házigazdák pihenését meg
vegyük amoIyan',ttlte|ékszavaknak'' a
mondatban. Nem hiszed, hogY a meg
a|vó címzettek zokon vennék ezJ-. ,,Hát

elindu|tunk',, ahogy tÚ| vagy a
domboida|on, az autópálya feletti átjárón
és az étterem parko|óján, már nem is
vagy olyan rosszul. Nem is olyan rossz
ez a nap. Egyre optimistább gondo|atok
fészkeiik magukat íejedbe: ,,még mindig
jobb, mintha szögeságyon kéne
feküdnom... mintna egy bányában kéne
szenet pakolnom... pe|enkát kéne
rnosnom... hegyet kéne másznom....., és
a végén a vi|ág legoptimistább
emlrerének kezded érezni magad'.'
Bizonyára a többiekben is va|ami i lyesmi
zajl ik le, mert lassan felszusszan az elso
dudorászás, aztán megszo|a| az e|ső
éneke|getés, és időve| szólni kezd a
nem éppen énekkarba i|lő társaság
kissé hamiskás, de mindenfé|eképpen
szivbő| jövő éneke. Egyre jobb a
helyzet. Ahogy Iassanként e|haladsz a
tegnapró| jó| ismert he|yek mellett,
elótÖrnek be|ó|ed az em|ékek,
elmosolyodsz, esetleg felnevetsz es
jonnek az ,.Emléksze|... '. című társaIgás
e|só mondatai és a nagy hahotázások'
hmmogések és ejnye-bejnyék'..

megfeszíted karizmaid, |assan A vonatál|omás. Hajlékta|anok. émelyito
megfeszü| vádlid és cornbod' és egy |átványa és szaga, a bosszantóan
perc töredéke a|att tút vagy az első virgonc kirándu|ók és turisták zsivaja. a
nehézségen' Már á|lsz' lnnentő| szemük a|att boröndoket cipe|o
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"Kérjük kedves utasaink szlves
megértését, a vonatnak várakoznia kell,
baleset töftént'' ' ' ' Csak annyit gondo|sz
magadban: .,Na, megint egy hülye
Öngyilkos'', és egyálta|án nem ézed
magad ézéket|ennek, míg csak szép
|assan sejtelmes fé|elmetességge|
el indul a vonat.. .
Szép |assan vasúti kocsikat és a be|ó|ük
szörnyÜ|ködve' de mégis kaján
kíváncsisággal az arcukon kibámu|ó
embereket látsz e|ha|adni magatok
meliett... egy mentőautó'.. tanakodó
mentosÖk és rendőrök... egy osz|op.'.
egy véres nyakkendo... egy véres ing...
egy véres... egy... vér, mindenho| vér és
egy élette|en emberi test. szabályosan
felcsavarodott emberi test az oszlopon.
Mindenre számítottá| a mai napon, csak
erre a |átványra nem. Az egész o|yan
bozalmasan hat. Egy halott ember, a
tanakodó mentŐsÖk, hogy hogyan is
kaparhatnák le az osz|opró| a
szétroncso|ódott testet' az emberek
beszé|getése ,,Vajon miért?... Pedig az
Öltöny meg a nyakkendő jTl szituált
emberre utal,.. Volt az Újságban a
multkor, hogy egy férfi a gyerekével
együtt ugroft a vonat alá... Hát igen!..
llyenek vannak!.. Bonasztó!,..,1 Hát
ennyi. Ez is e|mú|t. Nem éppen jó
ézésekke|, de fo|ytatod utad hazafe|é...
A paradicsorni nyaralás csak egy forró
fürdő, a megváltó isteni sötétség csak
egy langyos, keseru fekete lotty...
Kezded úgy érezni' enné| rohadtabb már
nem |ehet ez a nap, de mikor fe|szá||sz a
vi||amosra, hazaérsz, be|eü|sz abba a
bizonyos vízbe . ami azér1 egyre
Üdítóbbnek hat, ahogy múlik a
ke||emet|en é|mény hatása -, |efekszel
aludni' megcsÖrren a te|efon...
fe|veszed... be|eszó| egy hang és
rájössz' hogy tény|eg nem |esz
rohadtabb ez a nap, és poko|ba kívánod
a bátyád' amiért pont most ke||
te|eÍoná|nia az átkozott a|ap|ap miatt.'.

A
* r l
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rokonszenves emberkék és a felettébb
kedves pénztáros néni szívmelengetoen
dal|amos hangja..' Már hal|od is a MAV
ke||emes dallamát, és pi||anatokon belÜl
az egyik piszkos kocsi műbőr ü|ésén
fekve taiá|od magad. A fÜlha||gatóbó|
árad fü|edbe a |ágynak nem igazán
mondható zene, és |ehunyt szemed
mogott arcok zuhannak rád a mé|ybő|
(igen a mélybÖ|!) és téged
szó|ongatnak... EIgondo|kozo|'..Neked
szó|nak? Így hivnak téged egyáltalán?
Nem, az nem |ehet!... A szíved aá
súgja, ez neÍn a te neved, de végü|
belenyugszo|: Csak neked szó|hatnak és
akkor biztos a neveden szó|Ítanak. Már
jó ideje utaztok. Fe|ülsz' kiveszed
füledbo| a ha|lgatót és készü|ódni
kezdesz. Ugyan semmi kedved felá||ni,
de é|tet, hogy amint |eszá|lsz, ihatsz egy
kávét, e|indu|szhaza és amint hazaérsz'
be|eereszkedsz a régóta áhitott forró
vizbe . ami fe|ér ebben a pi||anatban egy
nyara|ássaI a Kanári.szigeteken -, és
|eíeksze| a|udni te|jes |é|ek-
nyuga|omma|... Mígnem a csodá|atos
idil l i hangulatot megzavarja valami:
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Véget ért az á|om'

Amiben eddig é|tÜnk.

E|sietett volt tán,

Az egész, mit mesé|ünk.

Ha nem fogom kezed

S nem csókolom szád,

Az egész, mi megtörtént,

Egy szép á|om csupán.

Álom, mely tündérmesével játszik,

Ho| a rózsakertben kisleány hintázik,

Ana gondol, egyszer majd nagy lesz,

E|hamarkodott mesét ő sosem kezd.

S lá égitüneményt,

Mely szivárvánnya| játszik,

És arra gondo|,

Ki neki hiányzik.

?c vtrN/szMofu

A mocskos redony

ezútta| eloször

az éghez ért közelebb

s így láthatni segített a

míves ablakkeretet'

S a koszos ab|akon át

egy villanykorte mutatta

fáradt moso|yát'

s nézett |e bágyadtan

az oly sok mindent |átott szobára

Bár rohant a vi|ág, itt most

mégis megá||t.

Nyugodt volt a Nap, |ágyan simogató,

csicseregtek a madarak -

az idő most állandó.

MitőlÜnk még is e|szalad.

Az é|et is múlandó.
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Je|ige: ,,EgY nyári em|ék...' '

Véget ért nrár a tavasz. Me|ani és én
nagyon jóban vo|tunk. Unatkozva néz.
tünk elébe a hétnek, mikor jött egy
meghívás, Arthur szülinapi bu|ija, ami
szombat este vo|t' E|határoztuk , hogy
e|megyunk rá, ott |esz jó pár ismeró-
sünk, Arthurt mindketten kedve|tük,
o|yan őrÜ|t fazon - gondo|tuk mind a
ketten. Az a tény eléggé zavart minket,
hogy Gerda is ott lesz, akit sehova
sem kívántuk magunknak. Gerda
o|yan szemé|y, aki mindig a közép-
pontban szeretett lenni, bár ez nem
igazán sikerült neki, eme|lett még
nagyon szeretett bosszút á||ni. Nem
kedve|tük, bár ez csak egy vo|t a sok
e||entét közÜ| a társaságban. Nem is
vo|tunk már igazi baráti társaság, de
azérta |átszatot még tartottuk.
Elmentünk. Melani összejött A|ex-szel'
A|ex igazán aranyos fiú, he|yes is'
gyönyÖrű zöld szemei vannak, nekem
a |egjobb barátom volt. Mindig is ked.
ve|tük egymást, és nagyon régóta is-
mertem és persze o is engem. Ezen
az úgymond "baráti osszejövete|en,'
ezen kívü| nem sok em|ítésre va|ó
dolog történt, rengeteg tortát ettÜnk,
volt, aki sokat ivott, volt, aki rengete-
get beszé|t, olyan át|agos bu|i volt,
Gerda csipke|tjdéseit is egész jó|
tűrtük.
Másnap regge| álmos szemekke|éb.
redt Me|ani is és én is. Miközben a
kicsit odaégetett pirítóst ettük, már
láttam rajta, hogy valami baja van, tú|
csöndes vo|t, és észre sem vette, hogy
mennyire e|ízesítettem a teát, amit
me||esleg mindig elízesítek.
- Mi baj van? - kérdeáem két fa|at
ktzttt,
- Semmi, csak álmos vagyok. - felelte.
- Legalább velem legyé| őszinte... .
tudtam, hogy ezzel a dumával meg

|ehet fűzni, sikerü|t is' mert elmondta.
- Hát tudod".. . kezdte Me|ani kicsit
zavartan - rosszuI vá|asáottam tegnap
este, mert ugyan Alex nagyon kecives,
meg aranyos...
- De??. vágtam kÖzbe, mert ezzel te|-
jesen feIcsigázott.
- De mégsem tetszik, hiányzik be|Ó|e
va|ami p|usz. Va|ami órÜltség, ami|yen
Arthurban is van. Ó olyan más, olyan
vad... - Miközben ezeket mondta, a szeme
megcsil|ant, bár próbá|ta e|takarni, dehát
meg|áttam. Már tudtam' mi van, de aá is
tudtam, hogy nem fogja elismerni az iga-
zam.
- Szóval beleesté| Arthurba.
Ezután csönd következett. Elképedve né-
zett rám, mint aki azt mondta, hogy a nö-
vények beszé|nek.
- Honnan jutott eszedbe ez a hÜlyeség? -
mondta teljesen e|képedve Melani.
- Ugyan már' |ásd be , hogy igazam van.
Nem esz|ek meg érte! - fe|e|tem neki vic-
cesen hangsúlyozva.. KülÖnben is bíz.
hatsz bennem - tettem hozzá komo|yan.
- Hát jó'.' . fe|e|te elgondo|kodva - igazad
van. Fü|ig be|ezúgtam. Nem tudom, mit
tegyek... - rám nézett segé|ykéróen.
- Hagyd ott A|exet és szedd fö| Arthut1.
Hát mi ebben a bonyo|u|t? Alex tú| fogja
élni.
- Na jo, de mégis hü|yének ézem magam,
i|letve nem hÜlyének, hanem annál sokkal
rosszabbnak.
. Ezen én már igazán nem tudok segíteni,
miért nem tisáááad magad e|őtt e|őbb az
érzéseidet, kedves Me|ani? - mondtam
neki.
- Majd kezdek magammal és A|ex-szel
va|amit, még egy kicsit törom rajta a buk.
simat - sóhajtott egyet, aztán témát váltot.
tunk.
Ke||emes regge| vo|t. A friss |evego Íino-
man simogatta arcunkat a nyitott ab|akná|.
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Nem sejthettem akkor, hogy micsoda
bonyodaImak és eIlentétek kié|ezodé.
sének okát tudtam meg azon a korai
órán.
A rákövetkező napok érdekesen te|tek
e|. Az utolsó hetÜnk vo|t a su|iban.
Minden óra |ázasan mú|t. Alig vártuk
már, hogy vége |egyen az egésznek,
és utána jött a nyár, az igazi nyár'
Nem ke|| majd a padokban ülve néz-
nünk a kint tombolo ezernyi napsu.
garat, végre a bőrünkÖn érezhetjÜk
majd .. A sok örömünkÖn felül pedig
egy újabb buIi vo|t ki|átásba helyezve
péntek estére, hogy megünnepe|jük a
tanév végét'
Ez a péntek hamar e|érkezett . A partit
A|exék nyara|ójában tartottuk, e|őször
persze A|ex' Me|ani és én vo|tunk ott.
Még meg ke||ett gyártani a szendvi.
cseket' amit én és A|ex vá||altunk, a
szoba rendbehozata|át pedig Melani,
és a ,,vé|et|enü|,' arra járó Gerda vé.
gezték. Kinn a konyhában jól elbeszé|-
gettem A|ex.szel, amit amúgy is régen
tettem' de amikor Gerdáró| kezdtem
neki beszélni, hogy mi|yen gonosz
meg hason|ók, hirte|en nagyon megle-
pŐdtem, mert A|ex egybő| elkezdte
védeni, hogy nekem nincs is igazam,
meg hasonlók. Gondo|tam, rákérde.
zek, mivel a kintiek úgysem fogják
megha||ani, mive| Me|ani éppen por.
szívózott akkor'
- A|ex, gyanús Vagy nekem - mond.
tam.
. És vajon miért, Eve|in? - kérdezte
Alex.
- Hát , kér|ek, nagyon véde|mezed
Gerdát. Va|ami nem tisáa itt nekem.
Régebben sohasem kedvelted igazán.
Csak nem rabul ejtett az angyali kis
arca?
Hát igen Gerda köztudottan kis angyali
teremtés vo|t. Szóke göndör haja, hó-
fehér bőre, égszínkék szemei...
- A, miket mondaszl - mondta hitet-

lenkedve Alex.
- Na jó, nem Íeszegetem tovább a témát'
de nem gyoáé| meg'
Ennek az oka az is vo|t, hogy időközben
Melani abbahagyta a porszÍvózást, és
minden kihallatszott. Viccesnek ta|áltam a
he|yzetet, hogy itt egy pár, és mind a két
íé| egészen mást akar, és más tetszik ne-
ki. Eközben egy ajtócsukódást halIottunk
Alex-szel.
- Ki ment ki?. kérdeáem Me|anitól.
. Gerda hÚzott e|, va|ami o|yasmit mon-
dott, hogy mé9 hazamegy átö|tözni, meg
hogy nem ér rá.
- Erdekes - mondta Alex.
- Szerintem készül valamire. mondta Me-
|ani. . KÜltnben miért ke||ene neki 3 óra.
hogy e|készü|jön a buIira?
- Hát igen, ez érdekes... - mondtam. - De
ha|adjunk, mert mi viszont tény|eg nem
fogunk idoben készen |enni.
Ezután folytattuk a do|gunkat, hát vo|t mit
rendbe tenni a házon, de nyo|cra minden
készen lett: jó nagy tánctér, pezsgo, sörök
és egyéb italok behűtve' jégkocka lega.
|ább három tá|cáva|, egy rakat jó cd és
kazetta, dj, bivaly hangfalak, hogy a szom-
széd i|letve a kÖrnyék is é|vezni tudja a
zenét, ji társaság' szóval minden készen
á||t egy jó bu|ihoz.
A parti rendben zajlott olyan este 11-ig, a
szomszédok sem je|entettek föl minket ez
idáig' nem tört össze egy váza sem' csak
egy pohár, az a|koho| is normális Ütem-
ben fogyott, a hangu|at látszó|ag jó vo|t'
viszont érdekes do|gok kezdtek történni a
párkapcsoIatokban, nagyon érdekes do|-
gok. Gerda valami hihetetlen, hogy
mennyire kiö lt özött, Me|anival egybő| tud-
tuk, hogy kiszemelhetett egy á|dozatot,
mert akkor szokott így kinézni, i lyen kihi-
voan és fe|tűnően' mindenki őt nézte' min-
denki fe|ő|e érdek|ődött, de o va|ahogy
senkit sem akart észrevenni, egyedü|
Alexet. Egész éjjel ot néáe Gerda, ez rém
furcsa vo|t nekem. Éppen ezért mikor el.
kezdtek beszé|getni köze|ükbe kerÚ|tem,



\t T/\]/sZ| l'1Ü!(5Z(Tl É(SzTl\lL 2J

hogy halljak már valamit, mégis mi
folyik itt. Pontosan az folyt, amire gon-
do|tarn, Gerda fűzte A|exet. Erre aztán
nem bírtam tovább' e|kezdtem moso.
Iyogniott me||ettÜk.
- Mi van? - kérdezte Gerda tolem.
- Semmi érdekes - és vigyorogtam
tovább.
- Evelin, gyere csak egy kicsit! - mond-
ta AleX nekem, majd bementünk a
konyhába, aho| éppen nem vo|t senki,
nekem rettentő jó kedvem vo|t, kicsit
bepezsgőáem már.
- Evi, mi van ve|ed? Muszáj elrontanod
az estémet, hogy odati|sz a koze|embe
es röhögsz rajtam? Nem gondo|od,
hogy pofát|anság volt? - |deges vo|t a
hangja, ez értheto is.
- Nem ra1tad röhögtem, te butal .
mondtam nekijókedvűen. . De o|yan
vicces a helyzet... - Ktzben meg folya-
matosan mosolyogtam.
- Milyen he|yzet? Beavatná|? - mondta
mosolyogva, mint anya a kisfiának.
. Hát ez annyira jó... - és én már han-
gosan rÖhcigtem. . |tt Vagy te és Me|a-
ni, és mind a ketten mást akartok.....
- Lemaradtam valamirő| ezek szerint,
miért, mit akarna ő?
- Hát izé'' '. Semmit - hát be|e kerültem
a bajba, e|szó|tam magam.
- Evelin, egyetlenem, te innen sehova
sem mész' mÍg e| nem mondod, mit is
tudsz! - Mondta teljesen komolyan.
. Dehát ééén, hát én nem tudok sem.
mit, csak a nevemet. . Próbá|tam
hü|yéskedni, de nem haszná|t.
- Na, kivele! - mondta Alex. Kicsit
gondolkodtam, hogy megkavarjam a
do|gokat vagy sem' Mivel éppen
kÖz|ékeny hangu|atomban vo|tam, és
szemétkedni akartam Gerdával, hát
elmondtam.
- Hát az van, hogy neked Gerda ke||,
Melaninak meg Arthur.
- Hát eá honnan Veszed? - kérdeáe'
. Ö mondta - vá|aszo|tam.

- Maga Melani?
- Hát igen, de kiengedsz már végre?? -
E|Vesáettem a türe|mem, mert kezdtem
Úgy érezni, nem kel|ett vo|na.
Kiengedett, de o maga kissé e|gondo|kod-
Va ott maradt. En részemról e|mentem é|.
vezni a bulit, belevetettem magam a to-
megbe' és á|lati jó| éreztem magam egész
esle aá a csöppnyi bűntudatot leszámitva.
Nem vettem észre ji pár dolgot akkor' ami
zajlott az este, és aá sem gondo|tam ak-
kor még, hogy én mi|yen bonyoda|makat
robbantottam ki öt perc alatt.
- Szia, Arlhur! Hogy s mint vagy? Ellop-
hatom tó|ed egy kicsit, Me|ani? - kérdezte
Gerda, megzavarva Ailhur és Me|ani nyu.
godt beszélgetését. Me|ani vágott egy
poÍát, aáán otthagyta őket.
. EZt most miért csiná|tad, Gerda?. kér-
dezte Arthur idegesen.
- Hogy ál|sz a fogadássa| Robiva|? - kér-
dezte idegesítóen nyugodtan.
- Hát igy nem Íog összejonni, ha te ide-
jÖssz, és mindent e|rontasz.
. Ponl azért jöttem' hogy elmondjam, mit
hallottam - mondta Gerda sokat sejtetoen.
- Miért' mi érdekeset tudsz te nekem
mondani vajon? - kérdeáe Arthur gú.
nyosan.
- Hát ha i|yen hangnemben beszé|sz' sem-
mit' Pedig o|yan dolgot tudok, ami segí-
tene...
- Na jó' mondd, kér|ek. . Jó| megnyomta a
kér|ek szót .
- Hát te már soha sem fogsz megvá|tozni,
mindig is i|yen tap|ó vo|tál... De hagyjuk
ezt most Szerintem meg fogod nyerni a
fogadást'
- Szerintem nem' A|ex jó| keresábe tett
nekem, meg le is az elobb....- erre Gerda
fö|á||t és menni készÜ|t, de Arthur meg-
fogta a csuk|óját. . Jó, abbahagytam.
- Magadda| szúrnál ki, nem ve|em.'.
- Na miért is?
. Me|ani szere|mes be|éd. Megbízható
forrásbó|tudom' - Tere|te Gerda másfele
a szót.
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- Kitő|? - kérdeáe izgatottan.
- Va|akitó|.
- Ki mondta el neked?
- Nem nekem... Hallottarn mikor mond-
ta valaki va|akinek - vá|aszolta Gerda.
- Es miért segítesz te nekem i|yen in-
fóval?
. Hát mert nekem is érdekem. Te |e-
fog|alod Me|anit, addig én e|csábítom
Á|eXet.
- Miért kelI neked Alex? Csak nem be-
ieesté|? - kérdezte A|ex.
- Jaj' hát úgy ismersz te engem?
- Nem, n},í|ván azért. hogy jó| kiszúrj
lJ|elaniva|. E|talá|tam?
- Pontosan' Ez a do|og mindkettőnek
fcnto:, nem igaz? Édes a bosszú... -
nevetett íö| Gerda.
- Hát akkor én megyek. Koszi.
igymásra néz1ek, aztán Arthur e|ment
lüe|ani után. Gerda is fo|á||t és e|rnent
nregkeresni Alexet.
Szornyű ez a Gerdal Veszede|mes
noszemély| - mondta Arthur Me|ani.
naK.
. fulegszokás kérdése eivise|ni' Nekem

már egészen jó| megy. . fe|e|te Melani. -

Taián te is megszokod majd...
Ke||emesen e|beszé|gettek kint a tera-
szon, mögöttük dübörgÖtt a zene' az idÓ
ke||emes vo|t, igazi nyár esti. Ciripe|tek a
tücskök, az ég sötétjében ezernyi csil|ag
ragyogott. Mig ók kint a sötét és fü|ledt e'1
leple a|att beszélgettek, Gerda is tette a
doIgát.
- Na mi a baj? Hát nem ke||ek neked?? -

Kérdeáe Gerda hitetlenkedve és bosszú-
san A|extó|' Gerda már éppen tizedére
próbá|ta megcsóko|ni A|exet. Nem ment
neki, A|ex nem akarta még, mive| elötte
tisztázni akarta a dolgot Me|aniva|.
- Nem akarok szemét |enni Me|aniva|,
nem érdem|i meg - fe|e|te A|ex.
- Egek..- o, hogy te mi|yen jófiú vagyl
Vedd már észre, hogy egész este feléd
sem nézelt!!|| - mondta Gerda, de mikor
kiejtette az utolsó szót' megjelent Me|ani'
Szeme gyÚlölette| vo|t te|i' Alex sejtette'
hogy itt most Gerda kapni fog, de még ő
maga sem ússza meg.
- Sziasáok. Köszönöm, hogy vigyáztá| rá'
Gerdácska, de itt vagyok én is. . Es ezze|
A|ex ölébe Ü|t' átkaro|ta a nyakát, majd
megcsóko|ta. Ezen A|ex |ega|ább annyira
meg|epődött, mint Gerda.
- Na szép... - szó|a|t meg e|óször termé-
szetesen Gerda.
- Hát nem mondom, te is szép do|gokat
terjesáesz itt rólam! - Íe|e|t Me|ani vér-
szornjasan.
- Beavatná| kedvesem? - kérdezte Gerda.
A|ex eközben bÖ|csen' vagy inkább mint
egy kuka hallgatott.
- Honnan szÜ|ted te aá, hogy én szeretem
Arthurt?
. Megbízható forrásbó| van.
- Ki mondta neked? - A.kadt kl Melani.
- Tehát igaz...! E|áru|tad magad, Melani.
Na jó, én táVozom, ez most már a ti vitá-
tok... - Majd elbil legett.
- Ez egy cafat, egy utolsó '...
. Ne fo|ytasd, Me|ani, kér|ek! . Szakitotta
Íé|be A|ex.
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Te e|hiszed ezt az egészet, A|ex?
. l\jem is tudom, e|ég gyanús Vagy te
rekem. éS tényleg nem néáé| Íe|ém
egesz este - mondta A|ex, és érdek.
ocve nézett Melani szemébe.
. }']em akarlak e|vesáeni . mondta
.'|eIani, és próbált miné| hihetöbb
enni, kozben kicsit elgondolkodott,

"cgy a bosszú mikre képes, a sze.
.rébe hazudott.'". Egyenesen a sze.
nébe... Alex megsajná|ta egy kicsit. -
Taián Eve|in tévedett, ta|án csak kita.
a|ta '  de nem, ó  nem o|yan. . .  Akkor is ,
^em |ehet Arthuré Me|ani' nem en-
'ledhetem, utá|om Arthurt mióta csak
Smerem, hiszen csak azért jÖttem
cssze Melanival eredetileg is, mert
attam, hogy Arthur hajt rá... - gondo|ta
j,lex.

gy hát együtt maradtak egész este,
es tartották a |átszatot, hogy boldogok,
oe az csak a |átszat volt.
- Te kis szemétl!! . Esett neki Gerda
Árthurnak egy csöndes szobában, ami
nár nem is volt csÖndes.
|',4iért is vagyok én szemét? - kér-

:ezett Arthur vissza, mint aki semmit
sem tett, pedig már tudta, miro| van
szó akkor is, mikor Gerda becibálta
c e .
Még kérdezed, ne játszd itt a hü|yét|
Ftgyelj ' már nem tudtam rnil kita|á|ni.

.riuszáj vo|t ezt bevetnenl.

. Es az már nem jutott e| az agyadig,
rogy ezze| jó| keresztbetesze| nekem

. Nyughass már.
- Nyughassak? Te mégis mit hitté|? Ha
elmondod neki, hogy tudod, hogy sze-
.et téged, majd a karjaidba om|ik??? .
;vö|tözÖtt Gerda.
- Fogalmam sincs, azt hittem, kamu
Juma az egész,
Rohadék| -Ézze| távozott, jó| bevág-

ia az ajtót, majd hazarnent.
gy belegondolva mozgalmas este volt
egyeseknek. Alakultak a dolgok.

Nekem csak aá tűnt ít|, hogy másnap is
meg ulána va|ó nap is' sőt utána va|ó hé-
ten is Me|ani nagyon odaadó volt A|ex.
sze|, és Íordítva, de én ismerve a tényeket
ezen teljesen meglepodtem. Kezdtem tor-
ni a fejem, hogy mégis mi oka |ehet?? De
nem jutottam semmi végkövetkeztetesre'
Nem kaptam választ, így hát' csak figye|-
tem az eseményeket.
A nap véres koronája már kezdett |eesni,
Budapest gyonyörű vo|t ebben azorában
mindig, sőt utána is, mikor a rakparton
kigyu||adtak a lámpák, és a járda megte|t
szere|mesekke|' de vo|tak ott egyedü| kó-
száló magányos |e|kek is, kik csak re-
ményxedtek, hogy talán va|aki hozzájuk
szól' Ezen a he|yen várakozott Alex Úgy
tíz perce, hiába, Gerdának nem eróssége
a pontosság. Már a második találkájuk
vo|t. Me|ani úgy tudta, hogy ,,kedvese''
kocsmázni ment a haverjaiva|. Bevette a
mesél . gondo|ta Alex - De |egkÖze|ebb
már jobbat ke|| kita|á|nom.
- Szia, egyet|enem!! - Szó|a|t meg Gerda
a háta mögött. Alex összerezzent, ahogy
mindig is, ha|lott va|amit a hangjában,
amiról Gerdának nem volt tudomása, de
ezt a'va|amit o maga sem tudta megíoga|-
mazni' o|yan szép vo|t, olyan ke||emes...
- Minek ide szavak.... Magához húzta és
megcsókolta. Nagyon szerette ezt a |ányt,
maga Sem értette' hogy miért ' hiszen
o|yan gonosz, mégis va|ahogy nem tudott
szabadulni ti le.
- Hova visze| ma? - Kérdeáe Gerda a
csók után.
- A Hold megfelel? Vagy esetleg a tenger-
partot élveznéd jobban? - Fe|e|te A|ex.
Gerda elmosolyodott. Majd elindultak egy-
mást átÖle|ve a Dunaparton. Me|lettük a
folyi csöndesen hömpÖlygÖtt, visszaverve
az ezernyi |ámpa íényét. GyönyÖrű este
volt.
. Tessék.
- Szia, Melani! Arthur vagyok.
- Szia, mégis mi vett rá téged, hogy i|yen
későn fe|hívj? - Kérdezte Me|ani.
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-  Ha |át tad vo|na amit  én., . !
- Mégis mit |áttá| ?
. Mondjuk Gerdát és a te 'drága,,
.tiIeXodat csóko|ózni.
. Ho|? Mikor?? - Kérdezte |lle|ani
!ílegesen'
- Ma esteÍe|é a Dunaparton.
. Bizonyára azért mondod, hogy
szétszedj minket.
- Nem kell h!nned nekem. Csak
gondo|tam, érdeke| '  Na sz ia!
- Szia.
Amint |etette a te|csit, jutott eszébe
Arthurnak, hogy eá a kis tltkot csakis
Evelin mondhatta e|. Ó az, akive|
íúe|ani minden titkát megosztja. De
honnan i ': l lotta Gerda? Honnan...
lle|ani tjres tekintette| nézett maga
llé. Ez a l iírteljesen tÖnkretette. Hát
::;] Váo. Vesztett. Ezze| a nove| egy-
.]7üruen nem tud hogyan kiszúrni. Pe-
liq úgy szeretett volna. Na nem baj,
.,tég húzom egy kicsit a do|gokat -
qondo|ta. - Ta|án kicsit még sikerü| ... '
Üe honnan tudta meg Arthur a tit-
komat.,.- tűnődött tovább. - Bizonyára
Gerdátó|, hiszen neki az érdeke egye-
dijl, hogy szétszedjen engem A|ex-
:::el. Gerda viszont csak Evelintol
.dhatja, hiszen más nem is tudta ed-
tg rajta kívü|. Na szép..' - gondo|ta

.' lf iani, aztán bekapcso|ta a tévét' .
i, ' i-.b, ha most inkább nem gondo|ck

.. enimire és senkire...
". napok nem te|tek fe|hót|enü|. Me|ani
ern vo|t haj|andó szóba á||ni velem.

', ' i:kor még nem tudtam, miért. Csak
..zt tudtam, hogy ördögi körben vannak
.r;oX-SZ € l. Ha otthagyja A|exet, akkor
.'tá |ehet Arthur.. yiszont akkor Gerdáé
:sz A| €x. Ugyanígy vo|t ezze| Alex.
]c otthe ',yja Me|anit' övé |esz Gerda,
:zont Me|ani Arthuré |esz. Ez a szitu
.: hétig vo|t Így, mert azután a kör
.cldidott. Tortént ugyanis, hogy Ger-

'.a egyik nap megismerkedett egy fiÚ-
la|, és kozö|le A|ex-szel' nem |esz to.

vább a szeretője. A|ex kiboru|t. Fogyott
már jo pár ki|ót, mikor Me|ani egy nap |eÜlt
ve|e beszé|getni.
- Figye|j' Alex, beszélnt]nk ke||. - A|ex ép-
pen Me|ani r'nacskáját simogatta'
- |gen, azl tényieg ke||ene.
. Ez így nem mehet tovább, tudom, hogy
jártatok Gerdával - kezdett be|e, és
kÖnnyebben ment, mint gondo|ta Vo|na' -

Az1 is tudom, hogy amiatt vagy ki, mert
neki most van barátja és otthagyott.
- Hát igen, de te ezt honnan tudod?
- Tudom és kész - válaszo|ta Me|ani
ellentmondást nem t[irő hangon' - Ez most
nem tudom, hogy hogyan fog esni ,  de én
is e|hagy|ak, Bár mi sohasem voltunk igazi
pár. En nem játszom tovább ezt a kis
színjátékot. Elég' Mást szeretek. - A|ex
elgondoikodott egy percre, hogy vajon
elmondja-e, amit tud, de nem akarta bajba
keverni Evelint. Hal|gatott, csak bó|intott
egyet.
- Azért a barátom maradsz még, Me|ani?.
Kérdezte AIex.
- Annyira imádIak| - Mondta megkönnyeb-
bü|ten Melani. Majd szorosan megÖ|e|ték
egymást, mint két igazán jó barát' Hát
igen, most már azok vo|tak.
Elte|t két hét szakításuk óta, mikor unottan
bámu|tam a tévét otthon. De egyszer csak
kopogtak.
- Szia, A|ex! Ezer éve nem to|tad ide a ké-
ped! -  Mondtam neki .
- Hát igen. Bocsi érte, Evr. . vá|aszolta. -
Van időd rám?
- Ta|án túl sok is'
- Gondoiom, tudod, hogy Me|ani és én
szakítottunk? - Kérdeáe miközben vette le
a kabátját
- |nkább azt mondanám, abbahagy4átok a
szenvedést. - Aztán megbántam amit
mondtam - Bccsi.
- Á, semmi gond. lgazán jó barátok let-
tünk.
- És Gercja?
- Nem, annak is vége. - Hátradoltem ked-
venc fotelomban, ő pedig Ve|em szernben
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|eü|t az ágyamra' - Csak addig kel-
|ettem neki, míg idegesitette ve|e
Melanit.
- Hát igen, én ezt sejtettem.
- A fenébe, hogy én mindig rosszu|
vá|asztok.... . Ekkor va|ami isteni
kisértést érezve odaÜltem me||é, és
megsimogattam a buksiját. Majd oda-
húzott egészen kÖzel magához. De
most nem fogok! . Mondta, aáán meg.
csókolt. Bennem hirte|en ezer meg
ezer gondolat kelt életre.... Nem
tudtarn, hogy mit kezdjek ezzel az
egésszel, a |egjobb barátorn, és még-
is, ahogy hozzámér1, azok a puha aj-
kai, az, hogy vele mindig olyan jó|
éreáem magam..' Hogy nem vettem
észre' i||etve vettük észre , hogy ez
több, mint barátság... Láthatatlanu|
hul|t ránk a szere|em, és akkor, mikor
mi azt egyá|ta|án nem vártuk..'- Mégis
csodá|atos érzés volt az Öle|ésében
lenni .

- Na most kikaparod a szemem' vagy
pofon vágsz? . Kérdezte.
- Pssszt! Ne rontsd el! - Majd visszacso-
koitam, és o úgy magához szoritott, hogy
már-már nem kaptam |evegÓt...
Másnap megbeszé|tem A|ex-sze|, hogy
meglátogatom Me|anit' mert már egy ho-
napja nem beszé|tem ve|e, és ó se velem.
Nem is tudtam, mi Van vele, és Alex sem
tudott semmit róla.
. Tessék.
. Szia, Me|ani! Bejöhetek? - Kérdeáem.
- Gyere - vá|aszo|ta Me|ani közömbösen'
A szemei kisírtak voltak, haja bozontos
vo|t, egyszerűen szörnyen nézett ki. Hát -

gondoltam -, jókor jöttem, be|e a sűrűjébe.
- NekÜnk feltét|en beszé|nÚnk kel|, miéft
nem szó|sz hozzám már egy hónapja?
Annyira szeretném tudni az okát. Beavat-
ná|? - Kíváncsivo|tam, hogy mi |esz a
reakciója. most Vagy e|küld a Íenébe, vagy
kiönti a szívét. lsmertem már.
. Elegem van' mindenből, és mindenki-
bó|!|- Majd a vál|amra hajtotta a Íejét és
e|kezdett sírni. Megtörtem a jeget - gon-
doltam.
- Jaj, kér|ek, ne sírj , ennyire nem lehet
nagy a baj! - Próbá|tam vigaszta|ni, és
örü|tem neki, hogy pont most jottem'
amikor szüksége vo|t rám.
- olyan szemét a|ak az az Arthur! | És én
egész ido a|att hittem neki, ez a legször-
nyűbb!! . Zokogta.
- De ugye nem csiná|t veled semmit? Mert
akkor kikaparom a szemét|!
- Csak azért ke||ettem neki, mert Íogadott
Robiva|' hogy fó| tud.e szedni engem... De
nem csiná|t semmi o|yat, csak rossz, hogy
miatta ment tcinkre a kapcsr:latom Alex-
sze l .
- De hiszen nem is ment tonkre' igazán )o
barátok iettetek.
- Ná|ad jobb barátom úgyse |esz soha!
Ta|án még rendbe tud jÖnni a do|og A|ex-
sze|, szerinted? - Hát itt kissé megál|t a
szíwerésem, o|yan szörnyű vo|t eá
e lmondani  nek i . . .
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- Hát akartam már mondani.'. MegÍogadtam akkor viszont, hogy tÖbbet
- Hogy?? . Kérdezte izgatottan a nem árulok el semmiféle titkot. Bo|dog
könnyei kÖzött, vo|tam. hogy mindkettonk é|ete kezdett
- Hát én és A|ex, szóval mi egy pár rendbe jönni, és gondoltam rá, hogy Me|a-
vagyunk. Nagyon szeretem. ninak szeretni ke||ene egy normá|is, ked-
- Hát ez nem |ehet igaz. mondta o|yan ves a|akot. Ezen gondo|kodtam egész ha-
hangsú||yal, ami egyszerre vo|t dühös zafe|e, mikor a buszon összeakadtam
és e|képedt. . Hiába ez az én Íormám. Gerdáva|.
Hát végül is. Nem várhat rám trÖkké. - Szia. Evelin! - mondta'
Há|ás mosolyt kÜ|dtem íe|é. Nagy ter- - Szia Gerda.
het vett |e a vállamró|. De aztán rakott - 

ryogy s mint vagy?
is rá egy másikat, mert ahogy e|kezd. - Elek
tünk beszélgetni, szóba kerü|t sajnos - AZ nem sok. Nem tudsz va|ami Újat A|ex.
az én kis bak|övésem. ről és Me|aniról?
- Tényleg' Evi, nem azért, hogy most
elkezdjek vitatkozni, de nagyon
rosszu| esett nekem, hogy te e|áru|tad
a titkomat. - Bűnbánóan ránéz{em,
nem tudtam, mit mondani erre.
- Ki vele, kinek mondtad e|? - Kérdezte
számonkéróen tólem.
- Hát én csak egy embernek, a |ehető
legrosszabbnak...
- Gerda?
- Nem, Alex.
. A|ex??? De miért, miért pont neki?
- Kiszedte be|ó|em, vé|et|enü| e|szól-
tam magam' aáán addig kérdezett....
- Hát mondjuk jobb, mintha Gerdának
mondod el. De honnan tudta meo
Gerda?
- Nem tudom.
- Én aá még tudom, hogy Gerda
mondta e| Arthurnak. De Arthur va|ó-
szinű|eg nem tudja, hogy Gerda hon-
nan ludja.
- Hát igen, eá csak Gerda tudja' Ha-
csak nem kihallgatott minket.
-Hm?
- Mikor A|ex Íaggatott, lehet, hogy
megha||otta'..' Mert A|ex kétlem, hogy
elmondta vo|na neki, csak úgy önszán.
tábi|... - Mindketten e|kezdtünk gon.
dolkodni, hogy vajon így történt-e.
. Valószínű|eg - mondta végü| Melani.
EIbeszélgettÜnk még egy pár órát,
megint olyan vo|t minden mint aze|őtt.

|tt jott el a bosszú ideje - gondo|tam. -
Most jó| átvágom.
- Még mindig szenvednek együtt?
- Nem' képzeld e|, A|ex a héten hagyta el,
valami |ány miatt, akit nagyon szeret, Va-
jon ki lehet az? - Mondtam, mert tudtam,
hogy ő nem tudja, hogy én tudom, hogy ok
együtt vo|tak, pedig tudtam' Melani min-
dent eimondott' Most jó kis bosszút á||ok
rajta.. , .
lnnentől kezdve a társalgás más témákrói
folyt, de egy biztos, hogy rettentoen unal-
mas volt, alig vártam, hogy hazaérjek.
A haditerv megvalósu|ni |átszott' mive|
Gerda otthagyta a paliját már másnap,
ahogy azt kinyomoáam, aá víszont nem
sikerÜ|t megtudni, hogy ki vo|t az a srác,
egyedü| azt tudtam meg' hogy va|ami Nor.
bi. Egybo|Íe|hívtam Me|anit, hogy tájé-
koztassam.
- Hal ló!
- Szia, Melanil Evi, vagyok.
- Szia, Evelini Hogy s mint?
- Köszi, egy rakat új hírem van! - llondtarn
neki jókedvűen.
. Na' kivele! - Mondta könnyedén.
. Képze|d, átráAam Gerdát| De még hogyl
. Na mesélj!
- Azt mondtam neki, hogy Alex elhagyott
téged valamícsaj miatt' és erre e|hagyta
az aktuá|is bará!át'
- Hát ez marha jó!!! De miért hagyta vajon
el, miért kel| neki még mindig A|ex?
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- tat erre is tudom a vá|asá!
- Ne csigázz!
- Mer1 ő ugyanis tudott a Íogadásro|,
es azt |ega|ább az orrod alá dorgtl.
.eti. hogy egy kis csa|ó miatt hagytad
: o meg ve|e Van. Meg amÚgy is . . .
. ' iast is sejtek én... De arra nincs bi.
ronyíték.

Ertelek. Ezt nagyon jó| kiagya|tad.'.
\lald jól meg|epödik, mikor |át majd
: leket édes kettesben|
- Hát' igen. Megérdeme|te. Téma.
'altás. Képze|d e|, szereáem neked
egy igazi lovagot!l

oóóó. Hát te aáán nem hagysz
engern unatkozni - nevetett.
- De nem ám! Norbinak hívják, a
^etvégén e|megyünk négyesben mo-
zlba meg kávézni meg ilyenek, na'
lrlyen öt|et?

iat' j i - kimondta a varázsszót. .
3cndoltam, ez a pasi biáosan tetszeni
'cg neki .
: hét Végére én már idegesebb
' Jltam, mint ó. Annyira törtem magam,

hogy minden összejöjjön. CsÜtörtökön
Gerda meg|átott minket' Csak nézett,
nézett. Meg akart ö|ni a szeméve|, mi
pedig A|ex-szel fé| órát röhögtünk rajta.
A szombat esténk rém jó| sikerült, Norbi
és MeIani eIso |átásra szimpatikusak
|ettek egymásnak. A fi|m után elmentünk
egy kávézóba, aho| a legnagyobb meg.
döbbenésünkre Arthurt és Gerdát együtt
ta|á|tuk.
- He||o, hát ti? - Kérdezte Me|ani.
- Mi csak úgy vagyunk - fele|te Gerda.
. EgyÜtt, egy ilyen rcmantikus he|yen..'-
jegyeaem meg.
. Miért, taián nem |ehet? . Kérdezte Arthur
- De, dehogyisnem - vá|aszo|tam.
- Nem gondo|tam, vo|na, hogy ismét
összefutunk - mondta Gerda Norbinak.
. Hát én sem - Íelelte Norbi'
- Talán ismeritek egymást? - Kérdezte
Melani. Hangjában vo|t némi aggoda|om'
- Hát persze, a vo|t barátom.'. - fele|te
Gerda.
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Jel ige: Luhupka

Megint

Le|kem orjöng, ha |át.
Gátakon keresáül szökne hozzád.
Mohón gyű|ne köréd'
inná sugaraid.
Sírva fakaszt létem határa.

Ha

Ha cselló |eszel'
megértheted végre,
hogy húrjaidon értó kéz
sik|athat vonóval tiszta hangot,
bármi|y szép is, a vonó
kezemben idegen.
M i a f a saka r c súdoboz ?
M i ahúr sake c se snyak?
Amimegfogható, mit ér?
S mi a da||am, a rezgés,
csendÜ|és, búgás?
Hal|gatni nem elég.
Ha cse|ló leszel, ta|án megértheted,
mi|yen a szomjóság, ha o|thatat|an:
te|jességed távoIi, távoIságod te|jes.

Egyszerűen

Egy nó törekvései:
Tanitvány, szerető s anya,
Legyeneháromanó '
Gyermekként
Tanító okítja, szÜ|o neve|i,
lgy Íormá|ódik belő|e anya.
Amit szelleme, lelke kapot, s amit
Teste adott, abbó|teremt emberi lénvt
(nevel új anyát vagy férfit)'
Szeretőkónt szerepeít újra éli:
A|akítja őt a fédi,
Akit anyaként vigyáz.

Kti|ön

Nem ÍájIaIhatom fájdaImadat,
hisz |e|kemen kívü| esel'
Nem ríkathat a te bánatod,
éae|meid nem érnek e|.
Ha szán|ak, képze|t másodat
sajnálom, ami belőlem fakad;
a te búdon sírva sajnálom magamat.
Ha kiet|en utcában e|fásu|t
haj|éktaIant |átok' eIszomorodom:
én is lehetnék árva, ü|hetnék hideg
padon.
A vi|ágot magunk érdekein,
vágyain keresztü| érezzúk,
külön.kü|ön.
Közös va|óság nem |étezik.

Hétvégi blöff

dorombolj,
imádd az ember szagát,
furakodj tincseim közé,
szuszogj csiklandós nyakamba,
táncoij,
imádd az eget és a foldet'
őrjöngj a békéért, és adj fényt
sírj,
ha ke||' s ujjongj, ha párzo ga|ambokat
|átsz; az ereszi szere|em is jo,
ne hidd, hogy csak a te lelkedbe
nem fér be|e az egész vi|ág.
nyargalj,
vágtass keresztüla lét határain,
higgy többet, akarj jobban'
burjánzó gondo|at vagy te magad,
a magány tűrése mego|dana mindent
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Normális?l

Az normá|is.e,
ha kibuggyan e|médbő| az indu|at, orjöngsz,
ha igazságta|anság ér, ha becsapnak' ha csa|ódsz?!
Az normá|is-e.
ha fonsz, fu||adsz a vágytó|, ha képte|en vagy
higgadtan szeretni?!
Az normá|is-e'
ha ölelnéd, fa|nád a vi|ágot, imádva
porcikáit?!
Az normá|is-e,
ha börtönben ézed magad: hogy egyet|en sorsod
elő| nem menekülhetsz?|
Az normá|is-e.
ha fojt a halál tudata: hogy utad a semmibe vezet?!...
..vagy tébo|yultak lennénk mind?!

Szerettem

Szerettem. S gyermeki |étemben megfogant
az ismeret|en; Testern most e||enségem.
A titok súlyos, az éme|ygés undor.
Az ádatlan vak teher.n 4  q !  i q l r q t  I  Y q n  t g f  f  9 t  -  t

Most steri| szobában átkozom testem, s várom .
hogy a fehér hóhér véget vessen
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Szűcs oresztész

Perverzek . Csintalan öregek

Konnyed napsugár esett a be|ekvározott palacsintára, antit Gabika - az eladó|ány -
kent meg gondos odafigye|éssel. Szerette a munkáját, szerette az embereket'
Szeretett enni is, de ezt sosem va||otta be magának. KÖvérkés, íolyton mosolygó
arca volt... szűzies a végte|enségig. Nyugodtan mozgott, hiszen az itt e|to|tttt két év
a|att szerzett némi rutint a pa|acsinták szakszerű Íelszo|gá|ásában. Mesterien kente
az ízeket a tésztára - szívét, |ényét és egyetemes aggódását is be|esűrítve a
mázba.
.'Foldreszá||tangya|vagyok...' ' - gondo|ta minden alkalommal' mikor átnyújtotta a
tálcákat a megrendelt pa|acsintákka|. Ktzben végig ott játszadozott arcán az a
me|eg, pufók kis mosoly. Igen felizgatta. hogy eá sokan rendkÍvÜl idegesítónek és
visszataszítónak ta|álják. Erre aáán fÜ|ig sza|adt a szája' és arra gondo|t, hogy
mennyire is imádja eá a soksoksok embert. Be|ekvározná mind, hogy aztán
gondosan |enya|ogassa róluk a szirupot és ..'
l. k|iensek mikor meg|átták kivi||anó fogsorát (mÚ?), undort festve arcukra
menekü|tek e|íogyasztani pa|acsintájukat. Ettő| Gabika odáig volt.' ' Ha tudnátok, mit esáek...' ' - nevetett magában és i|yenkor mindig a mennyezetet
bámulta egy bizonyos ponton' aho| a fa erezete furcsán tsszesűrűsödött. Bizsergést
ézett a lába között. Mosolygott' Szerette a munkáját, szerette az embereket.
(. "vajh...uno...mármint a szoba a keresztben'..vagyi,..nagyi?)
Atmosódott e|otte az egész vi|ág' Íel nem foghatta, mi torténik. A következó
pi||anatban ott á|lt a pa|acsintázó ajtajában. Férfi vo|t. Vonásait tekintve markáns
fiata|ember. Vajszínű öltÖnyt viselt, fekete haja rtvid voÍt és a zselétő| lucskos.
|zzadtság öntötte e|egész |ényét, az ágyéka'.. ordítva csuklott össze. A kel|emes
bizsergésnek nyoma veszett, helyét a keservesen |üktető íájda|om vette át.
Beleszédült ebbe a hirte|en vá|tozásba és odakapott, mintha Így enyhÍthetné fájo
nemi szervének zsigerig hatoló gyötre|meit. Be|emarkolt sebébe. Amire számított'
az nem vo|t ott. Vért pumpáló űr tátongoit he|yén' amitő| már Ü|epe is nedvében
úszott.
,,Tejézusúristen...'. - nyogte és e|kapta onnan a kezét' -.'ez itt most...' '
Be|.iebb |épett az ajtóbó|. Az haIkan becsukódott mögötte. Varázs|atos csend
te|epedett a he|yiségre. Ktrbenézett. Embereket látott, akik nem tcirődtex
érkezéséve|... még |átványával sem' Fények, mozgás' Elet Üvtltött fe|é
mindenhonnan. de mintha mindet csak szeme sarkábó| látta volna. Maoát kereste a
pu|t mÖgött, de csak egy középkorÚ sovány, szóke not |átott és...' 'Miafene....mit keresek én? Nincs bajom éppen.'' e|ég..' |evágták a'..' '
Amennyire azt tehette, sietve indult az erne|etre vezető lépcsó irányába. KÖzben
zilá|va szedte a |evegot és kezéve| azarcához kapkodott' El|epte szemét a konny
és az izzadtság. Homá|yos volt a vi|ág számára e nedvek ne|kÜ| is, Úgyhogy
|etörü|te kézfejével a szemhéjait. Kicsit szétkente az arcán a vért, de ezt atigna
|áthatta... és a fájda|om rossz do|og.
|gen meg|epte, hogy a |épcson csak Úgy suhan felfe|é, mintha |ejtin csúszna va|ami
egészen más körü|mények közott. Ugyanakkor áju|ás környékezie, de tudta. ha e|éri
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aZ eme|eti WC{ és annak |ehúzó zsinór1át, akkor megmenekül azok e|ö|, akik ezt
tették ve|e. Akik levágták.
odaftnn a plafonon a ho|d moso|ygott le rá, mint serpenyóben ülo palacsinta. Szép
festmény volt, ezt rögton eldÖntötte . ho|ott kisebb baját is nagyobbnak érezte, de
. .mintha látta volna már. Az emberre| történnek íurcsa do|gok. E mondatot mintegy
me|lékesen vetette oda az eme|eten étkező fiatal párnak. Azok ugyan ránéztek, de
nem szó|tak, és ami a legfurcsább: a megbotránkozás |egkisebb je|et sem mutatták.
A sebesÜ|t (Alvin?)íiata|ember ezt nagyon nem tartotta helyesnek. De hirtelen eltűnt
a fájda|ma. Sebe még mindig ontotta vérét és ez aggasztotta is, de a fájda|om... azt
e|fújta va|ami mesebe|i fe|hő.
.Vagymittudoménmi.'. '. . suttogta a íérÍi és igen nehezen, de e|moso|yodott' Kezdett
magára ismerni- A|vinnak híVták, mifé|e Gabika?''Aivinnak hivnak, mifé|e Gabika??||?|?,,- horkant fe| és a WC ajtaja e|é |épett. A|lt
egy pil lanatig és úgy éreáe, dudorászni támad kedve, de hangjának ..
t 'szép ez a Mo ..'zart . ' 'elég az hozzá ...káim '..)
Fuvolahangon futyÜ|t. Több szó|amban, vonósokka|. Egy egész komo|yzenei
virtuózcsapat te|jesítményét ledalo|ta' míg be|épett a helyiségbe. A vi||any diszkrét
fénnye| árasztotta el a piciny iIlemhe|yet. A WC kagy|ója e|é ál|t és nyú|t volna a
zsinórért, de a semmibő| te|t testével e|őtörő újabb fájda|omhu|lám a falhoz csapta,
Hogyisfe|ejtettemel'.. vérzik' mert |evágták-.,. . nyüszítette, s e|torzult arccaI

csÚszott |ejjebb. Megte|t minden nedvve|, amit ember produkálni képes' Taknya-
nyá|a összefoIyt.
. 'Prüszkri|ni kéne, ' ' ' - jutott eszébe, de az orra o|yan je|entékte|en szerep|o vo|t,
hogy inkább kiharapott egy darabot az ajkábo|' Mondani szerette vo|na még, hogy
akkor most gyerünk, de torkán Íriss vér csorgott |e és ez megakadá|yozott minden
hangképzési próbá|kozást' MindÖssze hörÖgni tudott és ba| kezéve| a |ehúzó fe|é
nyú!t, de mivel könnyeitő| nem |átott - csak a vakvi|ágba hadonászott' Szemét
csipte a zse|éje, mely kék erekben fo|ydogá|t le hom|okán...
lMindez már o|yan firrcsa vo|t, hogy A|vin Íe|ébredt.

lúint minden regge|. Agya fe|do|gozta a szeme á|ta| |átott első képek minden'eszIetét.

A szobája. ÖmódÚ bútorok, a tükör, a |emezjátszó' szonyegek, a kereszt a fa|on'
unokáinak fényképei, tapéta, takaró' .
Cldalt fordult, hogy megnézze orá1át. Fájda|om nyila||t az a|da|ába, Felszisszent
vo|na' de Íogsora az aszta|on ázott egy pohárkában. tsszecsukidó á||kapcsai
megmaradt ket fogát ínyébe vájták. Már megint. Két éve nem tudja megszokni azt
az átkozott műfogsortl ! |
A direkt e cé|ra kikészített tá|kába kevéske vért kopött, majd szájába i||esáette
orotézisét.
,Remek...'. - gondo|ta, majd sietősen kiugrott az ágyábi|. Erre vo|t oka
iermeszetesen, mégpedig az, hogy unokáit várta ebédre és még előtte le kel|ett
szaladnia a kisközértbe teiért,' 'Van 

még |ekvár?,'. kérdáte magától szórakozottan' ..Janika - egyem meg a szivét. csak ízesen szereti a palacsintát.' , '
Megnézte magát a tükörben' Ezsike' hatvannyo|c éves öregasszony''Micsoda 

á|om| . . .micsoda á|om.. . . .

/itO
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Sziics oresztész

Szabadvers E-4

im kelletlen,

megérkeztem s kedvem?

Lehetetlen.

Elhagytam a helyet,

ézem megkaptam

minden kegyet:

rni egy embernek

egy életben juthat.

EInyú|hat minden

kísértés,

hogy e|égtéte|t

érezzekaz

apró sértések nyomán.

Megbántott kÖzÖny,

lefedem - s feledem
(kitudja mióta)

mit jelent nevem.

s mi hozzá szerepem.

Bohócok

Majmok, cirkusz

kikészít;

erkoIcsiség

csúfra díszít.

nem törődÖm, zsortÖlődom

e he|yre mitaszít,
gyű|ö|etre mi szít.

feszít, hogy

nincs ma mit

mondanom.

da|om tanít, okít

e||entmondásra

buzdít.

vonakodom, de

kimondom:

kezembe acé|t

adjatok. a cél:
pusztuljatok

... nyomorult bohicoK.
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Stí|usgyakorlat

Budapest íalába hiába vésetett,
hogy utcáin igazság táncra kél;
ez hogy lehet! - ez megtÖrténhetett!
Ki mondta eredben század é|?!

ocsmány tüdejéból köpeti ki magát
az emberi közöny tozszülöttje'
hóköl minden miézia szagát'
én vagyok.Érut- e lény szülóje.

S fentró| zölde||ve tűz a nap elébe,
meghunyászkodik az ebadta dög!
Meddo pillantást nyújték fe|éje'
beléje e szent fö|d rengve döngl

Vize e ta|ajnak forrva éri ta|pam'
szitkom és arcom sápadá belé.
Egy kongszó fö|dig- rombo|ja fa|am:-
Üti kezem rozsda, Abe|é.

Minden el|enem lép szövetségre végül!
A harang . mi szó|t - szívemnek vészje|,
a közony szömye csak kie|égü|,
tán többet émék józan ésszel.,.

Két frontja e harcnak veti fejem széjjel!
Barázdát húsomba véső e|em.
Hangszer mivo|tom játszik a kéjjel;
ez éjje|: bÚgó, vad szere|em.

Pok|ok á|ma vo|t ez, hiszen ha|ott a remény|
S mi haszna mindnek - mi történik?!
Eltűmi mindeá szolgá|ó erény,
számban szitkok vére örvény|ik'

Szavaim tarta|mát képekbe önteni,
Bárki |égy is ...- hasáa|an próbálod.
Még próbá|tam én is fe|Ö|teni
IeIkedbo| fakasztott á|arcod.

Fe|ke|lettem.e szörnyÚ dühét az égnek?
Célpontomnak felnyiIall zsigere?
Mit tarthatnék a csúnyában szépnek?
Kérlek mondd: Istenben hisze|-e?!



Ujjaid

Az egyszerűség gyönyorködtet'
ezért szereted tán magad.
Csodá|at,
ht1ségteIen
ontudat
Ragad, tapad szemed
Önnön va|ódra.
Hirte|en jön' épp kapóra
nyá|ad.
Nyeled - mint szerelmed
csókját. mi szárad
testeden.
Pólyát Vonsz me||eidre;
éden.finom bor ujjaid
begyén.
Undorít a szór;
erény pusztítása.
Felnyögsz aurádtó|,
izgati szagáti|,
ekte|en szög benne
nyelvem ék hegye.

Pap és Atti|a

Konnyen látom
a |áthatáron:
az öreg papot
ingatag |ábon.
Furcsa kánon
szólfe|Őte,
s mint ki halljal -
feltetore,
A szemem!
Felhóbe réveteg,
meredek mint
ki fénybeteg.
Fosz|ik a lég,
s gyönyörű kék;
de üres ...
.'se kórus, se harang ,'

Szomorú ízze|
tÓlt e| a harag.

Néma Fajta

Nem értheted ...mint senki sem;
Asszonyom miért szÜlte gyermekem'
Mert vesztes fattyÚja nem kü|önb
- Ná|am, apjáná|.
Kü|onleges, néma fajta
nehéz kiigazodni rajta.
Epphogy tudatára ébredt,
árnyékáva| elém |épett.
Szemébő| keserű gyűlö|et áradt;
elóbb szóva|, majd késsel támadt.
Vérbefagyva elterültem
kérdésére nem fe|e|tem.
Nem is tehettem,
hiszen magam sem értettem ...
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Jel ige:PiPe

A Hangyászsün

és a Hangyakirálynő

A Hangyászsün korgó gyomorra|

zamatos hangyakirá|ynoról á| modik;

Erdő mé|yén kóvá|yogva óriás

hangyabolyra lel.

Eszét vesztve esik neki, túrjaI

Hangyakatonákat habzso|,

megfeledkezve az igazi célri|.

Keserű kitint ropogtatva telítodik gyomra,

majd e|nehezedve esik Össze.

s fé|holtan a hangyaboly e|ott hever...

pedig a királyno közel vo|t már, egészen

köze|!

S íme a tanu|ság: Nem a mennyiség, hanem a minőség

FelépÜ| hangyászsÜn barátunk,

tanu|va mohóság szÜ|te károkból újeróvel indu| vadászatra
- i, az az ízletes, laktati kirá|ynő| -

nem gondo| másra, s útjába kerÜ|ő ízelt|ábúakat mind agyontapossa.

S Íájdalom, egyre gyengü| hosünk, éhhalá|ti| csuk|ik össze...

pedig apró nassnak megfe|elo vo|t útjában e|ég!

A tanu|ság: Aki a kicsit nem becsÜ|i...

S lám, nehéz e|ta|á|ni a helyes mértéket.

Egy bö|csen hibásnak íté|t vég|etet ne másik vég|ette| akarj oldani:

|ehet, hogy annak hibájára eszmélni már nem lesz alkalom!



\il. TÁl/sa MÜ\l(sz$|F$zTML /íí



!t TAl/sz| mŰ!(Szol É(SzT|\lL

Béres Miklós:

Történet

Valaho| Budapesten Van ez a tér. o|yanÍajta tér, amit az ember, ha csak egyszer |át

is, megjegyzi egész é|etére. Hatalmas fák, keskeny utak, csodaszép. A tér kozepen

á||ó szobor a|att egy íérfi ü|t, egymagában. A környékbeliek már rnegszokták, hogy

ott ü|, megszokták furcsa tartását, ahogy a betontalapzatnak veti a hátát. Minden

éjje| itt aludt és rninden reggel hazament, hogy este újra kijöhessen. Harminc kÓrül

vo|t, borostás' mosdat|an. E|őÍordult, hogy valaki pénzt is dobott neki, pedig nem

volt koldus. Alkoholista volt.

Mindig ugyanoda ü|t, kezében az otthonról hozott vodkásÜveggel. Nem tudom,

em|ékezett-e másra a világbó|, mint erre a füves terÜletre. Lehet' hogy ó sem tudta.

Talán azt sem tudta. részeg-e o|yankor, mikor megfogadja, hogy abbahagyja az

ivást. Pedig mindennap megfogadta. És mindennap újabb üres üVeget ta|ált a

szobor me|lett. ..Gyenge vagyok' - mondta magának regge|ente és e|indu|t haza.

Négy egymást követő pad me||ett vitte az útja' o|yan mélyen bevésodött már

agyába az uto|só padon o|vasó két oreg képe, hogy azonnal észrevette a vá|tozást.

Csak az egyikÜk volt ott, újságja a térdére hajtogatva, ka|ap1át fogta a kezében,

meredten bámu|t maga elé és kcinnyezett. A íérfi |eÜ|t mellé, Nem volt mit

mondania, nem is gondolkodott, mit mondhatna.
.'KÜlÖnös, aá hiszem, még a nevét sem tudtam'' - mondta az öreg. Majd egy órás

ha||gatás után felá||t, és e|ment' mint ahogy azt tette az elmú|t tizenot évben. A féríi

pedig hazament, ahogy máskor is.

A következo regge| is a szobor mel|ett ébredt. E|indu|t mindennapos útjára, s az

öreg megint ott ü|t. A férfi most is mel|éte|epedett. '.Asszongyahogy.'.' ' - mondta az

öreg, |eginkább magának és olvasni kezdte a híreket. Egy óra mú|va felá||t, kissé

nehezére esett, de kinyögÓtt egy ha|k ,'akkor ho|nap ugyanitt',-et, most már új

társának és otthagyta. igy te|tek a napok és mindketten bo|dogok vo|tak. Más volt,

mint eddig, de jó. Nem beszé|tek, csak olvastak' A férfi egy idő után már egyenesen

otthonról jött regge|. Egyre jobban é|vezte az öreg társaságát. És a napi egy óra

után mindig é|vezettel ha|Igatta: .'akkor ho|nap ugyanitt'.. Te|jesen abbahagyta az

h6
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ivást. Regge| kia|udtan, tisztán jött ki a térre, a|ig várta a hát órát. Már munkát is

ta|á|t. Szinte észre sem vette és rendbejött az élete. Soha többé nem kel|ett aá

mondania: ',gyenge vagyok'.' Se magának, se másnak.

Atti| kezdve más ember volt. É|ete érte|mévé vált néma csendben eltÖlteni egy órát

az öreggel, és bo|doggá tenni ót. Társaságot je|enteni neki magányában. Hosszú

idő telt e| így. A járóke|ók már rég nem em|ékeztek arra a .'Észeg fickóra'', akit

mindennap |áttak a szobornál. l is egyre kevesebbet gondolt arra az időszakára.

Fó|eg akkor, ha itt kint ü|t. Egész életét köszönhette az öregnek.

Egyik reggel, hét órakor a férfi már itt volt a parkban' Kinyitotta az újságot és várt.

De hiába, aznap egyedül maradt. Próbálta kitalá|ni, ma miért nem jön el az öreg, de

hosszú, ke||emet|en töprengés után ráébredt, nem látja többé. Szemei vÖrÖsre

duzzadtak a hirte|en sírógörcstől. '.Nem |ehet... még nem'' nyöszörgött. ..még... még

csak most..'., Nem fejeáe be. Minden szó sértette a fülét. Úgy éreáe, megha|, ha

nem ihat. Vodkát vett, eróset, és a szobor mel|é ü|ve fe|hajtotta. Egyszerre. Az

üveget jó messzire elhajította. E|vesáette az egyensú|yát, Nekiesett a szobornak. A

kő felhasitotta a bórét' De nem fájt neki, nem ez Íájt' ordítani akart, hosszan és

hangosan, hogy az egész vi|ág érezze a kínját.' de csak egy elcsuk|ó nyüszítés

hagyta el a torkát. Térdre boru|t,

és két kezével megtámaszkodva

olyan hangot adott, mint aki

nagyon jíízíjen nevet, vagy

nagyon keservesen sir. De csak

ök|endezett. A|koho|, vér,
gyomorsav egyszene folyt

sárgán a szájábó|, hogy kerek,

fényes tócsává álljon össze a
friben. Felá||t. rohanni támadt

kedve. Elfutni a vi|ág végére és

vissza. Az ötödik lépés után

esett össze. Végleg.
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