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Jelige: eX

Jeges kezed hevíti testem

ásta mély gödörbe estem

benn megkapaszkodtam beléd

ölöm érzelmem csíráját.

{. {' a'

osszemosódik árnyékunk'
állunk

egymas telke mögé bújva'
újra

vágyom hol-napod t.rikrébe
nézve

látni a hajnait széttépni
régi

alkonyában önmagara
várva

éjjelének keserveit.

Szim m etrikus szab á|y talan s á g

SZERETLEK
szeretni
szolgádul szegódni
szeretném szerelmed szellő-szárnyalását
szótlanul szemlélni
szakadatlan szabadságod
szadista szerelem-szerepem szaggatJ a szerte-sze!

szöm1'iin szenvedő szívem szebbik szegletének

szertelen szenvedéiye színes szűzi szexua1itást szlil

számítok sziraz szájarn szomját szegő

sziporkázó szellemes szavakat szövő

szádból sávargó szorító szereteted szánalmára

szegezd szemembe
szertefoszló szürke szerelem.sziván'ányt szaggato

szomoru szótlanságod
szeszólyes szenrélyenrliez szóló számonkérését

szirrte szentiil sze1Íd szerény'séged
szolicl sztikséglete szülte szikrázó szereielll]11eI

SZERESS
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Jelige: ,,EGYSZER voLT EGY BARÁTSÁG..."

. L.'l9k a szobámban, kint ragyog a Nap. Gyönyörű, igazi tavasá nap van, az első eb-
ben az évberrr. Az em\erek talan még fei sem eszrrréltek sötét téli álmukból, pedig mindjrín
:,.c. 

.P:k ar szikrázóan fénylő. évszaknak ís. Az idti rohan, kegyetlen órtiltként, nem hág)ja
elvezrri a kecll'es pilla1atokat. Ülok a szobámban, előttem 

",uíáp'Elmerengek. 
Az arcomon

érzem, úog;l egy korniszkönnycsepp végigfut rajta majd" mintigy nevelet-len gyermek,
amint leuglilr a mríszókríról, kacagva lehull lapomra. Esiembe jutnák rövidke élJtem szép
percei' Ezek a dolgok; azt hiszem. örtikre a lelkembe, em]ékezetembe, szívembe vésődiek'
kitörölhetetklnül. Végiggondolva mindent, elégedett lehetrék. De ha megkérdem magamtól'
igazán az va13yok.e, ha teljesen magarnba nézek, azt kell felelnem, hogy-nem. Lehetnék, de
mégsem vag',tok az..

* 
Pár hete, egy s1ombat reggelen beléptem brízunk ajtajan.E|óző este bulizni voltam'

}ergetege-s h.mgulatom volt' igazi szabad lélek voltam pár óráig, akinek semmi nem számít.
nem töródik semmive|, é|vea az élet kínálta lebetőségeket' otthon szüleim ^,za| vérÍ*,
hogy segítenrlm kéne ticsit rendbe tenni a lakast. Hado, oe mi ez a hirtelen jött takadt.ási
nev/ Ja' pers'ze' eszembe jutott. Apu rég elfeledett rmokahúga és az ó fia keriiltek elő,
:szükbe 

jujollulk. Nep rajolgtam a dologért, de megpróbáltam a jó oldalát nézni. Még íg1
I.nagyon ke|lemesen csalódtam' Eletemben harmadszor találkoaam az unokabáfyrímmai'

|]!:':. 
nem beszélttink egy szótsem, második alkalommal bemutatkoztunk, most pedls

veglgbeszélg3ttfik az egész délutrint, majd az estét is. Minden szóba került, amiröl két tize-
neves, akik e]letfikben először Íiltek le beszélgetni, beszélgethe&rek. Naryon közel kenjinidi
egymrlshoz' lninden fcjntos dolgot, sőt, néhán} up'.iuo ti*ot is elarulfunk a mási}:nax. .l
legfontosabb' legküneiítőbben tíírryalt témák természetesen a barátok, szerelrnek voltak'

lÍ'Tio,1... 
tulajdo4ságaim alapjrín hihetetlenül hasonlítok a legjobb barátjrira' és meg-

Keroeae' mlt szolnek, ha bemutatna neki. Miutrín én nem vagyok semmi jónak az elronió.ja'
beleegyeztenr.

Megisrrrrerkedttink, meg is tetszettiink egymrísnak. Furcsa érzes kerített hatalraába az
első pillanattirl fogv4 ii16gy megláttam, és mint kidertilt, ő sem eo.tt *'i"tepp. Hirtelen
mindketten felszegek lefttink" nem tudtunk mit kezdeni egymással, a tretyzettei. Az elsó ta.
:i::^.*':T'i9JP: 

sokat beszélgettiink telefonon. A fiunak volt barátnője, de szakí.tonaK. mert a lámy ÍélÍéértett néhríny sMs.t, amit nekem írt a srác, és aa hine' több van
|oT+ 

mint barátsági Ped'ig nem volt.így--Végül úgy tűnt, eleinte plátóinak hitt kapcsola.tunk mégis bete|jesedit... Nem így tiirtént. Hiáayzott-a személyes kapcsolat, de mindket.tőnknek. zürös hete volt, így csak a következő héten taláikoáunk. eúor is sokat beszélget.ttink, szinte megijesztett.ek a köetiink lévő hasonlóságok' o elkezdett c."ó,';" befejez-tem a gondcrlatát. Tényleg megfogott a varázsa. Prír napig sajnos meginTc'"t. i"t"rooo,kapcsolat élt.li:öai]nk, ile utána még egyszer találkoztunk. rómenruri< a Gellért-heg5ne' Ezakár romantikus is lehetenvolna, ha végre áttörjük azt afalat,amiről én nem fuJtam, n,,.nemelte maga lilöré, és nem is akarta etreruui' Nem tortént ..**i. aa r'in.*,líbarator* r..szünk' hiszen minden erre utalt. Jól megértettiik egymást, mirrden uoronas{úan u€flIl. \ t.i.tunk. brimelyiikünk is t,alálta ki'

' Aaán-}rirtelen, Jgyik percröl a másikra vége szakadt mindennek' és én máie neil] :..dom. nri 9z oka..Lehet. hogy még rendezódni fognak a dolgok, de már én i. -lbi';;;-:.". 
-

nodtam' LIg]'' lrallonam, hogy az elózó barátnőjéiel még nJm teljesen ''l''. r. 
" 

J"i-'... .'lllo5| ilzt szeretné elíntézni. Aa hiszem. neÍn ezt érdemiltem, azőszinteséget .ettun ,... 
-

hatta' '- '  volna r: l '  Nem kaptam meg, nem tudorn, hoel 'kei lene folvtatni. keirene-e cs\,:,::.-".
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Hirinyzik, jobban, mint barki idáig. Tényleg a szívembe zőrtam, és flíj' bogy el kellett ve.
szítenem ahhoz, hogy ezt ésnevegyem. Tudtam, hogy nem közömbös nekem, de nem hit.
tem, hogy ennyire kedvelem. Vagy csak magamnak sem mertem bevallani, nehogy megint
csalódjak. Nem szeretek barátot elveszíteni. ez mindig nagyon fáj' Jobban' mint br{rmi.
Csodálom őt' hogy ilyen könnyen el tudta szrinni magát erre a lépésre, r:gyanal<kor eleon.
dolkodom azon is, hogy akkor én tényleg nem jelentettem számára semmit? Nekem ő két
hét alatt az egyik legfóntosabb személy Étt, és azt állította, ez kölcsönös. Hittem neki. Én
lennék ennyire naiv, vagy ennyire nincs őszinteség?

Tényleg nem értek már semmit. Eiveszlettem a hitem valami olyasmiben, amiről azt
hittem, szent és sérthetetlen, ez pedig azigazbarátság. lvíost mindenki rlá gonr1olhatja' hogy
két hét alatt igazi barátság nem alakulhatott ki. Lehet. En nem így látont, de ez . azt hiszem
- m!:t az én bajom. Lehet' hogy tényleg én vagyok rul naiv...

Jelige: Érrr

Itt fekszem , íonnyadok,

Egy rothadó hulla vagyok

Testemben a férgek

Királyként élnek'

Van élet a halál utrín!

*

Bármerre is mész, ne állj rneg soha,

Ne nézz vissza' s ne gondolj a ntirltral
; , .LU a manaK. ten ezz aJovore.

T.ég1. ígv. s ez 'u.isz ma.id ciőrel
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Jelige: NAPOCSKA

A nap 1 napja

A nap lement már,
mert álmos vold
fej ére ltúzta saqkáj át'
s aludt egy jót.

Másrra1r &issenikelt,
mert e2: a dolgai
így hát kiment az égbolrra.

Nyúitózott esyet.- .  t '

mert még koraq volt,
kint egy kakas [rrkorékolt.

Délben elment ybédelni'
s helyére felho{ gyultelq
így szomorusá$juton a népnek.

De aaln a nap visszatért,
helyére boldog$ág lépett'
hár mir'denki boldogságban''égett''.

Délutár a nap uiratkozott,
mert az.on gondolkozon,
hogy nr:ki nem sok jó juton.

Mar késóre járt]
neki rnr:nnie kellett,
de mzir nem bús|akodott'
mert miLndenki benne reménykedett.
S ez boldogság$al öntötte el a szívét'
így lelkesedéssei folytatta kiildetését.

De nenL most hdnem,
majd máskor,
mert miir á1mos'volt a kis égi piísztor.

Megint fejére húaa sapkáját,
nem töIódve mmsal,
csak ágyikójával,
s mi retnénykedhetünk'
hogy étleset álmodik ez a kis pásztor
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A

Sanyi vagy Siryak vagy Sanzon vagy
rni a lóffirykös volt a beceneve, de biaos:
fenn tilt az Ügetó tomyában. Célbíró vagy
célfotós vagy kommenüítor vagy versenyinté.
zóségi tag, de biaos: voitjó pár éve kitarruini,
hogy melyik lónak hogyan mozog a lába' ki.
nek kell mögötte iilnie a lehető leggyorsabb
tempó érdekében, s a sulkyban helyezkedó
dirigensnek mikor kell engednie' szorítania,
ütnie vagy vemie a lovat. Ezzel ó tisaában
volt' szóval ott volt, benne volt, tudta, mit kell
játszani' sjátszott is, fogoft is, csak hát az a
frránya tab|ettából hígított aerccs, vagy télen
az az átkozott vegyszerból fona|t pancs az
ötödik futam után mindig, minden egyes ver.
senynap látható' hallható váltoásokat okozott
benne' és egybenjáték.mentaiitísában is. Ek.
kor hiába volt az otthoni, gondos' áwirrasz-
tott, versen).pfogram ftilé görbiiló éjszaka. A
ráció már nem tudott uralkodni Sanyin vagy
Sityakon vagy Sanzonon, vagy mi a lófiitykös
is volt a beceneve, így a rózsás részegségen
átlendülve a lovak doppingolása vagy éppen
fuíháltatísajáÍt az eszében, nem hitt ekkor
kószc, ingovrinyos köridókben, statisáikák-
ban, esélyekben. Egyszer történt: egy autó.
startos 2l00 méteres versenynél ó biz' nem
játszotta a 8.as szrírnú favoritot, és még az
elején elintézte azza|,hogy a |ó elé a korlát
mellől jó nagy marék bumótot szóÍt a levegó-
be' amit az esélyes gyorsan felszippantott és
priiszkölve' galoppozva diszkvalifikáltatta
magát'

Tehát gríncsolás és dopping' így azI.
helyi tribiintól a vesaes tikettek halmában
bokríig stillyedve az istrillókig gázolt, ós ott
betért Katlansi vagy Nadró vagy ismertebbet
nevezve: Alamuzí vagy Csigavér bokszába"
de biztos: doppingolni akart. elónyt adni a
lónak. Könnyen bemebetett pozíciója miatt,
lriszeir lovász, hajtó, idomár, tulajdonos is
tudta, hogy ó bizony befolyással bir, s lovuk
elbírálásánál akár a versenvszabálvokat is

Jelige: szAVoKoG ZSELYTóK

hiba

rugalmasan kezeli némi szesz ellenében. De a fo,
hogy a gyozelemre szrÍnt ló' nevezetesen csódőr
igen fesziilt volt, ám nem a versenyláz uralkodon
berure, hanem némi nemi vágy a szonrszéd
bokszban lévó Szendehölgy vagy Vérrnesnémber
iránt, de biaos: tenni kel|ett valanit, hogy ne
ezzel,hasema futammal foglalbzzon. Nem volt
mit tenni' a két tenyeréve;L lópikulát képez,.ve . ha
egyelőre nem is a dobogó felső fokár:a., de a
csúcsra juttatta reménységét, akinek ezek után jó

futását várta. Szóval roharrt vissza a kasszákhoz
meredt taggal' hát, ó is halandó, e kezéból kép-
zett vagina-forma felizgatta. Tetrát jriszon' két
futammal elóre, így ávenle az ót ismeró kibice.
ket, akik ugyanaá veszik le' minr ő' fontva ezzel
a kvótát. Világos' ing-gaqra öl'*an téve, az ötö-
dik futam után a rózsris részegségÍól már messze
így van ez, majd a torony felé lépkedl,e kiosaoí
néhány fals tippet a zöldfiilireknd.l, s a tutinak
vélt nyereséggel a zsebében leiilt a szrkére' Várta
a nem olyan messzi idópontot, mikor a start-
ászló suhan. A verseny 2000 méteres volt, így
jól láthatta' hogy lova statril jámródbu, az ug-
rásnak, incselkedó galoppozísnak a szikájától is
mentesen az é|re á1|t, és a tömeg megt€petéstól
hőbőrgó kiabálásával rnit l;em töródve egyre tá.
volodott a mezónloi úgy a Temetn.oldalon,
mint az istálló.kanyarban, mint a J3efutóegye.
nesben, mint a Tattersalli.'kanyarban, s a cé[.
egyenesbe 100 méteres el(iruryel fordulva sebe.
sen ügetett. o pedig néhríny verserrynapra, meré-
szebben számolva egy egész szezonra elegendó
célzóvíz tudatában hátradőlt, akár most már le-
vegőt is vett. Egy pillanat rnúlva clíndult baty.
tyogva' eglk lábát a másik után eresáve lefelé a
lépcsón, a cél előtt 20.30 nlétenel a 61dön fek.
vó' lelkét kifujó favoritja elé, aki nem bírta' hogy
a szexúlis élrnénytól tiltossá vált, s e1képesaó
iramot dikált. Tizennégy é.vesen. Erre Sanyí
vagy Sityak vagy Sanzon' le biaos: a l.orlálra
rogyott, mert kihagya szálnításaiból zrz életkort,
és itt bármit kifelejteni a sz:ámításból:
h iba



Lángolok

Ádriz lelked megsállottj a

Voltam régerr én is

Most szabad lettem újia,

De lr{ngolok most méJis.

Lángolok a semmiberg

Csak mianad nem ései( el- t
Akarom, hogy tudjad fe is:

Mrír semmi u.m e.a"tLtt

Rózsák
Ha te bíborszínű rózsq volnál,
Mézédes illatoddal csalogatná1,
Selymes szirrnod piírnám lenne,
Tövised is rnt:gvédenei

Ha gonosz kezek bántanrínak
Vagy szörnvíj. álmok r{mtalálnak.
Púa bwkod i:akar majiJ be,
Mint ahogy uzégleszÁ|la Íiildre.

De ha én leszl:k majd rpzsa,
Fekete szirmú, halott r|zsa,
Csak riiském Jesz erós.lminr a vas,
Szívem ezer kicsi méhból egyetlen méh-
kasl

Az ezer fullrink csak br{nt és támad'
Nem hagyja s:lólni édes szádat, hisz'
Belőled élek., ]<ell a véred.
Nem hagylak élni, Kedlvesem, tégedl

...Lassan szív.rm. észre sem veszed,
Apránkent veszem el majd az eszedl
Teihetetlen r,'agl;ok. egy csepp sem marad.
5lg} I1ekenl ir j virágo11 tbkad.'.

Jelige: SINEAD

Az Istenhez

...Isten' ha vagy, miért bújsz eÍmyire el?
Ivíitól félsz' miért nem mutatod maead?
Vagy talán ha ott vagy mindenhol,
Mié* csak álcrízva? Lesa ki megtagad?

Miért nem lát szemem, s ha lát,
Agyam mién nem ért, fog fei?
Trín a Széi a hímököd, mert ittlétét
Erzem' s ő bárhova könnyenjut el:

A résen' a kulcslyukon, a szívemen át,
Elolvassa versem a csukott könyvben,
Hallja lelkem mérges és bús dalát,
Hogy miért nincs Isten, s ezért a szeeénv
Miért fakad ki könnyben?

A Mennyország

szerintem a Mennyorság üres,

Az Isten sem ülhet benne'

Nem volt ő sem elég ügyes,

Amikor az embert teremtette...

aszi Míivészeti Találkozó
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Jelige: LANCELOT

A nyakkendő

Mindaz' amit tudok, és amit most meg
fogok osztani az emberíséggel, a iényem
maga. Nem a saját történetem ez, csupán
hallomásból ismerem' de olyannyira a ré.
szemmé változott, beitta magát a gondo-
lataimba, hogy eggyé kellett, hogy vríljak
veie.
Egyszer egy idős uriember kopogtatott az
ajtómon; hallomrísból tudta, milyen hát-
borzongató történetekkel foglalkozom, és
meg akat1a osáarri velem kiilönÖs élrné-
nyeit, melyekre csakis fiildöntuli válasz
iéteáet. Ez a férfi nem volt több ötvenöt
évesnél, mégis ahogyan előiépen a ho-
rrrályból' mintha egy szempillantrís alatt
vált voina aggast.yanná. Aa mondta, egy
erő játszadozik vele, és trem fud megsza-
badulni tőle; egy ,,iény'' beissza magát a
gondolataiba, mint egy vírus' ott van leg-
rejtettebb rílmaiban - és kísért.
Gyanakodva hallgattam ezt az urat, s
megJepetéssel n1ugtááam, hogy percről-
percre több riínc jelent meg az Í,firázatán.
Szlirke' kopaszkrls férfi volt, tulontul nagy
pakomparftal: régi, nehézkes angol szövet
ruhát hordott, s az is szürke volt, egy vilá.
gosabb sztirke csíkkal. S ahogyan így vé.
gignéaem rajta; megmagyarááatatlanul
undorodni kezdtem tőle. Cigarettát sáv.
hatott egész életében, talán attól színtele.
neden el ennyire.
S ahogyan mesélte valósnak vélt vágyál-
mait' úgy éreáem, eltereli a lényegről a
figyelmemet' Örökösen olyan szóvirágok-
kal fejezte ki magát, eiveszejtve a részle-
tekben, hogy a haltgató ne tudja követni.
Csaknem átteáznrk a délutánt, mikor uá-
vozni készülődött' de akkor eey ktilönös
dolog történt. A sárke
hajú. szürke öltönyű,
szürke éleni |érfrra íel.
sesítetten] igencsak
sziirke kabádát. s ekkor

valami firrcsát vágoÍt. az ircomba:
- Azt hisz' amit akar. De a lényeg a

részletekben lakozik. Nern tudja. mi rejlik
bennem. Csupán megítél az öltcizékem alap-
jrln. Nem olyan okos, mint hittem.
Nem értettem a dolgot. Talán a rekintetem!
Igen, csak az árulhatta el, hogy rnerrrryire szá-
nom eá az emberkét,
A férfi arca elkomorodott. Szemei kidütledtek,
feje búbja csaknem lilában pomprízott, szájáv
ból habfolyam buggyant .:ló.
A nyakkendő! Az a sztirke cskos nyakkendő!
Fojtogatni kezdte ezt a férÍit, s rrire megpró.
báltam kilazítani vagy ler'ágrri, a fértinak be.
fellegzett.
Szép kis nap! Egy hullával több, énpedig sö-
tétbíbor vérétól ittasultarrl el'
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Nem tudlant, ki volt ez az ember - ebben
igaza volt a haláitusája előtt. Egy név és
egy ruha - ez volt minden rulajdona, laká-
sár elárverearík, ruháii eladtrík az adóssá-
gai fejében' Jri ideig ném hallottam sem.
mit a gyilkos lnyakkendő hollétéről'
Szunnyadt miig egy darabig, amíg lecsap-
hatott újra. ,{Jrogyan ainyakkendő rejtélye
egyre inkább rglborította a gondolataimat,
aáán hirtelen eltávozott az életemből,
kezdtem a lec;súszott, meg nem értett írók
táborát gazdagítarri. Sikertelenségem ellen
vigasa mind inkább a4 ópiumban talríl-
tam... Könnyl:n lehet {zerezni effajta sze.
reket, ha ae elnbernek van egy kedves,
ánde pénzsr5v rír, ugyanakkor pénÍelen
orvosismerőse:; sajnos |nanapság rnindun-
talan több hascnszórű {kad.
Biínatomat és szerelmiikalandjaimban
megesett csalilúásaimai nem tudtam köny-
nyedén feldo\1ozrri. Ab, de az ópiuml Az
a csodás, rirndi: leírhatatlan mámo1 melyet
kábult bódulat követ - és az iblet.
Volt azonban egy szívbéli jó barátom, bi.
zonyos Sztyive KraszivÍij, aki Íiatal se-
gédként egy ói;skásnál !olgozott (persze
úgy mutatkozcrtt be a trirsaságban, mint
egy antikvrírius segédje). Megnyerő, pi-
masz fiatalságrívai vonzotta az elegáns
embereket - kiilönösen a hölgyeket es az
utcaliínyokat. llalahogyan minden osztály-
lyal ugyanolyan merész módon folytatta
az eszmecseréit, és ez piersze a nóknek
imponált.
Elegem volt az életemUől, a sok alakosko-
dó, köpönyegfi )Ígató hazudozóból, akik
meg akarták mrondani, mely társadalmi
normák szerint éljem a saját életemet.
Nem lett igaz,uJ<. Az ópiumot választot.
tam' Sztyivát azért szeréttem olyan na-
gyon. mert nenr akart rrlegváItaú,atÍIii azt
mondta. sosem fogok beilleszkedni a
nyárspolgári létbe. mert többre vagyok
hivatva. Szty'iva maga volt a fess. maga-
biaos. ámde tudatosan mértékletes nőcsá-
bász. aki minilig lel rudbtt vidítani az ópi.
LInr hatásának rraúIásávlr l  is.

Milyen ironi|.us az élet! odaadó és hűséses
barátságáért magasaalnom kell Sayivátl.. S
mégis, ez a sors keze! Szryiva egy Liza nevű
prostitól kapott egy nyakkendőt.'. Sayiva
sosem hordott nyakkendőt' Nem illett köny.
nyed esaknem feslett stílusához, és mégis <i
vitt közelebb a nyakkendőhöz. Sztyiva mindig
is pozitívan gondolkodott' sosem láttam más-
milyennek, De mikor felöltötte eá a szi.irke
csíkos nyakkendót * már nem úclt önmaga.
Mintha egy láthatatlan kézkapta volna el, és
irrinyította volna sztyivát. Kicsinyesen gya-
nakvó és őszintétlen lett; egyre gyakrabban
gyötörték rémképek, mintha nem is a saját
gondolatai rémitenék voina meg errnyire. Vért
látott maga körül. Mindenütt vérvörös cseppe.
ket, amelyek egytitt rombusa adtak ki a nyak-
kendón.
De Szryivát valamiért megkímélte ez a sötét
erő, biír nem tudni, mi volt ennek az oka. Mert
mikor Sztyiva nálam lakott, a robusztus maha.
góni szekrénybe tette a nyakkendőt és többé
elő sem vette onnét.
Néhány héttel késobb szörnyű gyászba borult
a családom. Kishúgom, Nataye elíint. Az a
csöpp gyerek a patak partján játszadozotl, az-
trín mint}ra a fold nyelte volna el... Senki sem
látta vagy hallott róla semmit sem.
Borzasztó idók közeiegtek; hideg' nehéz fu-
valiatok' beköszöntött azújév, s Nataye nenr
keniit elő azóta sem. Nem tudni, milyen rémes
titck fliződik hozzá; idővet azonban lesendiik
szüIenek. és a falu lakossága vérvádar!yaní.
tott a dolog mögött.
Attól a naptól fogva nem merli'ink az utcán
jámi - brárhoi lehetett az a gaz, aki elragadta
tőliink Nataye-t. Nem sejthettem, milyen közel
is varr. A kicsi - hasonlóan a korabeli kislánr'-
okhoz - imádon a fclnőttek ruháiban mutat.
kozni. Nemegyszer a szekényből húztant elo.
mint valami varázsló az ő kis törpe n1'usziját'
Néhany hónappal késóbb siewe készülőrjtem
egy estélyre] rühellem az ilyen ostoba. k:p.
mutató estekel. de lrát mit tegyünk. .-\,, '::u: . '
percekben kezdtem csak öltözködni. es .: a;*i
kapkodásban nent leitem sehoI a kcc '  . '  .  i:: '
genue. Csak nem rakta be valaki ;t :r.,:..:_.-,-.
szekrenr 'be?  Abbr r r  csupa k in ö t t  r  l -  '  . . ' '  . . . .
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szalű1ak nenr megfelelő ruhadarabokat
tároltuk, ezé|t gyakÍan hónapokig nem
nyúlrunk a szekrénybe.
Utolsó ötletként Í'eltártam az ormótlan'
családi örökségként kapott szekrényt. '. A
|átvány borzasztó, kegyetlen és hihetetlen
volt. Soha el nem tudtam képzelni hason.
iót, és ennek az élménynek a hatrására töb.
bé be nem tettem a lábam abba ahénba.
Így' több év távlatából is megriíz mindaz,
ami töÍtént, és nehezen, könnybe borult
szetrmel tudok csak rágondolrri. Mikor
kinyitottam a szekrény ajtaját, Nataye
nyitott, merev szeme nézett rám vissza.
Kishúgom fel volt akaszfva a nyakkenciő.
re.
A temetést követően Szfyiva sohasem mo-
solygott többé; felelősnek érezte magát és
vallásossá 1ett.
A sors és a szürke csíkos nyakkendő meg.
váltoáatta mindannyirrnk életét. De aá
hitttik' többé nem csaphat le. Nataye te-
metése után eladtuk a szekényt kulcsra
záwa, mindenestiil. Nem volt érdekes,
hogy jóval iáron aiul adtuk el - csak ne lás-
suk többé.

***

Miután Nataye meghalt, szüleim elótt ví-
Iágossá lett, hogy egyetlen örökösükként
bennem lehet csak reményiik az utódlás
terén. Csakhogy húgom halála után egyre
mélyebb depresszióba sü1lyedtem, egyre
tribb kurvával és ópiummal bolondírva e
fözetet. Csaknem mindenki elpártolt mel-
lŐlem' Sztyiva egy időre elvonult, nem
fudta feldolgomi e rémes eseményeket. A
temetést követően bácsikám, id. Miska
Kóska ven oltalmazásra kéotelen számvai
aIá - apám kérésére. Az orág még ná|am
is részegesebb lett; eztán egyiittjrirtunk
inni.
Kóska bátyám érdekes. ellentétes szemé.
I1.iség. olyan. akár az egér és a nracska.
Csak ó egy szenlél;-ben. a lelkében vír'ja
har.cait. Fiatal korában ol l 'an volt. akár.
cslk én: ít.óként nrÍiködiitt. kőZben eq!e.

temrejárt. Aztán lecsúszon, de sikerült végül
felemelkednie' A szüleirn e miatt a csodás
visszatérés mian gondoltiik, hog;' .3g,' időre az
öregre bíznak. mint valanri tacskj kolykrit'
Miska bátyámmal jól kijcttiink; meg'voltunk
hármasban; ő' én és Nata;le szelleme. Ekkor
még nem sejthettem, hogr a nyd<kerldőről
fogok még hallani'
Miska báryám az egytk helyi laprak szeliemes
torténeteket ílt, melyekért az úri nép egészen
jól fizetett. Egy nap azzaIahírre!téúbaza,
hogy a rendórségi rovatban egy olyarr gyilkos.
ról írnak' aki egy nyakkertdóvel _ egy sziirke'
piros rombuszossal _ fojtja meg az áldozatait,
és ez az rímokfutó valahol nyugaton nriir több
áldoeatot ejtett.
Ezek után még kevésbé fudtam kivemi a fe-
jemból ezt a históriát' és elkezde*t a2 a gon-
dolat úná lenni egész lén1,emen' hogy Nataye.
t meggyilkoltrik! Pedig turitam, e-z lehetetlen,
mégis nap mint nap ezen rllmélktdterrr. Kerűl.
ni kezdtem az embereket; Íbként a családot,
Miska bát1,'ámat és Szryivlát, aki nőcsábász
múltjával felhagywa,,,metÍiszfu lva'' tért haza,
és többször felkeresett. Nem merteÍn talrilkoz-
ni veie, mutatrri, hogy bolr1ogtalan vagyok, és
hogy a nyakkendő bűvkörébe kerültem.
Mert a nap minden percében nem tudtam más-
ra sem gondolni, mint arra. a csodrir:. rombusz
alakban vér borította nyakkendőrc.
Elhatároztam hát: megkeresem gyilkos bará-
tunkat. Nem tudtam. merre menjek. Csak fog-
tam magam. kjöltöztem az alkalomhoz és el-
indultam. Napokon át jrírterm azuIcákat.Lát-
hattam a várost teljes rothadó' halálbíjzös mi.
voltiíban: az elaljasodott, fogatlaB' éhezó pro-
letárokat, a nyomorgó szerencsétleneket, aki.
ket már az ösxijnlét vezére| az éhhalál ellen.
Azokat, akik tarsuka rontiurak és képesek
meggyilkolni egy szelet kenyérért,
Láttam hasonlót egy ki'ilvárosi kerüle{ben. A
gyiikos aztán még az éjjel megfagyot. s még
a legnagyobb. a végsó nyomorban is fennma.
rad egy' ősi kapcsolat - az .]mb€r éS a ]iut\'a
barátsága.
A nl ontorult enrbernél a n.!.omorult L:ut\ a a
ször.nr iibb iátr lirlr. tlert nlég az a ku:.,.a is lrii-
séges. De az etl l i 'et. nel l-I a7:.
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Iv1ért is ne halhatna meg
mindjárt' most rögtön? -
kérdeae egy belsó hang.
Mikor felnéztem a nyomo-
zóra, feje lilában pompázott,
a sája habzott. Eh, mind
veszett kutya! S általa leltem
újra a sztirke csíkos nyak-
kendőre.
Végül utamrá bocsáton. Ne.
vefue sarkon forduitam és a
bal kezem hiivelyk- és mu-
tatóujjával fegyver alakot
formátam; s ezl a pisztolyt a
nyomozóra irányítottam.
PufÍ] . ordítottam lelkesen.

Bódult' ópiurntól ittas áliapotban e|rnél.
kedtem t€hát, és az éh!égtől a sétálóutca
közepén össz3estem. Finom ruhámat lát
ván egy idős lrölgy melsajnált és a közeli
rendtjrőrsre sletett. Reggelig józanodtam,
mire az egyik nyomozó kérdezgetni kez-
dett' Mint nrcndja, soklmostanában az uri
toivaj' aki a kéj kedvéért lop drága holmi-
kat. A vallatólámpa aÍany ragyogásrín tul
egy furcsa látvrínyban jlolt részem: min-
denütt vért ]'áttaml VéÍt és éhezést. AztlÍn
a lárnpa fényében megiillaÍltottam a nyo-
urozót, aki llorábban egy verekedést állí.
tott le; ettól lenek a nyákkendójén vörös
foltok - romb.usz alakb'an. Bár egy szót
nem fudtam ajz esetról, mégis a kérdéseim.
re belülról katr)tam meg]a válaszokat, s
nrindez olyan természe{esnek tűnt'
Undok &áter yolLezaÉckó; Kriszfusrói és
a megbocsátárlról beszé]t, majd felviílfva
ordibált. Mélyen a szernébe néáem tehát.
Láttam az egász életét. Áa, hogyan fog
meghalni, lánrrrn minden félwe órziitt tit-
kát, minden ballépését. 'De olyannyira si.
lány ember volt ez; bár a darwini érték-
rend csúcsa, ni:kem csupán egy csúszómá-
szó tére3 rnar:d. Es, mint oIyan. nem
tbntos az élete'

A nyomozó holtan rogyott össze. Rá sem ho-
zott szerencsét a szürke csíkos nyakkendő'
Holtteste fti1é emelkedtem; elégtételként fog-
tam fel a halálát mindazért a rosszért, amit a
múltjában láttam. Fogtam a nyakkendót és
továbbálltam.
A kezemben a véres nyakkendővel jártam a
ktilvarosi nyomornegyedeket. Prír embert,
nyomorult, éhező szerencsétleneket me$za-
badítonam az élet adta szenvedéstől és í-
kiildtem őket a ru|világra' Talrín jobb soruk
lesz odaát.

***

Hazafelé taÍtottam' mikor megszólalt beÍmem
a lelkiismeret gyríszosan igaz szólama: ,,gyil-
kos, gyiikos vagy!" Valabogyan lelkem kike-
rült a nyakkendó erejének hatrísa alól' Fogtam
magan tehát, és szmokingostul kisétáltam
Nataye sírjához.
Mindez húsvét vasámapján történt' S ahogyan
messzebbról a tekintetemet a sírra vetettem,
két térdeplőt láttam a sír előtt. Egy idős férÍit
és egy papot. Nem akartam odamenni hozzá-
juk; egyedül akartam maradni Nataye.vel.
hogy bocsánatáén esedezzem. Talrrr :Jne:rl ier
csoda és létezhet bűnbocsánat! odalértenr a
sírhoz' Döbbenetem nagl.obb ., olt. ::. i: lr ' ,; lrhr
is képzeltem: talpig fehérben Kóska r: i:r ánr .
r l irtszott a ternlelÜn és arcín. ] 'tugi :....: . l-.r-
Iább eg1, hete nern ivott). aki i*n-'.,"- . ' . '  u:...
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lomra lelt ebben a rongyos életben - tér.
depelt és imádkozott húgocskámért. S
me l le t te . . .
oh, mily csoda, hogy az ember érzékel és
képes a látasra' néhol pedig képes a valót
is látni. ami a felszín alan lakozik. '. Mert
én akkor olyant lánam. '.
Miska báfyám mellett a nagy megtérő
Sayiva volt. Ekkor vettem csak észre,
milyen sok idő telt el végtelennek tűnő
bolyongásom közben! Sztyiva pappá lett.
Ahogyan közelebb léptem, megfogta a
kezem és valamit hadovalt az Urról és a
'"küldetésrol''. Aa mondta, velem az Úr-
nak célja lehet, mint ahogyan Szryivával is
volt terve. Ekkor meglátta a vértóL ázott
nyakkendőt és halottsápadttá változott.
Elájult' bár elsó riadalmamban azt hittem,
talán szívrohamot kapott ijedtében' Ké-
sőbb' feleszmélvén megfogta a kezem és
hívott, hogy tartsak vele.
Mikor az Engesáeiés Kápolnájához ér-
tiink' Sztyiva azt mondta, a nyakkendót be
kell terrnem a szenteltvíz.tartóba, hogy
megtisztrrlhasson valamennyi bűnétől' és
én is szabadulhassak állandó hipnotikus
jelenlététől' Nem tudtam engedelmesked.
ni, a nyakkendő annyira a részemmé vál-
tozott' hogy magamat is megöltem voln4
ba a szenteltvízbe mártonr.
Szryiva behíta Miska bátyámat, aki lefo.
gott engem és a nyakkendőt kitépte a ke.
zemből. Oszintén megijedtem' Egyfelől
gyű1öltem Miska bátyrimat, másrésá pe-
dig nem akanam ártani neki.
A nyakkendó elkezdett körkörösen teke.
regni Miska bátyám vállai, majd nyaka
körül; ő pedig tehetetlen dtihvel próbálta
lefejteni magríról; a nyakkendő azonban
mind szorosabbá vált. Sáyiva sem tudta,
mit tegyen' hogyan szabadítsa ki Miskát.
Vártam a halált. Vártam, hogy Sztyiva
levágja a nyakkendőt, s ezzel a mozdulat-
tal engem is kivégezzen.
Nem tudom, ezek után mi történt' Elvesz.
tettem az eszméletentet a koplalástól és a
kinrerültségtői.

Tavaszi ]!1 ű vészeti-Tr!!Bs!g

Miután nrásfél hét múlva felébredtem, otthon
találtam magamat. Az ágv2666a fekiidtem' a
nap csodásan ragyogott ér; a hris fuvallatok
csik,Iandoáák az arcomal Felkeltem és nem
tudtam, mi töÍténheteft. Par perccel késtíbb
hallottam a kápolnából a lrarang harlgiát. Ezek
szerint megmenekültem! ]Elek és már nem va.
gyok a nyakkendő befolyrisa alatt! Milyen fel-
emelő érzés ez! Maga a si'abadság! |gen' sza.
bad vagyok; a gondolatairn a sajátjain' senki
nem rángat a rossz ösvén1're. Az éie|em csak
az enyém!
Hihetetlen zsivaj csapta meg a ftlemet; perce-
kig nem tudtam' áIom.e, l'agy vaióság'. . Nem,
nem lehet ez a valóság! E:z én lennék? Hallom,
igen, hallom Nataye ének.3t! Hagyja|ok!
Hagyjatok márl Hadd leg11ek békében! Milyen
hangokat hallok? Talán megórültem? Nem
tudonr megkí'ilönböaetni ll hallucinírióimat a
valótól. . . Ez nem lehet iglu|
onkívületi állapotomban iivöltöm végig a fo.
lyosót, csíkos pizsamában, kócosan, rossz alc-
cal. A haliban látom az anyám dö.nbent arcát,
Miska bácsit és Sztyivát, rrpám kx'úrorgas or-
rát, amint kezében kalappal a m&egtól itta-
sultan bámul rám. Mind errgem nézrrek...
Igen' itt állok pizsamában. mezít!áb, vasárnap
délben. Es a lépcsőforduló,banl Kac4g egy
kislány' ünneplőben, szalad felém. Nataye!
Elsz. S mindnyájan éliink.
S hogy mindez álom volt.r: vagy valóság?
Döntse el mindenki, mi az igazsig.
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Jelige: MIRIÁM

. '.Aki egyszer mrír igazrín felt,

És tudta, hogy egy élet a tét,

Csak ő értheti igazrín versem'

Mert ő tr:dja: Ez nem az én döntésem...

gyermeke

oltárán puha hajnalnak
A csillagok már búcsúznak

O, Hold gyermeke, Tel
Szívem így nem szerette

Még senki más
S nem is o a hibás

Hogy életed kis bolygó,
Fény nélktili, sose forgó,

Vagy virág, élettelen,
Megszületned lehetetlen!
Erőd: szélnek szólt szitok,

Te éisz méhemben, kis titok.

Csak miénk apró életed,
Melyet le nem élheted!

.. Azon az édes éjjelen.. '
ové voltam szerelemtol részegen...

Étett

Bimbóban alvó kis virág

Nem láthatod a Nap sugarát

Nem fogad magába ez a világ

Nem élheted meg az é1et hajnalátl

É;
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Jelige: LEE ANN

Étet nétt.tit
Egy rózsás' Íiatal hajnalon arra eszmél-
tem, hogy élek. S minden baj forrása ez a
tény lett'
Goethe szerint a vágyaink iranyítanak
benntinket, és aszerint cselekszünk' amit a
szív diktál nekiink. Csak egyszer szere-
tÍink, de akkor igazín. Nem pusztán testi,
hanem egy arrnál szorosabb lelki kötelék
fiiz tíssze bennünket a,"a|, akft ígaz&t sze-
retÍink. Saját jelbeszédi'inket és testbeszé-
dtinket csak mi értjük' miénk a perc,
enyém az idő.
Az idót' egy állandóan változásban lévo
tónak hiszem, ami kirrílykék, feszes ttikré-
vel állandóan mozgásban van. Formája
bonyolult, s mégis igen egyszeni; egy kör,
ami be van záwa egy szabályos hatszögbe.
Nem emberi kéz alkona' ezért nem vonal-
zó mentén vannak a szélei, hanem aho-
gyan a természet teremtette óket. Gyönyö.
rű, óriáslótuszok ülnek meg rajta" s van
egy ember, aki csónakban ül - egy kis
összetiíkolt ladikban - és vrírja" hogy a
tavon emberekjelenjenek meg régi vagy
éppen újabb időkből.
orökkön-örökk é vfu, ez a fe|adata. Ez a
vógzete.
Egyszer találko^am ezze| az őnel, aki a
Régi idők tavát vigy áz, a; visszarepített
saját múltamba, hogy rendbe hoáassam a
jelenemet.
Sok-sok éwel ezelőtt megbocsáthatatlan
btinöket követtem el, melyeke nincs és
nem is lehet bocsánat. Magamon hordva
az é|et adta keresztet, úgy döntöttem, visz-
szatérek a múltamba. Vétkes voltam a
testvérem halálában - halotti tekintete vé-
gigkisérte az életemet -; Claudia mindig
r'elem volt' mióta az eszemet tudom. Alig
egy ét,.vel voltam idósebb nála' s miutárl
an.várrk nemrégiben nregha[t. én neveitenr
e kishtrgomat. bár nenl voltam t.elkésziil.'e

korántsem arra' hogy kell.őképpen lblneveljem
magukat.
Claudia miattam halt meg. Egy kísérÍeties, rim
világos éjszaka történt mjnden. t{úgom min-
den áron ki akart meruri a temetíibe az édes-
anyánktroz' Fájdalrnas gondolatok öÍlöttek a
fejembe, baljós ámyak bclrítottak eI ezen az
éjjeien' és nenr akartam a húgommá elindulni.
Rossz érzéseim támadtak.
A falu köztemetője' ahol anyrínk nyugodott,
dombra épült. Keringtek trgyan róla mondák,
hogy oda nem szabad elte,metni a holtakat, a
viirosatyák nem törődtek;l szóbei:e<lde1' és a
kibővített nyughely a Szellemes ciombra ke-
rült. Kisgyermek korom óta rettegtern ettől a
helytól. Nem tudtam mag.'yarÁzatat adni, de
mintha a holtak akartak vrllna szólnj. hozzám.
És éjszakal Nappal is alig mertem orlamenni.
Mégis engedtem Claudia i:ájos mosolyának:
,,lr{em lesz semmi baj...",.sacsogta. Kis her-
cegnőmnek nem leheteft e1lenállni -.bafkit
levett a lábaró|, még a mogorva idős urakat is,
akik egyébként nem szere|ték a gyerekeket.
Ketten indulnurk el a temt:tőbe, de csak én
tértem vissza. Claudia me;1szédillt és iezuhant
a dombtetoről, odalett. Egyedül rnaracltam a
világban' s bar késóbb sikenilt összeszednem
magamat, a holtak szellerrrei tovább kísértenek
és éjjelenként azt suttogtáI(: te ölted rneg
claudiátI
Kétségekkel telve, halálos félelemben léptem
v\ssza az időbe. Mikor beléptem a Régi idók
tavába, az idő óceanjába kgrültem' Az ör.
vénylő és állandóan rám aiduló vízben állan-
dóan Claudia arcát 'láttam: kacagott, mint egy.
kor.
Azeiőtti este, hogy a temelőbe mentÍink volna,
rémá1mok gyötörtek. Ezekbe az álmokba ke.
ri.iltem vissza.
Zilált voltanl. éreztem a keizelgő lralzll szagát.
Csípős és megnlag1,arááatatlanui keserii illat
cz. rtn ikor érzcJ. lccsr 'p :t it lrszís.
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Ugyanaz a l[ehér selyeming van rajtam,
mint akkcrr. Felülök ágyamban; mintha
valaki azt sl'rttogná: 'menj!' Es én elindu.
lok. Kinyittlm a tólem balra lévő üvegaj.
tót' belépek a flirdősdobába. Tudni aka.
rom, hog1,alr festek, hiszen aludni úgysem
bírok. Feloltom a villimyt. A mosdó felett
míves tiiköro aranyozott kerettel, még sze-
gény anyánJ< hagyatéka. Belepillan'tok'
döbbenésenr határtalan: szembetalalom
magam vala'ki mással. Egy szőke, fiirtös
kislány az, aki reám szegezí fiirkésző te.
kintetét. N{erev vagyQk a döbbenettől,
hogy éppe.n ez az arc ltekint rám - annyi év
után.
Mosolyog riim, de én1rettegek ettől a mo.
solytól, enőil az rirtatlan, naiv tirömtól. S
ahogyan még egyszer felnézek a tükörre,
Claudia még mindig irevet... S ekkor:
a tiikör megroppant, d a szemem iáttáta
ezer darabra esett szé|jel' A kézfejem tele
lett üvegsziliírrkokkali mégsem vágott meg
egy sem' l\ Ltikör azonban visszaforrott
egy egésszé és elsötétült előttem.
Csend hono]n mindenütt. Csak én vérez.
tem ezer látlratatlan sebből a begyógyítat.
1an fájdalomtói.

Ismét álmot láttam, lailönös látomiist. Szaká-
lis rífuson voltam. valami beavatási szertartá.
son. Egy fiatal férfi volt a vezető' Theusnak
mondta magát. Nagy szeretenel beszé1t hoz-
zőn, de artá.ÜJl a^ mondt4 Claudiát nem ment-
hetem meg. Aa mondta, az én végzetem.
mint mindenki másé - az or<ik bölcsesség
könyvében rejlik, és az íráson nem váitoztat-
hatok, csak a leikét menthetem meg a húgocs.
kámnak.
Theus és hitének követói beavaltak maguk
közé; sok fázison és szenvedésen kellett ár
mennem' hogy közéjük tartoáassak. Theus
köre szervezett és nyugodt életet élt, melynek
alapja az emberiség tudása volt. Mindnyájuk
testén rituális vágrisok voltak, kettő a háton és
egy-egy a két talpon' Szépen hegesedett forra-
dások voltak ezek, r,érszövetséget és össze.
tartoziást szimbolizáltak. De ezen a szinten
nem álihattam meg.
Régi korok bűvöletébe kerültem, visszatértem
őseim fiildjére. Arkádia minden kincse reám
várt. Segítőtrírsamul a medve népének egy
harcias ifia' Clivius érkezett, aki elkísért uta-
mon. Az Akropoliszon imádkoztam cscdáért -
nern láttam kiutat rémséges helyzetemből. A
kariatidák lábai előn hevertem, mikor egyikük

könnyezni kezdett' Ezek a gvönyöni
mészkótömbök együtt éreztek velem.
Hangos jajgatásaikra Atlasz is meg-
fordult a kétezer éves tesüartásából'
intett felém, és úgy maradt. Azóta is
így álI az Akropoliszon.
Minden álomfrizisban akadt egy lelki
társ, aki támaszom és védőm egy sze-
mélyben.
Utam a múlt azon percéig, mig
Claudia a dombról leesett; hosszu és
fáradságos. Mindvégig hiszem azon.
ban, hogy egykori hibámat megsem-
misíthetem.
Az idó állandó örvényében éltem,
újabb és újabb korba léptem' majd
tovább és tovább, mígnem a keltákhoz
jutottam' Bár azelcin nem olvastam
róluk sokat. t ökéletesen beszéltem a
papok n1'elvét. a keltibért. és harcc's
l ja ikka l  i s  kÜn l r1cd j r l  s . / ó i  c : : :L l ( ' r ] '
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Nem tudtam, mi mindent cselekszem,
Monígan vat'úistennő azonban meg.
nyugtatott, s aa mesélte, találkozott
Claudiával' Végre rudom, jó úton }raladok!
Míg eiérkezem a végső naphoz, minden
utamon velem volt a lelki társam - igaz,
mindig más alakban: Theusként,
Cliviusként. Atlaszként'. .
Az idő óceánja beboríton, a habok s hul-
lámok elnyeltek, nem tudtam fennmaradni
a víz felszínén, fuldokoltam, s éreztem a
végemet. Láttam a haláit, éreaem.csípós
és keserű ízét a számban' Kacagott reám a
vérvörös halál, késztilt felgyujtarri az á1-
maimat.
Egy kéz! Egy kéz mentett meg, kihúzott a
sebes' sós vízből, megmeneki'iltem. La-
katlarr szigeten voltam, nyugodt és magá.
nyos szirtek közt' Egy nagyobb dcmbtető-
re érkeáem _ mily furcsa, ismerós ez a
táj! _, kezemben egy sál vörtis rózsa. A
pázsiton az elkerített kőkerítésen kis ajtó,
mely a csípőmig ér.
Belépek rajta.
Az elkerített területen párhuzamosan két
kerítés áll, s ezek egvik végén kőépít.
mény, valami oltrlr.féleség. odalépek,
meghajolok, és keresztet vetek. Eszembe
jut minden, amit azutazásom alatt tanul.
tarn az emberekrol: látom Theust. a be-
avatási szertartást, látom a sajnálkozó asz-
szony.szobrokat, Atlaszt, látom a kelta
papokat, mindenkit, akivel valaha talál.
koztam.
cyenge vagyok, majdnem összeesek a
rémülettól; de ekkor megielenik valaki,
aki megtart és vigasztal könnyeim jeges
&1én' Ez az iilető vékony, de erős. . . Utó-
lag nem látom ugyan az arcát, de álmom-
ban természetes volt, hogy a lelki társam

Á szemben lévő kőkapun belép egy ötve-
nes, bibircsókos, de kedves, nagydarab nó.
s amíg tarlotta a kaput. hárorn ismen sze-
méli, iség lépett be utánal valamennyien

szürke öltönyt és nadrágoi viseltek _ lrárom
megkopott, lelkükben öre.g férfi.
Az asszony intett, hogy térdeljiink a velük
szemben lévó kőhíd mögé _ ők nég;len mar
megtették ugYaneá. Igy cselekedtünk mi is'
. Milyen Íjatal - nézett a szemembe a nő. -
Maguk' uraim, ha meg ne;n sérterrr r5nöket,
már leélték élertiket, s bőv,en volt idejük... De
ez a gyermek még csak most bontogatja szir.
mait, olyan, mint a rózsa, amit a kezében tart'
Nézzék' milyen törékeny iís fiatal. Az élet még
előtte állna (e szavaka sírni kezdt:it't, s ahe.
Iyett' hogy az érzései szerint éine' la áll előt.
ttink a szerelmével, reménykedő :;zemekkel és
két szál rózsával.
Miutrín az asszony befejezte moadókáját,
megtudruk. hol is vagyunll.
Ez egy állatkert volt, ami :gykor szépen vi-
rágzott. de egy nap alart e]puszrult. Belepte a
por' s a növényzet elburjáuott - így.alak.ult ki
ez a }ratalmas domb, ami rajta fekszik egy ál.
laftemeton.
Itt vagyunk hát. Elérkeztti-nk ah}xlz a ponthoz,
ahorrrran indultunk. Evekkel ezekitt erról a
dombról zuhant le Claudier, lelke azorrban nem
nyugodhatott. A testét olyan fiildbe r'emették,
ami alatt több tucat állat te.ste is nyugszik.
Visszatértem tehát, hogy az életqn fuin vá|t.
sam meg Claudia lelkét. Hogy rifuáiis áldozat-
ként felajrínljam magam. Si álmaim tnszes sze.
replője; Theus, aki beavat<ltt a tudásába,
Clivius és a többiek... mild kísérték a végső
próbatételt.
Felfekiidtem az o|tárta. Csak legyen már vége
az életnek, a nemlétnek és jtjjjön a halál!
A szellemek nem kegyesel< hozzám, Nyomo.
rult életemet megkímélték.
Claudiát visszakaptam. Akkor, otl e dombte-
t<in nem esett le, csak megbotlott es nevetgé-
lésbe kezden. Mint a Régi idők taván...
Claudia kicsi lányként újra' olyan. mirrt egy-
kor. S megtisáulvan búneimtől rrem kísérte.
nek tovább a holtak szellernei, nelyek egy
álIattemetőn n1'ugszanak. l)e imrnár trékében
halnak egyiitt.
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Jelige: MR. SHAXER

1. (egészpályás feltámadás)

roll or,er Beethoven
lehúaák a bélszín rolót:
vége az e heti fesztiválnak *

a karntester szívja a búcsú-Symphoniát.

nem tudom, ftont van-e
vagy aZ időharfás pengeti
a csontós idegszálaimat?

az alac;sony nyomású H. Bóna Márta
jövenc|őmon{ó műsora most a soros
(egy telihód kétpofara zabát|ja a borotvahabot)
mostatság tenyeremből olvasom
a transzcendens- aszcendens
horoszkópom; . de zug a fejem folyton'..

bámulr:k bután magam elé egyre
törött balalajkámat pengetve
és lerrg;etem kockas ilgem is, pulóverem _

pul l  over Beethoven! l

kész, vége, agy kikapcs
szem behuny iélegezzek mélyeket
jöjjenelk a rel{ációs gyakorlatok
hódoljlrk a szejrelem tiszta érzésének
- babyl.on-x.com, porncity.net stb. -

támadjak fel poraimból végre hát
(''isz|vlin kokó kovác'')
mint a ]Phoenix Suns.ma<iár'.. !

((csak r:gy ''Fqdél nélkül'' legyen a fejem ftilott
akiior pranaszaimra már nem lehet okom a Semrni))

Turi Editnek ajánlva..

I
Ait \ r
t l i
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2. (előtti mérgezíj pillanat)

... nyár volt

hajnalodott

a flamingószín pirkadat gyönyöre

aztán hirteien szétre bbent

és a horizontra a véresnvakú

nap telepedett

akkor esett az, amrt csak ott

a kezdet és vég peremén énheúem meg

hogy mitől félnek az üvegfallal kcirbevett

fröccsöntött kirakat.emberek. . .

...noha tökéletesnek látszanak, mégsem olyan jók, szépdi.

szánalmasak' meít a kirakat rabjai, nem szabadok.

noha új évszak jöttével ruhát váitarrak, vedlenek,

ám ez csak a|átszat,legbelül mégsem váltomak,

men nem áshatnak magukban mélyre,

az emlékekkel teli kincses.ládákat

minden új nappal elveszítik,

hiszaz arcok, szemek, mosolyok,

őszinte egy-mozdulatok egybefolynak,

mint a feltépett sebű fenyképek színei.

és ha a felhők közül a Sárkány nevefve lecsap'

karmaiba e bőreváltók nem kapaszkodhatnak

orruk mindtlntalan saját sarokr'ilásuk ilr,.ecÍ.alának k'occan. . . !
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3. (sodródni)

döntöttél?

az eső'színű szélbe

kapaslzkodsz hát?!

látoci

a tenyereid köá

most (isszetört'cserép

a viiáp;_

az elraIntottjátékot

nem ja'víthatod

meg nriír

de ne busongi!

inkább

élvezd a hivihar utáni

táguló csendet

az egyt:tlen szörnyű-boldog

piliarratba kövriüt sóhajok

kirobbrLnrri vágyó

céman;rugalmát

a parányok

r'égte,lelnül véges

kölcsörL.szabadságát

( ezert zr.iorrgtalrr hát.] ! )

4. (keresés)

a percek, órák csak mélázva állnak

bús, mélynehéz szobrokként

a hét-tízes gyorsra várnak

én inkább elindulok

a féltalpnyi síneken

hátha meglelem létem a messziben _

úgyis untam miír

tulzsúfolt pályaudvaron ácsoro gni

veletek nirni vagy

jámboran hazudni -

igen

néha én is eltöprengek az elmúláson

és mikor a közelgő femsikoly

a iábam alatt felszakad

egy apró és homáIyos

j elentéktelerrnek vélt moazanat

a halál színtelen verméből

visszakacsint rám

és gúnyosan felkacag

(mily érzéketien is szűkülő szembo.

garunk

az életnek szerénv színeire)
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5. (Flóra)

kér1ek
légy Te az a hideglangú
pehelycsontu kéz
mely lágy, sírontuli mozdulattal
lecsitítja e zsibongó és
gyermeteg zenét_
hogy megtaláljam a tó tükrére feszí-
tett
holdszínű énemet
hogy némán csodáihassam
szememben szemedet

az eddig csontjaimat ropogtató világ
roppant zajja| a nyakában messze
siklik
a láthatárba száll alább -
az arcta|an tömeg, odalent
immár a tenger mélyén sikít
míg a kalmárváros ftlé
egy szivárv'ányszín csendbuborék
emeikedik

abban lebeg most súlytaian
mosolyr.rnk

mert végre hallhatjuk
az égi madarak lélekpendítő
énekét

mert végre láthatod
szívemnek tenyeremben őrzött
felelmét

mert végre érezhetem
hangod párás, ór.ó
közelségét...

6. (... s ha a g;.ümölcsös.
kertben járkáI'
nem fenyegeti őt a má|-
naillatú halál...)

szeretnék még egyszt>r utolj;ára.

úgy sími és nevetni

mint egy gondtalan kisgyerrk

kinek lelke parttalan rjceán

melynek napszítta fesaelen fodrait

ffi1dbamára nem színllzik

kátránybőni fellegek

7. (őrtilt)

tört, úzott, toporzékolt, és rekedten kuko-

rékolt

karjával antik csatát raj:lolt _ hadonászott

szemöldöke hernyó.horrrlokán - rántotta

arca glánit volt - gipszt'e mártotta

torkában az ordög téveszméket hörgött

mert téii sálat kötött vastagon nyatába

mintha a kozmikw vilagrentbt

a franc ia s: imbo! i,s tákra b í:túk v o ! na
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8. (küzdjés)

óh, hogy szeretek én pofára esni
rnindenki előtt céklavörös lenni

véres szájjal-szíwel,
törött szemmel-lélekkel

fetrengve röhöpi
magamon

a mindennapjaimon
a viszkető gondokon
a halott gondolatokon
a kicsinyes bűneimen

a szolgákat terelő isteneken
a zsarnok szenvedélyeken

majd ismét talpra állni
subrimról a port lerrízni

mindent elfeledni
mindent elfeledni

a közönnyel kezet fogni
megcsókoini, átkaro|ni

Sziszüphosszal kódorogni
a Halál ragyás seggére csapni

szappanbuborékokat fujni
nem érezni' nem gondolni

úgyis elvész minden
a lét kúdában, a mélyben
nem marad semmi sem
nem marad semmi sem

van-e itt értelem?

vagy csak küzdÍink
erkölcsösen, erősen

idegenként honos helyen
keresve a boldogságot

rnelyet sehogy sem találunk -

csak hazugsáeot



9. (vágy és magány)

Mié* van az,Ltogy a folyó sohasem
aggódik a megvilágosodás miatt?
A mákszinű éjszakában is biaon
megtalálja azutati
bármerre is kanyarodj ék'
mindig hazaét.

Elérem.e valaha is a Tengert?
Nem tudhatom, de a reményt
soha el nem hagyom -

amíg a parazsló éjeken
visszakacsintanak rám a csillagok,
s egyet kiválasztva pókfonállai
vontathatok.

De figye\mezzek én, óh, balga!
Hisz, a magríny nem más mint
a beteljesületlen vágyálmok
gyötrelme -
torkon akadt' keseríi alma.

Igen; egykoron megígértem magamnak:
Keresek...
De nem menekülhetek a tudatlan szabadságba,
mert az elfogadás tesz emberré _

meg kell alkudnom hát vágyaimmal,
különben nincsen tiszta tudat,
nincsenek gondolatok, sem érzések;
ha rózsaszirommal behintett
ösvényen lépkedek... I

(Csak kevesen tudjíák'
hogy az elefantcsonttoronyból
- mely a Menny boltozatát ostromolja
és a Pokol tornácát súrolja -

nem vezet lépcső letblé;
onnan rnár csak ugrani lehet!)

Tavaszi Művészeti Ta|álkozó 2s
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MR. SHAXER: uÁsooPERCESEK

L. az öreg haIáI és a tenger
Gulyás Juditnak' me ntoromnak.'.

.l, ru1tal n1| ,,q:rü'k - szemei taskasak válla megereszkedett, koponya.arca csupa her-
n1'o-r.anc, teki,ntele fásult, már nem csillan benne a régí szenvedély' ieze.meg-megremeg a
Kas:at mark0I1Ja, léprci csosszanósak, néha botladozik
Lassan baktat a tenge?partfelé '.. Keres valakit.
Egl s:igeten van, pálmafás, paradicsomi helyen. Ámeddig a szem ellát végtelen vadkender.
me:őt suhogtar a szél,)tavolabb heglek karéjában csillan a kTistálytiszta íizű lagúna.
Sosemlátott mddarak ülnek a fák tetején' sosemvolt állatok szalainak a buja, iZpusi erdő
arryl.katedralisában' fu sziget lakatlán, itleh,e ..' A tengerparton eg.Íérrt vórakozik.
Ke:ében vaskns, la!z:e] írt papírköteg.
Á Halril a közelébe éfre megtorpan'
- Eljattem. - ',acsegi' -|orakkt nem bujkálhatsz előlem a szipeteteken.
A férJi meglobogtatja ? súlyos papírtcöteget.
- Amíg amit al]taÍtam létezik, addig sosem érhetsz el engem.
Á::al a tengeri\e s:ór1.q a lapokat. Azok nem maradnak-afelszínen, de nem is süllyednek le,
han e m e gls : er űe n fe l o ldódnak a v íz b en.
n,,::,,:,ft,| a hul!á.mgk közé veti magát és úszni kezd egl tóvoli, masik sziget felé.
I 

Haló!,után.a.indul,.bekgánt a tengerbe' De keptelen tiszni. A víz sűrűbb"az"olajnól, az
iszapnál - a }.]a,lá! tehetetlenül vergődik, maid eliiiltyed, Megfultad.
Áférfi partra lúbol a |ávoli szigeten. Megrazza magát, majd kihívóan a tündöklő naoba ne.vet ...

A tanámót egy il:iínyát tévesztett, a fiile mrellett épphogy csak elsuhanó papínepiiló téríti vissza avalóságba. A rászakadó bsanéletet kíséró 'avarodottság aztrin huma, ."".tefoszlit az atomvilagootébredező tudatáról, és ismét arégi, megszokot! egykorfehér falak ktiztitt tJátu-*"íai.,'.*u"n
vele kopottas.zöld padsorok, és a benniik iiló diák;k.
Piros.golyóstol|ával kopogtat néiiínyat az asáalon, majd tiirelmesen megvárja' amíg a legapróbbnesz is elvékorl1,cdik a tánteremben; csak azuuin szólai meg:. Meg]<'érlek tit;el:et, hogy nyissátok ki a szöveggyújteményeteket a százkettedik oldalon; a mai óriínI ord By,ronró| fc'grrnk tapulni. .

2. ,,ű mozdonyt nem szén' gyertyg hajtja,'
Edzés utri.n' a Flrkasréti temető felé jövet' a 61.es villamoson egy kisfiú. amolyan hétéves.llorma . meilém lépett,iés ujjával a vállamra vetett kendo.kard réie otit<ltt.- Az egy kard? .kérdeae vékony gyermek}rang|rín.
. Igen. - válaszc'ltam siárazan, miközben a kinii, elmaszatolódó fényeket követtem szeme.
l r lme l .

.\.fi ú körbepi i iantott. aztán közelebb hai olt.

.. Fn is szamu::á- r.agyok ám... . suttogta cinkosan. - de pssa...
!Jizsucsend. Nerr szóltan' nem válaszoltam semmit.
'\ ktjl.etkezo rrrt:gáilónál leszállt' lestitött fejjel eisétált a villamos mellett, de mielótt az to.. ' 'ább irrdtr]t l  r l irra. nrég egyszer Í.elém pi l lantott.
h . . ip te len  r  o l l . t t l t  r  i s zorozI t i .  . {z  á Im.r i t .
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Csörgött a telefon' Ád.im nyomon egy
pause-t a szimulátornak' majd felvette a
kagylót.
. Tessék' Adrím.
- .,. Hogyhogy tessék? Hiszen te hí!'tál
€ngem - mondta egy meglepett, üatal női
hang.
- Negatív. Csörgött és felvettem. Errnyi.
Miben segíthetek?
Eva megvakarta a feje búbját'
- Tutajdonképpen semmiben. Éppen ol-
vastaln' amikor csörgött a telefon, én meg
felvettem..' Lehet' hogy megint a szolgál-
tató szívatja a népet?
. Nos' kitelik tőie'

. Még valami?

. Éva a nevem.
- Szia.
. Szia. Te mit csináltál éppen?
- o, semmi különöset' Eppen az NFssE-
vel nyomulok egyet.
. Aha... tehát szuahéli nyelvet tanulsz?
. Bocs. Autószimulátor sámítógépen.
Éppen a középmezónyben vagyok...
- Tehát éppen halálra unod magad.
. Valahogy úgy... Es'.. te mit olvasol?
. Zen-buddhista történeteket. Egyik ked.
venc könyvem. Évente tízszer kiolvasom.
. Sejtem, melyik kiadásról lehet szó. Tao.
te kinggel hogy állsz?
- O... te is ilyeneket olvasol?
- Na ja. Hellye\-kiizzel.

- Szóval te is unatkozol.
T ^

. \1ég valami?

. ' ' .  H á t . . .
- Akkor szia.
- Szia.

3. a szerelem halála

A kapcsolat megs: akadt,
Á tépődőfes:últség kom,zr bánattó csende-
sük, majd egy ólomsúlyz,i sóhajJormójában
próbólt s:ókni búsuló lej|kéből.
Késő délután volt. Egl padon ult, egledül,
Körötte kíglózó villamosok, buszoft, autók, és
bepr ogramozo t t e mb ere l: ö s s zekóc o l ó do tt
tömege.
Kive tte fitléből a bepóraodott ltilhallgatót'
I e csukta az ö l é b e n hev er ő I e hatl ga tó - ké s zül é k

fedelét, Mozdulatai vontQtottak íaredezettek
voltak.
Áztan eleredt az eső.
Ismét sóhajtott, majd eg,,
,,Ázuristenverj ene g !,, fe Ikióltós,kíséretében
varatlanul fölpattant a p,zdról, gtér, őszulő
hajáról kezével leborzolt,c az esiicseppeket, és
dacolva az Alkotós úton ,nindlcét irányból
omlő-himpó lygő forgalommal, les:e gett fej -
jel keresztül sétalt az úto,n, majd eldint egl
sötét meIlékutcóban.
Ámornak hét - de lehet, h,ogt nyolc _

c s o n tfe h é r r e s : ár a d t kuty' a s z ar t ke l le tt á t l é p.
nie, mire végre betérhetett eg)) nevesincs kis-
kocsmába, ahol aztán gtors egtmálutánban
! e haj to t t hár o m fe I e s v o d,tcá t'
Másnap hiába keresték a munkahelvén, az-
nap nem ment be dolgozn'i.
Á rakparton ült, cigarettcizott és Kosztolányi.
ra gondolt, azúr istenre, meg csupa bolondos
rímre, amik mögött valójában oít lil,egeÍt d
halál, ' ,

(vége.)
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Másfríl érrvel eze|(itt

Egy gyönyörű tavaszon,
Ivtásfé1 esztendeje,
An:ror lőtte nyilát,

Magrínyos szívembe.

Lárgra lobbantva
Bemem a szerelmet,
Meg\,{|1gzti1tván vele
Mq3ányosliétemet.

Bizorry ekkor éreáem
Elóiször csókodat,
Azokat azizgató,
Eirzéki ajkakat'

S elő'ször láttam meg
Szetned pillantrását,
Sl(ireáem illatos
Eőröd tapintasát.

Ekkor kezdődött el
Vaiirmi szíVemben,
Amiltúgy nbveznek:
Igaz hű szerelem.

S azóta ir1rádlak,
Azita csókollak,

S arctlmról boldogság
Könrryei potyognak.

Mióta tavasszal,
Másfe| esáendeje

Lelk:d a lelkemmel
osszeforrt örökre.

Jelige: GÉ

Elillant szerelem
Áhodtam, tríncoltam
Almomban,
ott voltál, szerettél,
Csókoltál,
De bizony eA most-csak
Almodtam,
Párnríkat öleltem
Agyamban.

Felkeltem, sztikségem lett
Volna níd"
De maradtam voha az
Álmomban,
Mert teljesen egyedül
Maradtam,
És nincsen ki szeret
s imád.

Eljött az ideje

Eljön az ideje minden kapcsolatnak,

Yogy bimbóazó rózsái elhervadjanak'
Agai' tiiskéi szárazan pattannak,
S lángoió tűzvészben hamuvá hamvadnak.

Eljött az ideje, hogy benned csalódjak,
A szerelem helyett végre gondolkodjak.
Hibád fergetegét végre felfedezzem,
S benned a szerelrnet soha ne keressem.

Eljött az ideje, megutáltalak,
s tiszta szívből érzem, jogos az utálat:
Primitívség, büszkeség egy testben egye.
süIt'
S az idegbetegség ebbe belevegytilt'

Eljött az ideje, most már nem sajnállak,
A bűntudat kövei végre elkotródtak.
Szakított egyaránt testem, lelkem veled,
S nincs oiyan nagy eró, hogy ea te helr''re
tedd.

Eljött az ideje. ennek vége lee.ven'
Elnlúltak vág1.aim. s elr lúlt a szereletrt l
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,,End of everYthing"

,,You are wrong, fucked, and overrated'
I think I'm gonna be sick crnd it's lour fault
This is the end of everything.
You are the end of everything 

t, strn*rot

Nagy szerelem, édes érzelem,
Kedves beszédek, örök emlékek'
Mondd, mit émek?

Nincs örök szereiem, elníntél sávemben,
Elpuszn.rlt emlékek" 1elkemben gnílölet'

Tudod, mit érzek?

Elkopott kapcsolat, unalmas hangulat'
Erósödő utálat, más iránti vágyak'
Utálj engem, kériek!

Nincsen mri.r btínbánat' de mért lenne irántad,
Te is bantottál, többször mega|éntá|,
Most én alázlak téged!

Hagyj békén' de végleg!
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Jelige: WIXNER

Brumm.brumm' Brúnó
Fiatalság, boiondság.
Igen' valóban nagyon unaimas dolog egy
köáellyel kl:zdeni, nem is szerelem őket,
de egy dolg;ot el kell ismerni: sokszor
akármilyen hasonlatnál pontosabbak tud.
nak lenni. A4ég ha átvitt értelemben is,
hiszen az ember alapvető értékei közé
tartozik a lbrttázia és az asszociációs kés-
zség. Talán én is ennek köszönhetem.
bogy használhattam cnnek a történetnek a
bevezetésére.
Alapvető t''rlajdon.
ságaink kö'.é tartozik
az is, hogy nagy hi-
brákat tudrrn]r elkö.
vetni, amikre visz- ;
szatekintve rájtivtink
a jobb megoldasra,
és utólag már csak a
sajnálkozásra és a.
mély megbiirriísra.
marad lehető'ség' és .
lehet, hogy közben
sok mindent elron-
torrunk. De aiapjá. '
ban mégsern mi va. ]
gyrrnk a lribrísak, '
hiszen a döntés]
meghozatalakor még ,
eserleg nern tudtuk I
aá, amit mir lniir fudunk, és aminek tuda-
tában jobbru dönthettrink volna. Azért
valljuk be, ha az ember mindenre idejében
jönne rá, una|lnasan jól menne ez az élet.
Ismefiem e:uelőtt egy édes kis mackót, a
neve Bninó. Iimber volt, félreértés ne es.
sék. de az enaberek szívesebben eondoltak
rá úgy, mir 't buci jatékmackóra]aki sze.
retetet ad és elfogad. feltételek nélkiil.
.\1inden nc'solva. pi l lantása tel i  volt rá-
cs. ldl i jkr-rzáss:i . is ör ö tnnteI. ort immel.
hogr Iát Téqtld. rácsodáikozr'a arra. hog.".
sz..reied. Ez r,oIt nrinden ri i tetóie. anroiran

benzin. Barna haja volt' nagy barna szeme és
sok barátja. Ez mind-mind hozzá tartozott. És
a dal is, amivel óvodában cukkolták: brumm.
brumm Brunó.'.
Ez a mackó egyszer kiválasztott egy lárryt' akit
ő a legiobban szerethet. Neki akart önilni és
tőle kért szeretetet. Barna szeme várakozón
csillogo|t felé, ahanyszor megpillarrtott4 só-
várgasa szirrte éreáetően kerülgette a lriny.
Mindenki azt gondoita, milyen szerencsés'
hogy ilyen ember kényeaeti. És valóban az

volt, a legszebb bóko.
kat, legmelegebb ölelé.
seket, iegodaadóbb
gesztusokat kapta a
kedves mackótól. ót
azonban megÜesztette
mindez és lebénította.
Amit kapott, tul sok
volt neki.
Az elején azt b,a^,dta,
hogy szereti, de ez a
színlelés egyre nehe-
zebb feladatnak bizo-
nyult. Eihatározta hát,
hogy kiábrándítja ma.
gából. Nem volt köny.
nyű dolg4 de végül is
sikerült' Brunó elhitte.

' hogy csalódnia kell.
Evek teltek el' amíg nem találkoáak, és mesz.
sze sodorta őket az élet' A lríny azonban sok-
szor szívesen gondolt vissza mindarra a sze-
retetre és kedvességre, amit Brunótól kapon.
Megtalálta a fényképét a régi dolgai köa és
kirakta a falra, hogy mindig rámosolyoghas-
son' Ugy érezte, be kell pótotnia aá, amit an.
nak idején elmulasaott. Ha rossz kedve volt.
csak ránézett a képre, és elképzelte azt a ked.
ves fiút. odaképzelte maea mellé, és r'issza.
idéae az elr,esztett perceket. Élénken élt ben.
ne a kép a mackóról. aki bárkit bártnikor mes
tudot t  r te re t te t t t i .  o l r ln  éjénken.  hog)  nrá r  l r i
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ányzort neki. Elhatiíroaa, hogy felveszi
vele a kapcsolatot.
Irt egy levelet, amelyben megírta a címét
és azt, hogy öriilne, ha Brunó megkeresné'
pcrsze csak ha akarja. Tudta, hogy gyenge
próbálkozás, és szavaiból lemondas érzó-
dött. Maga sem hitte, hogy valaha válasz
érkezik
Eltelt egy-két év' már ei is felejtette a le-
velet. mikor felcsillant a remény, hogy
találkoáat a fiúval. Megtudta, hoi dolgo-
zik. Ezelótt is eiképzelte mir ezerszet a
találkozás pillanatát, de most az egész ér-
telmet kapott és kezdett valóssá váLlni'
Megint elképzelte a jelenetet, most már a
kávézóban, ahol I}runó pincér volt. Elkép.
zelte, a}rogy megfigyeli ót, meglepi' titok-
zatos.kacéran felidézi a múltat vele, elme.
séli ajelent, és együtt beszélnek ajövóról.
De valahol mélyen már akkor is sejtette'
hogy nem lesz ez ilyen egyszeni.
A titokzatos.kacérkodasból remegés ma.
radt, amikor Brunó közeledett felé. Magas
volt és szikiír. arca körül szakállt ntjvesz.
tett' a pincéregyenruha csinosan áilt neki'..
A mackó felnőn.
A lány kereste a tekintetet, izJ a meg.
n1ugÍató csillográst benne, de nem talált oft
semmit az elrnúlt évek emlékei köál. A
tekintet nem is akart találkozni az övéve|.
Nem kereste mar a szeretetet mindenki
szemében és mosolyában' és úgy is tíint'
szeretetre egyáltalán nincs szüksége.
',Mi van veled?'. . kérdezte a lány'
''Velem? Hát semmi. Dolgozok, eszek,
iszok, bulizok, aztán ennyi. Megint kez-
dődik elt'lről. Tudod, van most ez a mun.
kám. aáán nem sok szabadidőm van mel-
lette, de hát tudod a pénz, az a fontos'' -

így potyogtak Brunó sájábói az érvek,
amikben maga sem hitt. Erveket és ma-
gyarazatot próbált adni arra, amit mind-
ketten jó1 iáttak. A bárpultra könyökötve
iolytatta:
.Tudod. nem sok a szabadidóm. A nrú|t-
kor volt két irét, aztán el is mentem addie

dolgomi máshova. Unat,(oáar,n- Unatkozom.,.
''Akkor miért nem változÍatsz?'
'.Tudod" pofára ejtenek F'árszor..."
Milyen iényegretörő: pofiira ejtenék'.. És a
lány rögtön tudta, hogy ez az ígazi magyará.
zat. A csalódás - és a:r elsót tahn ő maga
okoaa. ott megtört valzrrni. Es eb*len a perc-
ben mérhetetlen haragot érzett az ósszes nő és
összes ember irrínt, aki c,salódiist c*ozott Brú.
nónak, de leginkább ma13ára baragudott. Ha ő
ott marad, még mindig ,jl a buci játékmackó'

aki szeretetet ad és elfogad, feltétel nélktil' De
elvesztette. elvesaeffi.ik ót. Neki nincs többé
szüksége a szeretetiinkre és a mosolyunkra'
minket pedig megfosztott attóI ,az örömtól'
hogy örömet okoáatunk neki.
A lany úgy gondolta, enrLyi elég volt, el kellett
mennie, ha valaha még vissza akas emlékezni
arra, akit szeretett Brunóbarr' Meghag1ta neki'
hogy jelentkezzen, ha felé viszi úda. Es a írú
megkérdezte:
.'Ugye októberben. abbarr a levljl1ren ieírtad a
számod?''
Akkor talán mégsem fele'itette el...
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Jelige: INSIDE

Te
Csapj belém, s viharoddal
kavar<l fel hrdalomat
Szemed értelméből
szivárrrg az indi'rlat'

NIiért?
Nem akarok lrói fecsegések közt

elrejtőani előJ'ed

Hogy belőlenr csak az

omlóst mázt láthasd.

Te mindig kilrívod

legbutábbik énemet.

Miért? hog1,}á|tod rám

olykor ily szömyen hat?

Ilyenkor kikaltan agyam összes rugója
1

Arcomon mosolyog is bug1.után hever

Én vagyok élt'ed s napjd minden álmodója

Szeresd hát így buta kiö kedvesed!

Téli este

Meggyrrjtok egy gyertyát
s a lángban arcod lobban fel'
Megérzem a tűz illatát,
erre melleg illatod felel,
Ahogy hevül tömör teste.
testemben úgy hévülsz te
s a forir viaszba
ec1'ütt o Ir adunk bele

Ez a modern technika!

Ez a modem techaika!

Itt vagy és mégsem.

Pedig szomjazom, s

szomjam csak veled oithatom.

Ha csókod innám' belül

biaosan mosolyopék'

De így fonó leheletem

csak a telefon éreáeti'..

Helyetted

Üttit es merően
nézem a távolt

Várom, hogy kilépj
a sötét homályból

Várom és körém csak
gyűlnek a lidércek
Hogy mindenfelól
ijesztegessenek.

Téged látlak minden
felrémlő arcban

A lidércek fénye is
téged mutat

Az ajkad most ajkam
csókolja hirtelen

(Körrnyem a nyáiaddal vegyül)
De ráég bőrömre
kezed érintése

(Félelmemmel szenvedély elegyül)
Éles sikoly hallok,
elszálltak a 1idércek

In hagvtok engem a sötétben egyedtil.
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Tőled más

Szeretem ha nálam vagy

és látod apró.cseprö

mindennapi dolgaim.

Buícsodálkozol arra,

ami nekem megszokott.

otthonosan mindennapi.

Ha te érsz hozzá,

más lesz a fal.

Ha te ülsz benne'

mas a szék.

S ha elmész, a szék, a fal

visszhangozza, hogy

elmentél.

O,-r--.-!-,*.-!
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Mílven kelie;nes ez a1langyos napsütésl,Ialan 
ki ként> nyitnor1r a szememet, de

nrost álmodom - tudo{n. De mik ezek az
árnyak? Ki lt:l1 nyitnrim a szemem!
Na...Esaer is Norbi,lnem vagyok egye-
dül.
- Hol vagyok?
- Egy szigeten...
- De jó' hogy látiak ti|eket! De mi tönént?
S s s z . . .

Ezek voltak aa első gqndolatok, amike
emlékszem azokból anapokból' Mint ké.
sőbb kiderült, a géptink bar a tengerbe
zuhant, mirrd.mnyian tuléltÍik az |rtazÍ$t,
igae, a pilótát azóta se láttuk. És most egy
kis szigeteni lruporgunk, Eszter, Norbi és
én. ok ketten a barátaim.
Most este vaxt, a parton ülünk a fiiz könii
és sütji.i'k a halat, amitiNorberttel együtt
fogtunk még a délutrirt folyamán. Vitatko.
zunk:
- De miért nen értitek meg, hogy egyedül
hagytok entlelm . fakadtam ki végsó elke.
seredettségenrben . kiiekesztetek" ti ea
nem veszitek észre, dé engem egyre in-
kább zavar!
- De mirő| bel;zélsz? Semmi ilyen nem á1l
a szándékunk:an.
. Hidd el, Eszti, nem érdemes ebbe bele-
menni' nem frlgiuk tudni meggyózni egy.
mást. De nem is kell. Mondd, mit szeret.
nél, hogy tegyünk? - fordult odahozzám
Norbi.

A bajok akkol'kezdtídtek' mikor kiderüit
számomra, hogy a hármunk köái baIátság
Esaer és Norbi köa mrir több ennél, és
ezáltal egy oh,an helyzetben találtuk ma-
gunkat. amily':nnei elxi nekifutásra nem
sikerült megb rkóznunk. A pattanásig fe.
szüit helvzere': én tettem ténylegessé azzal'
irogr (|1gb|3ntottam ezt a r'itát. anrely
so ráIl kider.iilt' hoe1, kettój ü k között persze
il'r otttll sittc:; lt pattanásit fesziilt hel}'zet.

Jelige: MCSSZD

nek. sőt ók nagyon is jól éreaék magukat.
Csakhogy ebből a ',k]ubból'' engem folyama-
tosan kihagytak. Ez egyre inkább zavart en-
gem, mígnem odáig jutottam, hogy nem bírom
tovább. Rossz a harmadiknak lenni, ezt min-
denki tudja!
Persze én megértem őket is. Boldogok, Íiata-
lok... De in vagyok én is! En is ugyarrarra a
sorsra jutottam' mint ők. En is a két kezemmel
kell, hogy megfogiam magamnak a napi bete-
vőt- En is szeretnék hazamenni, akárcsak ók.
Bár bárman vag1.unk, mégis egyre iakább úgy
érzem magam, mint Robinson, egyedül és ki.
szolgáltarva.
EzenkívüI itt nincs semmi szórakozasi lehető.
ség. Tudom, hogy ez egy olyan embemek, aki
világ életében civilizációban élt' banális
problémrínak hínhet, hisz egy szigeten reked-
ti.ink' miutan lezulrant a gépiink' és mondhatná
a kedves olvasó, hogy örüljek annak, hogy
egyáltalrírr élek, de mégis ae idő értelmes el-
töitése a legnagyobb problémám ma itt a szi-
geten' Es az egyetlen, amivel az időt el tudom
tö]teni: a barátaim. Viszont, ha ők nem akar.
nak fog1alkozrri velem, akkor én nem látom
értelrnét egyáltalrín annak, hogy itt legyek. Ám
mivel elmerrni nem fudok, nem marad más
háha, mint az orület. Ezveze|ett iúrhoz, hogy
ez kitörjön belőlem és elmondjarn nekik is a
problémámat. Talán nem kellett volna'.'

- Nos, válaszol sz vagy hagyjuk ezt a marhasá-
go't? . ismételte Norbi, kissé ingerülten'
- Ertitek, mit nem akarok? Hogy én legyek a
kí\,,Íiláiló harmadik!
Ekkor már éreztem, hogy könnybe lábad a
szemem' és mielón még kifakadok, felpattan.
taÍi arLrlz mellól és bevetettem magam a liget
sötétjébe. Nem szerettem egyedül mászkálni a
sötétben, de erre most ügyet sem vetettem.
.lvlost meg lrova rohansz?. kiáltott utánam
Eszter. de nem válaszoitarrr. Dtjhös voltam .
rájuk és magamla is. I-egelőször öri.iltem.
hogy tisszejönek. men én igazáll kedv,elenr
Esztert. es néha nrár.már ir91.éreztenl. ót sze-
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retem ezen a világon a legiobban. De a
vadsága egy kicsit taszított. Nem, nem
taszított' inkább elijesaeft. Gyermekko-
runkban vad Volt, cserfes és szeleburdi,
kamaszként igazÁbó| egy amazon jutott
róla eszembe' Irigyeltem' mert mert olyan
lenni, ami kirívó' különc..'
Egyszer sem mondtam meg neki, mit ér-
zek. Norbi más. mint én... Barátok vol.
tunk, igaz, a középiskolában már nem a
legiobbak' mert mindketten változtrrnk, de
jól kjöttiink egymással, és sok mindent
csinálrunk együtt ezek utan is.

- Hova hinhetett?
. olyan szeszélyes, és miadenbe többet
képze1!
. Lehet, hogy kicsit tényleg tranyagoltrú'
mió ta . . .
- Jaj, ne kezd már te is!

Mikor elszállt hirtelen indulatom, szoÍon-
gás fogott el a sötétben: visszatalálok?
Erdemes.e egyáltalrín visszamennem hoz-
ájuk? Nem tudtam akkor dönt.ent. Azt az
éjszakát soha nem fogom elfelejteni.

. Keressük meg, már rég eiment. És tudod,
hogy azóta fél a sötétben!
. Miért aggódsz érte? Tud magátavigyáz-
ni. és szerintem nem ment messzire. Le.
het, hogy itt van és hallgatózik.

De én eddigre már álomba merültem, vagy
legalábbis azt hi|tem. Remegve tértem
eszméletemhez, akkor nem tudtam mi is a
helyzet, de éreztem a testemen egyre el-
urallcodó felelmemet: remegtem. Nem
hallottam kis táborunkból neszeket,
edénycsörömpölést vagy beszédet. Az volt
az érzésem. hogy messzebb keniltem,
mint ahová akaratomból szerettem volna.
És nem hrdtam, mennyi ideje hagytam ott
a ttiznél Esztert és Norbit'

- Velem jössz. vagy menjek egyedüi?
- Meey-ek, kincsern...
. Kicsit lelkesebben j Ó a bar.áturrk. és le.
het. hogy kicsit hatrla!.oit ' .rk. ami most

még rosszabbul esik neh . rudod, arniatt,
hogy...

osszekuporodtam és várlam, hogy egyszer
majdcsak felkel a nap, és jönnek énÍink a
mentőalakulatok, visszatiárhetek a rárosba a
családomhoz' a birtokra, és Adriemhez..
Nem, nem, hozzá mar nem!
A következő pillanatban Esaer hajolt ftilém'
Norbi tisaes távolból fig1elte, amint hófehér
kezével kisimít egy tincset a hornlokomból.
- Mit keresel itt?
- Megint eiájultál' a paÍton találtr:rú: meg .
felelte csengó hangjan.
- Kellett neked elrohanni az éjszakal? Nem
aludtunk semmit, mert téged kerestíink. Nem
gondoltam volna, hogy kimerészkedsz a part.
ra!
- Fejezd mrír be| Kibírtad ezt az egy éjsz*át,
és neki most piherurie kell.
Ismét felém fordult, és velem foglalkozott.
Megint fellobbant bennem az a szkra, amit
aruryiszor kjoitottam már. Meginr gyönyöni-
nek találtam, és nem csak mint nl5t, hanem őt:
Esaert. A kovetkezó pillanatban }irbi meg-
ragadta avá|lát és felemej.te meE.óiem. Erez-
tem, hogy testem lázban ég, és elhomályoso-
dik körtilöttem minden, a hangok eltompulnak.
Ha]lottam, hogy veszekednek, és tudtam, mi.
attam. Norbert féltékeny. 'Láttam, amikor
megüti Esztit, és ekkor - akár csodának is vél-
hetném - visszatért belém az erő, nagy. nehe.
zen felálltam, talrin túl hirt:elen, mert megszé.
dültem, de nekirontottam .Yorbirrak. Magam is
meglepődtem' mikor úgy terült d a fiivenyen,
mint akit most lóttek agyon. Eszter rnelié tér-
delt, és segíteni akart neki, de ő d'.rrván eluta-
sította' Eszti csak zokogott, féltenr' |ogy ro-
hama lesz, és a gyógyszer a ligetben maradt, a
táborhelyünkön.
Norbi eszméletét vesztette, mikor az újabb
pofontó1 megtántolodva br:ütötte fejet egy
sziklába. Csak áIltam ott, Ínint aki most ébredt
egy mély és hosszú álomból' Isn.ét elgyön.
gültem és összecsuklottam. Távolínak véltern
az akkor érkezó helikopter lrarrgját' mintha
cs.rk képzelném. Közeledett. tudr.m. hoe1.
errtjnk j öttek' ' '



b4 Tavaszi Müvészeti Ta|álkozó

Jelige: ,,KEZDÉS''

Ne hagyd elmúlni az idót, míg szíved szeretni képes,
Ne szereiss hát plátón, szerelmes szívet elcsábítani nem érdemes.
oszinte i,álasz ne sebezze szíved hangját,
Fedd feljmagad" s maradj - nem kevés az_baút!

/ am,6a,át mindenki női énnek képzeli;
ki engeT megihletett - szemem nem is ismeri
versre verssel válaszo1t lelkem
s eá minden porcikám köszöni. /

I

Sztirke az égllolt ezen:a februári reggelen. olyan, mint a szívem. Sími próbálok. de ktinny-
csepp.nem 

|url vlcicfqlyu arcomon' A temetóben jrírtam. Most egy éve, nogy kis életem
elsó elmúlt lelkét búcsúztattam. Addig nem éreztem ezt az érzést' Afájdalom akkor pata-
kokban hullo]lt szemerhből' Ma már cJak i'irességet érzek. Pedig nem is állt hozzám olyan
közel. A ha]ráI az élőket elhagyónak nyugalrnat ad' a tulélőknek kétkedést, bűnfudatot és
gyásn,, Ezért nem érdémes elhagyni a |oldi létet. Ajandékozzuk *.g ,"*,.tt.iok et, ̂7"al,
hogy éliinkl

Szírnyr.a kap az élet,
Reményt kecsegtető képek!

Jövő hullrírnait keresd,
De a multat sose feledd!

*

Súlyos lepel nyom egy lelket,
Megfáradt eszrne keres

Nyugalmat - elkeseredett
sáv oltalmábarr mereng.

Mi ez az üresség, nrit relkem mélye érez?
Tennivágyás 11yúlik elnrémben,
Bár isú testent megpihenni képes.
Alnromban élr:k. csak inost fedezem |ol a való életet.
tntudatossá válok. s ez nem múló képzelet'
Nyitott vagyol< az újra1 bar nem rudom. befogadni képes.e.
N1'íió virágszirom. ki rienr tud'ia még. mil1''en a nap sitnogató fén1,.e
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Szemem álmos -

szeÍe1em
- kedves, pajkos
énnekem.
t,ber elet -

keresem
. Belefríradt
kis szivem.

*

Sikító fa tűnik fel agyitmban,
Törőtt szárnyú madar fekszik aiatta
Iszonyú kínok közt vergődik'

Nyugodtabb vidékre költözik.'
Am míg a szusz kisza|ad belille,
A fa feiszecsaprástól dól összB'

Fekete macska balk léptekkel settenkedik aháaetón. Egy kislríny ablaklrban megáll. lefek-
szik. Nézi' nézi az irva cirmos a leráni.t' míg az el nem alszik. Vágyja' vrígyja a ielet mel.
iette, ám nem az ő cicája, nem vigyrázhatja álmát. Este a sötétben a macska mindig megjele.
nik, faradhatatlanul lesi a behunyt szemeket' Télen, nyaron, ha szél fuj' lra eső esik. A kis-
Jány egy fagyos éjszaka után kinyitja az ablakot. Az álomórzó fekszik a párkányon' kékre
iagyva' mosollyal' az wcán nyugszik lelke az angyalok között'
A szerelem nem csak egy étzés, az egész lényiinkből árad. Se faj, se nenr, se bórszín, se más
érzés meg nem változtathatja eú, a belso szépséget!

I

Fáradt ágon kismadár piheg, elfaradt a hosszú úton. Egyre csak keresett valamit. lvlegfárad-
:en kutatta a láthatatlan csodát. de buzgóságában nem lelhette. Egy nap lt:űit a fa ágára pi-
llcnni. lvIár feladta a kt]zdelnret. szívében a remény'szertefoszlott. Ekkor megpillantL.rt eg)'
lllísik szám1,aszeeett nladárkát' odarepLilt hozzá. és lriegkérdezte. ó men.e szál|1. Sl'rstár.sa
. 'I lr londta az ÍLtját. s r k. it tnatlár új erzésre tr l lr i t: r noldu.:s. is nle,]hoztr r ';ugelmukl.t.
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Jelige: MIRJAI\-

A sorsom az életem

Az é|et eiég frücsa dolgokat produ.
kál az emberrel. Soks2or aa se tudjuk, mi
miért történik. Az egéiz élet olyan zava-
ros. Vagy cs ak az én éietem az? Sok em.
ber gondolja art: ,}Áiért éppen velem tör-
ténik minde;z? Miért pont én?,,Ugye isme.
rósek ezek a mondatok? Hát igen' Én is
pontosan ilyen ember vagyok. Nem értem'
hogy miért ilyen a soriom. Aa mondják,
mindenkinel< meg vaniírv4 hogy mi fog
vele törtérrni., mikor hál meg stb. De bát
nem igazságta|an, hogy egyikiirrknek na.
gyon jó sorsa van' a másikrurknak meg
borzalmas? JPersze goridolhatnrink ana is,
hogy végül is lehetne énnél rosszabb a
helyzettink. és ez valairemyire meg.
nyugtat mjnl<et. Na' ruindegy' Most itt jól
elfilozofálgattam, amihek talan semmi
értekne sem volt. '

Nem voltam mindig ilyen pesszi-
mista (mert ilz olvasó londolhatja' hogy
én egy pesszimista emler vagy ok az e|őző
írasokból)' si5t aiapjríráton optimista vol.
tam mindig. Igyekeztem mindenben ajót
látni. Bár mára miir realistának tartom
magam. Na jó, mar megint kezdem a filo-
zofikus látiís:nódomat.' Inkább mesélek
egy kis történetet magdmról, vagy nem is
magamról, hluem egy rnásik emberről,
akinek nern r.olt valami fényes az élete.
Na jó' igaaából maganiról fogok mesélni,
csak aa olyan nehéz kimondarri, hogy
''Hé! Figyeljrxek! Itt vagyok' egy nyomo-
rult sorsú ember, ismerjetek meg!'' Szóval
nehéz beszéLrem magamról és az életem-
ről, de most íbgok, mep nem akarok úgy
elninni enől r nyomorult világról, hogy
semnit nern ]:lagytam r|agam mögött. Le.
het. hogy ez rie lesz valhmi sok, de lega-
lább ha másrir nem is jó, legalább kiírom
magamból azl érzéseimet.

Ott ke'zdődött minden, hoqy meg-
születtr.m. í C on<jolom.'rninden o]i tezjő-

dilq hogy valami léhejön.) Igen, megsztilettem
és nem mondom, hogy valami nagy szám volt
akkor a szüleimnek, hiszen nem az eisö gyerek
voltam, hanem a harmadik. Az elsőnek még
örül az ember, a mrlsodik hadd jöjjön, a har-
madik az meg olyan semmilyen. Hát én vol.
tarn a harmadik. Utólag mégazt is megtudtam,
hogy édesaprím nem is akart már engem, csak
aárín édesanyám eősködött, hogy ezt az egyet
még. Aztrín persze jön még utánam két gye-
rek hát igen, ilyenek az akaratos nők. Ja' és
mondarrom se kell, hogy apám pont engem
nem akart, és pont én hasonlítok rá a legjob-
ban. (Furcsa az élet, nemde? No, de térjtink
vissza hozzám!)

Szóval úgy volt, hogy ikrek ieszek,
mrírmint hogy lesz egy ikertestvérem, de aztán
kiderüit' bogy csak félrenéztek valamit az or.
vosok, avagy a placenta velem együtt nőtt
anytkám hasában, és azt hitték, hogy az még
egy gyerelc A lényeg az,ltogy nem volt
ikeÍesóm, és talrín jobb is így, mert sokaknak
belőlem még egy is sok. Talán jobb lett volna,
ha meg se születek, hiszen minek születtem
meg' ha most ilyen keservesen kell élnem?
Megszülettem és nem fudom, miért. Most nem
a,zalyart a bajom, hogy megszülettem, iegyen
tÍ'irelmes az olvasó, míg végigmesélem az
egész ttirténetem.

Nos, alapjába véve elégjó gyerekko-
rom volt. Játszottam, mint minden kisgyerek,
voltak testvéreim, rendesen elláttak a szüleim.
Aztán hatéves lettem, és akkor minden felbo-
rult. Történt egy baiesetem a balszememmel,
ami örökké elvette a látásomat. Na bummm!
Ez még nem olyan nagy tragédi4 kicsi voltam,
gyorsan tulestem egy piár mútéten' hamar fel.
fogtam, mit jelent félvaknak ienrri, amikor
térlátás.zavaraid vannak, és nem látsz lrárom
dimenzióban, és az óvodában güliiszeműnek
csúfoinak. Túléltenr és akkor azl gondoltanl'
emél rosszabb úgyse j öhet. Megtanultam ez.
zel eg1,ün élni. és a csodálatos sz[ilein-r sesí.
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tettek átmenni rajta. Még több szeretetet
kaptam tólük, még jobban odafigyeltek
rám' így könnyen elfogadtam az akkori
sorsom. Jól eltengódtem az egy szemem.
mel (ez most morbidan hangzik de ez így
volt)' iskolrís lettem és tömtem magamba a
mindenféle tanaÍlyagot, ami persze újdon-
ság erejévei batott rám. Rendezett családi
könilményeink voltak, csodrílatosan szép
és nagy lakrísban laktunk apu' anyu' a
négy testvérem és én' Boldog voltam. Iga.
zi család volnurk. Este közös vacsora!
hétvégente közös kjrrindulrások stb. Mi így
heten (nem mint a gonoszok) nagyon bol-
dogan élttink. Edesapám tisztességes em-
ber volt' dolgozott' édesanyrám otthon ne-
velt benntinket a legnagyobb szeretettel és
töródéssel' Akkor aá hittem, ez mindig
így lesz, és mindig boldog leszek. Boldog
leszei<, mert erre rendeltettem, mert ez így
normáiis. Aztátl 12 éves lettem, és édes.
apám elkezdett betegeskedni' Fájt a feje,
egyre többet kényszerült arr4 hogy otthon
legyen.

Aztin egyik reggel az anyukrím át.
rohant a szobámon, felkeltette a növére-
met' aki ápolónőnek tanult és átrángatta a
hálószobába. En is rohantam veltik. ott
fekÍ'idt édesaprírn, riíngógörcse voit, el.
veszteÍte az eszméletét' Soha nem felejtem
el a lá|vrinyt, ott remegett és rángatózott
előttem. Gyorsan kiértek a rohammentók
és vitték is a kórházba. Két hét telt el.
Nem láttam az apitmat' és soha nem is
mondott semmit anyrím. Axrín megfogta a
kezemet an},u, és eivitt a kórházba aDúoz.
Bementem a saik és zord folyosón. i.el
keliett vennem fehér ruhát. A kórteremben
ki volt írva nagy betíikkel: |ntenzív osz-
tály. Féltem, rettegtem, mi vár rám. Be-
léptem a kórterembe, ahol rengeteg ember
ieküdt. Haldoklonak, Aaán anyukám
odakísért apukám ágyához. Sose felejtem
el' Lélegexető gépen volt és szinte semmi
e1etjelet nem mutatott. Gyönyöní göndör
haja le volt vágva kopaszra. testén gépek
zsinórjainak töml.ieiege. Megfogtam a ke.
zét. Akkol 'szólt anr,Lrkánr: .. Búcstizz el

tőle!'' Nem értettem, miért mondja ezt, de
megtettem, elbúcsúáam tőle, jelenrktelen
s,zavakkal :,,Szeretlek, apa, hiányozr.i fogsz.''
Es tudtam, hogy itt nagyon komoly dolgokróI
van szó. Hazamentem és csak édesapámra
tudtam gondolni, az élettelen testére, a
lélegeáetógép flucsa hangiára. otthon meg
egyre feszültebb volt a hangula! minderrnapi
veszekedések, sírások. E5yik éjiel csöngetett a
szomszéd. Nem volt telefonunk' és az ő szá-
mát adhik meg a kórhrá.anl{q hogy értesítsenek,
ha valami történik' Anyu átrohant a szom-
szédhoz, és mindannyian reménykedtrink,
hogy mehetiink apuért, vé.gre hazahoáatjuk,
Anyu bejiitt azajtón. Már messáről hallottuk
a zokogiísát. Tudnrk, hog;l apu nem jön tÖbbé
haz4 meghalt. Kint zuho.l1ott az eső' dörgött
az ég. Benn, a szobábarr gyásáarrgrrlat szállt
rrínk, egész éjjel zokogtunk. ouültem az
ágyon, ahol édesapám aludt, sírva és a tizenkét
éves fejemmel felfogtam, hogy tr'bbé már nem
lesz semmi se olyan, mint rég.

Eljött a temetés napja. Borzalmas nap
volt. Ott álltam a gödör felett, és minden egyes
föld' amit a sírra dobtak, egy darab volt a szí.
vemból. Zokogtam és csak suttogtam magam-
ban a szavakat: ,,Szeretlek, apa, hirínyoaú
fogsz.'' Többet nem is tudl:am mondani neki.
Akkor is aá gondoltam, soha rosszabb nem
jöhet mrár az életembe, és lra ezt tul tudom
sárnyalni, minden jó lesz' Nehezen dolgoz-
tam fel eá a hagédiát. Nap mint nap néztem
bátra az utcán' ott lesz mögöttem a papám,
este kerestem az ágyában, hátha ott a]szik' és
ez csak egy szömyű álom.rolt. De s{nos
szembe kellett nézrrem a valósággal. Apukám
csupán beverte a fejét, és nrégis egy vénög
keletkezett az agyában, ami elzárt egy fontos
eret, ami a halá|át okoáa. Csak bever1e a fe-
jét'. ' Van egy felesége, öt 1]}ereke, tisztessé-
ges ember volt. Es ez az ő sorsa' hogy most
van egy özvegye és öt árvája. Es sajnos nem-
csak az ő sorsa, hanem a: enyém is és minda.
zoké' akik itt maradtak ebben a világban.

FeIerősödött az Isterrbe vet€tt hiIenl.
bíztam benne. lroey ő majd átsegít e nr:hézsó-
!eken.  E l te I t  ö t  keserves  éi .  ami  a ' . ' : t  : c l1gc le  :
nrrnden t örrént' '\ttr Lrkánt nag; on ̂ rboruIr.
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hogy húsz évi házass{ után egyedül ma-
radt, egyre többet ivott, egyre felelőtle.
nebbül bánt ve|ünk. Es nem azért, mert
nem szeÍeteft minket és nem volt ió anva'
Csak nem tltdta feldoigozni aa, rrbgy ól-
veszítette azt az errbe$, akit a iegiobban
szeretett. Vdlgiil már uem tudott minket
normális ko::iilményeli kö'zött nevelni,
mert négy érrig tudta osak tartani magát,
de az ötödik évben már teljesen összeza.
varodott érzrllmileg' {olt kórhrizban is sok
alkalommal' és az egészségi állapota is
egyre rom1on' Ekkor i nővérem áwállalta
a neveléstinliet és ó ta|tott el minket, no
meg az állarrr a segélybkből. Anyuval
megszakadt a kapcsolatunk, és ez egy kis
idorejó is vrrlt, de aztán egyre csak rosz-
szabb és rosszabb lettj Megviselt az az
időszak

dobányzott, de nem feltétlen ez okozta a be.
tegségét. Tüdórákos lett. Minderurap ott vol.
tam a lakásán és jókat beszélgettünlg ott vol.
tam vele lelkiekben is. Mát aa is megbeszél-
t.rik' hogyha vége lesz a sulinak' nyáron el
kezdek dolgozni és odaköltcizöm hozzá. De
egyre rosszabbul iett, egyre többször kel]ett
kórházba kerülnie. A kórházba is mindig be.
mentem és láttam, milyen erós asszony az én
anyukám. Ktizd a betegsége eilen' Egyik nap
meglátogattam, és miir olyan gyenge volt,
hogy néha tolókocsiba kényszerült' mert miír
jámi sem volt ereje. Kitoltam a kertbe és be-
szélgetti.ink. Nagyon komoly doigoloól volt
szi. Elrnondta, hogy az orvosok megmondtá{c,
hogy hrirom hónapja van hátra" és meg fog
halni. Nem akartam eihinni, ordítani tudtam
volna a flíjdalomtól. Átölelttik egymást. Sír-
funk, zokogtunk. Tudtuk, hogy ei kell búcsúz.
nunk hamarosan egymástól. Ez a hiírom hónap
volt életem legszömyubb hónapja. Anyunak
nem kellett a kórhrízban maradni4 otthon volt
a lakrásrin és szedte a gyógyszereket. Sajnos el
kellett kezdeni a kemoteÍápiás kezelést' hátha
azzal nyertink még egy hónapot az életéből.
Kihullott a haja, iefogyott, és már nekem kel.
lett megfiirdetnem otthon, mert annyira gyen-
ge volt. A sok gyógyszer teljesen eltompítona
őt. Mar szinte nem is fudtunk beszéigetni'
Csak azokat a szavakat hallottam' melvek fá.
jón a szivembe furódtak, mint egy gyilkos tőr:
',v igy éuz a kistestvéreídre. .' Nagyon szeretlek,
kérlek, légy erös...'' Nagy nehezék borult rám,
és tudtam, hogy meg fog halni. A végén mrír
aruryira rosszabbodott az á||apota, hogy ismét
kórházba került. Már nem tudott beszélni.
szemében tires tekintet ült. Nem bírtam némi.
nem bírtam látni, hogy az édesanyrím, akit
mindennél jobban szeretek, meghal. oü álltam
az ágya mellett, rángatózott a teste, már esz.
méletét vesztette. Megfogtam a kezét és sut.
togtam a fiilébe: ,,anya, szeretlek, na hagyj itt'
kérlek, sziikségem van ráci!'' Hazarnentem és
nem bírtam elviselni eá a súl1t, fogtam egy
pengét és elkezdtenr felszabdalni a csuklómat.
Nem fájt, mert az sokkal jobban fájt, hogy az
édesanvárn nreg |oe halni' Nenr volt otthon
senki. a legiobb pi l lanat. hoqv r.égezzek nra-

Még nem mesél-
tem róla, de most
megragadom az
alkaLnat, hogy
elmeséijem, hogy
én voltam a ked-
venc gyereke
anyunak. Kisko-
romtól kezdve
rengeteg idót
töltöttiink együtt,
és nagyon sze.
retttik egymríst.

Mindent elm'ondhattarí neki és szíz sá-
zalékig megtríztam be{ne' Tizenhat éves
voltam, amij<or már ndm laktunk egrtitt,
errnek eilenér:e is nagyon mély és közeli,
bensőséges kapcsolatuhk volt. Ő szeretett
volna velünk lakni, de;nem tehette meg,
mert egyrész: a gyámhátóság nem ítélt
mÍnket neki, másrészt á nővérem nem en.
gedte meg. És mai napig nem értem meg,
hog1 mién nt)m enged|e meg a tesóm. De
ez egy másik történet. és nem akarok most
ebbe belebony'olódnÍ. Szóval nagyon jó
kapcsolatorn volt édesanyámmal. és na-
g1''on sokszor niegláto$attam őt bárlrol is
lakott. De egr're betegebb és betegebb lett.
..\ tiidejél.el r olt a baj. tsaz. rengeteget
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gammal. Minden csupa vér volt, ráeott a
hideg, és a véremmel festettem egy lapra
egy szívet, mely alá odaírtam: szeretlek'
anya. Meg akanam halni. Eióbb' mint
anyukrím. Nem akartam átélni újra azt a
mély f;íjdalmat, amit egy ember elvesztése
jeient. Es taláikozrri akartam vele odaát.
Sajnos hazajött a nóvérem és mindent ész-
revett' Nem sikerült akkorát vágrrom,
hogy végzetes legyen, és nem volt időm
rá, hogy véghezvigyem. Megnyugodtam
kicsit. Elvinek orvoshoz, három öltéssel
össze is varrtrik a kezem. Eltelt két nap. Be
akartam menni anyukrirnhoz, hogy ott le-
gyek mellette. A suliban ültem és már alig
vártam, hogy vége 1egyen a tanítasnak és
mehessek anyukámhoz. F,Itelt egy keser-
ves kommunikációóra. Es aztán szünetben
csörgött a mobiiom. Anyukám orvosa volt
az' Sajnálja" hogy pont neki keli eá a hín
közölnie: meghalt anyukrím. Záporként
jöttek a kcinnyeim' és azt se tudtam, mit
érezzek, mit gondoljak. Összedőlt bennem
az egész világ' és elegem lett Istenból,
elegem lett az emberekből, elegem lett az
egész világból. Nem' nem, nem' nem...
Ea mar nem tudom elviselni, ezen már
nem tudok tullépni. Akit legeslegiobban
szereftem, meghalt. Itt hagyott. .. Elegem
r'an a sorsombó| és mindenből. Nem tu-
dom, hogy hogyan, de túléltem. Túléltem'
de nem jutottam tul rajta. Túléltem a te-
metést is. Aá is, hogy egyedül maradtam,
magányosan' Nem hrdom, horrnan van és
volt eróm mindehhez. Nagyon szerettem a
szüleimet. Eppttogy feldolgoztam édes.
lpám halálát' meghalt az édesanyilm.
Nem, képtelen voltam tovább élni így'
mégis megpróbáltaÍn. Nem lettem öngyil-
kos. I{ittem, hogy itt még sziikség van
rám. Elfogadtam, hogy ez a sorsom. A
sorsom rabja vagyok' Pedig élhetnék egy
másik. szebb világban, ahol gyönggyé vá.
lik a könny' és nincs több fájdatom, csak
boldogság. Talárr balga elménr szüli ezt a
szebb világot' meiy nem is létezik. Vag;'
]obb ]enne. ha felkelnék. és ezek a ször.
l l1-Íiségek csak rémálmok lettek volna csLr-

pán. Néha úgy tör rám szi'ileim hirínya, mint
iilmodó emberre hirtelen rémálrna. Fáió em1é.
kek, millió múló pillanat, de a hllnyuk örökké
fennmarad.

Ez lenne hát a sorsrrm? Ez lenne hát az
életem? Én legszívesebberr nem kénrék az
egészból. Miért pont én? lvÍiért pont velem
történik mindez? En is élhetnék ugyanúgy'
mint a többi gyerek. Hazamennék sttli után,
ennék, néha vitázrrék a sáileimrnel je lenték.
telen dolgokon. De nem. l'lekem egyiitt kell
é|nem azza|, hogy soha nem leszek már átla.
gos ember, soha nem lesz már igazi osaládom.
Hogy mindent egyedül ke'|l eléroein ebben a
rohadt világban. Sokszor ljvánom magamnak
a halált. Haza szeretnék menni. . . Tudom,
hogy mar vámak rám. Meghalni számomra
hazatémi' megtalálni a helyem. Elazarnenni a
szüleimhez ' akik várnak rárn, és én is min.
dennél jobban vágyom arra, hogy újra átölel-
hessem óket, és többé ne lr:elljen elbúcsúznom
tölijk' De még nem jött e| az én időrn... Igen'
végül is ez a sorsszerűség, és a 1egtöbb hoz.
zrím hasonló történet azza1 végzód\k' hogy a
fióhős meghal, meít nem nld kitömi és meg
kell halnia. Talan én is meghalok, hiszen nem
érdemlek többet, minthog)/ a saját v&embe
fetrengve haljak meg. De brírmi is történt'
bármilyen szömyű is volt az életem, miért ne
lehetnék én az a foh,ős, aki kitör' aki nem a
végső elkeseredésbe hal bt:le, hanem szépen,
nyugodtan, egy idős öreg rrénikeként hal meg,
álmában. Igen, én pozitív Íőhóse akarc,k lenni
az életemnek' pozitív Íilhó,se a sosomnak.
Bármi is történt, van elég e:röm, hogy azzá
legyek. Igen ez a sorsom' de mégis van miért
élnem... Vannak álmaim, .rarrnak céljaim' Hi.
szen megmaradt a négy testvérem' \glz, ez se
az\gazi, hiszen a bátyám elszakadl ttiiün.t.i,
még mikor apukám meghalt, néha még talál-
kozunk, de nem tartjuk a kapcsolatot. A nóvé.
rem férjhez ment, és azóta elviseEretetlen dol-
gokat művel. Es van még ;' két ki.stestr'érem...
Es a szavak, melyek fulembe csengenek: ..Vi-
91 á zz a k istestr er.e i d-re. . . )'Ia gyon SzL'IetI ek.
kérlek. lég.". erósl ..Es 

azt ] l iszem, ez ad erőt
alrhoz. hog1, bár rrr.omorul1an is. de tor,ább
él iek '
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Szereplők,.
Andrea: Panna asszony lanya (de ezt nem
tudja),.Danicl szerelme I
Giselle,' Panna asszony lánya' Oliver szerelme
Daniel: Panna asszony lia, Andr-ea szerelme
Panna asszony: A ház úmóje
oIiver: DanteI banítja' Giselle szerelrne
B9nifác: Danir:l és olivqr barátja
Árus
Pop

I. jelene't (GiselleJ Andrea, Árw)

Giselle:Jó naprct! Hogy iz a kék pulóver?
Árw: Ió napot! 3700 Ft'l
Giselle:M-es yan?

Á'ls: Sajnos nincs.
G is e l l e : Akkor köszönöni' Viszontlátásra!
Árus: Yíszlátl.
Andrea: Jó na1lot! Hogypz a szép kék puló-
ver?
lrzs: Kisasszony' már r4ondtaml 3700 Ft.
Andrea..Már nrondta?| Na, mindegy. M-es
van?
.4rrrs..Na jól Ne szórako2zon velem! Menjen
innen!
Á'ndrea: Na del7| Ha! Ily on tapintatlan...
lras: En? Nenr én szórakozok! Viszlát!
Menjen a standomtól, márt rontja az íjz|ete.
met!
Á nd rea : A viszontnemlálásra!

BORBAS MELINDA KTTTY:

A véletlenek

II. jelenet (Andrea, Daniel)

Danie I : Drágám! Szerelmem!
Andrea: Jó napot szerelmem!
Daniel: Képzr,|& ma jön haza a hügom! Hét éve
nem láttam! Szeretném, ha megismeméd a csalá.
dommal együtt.
Ándrea: Jó rendben! Nekem sajnos nincs csalá-
dorrr' de remélem, a tiéd befogad épp úgy' mintha
a család része lennék.
Daniel : Bltztosan szeretni fograk.
Ándrea: Remélem!
Daniel: I ?Íomrajtad, hogy felsz.
Ándrea: A! Dehogy!
Daniel: Megkell hogy ismerjék a jövendóbelimet!
Ándrea: Hogy mondtad?
Daniel: Ió|hal|ottad! Légy a feleségem!
Álzdrea: Igen, ene vág)'tarn a világon a legiobban!
Szeretlek és a feleséged leszekt
Daníel: En is nagyon szeretlek!
Ándrea: Mikor tartjú az esküvőt?
Daniel: Még ma! Es a családomnak már a felesé-
gemként foglak bemutatniI

III. jelenet (Andrea, Daniel, pap)

Daniel : Atyám,jó napot!
Pap: Ió rnpot!
Daniel: Í'elae egy hatalmas kérésem! Adjon ösz-
sze engem ezzel a kedves hölggyel aki a világon a
legfontosabb nekem| De ha leheüre, még ma!
Pap: Mfu ma? Jói meggondoltátok?
Danie !,, Igen, meggondoltuk! Szeretjtik e gymástI
Pap: De kelt tanú!
Danie I : Azt könnyen megoldjuk.
(Daniel és Andrea kimennek a templom előtti térre
és két kedves asszonyt kérnek meg arra, hogl a
tanitik leglenek. A két hölg örömmel elvállalja.)
Daniel: Iftvannak a tanúk.
Pap: Rendben, akkor kezdhetjük,
(Lezajltk a cerenónia, melyen csak öten vrnnak,
de annál romantikusabb és őszintébb e: a házas.
ságkötés. )
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lV' jelenet (Panna asszony és Giselle)

P anna asszony : GYermekem!
Ciselle: Édesanyámt.
Panna asszony: Milyen g1önyörÍi lettél!

Giselle: Köszönöm! Van egy hírem.
Panna asszony: ól Igazin? És mi lenne az?

Gbelle: Fé4hez megyek!
Panna asszony: Gratuláiok! Ki a szerencsés?

Giselle: Datue| barátja, oliver!
Panna asszony: Hát igen! Aldásom nítok!

Rendes fiú!
Giselle: Ho| a bátyám?
Panna asszony: A szerelménél.
Giselle: Csak nem? Végre benótt a feje lágya!

Ki az a lríny, aki elrabolta a szivét?
Panna asszony: Nem tudom, a nevét nem

rínrlta el, de este úgy is megfudjuk.
Giselle: Miért? Csak nem elveszi feleségül?

Panna asszony: De'del
Glseile: Akkor szaladjunk a konyhába és

szóljrrnk a szakácsnak, hogy valami Íinomat

flozzön vacsorára'
Panna asszorty: Rendben siessilnk! Nehogy

késó legyen.
(Gyorsan a konyhába síettek!)

V. jelenet (Andrea, Oliver, Giselle, Oliver,
Bonifác, Panna asszony)

Giselle: Ho| marad Daniel a kedvesével?
Bonifác: Mrír jönnek. Most állt be a kocsi a

báz eLé.
(Andrea és Daníel belép az ajtón')
Daniel, Andrea: Jó estét mindenkinek!
Panna asszony: Uram atyám!
oliver: De hát' '.
Giselle:Iézlsom| Minttra dikörbe nézrrék! Ez

mit jelentsen?
Andrea: Isteneml
Daniel: Mtntkét tojás! Mama, ez mi akar
lenni?
Panna asszony: Megkérdeáetem a teljes ne-
ved, kislány?
Andrea : Andrea Femandez Huandomingo
Panna asszony: Most már mindent ének!
Daniel: Mi az a minden? Magyarázatot vá.
runkl
Panna asszotty: Rendben. in az ideje, hogy
nrirrdent meg1udjatok. Daniel kétéves volt,
nrikor irjra terhes lettenl. Apátokkal rengete.
cet veszekedti'i|1k. Mikor eliött a sziiletésetek

napja, nem egy, hanem két kislrinynak adtam éle-

tet' Az apátok el akart válni és követeEe az egyik

gyermeket. Így kerültél hoz:zá, Andrea. Mikor

egyévesek lettetek' apátok megbah, és te, Andrea

intézetbe keriiltél, és ott is r'revelkexltél, mivel nem

akartak odaadni nekem. Es sajnos ti.i éve nem

lána Daniel Giselle-t, így nregértenr, hogy nem

tűnt fel neki a hasonlóság'
Daniel: MegéÍted?!
Panna asszony: Igen, és nagyon sajnáIom!

Daniel: S$ná|od? Tönkretetted az éleemet! Elve-

szítem aá' akit a legiobban szer€tek ezen a vilá.

gon!
Panna asszony: Nem veszíled el, hiszan a teswé.

red. Még szer€ncse' hogy nem házasodtatok össze.
(Ándrea és Daniel hallgat)
Panna asszony: Jaj, csak ne,m? Petlig z atya tud-

ta!!
Daniel : Mostmár mindegy| 1,/ ége az álmomnak

miattad! Gyulöllek! | ! plro,han)

YI. jelenet (Daniel)

Daníel: E|veszitettem aá, akit a legiobban szere-

tek. Így nincs értelÍne az életemnek. Hfuzen a sze-

relmem az édes testvérem. l\ndrea már biztosan

intézi a válást' Meg akarok halni. Nem akarom

megvámi, még eljön az én idóm. Sajátkezemmel

fogok véget vetni az életemnek. Ezel a bicskával,

ami itt van a kezemben. Inkább szívembe szúrom.

ott legyen ezek utan méltó )relye'
(Azzal megöli magát a bicsL:aval)

YII. jelenet (Ándrea,Giselle, olivel Panna asz-
szony,)

Ándrea: Segítés! Halott! Végel
Panna asszony: Kicsoda? Mii a baj?

Ándrea : Darriel halott!
Gisetle: Mi? A bátyám? Te ':aÍka! A te hibád a

teswérem halála!
Andrea: Az én hibám?
Giselle:lgen. Ha te nem bu}&ansz fel, nem szeret

beléd, és most nem balt volrra meg.
Ándrea: De csak szerettenl! Nem alartam soha a

lratálátI
Giselle'' N7egflzetsz a test!érem haláláért! \Ieg-

halsz l
IClsel!e nlegöÍi a tesn'érét, .1ndrear'l
oilr.e/... Véres a kezed! Te krlpes l.ag;. Ö1ni? Rá-

aciástrl a tesódat'] Eilrag1'lak| \ekerrr nenr keil

g1. i lkos l  Inkább ö rokke egrcdül  rr la. t .edokl
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lElmeg)
Grsel/e: Ne, rrárjI
Panna asszoau: Hagyd glmerrni. Ha nem ért
meg' nem szeretett igaán.
Giselle: Erné| a halál is jobb. Akkor inkibb
meghalok, ha nem lehet bz enyém! Nem éÍ.
dekel a könn1t, se a sopáfikodás' inkább leg.
jobb barátom legyen a halál!
(Melléhez emeli a levélbontót amivel tervérét
leszúrta, és szívébe dófi)
P anna asszo ny : Neeem !i Minden gyermekem
odal A harrnadik halálának oliver az oka!
Ezért ítzetni Íbg!!

VIII- jelenet (Pannq asszony, Oliver)

o|iver: Gise||e egy gyilkos! Még jó' hogy
elhagytam! Gyilkost nerir fogok szereünil
Panna asszony: Te gyill{os, te áruló! Megöl-
ted a lányom!
u l M r :  L n !
Panna asszony: Giselle.t! Te ölted meg a vi.
selkedéseddei.!
oliver: Mes:n\t? De hisz...ó, istenem. Hi.
szen én szereltem!
Panna asszony: Mégis kidobt2d| Ezze| aha.
lálba kergetterc! Ezert fiáetned kell! Méghozzí
szíveddelI Leszúrlak' holy érezd, gyermekem
mit érzett.
O/ivar: Nem ! Ea ne tegye! eaaaaaaaal
Panna asszon.y: Véged' |e utolsó senki! Most
már csak maganua számjthatok.
(Azzal elmeg4)

|X. jelenet [no"r|ar|

Bonifác: Mintlenki meg$alt| Csak az öreglríny
meg én nem! l\ vén boszorka élvezi a vagyont
én meg tengotlök a nyomorban. Erurek véget
kell vetni! Már meg is van a tervem, már
mindent kiesa:ltem!

X. jelenet (Panna asszony, Boniftc)

Panna asszclnil: Jó napot derék fiatalember!
Bonifác: Jó napot! Nég1'izemköa szeretnék
önnel beszélni.
Pa nt t u ds s :o nt. : Rendben!

BoniJiác: Szeretem magát! Nem jó a magány! En
is és ön is egyedülálló. Legyen a feleségem!
Panna asszony: De hisz én öreg vagyokl Es csú.
nyal
Bonifác: Ön gyönyöni mint a virág a réten, Le-
gyen az asszonyom! Higgye e[, én mindent meg.
adok magánakl
Panna asszony: Még meggondo|om. (Félre) lóké.
píi Íiata|' hár nem valami jómodú. Igaz, próba
szerencse. Am legyen. Ha nem jöl be a dolog,
rnajd elhajtom. (Bonifácrck) Rendben! trömmel
leszek asszonyod!

XI. jelenet (Panna asszony, Bonifác, pap)

Pap: |vÍt|y firrcsa prír|
Panna asszony: Valami gond van?
Pap..Nem, inkább mondd a válaszodat!-
Panna asszony: lgenl
Pap: Es te, Bonifác| Lennél a feIje ennek a,,gyö.
nyörű'' asszonynak?
Bonifác:Ígent.
Pap: Ezewte| házastrírsakká nllvánítalak titeket!

XII: jelenet (Panna asszony, Bonifiic)

Panna asszony: Gyere és csókolj !
Bondác: Na persze!
Panna asszony: Hogyan?
Bonific : Csókoljon a halál!
Panna asszorty: A halál?
Bonifóc: Igen, ami a kiiszöbön áll|
Panna asszony: De hiszen a kiiszöbön te áIlszl
Bonijác: Késsel a hátam mögött, amit most b€léd
döft'kI
Panna asszony: Kérlek, ne tedd|
Bonifác: Késö, te rongy! Vagyonod azenyém!
Ha-ha-ha!
(Ázzal megöli a nőt)

Yégszó:

Véletlenek rruírpedig varrnak! Ha nem lett volna
Andrea, nem len volna vita. Nem órült volna meg
Bonifác' és most mindenki éihetne tovább. A
gyóaes Bonifác lett, akiról aá hittiik: csak egy
mellékszerepló lesz! Ezennel a végére értiink, re.
mélem. tetszett mindenkinek!








