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Bevezető
2020 – 4 műfaj, 5 téma, 20 alkotás

Ez a tanév sok szempontból teljesen más volt, mint az eddigiek, de az önképző-
kör ennek ellenére is biztos pont maradt a nagy kavalkádban. A péntek délutá-
nok folyamán – a szeptemberi lendület, mikor még mindenkinek van annyi ön-
fegyelme, hogy a témánál maradjon, a késő délutánig húzódó, kötetlen, téli be-
szélgetések, ahonnan már sötétben indultunk haza, és a karantén alatt is, a vá-
ros véletlenszerű pontjain lévő hálószobáinkban ülve a kék derengésben – va-
lahogy sikerült úgy megismernünk egymást, ahogyan más helyzetekben ritkán: 
felváltva szembesülni a másikkal és azzal, amit létrehoz. Minden évben bekerül 
néhány új ember, és eltűnik néhány régi, de hogy alkotói szempontból az idei 
jobb volt-e vagy rosszabb, mint az eddigiek, azt nem tudnám megmondani; ek-
lektikus volt, sokszor kétségbeejtő, néha túl soknak tűnt, néha nem elégnek… 
De hát 2020 pont egy ilyen év volt.

Müller Léna
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I. Halál

Szegedy-Maszák Blanka: Halál. Visszatekintés
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Egy szörnyeteg vagyok. Erre nincs jobb 
szó. Nem bírom már ezt a bűntudatot, fel-
emészt, szétszed. Olyan embereket ölök, 
akik semmi egyebet nem tettek, mint véd-
ték azt, ami a számukra fontos. Öltem, öl-
tünk és minket is öltek, végtelen, borzal-
mas körforgás ez, sosem tudod, ki lesz a 
következő. Te? A legjobb barátod? A baj-
társad? Vagy esetleg szerencsések lesztek, 
és csak az ellenség hullik? Sosem lehet 
tudni, minden nap imádkozom az ösz-
szes létező istenhez, csak hadd térjek még 
egyszer haza, csak hadd lássam az én ró-
zsám arcát, hadd halljam kacagását. Bábu 
vagyok, akit a nagyok rángatnak kedvük 
szerint, belül halott vagyok. Kietlen táj, 
hullákkal csipkézett erdők, vérrel festett 
folyók, semmi sem tiszta már, mindent 
befeketített a tetteink súlya. Kik vagyunk 
mi, hogy valaki életéről döntsünk? Iste-
neknek hisszük magunkat, pedig egysze-
rű gyilkosok vagyunk, névtelen játékfigu-
rák a hatalmasok asztalán. Vajon ők tud-
nak aludni a tudattal, hogy egyetlen sza-
vukra ártatlan emberek ezrei esnek el nap 
mint nap? Én nem tudok. Esténként baj-
társaim és ellenségeim sikolyait hallom a 
fejemben, emlékszem mindannyiuk arcá-
ra. A reménytelenség, az elveszettség tük-
röződött azokban a szempárokban, őket 
már sosem látják többé kedveseik, gyer-
mekeik. Emlékszem egy fiúra, alig élhette 
a huszadik nyarát, amikor a kardom pen-
géje vérét ontotta egy rajtaütés alatt. Sok-
szor álmodom egy öreggel, ősz haja kilát-
szott sisakja alól, arcán fakó vágás fény-
lett, szürke szemében belenyugvás tán-
colt. Vétett, én meg suhintottam. Ahogy 
esett, láttam arcán a megkönnyebbülést. 
Akkor még nem értettem, hát bolond ez, 

hogy örül a halálnak? Azóta értem már, 
miért üdvözölte boldog mosollyal. Én is 
üdvözölni akarom már, itt nem lehet bír-
ni. Ha nem lenne az édes galambom, ta-
lán már feladtam volna rég, de miatta még 
kitartok, hiszem, hogy egyszer még újra 
csókolhatom ajkait, ölelhetem apró testét. 
De ehhez még bírnom kell és ölnöm, hisz 
itt halál szüli az életet és az élet a halált. 
Egyszer vége kell, hogy legyen, nem lehet 
mindig szerencsém, nem lehet mindig va-
laki, aki elém ugrik véletlenül. Én nem hi-
szek már istenben, miért is hinnék, ami-
kor annyi pusztulást és halált láttam, még-
is minden este imádkozom, hátha meg-
menekülök, hátha túlélem, hátha hazatér-
hetek. Régen hittem, hiszen ezt tanítot-
ták, apám szava szent volt, ha ő azt mond-
ta, van isten, akkor van. Az én drága édes-
anyám meséi is egy hatalmas és kegyes is-
tenről énekeltek, aki végtelen és csodá-
latos. Mégis miért van annyi szenvedés, 
nem értem, de talán nem is érthetem, hi-
szen nem vagyok isten. Neki biztos van rá 
magyarázata, olyan, amitől minden érthe-
tővé válik egy pillanat alatt.

Rossz érzésem van, a mai csata más lesz. 
Ugyanúgy kezdődik, ugyanaz a rutin, de 
pár órával később megértem, mit is érez-
tem. Ez lesz az utolsó csatám, most már tu-
dom. Vérem pereg ujjaim között a mellka-
somon lévő sebből. Megértem és megér-
demlem, ez az én büntetésem. Sosem lá-
tom már a kedvesem arcát, sosem érezhe-
tem az otthoni szél fúvását, sosem hallom 
már a madarak énekét. Én már sosem fo-
gok győzni, elvesztettem a harcot magam-
mal szemben. Egy utolsó szívdobbanás, 
egy tekintet, ami ugyanazt a megtörtséget 
rejti, amit az enyém is rejtett, és vége.

Brandeis Jáde: Katona
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Szép, napsütötte júniusi délelőtt volt. A 
rozzant, dohos cselédlépcsőn Tomi kette-
sével vette a fokokat. Hiába a súlyos háti-
zsák és a 27 fok. 

Szép lassan szivárogtak be az emlékek. 
A szeme. Ahogy ránézett az utolsó bú-
csúnál. Az érzés, ahogy hátulról megölel-
te azon a reggelen. A sírása a félhomályos 
bárban, ahova egyébként magától sosem 
tért volna be. Riasztó volt a békés alkoho-
listák és a káromkodó csapos társasága, de 
ő rávette erre is. 

Egy emelettel feljebb jutott. A negyedik-
re igyekezett, most járhatott félúton.

Mintha kihúzták volna a lába alól a ta-
lajt. Jött az örvény, és ő egyre csak zuhant. 
Nem lehet, hogy csak fizikai fájdalommal 
lehet úrrá az érzéseken. Elég volt. Moz-
gásra vágyott. Levegőváltozásra. A nagy-
nénjét meg ezt a várost mindig is szerette. 
Kézenfekvő volt tehát, hogy elutazik. 

Negyedik emelet. Végre. A nagynéni la-
kása előtt egy hatalmas barna patkány 
szalad el. A lépcső előtt még visszanézett. 
Tomit kirázta a hideg. Összeszedte magát, 
majd csöngetett. 

– Kicsikém! Hát megjöttél! 
– Csókolom, Margó néni! Hogy tetszik 

lenni?
– Gyere be… Aztán mesélek… és te is 

mondj el mindent, olyan régen találkoz-
tunk…

Tomi belépett az ajtón, az előszobában 
levette hatalmas hátizsákját, vigyázva, ne-
hogy leverjen valamit az ajtó melletti fo-
gasról. Levette cipőjét, míg a néni a kul-
csokkal vesződött. 

– Menj csak be, viszek limonádét… 
Rád fér ebben a nagy melegben... – szólt a 
néni, oda sem fordulva a fiúhoz. 

Patinás, hatalmas lakás volt, antik búto-
rokkal, télen-nyáron hűvösséget árasztó, 
vastag falakkal. A nappali északi falán 
pattogzó festékű, széles franciaablak. Fe-
hér falak, baloldalt családi, fekete-fehér 
fényképek, ágy, jobb oldalon könyvespolc, 
bakelit lejátszó, lemezek a földön. 

A nappaliból nyílt egy másik szoba, de 
az ajtó zárva volt. Tomi nem akart csak 
úgy benyitni, így elhelyezkedett az egyik 
fotelben, a nagyszoba közepén. Rákönyö-
költ az asztalra, várakozott. 

Margó néni hamarosan benyitott, kezé-
ben két limonádés pohár egy fémtálcán. 

Összekoccantak a jégdarabkák a poha-
rakban, ahogy az asztalra tette a tálcát. 

Közelebb húzta a fiúval átellenesen 
fekvő fotelt az asztalhoz, megigazítot-
ta kék, pöttyös otthonkáját, és túlsúlyos, 
kölniillatú testét a fotelbe eresztette. 

– Nnno, édes fiam, mondd, mi van ve-
led? – kortyolt egyet a limonádéból, majd 
a fiú arcát fürkészte.

– Nem sok, nem sok, amióta Réka el-
ment, tudja…Úgy éreztem, muszáj el-
mennem onnan. 

– Megértem, fiam… Jól tetted, hogy ide 
jöttél, én mindig szívesen látlak. 

– János bácsit ugye a rák vitte el? Lát-
tam néhány fiatalkori fényképét a falon…

– Igen, igen… (sóhaj) De régen is 
volt… A végén már joghurttal kellett etet-
ni, kiskanállal... Képzelheted… Mondta, 
hogy milyen jó nővérke lennék… Én csak 
nevettem. Azóta sem házasodtam újra… 
Pedig megtehettem volna, sok snájdig úr 
kereste a kegyeimet akkoriban (fáradt ka-
caj). Hjaj… De rég is volt…

Ebben a pillanatban egy fekete, félsze-
mű kandúr ugrott a néni ölébe hangos 

Máté Anna: Aposztrofe
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vernyákolással. 

– Ó igen, igen… Ő itt Félix, fél szemé-
re vak, de nagyon édes kis jószág… Már 
csak ő maradt itt nekem.

Hamar elrepült az egész nap, kártyá-
zással, ebédfőzéssel, beszélgetéssel, a múlt 
felidézésével és régi családi tablók elemzé-
sével… No meg macskasimogatással, már 
amikor lehetett. 

Tomi arra eszmélt, hogy feljött a hold. 
Lezuhanyozott, felvett egy pólót és egy al-
sónadrágot, s nyugovóra tért a nappali-
ból nyíló kis szoba egyetlen ágyára. For-
ró nyári este volt, így nyitva hagyta az ab-
lakot.

Arra ébredt, hogy irtózatos vihar van 
odakint, a villámok fehér fénye megvilá-
gít mindent, az ég párpercenként dörren 
egyet. Az ablakszárnyak becsapódtak, fel-

kavarodott a levegő. Tomi átment a nagy-
szobába, Margó nénihez. Élete legfur-
csább képe tárult a szeme elé, ahogy ki-
nyitotta a nappaliba nyíló ajtót. 

Egy nagy fehér csillag alakzat volt fel-
festve a padlóra, a csillag minden ágán 
egy-egy mécses égett. Középen, török-
ülésben ült a néni, mormolt valamit, elő-
re-hátra ringatózva, vállán a macska ült. 
Időnként felkacagott és azt mondta: Na de 
Jánosom! Majd elhallgatott megint. 

Tomi megkövülten állt az ajtóban. Pár 
perc bámulás után visszament a szobába, 
az ajtónál a földre csúszott. 

„Édes Istenem...” – szűrte fogai között 
a rögtönzött fohászt és tenyerébe temet-
te fejét. 

Péter Luca: Rohadó ház
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Már fáj nézni a mellkasodat, de a sze-
meimet nem tudom levenni róla. Tud-
ni akarom, hogy mikor jön el az idő. Né-
zem, ahogy nehezen felemelkedik, majd 
visszaesik a tüdődet védő vékony cson-
tok fehéres bőre. Kissé tátott szájjal, eről-
ködve próbálsz levegőhöz jutni, hogy az-
tán másodpercek múlva kifújd, majd újra 
kezdd. Szemeidbe valami nehéz telepe-
dett, már csak fájdalmat tudok felfedez-
ni benne. Törékeny csontjaid könnyen ki-
tapinthatók, vékonyra fogyott tested puha 
takarón nyugszik az ölemben. Sírok. Te is 
sírsz, könnytelenül. A magad módján egy 
kicsit mindig is makacs voltál. Sose en-
gedted senkinek, hogy a fejed tetejét si-
mogassa. Most, hogy mindketten tudjuk, 
hogy holnap „mi” már nem leszünk, ha-
gyod. Hosszú szempilláid még pislognak, 

de a szemeiddel már nem nézel. Talán 
már itt sem vagy. Én itt vagyok veled. Még 
„mi” vagyunk. Amíg csak lehet. Halk, be-
lenyugvó, de megtört hangon idézem fel 
a közös emlékeket Neked újra, mert hol-
naptól nem lesz lehetőségünk egyetlen 
pillanatot se megismételni. Tudni akarom, 
mikor. Jelen lenni jó, most mégis azt ér-
zem, hogy bár ne kéne így lennie. Azt hi-
szem, most vagyok életemben először iga-
zán a pillanatban. „Pillanatban élés” – va-
lahogy így mondják. Megbeszéltük, hogy 
örökre szeretni fogjuk egymást, és nagyon 
fogunk egymásnak hiányozni. Mintha azt 
mondanád, hogy most már készen állsz. 
Néhány másodperc még, és az alig észlel-
hető mozgás is megszűnik. Apró tested 
nehéz lett, mégis megkönnyebbült. Most 
már semmi nem fáj.

Péter Luca Üvegcsék

Papp Réka (pacman): 2019.08.16.
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Mozog a lábam. Gyors lépéseket tesz, amit 
nem értek, hogy képes, mivel a lényem 
minden része azért sikít, hogy álljon meg. 
Mögöttem a szeplős vöröshajú, aki az első 
napon ágyba vizelt és elhányta magát. Va-
laki leghátulról ráordít, hogy álljon vissza 
a sorba. Pár napja figyelmeztettek, hogy 
ne nagyon álljak szóba vele, ha nem aka-
rom, hogy kipécézzenek. Nem hiszem, 
hogy sokáig életben fog maradni. Tegnap 
Will miatt kiment a karom. Fáj. 

Repülővel visznek minket tovább. Alig 
fértünk fel és mindenki retteg. Közülünk 
csak hárman repültek és jöttek vissza. 

Will, Tótágas és Jansen hívtak, hogy 
imádkozzam velük. Nemet mondtam, 
és mint kiderült, jól is tettem, mert mia-
latt azok hárman csukott szemmel szen-
teskedtek, valaki telibe okádta Jansen ba-
kancsát. 

Tótágas megpróbálta megfogni Menóra 
kezét, aki ezt nem vette jó néven, és meg-
kísérelt behúzni neki, de azt nem vette fi-
gyelembe, 
hogy bará-
tunk épp 
egy pro-
fi ex-birkó-
zó. Végül 
vérző or-
ral és egy-
re növekvő 
félelemmel 
ült vissza a 
padlóra.

Most 
szóltak, 
hogy fél-
úton va-
gyunk. Va-
laki szipog. 

Will megkérdezi, jól vagyok-e. Min-
dig ezt csinálja, ha ideges, ez ma vagy a 
hatodik alkalom. Will-lel már pólyás ko-
runk óta ismerjük egymást, ő mutatott be 
a menyasszonyomnak is. Úgy gondolja, 
hogy emiatt tartozom neki, és nem átall 
minden adandó alkalommal emlékeztet-
ni erre. Ha ennek az egésznek vége lesz, 
majd lakhatok nála. 

Felszabadul egy hely az ablak mellett. 
Miközben az embereket kerülgetem, kis-
sé megrázkódik a gép. Páran felkiálta-
nak. A mellettem magzatpózban remegő 
fiú felnyög és véletlenül megüt a könyö-
kével. Nicollal is valahogy így kezdődött. 
Egy szimpla véletlennel. Mint egy kar, ami 
akarva-akaratlan nekem ütközött. Nem 
vagyok képes másra gondolni. 

Már gyalogolunk, megyünk valahova. 
A zaj felé, izmosan és remegve. Még nem 
félek.

Péter Luca Üres keretek

Tamás Hanna: Megyünk
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II. Kapcsolatok 

Péter Luca: Smoking Area
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Itt vagy, mert azt akarom, hogy itt le-
gyél. 

Tegnap veled sodródtam az árral, 
ami csupán a haldokló ösvény volt a lo-
varda mellett, mintha csak tényleg fog-
tad volna a kezem. Éreztem hűs érinté-
sed, ami különös, mert sosem volt hi-
deg a kezed. A zöld is úgy akart ölel-
ni, mintha ő Te lennél, de ő sosem lesz 
Te, és tán ez zavart – zavar még most 
is – a legjobban. Zöldet mondtam? 
Nem, nem. Itt nem volt zöld, hiába fu-
tunk bele a tavaszba, itt még megma-
radt a tél, haldoklik minden, mert nem 
vagy itt. 

Nem vagy? Itt vagy. 
Foltok mindenütt, mint az absztrakt 

festményeiden a garázsban. Igen, meg-
tartottam őket, ugyanúgy ott állnak, a 
falon lógnak, minden vörös foltjukkal 
együtt, melyekben ott vannak az ujj-
lenyomataid, a hüvelyk-, a mutató-, a 
gyűrűs- és a kisujjadé. Négy. Hogy is 
van kínaiul? Si vagy sa? Már nem em-
lékszem. Miért is emlékeznék, elvégre 
sosem használtam és sosem számított 
valójában. Valóban? Neked se, nekem 
se. Megbántuk? Én nem. Azt már nem 
tudom, hogy veled mi a helyzet, tán azt 
sem, hogy mit gondolsz, pedig egykor 
tudtam. Tudtam? Megkérdezhetem, el-
végre itt vagy. 

Még mindig itt vagy. 
Halotti lassúsággal vánszorog fe-

lém lilán szenvedő hangod, mikor már 
ezerszer megmondtam, hogy a piros és 
a lila nem passzol egymáshoz, kis di-

vatdiktátor. Már nem is vagy olyan ki-
csi, igazából sosem voltál az. Már pó-
lyás korunkban túl nőttél engem, talán 
már előtte is. Zavart? Nem igazán. Ak-
kor nem zavart, és talán most sem za-
var, mert ha zavarna, akkor nem kér-
deznél rá, és én sem kérdeznék vissza, 
mint ahogy szoktam, és akkor nem ad-
nám meg ezt a roppant semmilyen vá-
laszt. Igen, valóban érdekes. Ugyanaz a 
csillagjegy, mégis tökéletes ellentétek. 
Lehet azért, mert az aszcendensünk is 
tűz és víz. 

Hogy normális-e? Azt mondták, 
nem, nem, mert Te már nem vagy itt, 
mert Te már egy jobb helyen vagy, és 
hogy a börtön után is, mintha teljesen 
más lennék, vagy igazából nem is tu-
dom. Más lettem?

Válaszolj!
Válaszolj, mert még mindig fogom a 

középső ujjad, és addig nem engedem 
el, ameddig nem válaszolsz!

„Nem lettél más. Te mindig is ilyen 
voltál és ilyen is leszel. Csoda, hogy egy-
általán kiengedtek a pszichiátriáról.”

Bártfai Ida: Itt vagy
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(A számlák, blokkok, sorszámok és cím-
kék öt cipősdobozban álltak púpozot-
tan, egy hatodik már gondosan ki volt 
készítve a jövő iratainak. Az ablakban 
egy légy ült, néha tétován megemel-
te valamelyik lábát, haldoklott. Reg-
gel még ugyanez a légy rászállt a szom-
széd férfi karjára, később a szendvicsé-
re, nem lehetett elhessegetni, végül le-
pöckölte, csak így tudott megszabadulni 
tőle. Ki látott már ilyen pimasz dögöt? 
A férfinak eszébe se jutott, hogy a légy 
esetleg haldoklik.)

A konyhában egy idős asszony zöld-
ségeket aprított. Nem szeretett sem-
mit sem csinálni. Nem az idős kor mi-
att, korábban is hamar beleunt a dolgok 
többségébe. Valamikor teniszezett, ele-
gáns sport, főként a régi idők teniszru-
háiban, azokban a talpig fehér gyönyö-
rű öltözékekben. A teniszt szerette, más 
okokból kellett abbahagynia, ha tehet-
te, folytatta volna. Viszont már évek óta 
nem jutott eszébe sem az, se más, ami 
az emlékeiben ahhoz kapcsolódott. 

Jegyese is volt egy darabig. A fér-
fi megkérte a kezét, de már mindketten 
benne voltak a korban, nem volt kedvük 
a hosszadalmas és fáradságos szervezés-
hez, ő egyébként az egész házasságköté-
si ceremóniát magamutogatásnak érezte 
– kinek van kedve két unalmas ötvenes 
esküvőjéhez? A házasság szerelmesek-
nek való, meg azoknak, akiket érdekből 
kényszerítenek össze, nem nekik, akik 
már úgyse válnak el, hisz minek.

Aztán mégis szétmentek, a férfi hagyta 
el – a férfiak később öregszenek, ha egy-
általán. Ennek volt már huszonöt éve, a 

teniszhez hasonlóan ez se jutott az eszé-
be, csak ritkán, hétköznapi gondolatok 
közé préselődve. A férfi is élt még, azóta 
a második nővel. Az asszony, mikor még 
gondolt ilyesmire, azzal nyugtatta magát, 
hogy ez is egyedüllét, csak másmilyen, 
és legalább ő tisztán látja magát, nem ke-
res kiutat onnan, ahonnan nincs. De már 
évek teltek el azóta is, hogy ilyesmiket 
gondolt. Évek teltek el a legtöbb dolog 
óta, s mi maradt?

Csöngettek.
Néhány másodpercig még nem rea-

gált, befejezte a megkezdett mozdula-
tokat, de aztán félretette a kést, amivel a 
zöldhagymákat tisztította és az ajtóhoz 
botorkált. Pont mire odaért, szólalt meg 
újra a csengő. Nyitom már, mondta, de 
előbb még kilesett a kukucskálón. Sán-
dor volt az, a húgának, Dórának a fia. 
Furán mosolygott. Erzsi néni kinyitotta 
az ajtót, kitért Sándor ölelni készülő be-
hemót teste elől, köszönés helyett csak 
betessékelte.

Hogy tetszik lenni, Erzsi néni, kérdez-
te Sándor, még mindig mosolyogva. Er-
zsi néni nem válaszolt, tétovázott, hogy 
mibe kezdjen, hova nyúljon, nem szok-
ta meg a vendégeket. Sándornak eszé-
be jutott, amit az anyja mondott Erzsi 
néni állapotáról, meg hogy tulajdonkép-
pen az tette tönkre, hogy elhagyták. Ő 
nem hitt az ilyesmiben igazán, az embe-
rek megöregszenek, ki előbb, ki utóbb. 
Öregnek lenni pedig nehéz dolog.

Az asszony kinyitotta a konyhapolcot, 
a bögrék között matatott. Csinálok egy 
teát, motyogta. Amíg forrt a víz, vissza-
tért a hagymákhoz, egy salátástálba ap-

Bánfalvi Samu: Doboz
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rította őket, meg még fél uborkát és két 
fonnyadtabb paradicsomot. Úgy ráz-
ta össze a salátát, hogy nem emelte meg 
a tálat, csak a pulton tologatta erősza-
kosan. Sándor közben leült. Hogy szol-
gál az Erzsi néni egészsége?, próbál-
kozott ismét. Várt néhány másodper-
cet, épp annyit, hogy ne váljék egyértel-
művé a válasz elmaradása, aztán foly-
tatta. Mi nagyon jól vagyunk, tervez-
zük, hogy most nyáron elutazunk pár 
hétre. Csak mi, Eszter és én. Zsófira ad-
dig anya vigyázna, Zsófi nagyon szere-
ti anyát. Egyébként a jövő héten lesz a 
szülinapja. Mármint Zsófinak. Boldog 
születésnapot neki, mondta Erzsi néni 
törődött hangon, miközben filtert ló-
gatott a teavízbe. Most lesz négy, fűz-
te hozzá Sándor azon tolakodó szülők 
arckifejezésével, akik nem értik, hogy a 
gyerekük csak számukra érdekes.

A tea elkészült, Sándor csak egyszer 
kortyolt az ízetlen és forró löttybe, úgy 
érezte, ezzel teljesítette kötelességét. Er-
zsi néni lassan szürcsölte a teát, közben 
a salátát ette, nem is nézett vendégére, 
mintha elfelejtette volna, hogy ott van.

Erzsi néni, én hoztam magának vala-
mit, meg tetszik nézni?, kérdezte Sán-
dor. Válaszra nem várt, a válltáskájához 
nyúlt, előhúzott belőle egy fényképet. 
Anya találta néhány napja a padláson 
valami dobozban, gondolta, örülni fog 
neki, mondta, majd Erzsi néni elé csúsz-
tatta a képet. Egy fiatal lány állt rajta tal-
pig fehér, elegáns sportruházatban, ke-
zében teniszütővel. Hunyorgott, a sze-
mébe tűzött a nap. A háttérben magas 
jegenyefák álltak tüntető mozdulatlan-
ságban. Mosolygott. Erzsi néni a szeme 

elé emelte a képet, alig pillantott rá, fél-
retette és nem foglalkozott vele többet. 
Ette a salátát, kortyolta a teát. Sándor a 
falnak támasztotta a képet pár másik, 
poros családi darab mellé.

Furcsa egy helyiség volt ez, mintha 
egyszerre lett volna konyha és nappali. 
Az ablak mellett, a spájzzal szemben egy 
méretes fotel állt, Erzsi néni gyakran ül-
dögélt itt és bámulta az ablakból, ahogy 
elhaladnak az autók. A tévét, ami a való-
di, bár a konyhánál alig nagyobb nappa-
liban állt, már évek óta be se kapcsolta.

Sándor kicsit feszengett, egy szalvéta 
csücskével babrált. Nem erre a fogadta-
tásra számított. Dóra azt mondta, mikor 
kikereste a képet a fotóalbumból, hogy 
Erzsi néni ugyan kevés dolgot szeretett 
fiatal korában is, hisz akkor is egy sava-
nyú alak volt, kellemetlen társaság, de 
teniszezni mindig nagy örömmel ment. 
S most úgy ült ott tompán és üresen, 
mintha már valahol máshol lenne, vagy 
kéne lennie, és sajnálná, hogy mindez 
így alakult, hogy mindent onnan folytat, 
ahol nem hagyta abba.

Sándor már bánta, hogy eljött, szé-
gyellte naivitását. Nem véletlenül kerül-
te Erzsi nénit régóta a család.

Mire is vártam? Hogy majd beállí-
tok ide évek után és minden gördüléke-
nyen fog menni? Hülyeség. Egyébként 
is, nem ez lett volna az egyetlen megol-
dás. Máshonnan is lehet szerezni, gon-
dolta. Na, most már mindegy.

Erzsi néni, törte meg a csendet, tud-
ja, mint mondtam az előbb, Zsófinak 
hamarosan születésnapja lesz, a negye-
dik. Nagyon várja már a születésnapját. 
És tudja az Erzsi néni, a Zsófi most ju-
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tott abba a korba, hogy komolyabb játé-
kokat is érdemes venni neki, szeret ba-
bázni, vannak barbijai meg ilyen minia-
tűr berendezési tárgyak, de ez nem a lé-
nyeg. Arra gondoltunk, hogy veszünk 
neki egy babaházat. Erzsi néni még csak 
fel sem emelte tekintetét, úgy mond-
ta: És? Sándor nyelt egyet. És arra gon-
doltunk... szóval Anya azt mondta, hogy 
még gyerekkorukban volt egy baba-
házuk, ami aztán önnél maradt. Anya 
azt mondta, ez csinos darab, szépen ki 
van festve pirosra, fából van, nem mű-
anyagból, mint a mai darabok, takaros, 
van benne igényes, kidolgozott beren-
dezés meg miegymás. Arra gondoltunk, 
hogy elkérnénk Zsófi számára. Neki is 
megmondanánk persze, hogy ön kül-
di, hogy az ön ajándéka. Erzsi néni fel-
nézett, megingatta a fejét. Nem akarom 
odaadni. Sándor sóhajtott. Kár. Na, nem 
számít annyira, csak gondoltam, hátha. 
Eszter is örült volna.

Ültek még egymással szemben egy 
darabig, Sándor ujjaival a combján do-
bolt. Erzsi néni figyelt, Sándor nem tud-
ta eldönteni, hova. Befelé.

Most már mennék, nem akarok za-
varni, mondta, de ülve maradt, mert 
nem érkezett válasz. De talán előbb még 
használnám a mosdót, megengedi? Ott 
van jobbra. Örült, hogy felállhat, min-
den tagját nehezebbnek érezte.

Ahogy kilépett a mosdóból, meglát-
ta, hogy a vendégszoba ajtaja nyitva áll. 
Belépett.

Por ült mindenen, nem csak a tárgya-
kon, a kanapé karfáján és a parkettán is. 
Látszottak lábnyomai.

Tekintetét végigvezette a berendezésen, 

végül megállt egy öreg, duplaajtós szek-
rényen, melynek kulcsa kilógott a zárból.

Megpróbált visszaemlékezni régről, 
hogy mi lehet benne, de a szekrény csak 
zárva jelent meg emlékezetében.

Óvatos léptekkel megközelítette, köz-
ben szaporán hátratekintgetett és fülelt, 
hall-e bármi neszt, mozgást, de Erzsi 
néni még mindig a konyhaasztalnál ült, 
két ajtóval arrébb.

Ahogy kinyitotta a szekrényt, maga 
sem értette az okát, félelemmel ve-
gyült izgalom kerítette hatalmába. Ott 
ült a babaház a vastag porban, pókhá-
lótól belepve. Régen sokkal komolyab-
ban vették a játékgyártást, ilyen baba-
házra ma már biztosan nem lenne ke-
reslet. Talán pont az anyjától hallotta, 
hogy egy rokonuk a kilencszázas évek 
elején, tizenpár évesen főbe lőtte magát 
egy játékpisztollyal, csak a töltényt kel-
lett élesre cserélnie. Szép kidolgozás és 
berendezés, ágyacska és takaró, csiszolt, 
míves tükör az apró öltözőszobában sa-
többi, bizony, hogy satöbbi. Nem sokat 
morfondírozott, kisietett az előszobába, 
ahol az erre a célra hozott ikeás szaty-
rot hagyta, lábujjhegyen visszaosont, 
óvatosan kiemelte a játékházat, bedug-
ta a zsákba, majd kiment a konyhába el-
köszönni. Erzsi néni ekkorra már befe-
jezte az étkezést, Sándor meglepetésé-
re a fényképet nézegette. Észre se vet-
te a súlyos szatyrot, enervált hangon el-
köszönt, gyorsan bezárta a vendég után 
az ajtót.

(A légy megdöglött az ablakban.)

2020. január
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Bártfai Ida: Matrjoska
A kicsi izgatottan tépte le a díszes csomagolást. Az ajándék könnyedén elfért édesany-
ja két markában, a gyermekre mégis villámként tört rá az öröm és a kíváncsiság, amint 
meglátta a gyertyák fénye alatt. A lakkozott parketta frissen mosott illata pedig még 
fontosabbá tette számára, elvégre látta mind a két szemével, ahogy apja a felmosórongy-
gyal vív vérre menő harcot; de nem engedte, hogy felesége segítsen neki. Csak miat-
ta volt hajlandó a ház ura tisztítószereket ragadni és kétkezi munkát végezni. Köztünk 
szólva csupán a háziasszony sírását nem tudta helyén kezelni. Most is tartva szigorú, ér-
zelemmentes tekintetét figyelte a csöppség minden egyes mozdulatát. Normális körül-
mények között fülét-farkát behúzva imádkozott volna a láthatatlanság képességéért. De 
most, hogy a csillagokkal teli szempár figyelt rá, úgy érezte, nem lehet semmi baja.

Először a piros, gondosan megmunkált fa jelent meg, majd szép lassan az orosz baba 
többi részlete is felfedte magát. A következő pillanatban már az anyja lábát ölelgetve sírt 
a matrjoska vörös szemei és szigorú arckifejezése láttán. Úgy szorította a fiatal nő lábát, 
mintha az élete múlna rajta. A padlón heverő játékot a szobában jelenlévők közül ket-
ten kétségbeesve nézték, de a harmadik személy könnyedén felkapta és letérdelt gyer-
meke elé. A kicsi mogyoróbarna íriszeiben ismét fellobbant az a bizonyos láng. Fejét 
enyhén félredöntve figyelte, ahogy apja kezeiben egyre több és több matrjoska jelenik 
meg. Mind más és más kinézettel. Szomorú, vidám, izgatott, szigorú és álmos.

Életében először látta édesapját őszintén rámosolyogni.

Péter Luca Bábu
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Marosvölgyi Nóra: Füstjelek
Az évtized legforróbb nyara volt, napról napra megdőltek a melegrekordok. Az egész 
ország a Balatonhoz menekült, de a pocsolyameleg víz már nem tudott igazi felüdülést 
nyújtani. Valahol a déli part egyik tömött strandján Petike álmélkodva próbálta meg-
fejteni a távolban gomolygó indián jelzéseket, hiába rángatta azonban nagyapja póló-
ját, „Ezüst Medve” már rég megunta a játékot. Gyuri bá, a lángosos eleresztett egy cif-
ra káromkodást a bajusza alatt, a tűzgyújtási tilalmat megszegőnek címezve átkait. Bez-
zeg, ha ő próbálná elégetni a kertben a gallyakat, rögtön ott állna a rendőrség a kapu-
ban. Kovácsné Róza fejében megfordult, hogy hívni kéne a tűzoltókat, de a víz túl mesz-
szire sodorta a rózsaszín virágos gumimatracot a parttól, visszaevezni meg ugye az ő 
korában már nem könnyű feladat. Réka annyira ideges lett, hogy a folyamatos sziréná-
zás miatt nem tudja végighallgatni a relaxációs hanganyagot, hogy véletlenül beleejtette 
a telefonját a vízbe, így már csak otthon értesült a leégett nyaraló tragikus esetéről.

Marosvölgyi Nóra: Történet I.
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Marosvölgyi Nóra: Történet II.

Marosvölgyi Nóra: Történet III.
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Péter Luca: Ücsörgés egy téren
Egy szó sem hagyta el a szánkat. A szökőkút csobogása teleüvöltötte a teret. Bámulás 
magunk elé. Az a két perc, amíg az észrevehetetlenséget színleltük, ugyan rövid idő volt, 
de a kényelmetlenség és a viszketést magával hordozó izzadás órákká nyújtotta ezeket a 
pillanatokat. A levegőben lebegő feszültség, mint a zöldhályog, rátelepedett a szemem-
re. Homályos érzés, mintha csak pár másodpercen múlna, hogy sírni kezdjen az ember. 
De nem tud sírni. Tele van adrenalinnal. Legszívesebben elrohanna, hátra se nézve. Ha 
hátranéz, akkor összeesik. Térdei helyette is véres könnycseppeket hullatnak. Észre sem 
veszi. Rettegés a kezdettől és a kezdéstől. De nem várhat örökké, abba tíz perc alatt be-
lehalna. Hirtelen kezdés: „És, hogy jutottatok el idáig? Csak mert én nem emlékszem, 
hogy olyan borzalmasat vétettem volna, hogy ezt kapjam cserébe.” A szél nem fújt, csak 
a dohányzás szaga keringett körülöttünk.

Nem is tudom, hányadik szálam égett le. Hogy ne magam elé bámuljak, a hídon sétá-
ló embereket néztem. Siettek. Nem álltak meg, és nem néztek körül, pedig azt hihetnéd, 
hogy ha valaki a Margit hídon sétál, akkor legalább körülnéz. De nem. Senki nem né-
zett felénk.

Remegtek a lábaim. Kicsit később a térkövek is elkezdtek remegni a híddal együtt. 
Elhaladt egy villamos, de a lábam utána sem állt meg. Pedig a nehezén már túl vol-
tam. Nem is nekem fájt a legjobban ez az egész. ”Az az igazság, hogy ez nem egy érzel-
mi döntés volt, és már nagyon régóta gondolkodtunk rajta. Ez inkább a hovatartozásról 
szól, nem megbántani szeretnénk vele.”

Nem tudom, hogy ez igaz volt-e, de abban biztos vagyok, hogy nem éreztem annak. 
Nem hiszem, hogy ezt bárki igaznak érezte volna, de abban biztos vagyok, hogy ez nem 
volt más, mint konfliktuskerülés, és pontosan ezért senki nem kérdőjelezte meg hango-
san a mondat igazságtartalmát. Nem lett volna értelme.

Péter Luca: 
Bábupár I.
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Szegedy-Maszák Blanka:  
Végtelenített pillanatok

Elképzelt, végtelenített pillanatok
Mit tennél, ha egy elfolyó lélek világodba lépne?
Ha az időt még inkább cseppfolyóssá tenné,
Ám ez nem olyan gyorsulás,
Amely a kellemesség miatt válik sebesség-telibbé.
A napok eltűnnének, és hiába keresnél vissza,
Végtelen és fojtogató ismétlésekkel találkoznál.
De a másik oldalon állna ő, az ismétlések rabja,
Ki elvenné napjaidat percekké bontva,
Amik végtelen változatlanságot takarnának,
S így beléd nyilallna a rabság fájdalma,
Melyet nem is kényszerítenének rád,
Azonban kötelességeddé válna.
Kényszerzubbonyt húzni és zárt szemekkel látni
A végtelen pillanatok ismétlődéseit,
Mivel másként ő, az ismétlések rabja,
Nem tudná lejátszani az eseményeket újra.
Az eseményeket, melyek nem léteznek,
Melyek csupán elképzelt végtelenített pillanatai
Napoknak, heteknek, hónapoknak,
Az emlékek összességének.

Péter Luca: 
Bábupár II.
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III. Ösztön

Péter Luca: Lebegő bicikli
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A jó köntös feladata, hogy szolgá-
ja a gazdáját, kiemelje az előnyösebb 
idomait, és elrejtse azokat, amik nem 
olyan vonzók. De a köntös csak addig 
tud szolgálni, amíg hordják, ha leve-
tik, vége. Végül is mi csak arra várunk, 
hogy levethessük, és ne is kelljen, hogy 
védjen minket. Nélküle talán jobb is. 

Erről győzködi magát a vörös, 
göndör hajú lány, ahogy hagyja a 
selyemköntöst lecsúszni kicsit szabály-
talan, telt melleiről, és bő fodrokban 
hullani a földre. Erről senki nem be-
szélt neki; a csúnya férfiakról és a fáj-
dalomról igen, de erről a szinte leküzd-
hetetlen késztetésről, hogy eltakarja 
magát, senki.

– Fordulj meg! – szól a férfi érzelem-
mentes hangon. Tetszik neki a lány; 
nem csont és bőr, mint az előző, fehér 
bőre szinte világít a bordó függönyök 
előtt, az arcát és vállait halvány szeplők 
borítják. És szűz. Szereti a szűz lányo-
kat. A Madame általában rátelefonál, 
ha új lány kezd náluk dolgozni.

A lány lassan megfordul. Most háttal 
áll a férfinak, és még jobban feszeng. 
Eddig legalább látta, tudta, hogy mire 
számítson, de a padlót vastag szőnye-
gek borítják, amik elnyelik a léptek za-
ját, így semmiféle figyelmeztetést nem 
kapna, ha az idegen odalépne hozzá. 
De nem lép. 

– Gyere ide.
Végre visszafordulhat. Remegnek a 

lábai, nem akarják közelebb vinni eh-
hez a valakihez, akivel egy szobába ra-

gadt. Szép férfi; világoskék szemei van-
nak, a haja őszbe fordul, nagyjából 
húsz centivel magasabb a lánynál. Fel 
kell emelnie a fejét, hogy a szemébe 
nézhessen. A férfi felemeli az egyik ke-
zét, és végigsimítja a lány arccsontját.

– Hogy hívnak?
Annyiféleképpen történhetett vol-

na. Persze ez is egy lehetőség volt, de ki 
képzeli így? Egy pillanatra visszagon-
dol a ház teraszán lógó, csengve egy-
másnak ütköző tejesüvegekre, de nem, 
nem gondolhat erre, mert akkor bele-
hal, nem gondolhat arra a sok minden-
re, ami történhetett volna, ha nem kül-
dik el, nem gondolhat az anyjára, nem 
gondolhat az apjára, nincs már értel-
me, minek gondolni rá. Majd lesz va-
lakinek az anyja ő, jobb anya, mint ami 
neki jutott, jobb apával, akivel majd 
egy ágyban alszanak és együtt vacso-
ráznak, csak előbb válaszolni kell, és 
nem szabad sírni. Szóval vesz egy nagy 
levegőt, azt hazudja, Kamillának hív-
ják, és megcsókolja a férfit. Kávé és 
parfümillata van. Lehetne rosszabb, de 
lehetne annyival jobb is.

Müller Léna: A jó köntös
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Müller Léna: „… a vadak vonulási útjából”
Micsoda ügyetlen mondat, és mégis egyből belém vág, hogy talán eltűnök hirtelen, akár 
vadnyom a… Az őszi avar, és a lombok ragyogása is, mikor a körvonalakig megtelik 
minden levél élni vágyással, meg az összes fjord-öböl, ahol soha nem jártam, és nagyon 
remélem, hogy akkor aztán más sem járt ott, mert ha én nem láthatom, akkor más mi-
ért mehetne oda a koszos műanyag talpú túracipőjében, hogy letapossa a virágokat, 
amik tudom, hogy csak azért vannak ott, hogy közéjük feküdjek. Mert én úgy fekszem 
a virágok közé, hogy előtte gondosan kisimítom az összes fűszálat, és nem teszek kárt 
egyetlen virágsziromban sem, és mikor a hullámzó égre szegezem a pillantásomat, a 
szememben úszó kis porszemek sárkánygyíkokat rajzolnak az égre. Ezt senki más nem 
látja, csak én, ezek az én virágaim, ez az én tengerillatú levegőm és ezek az én sárkánya-
im. Hiába is bizonygatnám, nem hinné el nekem senki sem. Nem hinnék el a bolyhos, 
fehér juhokat sem, akik nem félnek tőlem, és hagyják, hogy hozzájuk érjek. Ők letapos-
hatják a virágokat, csak én nem, nagyon nehéz volt megtanulni, hogy ne tegyek bennük 
kárt, de megérte, mert most végre szabadon járhatok-kelhetek a réten, csak ha magam-
mal hozok valakit, akkor őt is meg kell majd tanítanom, de úgysem hozok magammal 
senkit, mert nem hisznek nekem, nem hiszik el a rétet és az öblöt és a bárányokat és a 
sárkányokat és az orchideákat, amiknek a virágai kis táncosnőket formáznak, meg ma-
darakat, nem hinnének nekem, azt mondanák, hogy a menekülés nem megoldás, pedig 
én nem menekülök. 

Újra ránézek az összefoglalóra. „A jelentős pusztulástól csak a magasabban fekvő, ne-
hezen megközelíthető vidékek (mocsarak, lápok, sűrűségek) menekültek meg, melyek 
kiestek a hadak vonulási útjából.” Jobban kéne figyelnem.

Péter Luca: Kád
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Az út hosszú volt. Egy ideig figyeltem 
az autó ablakában elsuhanó fákat, autó-
kat és mezőket, melyeken őzek szalad-
gáltak. Az autó kellemes melege átjárta 
a testemet, és a kényelmes ülésen hamar 
álomra hajtottam a fejem. Az álmom-
ból hatalmas kutyaugatásra riadtam fel. 
Megérkeztünk, az autó leparkolt. A nő, 
akivel utaztam, most kiszállt, a hátsó aj-
tóhoz lépett, megfogta a nyakamon lógó 
pórázt, és kiemelt az ülésről. Üdvözöl-
te a magas, körszakállas alakot, majd el-
indult a kapu felé. Én követni akartam, 
de nem tudtam, mert a férfi megfogta 
a nyakörvemet, és nem engedett utána. 
A nő kilépett az útra, és bezárta maga 
után a fakaput. Most mi történik? Mi-
ért nem mehettem haza? Egy ideig fo-
gott még a férfi, majd elengedett. Tud-
tam mit kell tennem. Vettem egy nagy 
lendületet és nekifutottam a hatalmas 
kerítésnek, majd kimásztam rajta. Nem 
tudtam, hogy merre kéne elindulnom, 
arra mentem, amerre láttam. A férfi ki-
abált és futni kezdett utánam. Szerettem 
jó kutya lenni, de most nem álltam meg, 
mert tudtam, hogy akkor be fog zárni, 
én meg nem akartam ott maradni azon 
a helyen. Nagyon sokat futottam. Már 
egy ideje nem követett az ember, szóval 
kicsit lepihentem, de nem mertem so-
káig maradni, nehogy megtaláljon. Dél-
után volt. Kezdett besötétedni. 

Az első pár éjszakát az erdő bozó-
tos mélyén töltöttem. Később talál-
tam egy elhagyatott házat. Bementem 
és élelem után kutattam, de nem talál-

tam semmit. Heteken keresztül a kö-
zeli kukákból szereztem ételt, és a va-
dászattal próbálkoztam. Sokat gondol-
tam a nőre. Nagyon hiányzott, és sze-
rettem volna még legalább egyszer érez-
ni az illatát, és tudni, hogy mellettem 
van. Ez volt az egyetlen dolog, ami mi-
att nem adtam fel, és próbáltam túlél-
ni az ösztöneim segítségével, majd visz-
szakerülni oda, ahová tartoztam. A nő-
höz és a családjához. Még napokkal ké-
sőbb is az erdőben és az elhagyott ház-
ban laktam. Valahogy sikerült magamat 
eltartanom, vadásztam az erdőben, de 
nagyon sokat fogytam. Épp az elhagyott 
ház előterében pihentem, amikor meg-
hallottam egy ismerős hangot. Kinéz-
tem a ház lyukas oldalán, de nem láttam 
semmit. Emberek halk beszélgetésére 
lettem figyelmes. Nem volt újdonság, de 
most mégis úgy éreztem, hogy ez más. 
Pár perccel később egy alak árnyát lát-
tam átmászni a kerítésen. Az elmúlt pár 
nap szörnyűségei és megpróbáltatásai 
hatására már nem tudtam reményked-
ni abban, hogy újra látom szeretett gaz-
dám. Azonban volt valami, ami nem tu-
dott eddig sosem becsapni, még pedig 
az orrom. A csirkecomb friss illata után 
egyből megcsapott az a bizonyos másik 
illat is. Ő volt az! A lehető leggyorsab-
ban próbáltam átvergődni az omladozó 
ház törmelékein, hogy aztán újra érez-
hessem régóta áhított közelségét. Min-
den lélegzetvétellel az elmúlt hetek vá-
gyódása teljesült. Éreztem az illatát, és 
ez volt a lényeg. 

Papp Réka: Kyra (Részlet)
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IV. Szerelem

Bártfai Ida: Grafitcsók
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Bánfalvi Samu: Javítás
Kész a vers. Mikor először megmutatom,
azzal vágom el a köldökzsinórt. Felsír.
Komplikációk adódnak,
egy !-et .-ra cserélek,
néhány névelő – vérrögök, embóliák –
műtét útján távoznak.
Két sort – jobb és bal kar – átvarrok.
A művelet végére könyékig véres vagyok,
de minden úgy működik, ahogy terveztem.
Egy darabig. Már rövid idő után feltűnik
a szeplők szabálytalansága.
Legszívesebben fejátültető műtétet végeznék,
de akkor nem maradna semmi,
ami rád (a vers meg nem nevezett alanyára) utalna. 
Belenyugszom a tökéletlenségbe.
A varratok örökké látszani fognak.

Máté Anna: Űr
Valahol nyugaton bukik le a nap, vörös színnel teríti be a látóhatárt.

Lebegek a fekete semmiben, kutatok valami megfogható után, lassan kitapintom kör-
vonalaim. Keresem a szavakat hozzád, s bár sokszor a fejemben jársz, minden monda-
tom pontatlan lesz. Kapukat nyitogatsz, felsejlik egy-egy részlet, eláll a szavam, ahogy 
csillog rajta a fény. Csak állok, csendes örömmel, csak nézem és tisztelem, mint ahogy 
tűnő égi jelenséget szokás. Tükröződő felületeken látszódom, de csak magamat bámu-
lom körbe-körbe járva, ha nem vagy itt: ketrecbe zárt vadállat a szív, a lélekből harap ki 
darabokat az idő előrehaladtával.
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Későre járt már az idő a temető felett, a 
telihold fényénél tisztán látszottak a sírok. 
Az egyik felett egy alak lebegett fekete ka-
pucnis pulcsiban. A temetőőr az utolsó 
körét rótta.

– Szervusz, Halál! - köszönt az alaknak, 
amikor elhaladt mellette.

– Szia, Józsi, hogy vagy? És a család?
– Na, erre a kérdésre neked kellene a 

legjobban tudni a választ.
– Jóvanna, csak udvarias akartam lenni, 

egyébként anyád vidd el orvoshoz.
– Meglesz, köszi.
A kerítésen épp egy szerelmespár pró-

bált átmászni. A temetőőr lekapcsolta a 
lámpáját.

– Na, te hozod rájuk a frászt vagy én?
– Hadd én, hadd én! – jelentkezett Ha-

lál.
– Jó, akkor visszamentem aludni, kelts 

fel, ha van valami!
– Jaja, persze, persze.
Halál a pár felé kezdett lebegni, akik te-

lefonjukkal világítottak a sötétben. 
– Erre gyere, Anci, itt van egy jó hely!
– Hát nem tudom, elég ijesztő ez a hely, 

biztos nem lesz bajunk?
– Semmi gond nem lesz, egy vénem-

ber az őr.
A pár egy dombra telepedett, Halál fö-

léjük lebegett és hallgatta őket.
– Nézd, Anci, az ott a Göncölszekér, az 

a Sarkos csillag az pedig a... aaaa Kis Gön-
cös – a fiú közelebb húzta a lányt.

– Té-tényleg, már látom, nagyon szépek.
– Hát titeket sem az eszetekért fognak 

ellopni – szólt közbe Halál.
A pár felpillantott, és amint meglátták 

a lebegő alakot, felpattantak. A fiú maga 
mögé terelte Ancit a karjával.

-Te meg ki vagy, haver? A frászt hozod 

a csajomra!
Halál lassan leszállt a földre és feléjük 

sétált.
– Én vagyok a Halál, készülj a végre, 

blablabla. Bár ma szabadnapos vagyok, 
szóval nem kell félni.

– Na persze, „Halál”, bizonyítsd!
– Tehát neked a lebegés nem volt elég, 

kedves felülvezérelt kollégám. Na jó, itt a 
trükk, 3-ra fájni fog a térded: 1,2,3.

Halál sípcsonton rúgta a fiút, az a fájda-
lomtól összeesett.

– Ez nem a térdem volt.
– Figyelj, én csak szállítok, nem vagyok 

túl jó az anatómiában, de te vagy az első, 
aki panaszkodik. Na de, egy: EMBER, te-
metőbe minek viszel egy lányt randira? 
Kettő: ha szép vagy, de okos nem, ezt 
az intelligencia dolgot nem kell erőltet-
ni. Három: te lány – Ancira bökött –, na-
gyon jól nézel ki, nem megyünk el randiz-
ni vagy ilyesmi?

Anci sikítva a kijárat felé rohant, lóbálta 
a kezeit és a táskáját, a fiú bicegve követte, 
Halál hoppon maradt.

Az őr kifelé már nyitott kapukkal vár-
ta a párt.

– Kellemes hazautat! Na, összejött a 
randi?

Halál a semmiből alakot öltött, le volt 
törve.

– Nem.
– Kérsz pudingot? Van csokis ÉS vaní-

liás is. 
Halál bólintott, majd belebegett az őr-

házba és kinyitotta a hűtőt. 
– Na, az egyetlen szerelmem, aki még 

sosem utasított vissza, a Müller-féle pu-
ding müzlivel. 

– Müzli nincs.
– Ááááh!

Bese Gyula: Szerelmes Halál
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Egészen a mai napig hittem abban, hogy 
a kapcsolatunk nem szakadhat meg. Mi-
lyen naiv is voltam, gyermeteg. De ma 
már belátom, ez nem így működik, 
olyan akadályok vannak közöttünk, ami-
ket nem tudunk megugrani. Már nem 
megy. Egyszer régen még ment. Emlék-
szel azokra az időkre? Amikor még a leg-
nagyobb veszekedés az volt, hogy ki kap-
ja az utolsó sárga gumicukrot. 

Ma már nem. Eljutottunk oda, hogy 
nem tudom, ki is vagy valójában, mit ér-
zel, hol vagy. És ez fáj. Nagyon fáj. Hogy 
jutottunk ide? Nem sok előjele volt, még-
is számítottam rá, olyan volt, mint egy 
záporból született tornádó, és amikor 
jött, mi nem voltunk képesek együtt ma-
radni, szétszakított minket. 

Emlékek. Kegyetlen dolog emlékez-
ni, most mégis megteszem, hiszen ennyit 
megérdemlünk. 

Emlékszel, amikor egyszer este tíz kö-
rül átrohantam hozzád, mert rosszul vol-
tál? És együtt aludtunk egy szoros öle-
lésben. 

Ó, és arra emlékszel, amikor viccből 
versenyt futottunk, és te majdnem elestél 
a kutyában? Nagyon megijedtünk mind a 
ketten, de aztán egymásra néztünk és ne-
vettünk, mert megtehettük, félvállról ve-
hettük a dolgokat, nem féltünk többé az 
eséstől, és csak boldogok voltunk. 

Aztán emlékszel a sok kibeszélős es-
tére? A zárt ajtó mögötti, egymás kar-
jaiban sírásra? Mert én igen. Élénken él 
bennem minden pillanat, lehet, hogy so-
sem fogom feledni, lehet, hogy egy perc 

alatt eltűnik majd. Még nem tudom, nem 
is akarom, most csak meg szeretnék nyu-
godni, és a szerelmünk emlékét mélyre 
eltemetni, mintha csak egy álom lett vol-
na. Akkor talán nem fog fájni, mert most 
fáj, kegyetlenül. Fogunk mi még vala-
ha beszélni? Vagy tényleg ez volt a vége? 
Tíz szép év, nevetéssel és mosolyokkal, 
és most vége. Tudtál rólam mindent, én 
tudtam, amit elmondtál, nem tudom, az 
mennyi volt a mindenből, remélem, sok, 
hiszen annyira sokat beszéltünk, annyi 
mindent elmondtunk.

Ott voltam, ha tudtam, és te is nekem. 
Te mit éreztél? Szerettél valaha annyira, 
mint én téged? Voltál rám mérges, irigy? 
Ha igen, miért nem mondtad? Miért 
hagytad, hogy a szerelmünk eltűnjön? 

Sosem hittem, hogy ezeket a kérdé-
seket egyszer felteszem, hiszen mindig 
olyan szoros volt a kapcsolatunk, annyi-
ra szerettelek. 

Most búcsúzom, ez a levél itt lesz a te-
lefonom jegyzetében, itt fog várni, hogy 
egyszer elküldjem neked.

Brandeis Jáde: El nem küldött üzenet
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Péter Luca: Fák

V. Természet
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A nap lassan emelkedik fel a horizonton, a 
tó víztükrét aranyra festik az egyre erősödő 
fénysugarak. A nádas csöndjében a hattyúk 
halk gág…

– BÉLÚ!
Na megint kezdődik.
– BÉLÚ, hol vagy te, hattyúk szégyene!?
A fehér fenséges hattyú las…
– Hé, te meg ki vagy?
– Én?
– Igen, te.
– Én vagyok az író, az, aki éppen egy 

szép szerelmes történe…
– Nem érdekel, mit csinálsz, tudod hol 

van a Bélú?
– Hát nem nagyon tudom, nekem min-

den hattyú egyforma. Azt tudom, hogy 
három fenséges hattyúcsoport andalog a tó 
vizén. De te hogy beszélsz hozzám?

– Hogyhogy hogy? Te csak egy ember 
vagy a stégen.

– Hello!
– Te meg ki vagy?
– Hello, szia, én Gilbert vagyok, a tacs-

kó.
A tacskó és a haty-

tyú remek barátsá-
gának kezdete. A 
többi hattyú tovább 
gágogott, miközben 
hagyták, hogy a lágy 
hullámok odébb so-
dor…

– Engem beszéltek 
ki a hátam mögött?

– IGEN, MERT 
AZ A RÉSZEG 
FÉRJED MEGINT 
RONTJA A MIEIN-
KET.

– OH, HOGY NYELNÉL DAMILT, 
ANETT!

– Hinnye, Bélú, itt az asszony!
– BÉLÚ!
– Na, ha lassan odébb úszunk, nem vesz 

észre.
– TE ITTAS ÁLL…
A hattyúpár egymásra talált és lágyan 

összeérintették fejüket ekképp jelezve a sze-
retetet egymás irányába.

– Miért fejeltél le, Ica?
– Mert a szárnyast a végére tartogatom, 

na irány haza!
– Sziasztok, Madár barátok, jó volt tite-

ket látni.
– AZT SE TUDOM, KI VAGY, TE 

NÉGYLÁBÚ KOLBÁSZ!
A hattyúpár romantikusan elúszott a ná-

das biztonságába.
– Senkit nem érdekelsz, és húzzál már 

el a stégünkről!
Egyszer csak kacsák jelentek meg, és 

méltatlankodva háp…
Miért van náluk bicska?

Bese Gyula Tavikocsma

Szegedy-Maszák Blanka: Torzuló természet
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Máté Anna: Holdbéli táj
Ha sikerül átlépned a realitás adta határokat, az ismerős utcák után egy fehér homokos 
sivatag szemcséit érzi majd a talpad. Bármerre nézel, homokdűnék. Lábnyomaid elnye-
li a következő homokvihar. Hiába nézed a madarak vonulását, az atmoszférát belül nem 
tudják berepülni. Bárcsak sejtenéd, merre tartanak. Alig veszel levegőt, szádat, tüdődet, 
orrlyukaidat mégis megtölti a homok. Szádban az örökös távolság íze, legjobban talán 
rozsdamentes acélra hasonlít.

Tér és idő összemosódik. Itt mindig nyár van, mindig dél. Keselyűk szemében látod 
meg önmagad. Talán hiábavaló volt egész idáig virágokat ültetni mások szívébe, szirma-
ikat most a keselyűk szájában látod viszont, bár a távolság íze már a kertészkedésnél a 
szádban lapult. Lehet, hogy pont ez volt a baj. Nem tudhatod.

Addig gyalogolsz, míg megnő a hajad. Szép lassan, hogy már csak arra döbbensz rá, 
hogy a válladat csiklandozza és minduntalan a szemedbe lóg. Hátadon kis folyók min-
táját alkotják az izzadtság csíkjai. Leereszkedsz egy homokdűne enyhet adó árnyékába, 
füledbe a szél egy régi szonáta ritmusában zúg. 

Bártfai Ida: Fehér tigris
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Szegedy-Maszák Blanka: Múltképek
1980. október 26.

A Nap kiszűrődő fénye átlátszik az erdő lombjain keresztül. A meleg színek sokféleségét 
ismét hűvösebbnek látom. Már jártam itt. Pedig errefelé nemigen szoktam sétálni. Most 
pont másfelé fordultam, mint amerre szoktam délutánonként. Túl sok gondolatomat fe-
lejtettem a másik úton. Túl sok múltbéli történés jutna eszembe azon az ösvényen. És 
nálam az emlék fogalma csak a negatív múltképeimet tartalmazza. Múltkép. Létezik 
egyáltalán efféle szó? Ha a jövőkép igen, ez mi okból nem? A múlt halovány képei. Mi-
nél szebbek, annál homályosabbak. Vagy némelyek az atmoszféraváltás miatt élesed-
tek ki. Miért maradandóbbak a szomorú hangulatúak? Miért nem marad hely a pozitív 
képzeteknek a fejemben? Rejtély rejtély felett a színlelés világában.

Nem szeretném hallani a lépteim hangját sem. Legfeljebb a fejemben keringő lágy 
dallamok maradhatnának velem. Nyugalomra találhatnék köztük, ha nem az én gon-
dolataimmal sodródnék. Ha egyszerűen elsétálhatnék magamtól és más gondolatokba 
merülhetnék.

Most legalább ennyire eltávolodhatok magamtól, hogy olyan utat választok, ahol ke-
vésbé kísérnek magukkal a korábbi hónapjaimra utaló emlékek. Mi lenne, ha megpró-
bálnék semmit sem felidézni a múltamból egy ideig? Mi történne, ha csak a dallamhul-
lámokra hagyatkoznék és követném, amerre csak vinnének? Ezen a napon kideríthe-
tem. Tehát jobbról hallom az énekszót, balról a dobot és a zongorát. Az utóbbiak irá-
nyába fordulok. A tempó gyorsabbá válik, akár az alattam összeroskadó levelek zajai-
nak váltakozása. Lefelé nézek, keresem a minél kevesebb elterelő zajforrást keltő talajt. 
Tovább követem a zenét. Ugyanaz a versszak indul el bennem újra és újra, de cseppet 
sem zavar. Minden részletét szeretem ennek a számnak. Most, hogy végre kellemesen 
érzem magam egy helyzetben, rájövök, miért ismerős ez az út is. Egy másik elveszett 
napon szétszórtam errefelé is az akkori gondolataim.

Bártfai Ida: Erdő
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Szegedy-Maszák Blanka:  
Töredezett fényárnyalatok

Körülnéz, valóságot próbál formálni. De ugyanazt a kilátástalanságot látja. Eltűnik 
minden. Legalább tud róla. Vagy nem kellene tudnia? Nézzük meg:

– …tökéletes...! – kiáltja irónia nélkül, dühösen, visszhangzik.
Igaza van, ami a körülményeket illeti.  Mégis így lát. 
Minden eltűnik, mégsem hiányzik elérhető dolog, érzelem, fogalom. Csupán idő kér-

dése az elveszítés folyamata. Az órák egyhangúak.
– Érzékelés – feleli egy eltorzult hang.
A szó ellene fordul. Még halványabb lesz az időközben emlékké váló esetleges derű. 

Az ellentettje hosszabbá teszi a hónapjait, mint valaha. Minden gondolatát kíséri:
– 1, 2, 3...
(Szünet)
– Hiány – suttogja.
Derengés, elhalványodás.
– Hiány...
Fényárnyalatok kavarognak a távolban. Elindul felé, visszazuhan. Folyamatosan. 

Amikor eléri, észreveszi, hogy csupán töredezett volt, amiért küzdött. A világ ismét el-
homályosul számára.

Szegedy-Maszák Blanka: Természet, rács
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Szegedy-Maszák Blanka: Játszma

VI. Ráadás
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Bánfalvi Samu: Alzheimer

Emlékeid dunnája helyett
szellemed kemény ágytámlára dől.
A plafont látod és az omló vakolatot.

Amikor sírsz és nem szólsz hozzám,
azt gyanítom, ő halt meg, de ő már meghalt, állítod,
a gyászfolyamat lezárult.
Mint egy megakadt bakelitlemez, gépiesen ismétli.
A falon a nyakánál átdöfve lóg egy plüssmackó,
a családtagok és az ismerősök hol a szemükbe, hol a homlokukba kapják a szö-
get.
A gyertya a konyhai csempék közti résbe ékelve áll,
egy felszögelni kívánt Zsolnay tányér cserepei a kukában.
Mostanra kiürült mozdulatok közvetítője lett,
ez a visszhang, ez a végjáték.
Mint egy emberi viselkedésformák utánzására szakosodott robot az analizálás 
fázisában,
simogatás helyett megragadja az arcod
és finoman megnyomja háromszor, ilyesmi.
Újszülött módjára nyúl a tárgyakhoz,
de felsérti a kezét, bármihez ér.
Lebegve jár a lakásban,
állandóan befosik.
Reggelente öt percre józan.
Ölj meg, rohad az agyam, mondja ilyenkor,
aztán visszafekszik aludni.
Gyere ide, szól valakinek a néma szobában,
szellemeket idéz, rég halott emberek lelkei bújnak a molyrágta függönyök 
mögé.
Nem kivételez, felejtésével megváltja a hamutálat, a tévéhíradót, a faliórát.
Amikor sírsz és nem szólsz hozzám,
arra gondolok, hogy biztos meghalt,
pedig csak újból szöget vert a koponyádba
egy családi képen;
az ágya fölé rögzített, hogy vigyázz rá.
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Némán síró bálnaraj
2020.05.30. 23:51
A lány – akinek a neme nem is számít, le-
hetne akár fiú is – a sarokban gubbasz-
tott egymagában. Fel akart kelni, de hiá-
ba próbálkozott, mindig visszaesett a ko-
szos, alkohol szagú, szilánkok borítot-
ta padlóra, az undorító, felcsavart, moly-
rágta szőnyeg mellé a félhomályba. Izmai 
úgy tűntek, feladják a szolgálatot, elvégre 
évtizedek óta egy percet se pihentek iga-
zán. Nem volt idejük elernyedni, csak lé-
tezni, nem csinálni semmit. A szürke va-
lóságban ragadtak, a munka korlátai közé 
szorítva. 
2020.05.31. 00:18
Lehet, hogy még egyszer neki kéne ru-
gaszkodni. Megtámasztani a kezet a falon, 
hogy aztán nagy nehezen – a sima felü-
letnek vetve a hátát – két lábra álljon, me-
zítelen talpába a sörös üveg apró szilánk-
jai álljanak, és érezve a fájdalmat, a szú-
ró, égető érzést, elbotorkáljon a teraszajtó-
ig. Ott leülni a még koszosabb járólapra, a 
homlokát a hideg ablaküvegnek támaszta-
ni és nézni az este fényeit, a szmogtól bűz-
lő nagyvárosban.
Lehet, hogy meg kéne próbálni.
Talán meg kéne próbálni.
Egye fene, megpróbálja.
2020.05.31. 00:31
Nem jutott el a szoba másik feléig. Csak a 
közepéig. Pedig ő nagyon igyekezett. Job-
ban, mint valaha bármiben.
De elbukott.
Félúton feladta, nem érdekelte tovább, el-
terült a földön, és már nem érdekelte az 
sem, hogy a szeszes italok gyomorforga-
tó bűzében fetreng gyönyörű fehér felső-
jében. Már az sem érdekelte, hogy az égen 
miért úszik el egy bálna, vagy miért hallja 
még mindig a lentről felszűrődő zenét. 
Két napja csak üvöltetik, és mindenki tán-
col rá.

2020.05.31. 01:07
Vajon valaki még emlékszik arra, hogy 
feljött mosdót keresni, talán az ötödik 
koktél után? De nem talált. Volt itt, ebben 
a hatalmas hálószobában rajta kívül más 
is. Tőle tudta meg, hogy az emeleten nincs 
is mellékhelyiség.
2020.05.31. 01:35
Fejét oldalra fordította, hogy láthassa a 
lassan úszó bálnarajt az égen. Bele sem 
gondolt úgy igazán, mégis miért vált az 
égbolt fekete, iszapos tengerré, ahol fensé-
ges, böhöm, rücskös, ámbráscetek vándo-
rolnak a nevenincs, de azért mégis ismert 
település felett. Nem adtak ki hangot, nem 
énekeltek, nem is fütyültek, de valami 
nem stimmelt. 
Egy pillanatra felemeli a fejét, jobban 
megnézi őket, a kicsit és az anyját, majd a 
nagymamát és a nagypapát, a kuzinokat 
és minden távoli rokont, vagy csak befo-
gadott barátot, akik jobban érzik magukat 
itt. A feje ismét visszaesik a falapra.
2020.05.31. 01:41
Beszélni akar, hozzájuk akar szólni, mert 
még mindig itt vannak, talán csak egy 
centit haladtak. De a hangszálai túl gyen-
gék, csak a gondolataiban formálódtak 
meg a szavak. Most nem fogja feladni, 
még ha távol is van tőlük, még ha nem is 
hallják meg haldokló hangját, igenis kiejt 
minden egyes hangot, és értelmes monda-
tot fog gyúrni belőlük.
Még ha csak suttogni tud is.
„Miért sírtok?” – Az sem biztos, hogy 
tényleg kimondta ezeket szavakat, lehet, 
csak ebbe a képzetbe ringatja magát.
Apró, mandula alakú szemeikből, csillogó 
drágakőcseppek hullottak minden szín-
ben és minden formában.
Időpont nélkül
Emlékeibe csupán a némán síró bálnaraj 
ragasztotta be magát barkácsragasztóval, 
hogy ne emlékezhessen semmi másra.

Bártfai Ida: Feljegyzések
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Sebi és Misi ma lovagok voltak. Lovag-
tanoncok még csak, de Sebestyénnek és 
Mihálynak szólították egymást. Úgy fel-
nőttesebbnek érezték. Ma kezdődött a ki-
képzésük.

Az első feladatuk az volt, hogy megfe-
lelő kardot találjanak maguknak. A leg-
több túl rövid volt, vagy nagyon gyenge, 
és egy-két ütés után eltört. Hosszas ke-
resgélés után találtak maguknak megfe-
lelőt. A rövidebbek közül is eltettek pá-
rat tőrnek.

Egy ideig gyakorlásként egymással vív-
tak, de ezt hamar megunták. Új kihí-
vás után néztek. Választásuk a lovaglás-
ra esett. Az udvar négy lova közül kettő 
már be volt fogva az edzéshez, így a má-
sikakhoz mentek oda.

Egy ideig csak ismerkedtek velük, mi-
előtt meg merték volna ülni őket. De mi-
után összeszedték bátorságukat, egészen 
belejöttek a lovaglásba. Gondtalanul él-
vezték a száguldást, ahogy egymás mel-
lett vágtattak át a zöld mezőkön.

Hosszú lovaglás után valami sötét fol-
tot vettek észre az előttük elterülő rét túl-
oldalán, ami felkeltette az érdeklődésü-
ket. Afelé vették az irányt. Ahogy egy-
re közelebb értek, egy égbe nyúló to-
rony körvonalai rajzolódtak ki. Az épület 
a maga feketeségében tört a felhők felé. 
Egyszerre volt rémisztő és valahogy még-
is hívogató látvány. A két lovagtanoncot 
mintha valami vonzotta volna felé, mi-
közben ösztönük azt súgta, inkább for-
duljanak vissza.

Egyre közelebb merészkedtek. A to-

rony minden méter után még magasabb-
nak hatott. Már az épületet körülfonó tö-
visbokrot is ki tudták venni.

– Nem kéne inkább visszamennünk az 
akadémiára? – kérdezte Misi.

– Nem tudom. Az egyik felem futni 
akar, a másik viszont tudja, hogy ha visz-
szafordulunk, mostantól minden álmom-
ban ennek a toronynak a képe fog kísér-
teni – válaszolta Sebi.

– Tudom. Én is így érzek – felelte Misi 
egyetértően bólogatva. – De félek.

– Csak egy kicsit lopóddzunk köze-
lebb, aztán ha látunk valami furcsát, még 
megfordulhatunk.

Leszálltak hát a lovaikról, és lassan 
osontak a fekete téglák irányába. Amikor 
már egészen közel értek, mintha lányok 
kacagását hallották volna a magasból. 
Sebi tekintete találkozott Misiével.

– Mi ez a hely? – tátogták egymás felé.
Most már kíváncsiságuk túlságosan 

erőt vett rajtuk ahhoz, hogy visszaindul-
janak.

– Mi legyen? – kérdezte Misi.
– Felmászunk? – Sebi arcán bajtársias 

mosoly terült szét.
– Fel.
Egymás mellett tették meg az utolsó lé-

péseket a toronyig. Kezükkel, lábukkal 
kapaszkodót kerestek a téglafalon. Ele-
inte könnyen ment a mászás, de feljebb 
érve fokról fokra nehezebb lett. A lányok 
nevetése egyre hangosabban hallatszott. 
Már beszélgető hangok foszlányait is ki 
lehetett venni.

Mászás közben a jó kapaszkodók kere-

Bodor Fruzsina: Sebi és Misi
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sése miatt átoldalaztak a torony másik fe-
lére. Innen látták, hogy az épület mögött 
bányák húzódnak, amelyekben sok kicsi 
munkás dolgozik valami újabb építkezé-
sen. Hogy min, azt nem tudták jobban 
szemügyre venni, mivel az óriási magas-
ság elszédítette őket. Inkább folytatták 
felfelé.

Lassan elértek egy ablakhoz. Szoba tá-
rult elébük, benne négy-öt lánnyal. Her-
cegkisasszonyoknak tűntek. Egy ide-
ig nem vették észre a két fiút, de végül az 
egyik csak felpillantott.

– Fúj, menjetek innen!
Erre a többi királylány is felkapta a fe-

jét. Az ő arckifejezésükön is undor tük-
röződött.

– Ez a mi várunk, ide fiúk nem jöhet-
nek be.

– Amúgy is mindig csak gúnyolódtok 
azon, hogy a pónijainkkal játszunk.

– Tűnjetek el, és ne gyertek vissza, kü-
lönben nagyon mérgesek leszünk.

Misi és Sebi megszólalni sem bírtak a 
döbbenettől. Mikor a lányok dühös arc-
cal elindultak feléjük, inkább maguktól 
elkezdtek lefele mászni. Nem várták meg, 
hogy a végén még le is lökjék őket.

– Biztos valamilyen gonosz mágus ej-
tette fogságba ezeket a hercegnőket – ál-
lapította meg Misi.

– És valószínűleg valami átkot is szórt 
rájuk, attól ilyen ellenségesek. De mi 
majd kiszabadítjuk őket.

– Jó, de ketten kevesen vagyunk hoz-
zá. Menjünk, hívjunk segítséget az aka-
démiáról!

Visszaérve a torony aljához, elindultak 
a lovaik felé. Ahogy közeledtek, újabb 

meglepő fordulat várt rájuk. A lovakon 
mások ültek!

A két fiú rohanva indult oda. Kardjai-
kat kirántották a hüvelyükből.

– Adjátok vissza a lovainkat! – szegezte 
fegyverét a lovát elfoglaló fiúnak Sebi.

– Ne hadonássz felém azzal a bottal, te 
csíra! Most mi libikókázunk, takarodja-
tok innen.

Boti már harmadikos volt, és elősze-
retettel fitogtatta az erejét a kisebbekkel 
szemben.

– Ne piszkáld az elsősöket! – szólt köz-
be az ötödikes Xavér. – Ti meg menje-
tek sorakozni, már rég szólongat benne-
teket a tanár!

Sebi és Misi szomorúan törődtek bele, 
hogy megint véget ért az ebédszünet. A 
faágakat elrejtették az egyik bokor alá, 
hogy holnap könnyen megtalálhassák 
őket újra. Majd elhaladtak a libikóka és a 
két rugós állat mellett, átbújtak a mászó-
ka alatt, kikerülték a homokozót, és be-
álltak az osztályfőnökük előtt gyüleke-
ző sorba.

– Holnap folytatjuk? – kérdezte Misi.
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Szegedy-Maszák Blanka: Tünékeny terek

Elvesztem a megfoghatatlan térben. Egyetlen fényforrás világított be mindent, de ez 
valamiképp eltért az eddigiektől. Minden szokatlan volt. Az is, hogy egyedül voltam. 
De ez a fajta egyedüllét szép volt. Nem olyan, mint amikor figyelmen kívül hagytam 
a többi ember jelenlétét, és elképzelt terekbe menekültem. Ez tényleg valóság. Egy év-
századdal korábbi. Vagy csupán másnak a képzeletébe kerültem? Kié ez a megvalósult 
álom? Hogyan hozhatta létre?

Az idő érzékelhetetlen ezen a helyen. Mintha kikapcsolná a váltakozást. Csak az ár-
nyékok adnak számot az idő megszakadatlan zakatolásáról. Habár erre nem is illik a 
zakatolás. Valami puhább szó kellene erre. Az idő cseppfolyóssá vált, lággyá, lassúvá. 
Kiléptem az időből. Kiléptem a világból, ez az alkotás elválaszt a valóságtól...

Egy éles hang vágott bele a csendbe. Ismétlődni kezdett, egyre hangosabbá vált. A 
fal szétnyílt, a benne megtestesült valóság összeomlott. Egy ember belépett. Az álcá-
zott ajtót tartó nő a tekintetével üzente, hogy menjek ki. Felálltam és lassan kisétál-
tam a szobából. A tér eltűnt mögöttem. Még egyszer visszanéztem a címére. Egyszo-
bás installáció 2020-ból. Múltabsztrahálás. Mindennap el fogok jönni ide, amíg léte-
zik. Amíg meg nem szűnik a múlt.

Szegedy-Maszák Blanka: Ég, felhők, korlátok
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Valamit elbontottak – sétálok föl s alá. A 
Magdolna utcát, azt kerülgetem serényen. 
Valaki merészen betekint két acélrúd közé 
és onnan a sima felületről, homályos maní-
ros viaszalakként az én arcom tükröződik 
vissza, és én látom, amit ő lát, a merész el-
gémberedett.

Valamit elrontottak. Tavaly-tavalyelőtt el-
fogytak azok, akik bírták volna a rontást to-
vább: el kellett már kezdeni ezt a hosszadal-
mas folyamatot, ezt a rögös utat a jóvátétel 
felé, a Magdolna utca ellenutcájától egy fé-
nyes utat a paradicsomba, a purgatóriumon 
keresztül. Összenéztünk, kacsintottunk: 
megígértük egymásnak, hogy először ma-
radéktalanul mindet elbontjuk, mert min-
dent el kell takarítani az utolsó emléktöre-
dékig, aztán a gödörbe építünk valami egé-
szen magasat.

Egy véletlen délután történt a ráérzés, 
azután a ráeszmélés, hogy nekem valami va-
lóban és igazán hiányzik, valami emlék az 
elbontott házzal kapcsolatban. A ház egyko-
ri lakói persze nem beszélnek senkivel, sőt, 
a bontás pillanatától fogva egyszerűen elme-
nekültek és soha többet nem jöttek még a 
környékre se vissza.

Gyűlölet – akkor legyen ez az emlék.

Utolsó olvasmányom a kilences busz me-
netrendje volt.

Amit mondott, azt gondolnám most kö-
zölni veled, és hogy minél jobban és telje-
sebben át tudjam adni, ha megengeded, szó 
szerint idézném most monológját, amit ren-
des közönség híján – szegény – nekem volt 
kénytelen elmondani. A buszmegállóban 
valahogy összetalálkozott a tekintetünk, és 
egyszerre mindketten tudtuk: ez a halk és 
monoton monológ most el lesz mondva, 
akármi is lesz, mégpedig úgy, hogy ő fog be-
szélni, én pedig hallgatni. Közös megegye-
zésből történt tehát mindez, közösen egyez-
tünk meg ebben a csont- és acélsorvasztó 
kőbányai hidegben. 

Az egész két hosszú, kellemetlenül ta-
golt mondat volt, miután elhúzott mellet-
tünk egy agresszíven kivilágított taxi: Nyugi, 
a következő busz a purgatóriumba visz, ma-
gad is olvashatod, a következő megálló a pur-
gatórium, és az az utáni is, én vagyok a bizo-
nyíték, de ha jobban megnézel, leolvashatod 
rólam – tudom, hogy mennyire akarod, Ha-
ver, a purgatóriumot – ennek a megállónak is 
a nevét, egy kék alapon félkövér, fehér betűs 
szót a BKV rokonszenvező betűtípusával, a P 
betűset, amit egyébként majd minden megál-
lónál és egészen a végállomásig egy kedves női 
hang fog búgni a füledbe fékezés előtt meg aj-
tónyitáskor is, hogy PURGATÓRIUM –, és 
ezért szerintem jobb, Haver, ha örülsz, vagy 
legalább megelégedsz ezzel, mint hogyha a 
paradicsomra várnál, ami egyébként tök nagy 
hülyeség. Még hogy paradicsom, gondold már 
végig, amit mondasz, nincs olyan megálló, és 
a végállomás is teljesen máshol van, jegykeze-
léskor kiröhögnek az ellenőrök, ha kérdésük-
re megismétled ezt a másik P betűs szót – hisz 
nem is létezik, mondják majd akkor ők is, 
nemcsak a hely, de még maga a fogalom sem, 
ilyen betűk egyébként sincsenek a BKV betű-
jegyzékében, vagy ha vannak is, akkor sem 
tudják használni, mert a betűtípus kidolgo-
zóját elvitte a rákfene a negyvenedik betűnél, 
így a D, a C, az S és a rövid O grafikáját már 
nem tudta digitalizálni és bevinni a rend-
szerbe – nem sorban haladt, de ez neked tök-
mindegy, Haver, ne törd rajta a fejed, inkább 
szállj fel a buszra időben, itt van. 

Oké, köszi. – Mondtam és figyeltem a 
hangerőmre, mert akkorra már szisszenve 
kinyílt a busz ajtaja és fényt meg meleg le-
vegőt préselt ki, a jármű pedig tömve volt 
csendes idegenekkel, akik előtt szégyelltem 
volna felvállalni a menetrenddel kötött is-
meretséget, de még a hangomat is.

Azt hiszem, már akkor a buszon sikerült 
megfejtenem a történteket és levonnom a ta-
nulságot, ugyanis hirtelen tényleg minden 
mindegy lett, még az is, hogy hol szállok le.

TAng Mei Tímea: Valamit elbontottak
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Találkozó a klubban
Eddig is aggasztott a gondolat, de mikor 
belépünk a szalonba, valósággal megré-
miszt a lehetőség, hogy mi értünk ide el-
sőként. Akármennyire is próbáltam húz-
ni az időt az otthoni öltözködéssel, az aj-
tónk zárának többszöri ellenőrzésével, na 
meg azzal, hogy az utcán még az átlagos-
nál is lassabban jöttem, sajnos így sem ki-
zárt, hogy a többiek még nincsenek itt. 
Ádám, mintha csak tisztában lenne azzal, 
hogy mennyire zavar a dolog, és szándé-
kosan akarna borsot törni az orrom alá. 
Mindenesetre kacéran rámosolygok, mi-
kor lovagiasan kinyitja előttem a klub aj-
taját, és végigsimítom az alkarját pont, 
ahogy szereti. Hat óra tizenöt van. Hat-
ra beszéltük meg a találkozót, szóval még 
nem lenne késő elmondanom egy imát. 
Ahogy beljebb kerülünk, azonnal fogad 
egy pincér és kedélyesen üdvözöl minket. 
Ismerős alak, lehet, hogy ő volt itt az előző 
alkalommal is. Akkor még a nevét is meg-
mondta, de nem jegyeztem meg. Gondo-
lom, valami hétköznapi komornyik neve 
lehet, mint a Hippolit vagy ilyesmi. 

– Milyen névre foglaltak asztalt? – kérdi 
a pincér mézesmázosan.

– Kelemen Jenő néven foglalt egy bará-
tom hat főre hat órától – válaszolja Ádám 
férfiasan.

Ádám a tökéletes férfi. Széles váll, szé-
les állkapocs, mindig mosolyra és csókra 
álló ajkak. A megjelenése mindig fess és 
elegáns. Most is duplasoros, kockás, szür-
ke, háromrészes öltönyt visel. Dús sötét-
barna haját hajolajjal hátra fésülve hord-
ja. Mikor először megláttam, valami híres 
színésznek gondoltam. Kereken egy hó-
nappal ezelőtt eljegyzett. Két hónapon be-
lül Kovácsné Klára leszek. Csak úgy zaka-

tol a szívem, ha rá gondolok. 
A pincér egy pár pillanatig nézi a ven-

dégek névsorát, majd elmosolyodik és bel-
jebb invitál minket. 

– Parancsoljanak, odavezetem önöket. 
A szalon egészen tele van. Leginkább 

tisztek járnak ide, de van közöttük pár új-
ságíró vagy politikus külsejű alak is. A kí-
sérőik a legdrágább gyöngysorokat és 
kosztümöket viselik. 

– Drágám – szólok Ádámhoz –, elég 
szép vagyok? 

Nagyon érdekel a válasza és remélem, 
hogy nem fogja elviccelni a kérdést. Ko-
molyan nem érzem magam olyan jól. 
Mikor legutóbb itt jártunk, nem voltak 
ennyien, és sokkal kevésbé voltak elegán-
san felöltözve. 

– Amennyit készülődtél, Csibém, már 
nem is lehetnél szebb – válaszolja. A 
hangjában csábító gúny.

Nem örülök, hogy még erre az egyszerű 
kérdésre sem tud rendesen válaszolni, de 
megbocsájtom neki a lehengerlő mosolya 
miatt. Na meg mert nekünk kell a legtöké-
letesebb párnak lennünk. 

A pincér mutatja, hogy melyik lesz a 
mi helyünk. Győztem! Kelemenék már 
itt vannak, és a tőlük megszokott savanyú 
unalommal ülnek egymás mellett. Ahogy 
Katica észrevesz minket, azonnal próbál 
jelezni Jenőnek, hogy itt vagyunk és vág-
jon egy kicsit élettel telibb képet. Ez azon-
ban őt láthatóan nem érdekli. Bús fejjel 
dől neki a minőségi bőrülésének és bá-
mulja az előtte álló teli és üres pálinkáspo-
harakat. Katica végtelenül megalázva érzi 
magát, amitől bennem még több önbi-
zalom lesz. Pedig látom, hogy ő mindent 
megpróbált. A legjobb ruháját és ékszereit 
vette fel. Köztük van a fülbevaló, amit állí-

Tőzsér Kristóf:  
Érzések és gondolatok 44-ből
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tólag még Székely István adott az édesany-
jának. De hát, gondolom, nem kell mon-
danom, hogy mennyire melléfogott Je-
nővel, a feltörekedett paraszttal, aki, mint 
mindig, most is az egyenruháját hordja. 

– Kezit csókolom, Katica! – szólal meg 
Ádám, hogy Jenő tudtára adja, itt va-
gyunk. Katica elpirul, de egy őszinte mo-
solyt igyekszik az arcára erőltetni. 

– Jó estét, Ádám, szervusz, Klára – vá-
laszolja. 

Ádám beül Jenő mellé, én pedig őmellé. 
– Kelemen! – szólal meg ismét Ádám 

mély, határozott hangján. – Ugye nem 
vagy részeg? 

– Nem, nem, dehogy! – válaszol sietve 
Katica. – Jenőnek ma rengeteg dolga volt 
az irodában, és csak fáradt egy kicsit. De 
most, hogy itt vagytok, pikk-pakk olyan 
éber lesz, mint egy friss üde reggelen.

Jenő lassan felemeli a fejét. Egyértelmű-
en látszik rajta, hogy nem józan. 

– Átkozott egy istenverte napom volt, 
igaz-e Katica? – Katica egyre gyorsabban 
veszi a levegőt, kezdi kiverni a veríték. 

– Igen, drága Jenő, éppen azt mondom 
a barátainknak, hogy csak egy nehéz na-
pod volt az irodában, de mindjárt élén-
kebb leszel.

Feltűnésmentesen végignézek Katicán, 
alaposan megvizsgálom a kézfejét, nya-
kát és az arcát, hogy találok-e figyelmetle-
nül elfedett zúzódásokat. Azonban sajnos 
nem járok sikerrel. Vagy túl jól leplezi, 
vagy pedig Jenő ma már ehhez is lusta. 

– Azok az átkozott kommunisták! – szó-
lal meg Jenő. – Az egyszer szent, hogy nem 
könnyítik meg a tisztességes ember életét…

Mindenki arra vár, hogy tovább folytas-
sa a mondandóját, és kifejtse kicsit bőveb-
ben, hogy mi bántja, de csalódnunk kell. 

– Hallottam az örömhírt, hogy csak pár 
hónap, és férj és feleség lesztek – töri meg 
Katica a csendet.

Sejtem, hogy nem érdekli valójában, de 
én akkor is be fogok neki számolni a leg-
apróbb részletekről is. 

– Jól hallottad! Ugyanis nem kevesebb, 
mint két hónap és… 

– Zsidók! – nyög fel Jenő, miután fel-
hajtott ismét egy pohár pálinkát. – Azt 
hinné az ember, hogy ezek tanulnak. De 
nem! De nem! Itt vannak ezek még min-
dig. A pincékben, a csatornákban, a mocs-
kos kommunisták meg bújtatják őket. És 
kérdezhetik, hogy miért érdekel engem, 
ha valami patkány ott él a csatornákban? 
Azért érdekel, mert nekem kell utána-
mennem és kitakarítanom.

Most veszem észre, hogy Katica új 
gyöngysort visel. Ez érdekes, mert nem-
régiben még ő hangoztatta magáról, hogy 
büszke paraszti családból származik, ahol 
sohasem volt divat az ékszerek viselése.

Egyszer csak megfagy a levegő a klub-
ban, és a körülöttünk eddig vígan éneklő 
tisztek egyszerre pattannak fel a helyük-
ről. Sarkukat összeütve kezdenek tiszte-
legni valakinek, aki a bejárat felől érkez-
hetett. Látom, hogy Ádám és Jenő is nézik 
az új jövevényt, én viszont nem akarom 
idétlen pózba csavarni a nyakamat, csak 
hogy láthassak valakit. Ádám arcán hatal-
mas mosoly lesz úrrá, és felkel mellőlem. 

– Vasvárykám! – hallom szájából. – 
Vagy nevezzelek csak Oberführernek? 

– Túl szép a magyar nyelv ahhoz, hogy 
akár egy szót is idegenül ejtsünk ki – vála-
szolja az új hang. – Még, akkor is, ha a ba-
rátaink nyelvén. Egy szó, mint száz: a fő-
ezredes megszólítás is megteszi.

Mindketten nevetnek, és hallom, ahogy 
a ruháik egymáshoz érnek, gondolom, egy 
ölelés miatt. Kicsit már kényelmetlenül 
kezdem érezni magam, hogy a figyelem 
erre a Vasváryra vándorolt helyettem. Már 
gondolom is, hogy tovább kezdem sorolni 
Katicának az esküvőnk részleteit, de ő is a 
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„méltóságos” főezredest bámulja. Mi lehet 
ezen az emberen olyan bámulnivaló? Én 
megfogadom, hogy csak azért sem fogok 
ránézni. Hogy unalmamat kifejezzem, egy 
cigarettát veszek elő. Azonban még mi-
előtt rágyújthatnék, egy határozott férfi-
kéz nyúl át a vállam fölött és egy elegáns 
Dupont öngyújtóval meggyújtja a cigaret-
támat. Először azt hiszem, hogy Ádám az, 
de hamar rájövök, hogy nem. Az ő moz-
dulataiban mindig van valami játékosság. 
Ha ő lenne, előtte még biztosan megciró-
gatta volna a nyakam vagy arcon csókolt 
volna. De ez nem! Tömény magabiztosság 
és férfierő sugárzik már ebből a mozdula-
tából is. Visszahúzza a gyújtóját, a másik 
vállamon keresztül a kezét nyújtja. Gyor-
sabban kezdem venni a levegőt. Érzem, 
hogy valami nincs rendben. A kezére he-
lyezem az enyémet, mire ő odahajol és 
megcsókolja. Nem is tudom, hogy csak a 
fogadalmam miatt nem néztem oda, vagy 
mert sokkolnak a történtek. 

– Kezit csókolom, Klára, emlékszik 
rám? – kérdi röviddel a kézcsók után. 

Soha nem voltam olyan lány, aki túl so-
káig tartani tudta magát a fogadalmaihoz. 
Úgy fordulok meg, mint a villám és nézek 
erre a… Uram Isten! Jézusom! Szűz Má-
ria, segíts. Ez Vasváry Pisti a szomszédból. 
Mikor legutoljára láttam, még csak kiska-
masz volt. Most pedig… Itt feszít éjfekete 
egyenruhájában. Hatalmas mellkasán ki-
tüntetések tömkelege, karján csak úgy fe-
szül a vörös szalag. Fehér bőre épp olyan, 
mint az angyalokat ábrázoló márvány-
szobrok a templomban. Szalmaszőke haja 
épp olyan tüzes, mint mikor legutoljára 
láttam. Éppen, ahogy a szemei is. Ez nem 
lehet igaz… Miért ő? Miért éppen most? 
Már csak úgy kapkodom a levegőt, nem 
bírok magammal. 

– Na mi van, Klárika? – szól ismét hoz-
zám. – Egészen elvörösödött.

Nagyon zavarban vagyok, és ezt az egész 
asztaltársaság észrevette. Talán Jenő az 
egyetlen, aki nem. Megpróbálom elkapni 
Ádám tekintetét, hogy segítsen, de mintha 
szándékosan nem akarna rám nézni. Ehe-
lyett inkább Pistivel van elfoglalva. 

– Ülj le, öcsém és mesélj! Mi van veled? 
Ádám, mikor felállt köszönteni Pistit, 

kimászott, most viszont nem ült ugyan-
oda vissza. Ez azt jelenti, hogy én Jenő 
mellé kerültem. Ádám a másik oldalamon 
ül, mellette pedig Pisti… Pisti. Hogy le-
hetett belőled ilyen férfi? Ekkor pillantom 
meg, hogy nem egyedül jött. Eddig hatal-
mas termete kitakarhatta, de most, hogy 
leül, látok meg egy ismeretlen nőt. Hatal-
mas értetlenség lesz rajtam úrrá. Az egy-
értelmű, hogy Pistivel van, de mégis ez 
hogy lehetséges? Még azt sem lehetne rá 
mondani, hogy annyira szép lenne. Az pe-
dig, hogy különleges, azt semmiképpen. 
Katicában is van valami megmagyaráz-
hatatlan falusi báj, de ez a lány teljesen je-
lentéktelen. Fehér bőr, barna haj, egyszerű 
barna szemek. A tudattól, hogy ő Pisti kí-
sérője, azonnal jobb kedvem lesz. 

– Tegnap Annával megnéztük Hamza 
D. Ákos új filmjét – kezd mesélni Pis-
ti. – Én ritkán értek egyet a kritikusokkal, 
tudjátok, milyen vagyok. De ez az alkotás 
tényleg színvonalas volt. Hagymássy Mik-
lós nagyon tehetséges színész, nem vélet-
lenül mondja ezt mindenki. 

Ahogy Pisti beszél, teljesen libabőrös le-
szek. Csak az egyik mondata felénél ve-
szem észre, ahogy tudattalanul végignya-
lom a felső ajkamat. Erőt és hatalmat su-
gárzó halálfejes tányérsapkáját az asztalra 
tette, mint ahogy fekete bőrkesztyűjét is. 
Hozzá kell, hogy szóljak. Egyértelmű elő-
nyöm van Katicával és ezzel az Annával 
szemben is. 

– Mi Ádámmal az Egy fiúnak a felét néz-
tük meg pár hete – szólalok meg hirtelen. 
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Egy pillanatra mindenki elcsöndesedik. 

Ádám az asztal alá szegezi a tekintetét. 
Katica zsebkendőt emel a szája elé, hogy 
illedelmesen eltakarja kárörömét. Pisti vi-
szont csak a szemembe néz, rám moso-
lyog, és válaszol is. 

– Valóban? És tetszett?
Na Katica? Hiba volt nevetned. Sava-

nyodj meg a féleszű férjed mellett bána-
todban, te kis szuka. Én éppen Vasváry 
István főezredessel társalgok. 

– Roppant érdekes volt – folytatom a 
beszélgetést. – Nagyon ötletesen volt el-
találva az egyensúly a humor és a komoly 
dolgok között. Az egyik pillanatban ne-
vettünk, a másikban már egy minket is 
érintő komoly problémával álltunk szem-
ben. Tehát ez az alkotás is csak Hamza D. 
Ákos remekségét támasztja alá. 

– Te Ádám – szól Pisti –, nem akarod 
bevonni Klárát a filmiparba? Amilyen kri-
tikát mondott, és amennyire jól látja a 
helyzetet, biztos hasznát vennétek. 

– Áh! – néz fel Ádám az asztal alól –, 
csak a szája nagy az én Klárikámnak. Ha 
valódi munkáról lenne szó, akkor már 
nem fűlne hozzá annyira a foga.

Beszorul a levegő a mellkasomba. Már 
rengetegszer alázott meg társaságban, de 
még mindig nem tudok hozzászokni. A 
sírás határán vagyok. Gondolataimmal 
igyekszem minél messzebb kerülni innen. 

Ádám megszólalását heves nevetés kö-
veti. Mindenki nevet, csak Pisti nem. Rá-
nézek, és ő pedig rám. A márványszerű 
arca azt sugározza, hogy velem van. 

– És, ha már filmek… – folytatja Ádám 
–, mit szóltok Gordon Douglas új „alko-
tásához”?

Ismét mindenki nevet. Most Pisti is.
– Hallottam, hogy nagy siker lett Ame-

rikában – mondja Pisti. – Ezek a történe-
lemnélküli senkiháziak csak úgy zabálják 
a fertőt. 

– De mit is várunk? – ez Ádám. – A 
kampósorrúak mindig is értettek az em-
berek manipulálásához és átveréséhez. 
Amerika és ráadásul az amerikai filmipar 
pedig, mind tudjuk, hogy kiknek a kezé-
ben van. 

– Zsidók! – kiált fel Jenő a semmiből. – 
Nagyon gyűlölöm őket!

Az asztalra csap. Látszik, hogy már egy-
általán nincs magánál. 

– Éljen Adolf Hitler és Szálasi Ferenc!
A szalonban sokan szintén az asztal-

ra csapnak és felkiáltanak. Ekkor a prímás 
rázendít, és a tisztek táncra perdülnek, ki 
egyedül, ki pedig a partnerével. Jenő is ki 
akar menni Katicával, de a lány olyan erő-
sen ellenkezik, hogy végül egyedül csat-
lakozik a táncoló tömeghez. Hatalmas zaj 
van, de az én lelkemben most csendesség 
lakozik. Pisti. Hogy lehet egy férfi ilyen 
tökéletes. Elképzelem, ahogy együtt va-
gyunk. Bármit tehetne velem, mindent 
megengednék. Ádám kifelé fordul és na-
gyokat kacag a katonák bohóckodásain. 
Katica a szemeit törölgeti. Az az Anna pe-
dig csak ül és néz maga elé. 

Összenézünk Pistivel. Lágyan rám mo-
solyog. Visszamosolygok, majd elkapom 
a tekintetemet. Kovács Ádám jegyese va-
gyok. Ő is egy férfi. Ráadásul népszerű, 
humoros, biztos keresettel. És nem is ka-
tona, így nem kell félnem, hogy elveszí-
tem. És ha megtudná, mi történt, akkor 
biztos nagyon megverne. Eddig még so-
sem tett ilyet, de volt már rá példa, hogy 
azt hittem, meg fog ütni. Gyorsan harag-
vó, akármennyire is próbálja leplezni. 

Visszanézek Pistire, aki még mindig en-
gem bámul. Nagyon gyorsan kapkodom 
a levegőt. Ismerem magam. Tudom, hogy 
meg fogom tenni. Egy pillanatra a szalon 
kijárata felé pillantok, majd felkelek a he-
lyemről. 

– Mi van, Klári, ugye nem akarsz még 
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indulni? – kérdi Ádám. 

– Nem, drágám, csak szívnék egy kis 
friss levegőt.

– Értem – mondja és kienged. 
Közben látványosan belemarkol a com-

bomba. Ettől még gyorsabban kezdek ki-
felé menni. Átverekszem magam a ré-
szeg tisztek tömegén és végül kiérek. Már 
rég sötét van. Az utcák szinte teljesen üre-
sek. Csak járőröket és néhány késői mun-
kást látni még. Pár perc múlva a klub ajta-

ja mögöttem kitárult és Pisti lép ki rajta. 
– Hideg van – mondja és mögém lép-

ve megfogja a csípőmet. Egyik kezével vé-
gigsimítja a nyakamat, majd egy hirte-
len mozdulattal megfordít, és mélyen a 
szemembe néz. Gyönyörű, kék, angya-
li szemek. Már nem vagyok a magam ura. 
Amiket tenni fogok, azt nem én teszem. 
Megcsókol, én pedig visszacsókolom. Bár-
ki bármit mondjon: az élet szép! 

Marosvölgyi Nóra: Lámpa
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Minden lélegzetvételt hallok. Az enyémet, a 
macskámét és a természetét is. Csupán az ab-
lak lett a külvilág, a szobám a társam. Nyu-
gati tájolásban, premierben nézhetem végig, 
ahogy az élet minden mozzanata elhalad mel-
lettem. Ahogy a tavasz átveszi a hatalmat az 
erdő felett, megújulva, de én csak az ágyamon 
gubbasztva maradok a régi. A kardvirág mel-
lettem egyre szebb, egyre fehérebb. Levele-
in megül a pollen, ahogy a macska néha meg-
pofozza. Tegnap elkezdtem megszámolni, egy 
szem szirmának a látható ereit. Vagy ez teg-
napelőtt volt? Ahogy rávetül a fény a fehér fa-
lakra, a megtömött könyvespolcokra, a szürke 
por már csak emléke a mozgalmas hétköznap-
oknak. Már csak ott ülnek. Nem kavarognak 
a levegőben. Nincsenek már siető mozdulatok 
sem, melyek megzavarnák a levegő nyugalmát. 
Az ágy sincsen bevetve, talán még ki sem ká-
szálódtam belőle. Már azt sem tudom, meny-
nyi naplementét láttam az ablakban ülve. Va-
jon mikor téphettem le a függönyöket, és mi-
kor tört össze a kedvenc agyagedényem? A nap 
soha nem megy le. Ezért soha nem is jöhet föl. 
Kezd minden egybefolyni. A monotonitás el-
kerülhetetlen. Már nem emlékszem.

Akármilyen szürreális is ez az egész, még-
sem érzem elég szürreálisnak. Talán egy-két 
hónap múlva már az lesz, bár logikusabb len-
ne, hogy addigra szokjuk meg. Hogy történt a 
Ragyogásban? Hány hónap alatt játszódott is 
le? Ha jól emlékszem, kettő. Szeptemberig pe-
dig öt hónap van. Mik fognak történni odáig?

Most, hogy elkezdtem én takarítani, hirtelen 
rádöbbentem, hogy a leghatalmasabb és kérlel-
hetetlenebb természeti erő a por. Az összes sa-
rokból, repedésből a padlóban, a gardróbban 
lógó ruhák gallérja alól, a saját pórusaimból is 
csak por, por, por, és száll a levegőben, és ösz-
szegyűlik az ágy alatt, és ez már rég nem por-
macska, ez már oroszlán, sárkány, olyan leve-
gőben tekergő, és a nyakam köré tekeredik éj-
jel, és megfojt. És akkor aztán ki fog engem fel-
porszívózni?

Eltávolodom a külvilágtól, ha ez így folyta-
tódik. Mikor lesz ennek vége? Amikor elfogy 
mit enni, akkor majd ki kell mennem, ki az aj-
tón, ki a kerítésen kívülre. Minden üres, a bol-
tok zárva. Azok is, amelyeknek nyitva kéne 
lenniük. Kínálat, kereslet, a többi meg csak sa-
lak. Sok álarcos figura jön-megy, vicces. Kato-
nák mindenütt – Tartsák a kétméteres távolsá-
got! – nem engedik, hogy beszéljünk sem anél-
kül, hogy hallanák.

A szociális érzékenység fogalma a szociáli-
san érzéketlenek találmánya. 

Új értelmet nyernek régről ismert mon-
datok. „Az iskolát, attól tartok, be kell 
majd zárni.” – Harry Potter. Mi mással üt-
nénk el az időnket. Azon gondolkodom, ha 
most megszólalok, belehallatszik-e az én 
videóhívásomba, amit a többiek telefonálnak a 
szomszéd szobákban.

A világ egy terasz. Meg ami onnan látszik. 
Egy épülő szarkafészek. Őket nem zavarja a 
karantén.

Egy gyerek visít a szomszédban. Mióta be-
zárták az összes parkot, minden nap kettő és 
három között a „hintájáért” sír. A szülei hang-
ját sose lehet hallani. A kutyájukat bezzeg igen. 
Éjjel, mikor a főépületben felújítás alatt álló la-
kásban a fúrók hangja elcsendesedik, ugat-
ni kezd a kutya. Túlságosan hozzászokott a fo-
lyamatos zajhoz. Ilyenkor pedig, amikor a ház 
összes lakója egyszerre anyázik, az már szin-
te szimfónia, és én vagyok az egyszemélyes kö-
zönség.

Mi fordulunk el perverz tekintete elől na-
ponta.

Két hete ki sem raktam a lábamat az utcára, 
amikor kisüt a nap, kiülök a teraszra. Olyan, 
mintha múlt péntek csak három napja lett vol-
na. Tényleg, hány nap telt el azóta? Milyen 
nap van? Péntek. Egy hete volt? Úristen, lehet, 
hogy tényleg akkor volt. De mi történt azóta? 
Nem is emlékszem már. Biztos nem lényeges.

Az egész világ pánikba esik. A sajtóból öm-
lik a kulimász. 

Önképződők: Karantén
2020 márciusa (április van)
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Excuse me: Mi az a kulimász? Ragadós épí-
tőanyag (de több jelentése is van).

Köszönöm. Imádlak, Névtelen mókus :) 
Én is szeretlek, névtelen kivi         <------<3
Ez most online graffiti, csak nem az éj leple 

alatt, hanem titkos profillal, és ez sajnos legális. 
Így már nem is olyan jó.

Olyan, mint egy színházi előadás. Ülünk a 
szobában, nézünk egymásra. A fölöttünk lakó 
dobol. Anya balra el. 

Különben a tisztaság jó dolog, csak álmodni 
utálok, de nagyon. Meg le is fogytam, bár nem 
tudom, ez összefügg-e. Pedig csak fekszem 
egész nap, és néha-néha sétálok egyet.

Mi az utolsó mondat, ami ezt a csendet el-
indította?

„Kitöröltem valakit a rendszerből. Bassza 
meg! Ki leszek rúgva. Talán még meg is vádol-
nak hazaárulással.”

Irigykedve nézem a szomszéd nénit az ab-
lakból. Neki van ereje kimenni minden nap sé-
tálni.

De ugye tudod, hogy az nem néni? Az 
biodrón. A kormány biodrónja. Mint a ga-
lambok. Azért van a karantén, tudtad? Hogy a 
kormány kicseréltethesse az elemeket a galam-
bokban.

Ülök a teraszon, ahol még lehet. Ennyi a 
tényleges kint. Most fejben megyünk mesz-
szebbre. Egyébként is, de akkor azt jövőkép-
nek nevezzük, most képzelődésnek. Fülemben 
zene. Űrhajósrock. 

Egyébként most történelmet írunk. Úgy 
gondolod? Nem inkább egy online üzenőfalat? 
Az egész történelem egy online üzenőfal. 
Tényleg. 

Find me a way out. Sadly its either illegal or 
very bad for your health, but most of the time 
its both. ( :( )

Tojásrántotta recept:
1. Vedd fel az ajtó előtt hagyott doboz tojást.
2. Tedd a lakás egy olyan pontjára, ahol még 

véletlenül sem ér hozzá senki, és hagyd állni 
két napig.

3. Moss kezet fertőtlenítővel. 
4. Miután letelt a két nap, hozzányúlhatsz 

gumikesztyű nélkül. Vegyél ki három tojást.

5. Tartsd őket egyesével a csap alá, majd ala-
posan dörzsöld be szappannal. Tojásonként 
legalább egy percig folytasd ezt a mozdulat-
sort.

6. Ha végeztél, elkészítheted a rántottát.
Szorongásaim erősödnek a négy fal fülsüke-

títő csendjében, terápia videochaten, vér, roha-
nás, a szívverésem gyorsul megint. Szorongás. 
Szorongás. Szorongás.

A halogatott tervek időt kapnak, a többit ki-
töröltük a naptárból. Utazni nem fogok, de rá-
érek rendet rakni a szobámban.

Minden nap egy új lehetőség. Minden nap 
pontosan ugyanazok a (levegőben lógó szavak 
helyett itt ez a tátongó űr).

Most van idő aludni. Enni. Lélegzethez jut-
ni. Most jut idő a létszükségleteknek. Mégis 
el-elmarad az alvás, és enni is nehezebb, egyre 
többször fáj a gyomrom, és az asztalnál is egy-
re feszültebb a hangulat napról napra. Nincs 
kedvem velük leülni enni. Nincs kedvem enni 
sem, de csak még jobban fáj a gyomrom, ha 
nem teszem.

Egy hete nagy unalmamban megtaláltam 
a régi naplómat. Azóta minden este, lefekvés 
előtt fogok egy csavarhúzót és felfeszítem a já-
téklakatot. Ahogy betörök a négy évvel ezelőt-
ti Én gondolataiba, elpirulok. A napló az Én 
(vagyis a kis én) osztálytársainak jellemzéséből 
áll. Az egyes szám első személy nem kaphat 
helyet egy ilyen fontos dokumentumban.

A nagyszüleim száz méterre laknak. Először 
okoz dilemmát, hogy átmenjünk-e húsvétkor.

Megint álmodom éjszaka. Megint álmodo-
zom. Megint csak ez van.

A karantén első hónapja végen bepakolok 
egy bőröndbe. Fel kell rá készülnöm, hogy ő 
lesz a társam a bajban, hisz mindig velem lesz, 
akárhova megyek. Már ha megyek. Ha meg-
nyitják a határokat, elmenekülök. Kezdek fél-
ni, hogy majd nem tehetem. Hova kéne men-
nem? Németországban könnyen kaphatok 
akár menekültstátuszt is, ha rosszabbra fordul-
nak a dolgok. Szerencsére már nem is hivata-
los a demokrácia kifejezés erre, úgyhogy bizto-
san megadják. Élnek kint családtagok is. Min-
den rendben lesz.
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