irodalmi antológia
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Kedves Olvasónk!
Örömmel és szeretettel adjuk közre legújabb irodalmi antológiánkat, amely ismét a
szerelem, szeretet témakörben gyűjtött össze szép, tartalmas verseket, prózai írásokat.
E kötet szerkesztőit is meglepte, hogy felhívásunkra mily sokan jelentkeztek. S ami még
nagyobb meglepetést jelentett számunkra az az, hogy a 14.év alatti korosztály is szép számmal képviseltette magát irodalmi pályázatunkon.
E kötetünk új, ám mondhatjuk, hogy a tavalyi sikeres Szerelem, szeretet e-antológia folytatása.
A 2020-ban publikált e-antológiánkat itt érhetik el: https://mek.oszk.hu/20900/20989/.
Már több, mint 1300-an töltötték le, vagy/és osztották meg!
Kedves Olvasóink!
A legújabb könyvünk, amelyet most Ön is olvas és „digitálisan lapoz”, meglehetősen vaskosra, több mint 300 oldalasra sikeredett. Túl sok? Vagy épp: kevés ?
Az Országos Mécs László Irodalmi Társaság alapító elnökeként talán úgy fogalmazhatnék:
örvendetes, hogy ilyen sok amatőr író, költő ragadott tollat / billentyűzetet/ és szégyenkezés nélkül le- és kiírta magából az érzéseit. Köszönjük nekik.
Talán igazat adnak nekem, amikor leírom: egyre kevesebb az olyan irodalmi mű, amely

bensőnk legszebb ( igaz, néha fájó , néha bús, néha sírós, néha megmosolyogtatóan naív )
érzéseit, gondolatait ilyen szépen, ennyire összefogottan kifejezik, mint ez a kötet, amelyet
„kezükben tartanak”.
S bár kötetünk publikálása csúszott – mea culpa- , ám örömmel, szeretettel és hálával tárjuk a Tisztelt és Kedves Olvasó elé.
Mert teljes mértékben igaz, ami e kötet címe : s olyan jó szeretettnek lenni.

Pápa, 2021.május hónap

Rátz Ottó
mesterpedagógus, szaktanácsadó-szakértő,
szerkesztő
az OMLIT és a Gyermekjóléti Alapítvány elnöke
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„s olyan jó szeretettnek lenni”
(Ady Endre)

SZERELEM, SZERETET
e-antológia

,,A könyvet mindig ketten alkotják: az író, aki írta, s az olvasó, aki olvassa.”
Kosztolányi Dezső
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TÖRÖK ÁBRAHÁM

Szalmahajú

Mosolyogva született egy sötét, őszi éjjelen. Anyja nem tudott betelni látványával, egész éjjel fennmaradt és
nézte kisfia ragyogó arcát. Lágy szellő fújdogált.
Nem adok neked nevet, mondta az anyja. Amikor eljön az ideje, elválsz tőlem, és felfedezed a világot. De addig
még sok évnek el kell telnie, és addig senki mást nem fogsz látni, csak engem, és senkivel nem beszélsz, csakis
velem. Ennek így kell lennie.
A fiú csak mosolygott, szalmaszínű haja lassan lobogott a szélben. Fejük felett, magasan a sötét égen fényes hullócsillag szállt alá a messzeségbe.
A fiú név nélkül született és név nélkül nőtt fel. Egyedül éltek a végtelen mezőn, anyja óva intette a messzeségektől. Nem mehetsz el, fiam, mondta mindig, még nincs itt az ideje. Maradj még velem, amíg lehet.
A fiú pedig nem tehetett mást, maradt. Maradt, és hallgatta a szél suttogását, a fák növekedését. Hallotta a madarak énekét, de őket magukat soha nem látta. Nem találkozott senkivel és semmivel, egyedül élt az anyjával a
végtelen mezőn, boldogságban.
Fiam, eljött az ideje annak, amire oly rég vártál. Ideje elmenned a mezőről és megismerned a világot.
Miről beszélsz anyám, kérdezte, hiszen ismerem a világot. Mi hárman, te, a mező és én.
A világ ennél sokkal több, fiam, mosolygott anyja, vannak más helyek, más emberek rajtunk kívül. Nemsokára
megismered a szomorúságot, a haragot és az elveszettséget. Most boldog vagy, de gyenge. Menj, és erősödj
meg, és ha eljön az ideje, megtalálod a nevedet.
De akkor mi lesz veled, anyám?
Az én életemnek itt vége szakad, miattam ne aggódj. Voltam szomorú, haragos és elveszett, de amikor veled
voltam, akkor boldog voltam. És csak ez az, ami számít. Most menj, hagyj itt és ne nézz vissza. Egyszer visszatalálsz.
A fiú bólintott egyet, és hátat fordított anyjának. Lassú léptekkel elindult a végtelen mező határa felé, arcán
őszinte mosoly ült. Lába nyomán színes virágok sarjadtak a földből, szalmaszínű haja lobogott a szélben.
Nem tudta még, milyen szomorúnak, haragosnak vagy elveszettnek lenni.
Hét napon és hét éjjelen át sétált egyenesen, míg megtalálta az első házat.
Az első házat, amit életében látott. Kőből épült, szalmatetővel és nehéz, fából készült ajtóval. Sötét este volt
már, de a fiú szeméből minden fáradtság egy pillanat alatt kiszökött. Mosolyogva kopogott be az ajtón, amit egy
idős, szakállas férfi nyitott ki.
- Te meg ki vagy, kérdezte.
- Nem tudom, felelte a fiú. Te ember vagy?
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- Menj innen, nincs szükségem bolondokra!
Azzal az ajtó, amilyen gyorsan kinyílt, úgy be is csapódott a fiú előtt. És a szalmahajú fiú életében először nem
mosolygott. Csalódottan sétált el, és egy fa tövében érte az álom.
Négy nappal később egy faluba ért. Több tucat ház magasodott a feje fölé, mind kőből épült, szalmatetővel és
nehéz faajtóval. A fiú emlékezett az előző házra, és nem kopogott be sehová aznap este. Az utca közepén heveredett le és nyomban elaludt.
-Nézzétek, ez meg ki? A fiú kinyitotta álmos szemét, és felült a porban. Szalmahaja mocskosan tapadt fejbőrére.
-Ki vagy te? Fiatal fiú kérdezte, ő pedig nem tudott válaszolni. Torka száraz volt és hideg, köhögött és fájt. Kezét ökölbe szorította, szeméből apró könnycsepp csordult ki.
Hátraesett és újra elmerült az álmok világában.
-Csakhogy felébredtél.
Szőke hajú lány ült az ágy végében, és a fiú rájött, hogy egy házban van. Meleg takarók között feküdt, mellette
egy bögre tea gőzölgött.
-Mi történt velem?
-Beteg voltál. Nem tudtál megszólalni és elájultál. Már napok óta itt fekszel, én ápoltalak.
-Köszönöm.
A fiú a lányra mosolygott, a lány pedig a fiúra, és a szalmahajú ismét boldognak érezte magát. Felkelt az ágyból,
és a lány körbe vezette a faluban. Az emberek megbámulták, és kényelmetlenül érezte magát. Más vagyok, mint
ők. Nem jobb, nem rosszabb. Más.
Aznap este a lány házában aludt.
-Nem szeretnek engem.
-Ne mondj ilyet.
A tél eltelt egyszer és még egyszer. A fiú a faluban maradt, megpróbált egy lenni az ottaniak közül, de mindenhol zord tekintetek és hűvös szavak fogadták. Más vagy, mint mi. Megvoltunk nélküled.
-Nem szeretnek.
-Én szeretlek.
Ketten ültek a falu melletti mező zöld füvén, a fiú és a lány. Ujjaik egymásba fonódva, szorosan összebújva.
-Amíg én itt vagyok, addig nem kell félned.
-Tudom, mondta a fiú.
-De mi lesz velem, ha elveszítelek?
A lány meleg takarók között ébredt, az ágy végéből szalmahajú fiú nézett rá. Kezében egy bögre meleg teát tartott.
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-Hogy érzed magad?
-Jobban.
Mindketten tudták, hogy ez nem igaz.
Nem lesz semmi baj. Amíg én itt vagyok, addig nem kell félned.
Szeretlek.
Én is szeretlek.
Aznap este ketten voltak abban a szobában, a fiú és a lány. Reggelre a világ sötétbe borult.
Te voltál.
Miért jöttél ide? Sosem szeretett senki.
Te ölted meg, pedig neked kellett volna meghalnod.
Más vagy, mint mi. Nem kellesz ide.
Hordd el magad.
Neked kellett volna.
Neked kellett volna.
Neked kellett volna meghalnod, nem neki.
A fiú megismerte a bánatot, a haragot és az elveszettséget. Taszítom az embereket, senki nem szeret, miért élek
még. Végre megtaláltam a nevem. Anyám, ideje visszatérnem a szülőföldemre.
Szalmahajú fiú sétált a mezőn, lépte nyomán a virágok elsorvadtak. Kezében karót cipelt, vállán köteleket vetett
át. Beteljesítem a sorsomat, egy dolog van, amit tehetek.
Tizenegy napon és éjszakán keresztül vándorolt megállás nélkül, és a tizenkettedik nap végére végtelen mező
közepére érkezett. Ez az a hely.
Anyám boldogan halt meg. Én soha többé nem lehetek boldog. Mondd, miért kellett megmutatnod nekem a világot?
Nehéz kődarabbal ütötte be a karót a földbe, és a köteleket saját kezére kötözte. Itt senki nem talál meg.
Sötét éjszaka volt, és a végtelen mező közepén madárijesztő nézett az ég felé. Szalmahaja a hátát verdeste.
Szeme a csillagokat tükrözte, és azok lassan lehulltak az égről, míg nem maradt semmi, csak a sötétség.
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KUTROVÁTZ RENÁTÓ

Happy End

Hét év
Hét év, mindössze ennyi idő kell
ahhoz, hogy le tudd vedleni egy
másik ember érintését.
Hét év, ennyi idő kell ahhoz,
hogy eltüntesd az ajkadról
a megbánás keserű ízét.
Mennyire érdekes,
nekem hét év ahhoz is kevés lesz,
hogy az első találkozásunkat
teljesen elfelejtsem.

Tegnap láttam egy idős párt
a villamoson,
ahogy egymásba kapaszkodtak,
mint egy tökéletes
puzzle darabjai.
Én is idáig akartam
eljutni veled.
S az úton
gyűjtögethettünk volna:
nyarakat,
teleket,
sebeket,
emlékeket,

Mostanában a gondolataimban
keresek menedéket,
s a búcsú szavaid visszhangjával
takarózom be a viharos estéken.
A hosszú sétákban sem lelem már a megnyugvást,
a madarak csivitelése is pokolba tudna kergetni.
Pedig tavasz van,
s ilyenkor minden változik,
legalábbis a bölcsek
ezt szokták mondani.
Amióta elhagytál,
bennem egy apró rezdülés sem változott meg,
ugyanúgy a sarokban pihenek,
mint az itt hagyott ruháid.
A szövetüket a könnyeimmel mosom,
s a bejárati ajtót bámulom,
hátha egyszer visszatérsz,

s végül
tálcán nyújthattuk
volna át egymásnak
az örökkévalóságig tartó csendet.
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De
Ebből nem lett semmi,
mert az arcomba hánytad
az együtt töltött időnk sokaságát.
S mikor a küszöbön álltál,
az arcomat megvilágította
a csillagok szürke fénye.
Akkor mondtad magabiztosan,
emlékszem,
hogy a szíved űrnyi sötétjében
számomra egy ujjnyi hely sincsen.
s felemelsz a nehéz bánatból.

Éjszakák

Üresek az éjszakák,
a kávé fekete felhőkön
a csillagok se sütnek át.
Mikor elalszol, én
átfordulok a másik felemre,
hogy egy gondolatom se fertőzzön meg.

Ha felkelsz, ne teríts rám a takarót.
Csak pakolj össze és hagyj egy
rövid búcsúlevelet az asztalon.
Ne áruld el, hogy merre visznek
majd a hullámok.
Csak küldj képes lapot,
ha elhagytad az országot.
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BELAYANE NAJOUA

A cipő, mint a testvéri szeretet záloga
-Na és akkor most, hogy a ruha már megvan csak a tökéletes cipőt kell megtalálnod-szorítja meg a testvére kezét
Hannah, mikor kilépnek New York egyik esküvői szalonjából.
-Hajjj. Igen-sóhajt nagyot Hannah nővére.
-Na! Na! Na! Várja csak-torpan meg Hannah-Mi a baj? Egy boldog menyasszonynak nem kéne ilyen fancsali
képet vágnia.
-Semmi. Tényleg!-erősködik a nővére.-A ruha egy álom és az előkészületek is simán mennek, csak……
-Csak?-kérdezi aggódva Hannah, mert persze rögtön a legrosszabbra gondol - a nővére meggondolta magát!
-Csak ez a cipő a baj-vallja be.
-Miért? Gombás a lábad?-kérdezi Hannah a nővérét most már tréfálkozva. Ja nem akarja lemondani az esküvőt
akkor biztos nincs nagy baj.
-Jézus!-kiált fel-Dehogyis! Csak tudod, régen mikor néztük a Szex és New Yorkot. Akkor volt AZ a CIPŐ, az a
sötétkék cipő, amibe rögtön beleszerettem. És emlékszel mit mondtam akkor?-nézett szomorú és vágyakozó szemekkel Hannah-ra a nővére, és Hannah természetesen emlékezett mindenre.
-Igen. Azt mondtad, hogy csak abban vagy hajlandó férjhez menni, és hogy előbb mondasz le az esküvőről, mint
arról a cipellőről-mondta Hannah, mintha valami verset szavalna. A nővére, miután megnézték a filmet, még
hónapokig csak arról a cipőről tudott beszélni. Minden könyvet elolvasott, minden filmet megnézett és mindent
kiderített a márkáról.
-Persze azóta kicsit megváltoztak a dolgok és az esküvőm fontosabb, mint az a cipő-mondja a nővére.-De azért
nem lesz ugyanolyan, mint ahogy elképzeltem. Te tudod a legjobban, hogy mit jelent nekem AZ a CIPŐ. De most
nincs rá keret.
-Hát persze mert a férjednek mind a 16 unokatestvérét meg kell hívni. Még azokat is akikkel soha nem is találkozott-mondja kicsit bosszúsan Hannah, mert nagyon nem örül, hogy a testvérét nem látja 100%-osan boldognak az
esküvője miatt. De azért ne legyünk elkeseredve, mert mikor a két nővér újra elindul, a mi Hannánknak már
kavarognak a gondolatok a fejében. Még nem tudjuk, hogy mik, de abban biztosak lehetünk, azt nem fogja hagyni,
hogy a nővére nagy napját egyetlen dolog is beárnyékolja. Ha kell akkor maga fogja elkészíteni Carrie Bradshaw
álomcipőjét.
És hogy melyik volt az a híres cipő? Az a márka, amibe első látásra beleszeretett Hannah testvére? Páran már
biztosan sejtik, de most elárulom.
A cipő, ami ikonikus darabbá és a történet elengedhetetlen kiegészítőjévé vált nem más, mint egy sötétkék Manolo
Blahnik magassarkú. Nagyon egyszerű de közben pedig nagyszerű. Manolo Blahnik a Santa Cruz de la Palmáról
származó divattervező talán leghíresebb “megjelenését” látta akkor 2008-ban a két nővér a tv képernyőjén. És hát
az egyik testvér rögtön bele is szeretett. Szinte Manolo fanná vált, mint oly sok nő szerte a világon. Lenyűgözte
az életútja, ahogy a Kanári-szigetekről és a Genfi jogi karról a divatvilág csúcsára tört és akinek a munkái egyet
jelentenek az időtlen eleganciával, a stílussal és a művészeti szintű cipőalkotással.
Tehát Hannah tényleg tudja, hogy mit is jelent a nővérének az a cipő, ezért is dönt úgy, hogy másnap a munkahelye
helyett máshova fog menni.
Mikor Hannah kilép a new yorki metró aluljárójából az út másik oldalán éppen vele szembe meglátja azt a három
emeletes hobby boltot ahova annyiszor menni szokott. Imád mindenfélét készíteni és a legrondább dolgokból
kihozni valami csodásat. Szerinte a világ csak szép dolgokból áll, a mi feladatunk pedig az, hogy meg is lássuk
azt. Mielőtt átmegy az úttesten alaposan körülnéz, mert nem akar úgy járni, mint múlt hónapban, mikor egy sárga
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taxis majdnem elütötte. Nem is az bántotta volna, hogy eltöri valamijét hanem hogy tiszta kosz lesz az új DIY
szoknyája, amin vagy 2 hónapig dolgozott. Szóval miután megnézte, hogy nem száguld-e felé semmilyen őrült
taxis átmegy a másik oldalra és elindul a hobby bolt irányába.
Mikor oadér a bolthoz nem megy be. A mi Hannánk most semmit nem akar ott venni. Esze ágában sem volt
bemenni. Helyette a következő utcasarkon levő üzletbe lép be. Bár neki soha nem voltak nagyratörő vágyai se a
luxusmárkák se a divat iránt, most mégis úgy érzi, mintha egy múzeumba lépne be. A csupa világos szín, az
elegancia, az a finom friss illat amit érez, mintha egy külön világban lenne.
-Hölgyem! Miben tudok segíteni?-lép oda a semmiből egy eladó.
-Ohmmm-köhint Hannah. Levegőt is csak félve tud venni, nemhogy megszólaljon.-Igen, igen! Ezt a cipőt szeretném-mutatja az eladónőnek azt az A4-es papírt, amit a nővére gyerekkori szobájának a faláról tépett le.
-Rendben! Kérem kövessen!-indul el az eladónő célirányosan a bolt hátsó részébe.-Milyen méretben kéne?
-38-as-válaszolja Hanna.
Élete legdrágább és egyben legönzetlenebb vásárlása után boldogan sétál ki a nővére leendő esküvői cipőjével a
kezében.
“Na hát legalább egy olyan dologra költöttem a spórolt pénzemet, ami a számomra legfontosabb embert igazán
boldoggá teszi. Legalábbis remélem, hogy örülni fog, mint majom a farkának ha már az utolsó centem is ráment”gondolja Hannah és közbe tiszta szívből mosolyog, alig várva, hogy lássa a nővére arcát mikor felhúzza a lábára.
Eljött a nagy nap. A menyasszony, a koszorúslányok és a mi egyáltalán nem hétköznapi főhősnőnk Hanna, akinek
most a tanú szerepe jutott, az utolsó simításokat végzik a menyasszonyon.
-Csodálatos vagy kicsim-mondja könnyek között az anyuka.
-Köszönöm Anyu!-mosolyog a menyasszony és így szól-Már csak a cipő hiányzik.
-Majd én segítek-szól közbe hirtelen Hannah.-Ülj le és feladom, mert ebben az óriási habos-babos ruhában úgyse
látsz le. Olyan mintha 3 gyerekkel lennél terhes.
-Köszi! Már csak a Te romantikus szavaid hiányoztak!-mondja a nővér nevetve.
-Jólvan de most csukd be a szemed-utasítja izgatottan a mi Hannánk a nővérét.
-Minek?-kérdezi értetlenül a nővére.
-Hát….Azért, hogy egyszerre egyben lásd a szettedet.
-Nem is Te lennél, ha egy esküvői ruhát nem szettnek hívnál-csóválja a fejét Hannah nővére, de azért engedelmesen becsukja a szemét.
Ekkor Hannah odamegy a sarokhoz ahova lerakta a cuccait és kihúz belőle egy nagy fehér dobozt. Mikor a szobában álló többi nő meglátja a feliratot, a lélegzetük is eláll. Az egyik szobalány még egy kis sikolyt is hallat.
-Mi az? Mi van?-kérdezi a becsukott szemű menyasszony-Miért nem húzod már fel a cipőt Hannah?
-Csinálom már na! Ne legyél ilyen türelmetlen. Már most kezdesz zsémbes vénasszony lenni vagy mi?
Hannah szépen óvatosan kiveszi a dobozból a Manolo Blahnik álomcipőt és finoman belecsúsztatja a nővére lábát.
Olyan könnyedén rámegy, mintha kezdettől fogva az Ő lábára tervezték volna. Hannah alaposan szemügyre veszi
és nagyon elégedett az eredménnyel.
-Jól van!-mondja Hannah-Megcsodálhatod magad óóóó gyönyörű királynő!
-Hahahaha-nyitja ki a szemét a nővér és hogy nem, mintha megérezte volna a csodát rögtön a lábára néz.
Először azt hiszi, hogy káprázik a szeme, hogy csak beképzeli azt ami a lábán van. De mikor felpillant és látja a
koszorúslányok, az anyukája és a testvér arcát tudja, hogy nem Ő látja rosszul. Tényleg AZ a CIPŐ van a lábán.
-Jézusom! Hannah! Ez….ez….-mutogat a menyasszony a lába felé, de mozdulni sem mer-ez….
-Igen-segít Hannah boldogan és még az Ő vigyora is a füléig ér.-Ez az amire gondolsz. A Te Manolo Blahnikod.
-De hát hogyan?-kérdezi a nővér
-Megvettem. Ennyi-tárja szét a karját Hannah.
-De hát Te ezt nem engedheted meg magadnak. Drágább, mint a kocsi amit venni akartál.
-Avval most ne törődj. Ha a rólad van szó, és a boldogságodról akkor megengedhetem. Azért csak megérdemli az
az ember aki a világ legjobb sajtos sonkás melegszendvicsét csinálta nekem egy éven keresztül mindennap. Aki
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minden szerdán eljött velem egy hülye fociedzésre csak azért, hogy láthassam akibe bele voltam zúgva. És aki
nem mellesleg a világ legjobb testvére. Persze csak utánam.
-Ajjj. Nem is tudom mit mondjak. Mindjárt sírok!
-Na azt ne! Mert akkor megint várhatunk 2 órát, hogy kisminkeljenek.
Hannah nővére odamegy a mi nem mindennapi főhősnőnkhöz megöleli és ezt súgja a fülébe:
-Most már ezek a cipők nem az elérhetetlen álmot jelentik, hanem azt, hogy milyen szerencsés vagyok amiért
ilyen testvérrel áldott meg a sors-és ekkor a két lélek eggyé válik. Talán nem a legjobbkor mondom, hiszen egy
esküvő kellős közepén vagyunk, de talán a testvéri szeretet sokszor erősebb minden más szeretetnél és ha ez egy
cipőben kell megmutatkozzon, akkor bizony abban fog. Hisz a szeretet vak és nem ismer határokat.
Mikor Hannah ott áll az oltár mellett és meglátja a nővérét a templom ajtajában, tudja, hogy helyesen cselekedett.
A spórolt pénznél többet ér az, hogy a tesvérét boldognak látja. Az álomcipőnél pedig többet ér az, hogy szeressünk és szeretve legyünk.
U.I.:Na,jó, talán egy Manolo Blahniknál elgondolkodunk az utolsó mondaton. De csak talán!

Tematikus pályázati honlapunk:
https://antologiapalyazat.webnode.hu/
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NAGY ILONA versei
Ha férfit szeretsz
Ha férfit szeretsz, fogadd lelkét,
Szelíd vadságát, két erős karját,
S mutasd meg vad vágyaid neki!
Mint szilaj csikó,
Úgy ugrándozik körülötted,
Játékos kedvét előveszi.
Szelíd lelkével kebledre simul,
Csókokkal betakarja halmaid,
Számára megszűnik a világ!
Ösztönét felvértezve,
Édes perceket hint reád!
Ha férfit szeretsz,
Halmozd kedvességed neki!
Ha férfit szeretsz, kicsit legyél anya!
Simogasd gyönge lelkét,
Ettől feltámad a férfierő,
Szüksége van arra,
Legyen mellette egy gyöngéd nő!
Ha férfit szeretsz hagyd, hogy szabad legyen
És észrevétlen nyújts neki biztos hátteret!
Engedd, hogy vágyaival neked örömöt szerezzen!
Ha férfit szeretsz, akard őt,
De gúzsba sose kösd!
Szilaj csikó nem tűri a béklyót!
Ha férfit szeretsz, kényeztesd gyönge szóval,
Tápláld lelkét bölcs mosollyal,
Hagyd, hogy nagyságod észrevegye,
Hagyd, hogy látszólag ő vezessen,
Hagyd, hogy téged úgy szeressen ...
Ha férfit szeretsz, nagyságát tudasd vele
S ha ősz köszönti életed,
Akkor is add át neki csókjaid,
Nyugtasd őt szerelmed igazáról,
S barátnak, engedd közel magadhoz!
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Ima a Szeretet Lángjáért
Van az a fény, ami nem alszik ki soha,
Lángja nem fakul meg, az élet bármily mostoha.
Szívünk belsejében mélyen elrejtve ott lobog,
Az embereknek szeretve átadhatod!
Kegyelembe részesültem megint,
Mint már annyiszor, hogy észre vegyem,
Szívemben él egy csoda!
Köszönöm Nagy Isten!
Köszönöm, amit elém raksz
S megadsz nekem mindent!
A fényt, a tiszta szeretet fényét.
Áldott vagyok általad
S minduntalan kegyelmet kapok,
Midőn vétkezem!
Nincs gazdagabb ember nálam,
Keblemre ölelhetem a világot,
Ki úgy jött, hogy mosolygott felém,
S kaptam egy életet,… kaptam,
Amit nem mindig áldottam.
Volt, hogy a pokolra kívántam!
Most boldog vagyok, hogy a láng
Szívem belsejében teljes fényével ragyog!
A szeretet foglya vagyok,
Amit másoknak is tovább adhatok!
Kegyelmet kérek minden elhervadt szívnek!
Ó Istenem add, hogy minden ember így érezzen!
Add, hogy minden ember tudjon szeretni,
Felhőtlenül boldog lenni!
Add, hogy mindenki mindenkit szeressen,
Add, hogy a Föld Békében élhessen!
Ámen!
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Magány

Tücsökzene

Akkor… Emlékszel? Akkor…
Azon az édes éjszakán,
Mikor szívünkben összeért a szerelem,
Egy tücsök zenélt nekem.

A csillagok alatt zenélt hosszan,

Tétován álltam az ajtó előtt
Szívem majd megszakad, ahogy látom
őt.
Láttam magányát, mit szívébe zárt.
Ül maga elé révedve,
Kezében teáscsésze.
Tudom mi a magány,
Nekem is minden nap fáj,
Szeretném őt megmenteni ettől,
De nem tehetem! Szívem bármily féltő…
Könnycsepp gördül végig arcomon,
Nekem fáj nagyon, nem bírom,
Ha napfény nem ragyog,
Ha sötét felhők takarják az eget,
Ha magány gyötri lelkedet!

Véget nem érő dallal. Azt éreztem,
Talán soha nem hagyja abba.
Az élet örök szépségét dalolta.

Szívem húrjai zenélni kezdtek
Azon a csillagfényes éjszakán.

Ha egyedül vagy, bár nem segíthetek,
Mikor körül vesznek a hegyek,
Felmászni a vár tornyára, neked kell bizonyára…
Én mindig ott leszek, ha kell,
Mint kötélhágcsó, hogy tudj felmászni
rajta,
Vagy puha párna, ha vissza csúsznál,
Hogy magad meg ne üsd nagyon,
Majd az ütődést én tompítom.

Jó hogy vagy nekem! Hajamat cirógatod,
Szép szavak simogatják lelkem
S az álom hajója ringatózik bennem.

Ó fiam, lelkedben, ha csend ír dallamot,
Akkor is tudd, én ott vagyok,
Játszi könnyedén lebegek,
Felvidítom bánatos szíved!
Mikor szíved nem látja a fényt,
Mert magány csorbítja a reményt,
A boldogság akkor is megtalál,
Ha most úgy érzed, még kicsit bujkál.
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GUTI CSABA

Öcsi megbabonázva nézte a lányt. Nem értette miért lehet ez, s egyáltalán nem értette azt a különös érzést, ami
oly hirtelen rontott rá, mint farkas a bárányra. Csak azon kapta magát, hogy le sem tudta venni a szemét róla, s
mindeközben egyfajta boldog-szomorú érzés töltötte tele a lelkét. Táplálta azt a kínt a gyönyörű látvány, s egyszerre lohasztotta is.
Bele kellett abba zavarodni.
„Éva”.
Ez volt a neve annak a lánynak.
„Éva” – Öcsi többször elrebegte magában, miközben a szívéhez fűzte azt az egyetlen szót szerelemfonállal. Mert
az volt; szerelem első látásra. Elsöprő és oly erős, hogy küzdeni nem lehetett ellene. Mire feleszmélt, mindez
megesett.
Belepirult, elszaggatta a tekintetét az ablakon túlra, de miután pillanatokkal később újra visszanézett, a lány még
mindig ott volt. Csodaszép szemei voltak, csillogók, mint az üveggolyók. Öcsinek legalábbis ez jutott eszébe róla.
De ezekben a szemekben más is lakozott; szomorúság, talán vadság, maga sem tudta volna azt megmondani, mert
nem értett még ezekhez a dolgokhoz, csak azt érezte, hogy legszívesebben odalépett volna ahhoz a lányhoz, hogy
megfogja a kezét, hátha attól minden jobbra fordul, és azokból a szép szemekből eltűnik az a szomorú árnyék.
S Éva beszélt. Nem sokat, éppen csak annyit, hogy tudjanak róla valamit a többiek. Sokan nem szeretik, ha tekintetek tapadnak rá. Az a lány is olyan volt. Elmondta, hogy iskolát kellett váltania, mert az apukájával ketten elköltöztek. S bár jó jegyei voltak, a tavalyi évet nem tudta befejezni, így újra kell járnia az egészet. Ennyit mondott
csak, aztán kérlelőn a tanárra pillantott, aki a padhoz engedte.
A napok teltek. Hol boldogan, tele vidámsággal, máskor keserűen, mint az epe. Öcsiben ekképpen mentek ölre az
érzések. Mindezt az a lány tette vele, mégsem tudott rá haragudni.
Nehezen illeszkedett be Éva. Eleinte érdekes volt az osztálynak az újdonsága, valahogy mégsem vonták be semmibe. Talán a többiek tehettek erről, lehet az a furcsa árny, ami még mindig a szemében bujkált. Míg a többiek a
szünetekben játszottak, ő gyakran maradt egyedül a teremben, és réveteg tekintettel rajzolgatott valamit. Öcsi
szerette volna tudni, mit rajzol, mígnem egy alkalommal megleste. Felhők voltak a papíron. Felhők, a nap és
szivárvány.
„Szép rajz!” – gondolta Öcsi, majd becsukta a füzetet, nem is törődött vele többet.
A többieknek is feltűnt a lány egykedvűsége, suttogtak róla, egy alkalommal gúnyolni kezdték a háta mögött.
Öcsi, aki mindig is a legkisebb volt az osztályban, és aki emiatt a legtöbb gúnyt elszenvedte, a védelmére kelt a
lánynak. Hirtelen öntötte el a düh, amikor kiállt Éva védelmében. Az arca eleven tűz lett, a szemei parázslottak.
Mindez nem volt elég a sikerhez, talán át sem gondolta az egészet. A vége az lett, hogy jól elnáspángolta egy nála
jóval nagyobb gyerek. A legfájóbb nem is az ütések voltak, hanem a tudat, hogy a megaláztatását Éva is látta.
Soha annyira nem szégyellte még a gyengeségét. Elkullogott a padjához, és megpróbált ki sem látszani mögüle.
Híre ment aztán, hogy miről is szólt a dulakodás, megtudta azt a lány is, hogy miatta kelt birokra Öcsi egy nála
nagyobb fiúval. Sosem szerette az erőszakot, de Öcsit egyre csak gúnyolták miatta, s ezt nem állhatta. Egyszer
odalépett a sértegető fiúhoz, és egy erős, jól irányzott mozdulattal megrúgta ott, ahol a fiúknak a legjobban fáj.
Mindenki csak ámult, és bámult. Egy osztályfőnöki intőt kapott Éva ezért a tettéért, de azután soha senki nem
bántotta sem őt, sem Öcsit.
Napok kellettek, míg a fiú összeszedte a bátorságát, és odament a lányhoz.
– Nagyon erős rúgás volt! – ennyit mondott csupán, miközben a szemében az elismerés lángjai égtek.
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– Köszönöm! – mondta a lány szerényen. – Nem vagyok rá büszke, de valamikor ki kell állnunk magunkért, vagy
másokért. Szerintem ez olyan helyzet volt.
– Honnan tudtad, hogy oda kell?
– Ja, azt apukám mondta, hogyha fiúkkal kerülök szembe, akkor oda célozzak. Ott tényleg annyira fáj? – kérdezett
vissza tapintatosan.
– Eléggé! – vágott sajnálkozó arcot Öcsi, majd hirtelen kiszakadt belőle a nevetés. – Láttad milyen képet vágott?
– Még most is előttem van. Én tényleg megsajnáltam akkor! – mondta Éva, de aztán már ő is nevetett. Percek
kellettek, míg megnyugodtak. Aztán csak sétáltak egymás mellett, mintha régi ismerősök volnának. Végül Éva
szólalt meg.
– Tudom, hogy mindenki Öcsinek hív, én viszont szeretnélek Bencének szólítani.
A fiú egy kicsit elkomorult.
– Hát, ahogy akarod, bár már megszoktam, az „Öcsi-t”, még ha eleinte zavart is. De hát látod, nem véletlenül
kaptam. Én vagyok a legkisebb, és a múltkor bebizonyosodott, hogy a leggyengébb is. A „Bencét” sosem szerettem igazán. Olyan névnek tartom, ami nem engedi felnőni az embert. Hallottál már valaha nagy tábornokokról,
bokszolókról, államférfiakról, akiket így hívtak? – kérdezte a fiú felháborodással a hangjában.
A lány egy pillanatig komolyan nézett rá, majd ezúttal belőle tört ki a nevetés.
– Ne nevess ki! – védekezett a fiú, aki akkor már megbánta, hogy előhozakodott mindezzel.
– Még ilyet sem hallottam! – mondta a lány, majd hozzátette: – szerintem a Bence nagyon is rendes név, de ha te
ragaszkodsz az Öcsihez, hát szólítalak úgy.
Az út azután ketté ágazódott, ki erre ment, ki arra. Már jócskán elhaladtak egymástól, amikor Öcsi visszafordult,
és csak nézte a lány távolodó alakját.
– Éva! – kiáltott utána az utolsó pillanatban, mielőtt az befordult volna a sarkon. – Szólíts Bencének! – kérte. A
lány biccentett, és halványan elmosolyodott, aztán eltűnt a sarok mögött.
Másnap nem mentek egyből haza. Az erdőben csatangoltak, jó volt az utolsó őszi napsugarakban megfürödni.
Kiderült, hogy mindketten szeretik a természetet. Egymással versengve mutogattak a fákra, bokrokra, madarakra
a nevüket harsogva. Szép délután volt. Egy tisztás közepére beözönlött a napfény, talán még a fák is úgy nőttek,
hogy varázslatos legyen alattuk megpihenni. Leültek a puha avarba. A lány botot vett elő, félretolta a lehullott
leveleket, és karistolni kezdett a homokba. A fiú megigézve nézte őt, talán soha olyan szépnek nem látta még a
lányt, akinek akkor megint olyan szomorúak voltak a szemei. Aztán lepillantott eléje, követte a bot útját, amivel
Éva dolgozott. Felhőt rajzolt megint, a napot és a szivárványt.
– Miért rajzolod mindig ezt? – kérdezte érdeklődéssel Bence. A lány nem emelte fel a tekintetét, úgy válaszolt, s
közben egyre csak szépítgette az alkotást.
– Mert lakik ott valakim.
Bence nem értette a dolgot, nem kérdezett, de a pillanatok némasága magában rejtette a kérdést.
– Ott, ahol a felhők vannak, a nap és a szivárvány – mondta Éva, szinte rebegte.
Aztán a lány egyszeriben, mintha álomból ébredt volna, az ujjaival széttúrta a rajzot, leveleket dobált rá, és szaladni kezdett az erdőből kifelé. Bence egy pillanatig ült még ott, rossz érzése volt, maga sem értette, miért. Hogy
mi ütött a lányba, nem tudta, csak azt érezte, hogy talán jobb lesz neki, ha nem marad egyedül. A következő
pillanatban már maga is szaladt, remélte, hogy hamarosan utoléri őt.
Aznap már nem sokat beszéltek. Komorrá vált a délután, nem tehetett arról senki.
Bence mindent csak este értett meg, amikor egyedül maradt a sötét szobában a gondolataival. A szíve egyszeriben
elnehezült, majd megszakadt. Sírni lett volna kedve, de senkinek nem lett volna attól jobb.
Az ősz a következő napokban visszavonhatatlanul megérkezett. Az ember úgy érezte magát, mintha egy örökké
nedves, szürke burokba lett volna zárva. Megette az a burok az ember kedvét, a lány is kevesebbet mosolygott
azokban az időkben. Bence szerette volna olykor megölelni őt, de nem merte. Félt, hogy mindennek vége lenne
akkor. Magát gyötörte inkább a visszafojtott érzésekkel, minden ki nem mondott szó egy tüzes ostorcsapás volt a
lelkének.
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S az eső csak esett, a napot látni sem lehetett, szivárványról pedig álmodni sem mertek. A lányból is kivesztek a
színek. Fájt azt látni a fiúnak, fájt azt érezni a kicsi szívének.
Aztán egyszer csak kitalált valamit. Sok nap tartott mindaz, sok délután kellett érte dolgozni. Elhanyagolta akkoriban Évát is, a lány azt hitte, a fiú már nem is talál örömet a közös időtöltésben. Egy idő után elfogadta azt, de
még szomorúbbá vált azután.
Egy délután furcsa fények villantak Bence szemében, elkergették Éva tekintetéből az árnyakat.
– Gyere velem, mutatok valamit! – mondta a fiú, s megindult az erdő felé. A lány vonakodva követte. Sár volt,
eső, nem jó abban az erdőre járni. Mégis követte őt. Mikor eléggé beértek, a fiú kendőt vett elő, azzal kötötte be
a lány szemét, majd kézen fogta, és vezette a tisztáson keresztül. Oda, ahova annak idején olyan szépen sütött be
a nap. Nehéz volt az út, lépcsőn kellett felmenni. A lány nem értette, hogyan kerülhettek azok oda. Mintha egy
fára nőttek volna rá azok a fokok. Aztán egyszer le kellett, hogy üljön. A fiú azt mondta neki. Akkor engedte le a
kendőt is a szeméről.
A lány azt sem tudta, hová került, amikor kitárult előtte a világ. Ágak voltak körülötte, eleven faágak. Alatta
deszkák, körülötte furcsa vásznak, talán zsákok, vagy ponyva. De nem egyszerű ponyvák voltak azok, s ahogy
Éva felismerte, hogy mit is akart ez az egész ábrázolni, könnyek gyűltek a szemébe. Mégis mosolygott.
Felhők voltak azokra a vásznakra festve. Gyönyörű felhők, bolyhosak, szinte puhák, olyanok, mint a bárány
gyapja. A felhőkön túl ott volt a nap, aranyló színben tündökölt, mosolyt adott cserébe annak, aki reá pillantott. S
az egészet egy gyönyörű szivárvány ölelte körbe. Talán a legszebb színű szivárvány volt, amit Éva valaha látott.
Sokáig nem tudott megszólalni, aztán, amikor a fiúra nézett, Bence nem tudta leolvasni róla az érzelmeket. Mentegetőzni kezdett.
– Csak arra gondoltam, itt bármikor beszélhetsz azzal, aki a felhők között lakik. Ott ahol, a nap lakozik és a
szivárvány – az ajkai majdnem remegtek, nem tudta jót tett-e, vagy rosszat. A lány nem felelt. Bence csüggedten
megindult lefelé a törzsre ácsolt lépcsőkön. Már majdnem eltűnt a deszkák alatt, amikor Éva utána szólt, csaknem
kiáltott.
– Bence! Veled akarok beszélgetni! Sok mindent szeretnék elmondani! – szinte esdekelt. Kiborulni látszott egy
könnyben ázott szív. – Hallgass meg!
S Bence leült mellé, megfogta a kezét, és hallgatott. Talán egész este meg sem szólalt, mégis többet ért az bármilyen kimondott szónál.
Aznap örökre eltűnt az árnyék Éva szemeiből, pedig Bence még mindig nem mondta el neki, hogy szereti.

www.omlit.hu

17

SZEDMÁK BRIGITTA
Ha Te

Mában

Ha Te az óceán vagy,
én hajó akarok lenni.
Ha Te a sötét éjszaka vagy,
én fénylő csillag akarok lenni.
Ha Te a kék égbolt vagy,
én felhő akarok lenni.
Ha Te ölelés vagy,
én csók akarok lenni.
Ha Te fázol,
hadd legyek én a tűz.
Ha Te sírsz,
hadd legyek én a könnycsepp.
Ha Te mosolyogsz,
hadd legyek én az oka.
Ha Te vagy az élet,
hadd legyek ÉN a szívverés!

Itt vagyok a mában,
merengek a tájban,
Fájó múlt a lelkemben,
Beismerem elestem.
Itt vagyok a mában,
egy boldogabb jövőt várva,
Ismeretlen napok előttem,
Minden izmom erőtlen.
Itt vagyok a mában,
szerelmeddel átkaroltál,
Szívemben mély sebet hagytál,
Köszönök mindent amit adtál.
Itt vagyok a mában,
nehéz utakat megjártam,
Mint madár kinek szárnyát szegték,
Földhöz láncolták a testét.
Itt vagyok a mában,
lassan vége van a nyárnak,
Hűvös idők kezdődnek,
Remélem,tudod, hogy szeretlek.
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SZABÓ ANASZTÁZIA
A szeretet
Szeretni arany. A legnemesebb és legszebb érzelem ezen a világon a földöntúli szeretet, amely mellett eltörpül a
társadalomból kiszivárgó önzőség és gonoszság. Olyan világot élünk, ahol a megaláztatás és a másoknak való
fájdalom okozása sokkal inkább értékesebb, mint a lelkünkből áradó melegség, s kedvesség. Tele az univerzum
gátlástalan emberekkel, akik mindent megtesznek csakis annak érdekében, hogy embertársaikon átgázolva a maguk hataloméhségét helyezzék előtérbe, igen, mert mi halandó emberek hataloméhesek vagyunk. Nem számít a
tér és idő, de legfőképpen nem a mások lelkén ejtett sebek, melyeket csak azért ejtünk, hogy a ranglétrán megüssük
a magunk elé kihelyezett mércét. Talán a legkegyetlenebb élőlény az ember, hisz a saját önérzetüket hátrahagyva
és letiporva szaladnak a céljaik felé. Egyetlen megoldás létezik arra, hogy ne keveredjünk el a társadalom zajában
és sokaságában, ez pedig a mérhetetlen szeretet. Ha szeretsz, olyan problémákat megoldasz és lehetőségeket teremtesz, melyre addig nem gondoltál, hisz elfogultan tekintettél a világra, negatívan láttad a felhő mögül kikelő
Napot, hisz számodra a Nap is árnyékot takar. Ám a Nap az egyetlen, mely kicsiny szobád ablakán beragyog, s
ezáltal a te lelked is talán ragyogóbbá válik. A sok lelkeden ejtett sebet is riasztónak találtad és nem hitted, hogy
tudsz te is boldog lenni, pedig a boldogság mindenki szeme előtt ott rejlik, csak nyitott szemmel kell járni a sokszor
fájdalommal kikövezett utat és felfedezni az élet szépségeit. Mert igenis az élet szép, talán csalódások és kudarcok
sorozata, de csak rajtad múlik, hogy alakítod ki a saját világodat, ahova nem férkőzhet be a gonosz, ártó szellem,
mely magával akarja ragadni ragyogó mivoltod.
Nem azért kell szeretni, mert ez a törvény, hiszen erre Szeretet
nem létezik semmiféle törvény. Azért kell szeretni, hogy A szeretet tiszta és nemes, soha el nem múló,
tiszta lelkű ember legyél. A szereteteddel mutass példát Nem kopik, nem ereszt, s nem gyarló.
és ne pedig a vakmerőségeddel, mely a csúcsra juttat. Szeretni a legszebb ajándék, mit embernek adhatsz,
Légy hű, légy szerelmes, légy jó barát és lelki társ, ne S cserébe Te is csak őszinte szeretetet kaphatsz.
keresd az akadályokat, hiszen azok jönnek maguktól, Te Ehhez nem más kell, mint két szív,
azt bizonyítsd be, hogy a sok megpróbáltatás után is em- Mely minden csatát egymásért kivív.
ber tudtál maradni, egy szeretetteljes, érző lény.
A szeretet nem kerül sokba, de megfizethetetlen. Egyetlen alapja a bizalom, mely nehezen adatik meg, harcolni
és küzdeni kell, de megéri. Egy mosoly, s egy meghitt, gyöngéd ölelés is a kimondhatatlan szeretet jele. Az elnyomás és kiábrándulás helyett a puszta szeretet fog támaszt nyújtani a legnehezebb időkben. Egyetlen kedves szó a
lelkünkig képes hatolni, mely a mindent legyőző szeretet bizonyságául fog hatni.
Így hát: Szeress, szeressetek, szeressünk!
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KIS LILLA LAURA

A vonatállomáson

Húrok pendülnek, csengettyűk csendülnek,
Felismered az érzést, mint egy rég látott jóbarátot.
Teázni hívod egy arab kávéra, időd rá nem sajnálod.
Kondul az óra éjfél lett, a virágos illat táncra kel.
Azt hiszed utolérheted, ha esztelen futsz utána.
Selymes, titokzatos ábrándokat követsz érte.
A vágyakért magadból bolondot csináltatsz,
Nevetsz a világra, mert csak ő van neked.
Visszagondolsz az utolsó csepp kávéra,
Ami csókod helyett tapadt puha ajkára.
Bőröndbe csomagolod mindazt, ami fájt.
Leülsz egy padra és csak merengve vársz,
Ameddig meg nem érzed a báj dallamát,
És lassan utána nem eredsz.
Haja száguld a széllel Ámor hajnalán.
Mennyire van ettől messze a szerelem?
Megérkezel hozzá, nem szomjazol többé csókjára.
Húzd magadhoz sokkal közelebb!
Öleld át gyengéden s, többé ne ereszd!
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HUBER CARMEN

SZERELEM VERS

Csak hallgatlak csendben, figyelmesen,
Szerelmemmel körbe ölellek.
Hallom a szusszanásod, a lelked,
Érzem a tested és szellemed.
Mindent értek, amit mondasz,
Érzem azt is, amit ki nem mondasz.
Ha nem látlak is látlak,
Ha nem szólsz is hallak, mert ez a szerelem.

Megbotlottál? Felsegítelek.
Mondani akarsz valamit? Meghallgatlak.
Látni akarod? Megmutatom neked.
Menni akarsz? Megyek veled.
Tervezel? Támogatlak.
Gondod van? Segítelek.
Haldokolsz? Veled halok.
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Összetartozás
Még sokáig akarom fogni kezed,
Szerelmet suttogni neked,
Karodba beleolvadni, csókodtól elbódulni.
Hallgatni a csendet, érezni a sóhajt,
Tested a testembe beleolvad.
Harminc éve vagyok boldog veled, életem csak veled lehet teljes.
Egymás kezét szorosan fogva mentünk át a kalandos életen.
Ha elestünk, egymást felsegítettük,
Amikor nyikorgott az élet, egymás támaszává lettünk.
Megöregedtünk. Együtt, szerelemben.
Egy kívánságom maradt,
A végén melletted aludni örökre el.

KERESEM A SZÓT

Keresem a szót, hogy elmondjam,
Keresem hangot, hogy meghallhass.
Keresem a fényt, ami feléd vezet és keresem a választ,
hogy miért akarom ezt.
Keresem, hogy lássalak,
Keresem, hogy halljalak.
Keresem, hogy karjaidba újra belehulljak,
És keresem a lángot, mely még megvolt, mikor utoljára láttalak.
A lángot, melyet már nem mindig érzek,
azt a lángot, mely néha még éget.
A lángot, ami éltetett és kivéreztetett,
Azt a lángot, amely talán örökre elveszett.
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SZEGEDI MELINDA

Mozaik
Február
A templom elég nagy volt, de nem tűnt ki a város számtalan temploma közül. A képek, a hangok és az illatok
alapján többszáz éves is lehetett. Meglehetősen hideg volt, de a leheletek nem látszottak. Éva a második sorban
ült: így is jól látott és hallott mindent, de feltételezte, hogy az első sort egyházi személyeknek tartják fenn. A pap
a szószéken állt és a szeretet fontosságáról beszélt. Egy idő után Éva nyaka megérezte, hogy folyamatosan balra
és felfelé kell néznie. „És hogy hová megyek én, tudjátok…”, „Pedig mondom néktek…”, ha így kezdett volna
egy mondatot magyar órán, a tanár nem díjazta volna. Arra tippelt, hogy ezeket a kötőszavakat a mondatok elején
ugyanazért tiltja a nyelvtan, amiért bizonyos harmóniákat is csak a vallásos zeneművekben szabad használni. „Ha
valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.” Elképzelte, ahogy bejelentés nélkül rányitnak, ő pedig kapkodva dobálja be a szennyest az ágy alá. „Szeresd
felebarátodat, mint önmagadat!” Vajon miért van ott az a „fele”, talán fosztóképző vagy ebbe a kategóriába bárki
belefér? Attól függően, hogy a térde vagy a feneke zsibbadt-e el, néha ült, néha térdre ereszkedett, utóbbi esetben
a mellette ülő öregasszony elismerő tekintetétől kísérve. „Miképpen azt Szent Anzelm írja: a létező mindig tökéletesebb, mint a nemlétező, akit csak elképzelünk.”

Március
Egy doromboló Ducati gördült be a parkolóba, rajta egy harmincas férfi, tetőtől talpig fekete bőrszerkóban. Leállította a motort, két lábával kitámasztotta, majd nekiállt lecibálni a bukósisakot, melyet igényes halálfej díszített. Éva állt meg mellette.
- Szia, Éva vagyok.
- Szia! Én meg Laci.
- Szeretlek! – mondta Éva előre lépve, hogy szinte összeért az arcuk. A hirtelen mozdulat miatt - ahogy hátra
hőkölt - a motor felborult, a latyakba lökve a férfit, aki hiába igyekezett kiszabadulni alóla. Éva belekapaszkodott a kormányba és függőlegesbe rántotta: fentről nézve nem volt annyira komplikált a dolog.
Április
Egy parkban (egy másik parkban) pár fős csoport gyűlt össze egy sakktábla körül. A döntő zajlott, a nyeremény
egy láda sör. Az idősebb játékos őszülő hajába túrt, látta, hogy huszárjai szorongatott helyzetbe kerültek. A másik - a fiatalabb - a sitten elég rutinra tett szert, hogy szinte gondolkodás nélkül lépjen. Éva, aki a kibicek között
állt, a meccs helyett az öreget nézte. Lassan, legyőzve lámpalázát, odasomfordált hozzá és leguggolt mellé. A
fiatalabb felnézett:
- Vigyázz Gabi, a kislány belelát a lapjaidba!
Az öreg csak mosolygott. Éva lágyan átölelte a derekát, megsimogatta, és tárgyilagosan közölte vele:
- Szeretlek!
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A fiatalabból feltört a nevetés, bizonyára az irigység miatt. Az öreg mosolyogva, büszkén kijelentette:
- Én is szeretlek, Angyalom!
Éva csendesen lelépett, így sosem tudta meg, hogy a világos csikó diadalt aratott, miközben a sötétnek esélye
sem volt (Capablanca kontra Ribera 1935).

Május
A Kerületi Önkormányzat ügyfélszolgálata hat ablakból állt, ebből kettő szabadság miatt nem üzemelt, egy pedig ebédszünet miatt volt zárva, így a maradék ablakok előtt feltorlódott a sor. Mindenki a másik sort bámulta,
és azt kívánta, bárcsak abba állt volna. Egy lány hosszú piros ruhában, markában a kitöltött űrlapokkal éppen az
egyik ablakhoz ért.
- Jó napot kívánok!
- Napot! Nincs aláírva.
- Bocsánat, itt az van, hogy az ügyintéző jelenlétében kell aláírni.
- Jelen vagyok, nem?
A lány a tenyérnyi pulton igyekezett az okmányt ellátni kézjegyével. Mögötte Éva állt a sorban. Bár fel volt
festve a padlóra, hogy hol kell várakozni a második helyezettnek, ő előrelépett, a piros ruhás lány nyakához hajolt. Egy puszit nyomott a fülére és belesúgta:
- Szeretlek!
A lány megperdült, és a mozdulat ívét meg nem törve egy pofonnal nyugtázta a közeledést. Éva elhagyta az objektumot.

Október
Éva az Art moziban (bocsánat: filmszínházban) ült. Bár entellektüel helynek számított, kólát és kukoricát attól
még árultak, ezeket szorongatta két kezében, mint fáraó a hatalmi jelvényeket. Pohártartó nem volt, hiszen az már
túlzott engedmény lett volna a popularitás irányába. A film (bocsánat: mozi) egy iráni nőről szólt, aki AIDS-es és
az államvallással is vannak súrlódásai, tehát halmozottan hátrányos helyzetből indul, hogy a film végéig még
begyűjtsön párat. Mellette ült egy srác, aki az idő nagyjából 17%-ában Évát bámulta, ami fél méterről akár zavarónak is nevezhető. Éva persze érezte, tudta, de nem nézett rá vissza, látszólag teljesen lekötötte a látvány. Igazából
a visszanézés agresszió (azaz az incidensre adott agresszív válaszlépés) lett volna, amit nyílt konfliktus, aztán
valamelyik fél győzelme követ. Ennyire azért nem volt megsértve. A stáblista után lazán a fiúra nézett, ami azt is
jelenthette, hogy szívesen kimenne, ha az felemelné végre a legfőbb támaszát. A fiú kedvesen rámosolygott, majd
közölte:
- Szeretlek!
- Á, én is örvendek! Ez elég gyorsan ment. – válaszolta Éva.
24

- Nem, volt elég időm, az egész film alatt téged figyeltelek. – túlzott a fiú.
- Kiengednél, Tibor?
- Tudod a nevem?
- Persze, az arcodra van írva.
- Nem innál meg velem egy kávét? Szeretném, ha adnál egy lehetőséget, hogy megismerkedjünk.
- Itt a film után bezár a büfé.
- Nem gond, menjünk át a sarokra, ott van egy cukrászda. Fagyizhatsz is, ha inkább azt szeretnéd.
- Oké, van egy negyedórám, de aztán mennem kell.
- Negyedóra? Elég lesz. – nagyképűsködött látszólag a fiú, pedig csak hangosan számolt.
- Csak légyszi még itt menj ki a mosdóba, és mosd le a homlokod! – kérte Éva.
Három perc múlva kiléptek a mozi lengőajtaján, Éva kuncogó mosollyal, a fiú pedig a „Tibike a köcsög” felirat
nélkül.

November
Sértett K.T. a gépjármű-forgalomban közlekedett elektromos segédmotoros rollerrel (Kérném a pontos megnevezést, hagyjuk a pongyolaságot! ü.t.). 16:45-kor jogszabályba, majd egy Suzuki Swift típusú személygépkocsiba
ütközött. Kanyarodás jelzési célzattal kitette a fél karját (Nem fél, hanem egy. ü.t.), ennek köszönhetően elvesztette
egyensúlyát és a jármű feletti uralmát (Túl irodalmi. ü.t.). A szemtanúk közül J.T. nyugdíjas, mellékelve (Nem őt
mellékelte, hanem a tanúvallomását. ü.t.) a mobil telefonkészüléke segítségével azonnal értesítette a szerveket. Az
Országos Mentőszolgálat 6 és fél perc múlva érkezett a helyszínre (Nem az OMSZ, csak a mentő. ü.t.), a balesetes
személy állapotát rögzítették, majd a Traumatológiai Ügyeletre szállították, megkülönböztető jelzést használva,
amelyről úgy van tudomásunk, hogy felvezettük őket. (Csak a lényeget! ü.t.) A fennforgás helyszínén elhelyezkedő vért és agyat a helyszínelő kollégák vállalták eltávolítani. (Ezt javítani sem tudom. ü.t.). A balesetet szenvedett nem szenvedett, kóma ténye került megállapításra, a Neurológiára került áthelyezésre, amíg állapota stabil,
tehát el nem halálozik. (Köszönöm! Iktatásra Irattárnak átadva. ü.t.)

December
- Évikém, nézd ezt kaptuk! A Tibi orvosa írta, de Feri elolvasni sem hajlandó.
Kedves Kollár Család!
Először is kellemes és boldog Ünnepeket kívánok Önöknek! Minden lehetséges jogszabályt és etikai szempontot
megszegve, úgy döntöttem, hogy megírom, hány kiken segítettek, kiknek az életét tették elviselhetőbbé. Kiss
Csilla 22 éves diák (jobb fül amputációja égési sérülés miatt), Zsilka Péter 32 éves biológus (szaruhártya traumája), Garami Gábor 67 éves nyugdíjas (veseelégtelenség szisztémás autoimmun betegség miatt).
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Tudom, ez nem pótolhatja a hiányt, amit fiuk elvesztése okozott, de reményeim szerint megerősíti Önöket abban, hogy jól döntöttek. Tisztelettel és üdvözlettel: Dr. Zala István, sebész szakorvos

Január
Éva a zsebébe a gyűrt levéllel (talán a megfelelő pillanatban majd előveszi) várakozott Dr. Papp Jánosné pszichológus recepcióján. Beletúrt a feltornyozott női magazinokba, de túl régiek voltak ahhoz, hogy megtudja belőlük,
mik lesznek a következő tavasz színei, vagy számíthat-e a héten pénzre, illetve szerelemre. Végül egy Őrtoronynál
állapodott meg: Jehova Tanúinak lapja sosem évül el, és harsány színei („Atomvillanás jobbról!”) felpezsdítik az
embert. A doktornő kijött, leadott egy papírt a recepciósnak, majd Éván állapodott meg a tekintete. Barátságos
grimasszal jelezte, hogy jöhet, vagy hogy felismerte, vagy hogy tisztában van a problémájával vagy hogy egy légy
ment az orrába. Éva felállt és követte.
- Üdvözlöm Éva! A legutóbb ott hagytuk abba, hogy ön a gyász legelső fázisánál, a tagadásnál tart.
- Az egy hete volt.
- Jó, mindjárt megnézzük! Aztán említette, hogy a vallásban szeretne menedéket keresni. Azzal most mi van?
- A vallással?
- A menedékkel.
- Elkezdtem a Bibliát. Túl vagyok a Mózes-könyveken, de nem értem, hogy ezekben mi lehet vigasztaló.
- Nem kell olyan pedánsnak lennie, mint egy kisiskolásnak. Ugorja át ezeket, sőt hagyja az Ószövetséget, és ugorjon Jézushoz.
- És ugrá vala ő Jézushoz, a ki mondá néki: a mennyeknek országába ugrálva sosem juthatsz be.
- Nem a menyország a lényeg, az most csak a vőlegénye szempontjából fontos. A szeretet az, amiről többet kell
tudnia. A szeretetről, ami magában rekedt, amit nem tud kiadni. Ez olyan, mint a hascsikarás. Tanulja meg, hogy
bármit és bárkit lehet szeretni, és akkor nem feszíti tovább.
Ezt követően Wowbagger, a Végtelenül Meghosszabbított úgy döntött, hogy felkeresi a Világegyetem minden
lakóját, és mindegyiket egyesével szeretni fogja.
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ANATOLE HONGROIS

A szerelem

Kellemesen telt ez az örökké emlékezetes nap is a munkahelyemen, 2000. március 05., ahogy végig gondoltam
már több alkalommal.
Újabb férfi akadt a horgomra, nagyon tetszett. Ő is 29 éves volt ekkor, mint én. Délután hat órára beszéltük meg
a randit azzal a férfival, aki már elég régóta figyelte minden mozdulatomat. Sokszor elkaptam a tekintetét, ahogy
az alakomat és az arcomat vizslatta és néha egy nagy sóhajt eresztett el suttyomban. Kimondottan szép volt az
arcom, a testem formás és csinosan öltözködtem. A munkahelyemen már négy férfit sikerült az ujjaim köré csavarni, és ami a lényeg, egyik sem tudott a másikról. Volt egy mindenes vőlegényem, nagyon szeretett és ez roppantul tetszett nekem. Na, igen, én is szerettem valami formában, de ez nem jelentette a feltétel nélküli lemondást
a férfiak élvezetéről. Megcsörrent a telefon, Pali hívott, a mindenes vőlegényem, kérdezte - mikor érek haza?
Minden gondolkodás nélkül füllentettem neki, lesz egy kisebb buli és talán éjfélkor, talán kicsit később. Nem volt
ideges külsőleg, de sokszor láttam, remeg, ha távol vagyok tőle, féltett, ha hosszabb-rövidebb időre egyedül mászkáltam estéként, vagy éjjel. Sosem sértett meg, bízott bennem és ez is remek szórakozásom volt egy-egy kalandom
után. Végre elérkezett a munkaidő vége, pillanatokon belül rendet tettem az íróasztalomon és már siettem is ki az
irodából. Leszaladtam az első emeletről, kiszaladtam az utcára és elindultam a majd húsz méterre levő buszmegállóhoz. Négy megálló és az Éva Kávézóban már találkozhatok a csillagszemű kollégámmal, aki a mellettem lévő
irodában dolgozik. A pár méterre lévő saroktól hirtelen kivágódott egy taxi és mielőtt félre tudtunk volna ugrani
egy páran, belerohant a megállóba. Azt láttam, hogy felrepülök a magasba, majd leesek a szétrombolt buszmegálló
lemez kereteire. Nem vesztettem el azonnal az eszméletemet, hallottam, ahogy kiabálnak, jajveszékelnek. Majd
lassan eltűnt a hang és a fény. Kómába estem. Amikor eszméletre tértem és kinyitottam a szememet, Palit láttam
egy széken az ágyam mellett. Aludt. Pár perc múlva körbe akartam nézni, de nem tudtam, kábelek, csövek bennem
és rajtam. A kezemet lassan meg tudtam mozdítani, ami Pali kezében volt, felriadt. Rám nézett és sírva fakadt.
Hatalmasra nyitott szememmel kérdeztem, - miért zokog? Hirtelen fölém hajolt egy idősödő nő és mosolygott,
ennyit mondott, Isten hozta! Pali abbahagyta a sírást, fölém hajolt és csókolgatni kezdte a homlokomat, majd az
arcomat, a számat nem tudta, mert egy cső volt benne. Hangot hallottam, Palinak mondták, menjen ki, majd később
visszajöhet. Nem szívesen ment ki, de ímmel-ámmal azért magamra hagyott. Ekkor két fehér ruhás nő kivette a
számból a csövet, a kábeleket leszedték rólam, majd vizes kendővel áttörülték a testemet. Nem tudtam megszólalni
azonnal, de halkan megkérdeztem valakitől, mi történt velem? Az egyik nő rám mosolygott és közölte, azonnal itt
a doktor úr, megvizsgál, és majd elmondja mi is történt. Pár perc múlva egy férfi jelent meg fölöttem, mosolygott,
majd elkezdte a mondókáját. Dr. Nagy Ferenc orvos, azért vagyok itt, mert kómába estem egy balesetből kifolyólag, egy évig voltam eszméletlen, de a párom Pali minden nap nyolc órát velem volt és beszélt hozzám. Fogta a
kezemet és csókolgatott, tehát újra születtem és ez köszönhető Palinak is az odaadó szerelmével. A gerincem
eltört, megbénultam, örök életre ágyhoz, kerekesszékhez vagyok kötve. Őszintén, nem fogtam fel, mit is jelent,
amit a doki közölt, a szavak értelem nélkül csapódtak be, majd ki az agyamból. A doki megvizsgált, majd elment,
én azonnal elaludtam. Amikor Pali bejött, már aludtam, még egy kicsit horkoltam is. Majd nyolc órát aludtam, de
a nővérke szerint ez már egy egészséges alvás volt. Pali megint aludt, amikor felébredtem. Hajnali három óra volt,
sosem felejtem el ezt a napot sem. Pali felébredt, ahogy a kezemet megmozdítottam a kezében. Mosolygott, könynyeit kimorzsolta a szeméből, megint csodálkoztam, miért sír. Halkam meg tudtam szólalni.
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--Mikor megyünk haza? – Pali halkan válaszolt.
--Nem tudom, de a lényeg élsz és nem vesztettelek el. – Meg akartam mozdulni, de nem mozdult csak a kezem, a
lábaimat nem is éreztem, megint kérdeztem.
-- Miért nem tudok mozdulni? – Pali nyelt egyet, majd halkan mondta.
-- Tegnap a doki elmondta mi is van veled. – Elhallgatott, ekkor emlékeztem arra, amit mondott. Felordítottam,
ekkor jutott el a tudatómig, béna lettem, egy élő halott. Berohant egy nővérke, kezében injekció és már szúrt is.
Remegtem, Pali simogatott, puszilgatta a homlokomat. Éreztem kis idő múlva, mintha lelassult volna minden,
eszembe jutott az az utolsó nap, a baleset napja, s átpörgött az agyamon ez a múltam egy pár másodperc alatt.
Nem tudom miért, megnyugodtam, elfogadtam mindent, ami velem történt, nem érdekelt semmi sem. Másnap
kipihenten ébredtem és kérdezősködni kezdtem Palitól, kik voltak bent nálam a kórházban. Elmondta, a kollégáim
a baleset után pár nappal, de az óta senki sem, elfelejtettek. Szüleim hetente jöttek látogatóba, mert messze laknak.
Pali minden nap nyolc, tíz órákat üldögélt mellettem. Lassan teltek a napok, kiengedtek a kórházból, Pali hazavitt,
minden kívánságomat leste, tornáztatott, fürdetett, idestova bizony 25 éve már nekem él, és az azóta született két
kislányunknak. Ekkor értettem meg, mi is az a szerelem. Nem dobott el, ápol és teszi csodás szerelmével és a
hozzá társuló szeretetével és emberségével. Pár alkalommal találkoztam azokkal a kollégákkal, akikkel lefeküdtem, még csak nem is köszönnek. Igazuk van, egy volt szeretőjükkel, egy béna nővel nem kell a kapcsolat, mert
az csak nyűg. Szégyellem magam az óta is, amiért Palival eljátszadoztam, és tudta. Lám-lám a szerelme még csak
nem is tiltakozott az akkori viselkedésem miatt. Nem bocsájtott meg, mert a lelke elutasította a rosszat, amit tettem,
s így nem volt mit megbocsájtania. A szerelme legyőzte azt a megbocsájthatatlan bűnt, amit vétettem, s mellé
olyan boldog életet kínált fel, ami kiemelte az emberi méltóságomat, és feledtette a bénaságomat. Ezt egy társ
adta, aki a szerelmet nem elvakult dühvel nyújtotta át.

KÖVES DORINA

Győztes
Hetekkel ezelőtt láttalak meg. A válladra omlott szőke hajad, ahogy felnevettél a barátom viccén. Még le sem
hervadt arcodról a mosoly, amikor a tekintetünk találkozott. A kezed lassan lecsúszott a válláról és a tested mellé
zuhant. Mielőtt teljesen elvörösödtem volna, összeszedegettem a cuccaimat és a mankómért nyúltam. Igen.
Születésem után valamivel kezdődött. Reumathoid arthritis. Autoimmun betegség, ami az ízületeket és a csontokat
folyamatos gyulladásban tartja. Gátolja a növekedést, és erős fájdalmat okoz. Szinte éreztem, ahogy
összerezzensz. Lépcsőről lépcsőre bicegtem lefelé, ahogy elhaladtam mellettetek, összepacsiztunk a fekete hajú
sráccal. Nem mertem rád nézni, de tudtam, hogy elfelejtesz levegőt venni. Általában ez történik a közelemben.
Az előadóteremből kiérve megremegett a lábam. A fogaim között szívtam a levegőt, ahogy belenyilallt a fájdalom.
Előtted nem akartam gyengének tűnni. Visszaszorítottam a szememet perzselő könnyeket, és újból nekiindultam.
Még a folyosót sem hagytam el, amikor mögöttem a fiúk hangját hallottam, de a tiéd nem csendült fel.
Együtt ebédeltünk. Valami új játékról beszélgettek, de a hamis nevetésem mögött, csak a szemedre tudtam
gondolni, és arra, hogy milyen mélyre süllyedtem benne.
Mások az én koromban az első – vagy a sokadik – szexről ábrándoznak. Én… Előbb futni szeretnék. Csak egyetlen
kört. Lejönni a lépcsőn mankó nélkül. Felkelni, anélkül, hogy fájna. Szex? Azt sem tudom, valaha képes leszek-e
rá.
A srác, akinek éppen az orrán spriccelt ki a kóla a nevetéstől, valami ostoba helyzetkomikumon, az évfolyam
legjobbja. Irigyeltem a vállára simuló fekete zakót, amit megérintettél. Igen. Én is őt választanám a helyedben.
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Sőt, követelem, hogy őt válaszd. Neki a szex sem újdonság, és a lépcsőről is képes egyedül lejönni, valamint, azt
hallottam, rövidtávon ő tartja a futás rekordot is. Kész főnyeremény. Én meg…
Megjöttem. – csapódott be mögöttem a kocsiajtó.
Jó napod volt? – kérdezte a nővérem, aki készségesen furikázott. A szemében megint az az ismerős szánalom
integetett.
Tűrhető. Milyen volt a tegnap este a lányokkal?
Ah, fantasztikus! – felragyogott a hangja, ahogy elindult – Rengeteget táncoltunk. – vetett rám egy pillantást és
lassan leolvadt arcáról a mosoly, elhalkult a hangja – És volt egy fiú… - elhallgatott – Nem érdekes, mesélj inkább
te!
Megrántottam a vállam. – Robotokat programoztunk.
És tetszett?! – fellelkesült.
Persze. Majd építek magamnak egy kiszolgáló személyzetet, hogy…
Megfeszült a keze a kormányon.
Vince…
Aztán voltunk ebédelni a fiúkkal. Semmi extra.
Anya a kedvencedet főzte. – elmosolyodott.
Kinéztem az ablakon. A sok hasztalan kezelés után, apával egyre többet veszekszenek. Van egyáltalán értelme
hazamennem? Mindenkinek könnyebb lenne nélkülem.
Kisfiam! – szorosan átölelt.
Szia, Anya. – elnehezült a szívem.
Beszéltem az orvossal.
Legalább had üljek le… – megragadtam a mankót és a konyha felé vettem az irányt. Tizenhét évig semmi, mi
változna most?
Azt mondta… – megremegett a hangja – Van esélye a kezelésnek.
És te még hiszel a mesékben? – vetettem hátra a vállam felett.
Kisfiam! – lassan ellágyult a hangja – Ebben most igen.
Üres tekintettel bámultam az előttem gyöngyöző levest, és nem éreztem semmit. Újabb kísérlet. Újabb lehetőség
a kudarcra. Tizenhét hosszú év… Majdnem az egész életem… Aztán felrémlett a tekinteted.
Eltoltam magam elől az érintetlen tányért.
Kösz, az ebédet. – megragadtam a mankót és bicegni kezdtem a szobám felé.
Vince! Kérlek…
Hagynád, hogy csak egyszer, normális kamaszként berontsak a szobámba, és bevágjam az ajtót?! – csattantam fel,
ahogy az utamba állt. Megremegett a lábam.
Lassan összecsukta az ajkát. Láttam a szemében, ahogy megszakadt a szíve. Fél kézzel az ajtófélfába kapaszkodva
odébb lépett. Én pedig lassan bebotorkálva, bevágtam magam után az ajtót. Olyan hévvel, hogy egy mankóra
támaszkodva, utána estem, vállal neki az ajtónak. Felordítva beharaptam a szám. A mankókat messzire
elhajítottam, nagyot csattantak a padlón. Tehetetlen dühömben folyni kezdtek a könnyeim. Lüktetett a vállam. Ez
holnapra belilul, és ékes bizonyítéka marad a bőrömön, hogy éppen olyan szánalmas vagyok, mint amilyennek
mások szemében látom magam.
A kezelés már elkezdődött. Fehér ágyra fektettek, csöveket nyomtak a karomba. Groteszk ravatal. A plafont
bámultam és a szívdobogásomat hallgattam. Elfogytak a könnyeim és a vállam is szépen gyógyult. Anyám persze
azonnal elsírta magát, amikor meglátta. Eltorzult az arca és kiment a fürdőszobából. Nagy sóhajjal ültem a kád
szélére, erősen kapaszkodtam, nehogy elhagyjon a lábam, mert csak egy rossz mozdulat, és… végem. Beestek a
vállaim és éreztem, hogy megmozdul valami a mellkasomban. Cseppfolyóssá változik, és lüktetve szabadulni akar
a fájdalmától.
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Vizet engedtem, a nagy nehezen a kádba másztam és beszappanoztam magam. Minden testrészemmel egyenlően
bánva. Nem szánva, és nem szeretve egyiket sem.
Amikor a pulcsimat húztam a hátamra, belépett az orvos egy csiptetős mappával. Megirigyeltem könnyed lépteit.
Eltart még egy darabig, de jó úton vagyunk, fiam. – egy halvány mosolyt is megengedett magának.
Némán biccentettem.
Köszönöm.
Hé! – leguggolt hozzám, kényszerítve, hogy a szemébe nézzek – Meg fogsz…
Felemeltem a kezem.
Nem vagyok oda a hitegetésért. Majd azt mondja, hogy „meggyógyultál.” Addig csak…
Lehajtotta a fejét.
…hagyjon szenvedni.
A vállamra tette a kezét – a lilára, de ez akkor nem jutott eszembe – mélyen a szemembe nézett.
Tudtad, hogy a neved a latinból ered?
Összeráncoltam a homlokomat.
Mi köze ennek a…
Győztest jelent.
Egy pillanatra elfelejtettem levegőt venni.
Mit számít, ha…
Úgyhogy nem adhatod fel a meccset! – megszorította a vállam és közelebb hajolt – Amíg nem győzöl, vagy halsz
bele.
Nagyot nyeltem, ahogy felnéztem rá.
De… De hát… - elcsuklott a hangom – T-tizenhét év…
Még nincs vége, fiam. – elszántan felegyenesedett – Még nincs vége.
Másnap előadás után a könyveimet szedegettem. Kicsit lassan ment, a testem a szokottnál is jobban elgyengült a
kezeléstől. Már mindenki kiment a teremből, mire elindultam lefelé a lépcsőn. Az egyik fokon megremegett a
térdem, és a mankó megcsúszott. Végigsüvített rajtam az adrenalin, ahogy lezúdultam a lépcsőn, mint egy vízesés.
A mankók szanaszét repültek. Amikor végre megálltam, zihálva kapaszkodtam egy fokba. A gerincemről
lenyúzódott bőr, éreztem, ahogy átázik a pólóm vérrel. Nagyon lassan, levegőt kapkodva ültem fel. A világ
megdermedt körülöttem. A fülem a szívem ritmusára lüktetett. Belesüketültem. Valami elpattant bennem. Ököllel,
teljes erőből ütöttem a lábamat, valami hisztérikus sírás és üvöltés közötti hangkísérettel. Forró arcomon
végigfolytak a könnyeim. Abban a pillanatban valaki egészen más akartam lenni. Bárki más.
Egész addig, hogy már mindkét lábam sajgott, és az öklömet is felsértette a farmer szúrós anyaga. Térdre
ereszkedtél előttem. Szőke hajad a válladról magad elé omlott. Kék szemedet finom könnyfátyol takarta… Olyan
volt, mint az első hó.
Összerezzenve menekülni akartam. Hátrébb dőltem, hogy bontsam közöttünk a távolságot.
Finoman a szétütött combomra tetted a kezed. Érintésed melegsége átjárt. Muszáj voltam felnézni rád a könnyeim
mögül. Égett az arcom.
Nagyon fájt? – kérdezted fojtottan.
L- láttad? – a kezembe temettem az arcom, ahogy felsóhajtottam. Megint elborított a fékezhetetlen düh.
Hé. – a kezemre tetted a kezed. – Segítek.
Lassan leengedtem magam elől a kezem. Láttam, ahogy mindkét kezed mosolyogva nyújtod.
Ma – majd megoldom egyedül, menj csak… – megremegett a hangom, ahogy próbáltam összeszedni a maradék
férfiasságom.
Add a kezed!
Remegő kezem elindult feléd, még ha nem is adtam rá engedélyt neki.
Sz… Szonja…
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Gyere! – megszorítottad mindkét kezem és mélyen a szemembe néztél – Háromra!
Számolni kezdtél, de én már nem hallottalak. Olyan erősen dobolt a fülemben a vér, hogy azt is elfelejtettem, hogy
beteg vagyok. A kezem a kezedben… egészségesnek tűnt. Talán ugyanakkora is volt, nem frusztrálón kisebb.
Mosolyogva húzni kezdtél felfelé, én pedig elveszve a tekintetedben, csak hagytam magam. Megremegett a
térdem, amikor egymással szemben álltunk a lépcsőn… De szerintem, az csak miattad lehetett. Erősebben
szorítottad a kezem megdöbbenésedben, hogy elsőre sikerült. Arcod beragyogta a mosolyod, és nem néztél el a
szememből. Egy lépcsőfokkal fentebbről magasabb voltam nálad, mintha egy pillanatra igazi pár lettünk volna.
Úgy néztél rám, mint… valami félistenre, pedig…
Megremegett a lábam.
Szonja… A mankó?
Összerezzentél. A kezünkre pillantottál. Egy tizedmásodpercre erősebben szorítottál, mielőtt észrevetted volna
magad.
De… Hiszen te állsz!
Gyermeki csodálatodon muszáj voltam felnevetni.
Igen, de ha nem adod oda a mankót, már nem sokáig.
Kapaszkodj a padba! – kezemet finoman a mellettünk lévő padhoz vezetted és elszaladtál a mankókért.
A szívem a torkomban dobogott.
Chi continua, – visszaléptél elém, a kezemet a mankókhoz vezetted és felnéztél a szemembe. Megbabonáztál. –
vince.
- T… Tessék?
Ez az egy közös előadásunk van, mert amúgy olasz szakos vagyok. – elmosolyodtál – Így kényelmes? – kérdezted
a mankóra pillantva.
- I- igen – megköszörültem a torkom – Köszönöm. – oldalra pillantottam.
Finom, hűvös ujjaddal letörölted az arcomról a könnyeket és megigazítottad a szemembe hulló tincseket.
Elfelejtettem levegőt venni.
Azt jelenti: aki folytatja, győz.
Kihagyott egy ütemet a szívem.
Kikísértél az ajtóig.
Elkésel az órádról. – suttogtam a földet bámulva.
Délután eljössz velem forró csokizni? – az a mosolyod… - Rád férne!
É- én? – felpillantottam rád – De hát…
Nyugalom, elviszlek. Kint áll a kocsim. – mosolyogtál tovább.
De… Miért épp… Velem?
Végigfuttattad rajtam bársonytekinteted. Finoman megsimogattad a mankóra feszülő kezem és a szemembe néztél.
Mert szeretném, ha folytatnád.
A gyomromba zuhant a szívem. A torkomat a sírás marta.
Szonja, én… Nem vagyok egy… - beharaptam az ajkam – Nem vagyok hozzád való.
Keserűen elmosolyodtál.
Még nincs vége. – csillogott a szemed, ahogy rám néztél.
Elkerekedett a szemem. Finom csókot leheltél az arcomra és a termed felé indultál.
A suli előtt várlak!
Csak biccenteni voltam képes. Lángolt az arcom és levegőt is, már nehezen tartottam számon, mióta nem vettem.
Nekidőltem a falnak, és csak próbáltam stabilizálni… önmagam.
Talán… Mindig kell egy életveszélyes zuhanás, mielőtt szárnyalhatnánk. De, ha… Fogod a kezem, már… Nem
veszíthetek.
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MAYER ZSÓFIA

Ünnepen
A fehérfalú, tornácos parasztház gömbölyű macskának tűnt a falu kanyargós utcáján, mintha pihenni dőlt volna
le, elterpeszkedve az utca porában. Ünnepre virradt a házban, Anna-napot ült a család abban a forró júliusi levegőben, mikor a nyár már kevesebb tennivalóval szolgált. Aratás napja rég elmúlt, a gyümölcs akkor ért a fákon.
A kertben, ahol örökös összevisszaság uralkodott, mintha megállt volna az idő. A délelőtti napsugarak az utcafronton táncoltak, fényesen ugráltak a ház oromzatán lévő kis kereszten, a homok porának szemcséit simogatták.
Az udvarra kevés jutott a természet derűjéből, de a fénycsík folyamatosan kúszott, közeledett a tornác felé. A
tornác felé, melynek félhomályában az „öreg” ücsörgött. A ház lakói, s a falusiak hívták így az öreg Istvánt, a már
felnőtt fiatal lány, Anna és testvérei, a süldőlány Mária és a kis Erzsike öregapját. Kendőzetlen nyugalommal vette
tudomásul az árnyékban, öregnek és ügyetlennek ítélik a készülődéshez. Esetlen és vén már, igazuk is van. Háborút megjárt ember, ahonnan megnyomorodott karral tért vissza fiatalkorában, nem is tudja, mért kellett még
Terinek, olyan fiatalon-rozogán. Terinek a két kisgyermekre is gondja volt már akkor, a háztartásra, a megélhetésre, s őrá. Ha nincs az apósa megértő türelme, szeretete irántuk, az a szokatlanul ritka, Bibliába illő felebaráti
szeretet, nem lenne most ez a ház sem, az bizonyos.
A lóca korlátjára könyökölt, hosszú szárú pipájából eregette a füst bodrait, zabolázatlan, ősz bajusza rátapadt a
pipára.
- Kend már megint pöfékel?-lépett egy kis asszony melléje a házból, kivel közös vonásokat viselt az arcán. Nála
is aggodalomba hajlottak a jókedvű ráncok.
- Örökké a füstöt fújja, édesapám!-tréfálkozott a nő, szabad kezével gyengéden megsimította apja vállát. -Jól van,
pihenjen csak, édesapám! Mink majd előkészülődünk, maga majd gyün, ha készen leszünk.
Az öreg beletörődve sóhajtott, s tovább eregette a sűrű füstöt. A pipából hol szürkés, hol fehér füstpamacsokat vitt
tova a könnyű nyári szél. Sután bólintott. Ismét csupán megfigyelőjévé válhat az ünnepnek, ő maga semmit sem
tehet az asztalra.
Az udvar közepén diófa ágait lebegtette a szél, mintha csak pörölne a sokat termő fával, ám leveleit nem tudta a
földre sodorni. Az asztalt alája állították, székek voltak körötte. A fiatalok, s a már nem azok is kisereglettek a
házból, sürgölődtek, készült az ünnepi asztal.
Az öreg leste az övéit, gyermekeinek, unokáinak, utódainak minden mozdulatát. Már ünneplőben készülget mind,
a lányokon mintás ruha, vállukat tömés húzza feljebb, kékfestő ünneplő. A gallér a nagymama keze munkája,
hibátlan csipkegallér virul még a kis Erzsike nyakában is. A nyakában, ahová a Mária-medál mellé apró gyöngysor
is felkerülhetett. Anyai örökség. Nagyanyja ládikájában bukkant rá, addig-addig csodálta, hogy szinte már könyörgött érte, ha mással nem, hát, szemével, hadd viselhesse legalább ünnepnapon. Maris is szép lány lesz, mire
egészen felnő, most még csak süldő, esetlen kissé, ügyetlenke, s mostanában olyan szégyellős lett, magába forduló.
Pedig okos kislány, nem hiába az István gyereke.
Abban a pillanatban felnevetett mindkettő, Mari felszabadultan mosolygott, a kicsi pedig sivítva kacagott. Ahogy
a hófehér terítő a magasba emelkedett, majd újra lentre került, kicsusszant a kis ujjak közül a vékony anyag, s
belekapott a szellő. Úgy lobogtatta, mintha test nélküli szellem lenne, mintha menekülni kívánna, vissza a szobába,
a nagyszekrény polcára a társai közé. Menekülni próbált, ahogy a foltos kölyökmacska is, aki tán a lepel árnyékától
vagy a ráboruló terítőtől megijedve szaladt keresztül az udvaron anyja felé. Kacagott, nevetett a két testvérlány.
Mari szemében megszűnt a tartózkodás, Erzsike vékony copfjai a szalaggal együtt keltek táncra.
A terítő végül is a helyére került, hibátlanul simult az asztal lapjára, majd sorban megtelt, a háznép tele rakosgatta
mindenfélével. A lányok csivitelve léptek egymás nyomába, a kicsi a nagyot, a nagy a kicsit igyekezett legyőzni
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gyorsaságban és ügyességben is, vetélkedtek. Az öreg is tevékenykedni kezdett, a hosszúszárú pipa már percek
óta mellette pihent kihűlve, kedvetlenül. Az öregember a fáskosárba markolt, s elővett egyet a sok husáng közül,
egy vastag fadarabot szemlélt hosszasan, majd farigcsálni kezdte. A borzas szemöldök alól alig látszódtak ki az
apróra húzott, sötétbarna szemei.
Lassan a bordázott üvegpoharak is az asztalra kerültek, melléjük sorban az ételek. Nagyanyó fekete kendőt húzott
a fejére, amely nem a gyász színe volt most, hanem az ünnepnek szólt a viselet, fehér blúzát könnyű kis kabát
takarta. Ebben az öltözékben hozta ki a külső konyhából az ételeket, hol sajtos pogácsát rejtett a fehér ruhával
letakart kosárka, hol krémmel töltött sütemény érkezett a tálcára rakva, mákos kifli, túrós béles, s miegymás.
Megnyikordult a kapuajtó, lassan lökte be valaki, s máris feltűnt a nagylány, a karcsú Anna. Arca örömteli volt,
ahogy az ünneplőbe öltözött legényt húzta maga után, beljebb, s beljebb, az udvar irányába. Mind arra pillantottak,
a kicsik talán irigykedve néztek nénjükre, a nagymama és a szülők elismerően tekintettek a fiatalemberre. Ismerték
mindannyian, ő is a falu lakója volt, csak éppen a felvégen élt, ahol a meredek hegyoldalba kapnak a ház falai.
- Isten hozott minálunk, fiam!-az ifjabb István a jobbját nyújtotta, majd az asztalhoz terelte őket.-Ünnep a mai,
kettős ünnepnap. Jöjjön, édesapám, az asztalhoz!
Az öreg lassan tápászkodott fel, lábát kényelmesen rakosgatta egymás után, bottal kísérte a mozgását, dobbant,
csusszant a csizmatalp, ütemesen koppant mellette a diófa göcsörtös botja. Az asztal körül már ott ült a család, a
fia az asztalfőn, jobbra az idősebb lány, kinek nevenapját ülték, mellette az öreg Márton onokája. Szép szál legény
lett ez a gyerek, a minap még libákat kergetett a porban, mezítláb szaladt a libák után, most már daliás legény,
fess fiatalember egy takaros lány mellett. Velük szemben a két kicsi, az a kerge Erzsike és Maris feszeng, képtelen
feltekinteni a fiatalemberre. Mellettük az asszonyok, s az üres szék, amely neki szól. Baktatott, de mintha egyre
lassabban, komótosabban jönne, majd megtorpant a szék mögött, gyengéden megsimította a felesége vállát, majd
az asztalra tett valami, hogy ő is hozzájáruljon az ünnepléshez.
- Legyetek boldogok, kislányom!-szólt a pár felé fordulva.
Ott pihent az a valami az asztalon, a fehér terítőn. Egy kismadár, egy galamb volt, amely szárnyai alatt egy kisebbet
védelmezett.

KARDOS EMÍLIA

Két hónapra szóló örökké

2019. július 3, szerda
A hatalmas siófoki TESCO szűk sorai között járkálva valamely magas polcáról lekapva két doboz tejjel kezeimben
pillantottalak meg bevásárló kocsit tolva, s meglátva szép szőkére festett haj tincseid mögött megbújó csillogó
szemeid, ahogy a polcokat pásztázva gurulsz tovább, fejemet fal felé fordítva bújtam el, s hazudtam hogy, de
hiszen nem is érdekelsz.
Végül magamat nyugtatgatva gondoltam így vagy úgy, de most találkozni fogunk, szóval a szó legszorosabb értelmében olyan durcásan ahogyan csak lehet dobtam le magamat és a karjaim alá beszorított tejes dobozokat a
padra.
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2019, december 1, vasárnap hajnal
Törékeny porcelánbaba voltam karjaid között, s mint a mesékben én a hercegnőd s te a hercegem. A falra rávetített
rózsaszín fénytől kék falú szobád lilába burkolózva rejtett magába minket. Az égő füstölő körülöttünk, ahogy
karjaid körülöttem:
- Most nagyon meg foglak szeretgetni. Biztosan nem úszod meg. – néztél szemembe az én kedvenc kajla s szerelmes mosolyoddal, majd arcomhoz hajolva gyengéden megcsókoltál. – Szeretlek babácskám, örökké vigyázni fogok rád.
2019, december 13, péntek hajnal
Arcomat két kezeddel szorosan fogva, hogy szemembe nézve mondhasd újra és újra, - ültünk ketten a Secret
roomban szerelmünk titkait megosztva egymással.
-Úgy érzem, mintha nekem találtak volna ki téged. Örökre veled szeretnék lenni, elhiszed ezt nekem? – simítottad
meg arcomat kezeiddel s a lelkemre bajt hozó bájos szavaiddal.
2019, december 21, szombat
Az esőtől már szétázott szőrme kabátomba burkolózva, lábaimat magam alá húzva s térdeimre hajtva fejemet, a
hidegtől megfagyott remegő ujjaimmal szorongatva telefonomat szuggerálva üzenetedre várva arcomat égető
könnycseppek az ajtód küszöbén. 4 óra telt el. Lángra lobbantál szívemet szétmarva minden fájdalommal. Mindennel mi benned van, s mit nem szeretnél, hogy porig égessen téged s engem, csendben csalva üres szavaid
mentsvára mögé bújva. Így hagytál el.
2020, május 12, kedd
Remeg minden billentyű szívemben mikor eszembe juttatod, hogy vagy te s voltunk mi ketten. Szikrázó szívemben lángra gyúlva s tűzbe fullasztva hozol lázba, hogy aztán lerombolj mindent újra.
Hiányzol, ahogyan babácskádnak szólítva szóltál a világhoz megmutatni igaznak hitt szerelmünket s mikor karjaid
között ígértél, hogy vigyázol majd rám örökké. Aprón célozgatva mardosol mindennap bogarat ültetve fülembe,
ahelyett, hogy ki mondanád mit s hogyan szeretnél. Bárcsak hinnél s hozzám szólnál őszintén, s nem csak vakon
támadnál el pusztítva mindent magad körül, ki apró szépséget is lát benned. Hol az a szépség, ami te vagy, s amivel
azóta sem hagysz álmaimban elveszve nyugodtan lehunyva szemeimet elaludni anélkül, hogy ne táncolnál szívemen és várnék arra, hogy mikor kérsz fel újra.
2020. június 10, szerda
Mindenki retteg, hogy mikor tör ránk a vírus újra, s juttat mindent a pokolra. Mindenki attól fél, mikor jön a vírus
második hulláma, de itt van. Ez a második hulláma, amilyen vagy te nekem. Visszanéztél, hogy ezúttal ne hagyj
itt semmit, kegyetlenül felégetve magad után, s én bennem mindent.
2020, július 30, csütörtök
Olyan volt oda bent, mint mikor felnézel egy szivárványra s annak minden színének fénye a te arcodat világítja
be. Oda léptél hozzánk az Instant küszöbéről lelépve, rám mosolyogtál s puszit nyomtál az arcomra.
Egész éjjel úgy éreztem, hogy ragyogsz mellettem. Ragyogunk.
De valójában csak elkoptál magaddal rángatva, hogy újra csiszolj mindent magadon. Örökre fénytelen maradsz,
ahogyan elhagysz. Én ragyogok.
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2020, augusztus 8, szombat hajnal
Karjaidba fogadva utoljára, könnyes szemeimbe ígérve kezeimet szorítva hazudtál mindent a mi szerelmünkről
újra. Őszinte szavaid visszhangoztak összetört szíved hazugságainak prózáitól, csókjaid tévútra vezetve s kérlelve
engem szerelmemet feléd nyújtva hunytam le szemeimet melletted. Újra enyém voltál, Te és Én.
Csak a visszhangzott őszinte hazugság volt az enyém. Te hol vagy?
2020, szeptember 15, kedd
Azt mondtad szerelmes vagy, közben pokolig gyűlölsz, halálba is kívánsz? - ha így mersz bántani magadhoz ölelve
karjaiddal, mitől úgy tűnjön törődsz de csak hidegvérrel gyilkolsz s végül a porba lökve fullad mindenünk, hogy
ne maradjon más csak az a száraz köhögés amit az ember vissza tart a buszon, miről ne hogy azt gondolják biztosan karanténban lenne a helye.Januárban a mindenhova szét szórt szilánkokat szedegettem s tettem párnám alá, hogy éjszaka még inkább szúrjon
szívemig, addig míg már nem érzem, hogy hány darabra törtél és dobtál el mint kutyák köze a csontot. Mintha
csak a szilánk szúrta párna pelyhei lebegnének felettem, ahogyan játszottam velük tavasszal s a nyáron összegyűjtött legapróbb szemig végre elzárva hogy újra elővegyem szét szórni, s rajtuk lépkedve kántáljam magamba a
hamis szerelmedet. Újra és újra. Míg nem Augusztus lett, s hátamon keresztül újra szívemig szúrtad szerelmünk
szilánkjait. Milyen szerelem? Az egyetlen mi maradt az apróra töredezett szilánk törmelék mintha szívem mélyére
ült volna le örökre. Egyik nap megfeledkezem róla, másik nap úgy felkavar, hogy véresre sebzi lelkem minden
olyan részét, amit magaddal vittél - megloptál.
Hiányzol.

BARTALIS ZSÓFIA

Eltávozott
A legjobb barátnőm meghalt. Feldobta a talpát. Már alulról szagolja az ibolyát.
Akárhogy lehet ragozni, a lényegen nem változtat: a lelki társam, a másik felem immáron eltávozott az élők sorából, amit én egy cseppet sem bírok felfogni, az elfogadás és feldolgozás meg pláne lehetetlennek tűnik számomra.
Tagadás
Egész egyszerűen én nem hiszem el, hogy ez megtörtént. Számomra nem létezik olyan világ, ahol a legjobb barátnőm nélkül folytatom az életem, és mivel én még a Földön vagyok, ő is kénytelen itt maradni velem. Túl hirtelen
és váratlanul ért ez az egész szörnyűség és borzasztó belegondolni, hogy ha átsétálok hozzájuk és bekopogok az
ajtajukon, már csak a gyászoló szülők képesek elém állni. Vagyis hát olyan sokkba kerültek ők is (ami teljesen
érthető), hogy egy ideig még azt sem tartom túl valószínűnek.
Homályosan bár, de még emlékszem az első találkozásunkra. A játszótéren zajlott le az esemény jó óvodásokhoz
híven, ahol összeverekedtünk egy olyan homokozós lapáton, ami igazából egyikünké sem volt, csak random ott
találtuk egy padon. Nem tudtunk dűlőre jutni azon, hogy melyikünk pillantotta meg előbb és így melyikünket illeti
a hőn áhított játék, aminek az lett a vége, hogy a szüleinknek kellett szétválasztaniuk bennünket. Felnőtt logikával
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azt javasolták, hogy nevezzük ki közös lapátnak és használjuk mind a ketten, amit jó ötletnek tartottunk és ezek
után már csak egymással voltunk hajlandók játszani.
Akkor még nem tudtam, de életem egyik legmeghatározóbb napját éltem át.
Harag
Életemben nem éreztem még ilyen dühösnek magam. A harag, akár a méreg, megállíthatatlanul terjed szét az
egész testemben és nincs, ki útját állná. Mégis hogy történhetett ekkora igazságtalanság? Hogyan lehetséges, hogy
a legjobb, legszerethetőbb, legelbűvölőbb emberek észrevétlenül hullanak ki sorainkból anélkül, hogy a világ egyáltalán tudomást szerezne a létezésükről? És ha már itt tartunk, ki engedte, hogy ez az egész bekövetkezzen? Isten?
A szülei? Netán én? Kit tudok hibáztatni a tulajdon legjobb barátnőm haláláért?
Úgy gondolom, Ő is vigyázhatott volna jobban magára. Ha óvatosabb, biztos nem következik be a katasztrófa,
ami mindenkit egytől-egyig lesújtott a környezetemben. Gondolt vajon rám előtte? Tudta, hogy milyen iszonyúan
fog hiányozni? Természetesen nem csak nekem, hanem a családjának is. A barátainak. Az ismerőseinek.
Még mindig elképzelhetetlen.
Eszembe jut az első nagyobb veszekedésünk. Akkor már évek óta jó barátnak tekintettük a másikat és senki nem
értett meg annyira minket, mint mi egymást. Ám még bőven gyerekek voltunk és ebből adódóan úgy is gondolkodtunk. Amikor általános iskolában elkezdett más osztálytársainkkal is barátkozni, egyből felment bennem a
pumpa, mert úgy éreztem, engem teljesen elhanyagol. Miután az én kis fejecskémben eldöntöttem, hogy milyen
rossz is a helyzet, napokig nem voltam hajlandó hozzászólni. Nem láttam értelmét; hiszen úgyis szerez magának
új barátokat, társalogjon velük. Persze később sikerült megbeszélnünk a helyzetet és kibékültünk; a barátságunk
ugyanonnan folytatódott, ahol „abbahagytuk”.
Sajnálattal gondolok vissza arra az időre, amit külön töltöttünk miattam, de boldog vagyok a tudattól, hogy mennyi
mindent tanítottunk a másiknak. Például azt, hogy attól függetlenül, hogy hány haverrel rendelkezünk vagy kivel
beszélünk a legtöbbet, mindig mi leszünk egymásnak a legfontosabbak.
Semmi sem változott, remélem, tudod.
Alkudozás
Bármit, ismétlem bármit megtennék azért, hogy még egyszer, utoljára láthassam és elbúcsúzhassak tőle. Ha pedig
lehetőségem adódna a cserére, gondolkodás nélkül belemennék, még ha Ő ellenezné is.
Sokan el sem tudják képzelni, hogy mit jelentett Ő nekem. Nem csak a legjobb barátnőm volt. A támaszom is. A
jobbik felem. Mindent Ő testesített meg, amit valaha jónak és szépnek véltem, de ez a varázs egyik pillanatról a
másikra elmúlt, és nem tudom, hol találhatnám meg újra. Azt kívánom, bár itt ülne mellettem, ahogy mindig is
tette, amikor valami baj történt.
Oh, mondd, Istenem, mit kérsz e óhajért cserébe?
A 14. születésnapomon a Balatonon vitorláztunk: én, Ő és a családom. Köztudottan szörnyű úszó vagyok, de arra
számítottam, hogy a hajón nem érhet semmi baj - felelőtlenségből még a rikító, ronda mentőmellényt sem vettem
fel. Végül is nem gondoltam rosszul, a vitorláshajón teljesen jól megvoltam, csak azt nem vettem figyelembe,
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hogy egy rossz lépés és máris a vízben kötök ki. Nem nehéz kitalálni, hogy ez pontosan így is történt. A kiáltásom
meghallva a legjobb barátnőm gondolkodás nélkül utánam vetette magát, egyenesen bele a hideg vízbe, és mivel
Ő évekig járt uszodába edzeni, nem esett nehezére visszaoperálni a hajóra mindkettőnket. A szüleim szinte fel
sem ocsúdtak még a döbbenetből, mire mi ketten már újra biztonságban, kacagva figyeltük a fejünk felett köröző
sirályokat és boldogok voltunk, hogy együtt túljutottunk az előbbi megpróbáltatáson is.
Soha nem felejtem el, amit értem tettél.
Depresszió.
Olyan mély ürességet érzek a mellkasomban, mintha a szívemből kiszakítottak volna egy jókora darabot: pontosan
akkorát, mint amekkora a legjobb barátnőm volt. Ami a legszomorúbb, hogy tudom, ez teljes mértékben így van.
A halálának híre elvett belőlem valamit, amit már soha nem kapok vissza - magával vitte a túlvilágra.
Félek, hogy sosem találok ki az utána maradt sötétségből. Most már minden percem így fog telni, fájdalmasan,
szenvedve? Megijedek a gondolattól, és mégis, sokkal barátságosabban fogadom a depressziót, mint azt az elképzelést, hogy egy nap majd nem fog el ilyen rosszullét, ilyen kibírhatatlan érzés, ha rá terelődnek a gondolataim.
Úgy érzem, inkább égek meg a saját poklomban, mint hogy egyszer már csak boldog emlékként tekintsek vissza
a közös múltunkra.
Meg akartam ölni azt a fiút, aki kamaszkorunkban összetörte a szívét.
Ezt csupán azért nem valósítottam meg, mert abban az időben szüksége volt rám maga mellett. Egyszer sem
mondta (akkor nem is igazán szólalt meg), de persze nem is kellett. Tudtam, hogy az én segítségem, az én támaszom kell neki, és természetesen szó nélkül álltam a rendelkezésére. Mellette ültem az ágyon, miközben zokogott
- csendben addig simogattam hosszú, selymes haját, amíg szomorúságában el nem aludt. Mikor felkelt és újra
nekikezdett a sírásnak, szoros ölelésembe zártam és biztosítottam felőle, hogy bármi történjék is, én soha nem
hagyom el.
Te most mégis egyedül hagytál.
Elfogadás
Soha nem foglak elfelejteni. Mi egymáshoz tartozunk és biztos vagyok benne, hogy valahol, valamilyen körülmények között még találkozunk. Szeretlek!
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Bűnös élvezet

Tudom, tudom jól,
Hogy nem szabadna szeretnem
Téged.
S én mégiscsak azt
Érzem: az életem nehéz
Nélküled.
Hűtlenségeddel
Megbántottál, elárultál
Kegyetlen;
S én mégiscsak azt
Érzem: az életem nehéz
Nélküled.
Megbántad tetted,
Tudom én; de érdemelsz-e
Második esélyt?
S mégis mindennek ellenére
Én mégiscsak azt
Érzem: az életem nehéz
Nélküled.
Vezekelsz, tepersz,
Hogy bizalmam újra tiéd
Legyen.
S pontosan ezzel éred el:
Én mégiscsak azt
Érzem: az életem nehéz
Nélküled.

Szívem szorításában

Esténként
Esetenként
Az agyam nem hagy aludni
Vagy a szívem az, mi
Szólít
Szorít.

Racionális vagy emocionális?
Mindenki egy cionális
Azaz
Az emberek közötti
Szakadék
Nem is olyan óriási.
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PAPP MELINDA
Hogyan kell szeretni?
Mint a gitár, mi nem szól soha többé már,
Életünk úgy múlik el, eltemet a homály
De mondd, mi lehet erősebb a fájdalomnál?
Mi lehet hangosabb démonaid sikolyánál?
Bele fogok fulladni ebbe a sötét és mély óceánba,
Az érzelmek, a fájdalom, a szerelem üres világába
Mondd, hogyan kell szeretni anélkül, hogy fájna?
Hogy ne kelljen mocsokban kúszni, válaszra várva?
Kérlek, ne felejts el csak azért, mert az eszed kéri,
Maradj velem, hisz tudom, a szíved ezt reméli.
És most a csönd kínoz és fáj, mindennél jobban,
A világom szívemmel együtt végleg elporlad.
Azt mondják küzdjek, azt mondják harcoljak,
De több kell ahhoz, hogy a padlóról felálljak.
Egy hatalmas lélegzetvétel és bátor leszel,
Álmodsz egy álmot, érte bármit megteszel,
Majd a világ bátorságod miatt eltemet,
És az álmod lesz az, mi okozza veszted.
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KIRÁLY CSENGE KATICA

Tengeréknél
A gyereket, amikor hazajött, már elkezdték lecsiszolni. Elővettek egy vésőt, egy teljesen szokványos vésőt és a
piros nyelénél fogva, akaratlanul is bele-bele vágtak a gyerekbe. A gyerek ide-oda sétált a lakásban és próbálta
kikerülni az éles dolgokat. Azonban nem hiába volt a lakás olyan, amilyen.
A gyerek szüntelenül beütötte a lábát vagy a karját valahova, ahonnan csücskök pattogzottak le belőle. Nem mondhatni, hogy megsemmisült, de közel járt hozzá. Amikor a tükörbe nézett és látta, hogy teljesen romos az álla, ahol
az előbb a méhe volt a törmelék rányomódott a hasára, ellenben a mellei helyén is csak horpadások voltak, a
konyhai dörzspapírhoz nyúlt.
Kivitte a fürdőszobába és addig, addig húzogatta az állán és a hasán a smirglit, amíg szép simára nem kopott és
nem porlott az ujjai alatt a saját bőre, mint valami ásvány. Akkor egy darabig boldog volt, hogyha azzal az ismeretlen csalódottsággal nem is tudott mit kezdeni. Próbálta elfelejteni a melle és a háta hiányát és azt a sok törmeléket, ami mint a hasába esett és most úgy járt tőle, mint egy terhes pandamaci. Sajnos az anyját épp szörnyű
kedvében találta. Kalapáccsal próbálta kiteregetni a ruhákat, de sehogy sem sikerült. Mivel a gyerek gyakran próbálta kiteregetni kalapáccsal a ruhákat és neki néha sikerült is, megpróbált hátulról segíteni az anyjának. Szerencsétlenségére azonban az anyja akkorát sózott a kalapáccsal a mellkasára, hogy a keze a hátán jött ki.
Kilyukadtam? Gondolta a lány, miközben a szőnyeget rugdalva eloldalazott. Ám hamarosan omlani kezdett a
válla, mert nekiverte az ajtónak. A leeső vállakat már nem állíthatta meg, ott landoltak a küszöbön, két szoba
között. A lány, majdnem elesett, csak meredt a küszöbre, de végül a szobájába viharzott és kétségbeesetten elkezdte tépni a haját, szaggatta a körmeit, össze-vissza szórva maga körül a leporlott adagokat a bőréről. -Mi van
kislányom? Hámlasz?- kiabált be a másik szobából az anyuka, hangosan. Nem anya, válaszolta a gyerek és érezte,
ahogy mintha széllökés érné, megreped a bőre. Az anyja és az apja ennek ellenére kihívták és megpróbálták rávenni, hogy mosogasson, miközben a homokként málló testéből kis marok porokat dobtak és söpörtek le a földre.
A fenekén egy darabig megült lehorzsolódott hátának sok leheletnyi darabja, aztán leszakadt az is és leesett a
csípőjéről. A kezeiből apró foltok maradtak a csorgó víz alatt. Amikor visszaért a szobájába, már az utolsó része
is elporlott. Tetőtől talpig eltűnt, csak furcsa szorításokat érzett a teste helyén, köveket a gerince helyén, izzadtságot a hajlataiban és sok kicsi törmeléket valahol. Valahol máshol. Leült a szobáját belepő, malterszagú fehér porba
is a világ legcsendesebb hangján nyöszörögni kezdett. A Tenger család meghallotta kintről. -Vajon mi baja lehet?gondolták hangosan -szegény, pedig milyen erős.Mese a kezekről

Én és Soma két egymással ellentétes akváriumba születtünk. Soma akváriumában sósabb a víz és egy kicsit hidegebb. Könnyű lebegni a víz felszínén, de a lenti sík sejtelmes marad, az élővilág alig kivehető. Az én vizem is
sós, de kicsit langyosabb, tisztább. Emiatt könnyen felkavarodik, de sokkal többet áramlik.
Somával morzézni szoktunk egymással. Ilyenkor Soma körbe-körbe úszik, a tárgyak alakját imitálva, amiket
gondol, én pedig a másik irányba úszva-körözve válaszolok. Néha félreértjük egymást, de általában levesszük a
helyzeteket.
Este hallom, ahogy lélegzik. A víz aljáról felcsorogva, a tetején hangos buborékok szétpattanása hallatszik.
Soma nagyon magányos. Soma szereti nézni a színes növényeket, a párát az üvegfalon és plafont, amikor délután befolyik a fény.
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Soma mindig hamarabb kel, mint szoktam. Emiatt néha elmeséli, hogy látta, mit álmodtam. Általában melléfog,
de volt már néhány nagyon pontos célzása is. Tudom, hogy Somának tetszik az én akváriumom, mert tiszta a vize
és emiatt sokkal könnyebben meg lehet figyelni az ide-oda ringatózó növényeket. Meg úgy általában mindent.
Az ő akváriuma éjfél körül, délután háromkor és talán hajnalban is ezüstös fényben dereng. Olyankor a homokszemeket lent, mintha felnagyítaná a fény és hatalmas óriásrákok árnyékának tűnnek, amik ide-oda úsznak. Soma
álmában a felszín közeléhez lebeg, egyszer megfigyeltem. A sok só, gondolom, megtartja. Néha átfröccsen az ő
üvegéből a víz az enyémbe, onnan tudom, hogy ilyen.
Soma már egy ideje nagyon szomorú volt. Szerintem még a saját világa is aggódott érte, éreztem, ahogy a kagylók
este vacognak a szeretettől és a hínárok rejtelmesen suttognak. Megtudakoltam tőle, hogy van, de kitérő válaszokat
adott. A napszakokat említette, hogy a váltakozásuk milyen untató. Érdekes, ezt eddig sosem vettem észre, mindig
lekötött valami. Újabban mintha hallanám a szívét a négy üvegfalon át éjjel. Szelíd moraj, mint ahogy a bálnák
beszélnek. Egyszerre könnyű és nehéz rá elaludni.
Egy kedd reggelen váratlanul csoda történt. A polipszerű nyúlványok, amik eddig csak megnyugtatóan mozogtak
körülöttünk, vissza-vissza térve, mint annyi más a kinti térben, a szemem láttára Soma achátkék akváriumába
nyúltak és átfogták a testét. Soma kicsúszott a szorításból, de a húsindák újból felé mozogtak, a testére tekeredtek,
kiemelve őt a vízből.
Dobogott a szívem, ahogy lég érte a kopoltyúját. Az éles fényben látszott, hogy Soma megfakult az utóbbi időben,
a fekete szeme azonban riadtságtól csillogott, még élt.
Az őt fogva tartó csomóösszes most az én vizem fölé emelkedett és beleejtette Somát a sárgazöld akváriumomba.
Ő először kapálózni kezdett, aztán süllyedni, mert más sótartalmú vízhez szokott. A váratlan nyúlványok, ahogy
jöttek úgy eltűntek és még az árnyékok suhogása is megszűnt a közelünkben. Soma a színes csigákat, növényeket
ünnepelte, az egyiktől a másikig úszva hosszan körözött körülöttük.
Végül kiderült, hogy nem csak morze segítségével tud kommunikálni, az áramlatokkal, meg a lélegzetvételével
is, és szinte mindig értem amit mond. Most már itt fogunk élni, okoskodtam, én meg Soma. Esetleg gyöngyöket
ásunk az iszapba és csinálunk egy kolóniát. Ezer meg ezer Somát képzeltem el, ahogy mind összevissza úsznak,
volt köztük kék Soma, zöld és egy lila Soma is, igaz ő kicsit szivacsakcentussal beszélt.
Ám másnap Soma nem jött ki jól a növényekkel. Ezt onnan tudtam, hogy amikor felébredtem, már fenn volt és
idegesen körözött a hínárok felett. Kihívásnak tartotta, hogy a víz tetején maradjon, holott az alja sokkal szebb
volt szerintem. Na , majd meglátjuk, gondoltam.
Az apró csigák az üregeikbe húzódtak. Soma meghatódottan mesélt a napfelkeltéről, ami nála piros színű, itt
azonban megmagyarázhatatlan melegséggel tölti el, azonk ívül, hogy sárga. Miközben ezt leírta, szinte súrolt.
Megijedtem a gyorsaságától és arrébb lebegtem. Másnap a kagylóim is kezdtek becsukódni, mintha hasmenéstől
szenvedne az összes. Soma heves úszásaitól kicakkosodtak a hínárok. Ő jóval derűlátóbb lett, mióta átkerült. A
szíve is jobban dobog, mutatta.
A következő reggelen pár karcolásra lettem figyelmes a testemen. Gondoltam Soma talán álmában is ide-oda
úszik, bár ez nem volt jellemző rá. Rámutattam, de nem akart válaszolni, sértődve elbújt a hínárok mögé. Aznap
este váratlanul egy hatalmas szájat láttam álmomban. A szájban fogak voltak és a fogak tépni szaggatni kezdtek,
hol az egyik, hol a másik oldalról. Ide-oda sodródtam, éreztem, hogy az egyik oldalam rojtos. Sötétes hullámokat láttam a falhoz csúszni és egy hal lökését. A vitorlásuszonyomba tépett és egy erős hangot hallottam.
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Most már hét napja itt fekszem a víz felszínén. Alig kapok levegőt, ugyanis félig a felszínen vagyok. Néha látom
a testem alatt egy hal alakját. A fél számmal olykor érzem a oxigén-kapkodásom pitymákolását. A felszín hullámai át-át csapnak rajtam. Akkor értem is eljöttek a nyúlványok. Éreztem ahogy, kiszakadok a saját fehér szöveteimből és rostjaim leesnek a kis, piros agyközpontomról.
Egy másik hallá változtam, úgy érzem. Egy szürke, sós medencében lebegek naphosszat. Soma és én két ellentétes akváriumba születtünk.

KUI JÁNOS

GYÖNGYHARMAT

Pontban reggel nyolckor, úgy, mint máskor, a Balogh-lakásban szólt a csengő. Gyöngy, a fiatal bejárónő érkezett
a világra szóló szépségével. Sima arca, csillogó barna szeme, megnyerő csinos alkata kiemelte a szépek közül is.
Hódított feltarthatatlanul.
Márta asszony állt legközelebb a csengőhöz, és gyorsan megnyomta a gombot.
Éppen a reggelit szolgálta fel a férjének, aki felállt, és odament az ablakhoz, hogy minél hamarabb lássa Gyöngyöt:
a világraszóló
szépséget, a kimondhatatlanul csinos fiatalasszonyt, aki aztán megjelent a bejárónál, biciklijét tolva maga mellett,
amit oda állított a falhoz, és bement. A lakásba úgy lépett be, hogy az öreg Balogra rá se nézett.
De mit is kezdhetett volna vele? Ö csak a dobozokat látta, a rengeteg gyógyszerrel. Meg volt győződve, hogy
nem sokkal szolgálna neki az öreg.
Igen ám, de a leöregezett Balogh nem hagyta magát. Idős kora ellenére, követte a szemre való nőket. Szinte várható
volt, hogy Gyöngyöt nem hagyta ki a sorból. Mondhatnám: természetesen, szinte magától jött, hogy Gyöngy a
kedvencei közé került, s azt neki is azonnal elmondta, amíg Márta asszony bevásárló úton járt.
A fiatal szépség határozottan elutasította. Elfordult tőle, és elborult arca jelezte, hogy haragszik.
- Uram! Nekem van férjem, gyerekem: ők az én családom! Szeretem őket, és ragaszkodom hozzájuk. Ha Balogh
bácsi nem fejezi be, és tovább molesztál engem, kénytelen leszek lemondani a szolgálatot.
Közben olyan nagy távolságot tartott, hogy az öreg ne érje el
Az elutasítás lelombozta a szerelmes Donhuánt, aki egészen elszomorodott.
- Bizony távolságot tartok Öntől, Balogh úr!
Mosolygott rá egy kis iróniával a hölgy.
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8- Én azt tartom természetesnek - mondta neki.
- Irigylem a férjét, akinek ilyen vonzó, csábító asszony a felesége. -Ragaszkodom hozzá, mert nem ő hódított meg
engem, hanem én jártam tána, amíg megszereztem.
- És még ma is megérdemli ezt a távolságtartást?
- Igen, nagyon megérdemli, mert az is fontos számomra, hogy megajándékozott két ügyes, tehetséges gyerekkel.
- Lány, fiú -szólt a kérdés.
-Egy fiú, egy lány!
- A fiú most érettségizik.
- És hol folytatja?
- Közgazdaságit szeretne végezni.
- A lany olyan szép, mint az anyukája? Mert én egy pillanatra sem tudom elhinni, hogy olyan nagy gyerekei
vannak! Az magán egyáltalán nem látszik! Nem úgy néz ki, mint akinek gyerekei vannak.
- Márpedig vannak, ahogy hallotta az előbb. Ők az én életem virágai.
Rövid szünet következett. Gyöngy bekapcsolta a porszívót, s Balogh egy ideig nem hallott semmit. Kiment az
udvarra, de a gondolatai bentmaradtak Gyöngynél.
Nem maradt sokáig. Kérdéssel tért vissza.
- A férje mivel foglalkozik?
- Ausztriában dolgozik.
- Akkor maguknak sok pénzük van- mondta Balogh mosolyogva.
Gyöngy arra nem válaszolt, de az öreg folytatta.
- És akkor annyira szigorúan meg kell tartani azt a távolságot? Gondolom, azt érti: én arról nem tehetek, hogy
maga ilyen csábító szépségnek született.
Balogh úgy látta: annak az érvnek volt némi hatása. A felborzolt tigris némileg szelídebb lett, és odafigyelt arra,
amit Balogh mondott, aki főzött egy kávét, és tovább beszélt.
-Közelebb érzem magam hozzád, ha tegezlek! Utólag kérdem: ugye megengeded?
- Porszívózok, nem hallok semmit, nem tudok odafigyelni.
Az volt Gyöngynek az igazi hangja, amely egyre szebben hangzott a fülében: lírai, színes, kellemes hangzású
volt.
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Az idő fogyott, és az öreg Balogh még nem ért el semmit.
- Készülsz hazamenni - látom. Gyere, nézd meg a, kertünket , a virágainkat - mondta akkor már gyöngéden, helyet
adva a csalódásnak is.
Nehezen tudta elviselni, de úgy érezte, hogy ő semmin nem tud változtatni, s mondott még valamit.
-Azt látod, hogy én akaratos öregember vagyok. De nálad nem tudok elérni semmit, s abba most már beletörődök.
Esténként kiülök a kerti padra, és várom, hogy leszálljon a harmat, a csillogó, ezüst gyöngyharmat. A bolyongó
esti fényben, a te szemed csillogását látom.
- Gyönyörű szerelmi vallomás, amit hallottam. Ha iskolás lány volnék, ez a vallomás szerelmet váltana ki bennem
is. De most már menjünk be!
Márta asszony akkor érkezett haza. Balogh elébe ment, elvette a csomagjait, s bevitte a konyhába. Gyöngy addig
visszaidézte Balogh vallomását, és a hangulatát érezte szépnek. A múltra, a szerelmes múltra gondolt, a fiatal,
szerelmes évekre, s megköszönte Baloghnak, hogy újra szerelmes lett. Hogy kibe, az továbbra is titok maradt.
Csupán a szerelem volt fontos.
- Kimegyünk az udvarra, a kertbe, asszonyom? Nézd meg a növényeket, virágokat, amelyek mindig itt vannak
velem, s szeretem őket, de nem jobban, mint téged. De én most már csak az estét várom: akkor megnyugszom.
Kiülök ide a kerti padra, leszáll a harmat, az igazi gyöngyharmat, és a bolyongó esti fényben a te csillogó szemedet
látom. De gyere, menjünk be!
A kapuban megjelent Márta. A gavallér férj elindult elébe, átvette tőle a csomagokat, s bevitte a konyhába.
Gyöngy csak hallgatott, ami Márta számára egy kicsit érthetetlen volt. Ő beszédes, vidám asszonynak ismerte.
- Valami bánt? Kérdezte Gyöngytől?
- Én sem tudom, Márta néni?
- Talán csak nem vagy szerelmes, és leginkább a férjedbe? Az én uram is olyan szerelmetes fajta. Te miért ne
lehetnél szerelmes, ha bennünk, idős emberekben is felüti néha a fejét?
- Igen, igen! Bennem valósággal lángol - próbált ironizálni az öreg, miközben hosszan nézett a szemébe, és mosolygott Gyöngyre, aki nem nézett vissza. Szedte a holmiját, és távozott.
Balogh visszahúzódott a szobájába, s leült, hogy pihenjen. Az asztalán egy fehér papír darabot talált, amelyen
egy fehér papírdarabot, amelyen azt olvasta:
- Gyöngyharmat még gondolkodik, de ha szüksége lenne rá, ott lesz mindig mellette.
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ESŐS GONDOLAT
Állok a zuhogó záporban
lehajtott fejjel,
alszik még a város
ilyen kora reggel.
Látom: pora volt a
göröngyös útnak,
a pornak pedig útja:
emléke a múltnak.
Viharos zápor mosta le,
a vízből még maradt,
meg fürödhet benne
minden ép gondolat.
Emlékeim szürke porát
szórja szét a szél,
megélhető új életet
azért még remél.
Vékony ezüst szálakból
áll össze az eső,
az lesz végre nekem,
biztos titok őrző.
A természet titkaira
derül a kék fény,
helyet kap a Földön
minden élőlény.
Fény derül minden titokra,
s mint testet a vér,
úgy áraszt el a gondolat,
ami sokat ér.
Ahogy a színes virágból,
úgy kötök csokrot
a eső vékony szálaiból.
A földnek minden virága
meg bontja szirmait,
az illata elszáll,
csak a gyökér marad itt.
Ez az élet, amelynek
én híve vagyok,
arról soha le nem mondok,
meglocsolok minden szál
szomjas virágot.
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Fény hullik a gondolatra:
legyen világos,
megcsapja a csendes eső;
mindent tisztára mos.
Tiszta fölöttünk az ég is,
az eső megállott,
nem bánom, ha visszatér majd,
és én jól megázok.

TÚRI LEVENTE

Najád

Péntek éjszaka
" Kint szalad a szél, / Be is zörget, egyedül Ő is fél ”
Arisztokratikus megjelenése, gesztusaiban, viselkedésében is megnyilvánul. Egész megjelenése eleganciát sugároz. Didereg a szélben, mint a késő őszi levél egy öreg fán. Meghallja a lépteimet, pillanatra megmerevedik. Tekintetünk találkozik, megszólítom.
-

Nem tetszik a buli?
Nem. – sóhajt.
Neked?
Nem a buli miatt jöttem ide ma este. – válaszolom. –Miattad vagyok itt. Napok óta figyellek, mert Te
testesíted meg mindazt, amit egy igényes férfi kívánhat… A szemed… Titkot látok a szemedben.
Milyen titkot?
A vágy misztériumát. Egy erős férfire van szükséged olyanra, aki oltalmaz. Eleged van a menekülésből.
Kész vagy szembenézni a kihívásokkal.
Felerősödik a szél. Láztól remegő törékeny nőt ölelek, parfümje olyan kecsegtető, a szemem könnybe
lábad. Puhán puszilom a nyakát, szenvedéllyel az ajkát, a nevemet suttogja. Mintha soha nem érnénk a
gyönyör végére: minden apró érintés, csók, harapás, sóhaj közelebb visz minket a csúcshoz. A soron következő lépcső keskenyebb és meredekebb, végül egymás karjaiban felolvadunk.

Szombat, késő délután
„Csak te és csak én, meg a holdfény”
Másnap találkozunk. Szelíd, közvetlen. Szeretném megszagolni a bőrét, beletúrni a hajába. Azt gondolja szívtipró vagyok, elemi erővel birtokolni akarom. Valójában önmagát ostorozza, mert egy elbűvölő idegentől sóvárog laposnak ható közhelyek után. Az éjszakai mozzanatok nappal nem működnek, a morál acélfénye árad le
ránk.
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-

-

Lélegzetelállítóan buja vagy, mindketten ugyanazt akarjuk. Mégis ellöksz magadtól. Közel húzhatnálak,
de tudom ti lányok milyenekké váltatok az infokommunikációs forradalom óta. Az online second life elhangolta bennetek az elemi ösztönt. Igen te más vagy, mint én. Gazdag városi lány, én pedig egy szegény
alsóvárosi fiú. Az én világomban nincsenek törvények, környékünkön a rendőrök kikapcsolják a szirénát,
visszafordulnak. A hatalom törékeny, illékony báj Alsóvárosban. Az a környék mindenkit bemocskol azokat is, akik megpróbálnak távol maradni tőle. – könnyes szemmel sóhajtok - Hihetetlen, mennyire meglátszik az embereken a pénz. Baba puhaságú kezeitekkel luxuscikkeket nyomkodtok. Megkaphattalak téged,
alig néhány órára és most hideg zuhanyként zúdul a rám múlt, újra ott vagyok, ahol minden elindult. A
saját világodban vagy, ahol jó dolgok történnek néhány kilométerrel és millió fényévvel odébb az enyémtől.
Egyszer aztán millió éves koromban nyugodtan hajthatom fejemet az örök megsemmisülés jeges párnájára.
Nektek férfiaknak fényűző az életviteletek. Rendszerint nem vagytok túlzóan érzelgősek, ha elutasításról
van szó. Szinte mind vágyvezérelten cselekedtek, vagy legalábbis annak érdekében gondolkodtok.
Nő vagy, én pedig férfi, és úgy ahogy az éjszaka, úgy nappal is együvé tartozunk. Az illatod most is kivételes, pazar.

Mulattató vele flörtölni, nem tudja eldönteni, színészkedem, vagy mániás vagyok. Én sem tudom eldönteni, bűbájos vagy fölényes, mikor mosolyog. A bazsalygás ellen harcol, mégis alulmarad. Szíve mélyén szégyenlős.
Fesztelenül beszélgetünk, valami fejlődésnek indul közöttünk. Magányos, munkában görnyedt árnyalakok kullognak el mellettünk féltékenyen, ő pedig beszél. Nyüzsgő és áradó, alakja izgató. Vele szeretném bársonyosra festeni
az éjt. Nem fut el, hozzám simul. vaníliaízű az ajka.
-

Csavaroghatnánk együtt átvészelve az éjszakát. Ha elmondom azokat a dolgokat, amiket régen tettem,
milyen voltam. Ha betűről betűre ismered a történetem, szóba állnál olyan valakivel, mint én?
Általában, amikor a dolgok már itt tartanak, az emberek eltűnnek, mert félnek az érzelmi mélységtől, hiszen önmagukkal sincsenek tisztában.
Megvan benne az a vitalitás, fiatalság mintha nem ismerne lehetetlent. Egymást vizsgáljuk, nevetésben
kitörve vajon hogyan festhetünk odafentről a csillagok sápadt fényében. Kíváncsian, szerelemre éhesen.
Tudatosan lassan pislant, kacérkodik velem, lágyan dorombol.

-

-

-

Vonzó benned Andris, hogy te nem csak elmesélsz egy történetet, hanem át is éled. Vadító vagy. – a
szájába harap, pedig mondani szeretne valamit. Az arcához érek, mosolyog. Pupillái felduzzadnak a vágytól.
Enyém vagy. Belőled olyan öröm árad, ami egyetlen hozzád hasonló középosztálybeli lányból sem. A
többi lány mind olyan, mint egy elfekélyesedett nyílt seb, bántó, feldúlt, pökhendi és elkényeztetett. Milliónyi fényévre élnek a valóságtól, és olyan dolgokról beszélgetnek, amihez semmi közük. Tévesen azt
gondolják, az elitgimnáziumi évek alatt elolvasták a Twist Olivért, vagy a Légy jó mindhaláligot akkor
tudják, milyen nehéz lehet egy élet.
Gyere! – ezzel a varázsszóval állítja meg a bensőmben zakatoló dumagépet.

A kezét fogom, lágyan simul, ring az enyémben. Szótlanul sétálunk, az esőcseppek kopogása kísér bennünket. A
hallgatás megerősíti a tényt, miszerint erős kötelék van köztünk. Közte és köztem. Megdöbbentő milyen jól harmonizálunk. Leintek egy taxit.
-

Hová?
Zsivago, Paulay Ede utca. – felelem.
Ez komoly? Imádom azt a helyet! – lelkendezik.
Igen tudom. A hely, ami szolid eleganciájával bűvöl el, ahol elrejtőzhetünk a kíváncsi szemek elől.

Kótyagos áhítattal bámulom őt. A teste, a lelke bőség ajándék, egy viszontagságos életútért cserébe. Az ölébe
hajtom a fejem, parfüm, mosószer- és vonzalomillatot érzek. Giorgio Armani Si, hívogató illat. Kellemes, bizseregtető emlékeket korbácsol fel bennem. Mégis vajon egy gazdag nagyvárosi lány számára mennyi ideig lehet
kaland, kihívás egy magamfajta nehéz sorsú szegény külvárosi fiú? Eddig jól bizonyítottam, ha továbbra is önma48

gam adom és a valós arcomat mutatom, az éteri varázslat elmúltával is tovább lángolhatunk. A bizalmat, az őszinteséget, az alázatot gondozni kell, mert hamvad, satnyul, morzsolódik. „♪♪♫Hello idegen nem hagysz hidegen / s
bárhogy tagadod te is akarod / Hello idegen mondd most mi legyen / valaki átgyalogolt magányos szívemen♫♪♪”
duruzsolja a rádió, mellkasom angyali kéz simogatja. Keserű éjszakák után színesbe borul a táj. A fények sejtelmesek pont olyanok, mint a tekintete mikor először belenéztem. Finom bort kortyolgatunk, halk jazz szól a háttérben, az 1920-as évek füstös hangulatát a csontjaimban érzem.
-

Mi már találkoztunk, te káprázatos idegen. – mondja spiccesen kacarászva.
Épp jó lennél nekem. – reagálom hűvösen.
Engem mindig megtalál a veszély, ha lenne egy csöppnyi eszem, most elfutnék. De sajnos nincsen. Azt
hiszem, maradok. – arca elkomorodik, szemét szurkálódóan fúrja belém. – Valójában ki vagy te? Ki az az
Andris, aki péntek este egy félmondattal meghódított? Pár gondolatot osztottál meg a gyerekkorodról, említetted, milyen környéken laksz. Szinte semmit sem tudok még rólad. Ki vagy te? Mit csinálsz, mit csináltál eddig? Szóról-szóra szeretném megismerni a történeted.

Vasárnap hajnal
„Elrejt ez az ágy, / Ez a bűnünk, ez az édes vágy.”
-

-

Cudar gyerekkorom volt. Anyám rendszeresen bántalmazott, születésnapomon a szokottnál durvábban.
Apám mások előtt alázott meg. Anyám ütött, apám rúgott, anyám, ha kettesben maradtunk. Apám mások
jelenlétében. Félelemben, rettegésben éltem, a történekről soha sem beszéltem. Jött a kamaszkor, belső
bizonytalanságom tovább erősödött. A felnőtté válás küszöbén álltam, rám köszönt a drog, belopta magát
az életembe. A feldolgozatlan gyermekkori traumasorozat, a teljesíthetetlennek bizonyuló magas iskolai
követelmények, és az evvel járó lelki nyomás életem legszebb éveit nyomorította meg. Képtelen voltam
bármit is végig gondolni, tudtam jól, az fáj. Kicsorbult ifjúságomon kereszttűzében keresni próbáltam önmagam. Életem egy túladagolással majdnem véget ért 2003-ban.
A testvérem dolgozott drog rehabon, ő sokat mesélt erről a világról. Minden kábítószerfüggőnek mélyre
elásott, kicsontosodott, feldolgozatlan vesztesége van, amik a tisztulással, a józanodás által kerülnek felszínre.

Őszinte reakciója, nyíltszívűsége meglep. Általában az emberek félni, vagy undorodni szoktak tőlem, az ő szemében pedig melegséget látok, együttérzés sugárzik lényéből.
A narkó a szorongást édesre kovácsolja. A szirupos bánat epés rothadó íze érződik a szájban, az orrban, szívben
és lélekben. Mérgezett éveim alatt kifordultam önmagamból, mégis igyekeztem görcsösen bizonyítani, jó ember
vagyok. Legalább önmagam szemében. A drog adta nekem azt, amit egész életemben kerestem. Békét, oltalmat.
A szer tompítja a világ zaját. Biztonságban lehettem a saját életemben. Ébren megálmodott képek ragyogásának
ölelésében, kövér monitor fényben éltem párkapcsolatot.
-

Hány évig anyagoztál?
Öt évig, abból két-három év napi szintű, folyamatos beállásban telt.
Rám mosolyog, szelíden megérinti a kezem, az arcom. Megcsókol. Magyarázkodom, ő nem lelki segély
vonal, nem azért hívtam el, mert jobban akarok lenni. Többet akarok róla megtudni, titokzatos.
Hallgat, valamin gondolkodik. lehet azon, hogyan lépjen le, különben is ki ez a komor idegen mellette.
Idegesen mondogatom, mennyire különleges, milyen érzékeny, megértő. Sokan irigykedhetnek rá, a borosüveg lassan kiürül, részegedünk. Komolyan gondolom, amit mondok, szerencsém van, mert amit hallani
akar, az valóban az, amit mondok.
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-

-

Általában a férfiak nem tudnak mélyebb szellemi, érzelmi szinten önmagukról beszélni. A buta hobbijaikkal, evéssel, szexszel foglalkoznak. Silány versengésben kimerül tettrekészségük. Érződik, ahogy magadról mesélsz, azt egy hosszú és fáradtságos önismereti út során építetted fel. Miért hagytad abba a szerhasználatot?
A szer lerágja a csontról a húst, jellemről a tartást, lélekről az erkölcsöt, tudatról a tisztaságot. Ma már
tudom keskeny az álomvilág kerete. Amint pedig kiléptem az ábrándzónámból, várt rám az igazi pokol.
Nem akartam ott ragadni, nem akartam olyanná válni, akit lenéz, kivet magából a társadalom. Zsigereimben éreztem, tudtam, nem válhatok sorstalanná. Az akarat magában kevés, reális célok nélkül mit sem ér,
lépésről-lépésre kell haladnom. A narkó betegség olyan, mint a pestis vagy a kaszinó. Elvesz mindent, és
semmit sem hagy. Szakadékugrás. Már nem hiszel, már nem bízol, mert nem tudod ki vagy, és azt sem
látod tisztán, hogyan jutottál el idáig. A szer egy viszonyítási pont, az egyéniséget meghatározza, úgy
alakítja, mint a gyorshitel. Korombeli fiúk csúnyábbnak és szerencsétlenebbnek tűntek nálam, mégis a
csinosabb lányokat meghódították. Sóhajtozva, túlcsordult ábránddal néztem utánuk. Canossa az egész
emberi lét, hát lúdbőrözve lépkedtem. A kémia hosszan ölelt, idomai melegítettek, gyengéden simogatva.
A madár, ha azt hiszi tud repülni, boldog… A depresszió egyik jellemzője, összeomlik az idő. Összemosódnak a napok egy végtelenbe nyúló, fojtogató ismétlésként. Ilyenkor próbál az ember olyan emlékekbe,
élményekbe megkapaszkodni, amik valamikor örömet jelentettek. Aztán az agy szép lassan kifakítja a
féltve őrzött képeket, míg végül csak az jár egy depressziós fejében, az élet ennél már nem lehet több.
Klausztrofóbiás élmény. Troxler hatás. Ezért lett válasz a drog, mert nem kellett agyalnom. Azt képzeltem
nem is vagyok önmagam, valójában ez nem is az én életem, hanem valaki másé, aki nem én vagyok. Könyv,
film vagy valami képregényhős lehetek, mert semmi sem valódi. A lelkem dübörgött, a testem pedig lázadt,
mert nem ezt az életet akartam látni. Egy normális világban még a drogok gondolatától is kirázna a hideg,
itt pedig ez lett az egyetlen kiút a hátrány dimenzióiból. Fiatalkori kicsapongásaim objektívan vizsgálva
egyértelműen kitűnik, bár több ajtó állhatott nyitva előttem, mégis azt választottam, ami akkori tudatosságomhoz leginkább illeszkedett. Amit tettem, azt szabad akaratból tettem, kétségtelen, vannak nálam sokkal
derekabb emberek. Már nem haragszom rájuk, mivel ők nem az én lehetőségeim vették el. Ez a sors osztatott ki a számomra, hát beteljesedett rajtam. A megbotlás nem bűn, az alább nem hagyó céltudatosság
pedig nem erény. Néha az esetlen erősnek tűnik, máskor pedig az erős szorul gyámolításra. A megmondó,
véleményvezérek sötétben tapogatózó világtalanok, mert nem látják a dolgok sokrétűségét, és mint az agyvérzésesek, érzéktelenek a megpróbáltatások iránt.
Megcsókol, már nem látom szégyenlősnek. Imádom, mert megmondja, mit akar, mit érez. Lábaink összefonódnak.

-

-

Tizennégy éves voltam mikor meghalt az apám. Temérdek vagyont hagyott ránk. Mindent visszaadnék,
bármit megtennék, hacsak egy órát újra vele tölthetnék. Mikor megtudtam, hogy meghalt inkább magamra
voltam dühös, mint az ő elvesztése miatt szomorú. Neki én jelentettem az egész világot.
Nehéz lehet magaddal cipelned ezt a terhet, azt kívánom, bár semlegesíteni tudnám a benned lüktető mérget.
Tovább hallgatom. Mesél, én anélkül helyeselek, akár egy pillanatra is megértően ráfigyelnék. Túlzóan
nyílt lehettem, meztelenre vetkőztem előtte, hiszen nem is ismerem. És mégis jó ebben a szókimondó
zsongás erőterében ülnöm, érezve őt magam mellett. A nőt, aki nem követel semmit tőlem, akiből élet és
melegség sugárzik rám. Megnyílik előttem. Újra megcsókol, a kijárat felé andalgunk, milyen más így kinyitni az ajtót, kézen fogva kísérni, kilépve a kinti a világba, amiben ő is benne van. Az utcán ácsorgunk,
egymással szemben. Nem tudunk megszólalni a kavargó gondolatok akna mezején strázsálunk.

Éjjel félig ébren, riadozva alszom, mintha valami feneketlen mélység fölött himbálnának egy szál deszkán.
Nincsenek tiszta, konkrét álmaim, az egész testem szédítő kábulatban van, zavarodottság dobál ide-oda.
Nappal leülök egy székre, és mozdulatlanul, kiszáradva kuporgok órák hosszat, dohos, salétromos otthonomban. Magányos vagyok, elhagyatott. Azt várom, mint egy kisgyermekről, úgy gondoskodjon rólam.
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Az ő élete ünnep, az enyém gyász. Talán sok srác feküdhetett le vele, arra számít én is elmegyek mellette.
Máris csak egy anekdota lehetek a fejében, szikra egy új novellához, a tegnapé, egy újabb hódítás. Betöltetlen üresség tátong bennem, kietlen táj a szívem. Arca a fejemben vajként olvad szét. Úgy szorongok
érte, magamért, magunkért egy falatot sem vagyok képes lenyelni. Sodró indulatot érzek azok iránt, akik
már gyerekkoruk óta kapcsolatban állnak önmagukkal. Mindig tudják mit akarnak. Ezt a fajtát mindenki
imádja. Nem lehet megmondani miért, egyszerűen van bennük valami különleges és megfoghatatlan. Ebből nyerik az önbizalmukat. Ezért is szeretik a kihívásokat, nem kell a legjobbnak lenniük semmiben,
elegendő hinni önmagukban. Az ilyenek általában sosem vágynak arra, a szó klasszikus értelmében véve
megfeleljenek másoknak. Ők mindjárt a legjobbként, a főnökként aposztrofálják magukat. A baj velük az,
nem emberi kapcsolatokra vágynak, hanem olyasvalakikre, akiket globálisan birtokolhatnak, elnyomhatnak. Nem az erőszakosság az ijesztő bennük, hanem az, bármit is tesznek nincs bűntudatuk, sem szégyenérzetük.

Vasárnap este
„Vár valaki rád, miért tagadnád?”
Délután felhívom.
-

Szia, ma délután elmehetnénk meginni egy kávét.
Benne vagyok!
Sőt, ehetnénk lepkecukrot is.
Hogy mit?
Hát ugyanaz a jelentősége, mint a kávénak.

Este találkozunk, tekintete lágy, veszélytelen. A félreértés cseppjei szétgurulnak az aszfalton. Játszom vele.
Lassú, megfontolt mozdulataival ő is tovább ingerel. Mindenért kárpótol, közel érzem magamhoz, mint péntek
éjszaka abban a buliban. Egyet érzünk, egyet gondolunk, megakadt nyelvünkről nem oldódnak le a szavak, a
megváltás varázsa felold bennünket. Szemvillanása megnyugtat, bátorít. Kint már hajnalodik, az ablakrésen késélnyi vékonysággal behasít a fény. Csönd van a házban. Hallom, amint a hulladékszállító motor zaja elfogy az
ablak alatt. Indulás munkába, hétfő reggel van. Intézkedős nappali üzemmódba kapcsolunk mind a ketten.

Hétfő
„Túl vad a világ, / De most jó így, csoda vár itt ránk.”
Nem tudom milyen érzés igazából szerelmesen felébredni egy nő mellett, nehéz eset vagyok. Nem néztem még
soha nőre mikor gyenge voltam, olyanra, aki egy pillantásával meggyógyít. Mintha Isten szándékosan hozzám
küldte volna őt egy angyalként, kimentsen a poklomból. Fogalmam sincs, milyen lehet az ő védelmezőjének
lenni. Azt sem tudom, milyen lehet örökké szeretni valakit, történjen bármi. Valójában ezt csak akkor lehet megérteni, ha valakit önmagunknál is jobban szeretünk. Alig ismerem, és már ismerem. Szeretem, és még sosem
mertem ennyire szeretni.

Kedd
„Eltűnt az idő, mint egy tóban a kő.”
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Nincs szükségünk szavakra, nincs szükségünk semmire, mert itt vagyunk, egymásnak. Köré fonom a karom, és
úgy ölel, mint egy melegszívű anya a gyermekét. Oltalmaz. Csókolózunk, amit már nem bírunk tovább, mesélünk egymásnak. Mindent elmond az apjáról, a testvéréről, beavat a titkaiba. Kíváncsi vagyok rá. Elmerek aludni
mellette, másnap reggel a tus hangja ébreszt, nincs a karomban, hanem a kádban áll, meztelenül, nedvesen. Odalépek hozzá. Vizes és meztelen… Najád.

FIKKER JÁNOS
Árad a nyelv...
Örök a forrás, árad a nyelv.
Szavainkat, sebesen hordják,
örvények és gátak között,
Költők, akik az igazat mondják...
"Az Értől-az Óceánig",
görgeti a kavicsot, a sziklát.
Fényesre csiszolja a követ.
Szent Anyanyelvnek hívják.
Édesanyáknak álmait viszi,
Édesapáknak szigorú parancsát,
hogy megmaradjon holnap is,
hogy örök legyen a szabadság...
Lelkünknek tükre ez a nyelv.
Nincs Nála szebb, nincs Nála jobb.
Védelmet nyújt, gyógyít, vigasztal.
de elárvulsz, ha elhagyod !
Fehér galamb
Fehér galamb szárnyal az Ég alatt.
Úszik lebegve, könnyedén.
Nincs gát előtte, nincsenek falak.
Suhogva viszi a remény.
Csak bámulom én, a földhözragadt.
De vele együtt repít a szenvedély.
A hit, a vágy, amiből kihasadt,
e súlytalan, habkönnyű költemény.

Dal, és tánc...
" Zeng a lélek, zeng a szó..."
Táncoljátok az életet.
A lélek zeng a forgatagban.
Tánc nélkül, élni nem lehet.
Reménysugár lehet a dalban...
Tovább lendít,előre visz.
A mélybe ránt, hogy érezd,
a sejtjeidben van a kincs,
ami mozgatja véred...
Lehet panasz, lehet remény.
Veled forog a társad.
Szívetekben lobog az Ég,
szólítja ,űzi vágyad...
A csillagok közé repít.
Úgy pallérozza sorsod.
Járj" karikázót" vagy "verbunkost",
"csárdást", örömbe sodrót...
Mutasd meg azt, hogy vagy, hogy élsz.
Hogy megmaradsz a forgatagban.
Hogy Te szeretsz, és még remélsz,
míg lélek szól a dalban.

Így repülünk ,az éteri magasba.
Törékeny testén megtörik a fény.
Szikrázva szívódik a Napba.
S csak kéklő pára marad a helyén...
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WEKKER ANITA

A STÉGEN

A stégen ültem és figyeltem, hogyan hullanak alá az elsárgult tölgyfalevelek. Óvatosan tette le őket a szellő a sima
víztükörre, miután egy kicsit játszott velük. Az egyre növekvő vízgyűrűk lassan közeledtek felém, majd a parthoz
csapódva megsemmisültek. Akárcsak a szerelmünk.
A kezdetén újult erővel vetettem bele magam az élvezetedbe. Friss voltál, izgalmas, ismeretlen, én pedig kíváncsi
és zabolátlan. Falni akartalak, minél többet megszerezni belőled. Te pedig hagytad, sőt, kérted, mert te is élvezted.
Persze, hiszen téged is furdalt a kíváncsiság, hogy milyen vagyok, mit rejtek igazán.
Bár egy pillanatra megrémített a félsz, hogy te is elmész, hogy újra csalódok, hogy ismét arcon csap az élet furcsa
virtusából adódóan. De sokkal jobban érdekeltél, minthogy helyt adjak bármily kétkedésnek. Minek tenném? Addig élvezlek, amíg itt vagy, amíg csak nekem vagy, míg csak én vagyok neked. Így éltünk meg minden pillanatot.
Különös fény vagy, s furcsaságod olykor elvakított. De követtelek, s hagytam, hogy beboríts, hogy melegíts, hogy
beragyogj teljeségeddel. Fürödtem benned, elvesztem benned. Talán nem is létezik nagyobb forróság, de mit számít mindez, gondoltam. Semmi sem érdekelt, csak amit velem tettél, amit rám sugároztál. Ragyogtál, csillogtál,
boldog voltál, s nekem ez elég volt. Feltétel nélkül. Sokáig égtem nagy lángon, tovább, mint máskor. Számomra
is meglepő volt, hogy ilyen sokáig éltetni tudtál. Ételem voltál, s én elemed lettem. Belém bújtál, bennem nyugalmat találtál. Feltöltöttelek, s mindig rejtegettelek, ha menekültél. A világ gyakran üldözött karomba, ahol oltalmat
kaptál, de közben te is adtál. Pedig sosem kértem, és te sosem kértél. Tudtam, hogyan adjak. Kérések helyett,
szavak nélkül, a csendben mindent elmondtunk egymásnak. Tanultunk, s tanítottunk.
Aztán valami történt. Az a bizonyos pont, amikor elindulunk lefelé a lejtőn, de még meg tudjuk állítani a folyamatot. Máskor talán meg is tesszük, apró igazításokkal helyre pofozzuk, s ideig-óráig újra élvezzük a boldogságot,
miközben tudat alatt érezzük, hogy ez már nem ugyanaz, mint az elején. Nem baj, ha nem ugyanaz. A mást is
lehet szeretni, s olykor jó is a változás, ha szinten tartjuk az intenzitást. De mi ismét elindultunk lefelé. Akkor fel
se fogtam, de mostanra már megértettem.
Mi változott? Minden és közben semmi. Egyszerre voltam az, aki mindig is, de valahogy mégis új. Számodra új.
Te is változtál, miközben ugyanaz a kincs maradtál, csak már nem az én ékszerem voltál. Fogyatkozott a levegő,
s gyengült a láng. Már nem volt közös érdek, mindent elmondtunk, egymásnak mindent megtanítottunk. Amit
tudtam, átadtam, s amit adni tudtál, befogadtam. Hagyni kell, hogy elmúljon. Engedni kell, hadd menjen. Haladjunk tovább a saját útjainkon, melyek egy rövid időre - csak annyira, amíg szükségünk volt rá - keresztezték
egymást.
Kegyetlen kötődés, a legrosszabb tényező. Engednem kell, hogy emlékké válj. Ott van a helyed a múltamban, ott,
ahol lenned kell. Mennem kell tovább, s rád is sok, új élmény vár. Tőlem ennyit kaptál, én ennyit tudtam adni
neked. Használd, tedd jobbá az életed! Tanulj belőle, s taníts másokat, ahogyan én is teszem! Ha arra kértél volna,
hogy szabjak gátat az elkerülhetetlennek, csak fájdalmat okoztál volna mindkettőnknek, és így nagyon fájdalmas
volt ez a döntés. Nincs megállás, menni kell tovább. Tudom, hogy fáj, de ettől leszel bölcs és erős. Válj azzá,
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amivé válnod kell! A stégen ülök, és figyelem, hogyan hullanak alá az elsárgult tölgyfalevelek. Forró tenyér tapintását érzem a vállamon. Megfordulok, és megpillantom jellegzetes mosolyát. Leül mellém, és együtt nézzük a
vízgyűrűk haláltáncát. Most már ő tanít, ő éltet, ő lüktet bennem. Ő szomjazza szavaimat, melyeket ki sem kell
mondanom. Vele vagyok a Csendben.

MIHÁLYI IZABELLA

Kis herceg

Én volnék a rózsa,
te pedig a herceg?
Vagy talán…
csak egy furcsa egybeesés ez?!

Repülni tudnék

Repülni tudnék
Lelkedért,
hogy megérinthessem.
Pillantásodért,
hogy magamra szegezzem.
Ajkadért,
hogy sajátomra tapasszam.
Illatodért,
hogy beszippanthassam.
Repülni tudnék és epedve várom,
hogy párom végre rám találjon.
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NÉMETH SZILVIA
Ábránd

Egy hónapja hogy láttalak
Azóta hívod a vágyamat
Most is az éjszakán merengek
A komor, és haragos tengerek:
A világ eltűnt, mert veled voltam
Bár értelmes szót is alig szóltam

Azóta nem látom merre tartok
Felettem rohannak az üres napok
Magamba merülök, hogy lássalak
Eltemetlek, hogy kiássalak

Elmém talaján heverve
Emlékezem a jelenetre
Valami visszaránt a jelenbe
Talán a gond, hogy megfulladok
Levegő: az emléked, elfogyott
Illékony volt, és olyan édes
Feléltem már majd az egészet
Beborul lassan ez a táj
És sosem térek vissza már
Az egészet elfelejtve
Visszatérek a jelenbe
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Ábránd volt egy teljes hónap
Nem maradt mit álmodni holnap
Lelkem marja a gondolat gúnya
Talán sosem érezhetlek újra
Csak megcsalt az érzés ami hívott
Ami vonz, csak sejtelem és titok

Miért nem szólsz?
Jelenj meg újra kedvesem, kérlek
Miattad éledt bennem a lélek

Csak még egy, csak még ezer percet
Csak egy életet kérek veled
Ekkora erő hiába nem lehet
Vagy csak engem ragadott el?
Hiába, a csend nem felel

Tánc

Csak egy táncban öleltelek
Egyetlen percig éreztelek
Titkaidat cirógattam
Aléltam a csodálatban
Válladra hajtottam a fejem
És én esztelen most azt képzelem
Talán téged is fojtott a közelség
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A bénító, sajgó emberi melegség
Pedig csak a szemembe néztél
Ahogy illik, ha táncba kértél

Megidézlek
S veled a hűvös hajnalt,
Visszatérő magányomat
A táncot, mely felrázta alvó lelkemet
Majd újra elmerülök mában és gondokban
És lassan a tenger mocsokban
Oldódik a gyönyörű emlék
Holnapra csak kopott kép
Elmém sötétjében.

És tudom bizonyosan,
Erő és felnőtt férfi voltál
És őszinte, szerény figyelem
Minden voltál, ami kell nekem

A többiek láttak, azt hitték meglestek
Látták, hogy táncoltunk és öleltelek
Látták a Te kezedben a kezem
De ha most látom, alig hiszem
Pedig hitük titkon erőt adott
Mert boldog és erős vagyok
Olvadnak szívemből a fagyok
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És kapaszkodom beléd
De már alig látlak
A hitetlenség sem bizserget
Hogy nekem nyújtottad a kezed
Hogy valóban odajöttél
Újra és újra táncba kértél
Az emlék ködszerű, kavargó, meleg
A Világ súlyos, kemény, és jéghideg
És egyre sűrűbb, nehezebb vagyok
Minél messzebb az az éjjel.

Aztán gyűlöllek,
Mert nem indulsz és nem kutatsz fel
Hát csak nekem szólt volna a jel?
Haragszom, mert itt hagysz magamra,
Mert nem szeretsz, és nem féltesz
És mégis itt ülök arról álmodva
Hogy megismertél és minden jó lesz

Még nem adom fel, nem engedlek,
Ragaszkodom a légvárhoz
S ablakánál a látványhoz
Amely nincs, de mégis fáj
Véd, bár falain átláthatok
És amíg benne megtalállak
Elbírom terheit a mának
De tényleg az vagy, kinek látlak
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Vagy csupán ilyennek talállak?
Talán ez csak magány
Csak azért akarlak
Mert kell a közelség
S talán a sötétségben
Szemem minden fényt üdvözöl

Hiányod mégis lüktet és sajog
Percenként újra szétszakadok
Mert enyém voltál
Mert sosem ismertelek
Mert holnapra elfelejtelek
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59

BRAUER ADRIENN versei
Elágazás

Egyszer voltam én, s voltál te,
Míg elérkezett életünk útkereszteződése,
Rideg kövek, kopár szikla,
Elágazások fájó hiánya,
Mi utunkat most elérte,
Heverek mellette összetörve.

Képzelet
Képzeld, hogy habkönnyű pillangóként szállunk,
S a szoba fala átjárható, itt kezdődik az álmunk.
Lassan távolodva, parányul a ház,
Ködös homályba olvad a cukormáz.
Harsona szél segíti utunk a fellegekben,
Meg-megállva, majd forogva emel fel,
S mi táncolunk boldogan a napfényben,
Pillangó tangó dobban az égen,
Repdes a szárny szüntelen,
kalapál két szív azonos ütemben.
Összefonódva úszunk most te meg én,
Egy képzelt világ tetején.
Hídon át, s híd felett

Nem hallom a hangodat,
Nem érint meg a pillanat,

Megszületni oly sok napba telt,
Mire életed valós utat lelt,
Sok sok ember keze által
épült tested fájó háttal.

Mikor szemeidben elvesztem,
Süllyedtem mélyre a tengerben.
Gondtalanul úsztam a szerelem vizében,
Kapaszkodtam szorosan a boldogság hitébe.

S mi egykor repített, magasan, hevesen,
Emlékeimben száll most oly nehezen,
Könnyíteném a nehéz szárnyakat,
Kitépem a fájó tollakat,
S utam vajon merre tart?
A kereszteződésnél most is várlak.

Mert gondok ültek a vállakon,
Egykoron, s majdanon,
De alapjain ha erős léted,
Megkönnyít a szabad élet.
Szabadságot adni,s kapni
A hídon vígan átdalolni,
Muzsikaszó csendül-bondul,
Szív dallama halkan kondul.
Játékos, tán pajkos e nóta,
Lásd ki hegedűjét messzi húzza,
Szeretet fonta húrjait hallva,
Választ talál, elsuttogva.
Szerelem születik a szakadék között,
S összetart minket mi mindig örök,
Egy hídon állunk már te meg én,
Szívünk dala szól e világ tetején.
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BOZÓKY BALÁZS

Május este

Hunyd le szemed

Emlékszem arra a május estére
mikor a rózsák nyíltak a kertben,
és a pöttyös ruhádra
miként a nap utolsó
sugarait rá fröcskölte.

Hunyd le szemed,
oltsd el a lámpát elmédben!
Míg párnádon hajad megpihen
ujjaim nyakadra tekerednek.
Az örömtől aléltan magamhoz térek,
Te nagyot sóhajtva zuhanni kezdesz.
Lassan simítom végig a derekad.
Homokóra alakodon megáll az idő.
És együtt csúszik az örökkévalóságba
a viszonzott szerelem, a férfi és a nő.
Hosszú csókkal végig csókolom
selymes útjait erezetednek,
ajkamat követi a kéz, s a hangom,
a forró szíved felé igyekeznek.
Ránk száll az éj.
A gyertyaláng egy utolsót sóhajt.
A végső csóvája tüzet szór feléd,
hunyd le szemed, betakarlak.

Gyöngyözött a bor pohárban,
mosoly kerekedett az arcokra,
barát, nő, boldog, boldogtalan,
a rohanó felhők az égen
beköszöntek, meg-megálltak.
Már napok óta csak esett,
nem akart elállni
az örökunalmú szürkeség.
De azon a délután legyintett,
megadta magát a zsémbesség.
Lassan simította arcom
kegyes pajtásom, a mámor,
nevetve fújta tova a szellő
a szemetet az utcán,
a felhőket és az ifjúságot.
Élet, jó újra visszatérni beléd,
járatlan utakon barangolni,
megismerni a parkot, az erdőt,
új mondatokra, képekre lelni,
kacagni, ihletet meríteni.
Szép a táj, de kedvesem,
szebb a csillogó tekinteted.
Vázlatát karcolom életünknek
te hozod hozzá a festéket,
és kritizálod a készülő képet.
Emlékszem arra a májusi estére,
úgy játszik a fény a levelekkel
amint játszottál te is velem.
Holnapra már messze leszek.
Lelkem marad. Testem megy el.
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SZŰCS GYÖRGY
KARÁCSONY

SZERETETBEN

Karácsonyfa összes ágán
szaloncukor mosolyog,
mama-tudja mézeskalács
illat-íze körbefon.

Tavaszból pattanni nyárba,
nyárból őszülni a télbe,
kitárt karú szabadsággal
érlelődni évről-évre.

Legyünk egymás ajándéka,
cseréljük ki fényruhánk.
Hazahozott álmainkat
ébresszük fel délután.

Szelíd szőlőt szelidítve
hordosulni, jó bort forrni,
megtudni, hogy nem sietnek
szándékomban elgáncsolni.

Én dalollak, Te meg ölelj
két karoddal hevesen.
Szemünk nyíljon, majd csukódjon
pecsét nélkül csendesen.

Rügyek álmát tovább élve
tündökölni, roskadozni,
reggel, délben, holdsütésben
szeretetből adakozni.

Legyél az én Karácsonyom énekeltesd lelkemet.
Leszek a Te Karácsonyod megérintem szívedet.

Szalonnával hagymát enni.
Megérkezni csiganyomon azt mondani mára ennyit
igazítok a dolgomon.
Meglesni májust, hogy esik,
mennyit ér, míg arannyá ér.
Erejét ki adja, veszi,
hogy bot nélkül lát, hazatér.
És, amíg sárgulnak évek,
vijjogva fejbe csap önvád,
meglátni egy tükörképben börtönőröm sosem voltál.
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JEGENYE, JEGENYE
mindennapi barát betegágyánál
Jegenye, jegenye
felnőttél az égig,
leveled fonákja
világított végig.
Ágaid foszlánya
bárányfelhőn játszik,
délibáb gyökered
földből sebként áll ki.
A remény hídján
álmaidat szórtad,
hiteles utókor
többet tudjon rólad.
Utánad repülök együtt vissza szállva
jobban figyelhetünk
erre a világra.
Mondtam neked sokszor sosem hitted nékem,
járjuk még többször
ezt a szép vidéket.
Itt lettünk barátok,
itt éhesült nyelvünk,
itt tengett egy húron
összehangolt lelkünk.
Jegenye, jegenye
földből sebként állsz ki.
Jegenye, jegenye
bárányfelhőn játszik
délibáb gyökered,
ágaid foszlánya,
egyenes törzsed és
leveled fonákja.
Jegenye, jegenye
add meg rezgésszámod
küldök majd számtalan
megfejtendő álmot.
Bármit mondj, elhiszem
tapasztaltabb te vagy.
Ugye jól vagy – üzenj,
kétségek közt ne hagyj!
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ÖREG BARÁTOM
Hirtelen jött őszi csendben ázva
tükrei lettünk az elmúlásnak.
Magunkat látva régi képeken,
még biztatjuk egymást - életre fel.
Előttünk a végtelen hallgat,
utánunk fáradt nyomunk ballag.
Egyszerű kérdés stációnk felé,
jó úton járunk az égi táj felé?
Már nem vagyok szebb és Te sem nálam.
Nyálunk sem lesz ismerősebb szánkban.
Nemünk, igenünk minden jótevője
előttünk tolong a temetőben.
Barátom, míg jó érezni, hogy fáj,
abban is bízzunk, mi lesz odaát.
ANYÁM
Ahogy benned megfogantam
földet érve megfogadtam.
Iszom véred, anyatejed mindenedet csapra verem.
Nedveidből erősödök,
mázasan is előjövök,
csúszok, mászok, talpra állok,
mindenedből kihátrálok.
Leszek saját akaratom,
akkor is, ha nem akarod.
Mit tett veled 48 év Anyám, hallasz, meghallgatsz még?
Ahogy bennem megfogantál,
égi úton elindultál véred emészt, anyatejed
felfakasztja ezer sebem.
Gyere vissza fény-sebesen,
gyógyulj meg az én lelkemen.
Csúszok, mászok, félre állok,
önmagamból kihátrálok,
leszek saját akaratod,
akkor is, ha nem akarod.
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TAMÁS ABIGÉL-ANNAMÁRIA
Titkok és csodák
Szeretlek téged,
a te féltve őrzött szavad,
az enyémmel együtt önmagamba zárva,
s a titkunk egy rejtélyes,
egy apró kis féltett csodavilágba szórva.
Világunk szétszórt terén
a titok az egyetlen lét,
amely egy csöpnyi kis rejtélyt sodor életünk terén.
Legyünk mi is azok,
ketten, együtt
akik vakon és vágyakkal teljesen követik
e rejtélyes-rejtélyt.
Akik számára az élet valódi értelmét
a remény,
az önfeledt szeretet,
a lakattal elzárt titkos levelek,
ezek tegyék széppé
az életben levő csodákat
mindörökké.

Szívcsata
Távol vagy,
s mégis a szívemhez közel,
Ha ezerszer zengné ajkad, hogy: - engedd,
én akkor is szorítanám apró két kezed.
Apró kis ládában gyémántok csillognak,
kőzetek, gyöngyszemek ékesen villognak.
Széllel sodort apró, kis-huncut porszemek,
a te megérinthetetlenségedben szenvedek.
Kopott-rongyos, színtelen levelek,
aranyba borított üzenet szívednek.
Önmagadnak lenni nagyon sokszor nehéz,
gátakat szegni, de minek ha úgy is elmész?
Léted-létezése tehet csak boldoggá,
szétszórt szívemen, szereteted száguld át.
Nincsen számomra más,
Nincsen ezen a Földön,
csak egy,
csak te,
aki betöltötted e végtelen nagy messzeséget.
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Mindenség
Csak egy szó,
csak egy kéz,
csak egy apró kis érintés,
mintha Isten keze tenné ezt, nap mint nap,
számtalanszor.
Érzem a szívemben őt,
s az álmaim teljes mezején.
Szeretete eláraszt,
hitet ad, velem van.
Tekintetét a végtelen messzeségben
mindenhol hordozza a szél,
Istenem,
boldog vagyok mindezért.
Egyetlen egy szó,
s már teljes a lét,
Anya,
te betöltötted a végtelen tért!

GÁTHY ELLA
A kis fémteve
Az apró teve egy bazárban élt sok más társával együtt. A hosszúkás fémtál, amiben lakott, kényelmes volt,
többen álltak egymás mellett, szépen sorba rendezve. A tálból jól látta a sétáló embereket, a bazár nyüzsgését, a
színes forgatagot. Szerette az életét, csak azt utálta, amikor kézbe vették, megforgatták és visszadobták a többiek
közé. Ilyenkor órákig arccal lefelé feküdt, s nem látta maga körül a világot egészen addig, míg a bazáros talpra
nem állította.
Egy késő nyári napon furcsa izgalommal ébredt. Minden árus az árnyékban pihent, kihalt volt minden. Dél
felé azonban feltűnt egy magas férfi, aki lassan, megfontoltan sétált a forróságban. A kicsiny teve megigazította
arcán a fémmosolyt, de a férfi közönnyel ment el előtte. Néhány méter után mégis visszafordult, és a bazáros egyik
féltve őrzött vázája felé nyúlt. A teve látta, hogy finom, szép keze van, olyan kéz, amellyel simogatni szoktak, ám
a tekintetében mély fájdalom volt.
A férfi rövid alkudozás után kifizette a vázát, elindult, majd hirtelen visszafordulva kiemelte a tevét társai
közül. Az aprócska teve a hátán feküdt, nagy férfiujjak ölelték körül, a lábai égnek álltak. A hatalmas férfitenyérben nem látott mást, csak a kék eget, ám a csillogó napsugarak és a férfi kezének simogatása megnyugtatta. Új
gazdája azonban egy sötét helyre csúsztatta be őt, és örökre eltűntek a barátai, a fémtál, a bazár minden színe,
vidámsága és csodája.
Napok múlva került csak ki a sötétségből, a férfi egy polcra tette fel őt. Ettől a naptól kezdve a magasból
kísérte figyelemmel új gazdája életét. Mindennap látta a férfit, aki hajnalban ment el, és késő este tért haza. Néha
jött hozzá egy-egy nő, akit érzés nélkül ölelt, máskor férfiak jöttek, akikkel együtt ivott. De a legtöbbször egyedül
volt. Figyelte őt a parányi teve, nézte a szomorú szemét, és látta, hogy a fájdalma nem múlik.
Egy hűvös, őszi estén egy lány érkezett a férfihoz. Sokáig készülődött: virágot készített az asztalra, vacsorát főzött, andalító lassú zenét kapcsolt, és boldogan ölelte órákon át. Azon az estén a férfi jeges keserűsége a lány
mosolyában felengedett.
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Ezután sokáig nem jött. A férfi gyakran ült kezébe hajtott fejjel, sokszor nézett maga elé üres tekintettel.
Várta a kis teve, hogy visszatérjen a lány, mert ő volt az, aki fel tudta engedni a jeget a férfi szívéről.
Egy este együtt érkeztek. A lány halkan sírt, és a férfi is mosolytalan volt. Leültek és nézték egymást.
– Menned kell! Nem folytathatjuk!
– Csak még egyszer, utoljára! Megölelnélek! Mást nem akarok.
– Ne nehezítsd meg, menj, nem vehetem el a szabadságodat, a fiatalságodat – mondta a férfi, és egyszerre ölelte
és taszította el magától a lányt.
Végighallgatta a kis fémteve, ahogy megpróbálta magától elűzni, elidegeníteni a lányt, és látta azt is, hogyan
próbálta leplezni a szerelmét. A lány végül elment.
Újabb hónapok teltek el. A férfi néha a fényképét nézegette rajongó, borús tekintettel. A kicsi fémállat
izgatottan figyelt, hátha hall valamit a lányról.
Egy májusi estén jött el ismét. Látszatra ragyogott, de a férfi szemében látott szomorú félelem az ő szemébe
költözött át. Sírva kapaszkodott a férfiba. A férfi ekkorra már tudta, hogy a lányt akarja minden körülmény ellenére. Tudta, hogy elveszítheti, ha nem mutatja ki és nem vallja meg az érzéseit, ezért minden simítással, minden
öleléssel, minden érintéssel tudtára adta, hogy szereti őt.
A lány mielőtt hazaindult volna, megállt a polc előtt. Észrevette az aprócska fémtevét, aki régóta figyelte
őt. Kezébe vette, megsimogatta, és visszatette a helyére. A férfi a lány arcát nézte, majd felemelte a kezét, és a
tenyerébe tette a kis fémállatot. A lány először nem értette a mozdulatot, de a férfi megsimogatta a kezét, és jelezte,
hogy a teve az övé.
Az összefonódott, egymást ölelő szerelmes ujjak között a teve még hallotta a férfi meleg hangját, amellyel
a lányra bízta őt. A lány azóta vigyáz a tevére, és rajta keresztül a szerelmükre.

HOFFMAN MATILDA
Míg a halál…
Az emlékeim összefogtak ellenem. Eleinte csak méregettek, somfordáltak körülöttem. Aztán szűk járatokban
küzdöttek szívem felé, és akkorákat rikoltottak, hogy vér ömlött szemeimből. Úgy szomjaztam a feledésre!
Ekkor jöttél te, én pedig nem mondtam ellent. Nem mertem.
Azon az éjjelen átadtam magam neked. Forrón csókoltad testemet, belém hatoltál, és én reszkettem tőled.
Reszkettem a mámortól, mert új, és mert tilos. Magamhoz öleltem meleged, de ahogy beköszöntött a másnap, te
eltűntél.
Gondolatod beköltözött a fejembe, a szívem fulladozott, ha nem voltál velem. Talán a sors tehet róla, vagy az isten
rendelkezett így, de a bárban ismét megpillantottalak. Nem ellenkeztem, mikor ott álltál előttem újra. Rájöttem,
szükségem van rád, ahogy az örömök kellenek, hogy éltessenek. El sem engedtelek többé. Éjszakákon
találkoztunk, a Duna partján, a nyárfák alatt, hol te voltál számomra a mentsvár. Te voltál az önfeledés.
Magadévá tettél, és én a tiéd maradtam.
Nem bántam, hogy szeretlek. Egyáltalán nem. Még akkor sem, amikor a barátnőim otthagytak. Bogi egy szót sem
szólt. Hanga olyanokat mondott, hogy lejövök az életről, hogy túl sokat adok fel érted, és hogy már nem az vagyok,
aki régen. Tévedett. Anya is, mikor elküldött.
Zokogott, ordibált, és esedezett, hogy mondjak le rólad. Nem tettem. Hogy is tehettem volna? Veled bűvölet volt
minden éjjel, rád mindig számíthattam. Anyára nem.
„MIÉRT NEM VOLTÁL OTT VELEM, ANYA? SZÜKSÉGEM LETT VOLNA RÁD, SZÜKSÉGEM LETT
VOLNA EGY ANYÁRA”
Elmentem. Vissza se néztem.
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Ketten maradtunk. Te és én, egymásra utalva. Csak azt nem értem, mi van veled. Elmaradozol az éjszakákról,
mikor pedig velem vagy, semmi sem ugyanaz. Nem veszed el emlékeim, hogy megfeledkezzem Bogiról és
Hangáról, anyáról.
Apáról.
Már csak megszokásból vagyok veled. Mert nincs más.
Mert már úgyis mindegy.

MONORI VIVIEN

Utolsó vallomás
Hiányzik mikor még enyém voltál,
mikor haragudtál, és csak alig szóltál.
A pillantásod, mikor megláttam benne,
hogy nem vagy te rossz, csak el vagy veszve.
Hiányzik mikor a semmin nevettünk,
mert boldogok voltunk, és csak szerettünk.
Az egész! Mindened hiányzik nekem,
rossz, hogy nem gondolsz bele mi is volt velem.
Hisz én olyan szerelmes voltam..
még akkor is, ha erről nem szóltam.
Nem merem elképzelni mi lesz velem,
hogy már hónapok óta…és már sose leszel nekem.
Sírni nem tudok, valamiért csak veled tudtam,
de annyira hiányzol, még most is te vagy az álmomban.
De ez csak egy álom, hogy velem leszel,
talán még most is bánom, de már nem létezel.
És már másé a szíved, ilyen gyorsan,
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fel se fogom, házadra könnyeim szórtam.
De ő soha nem lesz jobb nálam,
hisz varrattam a jobb vállam.
Emlékszel? Olyan büszke voltam,
de fájdalmamban semmit se szóltam.
Nem teszek semmit, csak mond el neki,
hogy boldog voltam, míg ő ezt nem teszi.
Nem boldog veled, csak kihasznál téged,
nem rosszat akarok, de amúgy sem érted.
Elfogadom, hogy elfelejtettél, de nevem még mindig kezeden hever,
nem tudom mért, vagy mégis.. lehet csak kever.
De hidd el, a sok bántás ellenére, érzésem még nem mulandó,
hogy írjak neked..? Nem! Ez volt az utolsó.

Őrülten szerelmes vagyok beléd
Mért nem láthatlak és érezhetem csókod?
Mért nem súgsz fülembe mindennap egy bókot?
Mért nem érezhetem tested melegét?
Mért nem érezhetem minden egyes elemét?
Mért nem mondhatom el, mit érzek irántad?
Mért nem mondhatom el az egész világnak?
Kikiáltanám, felírnám az égre,
hogy mennyire megfogott szemednek a fénye.
Mindenkinek elmondanám, de főként neked,
hogy érezném csókod, mely forró és meleg.
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Elmondanám, hogy ki is vagy nekem,
hogy a szerelmet csak melletted lelem.
Elmondanám, hogy nem tudok Nélküled élni,
hogy mennyire szeretlek és ettől nem kell félni.
Ha tudnád mennyire imádlak,
és örökké csak téged kívánlak.
Ha tudnád mit érzek már az első perctől fogva,
tudod, mikor a hajam hátul be volt fonva.
De hiába tenném, hisz reménytelen,
hogy szeretni fogsz.. az esélytelen.
De legalább Egy esélyem lenne,
akkor talán nap, mint nap az ideg nem enne.
Annyira rossz, hogy nem vagy velem,
Nélküled a szívem egy üres terem.
Nem vagyok elérhetetlen számodra,
de ez nem lehet a károdra.
Bármit megtennék érted,
mert Nélküled nincs értelme a létnek.
Meg tudod majd mindezt, nagyon remélem,
hogy látod majd -e kicsiny „regényem”.
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SZABÓ ILONA VALÉRIA

Gyöngyös tojás

Vica óvatosan forgatta a gyöngyhálóba bújtatott selymes-fehér fényű tojást. Úgy nézegette, ahogy az értékes festményeket szokták a kiállításon. Gyönyörködve és elgondolkodva. Ujjai gyöngéden végigsiklottak az ovális formához engedelmesen simuló apró, fehér gyöngyök rácsozatán. Nemes volt és egyszerű. Csipkével és gyönggyel
díszített menyasszonyi pártára emlékeztette. A fehérségből csak a középen körbefutó tűzpiros gyöngyök ragyogtak
ki. Szederszemekként tömörültek a gyöngyös rombusz-fészkekben. Drágakövek foglalatban. Mintha nem is maga
készítette volna, olyan távolinak tűnt most az aprólékos munka, a fűzés, csomózás, a számolások és tévesztések,
majd az azt követő bosszankodások és újra fűzések. Csak a tenyerében tartott dísztárgy volt valóság.
A négy gyöngyös tojás közül ez volt számára a legkedvesebb. Annak szánta, akit a legjobban várt ezen a húsvéton.
Vince addig még nem járt náluk, de a lány szinte bizonyossággal érezte, hogy ez lesz az a húsvét hétfő, amikor el
fog jönni. El kell jönnie! Talán megérzi, hogy várja! Mutatni fogja, hogy várja! Időről időre kinézett az utcára.
Remélte, hogy éppen akkor jár majd arra, és meglátja őt a kapuban. Ezt biztatásnak szánta.
Locsolók jöttek, locsolók mentek, másokhoz és hozzájuk is, de ő nem volt közöttük. A hétfő délelőtt pedig egyre
telt. Rosszkedvűen ment be a házba. Az anyja éppen a sonkás tálcát vitte ki a nappaliból, mint aki a vendéglátást
ezzel befejezettnek tekinti.
−
Mit szaladgálsz annyit a kapuhoz? – kérdezte rosszallóan. – Már mindenki volt, aki jönni szokott.
−
Azért még jöhet valaki! – ellenkezett kelletlenül az anyjával.
−
Ugyan már! Fél tizenegy van. Nem jön már ilyenkor senki! Vagy talán vársz valakit? – pillantott futólag a
lányra.
−
Dehogy! – tiltakozott azonnal Vica, hogy anyja gyanakvását eloszlassa. – Az osztályból viszont még akkor
is jöhetnek! – makacskodott tovább, gondosan eltitkolva, hogy akire még számít, az eggyel feljebb jár nála.
Nem, az anyja semmit sem sejtett abból, hogy kire vár olyan kitartóan. Valószínűleg nem is ismerte a fiút, de Vica
ebben nem volt biztos. Ha Vincét nem is, a családját minden bizonnyal, hiszen a faluban számon tartották egymást
az emberek. A saját érzéseiről viszont senki sem tudott, legalábbis nagyon remélte. Még az is elképzelhető, hogy
a fiú sem. Vagy mégis? De hát mit is érzett iránta? Még magának sem tudta megfogalmazni.
Évekkel azelőtt alsóban kezdett el érdeklődni Vince iránt. Kíváncsian hallgatta szünetekben a kalandjairól izgatottan elsuttogott történeteket, mert a fiú olyan felnőttes dolgokat próbált ki, amelyeket az ő korukban még nem
volt szokás. Megdöbbenve figyelte, ahogy hirtelen fellobbanó haragját ellenállhatatlanul zúdítja társaira az udvaron, ha játék közben sérelem éri, vagy a tanárnőre, aki már kezdené az óráját, de tehetetlenül kell eltűrnie, hogy
Vince még visszaszerezze a szünetben a tanári asztal alá gurult üveggolyóját. Éppen arra a tanárnőre, aki egy ideje
külön feladatokkal próbálta mederbe terelni a fiú nyers erejét, és bevonni őt az iskola közösségi életébe.
Nem volt könnyű vállalkozás, de egy év elteltével a tanárnő kitartó munkája kezdte meghozni eredményét. Vince
aktívan szerepelt az iskolai rendezvényeken, besegített az könyvtárban, bekapcsolódott a diáktanács munkájába,
ő szervezte havonta egyszer a klubnapot, biztosította hozzá a zenét, a lányok pedig egymás közt versengtek, hogy
ki táncoljon vele. Bár kisportolt testű, kiváló ritmusérzékű táncos volt, vonzereje nem annyira a külső megjelenésében rejlett. Haja, szemöldöke, szeme fekete volt, ajkai húsosak, érzelmes indulatokról árulkodtak. Inkább valami belőle áradó ősi energia és erő tette egyéniségét vonzóvá és ellenállhatatlanná rajongói számára. Azokból
pedig bőven akadt, mert népszerűsége egyre nőtt, különösen a lányok körében.
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Egyedül Vica tartotta távol magát a versengéstől. Bár ő sem tudta teljesen kivonni magát a fiú egyéniségének
bűvköréből, valami mégis távolságtartásra késztette. Nem tudta elfelejteni a nyers, fékezhetetlen erőt, ami a korábbi években Vincéből előtört, és úgy érezte, a múlt sötét árnyai még mindig benne lappanganak, álcázva rejtőzködnek, és csak a megfelelő alkalomra várnak, hogy a felszínre törve pusztítsanak. Ez óvatosságra intette.
Egyszer, amikor kezük véletlenül összeért a könyvtárban, ijedten húzta vissza a sajátját. Mintha parázshoz nyúlt
volna, úgy perzselte a másik keze. A fiú áthatón és kérdőn nézte. Pillantásával gúzsba kötötte a lányt, nem engedve
a szorításból. Vica beleremegett. Néhány másodpercig úgy érezte, engedi, hogy beleszédüljön egy spirálisan lefelé
gyűrűző mélységbe, mint egy kútba, amely addig ismeretlen, izgalmas tapasztalásokkal csalogatta. Az átláthatatlan érzések kavalkádja azonban hirtelen visszarettentette, és dacosan megvetette lábát a képzeletbeli kút peremén.
Próbált kiszakadni a fiú delejes pillantásának vonzásából és belekapaszkodni a megszokott, biztonságot nyújtó
talaj védelmébe.
−
Olyan forró a kezed! – suttogta magyarázatképpen, tekintetét elfordítva Vince arcáról.
−
Az enyém mindig ilyen – felelte a fiú, és tenyerét szorosan a lány kézfejére borította.
Vica még most is beleborzongott a hőségbe, amit érzett, ha visszagondolt rá. Felkavarták az érzései, amelyeket
nem oszthatott meg mással. Nyugtalanul az órára pillantott. Ez is új volt számára, a türelmetlen, mohó vágyakozás,
hogy újra találkozzon vele. Talán mégis eljön!
A bejárati ajtó csapódását hallotta, az anyja most jött be a kertből. A konyhába menet odaszólt Vicának.
−
Segíts teríteni, ebédelünk! Szólj fel apádnak is, a dolgozószobában van.
−
Nem jött azóta senki? – kérdezte a lány, mert a locsolókat az anyja szokta beengedni.
−
Csak egy fiú volt, de elküldtem. Mondtam neki, hogy itt nem kell locsolni! – emelte fel a hangját indulatosan az anyja.
−
Ki volt az? – kérdezte Vica elsápadva.
−
Mit tudom én? Szépen fel volt öltözve, sötét nadrágot, fehér inget viselt, de olyan sötétképű volt.
−
Hogy tehette ezt anyu?! – kiáltott fel döbbenten a lány. – Az iskolatársam volt, a diáktanácsban is együtt
vagyunk! Ráadásul tudja, hogy másokat is beengedtünk locsolni!
−
Nem érdekel! Hozzánk ilyenek ne jöjjenek! – csattant fel az anyja. Majd váratlanul így folytatta: – Ismerem
én ennek a családját! A nagyobbik fiútestvére alkoholista, hogy a nagyanyja származását már ne is említsem! Nem
engedem, hogy ilyenekkel barátkozzál! – azzal mérgesen becsapta maga mögött az ajtót, és kiviharzott a konyhába.
A húsvét utáni első tanítási napon az iskolások az udvaron gyülekeztek. Szépen sütött a nap, de az elvonuló eső
itt-ott tócsákat hagyott maga után. A lányok izgatottan tárgyalták, kinek hány locsolója volt, de Vica csak félfüllel
hallgatta őket. Egyik kezét a zsebében tartotta, a gyöngyös tojáson. Ahogy megszólalt a csengő, a tanulók a bejárat
felé tódultak. Vica észrevétlenül Vince mellé lépett.
−
Ezt neked készítettem. Kérlek, ne haragudj! – mondta, miközben bizonytalanul felé nyújtotta a gyöngyös
tojást.
−
Tőled nekem semmi sem kell! – fordult felé a fiú fojtott indulattal. Hevesen ellökte magától a felé nyújtott
ajándékot, amely a hirtelen mozdulattól a földre repült. Arcát vörösre gyújtotta a harag, de valójában nem is a
lányt látta maga előtt, hanem saját magát, amint lángoló arccal és megalázottan fordít hátat a kapunak, amely
emlékezetében előtte már örökre zárva marad.
Az udvar elcsendesedett. A hajnali zápor után felszáradóban lévő tócsák égszínkéken tükrözték vissza az égboltot.
A langyos szél időnként jókedvűen átfésülte őket. Az egyikben széttört tojáshéj darabokra bukkant, azokat lebegtette játékosan. Közöttük a vízben apró, fehér gyöngyszemek csillantak meg a pajkos, tavaszi napfényben.
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LENDVAI ZALÁN

Őszi szonett

Megyek korán, ha kell, késnék, hogy nézzem,
gyönyörködnék ásító percében
a létnek, mely elmúlik úgy szerényen,
de még nem, és amíg megy, remeg lényem.

Te, ó, te égi nője szívemnek, menj,
de ott ülsz láb lógva vállamon, s vizslatsz,
viszont most már bizton, semmit sem tudhatsz,
csak hinnéd, hogy mi kettőnknek lesz még menny.

Illatod pillangói szállnak lágyan
felém egy pillantásért cserébe,
mely úgy jön most, mint az őszi fuvallat.

Mégis maláriaként kínoz vágyam:
hogy még egyszer ajkaid halk zenéje
jósolja csókod, mint egy szent sugallat.
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Mire is vágyom én?

Mire is vágyom én?
Arra, hogy szomorú napjaimon,
Legyen valaki aki megölel,
S azt mondja minden rendben lesz.

Valakire aki ott van mellettem,
Jóban s rosszban is,
Aki elfogadja dilis viselkedésem,
S úgy szeret ahogy vagyok.

Valakire aki nem hülyít,
S nem akar átverni,
Aki őszinte velem mindig,
S meg bízik bennem.

Valakire aki megmondja az igazat,
Még ha azzal meg is bánt.
Aki nem hagy el ha bajban vagyok,
Hanem mellettem marad és segít nekem.
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SÜTŐ ILONA

Ki is ő?

Mire is vágyom én?

Ki is ő? Talán életem szerelme,
Hisz mindennap elrabolja szívemet,
S szebbé teszi napjaim.
Ő az ki fény hozott életem,
S akivel elképzeltem jövőmet.
Ő az ki lehozná nekem a csillagokat,
Ha erre megkérném őt.
Ő az ki mellett fel szeretnék kelni mindennap.
Ő az kivel elképzelem jövőmet,
S családot alapítanék vele.
Ő az ki életembe jelenleg,
S jövőmben szerepel.
Ő az kiért mindennap aggódom,
Nehogy baja essen.
Ő az én álmaim pasija,
Akit megálmodtam magamnak.
Ő az kivel mindennap nevetek,
S ő az ki kell nekem.

Mire is vágyom én?
Arra, hogy szomorú napjaimon,
Legyen valaki aki megölel,
S azt mondja minden rendben lesz.
Valakire aki ott van mellettem,
Jóban s rosszban is,
Aki elfogadja dilis viselkedésem,
S úgy szeret ahogy vagyok.
Valakire aki nem hülyít,
S nem akar átverni,
Aki őszinte velem mindig,
S meg bízik bennem.
Valakire aki megmondja az igazat,
Még ha azzal meg is bánt.
Aki nem hagy el ha bajban vagyok,
Hanem mellettem marad és segít nekem.
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AUGUSZTUSY KRISTÓF

Közöttünk
Istenemre mondom,
van valami azokban a fránya térmolekulákban.
Mert amikor úgy áll, hogy mi egymás mellett állunk,
ők parancsolatlanul is izegnek-mozognak,
birizgálva nyughatatlanul szőrszálaim a kezemen.
Majd egyszerre hallani kezdem, ahogy a
rejtett dimenziókban összecsapnak az
Alfa-sárkányok és az Omega-démonkatonák,
ahogy a közöttünk lévő alig méter résben
újjá tudna születni Jézus és
gyógyítható lenne a rák.
Olyan ez a lég közöttünk, hogy még a
Bermuda-háromszög is édestestvérként
kurjantana rá, és le merem fogadni,
hogy a világbékét hirdető Szerelem-paktumot is
itt írják majd alá. Az Olümposzon majd
innen lesz mintázva a csempe,
és az utolsó emberi szót is majd itt suttogják el,
elcsendesedve.

Csoda a sorok mögött
Üresen lüktetett, tátogott monoton zümmögéssel
A megnyitott dokumentum, mint egy nagy,
Villódzó fehér zászló, roncsolták szemeim
A képernyő sugarai, a légtér billentyűzet
És agytekervények kattogásától állt mentesen.
Az ablakpárkányon egy kósza szénaboglyát
Penderített táncra a szél – képzeletemnek ennyire futotta.
Egy pohár teával és gyümölccsel sétáltál be
Ekkor a szobába. Elvetődött pillantásom,
Mintha csak a legfigyelemfelhívóbb reklám
Kúszott volna fel látóterem sarkában,
Fejem hátra fordítva láttam meg mosolyod.
Lélekállapot-helyzetjelentést (nyakatekert pózok
Nyakatekert szavakat szülnek) cseréltek szemeink Üde boldogságodról adott életjelet megfáradt,
Megkínzott szemeimnek pillantásod.
Nem bírtál magaddal. Letepertél.
Pedig csak mosolyogtál.
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Egy szempillantás alatt szökött huncutság
Szemedből a szemembe, és máris megtelt
Az egész szoba jelenléteddel.
A székem mögé álltál, rátetted nyugtató kezed
Vállamra, és kifordítva furfangosan a fizika eddig
Örök-igaznak hitt törvényeit, kezed súlyát rám helyezve
Szabadítottál meg minden nehézségemtől.
Írhatok akármit is. A csoda a sorok mögött van.
Mögöttem, mikor itt állsz, vigyázol rám,
És hang nélkül súgod rejtelmesen fülembe:
Az ég világon minden rendben van.
Kimentél. Ezt írtam azóta. Nem váltja meg a világot.
Nem hősök regéje, legendája ez, és emberiséget megváltó
Forradalmi eszméktől se fűtött e dal (inkább szöveghalmaz).
De nem is baj, megírják majd ezeket mások,
Kik nem részesülnek a kiváltságban,
Hogy gondterhelt perceikben
Te jelensz meg mögöttük gyümölccsel, teával.
Hiába írok verset:
Nekem már nincs mit megváltanom,
Te már megváltottál nekem mindent.

Nem most akarlak elveszíteni
Nem most akarlak elveszíteni.
Most, mikor még üde fiatalság hömpölyög
Ereinken át, és mint a tűző nap felé a forgók,
Fordítanám ajkadra, csókodra számat.
Testünk a szélben lengő dúsult búzakalászok.
Nincs itt az idő: felkelő nap a szerelem.
Nem most akarlak elveszíteni.
Majd, mikor már a szúrós, nyári nap helyett
Inzulin tűz, csorog be elgyöngült vézna
Szervezetünkbe, és elsorvadva feledjük a valóságot.
Korhadt őszi fatestünk jobban fáj már,
(Ha lehetséges) mint valaha a lelkünk tudott.
Nem most akarlak elveszíteni.
Most, mikor még ifjúságra rügyeznek a fák,
Enyhén int a tavasz, önti felénk buján
A szirmoknak örvényét, legyen mi közé
Ölelkezve huncuttal bebújnunk.
Nincs itt az idő: bearanyoz minket a tavasz.
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Nem most akarlak elveszíteni.
Majd, mikor már ősz fejjel hajolunk meg
A fekete havas hegyekből lejött Árnynak,
hogy beköszönt a halál - már várnak ránk
Az ismeretlen parton. De boldogok vagyunk,
Már nem ér minket bánat, hiszen idő van:
Csók volt már elég; most már le kell sújtani
Fejünk fölött a sírfedél kőalabárdot,
És búcsút legyintve hagyni itt a világot,
Tudva: leéltem már veled annak összes
Megadatott, gyöngyöző arany percét.

LENGYEL-BÁNYAI RENÁTA
Csak a szépre akarok nézni
Csak a szépre akarok nézni,
a csodára,
Nem az ágakon átszűrődő
homályra,
csak a földből kibújó virágra.
A harmatcseppre a levélen,
amit a hajnal szül meg éppen.
A szépre akarok nézni,
a csodára,
gyermekem szemében,
a varázsra:
A mosoly tisztaságától megriad,
és elillan az ártó gondolat.
A szépre akarok nézni,
a csodára,
dombra, szőlőre, tanyára,
a régi ember keze nyomára.
Csak a szépre akarok nézni,
a csodára,
a szeretetre, a családra…….
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Apeva
Szív
dobban,
gyermekem,
szeretetem
örök s végtelen.

A csoda
Rég le kellett volna írnom,
de nem volt hozzá meg a húrom,
hogy az élet tengerébe csöppent kicsi lelkek
hozták meg nekem azt, ami indította ezt a verset:
a csodát.
Apró, bársony kezük puhasága,
mosolygó szemük csillogása…
A csodák ti vagytok nekem!
Ők mutatták meg az élet egyetlen útját,
mely hiába tagadjuk, csak egy lehet,
és nem lehet más,
csak a szeretet.
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ADY ENDRE

Ha szeretlek...

Ha szeretlek, akkor hazugság,
Amit igaznak hittem én.
Hazugság a sírás, a bánat
S az összetörtnek hitt remény.
Hazugság akkor minden, minden,
Egy átálmodott kárhozat,
Amely még szebbé fogja tenni
Az eljövendő álmokat.
Ha szeretlek, akkor vergődve
A halált nem hívom soha,
Eltűröm még a szenvedést is,
Nem lesz az élet Golgota.
Mikor álmomból fölébredtem,
A percet meg nem átkozom A lelkedhez kapcsolom lelkem
S mint régen, ismét álmodom.
Ha szeretlek... Ne adja Isten,
Hogy hazug legyen ez a hit!...
De mért?... Legyen hitvány hazugság,
Elég, hogy engem boldogít.
Ha úgy érzem, hogy most szeretlek,
Haljak meg most, ez üdv alatt Többet ér egy hosszú életnél
Egy álmot nyujtó pillanat!...
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MOLNÁR SÁRA
A jó pasi
Vera már órák óta kifelé bámul a vonatból, a hűvös, őszi, zúzmarás alkonyatba. Nézi, ahogy összeolvad a végtelen,
színtelen mező és a savószínű ég. Illetve dehogy nézi, nincs is jelen. Csak felfogja a tompa színeket, a formákat,
a mozgásokat a köd mögött. Fut a táj visszafelé. Legszívesebben ő is arra robogna, amerre a sárga, megtépázott
fák, vissza a szülővárosába. Ezer szállal kötődik oda, a családja, a gyerekkora, a barátai, egész addigi élete. És
Laci, az első nagy szerelme. Laci miatt megy el.
Az önsajnálat forró könnyeket csal a szemébe, végig csorognak az arcán, lecsöpögnek a nyitott könyvre, az ölében.
Elmosódnak a villanypóznák odakint, még sűrűbb ködben látszik a világ. Magányosnak és szerencsétlennek érzi
magát. Ő akart Heidelbergbe menni egyetemre, most meg itt szipog. Pedig mindenki marasztalta. Senki nem
értette, miért éppen most megy el, egy nappal a nővére esküvője előtt. Azt mondta, kezdődik az egyetem, azért.
Nem mondhatta, hogy Laci miatt.
Milyen jó lenne visszatekerni az időt oda, amikor még minden jó volt. És aztán nagyon vigyázni, hogy ne romoljon
el megint. Bár nem tudja most sem, mit csinált rosszul. Volt szerelem, nincs szerelem. Akármennyire is erőlteti
az agyát, nem látja, hol hibázott.
Tizenhat volt, amikor találkoztak, Laci meg húsz, és a diszkóban szólította le. Vera akkor volt először diszkóban
a barátnőivel. A nővérétől kért kölcsön cuccokat, mert a saját szekrényében nem talált semmi menőt. Szűk,
rongyos farmert kapott, amiből kilógott a térde, meg a feneke, és fekete, átlátszó topot, gyöngyökkel,
csillámporral. – Ez klasszul néz ki a diszkófényben – magyarázta Réka.
Őrület ez a diszkó, gondolta Vera, itt sem beszélgetni, sem látni, sem levegőt venni nem lehet. Pokoli zaj volt,
irtózatos hangerővel ment ugyanaz a zene a végtelenségig. Az O-Zone énekelte fátyolos hangon: Ma-ia hii, maia huu, ma-ia hoo... A cigifüst csípte a szemét, és vastag ködként telepedett a rángatózó embermasszára. Nyári
este volt, fülledt meleg, bent semmi levegő. Elindult kifele, és Laci akkor szólította le. Vera el volt bűvölve a
kisportolt, jóképű sráctól. Nem is értette, miért éppen őt szemelte ki a barátnői közül. Önbizalma mondjuk, soha
nem volt túl sok.
Laci az elején azt mondta, még korai lenne bármiről is beszélni, tartsák titokban a kapcsolatukat, az úgy sokkal
szebb és izgalmasabb. Vera pedig mindent úgy csinált, ahogy Laci kérte. Vakon követte, ment utána, mint egy
kiskutya. Laci mindent jobban tudott nála, és ez neki természetes volt. Hisz ő az idősebb, az okosabb, ő a férfi.
Laci azt mondta, egy szexi nő nem okoskodik, hanem kedves és csinos. Csak a csúnya nők okoskodnak, mert
frusztráltak, de úgysem néz rájuk senki.
Azt is megmondta kerek perec, hogy neki mi tetszik, és mi nem, Verának nem kellett találgatnia. Minden lány
után megfordult az utcán, és azonnal ki is elemezte a látottakat. Hogy mi a jó abban a nőben: a melle, a segge, a
lába, a tenyérnyi miniszoknyája, az égőpiros tűsarkúja, a vörös rúzsa. A vörös haj a legszexibb, magyarázta.
Verának fekete haja volt, azt vörösre festeni lehetetlenség lett volna. De tudta, mit vegyen fel legközelebb. Kicsit
ugyan furcsán érezte magát a miniszoknyában, meg a tűsarkúban, mozogni meg pláne nem tudott bennük. Próbálta
úgy csinálni, hogy otthon, meg a suliban ne lássák az új szerkóját. Most már nem csak Lacit titkolta, hanem a
tűsarkút, meg a miniszoknyát is. A hátsó ajtón lopózott ki a házból, hogy ne tűnjön fel senkinek.
Laci viszont kiröhögte, mikor meglátta: - Te jó ég! Hogy nézel ki, Vera? Ez a szoknya túl rövid, nem áll jól neked!
A cipőnek meg túl magas a sarka, menni sem tudsz benne! A jó nőkön minden jól áll, érted? Csak azt veszik fel,
ami tökéletesen áll rajtuk. De te úgy nézel ki, mint egy paradicsommadár!
Vera ezt nem értette. Lacinak a szexi cuccok csak más nőkön tetszenek. Azért őt is dicsérte néha, hogy kedves,
okos, mert mindent megért, és nem hisztizik, mint a hülye picsák, ha ő más nőkkel is szóbaáll.
Talán ha beszélt volna róla, mennyire szereti, akkor nem hagyja el. Hogy minden szavát, mozdulatát őrzi a
szívében. Hogy ha csak rágondol is, hőforrások törnek elő belőle, izzik az arca, libabőrös lesz az egész teste, és
verejtékpatakok indulnak el a hátán. Végig azt gondolta, hogy Lacinak is éreznie kell azt, amit neki. Kár lenne
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beszélni róla, azzal elszáll a varázs. Hát most elszállt. Miért kell neki mégis még mindig szeretnie ezt a Lacit?
Álmodik róla gyakran. Ott áll előtte, és ránevet. A frizurája tökéletes. Nyújtja a kezét, hogy megfogja az övét, a
karján kidagadnak az izmok. Érzi a fanyar parfümjének a szagát. Aztán felébred, és valami kibírhatatlan fájdalom
és szégyen szorítja a gyomrát, meg a torkát. Ha kiugrana a vonatból, nem kellene többet gondolkodnia.
Laci szó nélkül lépett le. Nem vigasztalta meg, a szokásos nagypapás stílusában, hogy jó lány vagy te, Vera,
biztosan kerül neked majd valami rendes fickó. Bár ki is kaparta volna a szemét, ha ilyeneket mond. Hát nem
mondott semmit.
A családjából csak Rékának mesélt Laciról. Neki könnyebb volt elmondani, mint a szüleiknek, hogy van egy
komoly barátja. Rékát érdekelte az dolog, és meg akarta ismerni. Nem sokkal később aztán az egyetemi bárban
futottak össze mindhárman, véletlenül. Laci bejött érte, és Réka is éppen ott volt. Laci azonnal felvette a szokásos
csajozós nézését, és úgy mustrálta Rékát, mint egy eladó lovat. Vera ösztönösen igazat adott neki, mert Réka
sokkal jobb nő volt, mint ő. A nővére, Vera legnagyobb elképedésére, azonnal vette a lapot, és onnantól Vera
megszűnt létezni a számukra. Nyüzsgés volt a bárban, és ricsaj, kávé, meg szendvicsszag. Vera megsemmisülve
ült a székén, és egyre távolabb került tőlük. Eltompult érzékekkel bámulta a nővérét, meg Lacit. Már nem hallotta
őket, csak a szemükben látta a kacér ragyogást, ahogy igézik egymást. Olyan, mint egy szerelmes film, gondolta,
ahogy közelednek egymáshoz, összeér a kezük, a testük, az arcuk, és a nézők már az első csókot várják.
Felállhatna, és el is mehetne, nem tűnne fel nekik, gondolja Vera, majd tényleg feláll, kimegy. A kertben ül le egy
padon. Hűvös szél fúj, füstszagot hoz, és akkor magához tér. Réka és Laci, mit csinálnak ezek ott bent?
Visszarohan, de már nincsenek ott. Egész délután keresi őket, az egyetemen, a kertben, az utcán, náluk otthon,
Lacinál. Hívogatja mindkettőt, de ki vannak kapcsolva. Keserű a szája, mardossa a tehetetlen düh, ami szép lassan
depresszióba fordul. Réka elvette tőle Lacit. Réka mindig mindent elvett tőle, mióta az eszét tudja. Ami kellett
neki, azt egyszerűen megszerezte. Ő volt a szebb, a gyorsabb, az ügyesebb. Vera alacsony volt és kerek, Réka
magas és vékony. Az apja kedvence. Meg a nagymamáé. A Vera dolgaival mindig is úgy bánt, mintha az övéi
lennének. A nagymama azt mondta Verának, nem szabad irigynek lenni, féltékenynek, önzőnek, mert az bűn.
Csakhogy a nagymama mindig Rékának adott igazat, ha ők ketten veszekedtek.
- Olyan, mint az apja – mondogatta büszkén a nagymama. - A kicsi meg olyan, mint az anyja, lassú és lomha. Elég
lett volna, ha csak Réka születik meg, akkor nem veszekednének annyit.
Az apja nem tiltakozott. Azt mondta, igaza van az anyjának, Réka valóban az ő családjára ütött, ez tény. Vera a
konyhaablak alatt guggolt a kertben, málnát evett. Büdösbogár járhatott rajta. Most is a szájában van az a fanyar
íz. És hogy valósággal megsemmisült akkor. Igaza van a nagyinak, jobb lett volna, ha meg sem születik.
Aznap este ugyanígy érezte magát, mikor Réka jó későn hazaért.
Na mi van? – rontott neki Vera.
Ó, semmi. Moziban voltam – legyintett Réka, és szórakozottan átnézett rajta. Próbált ugyanolyan lenni,
mint máskor, de Vera látta, hogy teljesen el van varázsolva.
Lacit meg nem tudta elérni többet. Ki volt kapcsolva a telefonja. Réka viszont a szőke haját hamarosan vörösre
festette, és elkezdett miniszoknyában, meg piros tűsarkúban járni. Valósággal kivirágzott, élvezte, hogy
megfordulnak utána az utcán.
Aztán egyik hétvégén hazahozta Lacit, bemutatni a szüleinek. Laci megváltozott, Vera azonnal látta. Valahogy
szerényebb lett, és el volt varázsolva Rékától. Verának zavartan köszönt, aztán kikerülte. A szülők jól fogadták
őket. Vera látta az apján, hogy bejön neki a Laci dumája, és büszkén legelteti a párocskán a szemét, ahogy a
kanapén nyalják-falják egymást. Vera ezt nem bírta nézni. El kellett mennie otthonról. Az előszobában futottak
össze Rékával.
Van képed idehozni? Te szemét csaló! – mondta neki, ahogy régen a társasozásnál szokta. - Lenyúltad a barátomat.
Réka átszellemült arccal válaszolt:
- Vera, te ezt nem érted. Egymásba szerettünk első látásra. Ő életem nagy szerelme, és én is az övé. Veled amúgy
is szakítani akart már.
- Tényleg? – kérdi Vera kicsit szarkasztikusan. – ezt nekem egy szóval sem mondta!
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- Nem akart megsérteni. Te meg a jelzésekből nem értetted meg.
Kint egészen besötétedett már. Bent a fülkében fülledt meleg volt, és bejött kintről az őszi mezők trágyaszaga.
Vera éppen a vajas kiflijét majszolta a gyér villanyfényben, mikor megállt valaki a fülkeajtóban:
Szia! Bejöhetek?
Hát persze! – mondta Vera.
A srác olyan magas volt, hogy valósággal belegörbült, és gyerekképű, szemüveges. Leült Verával szemben, és
elkezdte törölgetni a szemüvegét.
Ádám vagyok – mutatkozott be közben.
Vera, örülök.
Mit olvasol? – kérdi most kíváncsian.
Az Anna Kareninát.
Hú, az kemény! De ne vedd szívre, ilyesmik csak könyvekben történnek.
Ádám is Heidelbergben tanult. Elkezdett mesélni neki a városról, az egyetemről, a diákbulikról. Vera hallgatja és
nevet. Már régóta nem nevetett.
Éjfélkor érkezik meg a vonat. Ádám segít Verának leszállni a bőröndökkel.
Tulajdonképpen miért ide jöttél egyetemre? – kérdi közben.
El akartam menni otthonról.
Világot látni?
Felejteni. Elhagyott a szerelmem – bukik ki belőre hirtelen.
Elhagyott? Téged? Jó nagy hülye volt! – mondja Ádám és nevet.
És holnap elveszi a nővéremet – fejezi be Vera, ha már elkezdte.
Tényleg? Jó kis kalamajka! Még jó, hogy leléptél!
Ádám megáll a peronon, szembefordul Verával, kicsit le is hajol, hogy jól lássa az arcát, és egészen belevörösödik,
ahogy mondja:
Figyelj, én holnap sokkal jobb bulit szervezek neked. Megnézzük a várat, jó? Aztán elviszlek a kedvenc
kocsmámba, azt Heidelbergben mindenkinek ismernie kell. Persze, csak ha van kedved.
Ez a srác nem tud csajozni, döbben le Vera, és egészen megkönnyebbül. Hogy lehet valaki ilyen zavarbaejtően
spontán és természetes?
Elindulnak a kijárat felé. Kint metsző hideg van. Tiszta az ég, csillaggal tele.

F. PUSZTAI KAROLINA
A boldogság kék madara
Péter napjai egyre fájóbbak és reménytelenebbé váltak. Hónapok múlva magányosan, várta, hogy Mártával még
egyszer találkozhasson. Mindez elérhetetlennek tűnt. Semmit sem tudott arról, hogy Márta szívében lappangott e
legalább egy szikra. Péter számára az elválláskor rejtély maradt. Egyetlen ölelés, után mindennek vége lett.
Ősszel Pétert a szíve visszahúzta a keszthelyi mólóra. Mint régen figyelte a hattyúkat. A part mellett fehér ruhában
öltözött hölgy csalogatta magához a szárcsákat. Lassan a háta mögé osont. Az ismerős illat, ami körülvette a
levegőt, tévedhetetlen tényként árulkodott a hölgy kilétéről. Márta?- dobbant meg Péter szíve. Befogta a szemét.
 Akkor nyissad ki a szemed, ha újra szeretnéd látni a vitorlásokat.
 Péter, te itt! Mit keresel pont ezen a mólón?
 Nem mit, hanem kit?
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Hogyan találtál rám?
A szívem vezetett hozzád.
Miért?
Szeretlek. Hiányoztál.
Te is nekem.

Amíg végigsétáltak a régi úton sokat beszélgettek Gáborról és az elmúlt hónapokról. Péter most nem engedte
Mártának, hogy kifogásokat keressen, elszánt akarattal harcolt érte. Tavasszal Márta elhagyta Péterért a várost, és
összeházasodtak. A szerelem tüze ott égett a szívükben.
Péter félt, hogy egyszer ez a tűz, ami most Márta szívében lángol, az eljövendő nehézségek után, ami rájuk vár a
tanyán, elillanhat. Szárnya kell akár a madár. Gondolkodott, mi lenne az, ami mind kettőjük számára egy életen
át örömet jelentene. Egyik reggel látta a legkedvesebb madarát. Ott volt az elképzelésében a megoldás, csak meg
kellett várnia a lehetőséget és a kellő időt. Nem szólt semmit Mártának, de titokban minden szabadidejében a
megvalósítással töltötte.
A tanyán a hatágú fűzfától nem messze csörgedezett egy patak. Péter kialakított belőle egy kis tavat és tele szórta
tavirózsákkal. Amikor kész lett megmutatta Mártának.
A kis tó szélén a nádat enyhe szellő lengette. Péter alig akart hinni a szemének, amikor meglátta a madarát.
 Drágám most légy nagyon csendben. Nyisd ki jól a szemed. A nádszálon ringatózik egy madár.
 Ilyen madarat én még soha sem láttam.
 Szokott nálam tanyázni, aztán elrepül. Kitudja hova, majd egy idő után visszajön.
 Vándormadár?
 Nem, csak, repked ide és oda.
 Mi a neve a madárnak?
 Jégmadár.
 Egy ilyen szép madarat, hogy hasonlíthatnak a télhez és a jéghez?
 Azért, mert eleségért télen a csőrével fel tudja törni a vékony jeget. Az is hallottam a madárról, hogy ahol
megpihen, ott hagyja maga után a boldogságot.
 Ezt honnan veszed?
 Egy meséből. Egy királylány szerette volna magáénak tudni a csodás madarat. Ahhoz akart feleségül
menni, aki elhozza neki.
 Megtalálta valaki a madarat?
 Azt a madarat, amiért áhítozott a királylány, mindenki megtalálja, aki szívével lát és nem a szemével.
 Én most a szememmel is látom.
 Tudom, most itt van a szemed előtt, majd elrepül, s akkor szívedben kell, hogy tovább szárnyaljon.
 Azt mondtad, hogy ritkán jön vissza.
 A madár igen, de amit magával hoz, az nálunk marad, ha mi vigyázunk rá.
 Péter akkor ez a madár, a boldogság madara?
 Igen, a jégmadár, a boldogság kék madara.
 Ez csodás.
 Emlékszel a hattyúkra?
 Lehet az elfelejteni? Soha, ugyan úgy nem, mint Gábort.
 Soha édes szívem, soha sem felejtjük őt sem el.
 Igen, amíg itt a földön élünk.
 S utána?
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 Drágám, amit a szívünk befogad, minden ember azt viszi magával, amikor elköltözik a lelke a csillagok
közé.
 A lelkünk, az amit, a Jóisten asztalára tesszük, hogy megítéltessen?
 Úgy van. Hogy hogyan ítél meg az Úr? Az a teteinken múlik.
Márta lélegzet visszafojtva figyelte a színes tollú madarat. A jégmadár a legváratlanabb pillanatban felröppent.
Kiterített szárnya az égbolthoz hasonló színben, a hasa alatt lévő tolla, akár az őszi falevelek, amiket elsodor a
szél, barnás- vörösen pompáztak.
 Figyeld Szívem-szólalt meg Péter- pár pillanat után a kismadár vissza fog repülni.
A jégmadár a szájában egy kicsinyke hallal felrepült a
fűzfára. Pillanatok alatt eltüntette, és újabb áldozatára
lesve, egy nádszálról nézegette a patak medrét.
Péter átölelte Mártát és hosszasan figyelték a kismadarat. Ott ringott nádszálon, majd újra lecsapott a patak vízére és hallal a csőrében felröppent a fűzfára. Láthatóan
jól érezte magát. Márta a színes kismadárról le sem
akarta venni a szemét.
- Gyere, menjünk, vár bennünket a munka - intette Péter.
Mire az estharang megszólalt, a réten egymás után álltak
a petrencék. Péter befogott a szekérbe és elkezdték felrakni a szénát. A szárazfű közt lapult, a margaréta, fecskevirág, boglárka és ezernyi apró virágszirom. Illata akár
a kismadár, üzenetet hordozott.
Este fáradtan hajtották le a fejüket. Péter Márta szemét figyelte.
 Olyan a szemed, mint a kismadár tolla.
 Az jó mert, mindig emlékeztet a madárra.
 A mosolyod és szerelmed nekem a boldogság kék madara.
 Most mondtad, hogy a szemem.
 A szemedben égő tűz, az egészen más. Az a szerelem.
Péter tudta, hogy a sok munka, ami a parasztgazdaságban akad, a szakadatlan harc a természet erőivel, meg fogják
koptatni az elszántságukat. Márta egy egészen más világot választott miatta. A boldogságot és a reményt nem
válthatja fel később a csüggedés.
 Elhatároztam, hogy segíteni fogom a jégmadarat- szólalt meg Péter.
 Csak nem akarod megfogni és kalitkába zárni, hogy nálunk maradjon?
 A világért sem, erre ne is gondolj. Repüljön, oda ahova akar, csak térjen vissza hozzánk. Hozatok a tóba
halakat, s akkor nálunk terített asztal várja.
 Az jó, abba belegyezek.
Tavasszal a tó megtelt élettel, a tündérrózsa levelén napoztak a békák, repdestek körülötte a pillangók és a szitakötők. A hosszú útról hazatért fecskék fáradt szárnyukkal keverték fel a víztükrét.
Húsvét hétfőn leszállt egy hattyú a tóra. Mártáék napokig hordták ki a kenyérgalacsinokat, amikor Péter megsajnálta a madarat. Elküldte.
 Menj és keresd meg a párodat!- mondta a hattyúnak.
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Márta ránézett Péterre. Nem kellett várni a válaszra, a hattyú felemelkedett a vízről, kiterítette a szárnyát és méltóságteljesen repült a Balaton felé.
A jégmadár egyre többször ringatózott a tavacskát körülvevő nádszálon. Színes tollaival, mindig magával hozta
az üzenetét.
Márta és Péter szívében egy idő után a lángoló szerelmet felváltotta az egymásért érzett szeretet. Hosszú éveken
át, együtt fogták Gabika és Péterke kezét, s amikor elérkezett az idő elengedték a családi fészekből a gyermekeiket.
Tudták, hogy visszatérnek hozzájuk, akár a boldogság kék madara.

A megszegett kenyér
A havasok lábánál korábban sötétedik, mint lent a faluban. A petróleumlámpa fent a falon alig várta, hogy fényt
árasszon a kicsinyke kis szobába. A kandallóból áradt a meleg, az égő rőzse fénye ott táncolt a fehér falon. Szinesre
festette körülölte a festményeket. Emma tétován nézett ki az ablakon.
Lassan kezdett szitálni a hó, az égboltra szürkén rátapadt hófelhő, apró parányi szikrázó csillag alakú pelyhekkel
kezdte meghinteni a tájat. Emma figyelte az ablakból.
 Megérkezett - közölte a férjével.
 Ki vagy mi?- jött az egyre gyengébb hangfoszlány az ágy felől.
 A tél - jegyezte meg Emma- ép ideje volt, már november végét írjuk. Igaz most egy kicsit váratlannak
tűnik.
 Miért?
 Tegnap még ragyogóan sütött a nap, mintha a nyár nem akarta volna átadni a helyét az ősznek, most meg
itt a tél. Reggel már láttam a cinegét, gondoltam, hogy közeleg a hideg. Ott csüngött, árván, egyedül az
etetőn. Néztem, és visszagondoltam nagyanyámra. Édesanyám minden szóra tisztán emlékezett, ami azon
a napon történt. Hányszor elmesélte, amikor meglátta, hogy szitál a hó. Lehet, hogy már elmondtam neked
kedvesem, de most megint itt látom a szemem előtt, úgy ahogy akkor gyermekkoromban. A nagyanyám
apró kicsinytermetű sovány nénike volt. Összetörte az élet. Nagyapánk, és az egyik fia, János oda lett a
háborúban. Soha nem tértek haza. Ő meg ott maradt egy kislánnyal és egy kisfiúval. A kislány volt az
édesanyám. Lent a faluban sem maradt szinte semmi. Mindent elvittek a katonák, feldúlták a pajtát, az
istállókat. Nagyanyám sírva mentette a gyermekeit. Szakadt szoknyája alá rejtett volna őket, de már nem
fértek alá. Így maradt a két karja. Ölelte és védte őket.
 Mindent vigyenek, csak a gyerekeket ne bántsák. Csak ők maradtak nekem. A nagyfiam és a férjem a
háborúban! Nem elég ez maguknak?
 No, látja, ép a frontra kell az ennivaló!- ordította az egyik katona.
 Soha sem jut oda, amit maguk ma itt összeszednek – motyogta a nagyanyám.
 Még hogy nem!- kiabált a másik katona.
 Lehet, de ebből az én véreim nem esznek, de csak vigyék, más anya is siratja a férjét, meg a fiát.
A katonák szinte kiürítették a kamrát. Alig maradt egy két befőttes üveg, pár szem krumpli. A disznót és kecskéket
is elhajtották. Még a kost sem kímélték. A baromfiudvar is elcsendesedett. Olyan némaság vette körül házat,
mintha kinyílt volna a sír szája, és a fekete mélység elnyelte volna az élőlényeket, csak az asszonyoknak meg a
gyerekeknek volt irgalom. Amikor a lovak patájának halkulása jelezte, hogy messzire járnak a katonák, nagyanyám felültette az ágyra a reszkető gyerekeket.
 Jól van, majd megleszünk valahogy. A Jóisten adni fog, és vigyáz ránk, hogy éhen ne haljunk!- biztatta az
édesanyámékat. Imádkozzatok!
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Az este még egy kicsit hátrébb volt. Nagyanyám ma korábban fektette le édesanyámékat. Együtt imádkoztak,
majd álomra hajtották a fejüket. Nagyanyámnak akkor egy különös álma volt, amit soha nem felejtett el.
Álmában fogta és elindult a fenyvesekhez. Ott biztosan találni fog gombát, talán még a csipkebogyón is virít
valami. Össze kell gyűjteni mindent, ami csak a katonák nem taroltak le. Nem vitt magával semmit, csak köténye
volt felkötve. Két apró zsebét is örül, ha megrakhatja. A fenyves néma volt. Még a szellő sem járt. Mintha az ősz
is megbújt volna az égbolt titokzatos szögletében. S nagyanyám ment, egyre beljebb az erdőbe. Megreccsent lába
alatt egy- egy gally. Előtte repült egy vadgalamb. Felnézett rá, követni kezdte. Egy tisztáson találta magát, előtte
állt egy hatalmas asszony. Olyan magas volt, mint egy óriás. Az asszony kezében egy egész kenyér, jobb kezében
meg egy kés. Nagyanyám szerint meg akarta szegni a kenyeret. A kenyér alján bevésődve ott volt egy kereszt. Az
Úr már megáldotta, s az asszony már megkezdheti, hogy kapjanak belőle az éhezők. Nagyanyám megkövülve állt,
és figyelte a kőbálvánnyá merevedett asszonyt. Mikor mozdul meg a karja? Egyre több és több rongyos ruhás
gyermek szalad az asszony felé. Éhes remegő kezüket nyújtották oda. Mind enni kért. S a kőbálvány még mindig
nem szegte meg a kenyeret. Egy sánta, mankójára támaszkodó katona jött feléjük. Az asszony egyetlen pillanat
alatt belevájta a kenyérbe a kését. A morzsák lassan potyogtak a földre. Az első szelet kenyeret a katonának adta,
aztán osztogatta sok éhes száj között. Nagyanyám, nem mert megmozdulni, még a lélegzetét is visszafogta. Tudta,
hogy a kenyeret az ő gyermekei is várják. Úgy látta, hogy itt ez a sok apróság, még az övéinél is éhesebb. Megfordult, s elindult a hazafelé. Neki még valami maradt a kamrájában. Pár lépés után érezte, hogy megfogja valaki
a vállát. A katona volt, görnyedten reszketve adta oda nagyanyámnak a fél kenyerét.
 Ezt vigye el a testvéreimnek!
Majd összeesett és mozdulatlan ott maradt a főben. Nagyanyám a katonát sírva próbálta lábra állítani. Nem
sikerült. Reszketve kezében a szelet kenyérrel állt mozdulatlan.
A zokogása olyan erővel tört belőle elő, hogy édesanyámék meg próbálták felébreszteni.
 Ébredjen! Édesanyánk, már régen elmentek a katonák!
Rázták, ahogy csak bírták, mire magához tért. Kinyitotta a szemét. Az arcáról és az egész testéről folyt a veríték.
Megpróbált lábra állni. Szédült. Az asztalra szegezte a tekintetét. Üres volt. Csak két remegő gyermekét látta.
Tisztulni kezdett a feje. Magához ölelte őket és könnyeivel küszködve kimondta, a kimondhatatlant.
 Azt álmodtam, hogy János meghalt. Még szerencse, hogy mindez csak álom volt.
Kiment, a kamrából a kevéske kis lisztet behozta. Megszitálta. A köcsögben lévő aludttejjel cipót gyúrt. Némán,
magába roskadva készítette el az ebédet. Néha kinézett az ablakon, nem e jön feléjük a postás. Most mindennél
jobban vágyott egy levélre, amiben azt írja fia, hogy minden rendben van. A Jóisten vigyáz Jánosra. Hallani vélte
a puskák ropogását, a repülőgépek zaját. Szeme előtt ott állt délcegen katonaruhában kitüntetéssel mellén a nagyfia. Édesanyámék csendesen kuporogtak a kemencepadkán. A cica dorombolt mellettük. Egy váratlan pillanatban
megzörrent az ablak. Egy cinege nézett be. Nagyanyám megtörölte a kezét, visszaszaladt a kamrába, s markában
egy kis napraforgót szorongatott. Kinyitotta az ablakot. A cinege elröppent a szemközti mogyoróbokorra. Nagyanyám leszórta az ablakpárkányra a magokat. Becsukta az ablakot. A cinege visszarepült és enni kezdte.
 Láttátok a cinegét?- kérdezett édesanyámékra a nagymamánk.
 Igen - szinte egyszerre feleltek.
 Éhes szegény, azért kopogtatott be az ablakon. Tanuljátok meg hogy, mindig adjatok enni annak, aki kér.
Amit a legkisebbnek adtok, azt az Úr úgy vesz mintha neki adtátok volna. Mindig jusson az asztalotokról
morzsa a hangyáknak is. Nektek az Úr adta az életeteket, nekünk pedig titeket ajándékozott. Lehet, hogy
holnap az Ő asztalánál kell elszámolni a cselekedeteitekkel. Ki tudja, az Úr utjai kiszámíthatatlanok.
Édesanyámék hallgatták, a nagymama minden szava a szívükig ért. Ahogy beszélt a keze alatt ott sodródott a
kicsinyke cipó. Gömbölyödött, fénylett. Benne volt a remény, hogy ma se, meg holnap sem fognak éhezni. Igen a
lehullott morzsának is meglesz a helye. Déli hangszókor nagymamánk keresztet vetett a cipóra és megszegte. Az
első szeletnél megremegett a keze. Nem szólt semmit, csak egy halk sóhajtás hagyta el a száját.
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Kint lassan esni kezdett a hó, estére fehérré változott minden. A petróleumlámpa mélán pislogva égett. Nagymama odament, hogy megigazítsa a kanócát. Alig érte el a kicsinyke kis csavart, amikor hirtelen magától kialudt
a lámpa. Nagymama dermedten állt a sötétben. Valamit mondogatott magában. Leemelte a cilindert, gyufáért
nyúlt. A lámpa kanóca újra fellobbant. Nagymama sápadtan roskadt le az ágy szélére.
 Gyertek, imádkozzunk az elesett katonákért. Az arcán csorgott a könny.
Édesanyámék érezték, hogy valami nincs rendben. Pisszenés nélkül tértek aznap nyugovóra. Másnap egyre sűrűbben esett a hó. Édesanyámék háza felé lehajtott fejjel, lassan lépdelt a postás. Olyan volt a járása, mint aki soha
sem akarna odaérni. Nagymama meg sem várta, hogy tornácra érjen. Elé ment, s annyit mondott.
 Köszönöm, de már tudom. János. Megéreztem, megálmodtam. Az Isten nyugosztalja, az Úr adta, az Úr
elvette.
Remegő kezével felnyitotta az értesítést, keresztet vetett és imádkozni kezdett.
Gyergyák Jánost hősi halált halt..”
Pér évvel később a postás a nagymama kezébe adott egy újságot
1943. február. 13.
A Magyar Katonaújság VI. évfolyam. 7. száma.8 oldalán fekete betűkkel közli.” A hősi halált halt Gyertyák Jánost
az ellenség előtt tanúsított vitézi magatartásáért Magyar Nagy Ezüst Vitézségi Éremmel tűntették ki.”
Nagymama, maga előtt látta a fiát, amint az Úr asztalától mellére tűzve a kitüntetéssel néz le rá.
Gyermekoromban, ha közeledett a tél, szitálva esni kezdett a hó, nagymama mindig odaállt az ablakba. Figyelte,
hogy bejönnek-e a fenyvesekből a madarak. Némán szó nélkül kirakta magokat. Egy kicsinyke tálba vizet tett
mellé. Vigyázott az ég madaraira. Azt mondta velük szokott üzenni Jánosnak, a fiának, oda távolba az idegen
országba, ahova elföldelték kezében egy karéj kenyérrel. Nagyapáról soha semmi hírt sem hallottak, azt elnyelte
a háború. Nagymama egyszer vele is álmodott. Hideg lövészárokban látta. Nagyapa fázósan lehelte tenyerébe a
meleg levegőt, s csak állt, és várt mozdulatlan. A hó felette is esett. Csend volt mindenhol, mintha megfagyott
volna minden.
A kandallóban pattog a rőzse, lángja árnyéka ott táncol a falon. Egyenletesen lobban a petróleumlámpa fénye.
Emma odaült férje mellé, megfogta a kezét és beszélgetni kezdett vele. Férje lassan, alig hallható hangon válaszolt
 Látod kedvesem, most amikor kinézek az ablakon, a szemem előtt látom, hogy a fenyők délcegen sorakoznak a hegygerincen. Alattuk még csordogál a patak vize, aztán minden egyre csendesebb lesz. Elnémulnak az énekes madarak. A kövek zugában áttelelnek a fürge kis gyíkok. A föld betakarja a kihullott
magocskákat.
 Emma mond, ha én már nem leszek melletted, hogy fogsz te, a mi életünkre emlékezni? Mit fognak neked
üzenni, a lehulló levek, vagy a szitáló hó?
 Nem tudom, még nem is akarok róla tudni.
 Emma hidd el, az emlékek mindig szépek, megszépíti őket az idő.
 Igazad van, tényleg megszépíti őket az idő. Hidd el kedvesem, mégis ha kezembe veszem a kenyeret, egy
kicsit mindig megremeg a kezem.
 Miért? Hisz tudod, hogy a kenyér az életet jelenti.
 Tudom, ezért is vágok rá keresztet, hogy áldja meg az Úr, ha leesik, egy falat megcsókolom úgy, ahogy
gyermekoromban, a morzsákat meg a cinegéknek adom.
 Emma milyen jó, hogy elkerül bennünket a háború.
 Igen ez csodás. Remélem, hogy még a gyermekeink feje felett sem zúgnak repülőgépek.
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 Bízzuk a Jóistenben, imádkozunk a békéért.
Emma odalépett sublóthoz, kezébe vette az imakönyvet, alig hallhatóan elkezdett imádkozni. Lassan peregtek a
kezében a rózsafüzér szemei. Feltárult mind kettőjük előtt a titok, amit gyermekként megtanultak a szüleiktől. A
petróleumlámpa fénye bevilágította kis szobát. Kint egyre jobban esett a hó, reggelre fehér hópaplan borította be
a havasok minden zugát. A téli csend ott ült a fák és a bokrok közt.
Tavasszal újra éledt minden. Emmáék szívében ott marad az emlék. Lassan halvány fátyollal betakarta az idő,
majd egyszer csak fellebbent róla ugyan úgy, mint az elmúlt téli estén. Nem is gondolt rá, s ott táncol előtte egy
tündérvarázs, az emlékezés.

MÓZES DÓRA NIKOLETTA
Szeretet-Emlék
Zizegő színes levelek,
Szél játszik furcsa ütemet.
Halványodó árnyat nyel el a köd.
Sziluetted még feldereng,
Lelked már messze költözött.
Hűvös magány ölel,
Melengető nyári gondolat.
Visszanézek egy percre,
Miközben hallom, hallom hangodat.
Elillanó izzó álom.
Realista virradat.
Látni véllek. Nem vagy ott.
Csak én képzeltelek
Boldogan, mert e színes,
kusza világ-emlékek
Téged rejtenek.

Mosolygó kislány
Valahol pislákol egy lámpafény. A messzeségben talán épp aludni készül egy család, hol a tízemeletes ház egyik
felső emeletén az imént kihunyt a fény.
Család. Igazi család. Olyan egyszerű: Apa, Anya, gyerekek.
Ahol Apa és Anya megölelik egymást, még sok év után is. A gyerekek már erősebbek, mint az öregedő szülők,
szívük tele mosollyal, és humoruk átsegíti őket, mint egy lépcsősor a felfelé haladót egyik szintről a másikra.
Anya az ablakon kitekintve elmereng. Régen, nagyon régen, az ablakából szemlélte esténként a Göncölszekeret.
Copfos kislányként arról álmodott, hogy majd egyszer ő lesz az, aki betakargatja a kicsiket, ő lesz az, aki kivasalja
a holnapi ruhát. Igen, mert van Holnap, mindig van Holnap. Törődhet a számára fontos emberekkel, hisz ez benne
van a Nők génjeiben. A családjával. A Legszorosabb szövetségeseivel.
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Még mindig benne van, a szeretni adás, a törődni vágyás és annak reménye, hogy valaki megsimítja a haját. Aki
egy utálatos nap után a karjaiba zárja, mikor eljön az este, és érezheti, hogy „otthon vagyok”. A szerelem, mint a
szív hite, a lélek kandallója, mely erőt ad, újra és újra.
De a vágyott, erős karok nem nyílnak ölelésre, a tekintet nem kap viszonzást, a törődés a másiknak teher. Hogyan
lehet így élni?
A Göncölszekeret csodáló egykor mosolygó kislány, megsimítja őszülő haját. Siváran összegez az éj: Ma sem jött
el hozzá a szeretet. Legördül egy huncut könnycsepp az arcán, magára teríti a takarót és egyedül alszik. Majd
Holnap.
De egyszer nem lesz Holnap …

OPAUSZKI NORBERT
Összeér
A Tóth Árpádon sétáltunk ketten.
Kezünk egymás mellett, de távol.
Messze még a hajnal, egyre
Csak megy le a Nap.
Különböző fák, különböző színek,
Egyik kopasz, őszülő, a másik
virágzó pompában hajlít ívet.
E kettő felettünk összeér.
Az árnyékukból ki mondja meg,
Melyik ez, melyik amaz?
Ki a lentet vizsgálja, igazán lát.
Ki a fentet bámulja, vak.
Lábunk alatt betonrepedések,
Melyben rózsaszín virágfolyam
Csatornafeketébe torkoll.
Senki nem tudja, honnan ered.
Kezünk otthon összeér,
S ki mondja meg,
Hogy hasonlítunk-e
Körutunkhoz?
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Fent
Hallottam, hogy indulsz
Zúg, süvít, te jobban izgulsz
Tudom, hogy már te fent
Én itt várlak lent
S a nagy a kifutóra sétál
Gördül a lomha, de meg sem áll
Oldalcsápjai merevek
Gurulnak a kerekek
Hallottam, hogy indulsz
Zúg, süvít, te jobban izgulsz
Tudom, hogy már te fent
Én itt várlak lent
Emelkedik a légnyomás
S ettől jobban a vérnyomás
Feneke a port suhintja
Jön az első bicsaklás
Hallottam, hogy indulsz
Zúg, süvít, te jobban izgulsz
Tudom, hogy már te fent
Én itt várlak lent
Hol madár se jár: van
Csak képzelet már az
Mi lentről csak hallható
De tudja már a Mindenható
Hallottam, hogy indulsz
Zúg, süvít, te jobban izgulsz
Tudom, hogy már te fent
Én itt várlak lent
Itt jönne a rész, hogy látlak
De egyre, egyre csak várlak
Se hír, se hamv még
Hol lehetsz, magas ég!
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Hallottam, hogy indulsz
Zúg, süvít, te jobban izgulsz
Tudom, hogy már te fent
Én itt várlak lent
Fent ragadtál talán örökre
Én földön leszek hamvvedre
Emlékednek.
Hallottam, hogy indulsz
Zúg, süvít, te jobban izgulsz
Tudom, hogy már te fent
Én itt várlak lent

SUBICZ LILLA
Gyógyír
Életem mélypontjának hívnám,
Már majdnem elszakadt a cérnám.
De visszaadtad mosolygós arcom,
És vele együtt boldog hangom.
Mindig mosolyt csalsz az arcomra,
Más ezt csak hajszolja.
Bőröd érintésétől kiráz a hideg,
Ez felkavar emberileg.
Felnyúlsz miattam a csillagos égig,
Közben rám gondolsz végig.
Tűzbe nyúltál értem,
Úgy is, hogy már égtem.
Ha nem vagy mellettem, kikészülök,
A közeledben megszédülök.
Azt hiszed, gyógyír kell nekem,
Mert mély a lelkem sebe.
Inkább szenvedsz, ha nekem ettől jobb,
A szíved, az eszednél nagyobb.
Féltékeny vagy a pohár peremére,
Mivel nem neked szól ajkam érintése.
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Csodálom, hogy van erőd,
A lelkem kemény erőd.
De kiálltál és segítettél rajtam,
Pedig az ajtót sokszor becsaptam.
A szívem végleg begyógyul,
Az összes érzelem betódul.
Köszönhetem ezt egy embernek,
A padlód lennék, ha nem lennél mellettem.

SOLTI ENDRÉNÉ
„Csibi, Terike, Sashalmi”, nagyi, dédi – nekem egyszerűen édesanya, anyu.
Anyám szeretetmorzsái

Néhányan csodálatosabbá teszik a világot azzal, hogy benne élnek.
Anyám ilyen ember volt. Hihetetlenül, csodálatosan gazdag, de ugyanakkor hihetetlenül nehéz, küzdelmes, dolgos
élete volt. Szegény volt, de lélekben, szívben igen nagy kinccsel rendelkezett.
„Egy jó ember a szívének jó kincseiből hoz elő jó dolgokat” – mondja a Biblia Máté Evangéliumában. Anyámnak
ez a „raktárkészlet” akkora volt, hogy élete végéig táplálta belőle családtagjait, rokonait, ismerőseit, barátait, szűkebb és tágabb környezetében lévő embertársait.
Harminc volt, mikor nekem életet adott és kilencven, mikor végleg búcsút intett. A közben eltelt hatvan évben
bőven, szüntelenül, két kézzel, lankadatlan erővel és hittel, egyforma intenzitással szórta, hintette a szeretet morzsákat, hogy nemcsak nekem, hanem sokaknak jusson belőle. Néha látványosan, néha rejtve, titokban, hogy a
meglepetés erejével hasson.
Húsvét hétfőn, áprilisban, kos csillagképben született. Talán éppen ezért a sors kegyeltje volt, talán személyiségét,
jellemét, bölcsességét, sokoldalúságát, hatalmas életerejét és életének minden napját valamilyen földöntúli akarat
irányította. Ő pedig elfogadta ezt az erőt, ezt az irányítást, mélyen hitt benne és nemcsak remélte, de meg is volt
győződve afelől, hogy az ő küldetése eleve elrendeltetett és ő csak teljesíti ezt a küldetést legjobb tudása és akarata
szerint.
Azt hiszem nincs olyan ember, aki ne emlékezne őszinte, tiszta szeretettel, büszkeséggel, elmondhatatlan és leírhatatlan nagyrabecsüléssel szülőanyjára, édesanyjára. Hiszen az anyák, akik feleségek, nők, asszonyok, házastársak, munkatársak is egyben és az élet számtalan területén kell megfelelniük az elvárásoknak, mégis, a legszebb és
legkomolyabb és talán a legnehezebb küldetést édesanyai minőségükben vállalják. Édesanyák, akik féltő szeretettel kísérik gyermekeik minden lépését. Asszonyok, akik akár életüket is feláldozzák értük, ha a sors úgy hozza.
Nők, akiket mások nehezen értenek, pedig oly sok minden rejtőzik jóságos mosolyuk mögött. Ők a csupa titok,
csupa rejtély, csupa szív emberek.
Az én édesanyám mellett családom minden nőalakja egészen eltörpült az én szememben.
Fáradhatatlan volt, a „kosok” egészséges makacsságával és elszántságával végzett minden tevékenységet. Olyat
nem ismert, hogy lehetetlen. Mindenhez értett, mindent elvállalt, mindent végrehajtott, mindig ott volt, ahol szükség volt rá és neki mindig minden sikerült.
Nagy családdal áldotta meg a sors, és ennek a nagy családnak ő volt a mozgatórugója. Négy gyermeke mellett
felnevelte megözvegyült testvére gyermekeit is. Három, sőt négy generáció lakott együtt, akikről ő gondoskodott.
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Az ő vállát terhelte még néhány nagynéni, keresztszülő, sógornő, sógor, szomszéd, rokon és ismerős gondjának
orvoslása – csupán apró mellékes epizód mozzanatként. Míg mi általános iskolások voltunk, nagy lelkesedéssel
vitte a szülői munkaközösség dolgait, önzetlenül, csak köszönöm-ért. Szakmája révén kitűnően varrt, szabott és
évekig volt az iskola szolgálatában. Hiába művelte a varrás tudományát igen magas fokon, arra soha nem volt
lehetősége, hogy abból profitálhasson. A nagy család és valamennyi ismerős, le- és felmenő rokon ruhatárát alakította, formálta, gyarapította élete végéig.
Az én ruhatáramat is szinte teljes egészében neki köszönhettem és még a mai nap is hordom keze munkáit. Emlékszem, hány, de hány esetben varrt szorgalmasan egész éjszaka, hogy én reggel felvehessem az új kosztümöt,
blúzt, szoknyát, kabátot. Gyönyörűen kötött és horgolt, hímzett és gobelinezett, egész kelengyére valót készített
gyermekeinek, unokáinak.
Szerintem nem is tudták a családtagok kellőképpen értékelni azt az áldozatos sok munkát és azt a költségmegtakarítást, amelyet az anyám nagy talentumának köszönhettek.
„Ha menni kell, megyek, ha adni kell, adok, sebet kötözni, könnyet törölni – készen vagyok.” Hűvösvölgyi Ildikó
mondta ezt a mondatot egyik interjújában. Anyámnak is ez lehetett az ars poeticája. Nemcsak nagyszüleit és szüleit, nagy beteg férjét ápolta fáradhatatlanul, de gyermekei és unokái betegágya mellett is sok éjszakát virrasztott.
Hogy ő maga soha nem szorult ápolásra, soha nem kapott el senkitől semmilyen betegséget- talán ez is a Mindenható kegyelméből lehetett. Szívesen, örömmel ment mindenkihez, és míg a csemetéket gondozta, ápolta, elvégezte
azokat a házimunkákat, amelyekkel megkönnyíthette a család mindennapi életét. Az én kisebbik gyermekem felnevelésében anyám nyújtotta a legtöbb segítséget, mivel gyenge fizikuma miatt sokszor szorult gyógykezelésre,
ápolásra. Nem is tudom elmondani, hogy abban az időben milyen sokat jelentett nekem a munkahelyi helytállásomban az a gondolat, hogy fiam biztonságban, jó, szerető kezekben van, nem kell aggódnom érte.
Valahogy az adott időben az ember hajlamos ezeket az önzetlen, áldozatos cselekvéseket természetesnek venni.
Csak sokkal, de sokkal később tudjuk értékelni, mit is jelent egy ilyen segítő, önzetlen segítségnyújtás. Mint ahogyan arra is csak később eszmélünk rá, hogy az anyai szeretet olyan, mint a béke. Nem kell megszerezni, nem kell
kiérdemelni és soha el nem fogy.
Munkámból adódóan sokat utaztam külföldre, kiküldetésre. Bár ezek az utak nem voltak akkor sem veszélytelenek, én mégis biztonságban éreztem magam. A nyugodtságot az jelentette, hogy anyámra bízhattam gyermekeimet. Ő mindent vállalt, mindent elintézett, mindent megcsinált – tökéletesen helyettesített – mind figyelemben,
mind szeretetben. Ezért a „szolgálatért” is nagyon hálás voltam neki. De mai eszemmel tudom, hogy bármit is
mondunk, bármit is teszünk, soha nem lehetünk eléggé hálásak azért a nagyszerű élményért, hogy édesanyánk
mellettünk van, velünk lehet. Akárhány évesen is. Mert ő ugyanúgy érez minden percben értünk, gyermekeiért
vagy unokáiért akkor is, amikor már nem tudja ezt a valóságban prezentálni, kifejezni. Nekünk csupán ezért az
érzésért is hálásnak kell lennünk. Sőt, emlékének is hálával adózunk, mert ő volt az édesanyánk.
Valódi életművész volt. A legnehezebb időkben is, mikor más családok éheztek, nekünk mindig volt elegendő és
tápláló ételünk. Kitűnően főzött, sütött, nem is igazán értettük mi gyermekek, miből, honnan varázsolja elő a finom
dolgokat. A semmiből is tudott valamit előteremteni. Csak bement a kamrába és azonnal kész volt a menü. Nagymamával együtt igazi nagymesterei voltak a gasztronómiának. A legfontosabb mondata – amit én ma is sűrűn
emlegetek és gyakorlok – az volt: „… tudod, hogy ne legyen üresjárat.” Ez arra vonatkozik, hogy egy ügyes,
gondos háziasszony a nap indításakor mindent megtervez, főleg a főzés egyes fázisainak időrendi beütemezésére,
sorrendjére. Nagyon bölcs mondás, sok időt és fölösleges fáradságot takarítunk meg általa. Nagy kertünk volt,
amelynek minden pici szeglete meg volt művelve. A nyári szorgos munkák eredménye ott sorakozott a kamrapolcokon, likőrök, borok, lekvárok, befőttek, aszalt gyümölcsök, zsákban dió, mogyoró, a padláson papírban körte,
alma, birsalma, pincében a zöldség, krumpli, hagyma. Mint egy igazi mintagazdaságban. Anyám kezelte a családi
büdzsét, ő volt a dolgok megálmodója, megtervezője és kivitelezője. A többiek csak asszisztensek voltak. Én már
tizennégy évesen gyúrtam, dagasztottam, passzíroztam, befőztem, sütöttem, bontottam és beleztem, nyúztam és
pácoltam, egyszóval „be voltam dobva a mélyvízbe”. Anyám sohasem volt türelmetlen, sohasem szidott, de főzéssütés közben is fegyelmezett, oktatott, nevelt – a maga módján. Nem volt ölelgetős, dédelgetős, becézős típus, de
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szigorú volt és következetes. Magával szemben és velünk szemben is mindig magasra tette a lécet: „képes vagy
rá, meg tudod csinálni”. És mi képesek voltunk rá és meg is csináltuk. Büszke volt ránk, mindannyian megálltuk
a helyünket az élet sodrában. Anyámtól tanultam az akaraterőt, a küzdeni tudást, az alkalmazkodás képességét, a
kitartást, az illemet, az erkölcsöt, észrevenni a körülöttünk lévő világ szépségét. Mindent, amit illik tudni egy igazi
édesanyának, nagymamának, háziasszonynak, feleségnek. Soha nem könyvből tanított, hanem személyes példájával, tapasztalatával, erkölcsi értékeivel, hatalmas, áradó életösztönéből.
Emlékszem azokra az időkre, mikor a nyári vakációk idején ott nyüzsögtek körülötte az unokák. Testvéreim gyermekei, unokatestvéreim gyermekei. Mind imádták a nagyit, a kertet, a szabadságot, a szilvás gombócot, a fára
mászást, a biciklizést, a szőnyegporolást, a tojások begyűjtését, a ringlószedést. Anyám ügyet sem vetett rá, hányan hányfélét szerettek volna, ő csak tette a dolgát, időnként szemügyre vette a népes társaságot, nyugtázta, hogy
nincs nagy baj, megtartotta az eligazítást és ment dolgára. Nekünk, felnőtteknek ezek voltak a pihenés napjai.
Elmehettünk egy-egy esti hangversenyre, moziba, traccsolhattunk a barátnőkkel egy cukrászdában, vagy csak
egyszerűen kirakatokat nézegethettünk a körúton. Én ebben a két hónapban kerestem meg az éves „zsebpénzemet”, nyelvórákat adtam, korrepetáltam, hajnalban már gépeltem a fordításokat, százfelé mentem és adtam le a
kész anyagokat. Anyám levette vállunkról a gondot – teljes egészében – és tudta, hogy ezzel többet segít, mintha
bármilyen vastag borítékot tenne le az asztalunkra. Munkabírása éveken át töretlen és hatalmas volt.
Sok szereplő volt anyám életében. Azért fogalmazok így, mert nemcsak családtagok, rokonok, ismerősök, barátok
voltak ezek a szereplők, hanem nagynénik, nagybácsik, keresztszülők, sógorok és sógornők, menyek és nászaszszonyok, szomszédok, iskolai és egyházi közösségek tagjai, barátok és barátnők, közeli és távoli, egyenes ági és
nem egyenes ági leszármazottak, unokafivérek egész hadserege. Vagy ők jöttek anyámhoz, vagy anyám ment
hozzájuk. Szinte mindig úton volt, nagy batyukat cipelve. Ment takarítani, varrni, stoppolni, befőzni, bevásárolni,
sütni-főzni, ápolni, gondozni. Nélküle nem volt esküvő és nem volt temetés.
Ő testben és lélekben mindig nagyon felkészült volt, a legnagyobb tragédiákon is könnyen túl tudta tenni magát.
Eltemette nagyszüleit, szüleit, férjét, testvérét, keresztszüleit, sógorait, sógornőit, de a szomorúságnak, levertségnek, fájdalmának soha semmi jelét nem mutatta. Erős volt, végtelenül erős – mindig megtartotta a testi-lelki egyensúlyát. Azt hiszem éltette őt az a szeretet, amit gyermekeitől, unokáitól kapott és az a tudat, hogy amíg él, ő is
minden erejével sugározni fogja feléjük a szeretetet.
Legnagyobb megdöbbenésünkre, meglepetésünkre halála után is ráleltünk hátrahagyott szeretetmorzsákra. Csendesen, békésen, szenvedés és fájdalom nélkül költözött el a másik világba. Egy angyal fogta kézen és vezette őt
észrevétlenül, hogy még véletlenül se okozzon szeretteinek gondot. Mindent szépen elrendezett. Nem hagyott
félbe munkát, a varrógépet gondosan letakarta, a szekrény fiókban ott volt azoknak a névjegyzéke címmel, akiket
utolsó útjára kívánt meghívni. A fehérnemű szekrényben egy barna borítékot találtunk, rajta felirat: „legkisebb
dédunokámnak”. Szépen hímzett terítő volt benne. Ő, a legkisebb, akkor még pocakban volt, de a dédi érezte,
hogy már nem éri meg a világra jöttét. Molli Rebeka Amerikában született, de mikor fiamék hazajöttek, megkapta
az ajándékot.
16 év telt el azóta. Anyám tíz unokája közül többnek van családja és ma már tizenhat dédunoka venné őt körül
boldogan, vidáman, sok-sok szeretettel.
A szeretetmorzsákat most már ők szórják, hintik tovább, úgy, ahogy az ősöktől megtanulták.
SZÍVEMBŐL TETTEM
„Mi az, mi embert boldoggá tehetne?
Kincs? Hír? Gyönyör? Legyen bár mint özön,
A telhetetlen elmerülhet benne,
S nem fogja tudni, hogy van szívöröm.”
(Vörösmarty Mihály)
Vörösmarty nagyon szép verséből vett idézet nagyon sok mindent kifejez.
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Az életben sok minden fontos az ember számára: a hivatása, a boldogulása, családja, szellemi és testi ereje, szorgalma, előmenetele, anyagi jólléte. Jellemünk, örökbe kapott génjeink, neveltetésünk, elhivatottságunk, alkatunk
sokunk számára már gyermekkorban eldönti, meghatározza küldetésünket a világban, mások iránt táplált érzéseinket, érdeklődésünket, lelkesedésünket valami felé, együttérzést, megértést és türelmet tanúsító magatartásunkat.
Fontos, hogy életünk végéig megőrizzük hitünket, hogy amit teszünk, az a közösség és a magunk hasznára válik;
reményünket, hogy minden nappal közelebb kerülünk életünk céljához, hogy a sok kitartó munka, küzdés, áldozatvállalás meghozza gyümölcsét.
De talán a legfontosabb mindenekelőtt az, hogy életünkben tetteink mozgatórugója a szeretet legyen, hogy teljes
szívünkből, igaz szeretettel végezzük minden cselekedetünket. Ahogy a Biblia tanítja: „A szeretet hosszútűrő,
kegyes, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. A szeretet soha el nem fogy…”
„Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.”
De míg a tudomány, a technika vagy művészet iránt vannak fogékonyabb, vagy érdeklődőbb emberek és mindez
megtanulható, addig az empátiát, a velünk született érzelmi világot nem lehet tanítani. Az sajátunk és bármilyen
módon, bárhol, bárki irányában kifejezésre juttathatjuk.
Az együttérzés a világ legcsodálatosabb dolga. De csak akkor létezik, ha gyakoroljuk. Ahhoz, hogy szerethessünk,
semmilyen különleges személyre nincs szükségünk az életben. A szeretet állapota önmagában különleges. Semmilyen kivételes cél, semmilyen különleges eszköz nem kell hozzá. Ez a szellem és a szív természetes állapota.
Létezésmód.
A fenti motivációk vezéreltek és szabták meg gondolatomat és elhatározásomat az alábbiakban elmesélt valóságban megtörtént eseményekben.
Vörösmarty gondolatait igazán akkor érti meg az ember, ha a sors úgy hozza, hogy egy betegség hirtelen gátat
vet, kizökkent bennünket a megszokott dolgos, aktív mindennapjainkból.
Igaz az a mondás, miszerint az egészség a legdrágább kincs, mert egy beteg ember életében mindent átértékel.
Már nem a vagyon, a jólét, a jutalom, a villogás lesz a legfontosabb, hanem az őszinte törődés, az együttérző
barátság, a simogató kéz, a megnyugtató, bátorító és erőt adó szavak, tettek. A betegség, a fájdalom szintén életünk
része és bármikor jön, soha nem vagyunk felkészülve rá. Bár Márai Sándor szerint „az élet rettenetes versenyében
legtöbb ember csak akkor pihen meg, ha beteg”, ez csak akkor igaz, ha biztosak vagyunk a gyors gyógyulásban.
De napjaink nagy ragadozója, a rák, nem tartozik az egyszerű, gyors és biztonságos felépülést jelentő betegségek
csoportjába.
Unokahúgom – hívjuk őt ebben az elbeszélésben Évának – tavaly decemberben 45 évesen mellrákos lett. A két
kisebb unokámnak ő a keresztanyja, így elég szoros a kapcsolatunk. Egyedül él, szülein kívül nincs senkije. Talán
nem kell kihangsúlyoznom, hogy egy olyan személynek, aki a hivatásának szenteli minden percét, rendkívül okos,
szorgalmas, becsületes és aktív, mit jelent vállalni e betegség kezelésével járó szenvedéseket, annak minden kockázatát, a gyógyulás nehéz és küzdelmes napjait. Annyira, de annyira kétségbe voltam esve, hiszen nagyon szeretem, tisztelem, becsülöm. Egy nagynéni mit tehet érte, hogyan segítheti, támogathatja ebben a küzdelemben anélkül, hogy ne legyen tolakodó? Több ötletem is támadt.
Mint többunokás nyugdíjas nagymama nagyon sokféle kreatív tevékenységet végzek, ami nemcsak szép, de hasznos elfoglaltságot jelent. Kitaláltam, hogy horgolok neki sok-sok szellős, színes pamut fejfedőket, hogy el tudja
rejteni a kopaszságát. A parókák kevésbé szellőznek, azokat inkább csak az utcán lehet viselni. Elhatározásomat
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tett követte és minden hónapban elkészült egy sapi, amelyek mind színben, mind fazonban, mind díszítésben különbözőek voltak. Varázs-sapiknak hívja őket, minden kezelésre másikat vett fel, a kórházban csodájára jártak az
orvosok. Mindegyikbe beleszőttem egy kicsit magamat is, a szeretetemet, a fájdalmamat, a könnyeimet, a gyógyulását elősegítő sugaraimat. Bár személyesen nem találkoztunk, a sapkák pontosan illettek a fejére és mindig eltaláltam az ízlésének megfelelő fazont és színt. Azon kívül repült a madár és dobta be a postaládájába az adventi,
a mikulás, a karácsonyi, a húsvéti, a névnapi és szülinapi ajándékokat, természetesen ezek is saját készítésű kézimunkák, lakásdíszek voltak.
Mint fiatal hölgynek, neki is rengeteg terve, álma van a jövőt illetően. A modern technika jóvoltából minden héten
kétszer küldtem neki csodás felvételeket, videókat, amelyeket az internetről gyűjtöttem. Elvittem őt a világ minden
tájára, közben hallgathatta a kellemes zenét és gondolatban ihletett meríthetett a látottakból, hogy felépülése után
merre is vegye az irányt. Több száz ilyen gyönyörű képes-zenés utazásban volt része.
Akinek egyedül kell megküzdenie egy betegséggel, az tudja, mennyire lassan telik a nap és mennyire nehéz a
gondolatainkat egy másik irányba terelni. Éva elhatározta, hogy angolt kezd tanulni. Idejét hasznosan akarta tölteni, ha már a hivatásának nem tud élni. Szerencsére – mint volt gimnáziumi nyelvtanár – ebben is tudtam neki
segíteni. Angol témaköröket állítottam össze, szójegyzékkel, kérdésekkel, gyakorlatokkal, magyar nyelvű magyarázattal. A nyelvtani témákat is fejezetekre osztottam és minden témakörhöz mellékeltem egy nyelvtani részt.
Mindezeket az email leveleimhez mellékelve küldtem neki számítógépen. Ha valahol megakadt, hívott telefonon
és én levélben elküldtem a szükséges magyarázatokat, kiigazításokat. Így apránként rendelkezésére állt egy nagy
anyag, amely egy középfokú nyelvvizsga letételéhez elegendő.
Ő nagyon hálás volt mindenért. Betegsége javuló tendenciát mutat, még nincs ugyan happy-end, de úgy néz ki, a
ragadozóval szembeni harcból ő kerül ki győztesen. Ehhez nagy mértékben hozzájárult az igen bölcs hozzáállása,
az optimizmusa, a józansága, az akaratereje, a kitartása, a mindenáron meggyógyulni akaró öntudatos fegyelme.
Talán egy hangyányit besegített ebbe az én szeretetem, a sok-sok érte elmondott imám, a szüntelenül küldött
gyógyító fénysugaraim és a szívem összes melege.
Az én ars poeticám – ha szabad ilyen nagy szavakat használni – az, hogy emberi kapcsolataink minőségét nem
határozza meg a kor, a bőr színe, a jólét, a nem vagy a megszerzett bölcsesség. Emberi kapcsolataink minőségét
csupán egyetlen dolog határozza meg: a szeretetre vonatkozó tudásunk. A szeretet pedig jelenvaló és életünk
egyik fő mozgatórugója. Még akkor is, ha időnként csak morzsákat tudunk elszórni.
Nézzük, mily szépen fogalmazta meg ezt a mozgatórugót a Nobel Béke-díjas Teréz anya.
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Teréz anya
AZ ÉLET HIMNUSZA
Az élet egyetlen – ezért vedd komolyan!
Az élet szép – csodáld meg!
Az élet boldogság – ízleld!
Az élet álom – tedd valósággá!
Az élet kötelesség – teljesítsd!
Az élet kihívás – fogadd el!
Az élet játék – játszd!
Az élet vagyon – használd fel!
Az élet szeretet – add át magad!
Az élet titok – fejtsd meg!
Az élet ígéret – teljesítsd!
Az élet szomorúság – győzd le!
Az élet dal – énekeld!
Az élet küzdelem – harcold meg!
Az élet kaland – vállald!
Az élet jutalom – érdemeld ki!
AZ ÉLET ÉLET – ÉLJED!!!

Azt hiszem ehhez nem kell semmit hozzátenni.
Amit tettem, azt őszintén, szívből tettem. Mert ilyen embernek születtem.
És ezért hálás vagyok a sorsnak.
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N.PÉNTEK ZSÓFIA
Ég, föld

Lelkemben élsz

Ég, föld, nappal és éjjel.
Szavak! Mik a mindenséget jelzik.
A lélek visszhangzó világűrjéből
segítségért kiáltok.
Nincs válasz. Nincs felém nyújtott
erős, védelmező kéz.
Csak a süket csend
és az emlékek kísértet sora.
Fáj, vacog a lélek,
de a néma űr nem felel.
Az emlékcserepek éles szilánkjain
elvérzik lassan az életem.

Küzdelmes évek tengernyi sora
öröm, bánat közt repültek tova.
Jótékonyan mindent elsimít a feledés,
de Te a lelkemben örökre benne élsz.
Életünknek szép virága, varázslatos ifjúság,
miért nem maradtál csak egy kicsivel tovább.
Vén fejjel szemlélem múltam üszkös romjait,
Könny nélkül siratom az élet elvetélt álmait.
Szerettelek, ahogy az életben csak egyet lehet,
Még sem foghattam jóban-rosszban kezed.
Örök hiányoddal suhant el az élet,
de elfeledni soha, nem tudtalak téged.
Sok éve már, hogy nem láttam az arcod,
felidézni sem tudom lelkemben a hangod.
De ha égzengéssel, bősz, vad vihar tombol,
velem vagy, átölelsz a messze, messze múltból.
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FAZEKAS TAMÁS
Akarlak téged
Akarlak téged, nem csak kívánlak,
Akarlak minden hatalmammal,
Akkor is, ha csak pilláim alól látlak,
Ha csupán illatoddal ölel a hajnal.
Minden sejtem tiéddel forrasztani,
Teljes Ember derengő sugaraiban,
Sziklából életadó vizeket fakasztani,
Gyönyörtáncot lejteni habjaiban.
Ezt most akarom, végtelenbe terjedve,
Hogy megolvadt lényed forrjon,
S olvadjak önként hevületén telve,
Mint jégsapka tavaszi hegyormon.
Akarlak téged s te is akarsz engem,
Erősebben, mint mi tőlem jöhet,
Mert csillagoktól örökölt a figyelem,
Amivel akarod, hogy akarjalak téged.
Együtt evezünk
A tegnap ködei úgy olvadnak a mába,
Mint jégszilánkok a forró teába,
Hűtik a jelen perzselő hevét,
Gőzspirálokba rajzolják az élet nevét,
S ha kedves-tiszta tekinteted átfúrja,
Játékos lesz az árnyak torz alagútja,
Mert belőled a Fény tükröz derűt,
Köréd rendeződő, végtelen terűt,
Gyűrűző hullámain ring lelkünk,
Mint íves tutajon, együtt evezünk,
S ha majd elfogy a táv, a túlparton
Meztelenséged örökre magamnál tartom,
Az enyém pedig mindig nálad marad,
Ölelkezve csillag borzolta fák alatt,
Még ha kihunynak is egyszer az égi fények,
Te világolsz nekem, s én pislángolok néked.
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PÁPAI NÓRA
Így tűnődöm

Karodban

Elúszott szavak eveznek
tündéri ajkadon.
Csak fekszem, mellkasom hegyekbe kel,
magasra száll.
Kalászként leng előttem
arcod, s halványulva
szemed,
az angyali báj.
Ritmusra dobban a szívem,
júniusi vihar hallik dörögve.
Villámok csattognak ütött szerszámként, s
szikár talajhoz csapnak le hörögve.
Arcodért.
Így tűnődöm voltadon s léteden,
elúszott hajóként, evezett csónakon,
s megálmodott vékony, csontos
térdeden.
Csendesen.
Így tűnődöm voltadon, s léteden.
Elúszott ezer és ezer hónapig
visszamaradt képzeten
enyhet adó kezed sima vállain
örökül és csendesen.

Fűszálak mögött búvó
napsugár süt le rád.
S újra karodba esni
lenne álom, lenne szép.
Halványulva ragyogsz az egek lágy,
fakó kényszerképzetén.
És halványulva csodállak, mégis
ugyanúgy szeretlek.
Elmosódott vizeken járt süllyedt,
lyukadt csónak lebeg.
És víz járja át virággal szőtt,
süllyedt gyenge ormát.
Nap olvasztja világossá
minden apró foltját.
Hisz veled jár,
veled kél.
Fűszálak mögött búvó napsugár
süt le rád.
S újra karodba esni
lenne álom, lenne szép.
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Árnyékok

Angyalok és múzsák

Párnámba költözött szemed.
S hajnalonként lágy kezedre ébredem.
Az éj elrejtett minden tört sort,
mit a hajnal felfedett,
őrizve arcodat,
felemelve kezeim közt tartott mély tekinteted.
Hálával.
Őrizve szavaid, ajkadat.
Őrizni vágyva gyöngyszemekből,
őrizni vágyott falra festett
torz alakból szemlélt vérvörös képeket.
A hajnal színét és az éjjelét.
Lángolt esőcseppeket.
Csak Szívedért.
Csak csendesen.
Hálával.
Párnámba költözött szemed.
S hajnalonként lágy kezedre ébredem.
A hajnal mindig elhoz újra,
velem van árnyékod, és lágy kezed.

Két őz lopva, félve áll.
Hattyúk úsznak az áradó tó
néma képzetén.
Színes kardvirágok hada
lopakszik minden szív erén,
és minden szíven át.
Ömlő vízesés, és csorgó patak
issza be a tónak kék felét,
és a tó fénylő, nagy alját.
Megnyugvás ül minden sziklán,
és minden írt levél,
minden megírt vers,
minden kimondott szó,
itt már minden túl kevés.
Minden vad szív megszelídül,
és hallik halk csicsergés,
hallik némaság.
Minden jégcsap megolvad, s
virágot bont a képzelet.
Az ember okossá válik,
majd újra buta lesz,
és a végen tudja, nem számit semmi,
csak a szeretet!
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HOFFMAN MATILDA
Míg a halál…
Az emlékeim összefogtak ellenem. Eleinte csak méregettek, somfordáltak körülöttem. Aztán szűk járatokban
küzdöttek szívem felé, és akkorákat rikoltottak, hogy vér ömlött szemeimből. Úgy szomjaztam a feledésre!
Ekkor jöttél te, én pedig nem mondtam ellent. Nem mertem.
Azon az éjjelen átadtam magam neked. Forrón csókoltad testemet, belém hatoltál, és én reszkettem tőled. Reszkettem a mámortól, mert új, és mert tilos. Magamhoz öleltem meleged, de ahogy beköszöntött a másnap, te eltűntél.
Gondolatod beköltözött a fejembe, a szívem fulladozott, ha nem voltál velem. Talán a sors tehet róla, vagy az
isten rendelkezett így, de a bárban ismét megpillantottalak. Nem ellenkeztem, mikor ott álltál előttem újra. Rájöttem, szükségem van rád, ahogy az örömök kellenek, hogy éltessenek. El sem engedtelek többé. Éjszakákon
találkoztunk, a Duna partján, a nyárfák alatt, hol te voltál számomra a mentsvár. Te voltál az önfeledés.
Magadévá tettél, és én a tiéd maradtam.
Nem bántam, hogy szeretlek. Egyáltalán nem. Még akkor sem, amikor a barátnőim otthagytak. Bogi egy szót
sem szólt. Hanga olyanokat mondott, hogy lejövök az életről, hogy túl sokat adok fel érted, és hogy már nem az
vagyok, aki régen. Tévedett. Anya is, mikor elküldött.
Zokogott, ordibált, és esedezett, hogy mondjak le rólad. Nem tettem. Hogy is tehettem volna? Veled bűvölet volt
minden éjjel, rád mindig számíthattam. Anyára nem.
„MIÉRT NEM VOLTÁL OTT VELEM, ANYA? SZÜKSÉGEM LETT VOLNA RÁD, SZÜKSÉGEM LETT VOLNA
EGY ANYÁRA”
Elmentem. Vissza se néztem.
Ketten maradtunk. Te és én, egymásra utalva. Csak azt nem értem, mi van veled. Elmaradozol az éjszakákról,
mikor pedig velem vagy, semmi sem ugyanaz. Nem veszed el emlékeim, hogy megfeledkezzem Bogiról és Hangáról, anyáról.
Apáról.
Már csak megszokásból vagyok veled. Mert nincs más.
Mert már úgyis mindegy.
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TÁPAI LIZA
Szép Margitka
György nagyságos – mert így hívták a faluban –, még mindig kissé másnaposan szédelgett elő a szobájából. Tulajdonképpen elégedett volt, mert megint kitűnő üzletet kötött Pesten. Csak azután felkereste Lolát, a Folies Caprice–ban, ahol két napig egyfolytában élvezte a művésznő magánszámát. Ezután vett neki egy szép aranykarkötőt,
ami csupán egy hízott marha árába került.
Nyakláncot nem adott soha, mert azt nem szerette volna, ha olyasvalaki hordaná szíve fölött ajándékát, aki számára
nem jelent semmit. A nőnek egyébként is első dolga lesz, hogy pénzzé tegye az ékszert.
Lolát, a táncosnőt, még akkor ismerte meg, amikor egyetemen tanult Pesten.
Nagytudású professzorok oktatták a jog furfangos rejtelmeire. Érdekelte is ez a tudomány, de még jobban a fővárosban működő lokálok, kávéházak és orfeumok éjszakai pillangói. A táncosnők, akik a kis szárnyasokhoz hasonlóan, oly könnyedén és kecsesen repültek rá bárkire, akinek ezt a tárcája engedte.
György szépen haladt tanulmányaiban, annak ellenére, hogy lelkes híve volt az éjszakai élet művésznőinek. Meglepő módon, mindig sikeresen helytállt a vizsgákon, mert képes volt meghúzni a határt a szórakozás terén, ha a
kötelesség rovására ment.
Sajnos, azonban az egyetemet nem fejezhette be, mert egy napon levelet kapott az anyjától, miszerint apja váratlanul meghalt; szükség van rá otthon.
A hír megrendítette. Szerette édesapját. – Hogy lesz ezután? Ez felfoghatatlan.
György szomorúan vett búcsút jóbarátjától, aki nála jóval tehetősebb volt, lévén születése jogán bárói címmel
büszkélkedhetett. Azonban Arnold, sokkal szomorúbb volt, mert György nélkül elveszett ember, hiszen neki csak
pénze van, Györgynek viszont laposabb ugyan az erszénye, de ott van a vasakarata és a tehetsége. Arnold édesanyja is nagyon sajnálta ezt a fordulatot, mert titokban nagyon hálás volt Györgynek, amiért kordában tartja a fiát.
Hazament hát és átvette a gazdaságot.
Apjának volt egy malma, az egyetlen a környéken, valamint földjei és állatai.
Belevetette magát a gazdaság felvirágoztatásába. Elsősorban felvett egy gazdatisztet, – János urat –, hogy irányítsa
a munkálatokat, mert nem tudott mindenhol egyszerre ott lenni. És azért is, mert még kissé bizonytalan volt a
szántás-vetés elméleti és gyakorlati alkalmazásában.
A gazdatiszt viszont jeleskedett mindabban, amit György még csak most igyekezett elsajátítani. Így tökéletesen
kiegészítették egymást.
Nem hiába tanult évekig Pesten és kötött ismeretséget sok emberrel. Ha tanácsra volt szüksége, mindig volt kihez
fordulnia. Újító szelleme, munkabírása és akarata minden nehézségen átsegítették.
Mindez hat évvel ezelőtt történt.
Azóta mindent elért, amit akart. A malom némi technikai fejlesztéssel, sok pénzt hoz. A földek és az állatok nagy
hasznot termelnek. Köszönhető ez János úrnak is, akinek érdemeiről egy pillanatra sem feledkezett meg.
A múlt évben azonban meghalt édesanyja, aki a halálos ágyán megígértette vele, hogy még harminc éves kora
előtt családot alapít. Nőül vesz egy rendes lányt és nem valami pesti „művésznőt”
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Szándékában is állt anyja kívánságát teljesíteni, főleg azért, mert most már nyomasztotta az egyedüllét.
Hogy miért kereste fel Lolát a pesti útján? Mert szüksége volt rá, hogy végre levezesse a felgyülemlett feszültséget
a megfeszített munka után.
Évente kétszer ment fel Pestre, üzleti ügyben. Nagyszerű érzéke volt hozzá. Előzőleg mindig végigjárta a kávéházakat, hogy tájékozódjon árakról, piacról és mindarról, ami szükséges a sikeres üzletkötéshez.
Most viszont, ahogy szobájából előjőve, reggeli kávéját szürcsölgette, előszólította Pista bácsit és megkérdezte
tőle:
– Tud a faluban olyan leányt, aki szép is tisztességes is és érdemes rá, hogy feleségül kérjem?
Pista Bácsi összeráncolta homlokát a nagy gondolkozásban, majd a levegőbe bökött mutatóujjával. – Tudok biz’a
és megindult kifelé.
– Aztán elárulja nekem is, hogy ki lenne az?
– Hát a nevét, azt nem kérdezte.
Néha nem volt könnyű az öreggel. Amúgy sem volt szószátyár, de időnként úgy kellett kihúzni belőle minden
szót; hogy eredendően ilyen-e a természete, vagy a felesége tehet róla, azt nem lehet tudni. Annyi bizonyos, az
asszonyság mellett nem is lehet és nem is érdemes beszélni.
– A szép Margitka.
– Hol találom meg azt a szép Margitkát?
– Vasárnap a templomban.
Nos, most, hogy megvan a jelölt, György úgy gondolta mielőbb meg kell tartani az esküvőt. Az meg sem fordult
a fejében, hogy a leendő arával esetleg nem tetszenek majd egymásnak.
Elérkezett a vasárnap. Mise után, György az egyik falubeli asszony segítségével megszólította Margitkát, aki két
lánytestvérével igyekezett hazafelé.
György bemutatkozott, majd megkérdezte a lány nevét, mert az meg sem mukkant.
De Margitka, továbbra is csak a földet nézte.
Megvolt annak az oka.
Tizennégy éves volt, mikor a kerítésen keresztül beszélgetett Jóskával, akivel együtt játszottak mikor még gyerkőcök voltak. Nagyon szép szál legény volt a Jóska. Még a foltozott nadrágja is tetszett neki. Az meg aztán mit
számít, hogy télen is cipőben járt. Éppen azt mutatja, hogy milyen erős egészséges, ezért nem is kell neki csizma.
Éppen szíve minden melegével nyújtotta ki kezét a kerítésen, amikor hirtelen ott termett mellette az anyja. Rájuk
ripakodott, Jóskának azt mondta: – Meg ne lássalak, még egyszer a házunk körül ólálkodni!
Őt pedig a hajánál fogva rángatta be és azt kiabálta: – Soha ne nézz a férfiak szemébe, mindig süsd le a szemed
és ne fogdossák a kezedet se, mert mind, csak „azt” akarja tőled. Megértetted?
Most is sajog a fejbőre, ha az eszébe jut.
105

György nem ért rá erre. Megfogta a lány állát és megemelte.
Margitka neve előtt a szép jelző, bizony helytálló volt.
Csodás fekete haja, csak úgy hullámzott. Zöld szeme, ragyogó, hosszú szempillái úgy verdestek, mint kismadár a
szárnyával. Arca olyan szép volt, hogy Vénusz is megirigyelhette volna.
Végül annyit mondott a lánynak: – Jövő vasárnap felkereslek benneteket, mondd meg a szüleidnek!
György – Pista bácsi kíséretében –, csakugyan felkereste a családot és minden teketória nélkül megkérte Margitkát. Közölte velük, hogy egy hét múlva újra eljön megbeszélni a részleteket.
Bár kissé nyugtalanította, hogy a lány alig tizenhét éves. Tíz év korkülönbség van köztük, az nem sok, de nem túl
fiatal? Vajon nem gyerek még egy kicsit?
Nehéz volt az az egy hét a lánynak. Ő Jóskát szerette és ezt meg is mondta. Sírás-rívás, veszekedés volt bőven.
Anyja szókimondó volt az érvekben.
– Mit akarsz? A rongyos nadrágján meg a hetyke bajuszán kívül semmije sincs. Neked sem tudunk rendes stafírungot adni. Nyomorogni fogtok. A gyerekeiteknek étel sem jut majd. Mit csinálsz, ha majd sírnak az éhségtől
vagy a hidegtől?
Apja nem szólt semmit, de könyörgő tekintete tükrözte kívánságát.
Néhány hónap múlva, miután megtartották a lakodalmat – melyet természetesen György fizetett –, szép Margitka
a szülői házból beköltözött abba a hatalmas épületbe és gyermeki élete egy csapásra szertefoszlott.
Kezdődött azzal, hogy amikor első este férje ölben bevitte a hálószobába – ahogyan az dukál az új asszonynak –,
és le akarta vetkőztetni újdonsült feleségét, az megugrott, akár a megvadult csikó és futtában megbotlott lába, a
vastag szőnyegben. Nem csoda, hisz azelőtt még soha életében nem járkált perzsaszőnyegen. De, mivel csak a
menekülésre tudott gondolni, hát négykézláb mászott tovább, egyenesen a méretes hitvesi ágy alá.
Innét azután nem volt hajlandó előbújni, hiába csalogatta György. Utóbb aztán maga is lehasalt a szőnyegre, úgy
próbálta kipiszkálni onnét az ifiasszonyt, de csak azt érte el vele, hogy egészen behúzódott a falhoz. Végül megelégelte ezt a közjátékot és azt mondta: – Ha most nem jössz ide hozzám, én többet nem teszem be a lábamat ebbe
a szobába. –
Csakhogy Margitka jól megjegyezte anyja szavait – melyet olyan alaposan nyomatékosított egy istenes veréssel –
, és nem hagyta, hogy fogdossák.
A hiba abban volt, hogy szegény édesanyja elfelejtette hozzátenni, kivétel ez alól a férjed. Mivel anyósa sem volt,
hát senkihez sem fordulhatott rettenetes gondjával.
György állta a szavát, nem ment be többé a felesége szobájába. Viszont felruházta, elhalmozta mindennel, amit
csak kért Margitka.
Volt szakácsnéjuk, aki a konyhában regnált, vagyis ott csak az történhetett, amit ő jónak látott. Pista bácsi felesége,
Juliska néni, aki nemcsak termetes asszonyság volt, de szájas is. Emberemlékezet óta, vele szemben még senkinek
sem volt igaza. Ezen kívül meggyőződése volt, hogy csak akkor van minden munka tisztességgel elvégezve, ha
azt ő maga csinálja.
Margitka hiába tudott főzni, nem nyúlhatott a fakanálhoz.
Hímezgetett, virágokkal bíbelődött, de Juliska néninek, csak akkor segíthetett, amikor ő azt megengedte.
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Elérkezett az ősz. Hideg reggelre ébredtek. Dér borított mindent, csak úgy szikrázott a napfény valósággal elvakította az embert.
Úgy volt, hogy ezen a vasárnapon templomba mennek. Felvette hát Margitka a gyönyörű kisbundát, a fényes
csizmát, drága fejkendőt és belenézett a tükörbe. Csak úgy csillogott a kis smaragd fülönfüggő, melyet nászajándékba kapott férjétől. Elégedetten kötötte meg kendőjét, tetszett magának.
A templomban aztán büszkén foglalt helyet, tudta, érezte, hogy mindenki őt nézi.
Mise után, amikor mentek kifelé, Margitka meglátta Jóskát. Hallotta, hogy megházasodott és most meglátta a
feleségével.
Olyanok voltak, mint két ágrólszakadt. Szegény Jóska vékony kiskabátban, asszonykája pedig fázósan fogta össze
magán a nagykendőt.
Ösztönösen közelebb húzódott Györgyhöz, a biztonságot adó férfihoz.
A következő napon, György közölte Margitkával, hogy másnap Pestre utazik szokásos üzleti útra.
– Jól van – gondolta a fiatalasszony –, nekem mindegy.
A férje pedig azt gondolta magában:
– Hej, szép Margitkám, mit kezdjek én Teveled? Bárcsak élne édesanyám, ő biztosan szót értene veled.
György elment Pestre, megkötötte szokásos üzleteit és meglátogatta Lolát, aki a kedvéért villámgyorsan megszabadult egyik kliensétől. A férfi hirtelen ötlettől vezérelve felajánlotta neki, jöjjön le vele néhány napra vidékre,
nem lesz hálátlan. Lola pénzért természetesen igent mondott, bár György maga sem tudta, minek hívta el a táncosnőt. Mindegy, talán arra jó lesz, hogy legalább féltékenységet ébreszt a feleségében.
Elment az ékszerkereskedőhöz megvenni Lolának a szokásos karkötőt és már majdnem elköszönt, amikor eszébe
jutott Margitka.
– Igen, veszek neki is valamit.
Nézegette a kínálatot, majd megakadt szeme egy smaragd medalionon. Olyan zöld volt, mint szép Margitka szemei.
– Ezt megveszem, a hozzávaló nyaklánccal. Bársonydobozban kérem.
György maga sem értette, mit művel. Mindegy, nem fog pszichoanalízisbe kezdeni önmagával.
Miután hazaértek a művésznővel, Margitkának annyit mondott:
– A hölgy itt Lola, a barátom. Pár napig nálunk tartózkodik.
Másnap reggel Margitka már értette, miféle barátja ez a nő, az ő férjének.
Délben hárman ültek le ebédelni és Lola azt mondta Györgynek:
– Kissé provinciális itt nálatok, ezalatt a személyeket is értem –, és fejével Margitka felé intett.
Aztán beszélgettek mindenféléről. Irodalomról, zenéről, arról milyen gyorsan fejlődik Budapest, hogy csodás épületek nőttek ki a földből a Nagykörúton.
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Három nap múlva a „barátnő” visszautazott Pestre. György pedig odatette Margitka elé a bársonydobozkát.
Margitka porig alázva, férjét kerülve, egyre azon törte a fejét, mit tegyen.
Ostoba senkinek érezte magát. Azt sem értette, mit beszélnek. Mit jelent, hogy ő provinciális?
Majd úgy határozott, hogy a tanító úrhoz fordul. Még aznap délután fel is kereste, és akadozva szégyenlősen
előadta kérését, miszerint mondja meg neki mit jelent az a szó, hogy „provinciális”? Mert ő egy buta, tanulatlan
leány, akit csak szégyelleni lehet.
A tanító úr szelíden beszélt, mint mindig:
– Nem vagy te buta, csak kevés az ismereted. Ezen meg igazán könnyű segíteni, hisz mint azt már bizonyára
hallottad, a jó pap is holtig tanul. Műveltségre te is szert tehetsz. Ha elhatároztad magad, ebben segíthetek.
Margitka elszántan mondta: – Ezért vagyok itt.
– Hát akkor kezdjük! A „provinciális” azt jelenti, hogy falusias, elmaradott, de nézzük meg a lexikonban! Egy
vaskos kötetet emelt le a polcról. Ha nem tudod, hogy egy szó mit jelent, akkor megkeresed ebben a könyvben. A
szavak ábécé szerint, vagyis betűrendbe sorolva találhatóak benne. Lássuk csak a „p” betűt! Margitka felé fordította, hogy a lány elolvashassa a szót és a jelentést.
Miután még egy szót megkerestek, a tanító úr odarakta elé az asztalra. Aztán szépen kötegelt újságok között keresgélt, majd kivett egyet, melyen az állt nagy betűkkel, NYUGAT 1909. 9. szám.
– Ez ugyan már két éves, de a tartalma soha nem évül el. Ebben többek között találsz egy novellát, Móricz Zsigmond írta és a címe: Cziróka-maróka. Tetszeni fog neked. De, persze a többit is ajánlom. Ha egy szót nem értesz,
tudod, hogyan találod meg a jelentését. Végül pedig itt van ez a regény. Bizony elég hosszú, de az olvasáshoz is
kell kitartás.
A kemény könyvborítón az állt: „Jókai Mór: Az arany ember”
– Mire ezekkel végzel, addigra keresek neked olyan könyveket, melyekben történelemről, művészetekről is olvashatsz.
– Új gondolataid lesznek majd, melyektől te magad is változol. Adja Isten, hogy lelked, szellemed megtalálja azt
a békét és tudást, amire vágysz!
Margitka belevetette magát az olvasásba. Az újsággal kezdte. Az első írás egy vers volt benne. Gellért Oszkár: Az
örök pillanat.
Elolvasta hát…és nem értette. Aztán másodszor és harmadszor, lassan soronként.
Aztán érezte már, hogy érti.
Másnap vette csak újra kezébe az újságot. Következett Móricz Zsigmond novellája.
Boldog volt, mert ez könnyen érthető volt. Egyre többet olvasott és egyre jobban belejött.
Egyszer csak kifogyott az olvasnivalóból és újra meglátogatta a tanító urat. Ez így ment ezután. Margitka igyekezett minél többet megjegyezni, tanult mindenfélét. Továbbra is olvasta a Nyugatot, hiszen bőven volt ebből a
folyóiratból a tanító úrnál, aki mivel egyedül élt, keresete jó részét könyvekre, folyóiratokra költötte. Így aztán
még sokáig volt mit kölcsön adni a tanulni, olvasni vágyó fiatalasszonynak.
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Margitka érezte már, hogy György keserűségére csak ő képes mézet csepegtetni. Nem biztos, hogy csak úgy lehetséges élni, ahogyan azt neki tanították, és ahogyan ő azt otthon látta. Talán máshogyan is lehet jó és helyes.
Teljesen elbizonytalanodott, de elhatározta, hogy ezután azt teszi, amit megérzései súgnak neki.
Megkérte férjét, hogy vigye fel Pestre, mert nagyon szeretné látni a nagyvárost.
György beleegyezett és mivel mihamarabb szerette volna letudni ezt a kirándulást, írt Arnoldnak, aki már ügyvéd
volt és egy budai villában lakott özvegy édesanyjával, hogy pár napra elutazhatna-e hozzájuk feleségével, akit
nem szeretne szállodába vinni.
Jött is a válasz, Arnold édesanyja alig várja, hogy megismerje György feleségét.
Felkerekedtek, Pista bácsi kivitte őket a vasútállomásra és elindultak Budapestre.
Margitka úgy élvezte az egész utat, akár egy gyermek, hiszen még sohasem utazott vonaton. Arcát egészen az
ablakhoz nyomta és csak nézte, hogyan szaladnak mellettük a fák. Elnézte a kis falvakat, városokat, amerre haladtak. A földeken zöldellt az ősszel elvetett gabona és őzek szaladtak ijedten tova. Látta, ahogy a suták engedelmesen követték az anyjukat, ha az jobbra kanyarodott, akkor ők is. Nyúl ugrott fel mellettük, és nagy igyekezettel
próbált minél távolabb kerülni a szikrázó, füstölgő szörnyetegtől, amely ott zakatolt hangosan, megtörve a táj
nyugodt csendességét.
Késő este érkeztek meg Arnoldékhoz.
Amikor a báróné meglátta György feleségén a remek kisbundát és a fényes
– áprilisban –, csak annyit mondott: – Ah. – Magában pedig azt gondolta: – Milyen ormótlan holmi.

csizmát

Másnap György megkérte az özvegy bárónét, hogy vegye pártfogásába feleségét és biztosította, hogy fedezi a
pártfogás következményeinek, minden költségét.
Így történt, hogy Margitka végre olyan úriasszonytól tanulhatott, aki még a rosszallását is oly diszkréten tudta
kifejezni, hogy abban semmi bántó nem volt.
Margitkát lenyűgözte a budai villa, a fényűző enteriőr elkápráztatta és egyszeriben nem tudott betelni a bútorokkal,
kárpitokkal, tükrökkel, csillárokkal. A festményeket pedig valósággal csodálta. Különösen hosszasan álldogált
egy őszi tájkép előtt. Annyira valóságosnak tűnt, úgy érezte mindjárt megelevenednek a fák. Mintha minden falevelet megszámolhatott volna.
– Az Théodore Rousseau festménye, még párizsi nászútunk alatt vettem, a Durand–Ruel műkereskedésben, anno.
Ecsetvonásai nyomán a táj szépségében, mindenki felfedezni véli Isten tökéletes teremtését.
Aztán Margitka tekintetét magára vonta egy gyönyörű színes asztali lámpa. Meghitt hangulatot árasztott maga
körül. Megérintette, a színes üvegdarabokból készült lámpabúrát, aztán meglepetten kiáltotta: – De, hiszen ez egy
szitakötő.
– Igen, az. Nemrég vásároltam, Tiffany-lámpának nevezik. A nevét arról a személyről kapta, aki megálmodta és
megalkotta ezt a műremeket.
Közben beszélgettek és mindenről kikérdezte Margitkát.
Eleinte az egyszerűsége, kinézete kirívó volt ebben a környezetben. Amikor azonban később kiderült, hogy a
fiatalasszony mennyit olvasott és sorolta kedvenc íróit, költőit, majd megemlítette, hogy jó lenne megvenni a
Nyugat idei számait, hogy elvihesse a tanító úrnak és így, ő maga is elolvashassa, vendéglátója elámult a csodálkozástól.
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Hallgatta a fiatal nőt, aki lelkesen mesélte irodalmi élményeit, a felsorolásban Kosztolányi Dezsőt is megemlítette.
A báróné tudta, hogy előző évben jelent meg „ A szegény kisgyermek panaszai” című verseskötete. Ekkor remek
ötlete támadt. Elviszi Kosztolányihoz pártfogoltját és dedikáltatja vele a kötetet.
Egy-két nap alatt sikerült beszerezni Margitkának két rend utcai ruhát, hogy Pesten ne legyen olyan feltűnő a
viselete.
Voltak a Király utcában, kipróbálni a villamost. Utaztak a Földalatti Vasúton. Elmentek kávéházba többször is és
felkeresték a New York palotát, melynek földszintjén működött a kávéház, ahol pezsgett a kulturális élet. A báróné
ismerte az irodalmi és művészvilág fontos és tehetséges személyiségeit. Rögtön Kosztolányi, asztalához siettek,
aki tisztelettel köszöntötte a bárónét. Miután túljutottak a formaságokon, megkérte a költőt, hogy dedikálja könyvét az ifjú asszonynak. Mikor Kosztolányi megkérdezte a nevét, Margitka halkan, szégyenlősen azt mondta.: –
Oh, én nem illetek meg ekkora kegyet, de a tanító úr igen. Gelencsér Zoltánnak hívják.
Ezután még néhány udvarias szót váltottak és indultak, hogy megnézzék a csodás palotát.
A velencei csillárok szinte szikrát szórtak. A karzatra vezető lépcsőkön bronzszobrok, a mennyezeten csodás freskók, melyeket órákig lehetne nézegetni. Ennyi szépség megtekintéséhez sok idő kell. Elhatározták, hogy még
visszajönnek a Nagykörútra.
Persze vásároltak is közben. Porcelán készletet, abroszt az ebédlőbe, fehérneműt – ami nem volt egyszerű –, mert
Margitkának előbb el kellett magyarázni néhány holmiról, hogy mire való. Végül pedig két pár csinos cipőt, azok
helyett a remek, fényes csizmák helyett.
A báróné igazán megszerette Margitkát, meglátta benne a csiszolatlan gyémántot. Micsoda szerencsés véletlen,
hogy pont ide, ehhez a kifinomult, bölcs asszonyhoz sodorta az élet, aki a fiatal nő lelkének és szellemének ékszerésze, gyémántművese lehetett.
Gyorsan eltelt az idő, készülődni kellett haza. Ládákba csomagolták a sok holmit. György megállapította magában,
hogy Pista bácsinak kettőt kell fordulnia, hogy velük együtt a ládák is hazakerüljenek.
Arnold az állomásig kísérte őket és igazán szívélyesen invitálta a házaspárt, hogy jöjjenek el máskor is, mert
édesanyja nagyon örült a látogatásnak. Nem utolsósorban ő maga is remekül szórakozott régi barátja társaságában.
Otthon azonnal visszazökkent minden a régi kerékvágásba.
Margitka azonban már tudta mit akar, családot, otthont, de mindenekelőtt, szerető férjet.
Pár hét telt el és György ismét üzleti útra ment Pestre.
Miután mindent elintézett már majdnem hazaindult, amikor meggondolta magát és a Folies Caprice felé vette
útját, hogy felkeresse Lolát. Ő azonban most nem tarthatott vele, mert úgy tűnik sikerült férjjelöltet találnia, egy
idősebb, pénzes úr személyében, ezért semmi esetre sem mehet most el.
– Mert hát, tudja kedves György, addig kell a vasat ütni, amíg meleg. De ajánlom figyelmébe barátnőmet Colettet. Ha megfelel, szívesen bemutatom Önnek.
Györgynek megfelelt. Lola gyorsan előkerítette nevezett hölgyet, elmondta neki a legszükségesebb tudnivalókat
és György Colette-nél töltötte a napot. Másnap a művésznő összecsomagolt két-három napra való holmit és mielőtt
kimentek volna az állomásra, György beugrott az ékszerészhez. Megvette a szokásos karkötőt és keresgélni kezdett. Talált is egy csodás kis smaragd gyűrűt. Fizetett és indultak az állomásra.
Nem lehet leírni Margitka megdöbbenését, amikor férje beállított egy újabb barátnővel.
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Még szerencse, hogy időben vissza tudott surranni a szobájába és nem vették észre.
Most mit tegyen? Ezt nem tűrheti tovább. De mégsem dobhatja ki férje házából, akit idehoz.
Lázasan cikáztak gondolatai. Mindenféle eszébe jutott. Dühében még az is megfordult a fejében, hogy rájuk
gyújtja a házat. Aztán egyszerre csak kitalálta mit tegyen.
Másnap reggel korán felkelt és hozzálátott, hogy előkészítse a meglepetést.
Colette vidáman, nevetgélve ült a reggeliző asztalhoz. György meglepetten állt meg egy pillanatra. Valószínűleg
nem hitt a szemének, mert gyorsan lehunyta és újra kinyitotta, mintha csak valami látomást akarna elhessegetni.
Hiába, minden igaz volt. Az asztalon fehér terítő, középen vázában virág. A nemrégiben vásárolt porcelánok,
evőeszközök szalvéták tökéletes rendben elhelyezve. A vajtartó, a dzsem és méz kis üvegtálkában. Tea és tej
kancsókban. Mintha csak egy pesti kávéházban lennének. Ám az igazi meglepetés, csak ezután jött. Belépett Margitka, aki ezüst tálcán friss kalácsot és kuglófot hozott.
Így még sosem látta feleségét. Margitka felvette azt a bordó csipke és selyem köntöst és hálóinget, amit szintén
Pesten vásárolt.
Helyet foglalt az asztalnál és mintha a legjobb barátnők lennének – pedig egymás nevét sem tudták.–, kínálgatni
kezdte Colette-t. Megjegyezve – Oh, kérem, nézze el nekünk, ha kissé provinciálisak vagyunk.
Colette szólni sem tudott, amikor végignézett Margitkán, csak azt gondolta: – Ez a Lola nem normális. Még ,hogy
szürke veréb a György felesége!
Margitka hosszú fekete haját lazán feltűzte, de azért néhány tincset kihagyott. Zöld szeme csillogott. Nyakában az
a gyönyörű smaragd, amit férje legutóbb ajándékozott neki. Fülében pedig a kis smaragd fülbevalók, amit nászajándékba kapott. György igazán nem tudta eldönteni, hogy felesége zöld szeme, vagy a smaragdok szikráznak-e
jobban? A selyem köntöst nem fogta össze a derekán, így szabadon hagyta pompás alakját.
Szeme sarkából pontosan látta, hogy férje milyen döbbenten bámul rá, de szándékosan nem is pillantott rá.
Margitka olyan fenséges volt, mint egy királynő.
Colette-re, aki még nem festette ki magát, alig lehetett ráismerni. Fakó volt a tekintete és sápadt, színtelen a bőre,
csak vörös haja volt feltűnő rajta.
Szemlátomást elmúlt a jókedve, vastag aranykarkötőjét nézegette.
Reggeli után – úgy negyed tizenegykor –, György szólt Pista bácsinak, hogy fuvarja lesz, el kell vinnie a művésznőt az állomásra.
– Nem várja meg az ebédet? – kérdezte kedvesen Margitka.
– Sürgősen vissza kell utaznia Pestre – válaszolta György és fél óra alatt kizsuppolta Colette-t a házból.
Amikor magukra maradtak, György megfogta Margitka kezét, – aki most nem húzódott el tőle – és maga mellé
ültette. Azt mondta neki: – Szép Margitkám! Akarsz-e a feleségem lenni, de most már igazán?
Margitka azt felelte: – Hiszen már az vagyok.
Átölelte György nyakát és egy csókot cuppantott a szájára. A nagyságos úrnak erre olyan jó kedve támadt, hogy
felnevetett. – Így kell azt, Te! – és Margitka életében először igazi csókot kapott.
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Ekkor Györgynek eszébe jutott a smaragd gyűrű, ami ott lapult a zsebében.
Ennél megfelelőbb pillanatot, kívánni sem lehetett volna. Elővette a gyűrűt és felesége ujjára húzta.
– Legyünk ezután mindig ilyen boldogok, mint ebben a percben!
Mélyen egymás szemébe néztek. Talán a jövőt fürkészték és bizonyára meg is látták, mert ebben a pillanatban
Amor röppent át a szobán felajzott íjával, márpedig akit ő célba vesz, azt el is találja.

SZÉL LIZA
17

365 levelet írtam neked. Egy éven át, minden nap egyet. Abból 348-at megkaptál, valamint 17-et
visszaküldtél. Pontosan 17-et. Tudtad, hogy a 17 a kedvenc számom. Tudtad, hogyha 17-et viszszaküldesz, úgy érzem majd, hogy nincs veszve még minden. A 17. után naponta küldtél levelet,
majd hetente egyet, később havonta, ha egyáltalán küldtél, s végül teljesen megszakadt a kommunikáció köztünk. Reményekkel teli énem becsaptad. Becsaptál.
Azt gondoltam a köztünk lévő távolság szerelmünk erejével leküzdhető. Részemről leküzdhető lett volna. 365 napon át más férfira nem gondoltam, nem néztem, még az álmaimban sem
engedtem közel magamhoz egyet sem. Majd a 17. levél után meggyűlöltelek. Éreztem, hogy kettőnk közül csak engem éltetett annyira irántad érzett szerelmem, hogy kitartsak melletted. De
tudod Nick, a Mi kapcsolatunk mégis úgy érzem, hogy isteni sugallatra, sorsszerűen lett megírva.
Akkor találkoztunk, mikor mindketten a poklok poklát éltük. Én gyászoltam, te mellettem
álltál minden pillanatban, majd szépen lassan egymásra találtak lelkeink, s nem kevesebb mint 17
évet éltünk le egymás mellett szerelemben. Igen Nick, merem azt mondani, hogy a miénk Szerelem volt, mert annak ellenére, hogy már nem vagy mellettem, tudom, hogy szerelmünk megpecsételte mindkettőnk életét. Szeretlek Nick…
S a nő talpig feketében, férjét gyászolva tovább állt, miután a sírra tette e kicsiny levelet.
Hűnek maradva férjéhez többé, már nem lett szerelmes. Minden egyes nap meglátogatta szeretett
férjét a temetőben, s utolsó kívánsága az volt, hogy örök szerelme mellett helyezzék végső nyugalomra, hogy odafent újra boldogan élhessenek.
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BLANK BERTA
Apa
(novella)

- Te idióta! – Hallottam az anyám hangját, üvölt az apámmal.
- Nyugodj le Anna! Megvolt az oka, hogy nem mondtam el.
- Vannak dolgok, amiket nem titkolhatsz el a feleséged elől! Lőrinc, térj már észhez!
Ők a szüleim. Arról volt szó épp, hogy az apám nagyon beteg. Leukémiás. Ezt tudtuk, csak sajnos súlyosbodott az állapota. Ezt nem mondta el anyámnak. Most szaladt oda a húgom, Zorka:
- Semmi baj szívem! Apu jobban lesz, vigyázunk rá. – Mondta az anyám, ám látom, hogy mindjárt zokogásban
tör ki.
- De látom, hogy sírsz. Anyuci, ugye nem lesz baj?
Anya csak könnyezett tovább. El kellett mennem innen, ezt nem bírtam tovább hallgatni. Vettem a bőrkabátom,
és kiléptem az estébe. Ez az október kifejezetten hűvös.
„Egy-egy szitok, szép-szó, üvöltés
Jön messziről még-még utánam
Zúgó fülemig alig ér el,
Mértföldeket lép-lép a lábam:
Én kifelé megyek.”
Felkapom a fejem, e szöveg hallatán. A Thália színház ablakából szól a hang, egy férfi hangja. Szép idézet. Nem
tudom, hogy ki írhatta, de nagyon illik a helyzetemhez. Most egy könyvesbolt mellett sétáltam el. Valamiért betekintettem. „Ady” ez állt óriás betűkkel a kirakatban. Sokat jártam erre, mielőtt apa beteg lett volna. Azóta
egyedül én figyelek Zozira. Nehéz neki ezzel a helyzettel, de vagány csaj. Megoldjuk ezt is, ahogy mindent
megoldottunk. Apa meg fog gyógyulni! Ő mindig erős és kitartó volt, a biztos pont. Tűzoltó, az anyám pedig
orvos, így találkoztak. Pont amikor majdnem ott maradt egy tűz esetnél.
Teljesen kihalt a pesti Nagymező utca. Csak egy fiatal lány áll ott. Milyen szép! Hosszú csillogó fekete haja és
szépen ívelt szája volt. Nagyon ismerős… Szerintem egy suliba járhatunk. Valamit mormol, könyvet tart a kezében. Közelebb megyek, hogy hallhassam:
„Mit sarjú hajak csiklandozva fednek,
Szeretném megcsókolni
Két vakszemed, a halványt,
Két kies völgyét a te szép fejednek.”
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Jaj! Erre megfordult.
- Szió, Zsolnai Bori vagyok! – mondta.
- Én Várnay Ágoston! – mondtam én, kissé zavarban, amiért észrevett.
- Tudom, Várnay Úr! Egy évvel járok alattad a Leöveyben. Hogy-hogy ilyen későn erre jársz?
- Ezt én is kérdezhetném tőled! Mi volt az a szavalat, amit mormoltál? Gyönyörű!
- Ez egy Ady-Endre vers volt. A címe, hogy Lelkeddel hálni. Tényleg nem ismerted?
- Nem egyáltalán nem. Adyról is csak annyit tudok, amennyit a suliban tanultam én inkább sportoló típus voltam.
- Miért csak voltál? Olyan jól vízilabdázol! Néhányszor láttalak is játszani. Ti vagytok az iskola büszkeségei –
csillogó szemekkel beszélt. Olyan jó volt, hogy valaki végre figyelt rám. Nem is emlékeztem erre az érzésre.
- Nem voltam edzésen, már legalább két hónapja.
- De miért?
- Mindegy. Inkább mesélj magadról!- nem akartam apámról beszélni. Az mindig elvágja a hangulatot.
- Hát jó! Tudod, én nagyon szeretem a színészetet, és felvettek gyakornoknak az egyik itteni színházba.
- Azta! Miben láthatlak majd? Elmegyek és megnézlek.
- Egy kortárs darabban játszom, ahhoz kellett az Ady-vers is. Nagyon izgalmas…
Ez így ment órákon keresztül. Még nem beszélgettem ilyen jót senkivel. Kiderült, hogy felénk lakik, így haza is
kísértem. Csodálatos lány. Cserfes, aranyos, és értelmes is. Mindjárt hazaérek, végre lett egy jó estém.
- Hazaértem! Hahó! Zozi! – csendes sírást hallok. Ott ült a húgom és keservesen sírt.
- Mi történt? Mi a baj?
- A… apa meghalt – zokogta a húgom, én pedig nem voltam képes felfogni percekig.
Csipogott a telefonom. Ez állt Bori üzenetében:
„…És úgy vagyok, hogy sehogy se vagyok
És fáj, hogy nem fájnak eléggé
Dalaim, a megdalolt dalok
S kínjaim, a megszenvedett kínok.”
Ady: És sehogy se vagyok
Mintha megérezte volna…
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LENDVAI ZALÁN
Őszi szonett
Megyek korán, ha kell, késnék, hogy nézzem,
gyönyörködnék ásító percében
a létnek, mely elmúlik úgy szerényen,
de még nem, és amíg megy, remeg lényem.
Te, ó, te égi nője szívemnek, menj,
de ott ülsz láb lógva vállamon, s vizslatsz,
viszont most már bizton, semmit sem tudhatsz,
csak hinnéd, hogy mi kettőnknek lesz még menny.
Illatod pillangói szállnak lágyan
felém egy pillantásért cserébe,
mely úgy jön most, mint az őszi fuvallat.
Mégis maláriaként kínoz vágyam:
hogy még egyszer ajkaid halk zenéje
jósolja csókod, mint egy szent sugallat.

TIM MARIANN
Színes Cukorkák

Nézem a gyönyörű arcodat
Te átlendíted a karodat
a hátamon,
Megérkeztem: nekem ez az otthonom.
Nincs távolság, itt nincs félelem
Veled teljes az életem.
Színes cukorkák, veled egyszerű minden
Színes cukorkák, annál könnyebb, ha nincsen!

Te tényleg azt hitted közös az út
S magad fontál egy koszorút
Abroncsból, ahogy a székeket
És nem kétkedtél hogy jó lehet
Mert mi Napfoltokon sétálunk
Nem kell félni, hogy elválunk
Az összetartozás nem csak illúzió
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Ami neked jó, az a nekem is jó!
Színes Cukorkák, közös a történetünk
Hétfő-kedden nem irigykedünk
Színes cukorkák, az nekem is több
Ami egyszer volt, nem baj ha eltörött
Mert emlékeinkben megmarad
Cipelünk így is túl sokat
Felesleges holmik, túl sok cucc
Megszabadulni csak nehezen tudsz
Húz a sok hákli, semmi lényeges
A túléléshez mind felesleges

Itt vagyok én, velem beszélgess
Ne a kutyádat becézgesd!
De az is jó, hogyha táncolunk
Váltakozzon újra ritmusunk!
Színes cukorkák, vágyom a mosolyodat
Színes cukorkák, hagyd a körmondatokat!
Figyelj rám! Nekem tőled jobb
Én szintén türelmet gyakorlok.
Jól esik elmondanom,
de szólj,
ha most hallgatnom kell.

Amíg egymással beszélgetünk,
biztos, hogy tart az életünk.
Amíg az erünkben vér rohan,
tudjuk, hogy a Föld is úton van.
Száguldunk zajban tömegesen
Találkozhatnánk személyesen
Mindennap tanulok szeretni
Megállok, hogy tudjak rád figyelni.

Színes cukorkák, édes meselény
Színes cukorkák, te jobb vagy, mint én!

Ha utólag is, de belátom.
Legyél újra a barátom!
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KOVÁCS BEATRIX
Csokornyi boldogság
(Celldömölk-Pápa, 2020. május 04., hétfő)

21:30 körül
- Na? Észrevette? - kérdezem kíváncsian a barátnőmet telefonon.

09:15 tájban
... és napszemüvegemet felcsapva, lépteimet megszaporázva, mélyet szippantva a tavaszi Nap-illatból, szeretem, de szeretem, szinte eufórikus boldogságárban úszva bevágódok a kocsimba, zsupsz! Zöld kistáskámat egy
laza csuklómozdulattal magam mellé hajítom a gyerekülésre, fáradtan hátra hanyatlok. Félnapoztam, letudtam a
legfontosabb feladatokat, szabad vagyok, mára. Pontosabban pár órára. Lehunyom a szemem, mélyet sóhajtok,
levegőt beszív, kifúj, levegőt beszív, kifúj...
- Francba! - csapok a kormányra.
Francba a munkával, francba a sok nyűggel, francba mindennel! Na jó, majdnem mindennel... Nyugi, nyugi...
Kuplung be, gyújtást adok, majd felhívom Anyut, elmondom az elmondani valómat; a megszokott időben érek
haza, csak teszek egy kis kitérőt, vagy inkább betérőt, mert már nem bírom tovább. Vagy már nem akarom tovább
bírni… Nem megy, kész, vége… Lassan két hónapja, hogy a Covid miatt feladtuk az albérletünk és visszaköltöztünk a szüleimhez, mivel nem lehetett és még most sem lehet előre látni, meddig lesz munkám, és hát egy kereset
az mégis csak egy kereset, akárhonnan is nézzük a dolgot. Ráadásul Via asztmás, s ugyan igaz, hogy láthatóan
erősebb az immunrendszere, mint tavaly, de úgy döntöttünk Anyuékkal közösen, hogy nem kisértjük a sorsot az
oviba járással. Furdal is, rendesen, mert így meg a Szüleim életét kockáztatom… Lassan két hónapja, nap nap
után… Lassan két hónapja, hogy a „maradj otthon” mozgalom jegyében minimálisra csökkentettünk minden munkahelyen kívüli személyes és hivatalos kapcsolat-fenntartásunk. Csak én járok el, munkába, boltba, gyógyszertárba, és oda, ahová még nagyon muszáj…
Meg néha kilógunk a természetbe, mert különben megbolondulnánk… Oda megyünk, ahol nagy valószínűséggel
nincsenek mások… Két hónapja… Súlyos éveknek tűnő két hónapja… Levegő beszív, kifúj… Fáradt vagyok,
nagyon fáradt, rengeteg a munkám, egyenlőre, hála az Égnek, de lassan két hónapja hajnalok hajnalán kelek, hogy
mielőbb váltsam Anyuékat Via felügyeletében.
Gondolataimba merülve járatom a motort, lehúzom az első ablakokat, nagyot sóhajtok. Valami sós ízt
érzek az ajkamon... Na... Na, ne már, Bea, minden a helyén, minden rendben van... Süt a Nap, csivitelnek a madarak, van munkád, van tető a fejed felett, van mit enned, mindenki egészséges a családban. Van két kezed, van
két lábad, van egy gyönyörű és melegszívű Lányod! Mennyi de mennyi jó dolog van az életedben. Gondolj csak
arra, milyen szerencsés vagy, volt hová menned, családi házba! Gondolj csak arra, mennyire boldog Via, hiszen
Papi és Mami csodás programokat találnak ki! Gondolj a vakondok-vadászatokra! Már négy kertet túró fülön
csípett vakondokot engedtetek szabadjára a mezőn! És micsoda szép kis Via-veteményes díszlik a kertben, borsó117

val, tökkel, karalábéval, búzavirággal, törökszegfűvel és egyéb szebbnél szebb tavaszhírnökkel! Na és a Via-készítette macskamadárijesztő? Az sem terem ám minden bokorban, akarom mondani minden kertben! Meg nem is
randalírozhat minden gyerek a padláson kerékpárral, de nem ám! Az is biztos, hogy nem mindenkinek jut eszébe
takaróval és sütivel felszerelkezve kifeküdni a városi műfüves focipályára éjnek idején csillaglesre! Gombászat,
agancsgyűjtés, peca a Marcal partján, homokvárépítés, madáretetőgyártás, hódvárkeresés, sasfészekfigyelés, denevérvárás, szénakazalban ugrálás, mennyi de mennyi élmény! Tudom, tudom, de mégis... Mégis, néha olyan
nehéz... Ébresztőőő! Semmi baj, minden rendben. Levegő beszív, kifúj, levegő beszív, kifúj... Kézfejemmel szétmaszatolom a hívatlan könnycseppet az arcomon, s halkan dúdolni kezdem: "jó, jó, jó-jó, de jó nekem"... Lehajtom
a sminktükröt, előkapom a szemceruzám; egy csík ide, egy csík oda, és széles mosoly! Ez az kislány, még nem az
igazi, de menni fog, hidd el! Mert hinni kell, mert hinni jó... Levegő beszív, kifúj, hinni jó, megpróbálom... Nehéz
reggelem volt, de a napot, a napom, azt aztán nem adom! Azért sem!
Bekapcsolom a CD lejátszót, Muse, megkeresem a kedvenc számom, New Born. Imádom, egyszerűen
imádom! Visszapillantó, hátranézek, index balra, kuplung, kézifék kienged, rückwärts, még egyszer a tükör és
gáz! Kilövök a parkolóból, szabad vagyok, végre szabad! Mihelyst elhagyom a várost csutkára tekerem a hangerőt,
lehúzom a hátsó ablakokat, szeretem, ahogy hajamba kap a szél, s mint ismeretes, "kell egy szippantás a Jóból!"
Na meg még egy! Lejjebb engedem az ülésemet, belesimulok, majd tövig nyomon a gázpedált és jól meghúzatom
a kocsit. Tudom, már vágyott rá! Lassan két hónapja nem hagyta el a várost, ő sem… Drága hajdan szebb időket
látott Öreg Alfám! 10 éve járjuk együtt az úttalan utakat, hallom, hátul zörög valami, ejha, egy csapágy? Vagy
talán egy szilent lesz? Szeretettel végig simítom az ütött-kopott bordó bőrülést, hiába na, szerelem volt második
látásra! Kissé pattognak a gumik, nem éppen olasz kocsik futóművének álma az útvonal, amelyen haladok, de
tudom, a kanyarok miatt, amikbe megszokott útitársakként együtt fekszünk bele, tudom, a kanyarok miatt megbocsát az Alfám! Magával ragad a zene, ha lábbal nem is, de a többi testrészemmel táncolok, s torkom szakadtából
énekelek: "It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good..."
Felettem kék Ég, néhány kósza bárányfelhő legelészik rajta, s a tükörben meg-megcsillanó Napsugarak a
hátam mögött cinkosan rám kacsintanak. Mit tehetek? Önkéntlenül én is visszakacsintok, "and I'm feeling good"...
S nézzenek oda! A műmosoly helyén már szívből szóló széles vigyor ül az arcomon. Hmmm, de jó! A napot nem
adom! S hová is tartok? Átruccanok a barátnőmhöz, önkéntes karantén ide vagy oda, kit érdekel! Lassan két hónapja nem találkoztunk személyesen... Végre láthatom, hallhatom élőben, nem messenger-en keresztül! Immáron
22 éve vagyunk barátok, a mindenit, hogy rohan az idő! Mondjuk úgy érzem, mintha kezdetektől fogva ismernénk
egymást, s hiszem, valójában ez így is van. Az elszálló évek összekovácsoltak minket, segítettük és segítjük egymást jóban-rosszan, karöltve nagyokat nevetve, alig-alig összezördülve, ha mégis, miattam, mert lobbanékony
vagyok, de jól tudok bocsánatot kérni... Főiskolásokként együtt buliztunk gondtalan, együtt izgultunk az államvizsgán, átsegítettük egymást bukott szerelmeken, szívtépő válásokon, fogtuk egymás kezét halálközeli műtétek
után, ringattuk egymás csemetéit, szöktünk el együtt gyerek nélküli csajbulikra, és még fogunk is! Hálás vagyok
sorsnak, hogy utamba sodorta Tímeát és ikertestvérét, Nórát, bár a sorsban és a véletlenekben paradoxon módon
nem hiszek, inkább magam, a család, a barátság, a hit és a szeretet erejében.
Mosolygok. Barátnőm vár, bármennyire is tart a koronavírustól, vár, home office-szal és gyerekkel körítve.
Barátnőm vár, egyetlen egy kérő szavamra kitárva félelmének ajtaját, s én száguldok hozzá. Ó, jajjj! Jaj, milyen
buta vagyok, hozhattam volna valami ajándékot magamon kívül! Bár tudom, Tímea velem is bőven beéri. Mosolygok, s szinte inkább csak érzem, mint látom a mellettünk elsuhanó repcemezők vakító sárga sokaságát, Istenem, milyen mesés látvány! És akkor, ott, nini, jól látom? Ott, igen, ott, ott, az út szélén... Igen, ott! Igen! Hirtelen
felvillan egy, s nem is egy! Még egy, s mit még egy?! Rengeteg pirosló folt! Óóóó, csak neeeem? Csak nem
pipacs? Óóó, csak deeee, juhééé! PIPACSOK! Tükör, jobb index, vészjelző, gázról le, kuplung, féééék! Kézifék
behúz, egy pislantás a tükörbe, és már tépem is fel az ajtót! Elnézek balra, jobbra, aztán megint balra, sehol semmi,
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futás! Kipp-kopp, kipp-kopp… Lenézek a lábamra, hát ez minek? Irány vissza, lerúgom a munkahelyi fekete kipikopi cipellőket, csak úgy, a kocsi mellé, s mezítlábasan futok át az úton. Mit futok, egyenesen repülök, mint egy
kincset lelő kisgyerek mérhetetlen izgalmában. Átgázolok a gazos árkon, auh! Egy fűben megbúvó csípős csalány!
Auh, kapom fel a lábam, de kit izgat, nem számít, csak a tűzpiros pipacsokat látom. Letörök egyet, s még egyet,
ej, de szép az is ott előttem, meg jobbra, meg balra, és ott hátul! És ott! És ott! Nevetve kapkodom szép egymásutánjában és gyűjtöm bokrétába az egyszerűségükben is gyönyörű piros szoknyás útonállókat, s földöntúli boldogság tölt el, ha belegondolok, mennyire de mennyire örül majd a barátnőm a csokornak! Közben már távolról
rám du-du-dudál egy Kamionos, „du-du-duuuu”, kurjantok vissza, s vigyorogva intek is utána, „viszlát, jó utat, az
élet szép”! Kezemben a természetből zsákmányolt ajándékkal visszafutok a kocsihoz, beugrok, gyorsan, csak
gyorsan, késésben vagyok.
Közben eszembe jut lánykám, tegnap aztán jó nagy fricskát mutatott, tükröm, tükröm! Anyuék okostévéjével szenvedtem, meg egy apró ki-tudja-hogy-hívják-mikro-izé-pan-drive-val, francba, hová fejlődik még a világ
és minek? Aztán kínlódtam a szuper-hiper távirányítóval, aztán megint a ki-tudja-hogy-hívjákkal, majd lassan de
biztosan kezdtem ideges lenne, míg végre el tudtam indítani Viának egy mesét, jaj nekem! Via meg csak nézett
rám csillogó szemekkel, röhögve. Komolyan! Az én drágalátos porontyomnak volt pofája kiröhögni, mondván,
„ej, Te Anya, Anya, élvezd amit csinálsz, hiszen csak úgy érdemes!" A mindenit! Ezt biztosan én mondtam neki,
s nem is tudtam, nem is sejtettem, hogy az én 5 és fél éves csemetém ennek érti valódi lényegét! Hááát, én se
mindig, majd a jövőben még tudatosabban fogok figyelni, hogy ne vérezzen túl sokat a szívem a hülyeségek miatt.
Ámen!
Mellettem búúú-búúú-búbeccccék, fék, fék, fék, az ismert radar, már százszor megtettem ezt az utat, szinte
bekötött szemmel is eltalálnék úticélomhoz. Fogynak és fogynak a kilométerek, előzök, cammogok, előzök, a
nyárádi egyenesben még utoljára meghúzatom a kocsit, de jól is teszem! S pörög a motor ezerrel, mit ezerrel!
4000-4500, na még egy kicsit! 5000, s gázról le, gurulunk... Igen, már látom a város magasabb épületeit, a főtéri
templom dupla tornya már tisztán kivehető. Mindjárt, mindjárt ott vagyok, lassítok, körforgalomba be, körforgalomból ki, még pár száz méter... S igen, végre-végre begurulok a ház elé.
Berontok a bejárati ajtón, lerúgom a cipőm, végigrohanok a folyosón, hipp-hopp, már ott is vagyok a nappaliban. S hallom, Tímea angolul társalog valakivel telefonon, dolgozik. Hátam mögé rejtem a pipacsbokrétát,
jómagam is pipacsvirágos ruhában hintázok a sarkamon, minő véletlen, vagy mégsem? Várok, türelmesen várok,
na jó, kissé türelmetlenül, várok és várok, vigyorgok mint a tejbetök, mert adni jó!
- Have a nice day! - hangzik el, s barátnőm felpattan és már jön is elém nagy mosollyal.
- Megérkeztem! - kiáltok fel, s előkapom a meglepetés szeretet(t)-csokrot.
Tímea nevet, köszöni, és nevet, örül nagyon, tudom, látom, érzem. A puszi elmarad, nesze neked korona! Sőt!
Még a fürdőbe is be leszek tessékelve, hogy lefertőtlenítsem a kezem. És boldogan megteszem, ha kell százszor
vagy ezerszer!
Kitelepszünk a teraszra, kávé és mazsolás kalács kerül az asztalra, na meg két mobil. Tombol a hőség, mi meg
kivetkőzve magunkból és felső ruházatunkból önfeledten beszélgetünk, nevetünk, kicsit szitkozódunk, panaszkodunk, mert hát azt is kell, s élvezettel kortyolgatjuk kávénkat és egymás társaságát, amit már olyan nagyon hiányoltunk. Közben egy-egy munkahelyi telefon, egy-egy gyerek(s)óhaj, sztori sztori hátán, kérdezz-felelek, tanács
itt, tanács ott. Míg barátnőm főz, én napozok, Nap-Imádó vagyok, majd elkap egy érzés, egy érzés, ami napok óta
itt bujkál a zsigereimben, éreztem, érzem. Egy érzés, mely nem hagy nyugodni, egy érzés, mely várta a megfelelő
pillanatot, hogy felszínre törjön. Hát itt van, elérkezett a megfelelő pillanat! Felugrok, felkapom a telefonom, égek
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a vágytól, égek a vágytól, hogy írhassak, elkap az ihlet. Lekuporodok a Földre, kezemben a mobilom, kezdődik,
egy ujjal pötyögök, csak úgy tudok. Ülök a Földön, háttal a Napnak, se látok, se hallok... Tímea ki-kikukkant, míg
odabent házitündérkedik.
- Nem baj? – kérdi.
- Nem, nem, írok. Bocsánat, hogy nem segítek, de már olyan régen írtam… – így én.
- Persze, csináld, csak csináld – nyugtat ő is.
Néha-néha elkalandoznak a gondolataim írás közben, s magam is csodálkozom, hogy én mennyi mindent
megéltem, kipróbáltam, hány helyen dolgoztam és éltem, míg végül földrajzilag ugyanott kötöttem ki, ahonnan
elindultam, ha nem is ugyanakként az emberként... Kaptam új színeket, ízleltem meg más ízeket, megmásztam
határtalan hegyeket-völgyeket, dúdoltam idegen dalokat, mormoltam más-táji fohászokat... Belenéztem a halál
torkába, álltam a mennyország kapujában, megjártam a poklok poklát, s két kézzel habzsoltam az univerzum evilági édes paradicsomát... Tanultam ebből, nem tanultam abból, felvettem ezt, levetettem azt... Sírtam, nevettem,
elestem, felálltam, elbújtam, küzdöttem, hol vesztettem, hol nyertem... S kissé talán el is vesztem útközben... De
itt vagyok, megvagyok, hol fenn, hol lenn, de egy a lényeg, haladok, úton vagyok, keresek, kutatok, akarok, merek,
teszek, próbálok... És még annyi minden áll előttem, hála Istennek! És ha nem is mindig sikerül, de igyekszem
élvezni mindezt, ahogy lánykám, az én édes, drága, bölcs lánykám is ajánlotta.
Majd egyszer csak csiribú-csiribá; terülj-terülj asztalkámként daragombóc levest és túrós csuszát kapok,
hála barátnőm dolgos kezeinek. Köszönöm, köszönöm, drága Tímeám! Köszönöm a fogadtatást, köszönöm a szavakat, köszönöm a hallgatást, köszönöm, hogy vagy nekem. Tudd, hogy én is neked, bárhol, bármikor, bárhogyan,
míg világ a világ. Sőt, még azon is túl! Eszünk, beszélgetünk, mi idekinn, család odabenn, távolságtartás... Trécselés, munka, leckeírás, csokornyi boldogság a valóságban és "Csokornyi boldogság" a képzeletben, mert muszáj! És mert jóóó, itt és most! Ebéd után segítek behurcolkodni a konyhába, majd letelepszek egy székre, a többiek
pedig angolozni indulnak, digi-óra következik. És én? Hol is tartottam? Jah, igen, írás, s megszűnik a külvilág.

13:50 valamennyi
- Jaj, neee! Ez foltot hagy! A férjem pont most tisztította ki! - hatol be fantáziavilágban kiránduló tudatomba barátnőm ideges hangja.
- Mi? Mi az? - kapom fel a fejem.
- Nézd, az ülőgarnitúra! Ráejtettem a ketchup-ot, piros mint a pipacsod! Huuu, ez nem
hiányzott! Tuti foltot hagy...
Sztoriban vagyok, jaj, fene! Na, mindegy, ihlet ide vagy oda, félrevágom a telefont, a szeretet és a barátság előbbre
való!
- Hozz egy lavórban jó sok vizet, langyosat - kérem, s már négykézláb szemlélem a nem éppen biztató
foltokat.
- Szivacs és kárpittisztító? – így Tímea.
- Jöhet!
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- Ajjjjjj, így is meglátszik majd a nyoma! - aggódik a ház asszonya.
- Hajszárító? - vetem föl.
- Gondolod?
- Meglátjuk...
S akcióba lendülünk, fej fej mellett, kéz kéz mellett, sikálva, szárítva, öblítve, sikálva... Szivacs, hajszárító, szivacs, hajszárító, brrrrrrrr....
- Na? Szerinted? - kérdem.
- Én nem látok semmit, de hívom a gyereket.
Gyerek jön, meóz, azt se tudja hol keresse a foltot, szuper! Ez jót jelent. Gyerek megy.
Egymásra nézünk, nagyot röhögünk.
- Na, koronavírus ide vagy oda, mit gondolsz? Egy pacsi jöhet? - tartom fel a kezem.
- Naná! Nem kérdéses - s hatalmas nyerítés közepette összecsattan a két tenyér.
Közben lejár az időm, megígértem Anyunak, hogy 3-ra hazaérek, s az ígéret? Igen, igen, szent és sérthetetlen! Sietve felfrissítem magam a fürdőben, felkapkodom a ruháimat, egy kicsit megigazítom az alig-sminkemet,
majd ahogy jöttem, hirtelen, éppoly hirtelen elköszönök; puszi és ölelés nélkül, szeretetmosoly közepette, egyet
intve, s irány Haza, várnak!

21:30 körül
- Na? Észrevette? - kérdezem kíváncsian a barátnőmet telefonon.
- Nem, jók voltunk! Pacsi! - hangzik a válasz az éter túloldalán.
Boldog, cinkos nevetés itt is, ott is, alig bírjuk abbahagyni!
- És a pipacstörténeted?
- Megvan.
- Szereted?
- Szeretem. Azt hiszem, Te is szeretni fogod... Küldhetem?
- Küldd hát! Kíváncsian várom. Bea! Köszönöm, hogy átjöttél... Örültem...
- Köszönöm, hogy meghívtál.... Örültem...
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- Ha kell egy jó beszélgetőtárs, bármikor, szólj nyugodtan, gyere...
- Ha kell egy jó folttisztító, bármikor, szólj nyugodtan, megyek....
Hatalmas nevetés, majd bontjuk a vonalat, bib-bib-bib...
Mosolygok. Nem véletlen... Az élet szép, sok csokornyi boldogság, csak tudni kell megélni, szeretni és
élvezni. Mert igenis, csak úgy érdemes.
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ÉLES ANETT versei
Nyári éjjel

Örökké

Némán pislog az égen az éjjel,
s csillagok könnye hull szerte-szét
fáradt az élet, nem alszik még el,
álmosan ringatja hűs tó vizét.

Hajlott háttal ballag az idő,
szállnak a percek és reszkető,
aprócska kezében fényszirom,
csillagról csend csöppen - én iszom.
Pihen a hallgatag, dús mező.

Dallam és illat emléke csobban,
s fuvallat fut a bőrömön át,
bokrokban bújtak eddig titokban,
most simogatják a lombkoronát.

Egyre csak szállnak az éjjelek,
hatalmas fák fölött kék eget
festenek bolondos nappalok,
holdfény a testeden andalog,
szeretlek, őrülten féltelek.

Közénk lebben a kacér, hűs szellő,
csillagos erdő néz fentről le ránk,
nyári éjjel a titkokat rejtő
tóparton csókokat lesnek a fák.
Milyen volt, kincsem?
Harmat könnycseppeket ringat el a rét,
rügyeket bont ki a májusi szellő,
dús mező neveli pipacs gyermekét,
aranyat izzad odafent a felhő.
Milyen is volt nélküled, drága kincsem?
Mikor lelkemben a vágy fészket rakott,
és kíváncsian nyújtózott el bennem
a világra tárva minden ablakot.
Milyen is volt, mikor már szíved dobbant
hangosan benned - együtt az enyémmel,
és szárnyalva, bársonyos dalra lobbant?
Maga az élet lüktetett a vérrel.
Milyen volt, mikor apró gallyakként gyűlt,
és szikrákat gyújtott bennem a féltés?
A fény színekre bomlott, és felhevült
lelkemben zakatolt ezernyi kérdés.
A várakozás hosszú, lágy selymet szőtt,
aggódás törölte fáradt homlokát,
és tisztelgett a lenyugvó nap előtt
a kényesen nyújtózó bársony brokát.
Milyen volt kincsem, az első pillanat?
Milyen volt először kezembe venni?
Tudtam, ahogy szívemen tartottalak:
örökkön foglak félteni, szeretni!

Ébredő, aranyló hajnalok,
szemedben - meztelen - én vagyok.
Kincsek a percek, - nem számolom örökké végtelent álmodom,
halálon túl is a nap ragyog.
Vén idő egyre csak lépeget;
hajunkba fonja a fényeket,
csillagok útján Isten kísér,
szabad a lelkünk: az égig ér.
Felhőkön párnád majd én leszek.
Reggel
Behajol az ablakon a fény, hogy lássalak,
gyönyörű arcodra reggel ráfekszik a nap.
Csend van még, és csak a bágyadt pirkadat túrja
arany ujjakkal tincseid újra meg újra
homlokodon.
Nézlek. Az idő is megáll, a másodpercek
melléd bújnak, nem sietnek. Én csak figyellek.
Egy vidám madárdal surran közénk a fáról,
és egyszerre lesz minden oly közel és távol.
Gondolkodom.
Hogy férhet a pillanatba millió
emlék,
s a tíz évvel ezelőtt, hogy lehet nemrég?
Hogy úszhat egy egész tenger egy harmatcseppben,
és mondanom, mint lehet, hogy szeretlek, szebben?
Nem is tudom.
Talán csak nézlek. Köszönöm a nap sugarát,
a tavaszi szellő borzolta bozontos fát,
melyről a perc madárdal szárnyon közénk repült,
és forró ölelésedre a hajnal csendje ült.
Én hallgatom.
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RENIATAA

Szerelmet sóhajt a csend
A szerelem az, ami megfogja a kezed és átkísér az úton, de olykor kilök az első autó elé, a szerelem boldogság,
nyugalom, meghittség, de olykor kín, szenvedés és fájdalom. A szerelem sokszor akkor jön, amikor nem kéne és
letarol mindent, és van hogy nem jön amikor kellene, és üres, zavarodott szíveket és elfojtott sóhajokat hagy maga
után. A legjobb és egyben legveszélyesebb dolog, ami hatalmába kerítheti az embert. Éltet, és középpontban van,
mert vagy akarjuk, vagy nagyon nem akarjuk, de a lényeg, hogy nem mi írányítjuk, hanem épp ellenkezőleg.
Szerintem ha valaki ír a szerelemről, az legtöbbször már rosszul kezdődik, hiszen olyankor az nem a pozitív élményekről szól, hanem a kínról, hiszen az ember ritkábban veti papírra a boldogságát, azt nem írjuk le, hanem
megéljük.
A szerelem olykor olyan könnyen libben az életünkbe, mint ahogy a szél belekap a kósza tincsünkbe, és megsimítja az arcunkat, jelezve, hogy ’hahó itt vagyok’. Azonban nagyon figyelnünk kell, hogy ne hagyjuk elsétálni,
nem szabad elfelejtenünk megnyitni a lelkünket, hiába volt előtte tömérdek fájdalom és csalódás, erőt kell vennünk
magunkon, ki kell nyitnunk az ajtót, kiűzni a már megszokott és elkényelmesedett fájdalmat, és beengedni a szerelmet. Persze mindezt csak szépen, óvatosan, nem túlgondolva, és nem heves beleéléssel, hiszen ha kiderül, hogy
ez mégsem a mi utunk, akkor csak saját magunknak horpasztunk újabb repedéseket a szívünkre.
Hagynunk kell, hogy a szerelem finoman utat törjön magának ott is, ahova a reménytelenség már befészkelte
magát, hiszen ez az a megfoghatatlan érzés, ami miatt habár kócosan, de mosolyogva indítjuk a napot, nem törődve
azzal, hogy valójában egy áltlagos napra ébredtünk. A szeretni és szeretve lenni érzés elfed mindent, ami a rossz
napokon aggasztana, és ami miatt legszívesebben ki sem tennénk a lábunkat a küszöbön, amikor tudod, hogy
valakinek az ölelő karjaiba térhetsz haza, és ettől majd felóldódnak a napközben felgyülemlett kimondatlan szavak, és nem számít más, csak az, hogy bármi is legyen, te itt vagy nekem, én pedig neked, és boldogan sóhajt a
csend, hogy most jó.
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TÓTH LILIEN
Karod, s ujjam
Levegőtlen terem, elmosódott arcok,
Karomon a súrlódások nyomán halvány karcok,
Dübörgő, vad zene, nekem minden tompa,
Vibrálnak a fények és te ott állsz jobbra.
Ott akarok lenni veled mindörökre,
Pulzálok, és pislákolva forgok körbe-körbe.
Megolvadt az agyam, csak érezni tudok
Mindent, mit észlelek, de egyet felfogok
Szívemmel: Minden ütemmel
Egyre élesebben érezlek,
S egyre halványabban észlellek.
Emlékszem, úgy álltam,
Hogy a vállad s vállam
Majdnem összeért,
S a távolság összegét,
Mi részeink közt remegett
Nem oszthattam eleget.
Egy rés szorult közénk,
Valahogy úgy történt,
Hogy sejtjeim a maradék teret
Is magunkénak hitték,
Szűk volt a keret
Eszeveszetten. Nem fértem belé,
S eggyé váltam, eggyé
A hullámzó űrrel, mi bőrödhöz ér,
De oly kínzó volt e tér,
Hogy a valóság kizárta miatta
Magát testemből, s a parancsot kiadta:
"Ne tudd, melyik vagyok én".
Kábultan ültem a fotel szélén,
Mikor kimerülten a pamlagra rogytál,
S ezzel minden józanságot kimostál
Belőlem, mi megmaradt. Kezed
Arcod elé húztad, s bár a lábam remeg
Azon kaptam magam, hogy éppen feléd megyek.
És akkor nem tudom, kimondtam e neved,
De elszorult torkomból szivárgó hangom
Nem jutott el hozzád,
S távolságunk hosszát
Nem viseltem többé
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A fékek köddé
Váltak bennem,
S a kezem
Karodhoz ért
Tűz-sebesen.
Lábujjaim vége,
S szakadékod széle
E villanó ködbe‘
Ért először össze.
S kegyetlenül vágyok vissza,
Hol a szívem ilyen tiszta,
S hol az eszem oly homályos,
Mint a terem, s csak világos,
Szőke hajad fényét látom.
Úgy akarlak, édes álom!
De te már nem vagy ott
Az esténként reménnyé fagyott
Ujjaim közt, mert akkor ott
Bőröm bőrödön nyomot
Halványan sem hagyott,
De te már tudod,
Hogy a tiéd aznap
A csontomig hatott,
S hogy egy részem
Mostanra már halott.
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A kezdet.. végem
egysorosok
Éltembe léptem be.
I.
Lábam lábad.
II.
Hasam hasad.
III.
Erem ered.
IV.
Eszem eszed.
V.
Szívem szívod,
S vérem.. véged,
Végem.

Egyedül
Egyedül akarok lenni,
Csak egyedül menni
És könnyekkel kenni
Az arcomat össze
És hallgatni közbe,
Hogy zúg a ködbe
Bele a semmi,
Sötétet enni,
S anélkül lenni,
Hogy érzem, hogy élek,
Lélegezni méreg.
Elveszni végleg
Valahol a fű közt,
S vádolni, mint bűnöst
Magamat hűvös,
Bűvös élű késsel,
Vagy pedig két kézzel
Földbe marni,
Józan ésszel mit sem érni,
Vágyaimmal elvetélni,
S tudni, aki megért
Épp ott fekszik,
Szemét égre veti,
Fejét mélység súlya húzza,
Minden egyes ujja
A múlt lábnyomát túrja.
Nyugodt és kimért:
Önmagam megért,
S éppen most ezért,
Önmagamba vágyok..
Ott, s mindenhol másutt
Beléd botlom, átok!
Egyetlenegy csillagot sem látok.
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SZABÓ ZILLE

Majdnem szerelem
Majdnem szerelem, az ajtót szerelem
Tárva- nyitva neked,
Mikor elmentél, beverted a kezed.
Mérgedben úgy becsaptad,
A kilincs a kezedben maradt.
Tárva- nyitva neked,
Már nem látom tekinteted.
Nem nézel vissza, hiszen
Új ajtón kopogtatsz éppen.
Majdnem szerelem,
Szemeidet keresem.
A megértő, nyugtató érzést
Melyet keltettél bennem.
És azt a nevetést
S mosolyodat, melyet úgy szerettem.
Azóta az ajtó nyitva,
De te már sosem kapsz vissza.
A szoba üres, kilincs a földön
Nem hívok szerelőt, úgyse jön
Ide egy ideig senki.
S idővel rájövök, mit kaptam
Egy embert, ki szeret: önmagam.
És egy szomorú nyarat,
Ami alatt
Egyre kevesebbszer vagyok
Magam alatt.
Javítom az ajtót,
Közben figyelem a sajtót.
Történik rengeteg dolog,
De a föld csak forog, forog.
A kilincset visszaraktam,
Ki veszített többet?
Emlékeztetem magam.
Majdnem szerelem volt, tudjuk mindketten,
Hisz, ha igazán szeretsz, kitartasz mellettem.
Az ajtó még mindig nyitva,
Beszűrődik a nyugalom hangja.
Megtölti a szobát,
Egy fuvallat körbejárja
Nocsak, ki küldte őt, ha nem a karma?
Majdnem szerelem,
Mással se működik
Előbb csitítsd magadban a hullámok tajtékait.
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Csalódottságom lassan párolog,
Megpillantalak,
Szívem ismét oly gyorsan dobog.
De szavad is hallom,
Fülem fintorog
Rólad beszélek,
Apu háborog.
Már nem te hiányzol
Hanem mi ketten
Aki voltál egykor,
És az, ki veled lettem.

KABDEBON JÁNOS
Szégyen
Alig érem fel az eget nélküled.
Tegnap esett a szívemben.
Baleset
Bevertem a térdem
Éppen előtted estem
Esdekelve
Lelkembe mardosva kértem
Hagyd, szeresselek még egy kicsit
Lágy felhő vagy, s fuldokló lélegzet egyszerre
Égeti marja torkom hiányod
Pedig még itt vagyok, s te mégis ott
Vagyok az elhagyott, s megtalált magány
Döglött száraz légy a betonon
Egy hűs délután.
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TÓTH GABRIELLA (TOGA)
Álmodás

Ha együtt álmodnánk,
talán megfejthetnénk a titkot,
a titkot, a talányt, az ezer éves,
csontokba mentett kérdést,
a fűnek hajlongását, a napesti szellőt,
a patakcsobogásban rejlő csengőt,
meglelnénk az utat, a tiszta vizű forrást,
erdei tisztáson őzek lába nyomát,
látnánk az élet teli poharát,
követnénk egy jelet, s a félelem helyett,
hogy a sodrásban elveszünk,
lennénk csónak,
hogy a jónak nyissunk utat,
s lassan, ahogy időnk telik,
merüljünk el benne, hűsölve, pihenve,
újra es újra, reggel és este,
adnál megnyugvást, s feledném a harcom,
ha tenyereddel öltöztetnéd arcom.
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Otthon

Várni egy hosszú estén,
s kedvenc ételed főzni,
s levetkőzni mind a nap porát,
az alkonyt, a munkaruhát,
s a rideg szék magányát,
a folyosó betonját feledni,
a papírra vetett betűk
most új életre kelnek,
adatból dallammá szelídülnek,
a tinta kékje apró felhővé derül,
s csillan a fény az üvegről,
csak egy fakó utcai lámpa ég,
s árnyékod vetődik a falra,
míg bent, egy szekrényke tetején
rézveretes lámpa pislákol csendesen,
S míg kint hűl a világ,
deres a faág,
gépiesen szitál,
áztat az eső,
bent, a derűs fényben,
meleg meghittségben
nyugalom vár,
és én,
hogy hazaérj.
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Füledbe súgni
Valós percekért remeg az idő,
amikor szavakat sző a közelség,
és a bárdolatlan betűk messzire kerülnek,
a finomak füledbe ülnek,
ahogy csendben, csak pihegve, halkan,
sóhajtásnyi légvételben,
puhán, mint csiklandó szőrme,
úgy bújik fültövedbe, belülre.
Csak apró susogás, sejtelmes hangok
lepleznek, hogy épphogy...
Ne hallja ismeretlen,
csupán a milliméternyi pontok,
ahogy a füled s a vérvörös száj
tapinthatón hevül a térben,
sejtelmesen, bókolva, lelkesülten.

Csigavonalban

1.
Kergettük egymást, mint
két végtelenből eredő pont,
perceket loptunk, s recsegett
az éter, míg a félelmet legyőzve
távoli kikötőnkből hajónk összeért,
s lettünk pontnyi cél, értelem,
fókusz, élet, szerelem.

2.
Lassan vánszorgott az idő,
fedett lelkemet takarva,
házamba bújtam, rejtőztem szüntelen,
jöttedre megnyílt a képzelet,
s míg karolt a két kezed,
meztelen lelkemmel átöleltelek.
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3.
Épp hogy, egy véletlen folytán,
messziről jött orkán vert szívembe
tanyát, s falánk vágy örvénylik,
árad szüntelen, titkon kérdezem,
Csigalépcsőn jössz - e fel velem?

4.
Kibújtam. Házatlan-mázatlan
valómmal megbékélsz-e,
ha "meztelen" feszengek előtted,
lepel nélkül, szertelen?

5.
Lépcsőinket járva, vágyva fel,
egy utunkon, spirálba',
maradj velem! Kell!

6.
Két kóbor csiga
közös h(m)(l)ázba tévedt.

7.
Fahéjas Csiga a la Toga: Én, Te, Mi.
(nem éttermi)

8.
Középen van mindig a lényeg: félek.
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Vakfolt
Kezeid közül észrevétlen folyik az idő,
én látom, megannyi perc múlik,
Nélküled s nélkülem,
s mikor érik az utolsó alma, szőlő,
jön a tél, akkor eszmélünk,
hogy számtalan, aprócska kör
maradt üres az idő tengelyén,
hol nem ért össze az x és y,
csak futottunk egymás mellett,
külön vonalakon, párhuzamoson,
s hogy hol tértünk el, soha nem tudod,
mert a vonatod futott-futott,
s mikor kicsit távolodtunk,
csak haladtunk előre,
nem néztünk vissza, vissza a tükörbe.
A változáshoz állj meg, várj meg,
mondd, mutasd, mi fáj,
vannak vakfoltjaink,
Neked s nekem,
de nézz hátra, ne csak tükörből vezess,
nézz oldalra, s ahol nem látod a jelet,
Ott vagyok én, hogy segítselek.
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LENGYEL ANNA
Lelkem szerelme

Megváltoztattál

A szomorúbb napjaimon sírnék vállán,
A jobbakon nevetve vinne a hátán.
Könnyeimet Ő kezével letörölné,
Mosolyomat rám fagyasztaná örökké.
Kezeink mindig egymáson pihennének,
A szakadékok felett együtt átlépve.
Nem engedne engem sosem lezuhanni,
Ő szeretné a derekamat tartani.
Talán most még nem jött el az Ő ideje,
Az életem végre élet lenne vele.
Rá várni mindig csak kitartással lehet,
Rajtam van már mindig óvó tekintete.

Az ajkaidon csengve nevem oly’ szép,
Kíváncsi vagyok, mit tudnak azok még.
Lelked szólt hozzám szád helyett,
Ami mindig csak nevet.
Érintés nélkül érintettél meg,
Így égtél a lelkem legmélyébe.
Megmutattad a napos oldalt,
Mosolygásra adtál okokat.
El kell engednem a reményt,
Vele együtt a személyed.
Visszavárom szíved szívem mellé,
Mely majd újból neki mesél.
Az úton még találkozzunk,
Akkor egymás kezét fogjuk.
Az oltár előtt fogunk állni,
Csak egymást boldognak látni.
A boldogító igent kimondva,
Egymás kezét bíztatóan fogva.
Történetünk kezdetét veszi,
Életem Veled fogom leélni.
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TOPÁNKA JUDIT
Volna halk neszű…
Volna halk neszű madárnak
szárnyából a tollam,
puha pelyhével simítnám
élét karcos szónak.
Áttetsző, fényes papíron
vízjeles tölgy minta,
haloványan folyik rája
indigókék tinta.
Halkan szólok a papirhoz
szinte gondolatban,
dőlt betűket lehelek rá
szabályos sorokban.
Látom lelki szemeimmel,
azt, ahogy olvasod,
s hozzád írott szavaimtól
szomorú szemed felragyog.
Átölelnek, megnyugtatnak
édes gondolatok,
biztosan érzed magadban:
neked lelki társad vagyok.
De csak kemény ceruzám van,
amivel írhatok,
remegve táncol kezembe
s ugrálnak a sorok…

Hátha benyitnak…
Az impozáns lakóház járdára leomló, kiterített palástot formázó félköríves lépcsőin, a fokokhoz szinte hozzá sem
érve suhanok felfelé. Pontosan tudom, hogy a fekete vaskilincsbe kapaszkodva mekkora erővel feszüljek a tömör
faajtónk, hogy a nyílás egy milliméterrel se legyen nagyobb, mint amin vékony testem átsiklik. A belső lépcsőházban már-már csak a kezemmel húzom magam felfelé, a korláton ütemesen fogást váltva. Az ismerős, itt-ott
kitöredezett lépcsőfokok látványából tudom, még egy emelet van hátra. Bensőmben tompán színes félhomály és
jóleső érzés uralkodik, pont úgy, mint Emma néni nappalijában, ahová igyekszem. Emma mamára gondolok, aki
fájó derekával mit sem törődve mindig kedves és mosolygós. Nehéz gyermekkora és megpróbáltatásai ellenére
lényéből szünet nélkül valami megmagyarázhatatlan derű és melegség árad. Bevallom, vonz ez a kiszámítható,
nyugodt melegség, aminek okát az első perctől kezdve ki akartam deríteni, meg akartam érteni és meg szeretném
osztani másokkal.
Nem vagyunk rokonok, mielőtt bárki azt gondolná, hogy egy sokadik nagynénim a sorban. Első találkozásunk a
sarki közértben játszódott le 3 éve. Megtört alkatához képest hatalmas csomagját meglátva kérdés nélkül, egy
őszinte mosoly kíséretében kivettem kezéből a nehéz táskát és közöltem vele:
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- Ezt majd én viszem.
Nem szólt semmit. Arcán mintha a megkönnyebbülés nyomait láttam volna, de csak ennyit mondott, kezével a
közeli sarok felé mutatva: - Erre.
Szótlanul ballagtunk egymás mellett, míg kurta biccentésel jelezte a szokatlanul íves lépcsőhöz érve, hogy hazaért.
Nem hagytam, hogy felfelé egyedül cipekedjen. Az ajtóban letettem csomagjait és röviden elköszöntem. Ő csak
annyit mondott halkan:
- Lovagias tett volt, szép napot, kedvesem.
Hangjából és lényéből méltóság áradt, nem az élet martalékául esett megtört szív segélykiáltása. Nem mondtam
neki, hogy a szomszéd háztömbben lakom és már többször láttam őt. Éreztem, hogy lesz még rá alkalmam. Körülbelül egy hét múlva megismétlődött a fenti jelenet, de akkor már nyitottabb voltam. Hagyta, hogy kérdezgessem
és behívott egy teára, meg süteményre. Életemben először éreztem, hogy vannak dolgok, amik eleve elrendeltetnek. Visszatérő vendége lettem, sokat beszélgettünk. A világról…Az életről... A Teremtőről… Az emberi kapcsolatokról… A szerelemről… Emma nénivel mindez gyerekjáték. Megismertem a barátait. Szinte minden nap
jön hozzá valaki, aki - csak úgy mint én – különösebb ok nélkül beesik az ajtón és hozzám hasonlóan feltöltődve,
jókedvűen távozik.
Végre felérek a harmadik emeletre. Röviden megnyomom a kopott faajtó melletti fehér elektromos csengőt. Csillogó szempár fogad:
- Gyere csak be, már vártalak!
Emma néni kérdés nélkül nyomja kezembe a gőzölgő forró csokit, jó sok tejszínhabbal a tetején.
- Hogy ment?- kérdezi, őszinte kíváncsisággal a hangjában.
- Sikerült – felelem a kelleténél kissé hangosabban, miközben lehuppanok elnyűtten is
elegáns kanapéjára. A következő másodpercben a felkészülés hosszú hetei és az elmúlt órák izgalmának feszültsége egyszerre találva utat magának idegrendszerem vékony huzalozásán, könnycsatornámon keresztül kibugygyan belőlem.
Kedves öreg barátnőm, kezét a vállamra téve büszkén jegyzi meg:
-Mindig is tudtam. Íme, a jövő legkiválóbb művészettörténésze.”
Ezután ragaszkodik a részletes beszámolóhoz a délelőtti szóbeli felvételi vizsga minden egyes mozzanatáról,
melynek végén felszabadult nevetéssel búcsúzom el a felkészülés nehézségeitől és bizakodó mosollyal nézek a
jövő elébe.
Most biztosan azt gondolják: várd ki a végét kislány, meg hogy nem eszik olyan forrón a kását és társai. De én
már tudom, hogy csak rajtam múlik. A változás örök, csak az a kérdés, hiszünk-e a saját alkalmazkodóképességünkben. Emma néni – többek között – arra is megtanított, hogyan éljek előítéletek és elvárások nélkül. Elhitette
velem, hogy lehet a hobbim a szakmám, ami nélkül most nem tartanék itt. Megértettem, hogy amire fókuszálunk,
annak energiát adunk és a hálás szív még több csodát vonz hozzánk. Mindenkinek vannak nehézségek az életében,
ebben egyformák vagyunk. Az ezekhez való hozzáállás azonban tudatos választás kérdése. „Megengedem, megengedem” –hányszor de hányszor ismételtem el ebben a szobában ülve az elmúlt két év alatt – míg végre érezni
is tudtam. „Megengedtem”, hogy édesanyám velem mit sem törődve külföldre költözzön, hogy megtörténjen szeretett édesapám gyógyíthatatlan betegsége és halála. Elfogadtam, hogy nem másíthatom meg a felsőbb törvények
akaratát. Már nem kapaszkodom apám emlékébe, hadd szárnyaljon odaát! Soha máskor nem érzetem magam olyan
erősnek, mint Emma nénivel való beszélgetéseim után.
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Csendben ülünk a szobában. Emma néni a karosszékben, én a heverőn. Nem kellenek a szavak, csak merítkezünk
egymás energiájában. Töltődünk. Most azt gondolom, nagyon is egyszerű az élet. Csak meg kell figyelni és el kell
lesni a szabályokat. Merthogy vannak neki. Háttérbe kell szorítani az ego-t, ami mindig győzni akar. Bőségtudatban kell élni.El kell engedni a múltból azt, ami már nem szolgál bennünket. Csak tervezni kell és hálásnak lenni.
Vajon ezt miért nem tanítják az iskolában…? Bár, ha igaz, hogy nincsenek véletlenek, akkor a sors sok-sok Emma
nénin keresztül gondoskodik arról, hogy mindenki számára elérhető legyen a tudás, ami csak szeretettel adható át.
Ez tehát Emma néni titka. Talán most már az enyém is. S ha így van, akkor másoknak is átadhatom…
Megebédelek nála, mert nem lehet visszautasítani kedves unszolását, azután indulnom kell. – Megölelem szótlanul egy hosszú másodpercre. Tudom, hogy nem kell többet mondanom. Csak tenni. Azokért, akik majd énmellém
szegődnek az úton.
Kabátomat véve látom, hogy Emma néni felteszi szemüvegét és előveszi receptes könyvét. Felnéz, hogy válaszoljon ki nem mondott kérdésemre:
- Menj csak nyugodtan, én még sütök egy kis almás pitét, tudod, hátha benyit valaki…

LOVASS ADÉL
Reggeli szösszenet

Sanzon – egy találkozás emlékére

Szívem melege átölel,
mint a langyos reggeli ágy,
visszahúz hozzád,
mint az irántad érzett vágy,
mely feszít s kibuggyanni készül,
mint párnámra csöppent nyálam
édes álom után,
mi rólad szólhatott csupán...

Hangod, mint nyűtt nagybőgőn lehangolódott húr,
úgy hatott. Reszelős íze jegy a múltba. Retúr.
Ahogy hosszú ujjad ritkálló hajadba beletúr,
látom, a húsz év minden gondja kimosta orvul
belőle sötét színét. Hamva enyhül, tompul.
Szürkévé vált, mint cigarettád füstje, mit konokul
szívsz. Vészharangod szívpanaszod ellenére sem kondul.
Ilyen voltál? Agyam s a rólad magamban rajzolt kontúr
kitöltésre váró agyagot, hamistalan anyagot koldul.
Vonásaid maradtak. A természettől nyújtott bravúr,
hogy úgy tűnsz fel most is, mint vadul vonzó kentaur,
asztalunkhoz betör a mitológia, bár belül dúl
némi filozófia: minden változó! S megmozdul
karod, odébb tolná a fátylat. Hiábavalónak bizonyult
ez is, mint oly sok dolog, s ahogy egykor a múlt
kocsmájában az első randevún, fojtott, szúrt
torkomban a füst, sok kis ujja kúszva belebújt
ruhámba, bőröm alá puhán nyúlva belefúrt,
hátha meglátja magam-is-unt valóm. Majd rám borul
holmi keserű köd. Nikotinízű csók emléke tolul
fel, közben körbeölel füst, szag. Emlékfoszlány tovavonul.
Hangod, mint nyűtt nagybőgőn lehangolódott húr,
úgy hatott. Reszelős ízűn dalolsz, mint egy szomorú trubadúr.
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BOGNÁR ODETT
Mit jelent?
Mit jelent igazán szeretni?
Fogni két kezed, s nevetni
percekig, míg görnyedve
omlok a padlóra könnyezve.
Reggel a neveddel ébredni,
elfeledni mindent, eltévedni
a gondolatok tengerében,
olykor a szavak csendjében.
Az életem örömét odadni,
azért, hogy tudj fogadni
egy olyan szent dologra,
amely a mindened. Ostoba!
Ha kell, barátod leszek akkor,
ha úgy döntesz az aranykor
nekünk nem most jött el,
a távolság hamar elnyel…
Sírodra én teszem e virágot
kinek te jelented a világot.
Soha nem foglak téged feledni
mégis mit jelent igazán szeretni?
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SZŰRÖS IVETT

Maradj velem!
1. fejezet
– Semmit sem változtál. – John Hamilton Weston hanyagul az ajtófélfának támaszkodva, karbatett kézzel figyelte
a tanári asztalnál ülő nőt. Délután fél hat volt. Nem csak a termek, de az egész iskola kongott az ürességtől. Már
csak a takarító személyzet és néhány lelkes tanár tartózkodott az épületben. Köztük Elizabeth Mary Harrington.
Épp dolgozatokat javított. Mivel nem szerette hazavinni a munkát, így rendszerint addig maradt az iskolában,
amíg mindennel el nem készült. Annyira bele volt merülve az olvasásba, hogy nem vette észre a férfit egészen
addig, amíg az meg nem szólalt.
– John? – nézett fel meglepetten. Nem számított a férfira. Egyáltalán nem. Hiszen több mint egy éve annak, hogy
utoljára látták egymást.
– Jól áll neked a szemüveg. – John ellökte magát az ajtófélfától, és lassan elindult felé.
– Minek köszönhetem a váratlan látogatást? – Elizabeth levette a szemüvegét, két kezét összekulcsolta az asztal
felett, s várakozón nézett a férfira.
– Nem számítottam lelkes fogadtatásra, de ennél azért többet vártam. – John leült a tanári asztalhoz legközelebb
eső padba. Elizabeth nem akart vitát szítani a másik kijelentésére reagálva. Igen, tartozik neki, ám még ez sem
jogosítja fel arra, hogy úgy ugráltassa őt, ahogy ő fütyül.
– Meglep a látogatásod. Ha a pénzről van szó, sajnálom, de képtelen vagyok egyről a kettőre előteremteni. Továbbra is csak annyit tudok fizetni, amit eddig.
– Igazán különös. A pénz valahogy mindig is a beszélgetéseink központi témája volt. Úgy tűnik, ez sem változott
– keserűen elhúzta a száját, és tekintetével szinte keresztüldöfte a nőt. – Mondtam már, nem érdekel, hogy visszafizeted-e vagy sem.
– Lehet, hogy téged nem érdekel, de nekem igenis fontos. Miért jöttél?
– Mennyit keresel itt?
– Nem tartozik rád.
– Mit szólnál, ha munkát ajánlanék neked?
– John, ne csináld ezt. Nem értem, miféle játék akar ez lenni. – Elizabeth a halántékához emelte kezét, és egy
pillanatra behunyta a szemét. Napok óta fejfájás kínozza. Tudta, hogy a sok munka és a kimerültség okozza.
Szerencsére egy hét múlva vége a tanévnek, kezdődik a nyári szünidő, és akkor végre egy kicsit fellélegezhet.
– Rosszul vagy? – kérdezte aggódó tekintettel John.
– Nem, semmi baj. Mondd el, kérlek, miért jöttél. Még van néhány dolgozat, amit ki kell javítanom, aztán pedig
hazamennék.
– Elizabeth, lenne kedved... Oh, bocsánat, nem tudtam, hogy vannak nálad. – Mosolygós, vidám figura lépett be
a tanterembe.
– Semmi gond, David.
– Csak azt akartam kérdezni, lenne-e kedved eljönni az új pizzázóba.
– Ne haragudj, de ma este nagyon fáradt vagyok. Majd máskor bepótoljuk – mosolygott rá kedvesen Elizabeth.
– Rendben, ahogy akarod. Viszlát!
– Még mindig megvan az a képességed, hogyan vond bűvkörödbe a férfiakat – szólt John elismerően, miután
David távozott.
– Utoljára kérdem, – hagyta a nő figyelmen kívül az előbbi megjegyzést – miért vagy itt?
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– Mondtam már, munkát szeretnék neked ajánlani. Hamarosan vége a tanévnek. Lesz elég szabadidőd. Mindössze
két hónapot kérek tőled, és cserébe végre elfelejtheted az adósságot.
– John, egyszer volt már egy hasonló ajánlatod, aminek nem lett valami jó vége – emlékeztette a férfit.
– Igen, de az már a múlt. Nem is értem, miért hiszed azt, hogy tartozol nekem. Egyezséget kötöttünk, aminek
végül én vetettem véget. Te teljesítetted azt, amit tőled kértem. Ennek ellenére mégis a fejedbe vetted, hogy viszszafizeted nekem azt a pénzt.
– Nem akarok veled most ezen vitatkozni. Az a pénz túlságosan sok annak fejében, amit tettem.
– Két hónap, Elizabeth. Mindössze ennyit kérek tőled.
– Mégis milyen feladatról van szó, hogy nem találsz rá megfelelőbb személyt nálam?
– Egy gyerekre kellene vigyázni.
– Te most viccelsz velem? – kérdezte elkerekedett szemmel.
– Nem. Egy hatéves kislányról lenne szó.
– Talán a tiéd? – Elizabeth szíve fájdalmasan szorult össze a tudatra, hogy a férfinak gyermeke születhetett az
egyik előző kapcsolatából.
– Még nem tudom – ismerte be John.
– Értem.
– Nem, nem érted. Most is, mint mindig elhamarkodott következtetéseket vonsz le. Sohasem bíztam a nőkben, így
mindig vigyáztam rá, nehogy bármi nyoma maradjon a viszonyaimnak. Attól persze még nem zárhatom ki a lehetőségét, hogy az a kislány az enyém.
– Azt akarod, vigyázzak egy gyerekre, aki talán a tiéd? És mi van akkor, ha nem? Mi lesz vele utána?
– Azt majd az idő eldönti. Azért kérek tőled két hónapot, hogy akár enyém, akár nem, legyen mellette valaki, aki
segít neki a gyász feldolgozásában. Nincs olyan hozzátartozója, aki gondoskodhatna róla. A nagyanyja engem
nevezett meg annak a személynek, akit értesíteni kell, ha vele bármi történik. A kislány még New York-ban van.
Beletelik egy kis időbe, amíg elrendezik a papírokat.
– Ismerned kellett a gyerek anyját, ha fennáll a lehetőség, hogy akár a tiéd is lehet – mutatott rá a nyilvánvalóra
Elizabeth.
– Egyéjszakás kalandom volt vele – ismerte be a férfi.
– Hajlandó vagy teljes felelősséget vállalni anélkül, hogy DNS-vizsgálatot kérnél?
– Mint említettem, a gyereknek nincs senkije. Természetesen meg fogom csináltatni a vizsgálatot. De ha nem az
enyém, akkor is gondoskodni fogok róla. Nincs gyerekem, a kislány pedig még csak hatéves. Majd meglátjuk,
mennyire tetszik neki a birtok, és hogy jövünk ki egymással.
– Tudom, hogy sok pénzzel tartozom neked. És azt is, hogy életem végéig törleszthetek. Így az ajánlatod igen
baráti.
– Elizabeth, felejtsd már el azt az átkozott adósságot! – emelte fel a hangját. A nő összerezzent John váratlan
kitörésétől. A férfi mérgesen felállt, és hátat fordított neki. – Sajnálom, nem akartam kiabálni veled. – Visszafordult, majd így folytatta. – Nem tartozol nekem semmivel. Azért fordultam most hozzád, mert megbízom benned,
és a gyerekekhez is értesz. Tudom, mennyire nyomaszt az, hogy a családodat az én pénzem segítette ki a bajból.
És kötelességednek érzed, hogy törlessz. Azt azonban, amit a múltban értem tettél, nem lehet pénzben mérni. Most
csak annyit kérek tőled, hogy két hónapig vigyázz a kislányra. Nagy szívességet tennél nekem. Ha pedig letelik a
két hónap, visszajöhetsz tanítani, élheted azt az életet, amit mindig is akartál. Engem nem érdekel az az adósság,
az csak a te rögeszméd. De ha te attól jobban érzed magad, akkor vedd úgy, hogy a tartozás fejében két hónapot
kérek az életedből. Most visszamegyek a birtokra. Majd értesíts, hogy döntöttél!
– Rendben – Elizabeth csak ennyit tudott mondani, John már ki is viharzott a teremből.

***
A nő szemére aznap este nem jött álom, az emlékezés okozta nyugtalanság miatt csak forgolódott az ágyában.
John Hamilton Weston. Úgy másfél évvel ezelőtt ismerte meg a férfit, amikor is először találkozott vele szülei
házának nappalijában. Sajnos az apja pocsék üzletember volt, és befektetései során mindig a rövidebbet húzta, így
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saját és felesége örökségét is szép lassan eltékozolta. Később hiteleket vett fel, hogy fenntartsa addig megszokott
életszínvonalukat. A részleteket persze nem tudta miből fizetni, így egyre jobban eladósodtak. Amit csak lehetett
pénzzé tettek, egészen addig, míg már csak egyetlen vagyonuk maradt: a villa, ahol éltek. A család végül úgy
döntött, hogy azt is el kell adniuk, és az adósságok rendezése után vesznek két kisebb lakást. A villát igen sok
potenciális vevő szerette volna megkaparintani, hiszen remek helyen volt, maga az épület és a park pedig igazán
impozáns látványt nyújtott. Elizabeth először meglepődött, amikor meglátta a farmert és kockásinget viselő, cowboy-kinézetű férfit a nappalijukban, nem értette, mit kereshet náluk. Aztán az apja bemutatta őket egymásnak, és
megtudta, hogy John házat akar venni a városban. Ezt követően a férfi gyakori vendég lett az otthonukban. Egy
ilyen alkalommal pedig, legnagyobb meglepetésére, elhívta őt vacsorázni.
– Mondja csak, honnan ismeri az apámat? – kérdezte Elizabeth. Dallas egyik legelegánsabb éttermében ültek. Bár
a vacsorán már túl voltak, a férfi arra kérte a lányt, hogy maradjanak még egy kicsit, és egy pohár ital mellett
beszélgessenek. Elizabeth-nek nem volt ellenvetése. John-t udvarias, előzékeny férfinak ismerte meg, aki ráadásul
kellemes beszélgetőpartnernek is bizonyult.
– A lóversenypályán találkoztam vele. Beszélgetésbe elegyedtünk. Amikor megtudta, hogy épp házat keresek,
elmondta, hogy neki van egy eladó – magyarázta a férfi. Elizabeth a legszívesebben a föld alá süllyedt volna. Tele
vannak adóssággal, a házukon jelzálog, az apja pedig lóversenyekre jár. Nyilvánvalóan nem csak néző, hanem
fogadásokat is köt. – Minden rendben, Elizabeth? Egészen elsápadt az arca.
– Igen, persze. Mondja csak, ha nem túl indiszkrét a kérdésem, mégis miért akar megvenni egy ekkora ingatlant?
– Valójában egy sokkal kisebbet szerettem volna. Az édesapja beszélt rá, hogy nézzem meg, amit egyébként egyáltalán nem bántam meg – pillanatnyi szünetet tartott. – Be kell valljam, minél többször járok a házban, annál
inkább tetszik a gondolat, hogy az enyém lehet – mondta, s közben csábító tekintetét végig a lányon tartotta. A
kétértelmű megjegyzéstől és a mogyoróbarna szempár forró pillantásától Elizabeth-nek az arcába szökött a vér, s
még a szemét is lesütötte zavarában. John csodálkozva húzta fel a szemöldökét. „Vajon tényleg olyan ártatlan,
mint amilyennek tűnik, vagy csupán nagyon jó színésznő?” – latolgatta magában. „Majd kiderül” – húzódott önelégült mosolyra a szája.
– A ház apám családi öröksége – folytatta Elizabeth. Sikerült annyira összeszednie magát, hogy ismét felvetett
fejjel, a másik tekintetét állva folytassa a társalgást. Nem értette, mi ütött belé hirtelen. Ez a férfi olyan hatással
van rá, mint eddig senki. – De sajnos olyan anyagi helyzetben vagyunk, hogy meg kell válnunk tőle. Bizonyára
tudja, hogy jelzálog terheli, amit nem tudunk fizetni, ráadásul a fenntartási költségek is gondot okoznak – magyarázta.
– Fontos magának az a ház?
– Persze, hiszen ott nőttem fel, és kedves gyermekkori emlékek fűznek hozzá. Azonban mára inkább teherré vált,
ha őszinte akarok lenni.
– Mihez akar kezdeni, ha eladják a házat?
– A maradék pénzből szeretnénk két kis lakást vásárolni. Nemrég végeztem, és úgy néz ki, hogy egy helyi magániskolában tanítok majd.
– Nem szeretnék továbbra is hazudni Önnek – kezdte a férfi.
– Most meg mire céloz? – nézett rá összehúzott szemmel Elizabeth.
– A házukat már elárverezték.
– Mit mondott?
– Három hete volt a nyilvános árverés.
– Hogy történhetett ez meg? Hiszen semmilyen értesítést nem – Elizabeth-nek hirtelen eszébe jutott, hogy az
utóbbi hetekben az anyja mindig nagyon ideges volt, ha a posta után kérdezett. Nyilvánvalóan az apja utasította
az asszonyt, hogy a leveleket először neki adja oda.
– Sajnálom, Elizabeth.
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– Ne sajnálja – felelte a lány lemondóan. – Inkább azon csodálkozom, hogy ez idáig nem történt meg. Ha nem
haragszik, most inkább hazamennék. Minél előbb összecsomagolok, annál jobb. Nem is értem, hogy az apám
miért nem szólt semmit. Biztos van egy határidő, amíg ki kell költöznünk.
– Elizabeth, a villát én vettem meg.
– És az min változtat? – vont vállat a lány. – Vagy maga, vagy más, akinek pénze volt rá.
– Szerettem volna egy házat a városban arra az esetre, ha üzleti ügyek miatt rövidebb-hosszabb időt itt kell töltenem. Igaz, nem terveztem, hogy egy ekkora ingatlant vásárolok, de végül is jó befektetésnek tekinthetem. A szüleinek nem kell kiköltözniük, legalább lesz, aki vigyáz a villára, és karban tartja.
– Tessék? A szüleim ottmaradhatnak, mint valami házmester és a felesége? – Elizabeth-en egyszerre kitört a nevetés. Nem tehetett róla, de egyszerűen képtelen volt elképzelni, hogy az anyja, akit egész életében kiszolgáltak,
majd főz, mos, takarít. Az apja pedig izzót cserél és füvet nyír. – Sajnálom, ne haragudjon, hogy így reagáltam.
Igazán nagylelkű az ajánlata, de maga nem ismeri a szüleimet.
– Az apja és az anyja tudja, mit várok el tőlük. Már szerződésbe is foglaltuk a részleteket.
– Szóval, én tudok meg mindent utoljára. És nekem milyen szerepet szán? Talán a cselédlányét?
– Nem – hangzott a kurta a válasz. A férfi a mellényzsebébe nyúlt, elővett egy kis dobozkát, és letette az asztalra,
épp a lány elé. – Nyissa ki! – Elizabeth-nek egyáltalán nem tetszett ez a parancsolgató stílus, ám mégis felvette a
dobozkát, és kinyitotta.
– Ez meg mi akar lenni?
– Még nem látott gyűrűt?
– Persze, hogy láttam, de nem értem, miért adja most nekem.
– Mégis mikor szoktak gyűrűt adni? Tanult lány létére igencsak hiányosak az ismeretei. – Elizabeth lecsukta a
dobozka tetejét, letette az asztalra, és odacsúsztatta a férfi elé.
– Mr. Weston, köszönöm a vacsorameghívást. Azt hiszem, jobb lesz, ha most hazamegyek. Nem kell, hogy elvigyen, majd fogok egy taxit. – Vette a táskáját, felállt, ám amikor el akart haladni a férfi mellett, az elkapta vékony
csuklóját.
– Elizabeth, még nem tud mindent. Most elengedem, de azt javaslom, mielőbb beszéljen az apjával.
Mire aznap este hazaért, már későre járt, így úgy döntött, másnap fogja kérdőre vonni az apját. Egész éjjel nem
aludt, egyfolytában azt találgatta, mi lehet még, amit meg kell tudnia. Ami azonban másnap a tudomására jutott,
minden várakozását felülmúlta. Az apja adósságai olyan tetemesek voltak, hogy az árverésen, a házra tett nyertes
licit sem futotta mindet. Nem elég, hogy a villa oda, de még mindig tartoznak fél millió dollárral. Amikor előző
este megtudta, hogy az egyetlen megmaradt családi örökségüket is elárverezték, bár elkeseredett, ám arra gondolt,
innen még van kiút. Igaz, a nulláról kell kezdeniük, ám tanult, így ha nem is az eddig megszokott körülmények
között, de egy takaros kis lakásban élhető otthont teremthetnek maguknak. Ezt persze a szüleinek is akarni kell.
Most azonban, annak tudatában, hogy tartozással kezdik új életüket, már egyáltalán nem volt benne biztos, hogy
sikerülni fog. Tanárként képtelen lesz annyit keresni, hogy még a hitelezőknek is törleszteni tudjanak. A legroszszabb az egészben, hogy az apja nem csak bankoktól, de magánemberektől is vett fel kölcsönöket, s ez utóbbiak
még a pénzintézeteknél is türelmetlenebbek, ha a tartozás behajtásáról van szó. Egyesek az erőszaktól sem riadnak
vissza. Eszébe jutott John Hamilton Weston különös lánykérése. Ha egyáltalán az akart lenni. Nincs más választása. Beszélnie kell a férfival.

***
Elizabeth aznap délutánra beszélt meg találkozót John-nal. Ő pontosan érkezett, azonban akármerre nézett, a férfit
sehol sem látta. Helyet foglalt az egyik ablak melletti asztalkánál, és rendelt magának egy eszpresszót. A hangulatos kis kávézóban ülve, ahogy teltek a percek, úgy lett ő is egyre feszültebb. A férfi késett. „Nagyszerű! Még
meg is várat. Ezzel is azt akarja a tudomásomra hozni, hogy ő diktálja a játékszabályokat” – gondolta magában.
Újabb húsz perc telt el, ám John még mindig nem érkezett meg. Elizabeth, mint az elmúlt fél órában már számtalanszor, most ismét a mobiljára nézett. „Ez a John Hamilton Weston annyira udvariatlan, hogy még arra sem
képes, legalább egy üzenetet küldjön, vagy felhívjon, késni fog” – dohogott magában. Rendelt egy ásványvizet, és
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tovább várakozott. Már épp azon volt, hogy most már aztán elég, és tényleg hazamegy, amikor feltűnt a férfi autója
a kávéház előtti parkolóban. John kiszállt, és ruganyos léptekkel közeledett a bejárat felé. Most nem szokásos
cowboy-öltözetet, hanem fekete öltönynadrágot és hozzá világoskék inget viselt. Elizabeth-nek el kellett ismernie,
hogy remekül állt neki. A kávézóba érve váltott pár szót az iruló-piruló pincérnővel, majd a lány felé vette az
irányt.
– Bocsásson meg, de elhúzódott egy üzleti tárgyalásom. – John helyet foglalt az Elizabeth-tel szemközti széken.
– Azért legalább telefonálhatott volna. – A lány legszívesebben leharapta volna a nyelvét, ez most nem a számonkérés ideje. – Ne haragudjon, Mr. Weston.
– Minden oka megvan, hogy mérges legyen rám, hiszen csaknem egy órát késtem. Remélem, a jövőben kárpótolhatom ezért – mondta, s közben különös tekintettel méregette a lányt.
– Tegnap este arra kért, beszéljek apámmal – tért rögtön a tárgyra Elizabeth. – Már tudom, hogy a ház nem fedezte
az összes adósságot, és még mindig van fél millió dollár, amit várnak a hitelezők. Elolvastam a szerződést is, ami
lehetővé teszi a szüleimnek, hogy továbbra is a villában maradjanak. Amíg nem tudtam a fennmaradó adósságról,
azt fontolgattam, hogy bérelünk majd egy kis lakást, ha már venni nem is tudunk. Most azonban teljesen tanácstalan vagyok.
– Nem véletlenül engem hívott, Elizabeth. Tudja, hogy akarok valamit magától. – A férfi töltött magának egy
pohár vizet.
– Mr. Weston, Ön nyilvánvalóan olyan ember, aki tudja, mit, miért tesz. Oka van annak, hogy licitált a villára, és
annak is, hogy a szüleim továbbra is ott maradhatnak, nem is beszélve a tegnap esti kis ajándékáról. Elmagyarázná,
mit is akar tőlem pontosan?
– Kár, hogy nem érdekli az üzleti élet, jobb érzéke lenne hozzá, mint az apjának. – Bár az apjára tett becsmérlő
megjegyzés sértette a lányt, mégsem reagált rá. – Hisz a sorsban vagy a sorsszerűségben, kisasszony?
– Nem tudom, ilyesmin még sohasem gondolkodtam.
– Azért kérdeztem, mert mindketten olyan élethelyzetben vagyunk, amikor kölcsönösen egymás segítségére lehetünk.
– Ugyan miben lehetnék én az Ön segítségére? – kérdezte kétkedve Elizabeth.
– A nagymamám nagyon beteg. Hetei, talán hónapjai vannak hátra. Az utóbbi években egyfolytában azzal nyaggatott, mikor nősülök már meg végre. Most, hogy ennyire beteg, és nem tudom, meddig lehet még köztünk, meg
szeretném neki adni azt, amire a legjobban vágyik.
– Még akkor is, ha csak hazugság lesz?
– Kegyes hazugság, maradjunk ennyiben.
– Mit vár el tőlem pontosan? Elég lesz egy eljegyzés, vagy esküvőt is akar?
– A nagymamám örök romantikus. El fogja hinni, hogy első látásra egymásba szerettünk, és azt is, hogy elrepültünk Vegas-ba házasságot kötni.
– Ez csak mese lesz, vagy meg is kellene tennünk?
– Természetesen olyan valódi lesz a házasságunk, amilyennek lennie kell! Ehhez a gondolathoz jobb, ha már most
hozzászoktatja magát – szögezte le ellentmondást nem tűrően. – De ne aggódjon! Maga és én is be leszünk biztosítva. Házassági szerződést fogunk kötni. A nagymamám halála után két hónappal elválhat tőlem.
– Értem.
– Valami baj van?
– Csak az nem világos, miért pont engem választott.
– Már mondtam, mindkettőnknek szüksége van a másik segítségére. Maga tanult, jól nevelt, tudja, mi az az illem,
hogyan kell viselkedni, öltözködni. Dekoratív, ugyanakkor nem kihívó, sőt inkább visszafogottnak mondanám. A
nagymamám mindig azt mondta, hogy bárkit elfogad, akit szeretek, és aki engem viszontszeret. De jól tudom,
fontos számára, hogy egy tisztességes nő mellett horgonyozzak le. Áh, tessék. Ez a magáé. Szeretném, ha látná,
hogy nem akarom becsapni, és komolyan beszélek. – A férfi egy iratmappát vett elő, s odaadta Elizabeth-nek.
– Kifizette az összes tartozásunkat? – kérdezte elképedve a lány az előtte lévő dokumentumokat nézegetve.
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– Ez lett volna a mi kis egyezségünk rám eső része. Láthatja, hogy én már teljesítettem. Most magán a sor.
– Nem hagy nekem más választást, ugye?
– Holnap délelőtt 10-re magáért megyek, és elrepülünk Vegas-ba. Egyébként a mappában megtalálja a házassági
szerződés tervezetét is. Olvassa át, ha valamin változtatni szeretne, csak szóljon, megbeszéljük, és átírjuk.

2. fejezet
Elizabeth úgy döntött, hogy elfogadja John Hamilton Weston ajánlatát. Immár második alkalommal, hogy elvállal
egy olyan szerepet, amit magára öltve kettejük élete egy időre összekapcsolódik. Igaz, a házasságuk inkább csak
a férfi nagymamájának és a külvilágnak szóló színjáték volt. Sohasem érezte magát igazi feleségnek. John nagymamája, Catherine két hónappal az esküvő után meghalt. Elizabeth legnagyobb meglepetésére a férfi eltekintett
attól, hogy a temetés után, a látszatot fenntartva még bizonyos ideig együtt maradjanak. A lányt megkönnyebbülés
helyett azonban valami egészen új, különös érzés kerítette hatalmába. Azóta, a külön töltött idő alatt nem múlt el
úgy nap, hogy ne gondolt volna a férfira. Csak néhány közös hét jutott nekik, de akkor még nem tudta azt, amiben
ma már biztos: beleszeretett John Hamilton Weston-ba. Most óriási kockázatot vállal azzal, hogy ismét a birtokra
költözik. Igaz, úgy lesz ott, mint egyfajta babysitter, de mégis a férfi közelében lenni, s közben valódi érzéseit
palástolni, nem lesz könnyű. Annak ellenére, hogy John világosan az értésére adta, nem olyan nőre vágyik, mint
ő. Együttélésük alatt végig elutasító, hűvös pillantásokkal illette, valahányszor összefutottak a birtokon. Úgy vélte,
hogy viselkedésének a rosszul sikerült las vegas-i éjszakájuk lehetett az oka. Ő ugyanis nem akart igazi nászéjszakát, a férfi viszont ragaszkodott hozzá. És csak mosolygott a gyenge kifogásokon, miért is kellene várniuk,
amíg egy kicsit jobban megismerik egymást. John meglepődött, amikor rájött, hogy ő az első férfi felesége életében. S bár türelmes és gyengéd szerető volt, Elizabeth nem tudta elengedni magát. Együttlétük csalódás volt mindkettejük számára. Ezután John magára hagyta a szállodai szobában. Elizabeth aznap éjjel egy szemhunyásnyit sem
aludt, így akkor is ébren volt, amikor a férfi hajnaltájban holtrészegen támolygott elő. Alvást színlelt, nyakig húzta
a takarót, nem bírta volna elviselni, ha John ilyen állapotban hozzáér. A férfi nem szólt semmit, csak futó pillantást
vetett az ágyon fekvő feleségére, majd a kanapéhoz sétált, és úgy ahogy volt ruhástól végignyúlt rajta.

***
– Tudtam, hogy nem hagysz cserben – mosolygott John a taxiból kiszálló nőre. – Egyébként épp jókor jöttél,
Hattie most készült el az ebéddel. – Mennyivel tartozom? – fordult John a taxis felé, miután az végzett a csomagok
kipakolásával. – Semmivel. A hölgy már fizetett. – A férfi ránézett a nőre, aki éppolyan feszengve álldogált a ház
előtt, mint az első alkalommal. Miután a taxis elment, John felvette a csomagokat, és elindult a bejárati ajtóhoz
vezető lépcsősor felé. Elizabeth szótlanul követte. Hirtelen kiabálás hangjai ütötték meg a fülüket. Szinte egyszerre
néztek oldalra, a hang irányába. A pillanat műve volt az egész. Elizabeth-nek esélye sem volt, hogy kitérjen a
szélsebesen felé száguldó jószág elől. Hanyatt vágódott a földön, majd mindenhol az arcán érezte támadója nedves
puszijait.
– Tucker, elég! – John kérése azonban hiábavalónak bizonyult. Ezt látva a férfi letette a csomagokat, megfogta a
kutya nyakörvét, és lehúzta Elizabeth-ről. Közben a birtok egyik munkása, egy középkorú, enyhén pocakos férfi
is odaért, akit szemmel láthatólag igencsak kifárasztott az eb utáni rohanás. Kipirult, izzadságcseppektől gyöngyöző arcát és kopaszodó fejét egy zsebéből elővett textilzsebkendővel törölgette, miközben levegő után kapkodott. – Tucker! Ül! Marad! – Bár a kutya hallgatott a vezényszavakra, de túl izgatott volt ahhoz, hogy el lehessen
engedni, így John egyik kezével tovább tartotta a nyakörvénél fogva, a másikkal pedig felsegítette Elizabeth-et a
földről. A nő ruhája elszakadt, az egyik könyöke pedig felhorzsolódott, amikor hátraesett, ettől eltekintve azonban
jól volt, sőt nagyon is örült annak, hogy viszontláthatja Tucker-t.
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– El sem hiszem, hogy te mekkorát nőttél! – S valóban, a kutyát utoljára akkor látta, amikor az nagyjából fél éves
lehetett, még kölyök volt, ma már pedig egy kifejlett német juhászkutya. Tucker le sem vette a szemét Elizabethről, olyan áhítattal nézte, mintha csak ők ketten léteznének ezen a világon.
– Megsérültél? – kérdezte John a nőtől. – Véres a karod.
– Nem, ez csak egy kis horzsolás. Te viszont jól rám ijesztettél, Tucker! Alig ismertelek meg. Egy kölyköt hagytam
itt, mára pedig igazi nagyfiú lettél. – Elizabeth megsimogatta az időközben valamelyest lenyugodott eb fejét.
Tucker élvezte a kényeztetést, és hálája jeléül megnyalta a kezét.
– Sajnálom, uram. Nem értem, mi történhetett. Kint voltunk a legelőn, amikor Tucker egyszer csak egy arra haladó
taxi után eredt. Még sohasem csinált ilyet – magyarázta fejét csóválva a munkás.
– Semmi baj, Miguel! Menj csak nyugodtan vissza a többiekhez. Tucker-t hagyd itt, úgysem vennétek most sok
hasznát.
– Rendben, ahogy akarja. Uram! Hölgyem! – A férfi elköszönt mindkettejüktől, majd visszaindult a legelő felé.
– Tucker, mi most bemegyünk, te viszont kint maradsz, és megpróbálsz jó kutya lenni. Már épp így is elég galibát
okoztál. Elizabeth meg is sebesült miattad – rótta meg komoly hangon a férfi a szeleburdi ebet. A kutya, mint
akiben most tudatosult, mit is tett, füleit hátrahajtotta, egyik mancsát pedig bocsánatkérésképpen John felé nyújtotta. A férfi felnevetett Tucker sunyiságán, de azért elfogadta a pacsit, majd megsimogatta az eb okos fejét.
– Ne búsulj, ha jó kutya leszel, frizbizek veled. Remélem, nem felejtetted még el, hogy kell. – Elizabeth és John
úgy beszéltek Tucker-rel, mintha ő is emberi lény lenne. És így tett mindenki, aki csak ismerte őt. Az ebet John
kapta az egyik volt középiskolai osztálytársától. Tucker-t eredetileg rendőrkutyának szánták, ám a kiképzés során
úgy találták, hogy nem lesz alkalmas a neki szánt feladatra. Bár a férfi nem akart újabb kutyát, hiszen a birtokon
már volt három Border Collie, ám amikor meghallotta a szelíd és játékos kölyök történetét, úgy gondolta, hogy
magához veszi.
Elizabeth és John elindultak felfelé. Tucker ülve maradt, és a lépcső aljáról egészen addig követte a szemével őket,
amíg azok el nem tűntek a bejárati ajtó mögött. Aztán lefeküdt, fejét a lábára hajtotta, majd végül egyre hosszabb
pislogások után álomba zuhant.

***
Este tíz óra, már mindenki nyugovóra tért. A birtokon szokás volt korán lefeküdni, hiszen a munkásoknak hajnalban kell kelni. Bár a Weston család még a 19. században kezdett állattenyésztéssel foglalkozni, ez a tevékenység
az utóbbi évtizedekben inkább háttérbe szorult, a jószágállomány egyre kisebb lett, ma már szinte csak hobbicélból, valamint a gyökerekre emlékezve tartanak állatokat. Az a néhány munkás, akit még foglalkoztatnak, a birtok
egy különálló épületében lakik, és Hattie Margaret Brooks, a családnál több mint negyven éve szolgáló szakácsnő
kosztját élvezheti. John nagyapja érdekeltséget szerzett az olajiparban, emellett különféle szerencsés ingatlanbefektetéseknek is köszönhetően gondoskodott az utódai anyagi biztonságáról.
Elizabeth szemére nem jött álom. Hozzászokott, hogy sokáig dolgozik, és gyakran éjfél is van, mire lefekszik.
Most, bár rendkívül kimerült volt, mégsem tudott elaludni. Hanyatt feküdt az ágyban, és a sötétségbe bámult.
Közben egyfolytában az elmúlt néhány óra eseményei jártak a fejében. Magában elmosolyodott, amikor eszébe
jutott Tucker. Igaz, hogy a kutya egy kicsit hevesebben üdvözölte a kelleténél, mégis elmondhatatlan boldogságot
érzett a szívében, amiért megismerte, s ráadásul ilyen örömmel fogadta őt. Aztán gondolatai a mindig kedves és
szívélyes Hattie-re terelődtek. Az asszony semmit sem változott. Ráadásul úgy bánt és beszélt vele, mintha Elizabeth csak egy hosszabb utazásról tért volna haza. A kedves fogadtatás és a nagy ölelések után persze közölte, hogy
rendkívül sovány, de ne aggódjon, majd ő gondoskodik róla, hogy felszedjen néhány kilót. Bár a terebélyes, csupaszív asszony már a hetvenedik évét is betöltötte, mégsem akart nyugdíjba vonulni. Az ő élete a munka, a főzés
és persze maga a birtok volt. Fiatal özvegyként, harmincéves korában került Weston-ék szolgálatába, az évek
teltek, ő pedig maradt, és ma már szinte családtagnak számít. Az idős asszony gyakran viccelődik azzal, hogy a
család kihal, ha John végre nem szedi össze magát, és nemz utódokat. A férfi persze csak mosolyog Hattie szóki146

mondásán, és leszereli azzal, hogy egyszer mindennek eljön az ideje. Elizabeth nem tudta hová tenni John viselkedését, aki akárcsak együttélésük idején, most is rendkívül tartózkodó és udvarias volt vele szemben, azonban
időnként észrevette, hogy különös tekintettel méregeti őt. Elizabeth megismerkedett Emily-vel, a hatéves kislánynyal is, aki két nappal előtte érkezett a birtokra. Bár Hattie féltő és óvó anyai gondoskodással vette őt körül, de
látszott, hogy az idős asszony már igencsak elszokott a kisgyermekektől. Elizabeth rendkívül meglepődött, milyen
nyílt és beszédes kislány Emily. Egy félénk, visszahúzódó gyermekre számított, aki majd csak lassan és nehezen
oldódik fel az új, idegen környezetben. Ezzel szemben Emily barátságos, érdeklődő, s talán egy kicsit túlságosan
koraérett is. A közösen eltöltött ebéd után a kislány folyton Elizabeth nyomában járt. A maga gyermeki módján
segített neki a kicsomagolásban, majd Tucker felügyelete alatt tettek egy hosszabb sétát a birtokon. Visszaérve a
házba elköltöttek egy könnyű vacsorát a tetőtéri teraszon. John-t ebéd óta nem látták, a férfi azt mondta, hogy
elmaradása van a birtok ügyintézésével kapcsolatban, elnézést kért és távozott. Elizabeth megfürdette Emily-t,
majd este fél nyolc után készített még magának egy kis langyos tejet. Úgy döntött, hogy odakinn issza meg, így
fogta a bögrét és kiült a ház előtti padra. Gyönyörű nyári este volt, Elizabeth élvezte a lenyugvó nap által bíborszínűre festett táj látványát. Mindig is városi lánynak tartotta magát, ám már az első alkalommal beleszeretett ebbe
a helybe. Még magának is nehezére esett bevallani, hogy hiányzott neki a birtok. Itt valahogy elfeledkezik a nyomasztó gondokról, mintha tehermentesülne a mindennapi problémáktól. Annyira gondolataiba volt mélyedve,
hogy észre sem vette, mikor parkolt le John a ház előtt. Már csak akkor tudatosult benne a férfi jelenléte, amikor
az leült mellé a padra.
– Olyan képet vágtál, mint akit hipnotizáltak – mondta mosolyogva John. – Mondd csak, mi van abban a bögrében?
– Sajnálom – rázta meg a fejét Elizabeth. – Csak elgondolkodtam.
– Régen is ezt csináltad. Túl sokat tépelődsz és rágod magad dolgokon, amiken egyáltalán nem kellene.
– Mindenkinek más a fontos – vont vállat Elizabeth. – Egyébként most csak a tájat csodáltam. Gyönyörű ez a hely
– mondta csillogó szemmel, s réveteg mosoly jelent meg az arcán.
– Igen, valóban gyönyörű. – John tekintete azonban szívesebben időzött máshol. Elizabeth-et szebbnek látta, mint
valaha. A nő hosszú, aranybarna haját most lófarokba fogva viselte, mely kiemelte szív alakú arcát és sűrű, fekete
pillákkal árnyékolt ibolyakék szemét.
– Emily igazán bájos kislány – váltott témát Elizabeth.
– Sajnálom, hogy egész délután magatokra hagytalak benneteket, tényleg sok elintéznivalóm volt.
– Nem kell szabadkoznod. Azért hívtál ide, hogy gondoskodjam Emily-ről.
– Így van. De nem kellett volna már az első munkanapodon ennyire leterhelnem téged.
– Nem fáradtam jobban el, mint az iskolában. Itt csak egyetlen gyereket kellett szem előtt tartanom.
– Mi az első benyomásod róla? – érdeklődött a férfi.
– Kedves, nyílt, kíváncsi kislány. Úgy vélem, eddig kizárólag felnőttek környezetében mozoghatott. A beszéde, a
mozdulatai, a reakciói mind ezt sugallják. Koraérett gyermek. Próbáltam puhatolózni nála, és úgy vettem ki a
szavaiból, hogy eddig semmilyen közösségbe nem járt. Jó lenne, ha még az iskola előtt lehetősége lenne hasonló
korú gyermekekkel ismerkednie.
– A kocsi a rendelkezésedre áll. Bármikor elmehettek Ennis-be. Ha nem akarsz vezetni, majd Miguel elvisz benneteket. De akár Dallas-ba is mehettek, talán még jobb is lenne, hiszen ott otthonosabban mozogsz.
– Köszönöm. Ennis csodaszép kisváros, biztosan megtaláljuk a módját, hol és hogyan kerülhet Emily kapcsolatba
hasonló korú gyermekekkel. Egyébként az egyik középiskolai évfolyamtársam gyermekpszichológus lett. Már
felvettem vele a kapcsolatot. Szeretne személyesen is találkozni Emily-vel. Ha nem bánod, egyszer elmennénk
hozzá Dallas-ba.
– Fogalmam sincs, mire van szüksége egy gyereknek. Látod, ezért is hívtalak téged. Természetesen rád bízom,
mikor és hová mentek.
– Vannak nálam hozzáértőbb személyek is. Én csak egy irodalomtanár vagyok.
– Meglehet, de benned megbízom, azon kívül a nagymamával is csodálatosan bántál. Nem tudom elégszer megköszönni.
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– Nem is kell. Én is sokat tanultam tőle. Nagyszerű asszony volt.
– Igen, az. – John nagymamájának említésére hosszú, nehéz csend telepedett rájuk, amit egy idő múlva a férfi tört
meg. – Természetesen minden hétvégéd szabad, csak kivételes esetben kell szombaton is elmennem itthonról, de
arról időben szólni fogok. Gondolom, hogy időnként meg szeretnéd látogatni a szüleidet.
– Igen, általában hetente, kéthetente szoktunk találkozni valahol.
– Tudom, hogy a válásunk óta nem jártál a villában. – A nő lehajtotta a fejét, és nagyot sóhajtott. A férfi igen
nagylelkű volt, hiszen annak ellenére, hogy szétváltak útjaik, továbbra is megengedte, hogy a szülei a villában
lakjanak. Elizabeth azonban túlontúl büszke volt ahhoz, hogy visszaköltözzön, így bérelt magának egy városszéli
olcsó kis lakást.
– Én így tartottam helyesnek – mondta a bögréjébe bámulva.
– Egyedül élsz?
– Tessék? – Elizabeth felkapta a fejét a magánjellegű kérdés hallatán, és oldalról a férfira sandított, aki kíváncsi,
fürkésző tekintettel nézte őt.
– Szóval, igen – mosolygott John elégedetten.
– Még semmit sem mondtam. Nem lehetsz benne biztos. – Elizabeth dühös lett, amiért a férfi ilyen könnyen átlát
rajta.
– Tudod, kevés olyan ember van, akinek az arcáról le lehet olvasni az igazságot. A hazugságok megtanítják az
embereket arra, hogy hamis mosoly mögé rejtsék valódi érzéseiket, szándékukat.
– Ha most pszichológust akarsz játszani, akkor el kell halasztanunk. Fáradt vagyok az ilyesmihez – próbált Elizabeth témát váltani, s ezzel menekülni azelől, hogy a beszélgetés veszélyes vizekre terelődjön.
– Tudom, hogy hosszú nap van mögötted, de vannak dolgok, amiket már rég tisztáznunk kellett volna.
– Semmi sincs, ami nem várhat még legalább egy éjszakát. – Elizabeth felállt. – Jó éjszakát! – Hátat fordított a
férfinak, és elindult a bejárat felé.
– Nem menekülhetsz el állandóan – szólt utána John. A nő egy pillanatra megtorpant, majd bement a házba anélkül, hogy visszanézett volna.
Miután újra átélte az aznap, különösen az este történteket, végre álomba szenderült.

3. fejezet
Két hét telt el Elizabeth birtokra érkezése óta. Az itt töltött idő alatt John-t nem sűrűn látta. A férfi hétközben
dolgozott, neki pedig hétvégén kimenője volt. Bár Elizabeth az elmúlt két szombatot a birtokon töltötte, mégis
igyekezett olyan szabadidős tevékenységekkel múlatni az időt, hogy John-nal még véletlenül se fusson össze.
Tucker társaságát viszont kimondottan élvezte, így jó nagy sétákat tettek együtt, amikor elfáradtak, akkor pedig
behúzódtak abba a félreeső kis házikóba, ami egykor iskolaként szolgált. Az épületet még John egyik felmenője
építtette a 19. században, és a birtokon dolgozó munkások, valamint a környékbeli szegényebb családok gyermekei tanulhattak itt egykor. Elizabeth imádta ezt a helyet, amit bár valamelyest modernizáltak az elmúlt évtizedek
során, mégis számos tekintetben őrizte a múltat.
A vasárnapot használta arra, hogy Dallas-ba menjen, és találkozzon a szüleivel. Mivel nem szeretett vezetni, és
kevés gyakorlata is volt benne, így kapóra jött neki, hogy Miguel is ezen a napon szokta meglátogatni a városban
élő lányát.
Este fél nyolc volt. Emily megfürdött, ágyba bújt, Elizabeth pedig épp végzett az esti mese felolvasásával. A
kislánnyal az elmúlt két hétben igazán jó barátok lettek. Együtt ettek, sokat játszottak, rajzoltak, sétáltak és persze
Tucker-rel bolondoztak. Elizabeth igyekezett felmérni a kislány fejlettségi szintjét is. Úgy találta, hogy semmiben
sincs lemaradva a kortársaitól, sőt bizonyos dolgokban, mint például a beszédkészség, még fejlettebb is. Kezdetben aggasztotta, hogy Emily nincs hozzászokva gyermekek társaságához, de ez a probléma is megoldódni látszik,
ugyanis hetente kétszer az egyik közeli városba mennek, ahol a játszótéren különböző korú kicsikkel játszhat,
beszélgethet. Elizabeth szerencsésnek érezte magát, amiért ilyen könnyű dolga van. Bár szerette a gyerekeket, és
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türelme is volt hozzájuk, mégis egy zárkózott vagy kezelhetetlen gyermek igazán megnehezítette volna számára
a birtokon töltött időt.
Elizabeth nyomott egy „jó éjt” puszit a kislány homlokára, és épp fel akart állni az ágyról, amikor Emily váratlanul
a keze után nyúlt. Meglepődött, sőt egy kicsit meg is ijedt, ugyanis azt hitte, a gyermek már alszik.
– Elizabeth, ha holnap felébredek, még itt leszel? – kérdezte tőle szokatlanul bátortalan hangon Emily.
– Persze, hogy itt leszek. – Visszaült az ágy szélére, és megsimogatta a gyermek selymes, vörös haját.
– És holnapután? – A kislány zöld szemében gyanakvás bujkált.
– Akkor is. Miért kérdezel ilyesmit?
– Hallottam, amikor Hattie néni azt kérdezte John bácsitól, mihez fog kezdeni, ha te elmész a birtokról – felelte
némi habozás után. Elizabeth próbált valami őszinte, ám tárgyilagos választ adni.
– Kicsim, hiszen tudod, miért vagyok itt. Vannak emberek, akiknek az a munkája, hogy gyermekekre vigyázzon.
Ez az én feladatom is ebben a házban. Élvezem a veled együtt töltött időt, de nem szeretném, ha azt hinnéd, hogy
örökre melletted maradok. Eljön majd az a nap, amikor elmegyek a birtokról. Te iskolába mész, barátokat szerzel.
Ha szeretnéd, akkor persze továbbra is kapcsolatban maradhatunk, és időnként találkozhatunk.
– Nem mehetnék én is veled? Ígérem, jó leszek, nem zavarlak majd semmiben. Nem vagyok válogatós, mindent
megeszek, és segítek mosogatni is. – Mire mondandója végére ért, Emily arcán már könnyek patakzottak. Nem
hisztizett. Nem zokogott. A könyörgés néma könnyei voltak ezek. Elizabeth vett egy zsebkendőt, és gyengéd,
simogató, nyugtató mozdulatokkal letörölgette a kislány nedves arcát. A legszívesebben kirohant volna a szobából, ki a házból, hogy jól kiüvölthesse magából azt a szívét, lelkét facsargató érzést, azt a korábban sohasem
tapasztalt fájdalmat, amit ennek az ártatlan gyermeknek a szenvedése váltott ki belőle.
– Emily, ez nem olyan egyszerű. Vannak bizonyos dolgok, amiket még nem érthetsz meg. Nem szeretném, ha
azon aggódnál, hogy eljön az a nap, amikor szó nélkül elmegyek. Megígérem, hogy tudni fogsz róla. Most pedig,
ha szeretnéd, olvasok neked még egy mesét.
– Az jó lenne – suttogta a kislány.
Miután Elizabeth végzett a második mesével, és Emily egyenletes lélegzését hallgatva meggyőződött róla, hogy
ezúttal tényleg elaludt, kiment a szobából. Ahogy kilépett az ajtón, épp akkor ért fel a lépcsőn John. A férfi jó
éjszakát kívánt, majd minden további nélkül elhaladt Elizabeth mellett, a folyosó túlsó végén lévő szobája felé. A
nőt elöntötte a méreg.
– Beszélnem kell veled – szólt John után nem túl hangosan, nehogy a kislány felébredjen, de elég határozottan
ahhoz, hogy a férfi biztosan meghallja.
– Most? – torpant meg John. Elizabeth bólintott, és a lépcső irányába mutatott. Jobb lesz, ha odalenn, a dolgozószobában beszélnek. John sóhajtott egy nagyot, mint akinek nagy fáradságába kerül rávenni magát az előtte álló
beszélgetésre. A másik elszánt arcát látva azonban meglepetten húzta fel a szemöldökét. Elizabeth karba tette a
kezét, és várta, hogy elinduljanak lefelé. Sokáig farkasszemet néztek egymással, mire a nő egyszer csak megunta,
és fejével a kislány ajtaja felé intett, ezzel is jelezve, kiről is akar beszélni, majd elindult a lépcső irányába. John
követte.

***
– Megértem, hogy sok munkád van, de már két hét telt el Emily és az én birtokra érkezésem óta – kezdte mondandóját Elizabeth. A könyvtárszobában voltak, a nő olyan feldúlt volt, hogy képtelen lett volna egy helyben
maradni, így inkább nem ült le. John letelepedett a kanapéra, hátradőlt, egyik karját a háttámlára, a másikat pedig
a karfára tette. – Remélem, kényelmesen ülsz. – Elizabeth magában fortyogott, de igyekezett visszafogni magát,
és mivel John hallgatott, tovább folytatta a mondandóját. – Már biztosan megvan a teszt eredménye. Hajlandó
vagy elárulni, vagy hétpecsétes titokként őrzöd életed végéig? Van fogalmad róla, milyen kétségek között van
Emily? Hogy mennyire gyötrődik? Annyira szeretne valahová, valakihez tartozni, hogy ez a vágy és az örök kétely
elrabolja a gyermekkorát. Milyen ember vagy te? – Elizabeth úgy belelovalta magát, hogy a végén már kiabált,
utolsó szavai szinte visszhangoztak a tágas könyvtárszobába falairól. John elképedve figyelte a nő kirohanását.
Elizabeth sohasem viselkedett így. És magában el kellett ismernie, hogy tetszett neki ez a hevesség.
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– Befejezted? – kérdezte nyugodtan.
– Én csak azt szeretném, ha Emily sorsa el lenne rendezve, és mind ő, mind pedig én tudnánk, mi a következő
lépés. Ennek a kislánynak ezidáig nem volt egy biztos pont az életében. Az anyja városról városra hurcolta, majd
lepasszolta a bigott nagyanyjának, aki vele próbálta helyrehozni mindazt, amit szerinte a lánya nevelésében elrontott. – Elizabeth elhallgatott. Nincs joga senki felett sem pálcát törni. Főleg úgy, hogy a miértekkel egyáltalán
nincs tisztában. Mindössze a kislány viselkedése és a tőle megtudott információk alapján mondta, amit mondott.
– Emily nem a vérszerinti lányom – kezdte John. – Ülj le, kérlek, mindent elmesélek. – A nőt meglepte a szelíd,
kedves hangnem. Leült a John-hoz közelebb eső fotelbe, és kíváncsian várta a férfi mondandóját. – Van a városban
egy bár, ahová régebben rendszeresen jártam lazítani, barátokkal beszélgetni és ismerkedni. – John szándékosan
megnyomta az utolsó szót, és kíváncsian fürkészte Elizabeth arcát, tudta ugyanis, hogy a másik nem tartja sokra
a kalandokat. A nő azonban pókerarccal ült, és várta a folytatást. – Egyik este, odajött hozzám egy kihívóan
öltözött, túlsminkelt, vöröshajú csinibaba. Meghívatta magát egy italra, és úgy viselkedett, mint aki tudja, mit
csinál. Ha érted, mire gondolok. – Elizabeth-nek mégsem sikerült annyira tartania magát, s egy pillanatra lehunyta
a szemét, nagyon is értette. John független férfi, akkor is az volt, semmi elítélendő nincs abban, ha időnként enged
férfiúi vágyainak. Akkor mégis miért fáj ennyire? Eddig is sejtette, hogy igencsak tapasztalt lehet szerelmi téren,
és ehhez bizony számtalan nőt ágyba kellett vinnie. Mégis bizonyosan tudni néhai kalandjairól igenis rosszul esett
neki, még akkor is, ha semmi közük egymáshoz, és egyenes nevetséges, hogy ezen őrli magát. – Beszélgettünk
egy keveset, majd elmentünk egy közeli motelbe. Lefeküdtünk egymással, azután hazavittem, én pedig visszajöttem a birtokra.
– Milyen romantikus! – villant meg gúnyosan Elizabeth ibolyakék szeme.
– Nem volt benne semmi romantika nekem elhiheted, puszta szex volt – mondta a férfi, mintha csak egy haverjával
beszélgetne. Elizabeth nem akart részleteket hallani arról az estéről, ezért gyorsan megkérdezte: – Mi történt azután?
– Néhány héttel később a takarítónőnk, Ruth asszony berontott ide a könyvtárszobába, és azzal vádolt, hogy megbecstelenítettem a lányát.
– Tessék?
– Kiderült, hogy Judith, akivel a motelben lefeküdtem, a takarítónőnk lánya. Először nem tulajdonítottam neki
nagy jelentőséget, hiszen felnőtt nőnek gondoltam, aki szabadon dönthet arról, kivel bújik ágyba. De a java még
csak ezután következett. Arra is fény derült, hogy Judith mindössze tizenhét éves, ráadásul állapotos. És engem
nevezett meg a gyermeke apjának.
– Édes Istenem! – suttogta falfehérré váló arccal Elizabeth.
– Igen, hibáztam, hogy lefeküdtem egy kiskorúval, de esküszöm, ha tudom, hány éves, nem tettem volna meg.
Ráadásul, Judith tapasztaltnak tűnt, olyan nőnek, aki élvezi a szexet: ad, de el is veszi, amit akar. Az anyja nem
ismerte eléggé, hogy még ártatlannak hitte. Természetesen ez nem kisebbíti az én bűnömet. Abban azonban biztos
voltam, hogy a gyerek nem lehet az enyém, hiszen védekeztem. Persze nem zárhattam ki teljesen a lehetőségét.
Az anyja feljelentéssel fenyegetőzött, mindenáron azt akarta, vegyem feleségül a lányát. Nem sokkal azelőtt halt
meg nagyapa, amit a nagymamám még nem igazán dolgozott fel, ráadásul akkortájt kezdett betegeskedni is. Sajnos az ő fülébe is eljutott a dolog, sőt az egész környéken híre ment. Én azonban nem voltam olyan ostoba, hogy
bedőljek egy pénzhajhász kis csitrinek. Vizsgálatot akartam. Ruth asszony persze teljesen kikelt magából, amiért
az ő ártatlan kislányát meghurcolják. Olyan őszintének tűnt a felháborodott, aggódó anya szerepében, hogy kénytelen voltam elhinni, fogalma sincs a lánya valódi énjéről. És így is volt. Ruth semmit sem tudott arról, hogy Judith
szeretne kitörni a szegénységből, ezért éjszakánként bárokba, különféle szórakozóhelyekre jár, hogy találjon egy
balekot, akivel elvetetheti magát. Mivel ragaszkodtam a vizsgálathoz, válaszút elé állítottam őket. Amennyiben
nem egyeznek bele a tesztbe, jogi útra terelem a dolgot. Tudom, nem volt helyes tőlem, hiszen bármennyire is
átvertnek éreztem magam, nem lett volna szabad ezt meglépnem egy gyereklánnyal és az anyjával szemben. Ruth
asszony nem volt olyan buta, és azt mondta, mivel a lánya kiskorú, én is sokat veszíthetek azzal, ha bíróságra kerül
az ügy. Erre én azt feleltem, hogy van elég tanú a bárban, aki megerősíti, hogy Judith önként jött velem. Azt is
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mondhattam volna, hogy még más férfiakat is bíróság elé lehetne cipelni, hiszen előttem, és talán utánam is többekkel volt kapcsolata, azonban az asszonyra való tekintettel inkább hallgattam. Két nappal később Judith eljött
hozzám. Azt mondta, hogy másként is el lehetne intézni a dolgot, és megadott egy összeget, amiért cserébe még
a környékről is eltűnnek. Én pedig kifizettem. Néhány héttel ezelőttig nem is hallottam felőlük. Akkor kaptam egy
hivatalos levelet arról, hogy Ruth asszony elhunyt, és mint Emily feltételezhető apját, engem nevezett meg annak
a személynek, akit értesíteni kell, ha vele bármi történik.
– Azt mondtad az elején, hogy nem a te lányod. Megkaptad már a vizsgálat eredményét?
– Igen – bólintott John. – Kizárt, hogy Emily a lányom.
– Most mi a szándékod vele?
– Gondoskodni fogok róla, ne aggódj.
– Abban nem kételkedem. De mégis hogyan tervezed ezt? Emily-nek szüksége van egy állandó otthonra.
– Egyelőre itt marad. Természetesen csak akkor, ha szeretne. Úgy terveztem, hogy ősztől Ennis-ben fog tanulni.
Elgondolkodtam rajta, hogy talán bentlakásos iskolába kellene adni, de ez túl nagy változás lenne a számára,
hiszen még itt sem szokta meg teljesen. Tudom, hogy két hónapot kértem tőled, nem kell attól félned, hogy ragaszkodni fogok ahhoz, tovább maradj. Már megbíztam valakit, aki keresi a megfelelő nevelőnőt Emily számára.
Ugyanis kell valaki, aki hozni-vinni fogja őt az iskolába, tanul és játszik vele, ellátja.
– Köszönöm, nem is tudod, mennyire megnyugodtam. A munkám során sokféle gyermekkel találkoztam, de Emily
valahogy egészen más. Kicsi testében mintha egy koránál idősebb, fáradt és rendkívül szeretetéhes lélek lakozna.
Nem akarom bírálni azokat, akik őt eddig nevelték, hiszen bár testileg egészséges, és intelligencia szintje is több
mint megfelelő, ám lelkileg egy megtört hatéves.
– Igaz, hogy csak a hétvégéket töltöm vele, de én is észrevettem azt, amit te. Tudod, Emily nagyon emlékeztet a
gyerekkori önmagamra. Én tízéves voltam, amikor a nagyszüleim magukhoz vettek. Azelőtt az anyám keresztülkasul hurcolt maga után az országban. – John arca elsötétült az emlékek hatására.
– Sajnálom, én azt hittem, hogy te az egész életedet itt töltötted – mondta meglepetten Elizabeth.
– Ha a nagyszüleim nem vettek volna magukhoz, ki tudja, hol lennék most – felelte keserűséggel a hangjában.
– És az édesapád? Ne haragudj, nincs jogom, hogy kérdezősködjek – szabadkozott a nő, amikor rájött, hogy túlságosan is személyes dolgot kérdezett.
– Semmi baj. Az apám is sokat járta az országot, élvezte az életet, persze mindezt a család vagyonából, úgy hogy
ő soha egy centet sem tett hozzá. Őt sohasem érdekeltem igazán, azt sem ismerte el, hogy a fia vagyok. Tízéves
voltam, amikor közlekedési balesetben meghalt. Nem sokkal később az anyám levelet kapott. Az apám ugyanis
bármilyen könnyelmű volt is, de a család ügyvédjénél letétbe helyezett egy iratot, amiben tájékoztatta a nagyszüleimet arról, fennáll a lehetősége annak, hogy van egy vérszerinti unokájuk. Amikor ez nagyapa tudomására jutott,
rögtön intézkedett, hogy kiderítse, igaz-e. Emlékszem, amikor először jöttem a birtokra. Szakadt az eső. Anyám
mérges volt, amiért olyan hosszú utat kellett megtennie. De eljött, és elhozott engem is, mivel tudta, hogy az apám
családja gazdag. Bár rohantunk a taxitól a házba, mégis szinte bőrig áztunk, mire beértünk. Nagyapa, nagymama
és Hattie megdöbbenve bámult ránk. Egyébként sem illettünk bele ebbe a környezetbe, ám elázva még szánalmasabb benyomást keltettünk. Amikor másnap reggel felkeltem, anyám már nem volt itt.
– Nem is tudom, mit mondhatnék. Nagyon sajnálom, amit gyerekként át kellett élned. – Elizabeth megfogta John
karfán nyugvó kezét, és finoman megszorította. A férfi lenézett kettejük kezére, majd hirtelen, mint aki megégette
magát, elrántotta az övét, felállt, és az ablakhoz sétált. Kifelé bámult a sötétségbe. Elizabeth nem tudta mire vélni
John reakcióját. A férfi egy kis idő múlva visszafordult, és így folytatta.
– Gyerek voltam, de nem buta. Amikor elvittek a kórházba, tudtam, miért vesznek tőlem vért. Nem akarták bolygatni apám sírját, ezért a nagyapám és nagymamám DNS-e és az enyém között vizsgálták a rokoni kapcsolat
fennállásának lehetőségét. Amikor az eredmény megérkezett, a nagyszüleim magukhoz hívattak. Azt mondták,
legyen bármi is a borítékban, ők elhatározták, hogy felnevelnek. A szavaiktól életemben először boldognak éreztem magam. Nagyapa kibontotta a borítékot, és elolvasta az eredményt. Ránézett a nagymamára, majd rám, és
elmondta, hogy a vizsgálat szerint a vérszerinti unokájuk vagyok.
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– Láttad azóta az édesanyádat?
– Volt egy időszak, amikor fel-felbukkant, de csak azért, hogy pénzt kérjen. Már jó ideje nem láttam. Az utolsó
hírem róla, hogy férjhez ment egy gazdag kanadai özvegyhez. Igazából sohasem volt szoros a kapcsolatunk, ráadásul egy szó nélkül itt hagyott a nagyszüleimnél, ami még akkor is elítélendő, ha ő biztos volt apám kilétében.
– Most már legalább értem, miért vagy olyan gyanakvó a nőkkel szemben, és miért határoztad el még a DNS
vizsgálat eredményétől függetlenül is, hogy gondoskodsz Emilyről.
– Nem csak a nőkkel, hanem mindenkivel szemben gyanakvó vagyok. Manapság az ember még a saját rokonaiban,
barátaiban sem bízhat meg teljesen. Ami pedig Emily-t illeti. Igaz, nem sokat értek a gyerekekhez, de igyekezni
fogok, hogy szép gyerekkora legyen.
– Nem kétlem, hogy betartod a szavad, és úgy fogsz gondoskodni róla, mintha csak a tiéd lenne – mondta Elizabeth
meggyőződéssel a hangjában. John hosszú, átható pillantást vetett rá, majd így szólt: – Kettőnknek lenne még más
megbeszélnivalója is. Eddig nem akartam szóba hozni, hiszen érzékeny téma, és időt akartam hagyni, hogy újra
megszokd ezt a légkört, mégis te is tudod jól, hogy egyszer beszélnünk kell róla. Most azonban mindketten fáradtak vagyunk, jobb lesz, ha lefekszünk. Jó éjszakát, Elizabeth! – A férfi olyan gyorsan elhagyta a könyvtárszobát,
hogy a nőnek észbe kapni sem volt ideje.

4. fejezet
Újabb két hét telt el. John egyre több időt töltött Emily-vel. Hétköznapokon igyekezett korábban hazaérni, így
együtt tudtak vacsorázni, miközben a férfi élvezettel hallgatta a kislány lelkes, ám néhol kiszínezett beszámolóját
arról, mi mindent csinált aznap. Olykor-olykor az esti meseolvasást is magára vállalta. A hétvégéken pedig egész
napos apa-lánya programokkal múlatták az időt. John elmondta Emily-nek, hogy nem ő a vérszerinti apja, ennek
ellenére szeretné örökbe fogadni. Bár a kislány még csak hatéves volt, nem tartotta helyesnek kétségek közt tartani
őt, vagy hazudni neki. Talán, ha egy korábban a széltől is óvott gyermekről lenne szó, akkor nem lenne vele ilyen
nyílt, és várt volna még pár évet az igazsággal. Emily azonban okos, intelligens kislány, aki tisztában van vele,
miért került a birtokra. John szerette volna megnyugtatni őt, és biztosítani afelől, hogy bár nincs közöttük vérségi
kapcsolat, mostantól van otthona, és rá mindig számíthat. Nem lett volna helyes most azt hazudni, hogy ő az apja,
és nagyobb korában a tudomására hozni, hogy mégsem így van. Mindenkinek joga van megtudni, honnan származik, mik a gyökerei. Bár John-nak fogalma sincs, ki lehet a kislány apja. Azt csak Judith tudná megmondani,
kik lehetnek a jelöltek. Mert talán több is van. Elhatározta, hogy kerestetni fogja őt. Még most is nagyon fiatal,
talán segítségre szorul. Ki tudja, mi lehet vele egyedül a nagyvilágban. Meg akarja adni neki a lehetőséget, hogy
új életet kezdhessen.

***
Nemrég bővült a birtok állattállománya. Egy gyönyörű, hófehér kancacsikó született. Az állatot maga John segítette világra egy viharos éjszakán. Elizabeth segédkezett mellette, aki halálra vált arccal, aggódva nézte az anyaló
szenvedését, és közben erősen összpontosított, hogy mindent az utasítások szerint csináljon. Addig az estéig nem
is tudta, hogy a férfi állatorvosnak készült, ám az utolsó évben nagyapja halála miatt félbehagyta tanulmányait, és
azóta sem fejezte be. Amikor a kiscsikó végre világra jött, Elizabeth megdicsérte John-t a szerinte kiváló orvosi
tudása miatt. A férfi csak mosolygott a hirtelen rázúduló bókokon, és azt felelte, hogy a természet tette a dolgát,
csak egy kis segítségre volt szüksége az anyaállatnak. Bármely tapasztalt farmer helyt állt volna.
Hétfő este nyolc óra volt. Emily már az igazak álmát aludta. Elizabeth pedig csakúgy, mint a kicsikó születése óta
eltelt minden nap, lefekvés előtt még kiment az istállóba, hogy megnézze, jól van-e az új jövevény. Magát az állat
születését is csodálatos élményként élte meg, és nap nap után elcsodálkozott azon, milyen gyorsan fejlődik. Természetesen Emily is nagyon örült a kiscsikó világra jöttének, és gyakran kérte arra Elizabeth-et, hogy sétáljanak
el az istállók felé.
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A nő gyönyörködve nézte, milyen tökéletes szeretet és harmónia sugárzik az anyaló és kicsinye közötti kapcsolatból.
– Adtál már neki nevet? – Elizabeth a hang irányába nézett, nem számított John-ra ebben az órában. Bár a férfi az
utóbbi időben igyekezett vacsorára hazaérni, azért még mindig akadt egy-egy este, amikor későig kimaradt. Azt
gyanította, hogy John-t nem a sok munka, hanem valami egészen más foglalja le, amikor a szokásosnál később
jön haza. Elizabeth nem tehetett szemrehányást neki, hiszen semmi közük egymáshoz. Egyedülálló, vonzó férfi,
aki senkinek sem tartozik számadással arról, mikor és hová megy.
– Egyáltalán nem értek a lovakhoz, és talán butaságnak tűnhet, amit mondok, de már kétnapos korában feltűnt,
milyen kecses, büszke a tartása. Arra gondoltam, kaphatna valami szép, francia nevet. Lehetne Blanche – javasolta
Elizabeth.
– Blanche – ízlelgette hangosan is kimondva a nevet John. – Nagyon találó – mondta végül mosolyogva.
– Köszönöm, hogy én nevezhettem el.
– Megérdemled. Végig ott voltál velem a születésénél.
– Mit tervezel vele? Eladod? – érdeklődött a nő.
– Nem. Luna túl öreg egy újabb vemhességhez. Blanche az utolsó csikója, ezért őt megtartom. Itt maradnak együtt
a birtokon.
– Ennek igazán örülök – mondta csillogó szemmel.
– Elizabeth, beszélnünk kell – vált komollyá a férfi hangja.
– Rendben – a nő csak ennyit felelt. Nincs kedve vitatkozni, bármiről is akar most John vele beszélni, nem fog
meghátrálni.
– Sajnálom azt az éjszakát Las Vegas-ban – kezdte, és közelebb lépett Elizabeth-hez. A nő nem tért ki John átható
pillantása elől, miközben a bocsánatkérő szavak elhangzottak.
– Nem történt semmi, amit sajnálnod kellene. – Elizabeth-nek nem jutott jobb válasz az eszébe, ezért egyszerűen
csak ennyit felelt.
– De igen, történt. – A férfi megfogta a kezét. – Nem múlt el úgy nap, hogy ne gondoltam volna arra, mekkorát
hibáztam aznap este.
– Ne csináld ezt – sóhajtotta Elizabeth. – Ami történt, megtörtént. Nem kell emiatt rosszul érezned magad. Mindketten felnőtt emberek vagyunk. Akkor is azok voltunk.
– Igen, de én tíz évvel idősebb vagyok nálad. Nem kellett volna erőltetnem, hogy feküdj le velem.
– John, hagyd ezt abba, kérlek. – Elizabeth mérgesen elrántotta a kezét. – Ha azt mondom, hogy nem történt
semmi, amiért bűntudatot kellene érezned, akkor azt komolyan is gondolom. Egyébként különös, hogy több mint
egy év elteltével hozod fel ezt. Azt hittem, már rég elfelejtetted.
– Miért? Te azt tetted? – kérdezte fürkésző tekintettel a férfi.
– Későre jár. Megyek, lefekszem – tért ki a válasz elől Elizabeth, majd elindult kifelé az istállóból, John azonban
elkapta a karját, és szorosan izmos testéhez rántotta. Bár szorítása erős volt, a nő mégis érezte, hogy nem okozna
neki szándékosan fájdalmat.
– Nem hagyhat csak úgy faképnél, tanárnő. Ezúttal nem – mondta mosolyogva, ám tekintete komoly maradt.
Elizabeth próbálta magát kiszabadítani a szorításából, azonban sehogyan sem sikerült. John finoman nekinyomta
a legközelebb eső boksz falának. – Megőrjítesz, érted? – suttogta a nő a szájába.
– Még ez is a bocsánatkérés része? – kérdezte higgadtságot magára erőltetve Elizabeth, szíve azonban olyan szaporán vert, hogy majdnem kiugrott a helyéről.
– Ez a hűvös, távolságtartó magatartásod egyszerűen az őrületbe kerget – szűrte John a fogai között. – Mondd,
csak velem vagy ilyen? Vagy volt valaki az elmúlt évben, akinek sikerült felébreszteni a benned szunnyadó szenvedélyt? – kérdezte felbőszülten.
– Semmi közöd hozzá! – felelte Elizabeth hűvösen. Egy darabig farkasszemet néztek egymással, majd a férfi
elengedte, és tett pár lépést hátra, de úgy, hogy szemét végig a nőn tartotta.
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– Hát persze, hogy semmi közöm hozzá. – Fél kezével idegesen dús, sötétszőke hajába túrt, majd hátat fordított
Elizabeth-nek. A nő még sohasem látta ilyennek John-t, mintha bizonytalan lenne, mint akit kétségek gyötörnek.
Nem értette, mit akarhat tőle. Hűvös távolságtartással vádolja. Mégis hogyan kellene viselkednie? Csak azt adja,
amit kap.
– Számon kérsz, mintha valami közünk lenne egymáshoz. Holott most sem és régen sem volt köztünk több egy
megállapodásnál.
– Megállapodás, szerződés, pénz. Hát megint csak itt kötöttünk ki. Ugye sohasem fogsz tudni elvonatkoztatni
attól, milyen körülmények között ismerkedtünk meg? – kérdezte visszafordulva.
– Ez a beszélgetés nem vezet sehová. Későre jár, szeretnék lezuhanyozni és lepihenni – azzal a kijárat felé vette
az irányt.
– Várj még! – szólt John a távozó nő után. Elizabeth megtorpant, de nem fordult vissza. – Bár voltak nők az
életemben, sohasem értettem az udvarláshoz vagy a szép szavakhoz. Azt sem tudom, mi az a szerelem. Abban
azonban biztos vagyok, hogy még senki sem vonzott annyira, mint te. – Elizabeth visszafordult, majd tett pár
lépést felé.
– És most mit vársz tőlem? Örülnöm kellene, vagy talán érezzem magam kiválasztottnak?
– Azt szeretném, hogy töltsd velem ezt az éjszakát.
– És mi lenne, ha beleegyeznék? Mi értelme lenne lefeküdnünk egymással?
– Te jóságos Isten! Te még a szexben is az értelmet keresed? Ne kérdezd, mi lenne utána!
– Mit gondolsz, miért sikerült olyan rosszul az a las vegas-i éjszaka? Igen, megegyeztünk valamiben. Tudtam,
hogy igazi házasságot akarsz, még ha csak rövid időre is. Én viszont képtelen voltam elengedni magam annak
tudatában, amilyen egyezséget kötöttünk. Ráadásul szinte alig ismertük egymást.
– Talán még mindig a hercegre vársz fehér lovon? – vágta hozzá gúnyosan John. – Ki kell, hogy ábrándítsalak,
ugyanis nem létezik! Felnőtt, komoly nő létedre gyerekes álmokat kergetsz.
– Ha ez valóban így lenne, nem szerettem volna bele egy ilyen öntelt, parancsolgató és beképzelt alakba, mint Te!
– Elizabeth meggondolatlanul kimondott szavai ott maradtak a levegőben. A nő elsápadt. A legszívesebben a föld
alá süllyedt volna, amikor rájött, mi csúszott ki a száján az előbb.
– Mit mondtál? – kérdezte a férfi megdöbbenve. Elizabeth tudta, hogy most nem hátrálhat meg. Ám legyen! Ha
már így alakult, akkor John Hamilton Weston most meg fogja tudni, mit érez iránta.
– Azt mondtad, nem tudod, mi a szerelem – kezdte. – Nos, én sem tudom – folytatta, majd karját széttárva megvonta a vállát. – A szerelem ugyanis mindenkinek mást jelent. De igen, jól hallottad az előbb. Szerelmes vagyok
beléd. És hogy honnan tudom ilyen biztosan? Egyszerűen érzem. – Amíg beszélt, arca komoly maradt. Tett két
lépést a férfi felé, így már egészen közel álltak egymáshoz. John jó egy fejjel magasabb volt nála, ezért hátra
kellett hajtania a fejét, hogy továbbra is a mogyoróbarna szempárba nézhessen. Tisztában volt vele, hogy veszélyes
játékot játszik, mégis tovább folytatta. Most már nincs visszaút. – Tudom, hogy idegesítően megfontolt vagyok,
és bizonyos dolgokban ódivatú nézeteket vallok. Mit szólnál, ha azt mondanám, hogy ma éjjel azonban nem akarok sem pénzre, sem semmilyen egyezségre gondolni? – Egy pillanatra elhallgatott. – Hogy egyszerűen csak le
akarok feküdni veled – fejezte be végül, majd kezét becsúsztatta John inge alá. Bár ideges volt és szíve a torkában
dobogott, mégis elöntötte a forróság a férfi testének közelségétől. Csodálatos érzés volt tenyere alatt érezni a másik
feszes, meztelen bőrét, a finom szőrszálakat. A férfit.
– Biztos, hogy ezt akarod? – kérdezte John rekedten. – Elizabeth, ne játssz velem! – mondta, majd levette magáról
a nő kezét, és tett két lépést hátra. – Ne kezdj bele olyanba, amit nem tudsz befejezni! – Elizabeth azonban nem
hátrált meg.
– Nem szokásom – válaszolta mosolyogva, és felülről lefelé elkezdte gombolni a blúzát. John egy pillanatra lehunyta a szemét, és megrázta a fejét, mintha nem akarna hinni a látottaknak. Ám amikor újra kinyitotta, Elizabeth
még mindig ott állt előtte: csábítóan és kihívóan. Ilyennek egyáltalán nem ismerte. Aztán rádöbbent, hogy ugyanúgy viselkedik, ahogyan a nő szokott. Túl sokat töpreng, vívódik, ahelyett, hogy a karjába venné és szeretné álmai
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asszonyát. Egy nagy lépéssel Elizabeth előtt termett, akinek már nem maradt ideje az utolsó két gombra, mert a
férfi letépte róla az inget.

5. fejezet
– Jössz reggelizni? – Emily rendkívül önálló volt. Ha korábban kelt, mint ahogyan ébresztették volna, akkor egyedül megmosakodott, felöltözött, majd ezután benézett Elizabeth-hez. Most furcsállotta, hogy nem találja a nőt a
szobában, hiszen mindig együtt mennek le reggelizni. A kislány becsukta az ajtót, lesietett a lépcsőn, majd egyenesen a konyhába ment.
– Jó reggelt, szépségem! – köszöntötte a belépőt Hattie, aki épp elkészült a reggelivel. A gyönyörűen megterített
asztal csak úgy roskadozott a különféle finomságoktól. Az asszony lehajolt, hogy megkaphassa a gyermektől a
szokásos reggeli pusziját.
– Jó reggelt neked is, Hattie néni! – Emily megpuszilta, majd helyet foglalt az asztalnál.
– Elizabeth-et hol hagytad? – kérdezte, miközben szedett a kislány tányérjára egy adag rántottát.
– Nem tudom, hol van – vont vállat a gyermek. – De biztos, hogy nem ment el a birtokról. Arról szólt volna nekem
– mondta magabiztosan. „Kevés szívfájdítóbb dolog van annál, mint amikor egy ártatlan gyermeknek csalódnia
kell” – gondolta magában Hattie, aki hetven éve alatt már sok mindent megélt.
– Talán Tucker-rel sétál egyet reggeli előtt – mondta végül megnyugtatásképpen az asszony.
– Az lehet – csillant fel a kislány zöld szeme, majd hozzálátott a reggelinek. A jó ízű falatozás közben egyszer
csak megkérdezte: – John bácsi elment már? – Amióta a birtokra érkezett, Emily mindig bácsinak szólította a
férfit. Ez az után sem változott, hogy John elbeszélgetett vele az örökbefogadásról.
– Ma még őt sem láttam. Nem hiszem, hogy elment volna. A kocsija a ház előtt áll – felelte elgondolkodva Hattie.
– Felmegyek, és megnézem – pattant fel a székről Emily.
– Eszedbe ne jusson! – kapta el a karját az asszony.
– Ne haragudj rám! – suttogta a kislány szomorúan, lehajtott fejjel. – Igazad van, biztos nem örülne neki, ha
felébreszteném, vagy ott lábatlankodnék, amíg készülődik. – Hattie-nek lelkiismeretfurdalása támadt, amiért úgy
ráförmedt a gyermekre. Elengedte a karját, majd felemelte az állát, hogy a szemébe nézhessen.
– Kicsim, John bácsi tegnap későn jött haza. Hiszen tudod, hogy nem vacsorázott velünk. Hagyjuk még egy kicsit
aludni, rendben? – kacsintott rá az asszony. – Ülj vissza a székedre, és reggelizz meg szépen. Ha pedig elkészültél,
és Elizabeth még mindig nem lesz itt, akkor segítesz nekem almáspitét sütni, és közben mesélek neked valamit.
Rendben? – Emily beleegyezően bólintott.

***
– Hány óra van? – kérdezte a szemeit dörzsölve John.
– Fél nyolc – felelte Elizabeth, miközben összeszedte a szanaszét heverő ruháit, és magára kapkodta őket. A férfi
felült az ágyban, nekidőlt a háttámlának, majd némi gúnyos éllel a hangában így szólt: – Látom, visszaváltoztál a
kötelességtudó tanárnő szerepébe. – Elizabeth nem akart belemenni egy újabb értelmetlen vitába. Főleg ez után
az éjszaka után nem.
– Hattie üzenetére ébredtem fel. Emily már lent van, és reggelizik. Még szerencse, hogy nem nyitott be ide –
mondta, s azzal, mint egy királynő kivonult John szobájából.

***
Miközben folyatta magára a vizet, Elizabeth újra felidézte magában az éjszaka történeteket. Sohasem gondolta
volna magáról, hogy egyszer lesz olyan meggondolatlan, és bevallja, mit érez John iránt. Azt pedig végképp nem,
hogy valaha képes lesz olyan odaadásra és szenvedélyre, mint múlt éjjel. Mindig is tartózkodó volt a férfiakkal
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szemben. És bár voltak udvarlói a középiskolában és az egyetemen is, azok egy idő után mind elmaradtak, mivel
belefáradtak a sorozatos elutasításba. Ugyanis egyiküket sem volt képes túlságosan közel engedni magához. Aztán
jött valaki, aki egészen más volt, mint az addig megismert férfiak. John egyszerre vonzotta és taszította őt. A
nászéjszakájukon történtek miatt sohasem hibáztatta a férfit. Sokkal inkább magát okolta, amiért nem úgy reagált
a közeledésére, ahogyan azt bármely más nő tette volna. A férfi rendkívül türelmes és gyengéd volt az ágyban,
amikor pedig rájött, hogy érintetlen, még jobban visszafogta magát, és igyekezett számára megkönnyíteni az első
alkalmat. Bár Elizabeth tisztában volt vele, hogy nem kívánhatna jobb szeretőt, aki bevezeti a testi szerelem rejtelmeibe, mégsem tudott elvonatkoztatni attól, miért is házasodtak össze. Tegnap éjjel azonban, mintha minden
gátlása semmivé foszlott volna. Szinte egyik pillanatról a másikra előtört belőle az eddig mélyen rejtőző érzéki
énje. Mindezt csak a John iránt érzett szerelmével tudja magyarázni. „Te jó ég, hiszen az istállóban szeretkeztek!”
– Elizabeth a feje búbjától a lábujja hegyéig elpirult, ha csak visszagondolt, mi mindent műveltek egymással az
éjjel. Aztán hajnaltájt bejöttek a házba, és amikor John arra kérte, menjen vele a szobájába, ő habozás nélkül
követte. Együtt lezuhanyoztak, majd ott folytatták, ahol az istállóban abbahagyták.

6. fejezet
Három nap telt el az együtt töltött éjszakájuk óta. Kettejük kapcsolata maradt a régiben, mintha semmi sem történt
volna. Tudta, hogy John úriember, ezért közönséges vagy kétértelmű megjegyzésekkel senki előtt sem fogja zavarba hozni. Abban azonban nem volt biztos, ha kettesben maradnak, ez nem történik meg. Ezért az együtt töltött
éjszakájuk óta kerülte a férfit. A gyomra tájékán mindig érzett egyfajta szorongó érzést, amikor összefutott vele.
Igen, szerette John-t. Olyan szerelemmel, amit szavakba nem lehet önteni. Olyan szerelemmel, amit senki más
iránt nem fog érezni. Olyan szerelemmel, ami akkor sem múlik el, ha nem lel viszonzásra.
Elizabeth épp lefekvéshez készülődött, amikor a mobilja üzenetet jelzett: „Gyere le a könyvtárszobába, beszélnünk kell.” Bár bosszankodott, amiért a férfi ilyen késői órában akar vele társalgást folytatni, azért gyorsan lecserélte a hálóingjét egy könnyű nyári ruhára. Mielőtt elhagyta volna a szobáját, vett egy pár jó mély levegőt. Ideges
és feszült volt. Nem tudta, mi vár rá. Reméli, hogy John csak valami Emily-t érintő fontos dologról kíván vele
beszélni. Miután összeszedte magát, lesietett a lépcsőn, majd egyenesen a könyvtár felé vette az irányt. Az ajtó
nyitva volt, így még kopognia sem kellett. John az íróasztalnál ült, és iratokat rendezgetett. Elizabeth megállt
előtte. A férfi felnézett, és a bőr karosszékre mutatott: – Ülj le, kérlek! – A nő helyet foglalt, és várakozóan tekintett
rá. A férfi átnyújtott neki két dokumentumot. Elizabeth gyorsan átfutotta őket, de fogalma sem volt róla, mit
akarhat ezzel John.
– Ne haragudj, de nem értem, miért adtad most ide ezeket nekem.
– Az egyik irat a dallas-i villa jelenlegi forgalmi értékét tartalmazza, a másik pedig azt az összeget, amennyiért az
árverésen megvettem. Láthatod, hogy a kettő között jelentős különbség van, méghozzá az előbbi javára – magyarázta a férfi.
– Nem gondolod, túl késő van ahhoz, hogy pénzügyekről beszéljünk? Ráadásul fogalmam sincs, mire akarsz kilyukadni. – Letette az asztalra az iratokat, közvetlenül John elé.
– Tisztában vagyok vele, mennyire nyomaszt téged, hogy rendeztem apád fennmaradó adósságait. Magad is láthatod, hogy még ezzel együtt is jó befektetésnek tekinthetem a villa megvételét.
– Meglehet, hogy jó áron jutottál hozzá, abban azonban biztos vagyok, hogy senki sem lett volna olyan nagylelkű
velünk szemben, mint te. Lehet, hogy nyertél rajta, de korántsem annyit, mint a tartozások rendezése nélkül.
– Hibáztam, amikor az adósság kifizetéséért cserébe házasságot kértem tőled. Úgy kellett volna elrendeznem,
hogy ne is tudj róla.
– John, ez már a múlté. Sok álmatlan éjszakát és fejfását okozott az, hogy más fizetett helyettünk, ezért is törlesztettem, ahogyan tudtam. A mérleg két oldala azonban sohasem volt egyenlő. A nagymamád csodálatos asszony
volt. Bár csak kevés időt tölthettem vele, mégis sokat tanultam tőle. Most pedig egy csupaszív kislány varázsolja
szebbé a nyári szünidőmet. Sokkal többet köszönhetek neked, mint amit én adtam cserébe.
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– Azt szeretném, ha elmész a birtokról, soha többé még csak eszedbe se jusson, hogy bármivel is tartozol nekem.
Nem volt jogom hozzá, hogy az adósság kifizetésének felemlegetésével gyakoroljak rád nyomást. Ráadásul kétszer is. Ezért most szeretnék tőled bocsánatot kérni. – Elizabeth alig akart hinni a fülének. Nem tudta, mire vélni
John mostani viselkedését.
– Egyáltalán nem tartozol nekem bocsánatkéréssel. Ugye ezt nem azért csinálod, mert mi – Elizabeth nem tudta
befejezni, amibe belekezdett, a füle tövéig elvörösödött zavarában. Majd a fürkésző, mogyoróbarna szempár elől
menekülve, lehajtotta a fejét.
– Nem, nem azért – felelte John, némi éllel a hangjában.
– Ha ez minden, akkor szeretnék lefeküdni – állt fel Elizabeth. – Köszönöm, amiért elmondtad nekem mindezt.
És ha a jövőben lesz bármi, akár Emily-vel, akár valami mással kapcsolatban, amiben a segítségedre lehetek,
nyugodtan szólj.
– Várj még! Kérdezni akarok valamit. A múltkor, amikor együtt voltunk, nem védekeztem. Tudom, hogy felelőtlenség volt. Sohasem fordult még elő velem ilyesmi. Ha bármi következménye lenne az éjszakának…
– Következménye? Most nemi betegségre vagy gyerekre gondolsz? – kérdezte gúnyos hangon Elizabeth.
– Tőlem biztosan nem kaphattál el semmi – préselte a fogai között a szavakat John.
– Miért azt hiszed, hogy én ragasztottam rád valamit?
– Nem tudom, hogy szedsz-e fogamzásgátlót. Ha netán teherbe estél, tudni akarok róla – szögezte le a férfi.
– Nem szedek gyógyszert, de nem kell aggódnod. Megkértem az egyik jó barátnőmet, hogy szerezzen be nekem
egy esemény utáni tablettát. Volt olyan kedves, hogy megtette, és el is hozta nekem tegnap délelőtt.
– Lenyűgöző a gyors problémamegoldó képességed. Vagy a gyakorlat teszi?
– A 21. században élünk. Ha egyszer teherbe esek, akkor az nem egy kaland nem kívánt következménye lesz. –
Elizabeth tudta, hogy szavaival elvetette a sulykot. De már késő volt. Igazából egyáltalán nem gondolta komolyan,
amit mondott, legalábbis nem úgy, abban az értelemben. Hiszen el nem tudott volna képzelni nagyobb ajándékot
egy gyermeknél, aki azon a csodálatos éjszakán fogant. A jelen körülmények között azonban az volt a leghelyesebb, hogy igaz utólag, de gondoskodott a fogamzásgátlásról.
– Jó éjszakát, Elizabeth! – A nő látta John megkeményedett vonásain, hogy jobb lesz, ha most távozik.
– Jó éjszakát! – mondta, majd sietősen elhagyta a könyvtárszobát.

7. fejezet
Tegnap lejárt a megbeszélt határidő. Elizabeth azonban maradt. Legalábbis további két napra. Emily ugyanis sokat
rágta a fülét, hogy töltsön még egy utolsó hétvégét a birtokon, így végül belement. Döntésében azonban nem csak
a kislány, de maga a birtok iránt érzett szeretete is közrejátszott. Nehezére esett beismernie, de imádta ezt a helyet.
Mindig is vonzódott a történelem és az elmúlt korok iránt, talán ez is lehet az oka annak, hogy ennyire jól érzi itt
magát. Eltekintve a technikai újdonságoktól és a folyamatos modernizációtól, ennek a helynek van egyfajta olyan
varázsa is, mintha ide még nem hatolt volna be az ártó emberi szellemiség.
Szombat délelőtt volt. John kiment valamit ellenőrizni a legelőre, Elizabeth és Emily pedig a ház előtt frizbiztek
Tucker-rel. Egyszer csak egy terepjáró állt meg a felhajtón. Elizabeth arra kérte a kislányt, hogy játsszon egy kicsit
kettesben a kutyával, addig ő megnézni, ki lehet az érkező. Az autóból egy feltűnően csinos, dús, sötétbarna hajú
nő szállt ki. Bokacsizmát, farmert és fehér trikót viselt, ami még jobban kiemelte szép, napbarnított bőrét. Amikor
Elizabeth közelebb ért hozzá, akkor látta, hogy idősebb lehet, mint amennyinek távolról gondolta. Talán a harmincas évei közepén járhat.
– Jó napot! – üdvözölte Elizabeth.
– Jó napot! – köszönt kedvesen mosolyogva az ismeretlen.
– Miben segíthetek?
– Amanda Clairson vagyok – mutatkozott be, majd kezet nyújtott Elizabeth-nek, aki automatikusan viszonozta a
kézfogást. – John-hoz jöttem. Tegnap este otthagyta a mobilját.
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– John kiment a legelőre. Elizabeth Harrington, Emily nevelőnője vagyok. Pontosabban csak voltam – javította ki
magát. – Elizabeth meglehetősen kényelmetlenül érezte magát. Nyilvánvaló, hogy ez a nő John szeretője. Ráadásul Amanda őt fürkésző, vizslató tekintete csak rátett egy lapáttal arra, hogy még nyomorultabban érezze magát.
„Nem, ne légy paranoiás! Képtelenség, hogy ez a nő tudjon arról, ami kettőtök között történt!” – gondolta magában. Még szerencse, hogy ebben a pillanatban feltűnt a férfi autója. John leparkolt, kiszállt, majd egyenesen
Amanda-hoz sietett, akit fülig érő mosollyal üdvözölt.
– Tessék – nyújtotta át a férfi mobilját a nő. – Elizabeth feszengve álldogált, torka elszorult, a féltékenység pengeéles tőrként hatolt a szívébe. Sokáig azonban nem volt ideje az önsajnálatra.
– Elizabeth! – kiáltott oda neki Emily. – Jössz játszani? Tucker itt hagyott. Elment Gracie-vel. – Gracie a birtokon
élő három Border Collie egyike volt. Az utóbbi időben ő és Tucker szinte elválaszthatatlanok lettek. Bár a tavasznak már rég vége, mégis úgy tűnik, hogy a szerelem beférkőzött a birtok lakóinak életébe. Elizabeth visszament
Emily-hez, ám játék közben tekintetét újra és újra odavonzotta a látszólag kellemesen bájcsevegő pár.

***
– Egy ilyen józan életű férfi, csak egyetlen dolog miatt képes annyira leinni magát, mint te tegnap este – mondta
fejcsóválva Amanda.
– Ki ismerhetne jobban, mint a kedvenc pultosom? – Bár John mosolygott, de a szeme szomorú maradt, ami a
nőnek is feltűnt.
– Tudja, hogy szereted?
– Ő szeret. Legalábbis ezt mondta.
– Nem tűnik olyannak, aki ilyesmivel játszana. Nem hiszed el, vagy nem akarod elhinni, hogy így van?
– Ez bonyolult, Amanda. A mi kapcsolatunk Elizabeth-tel egyáltalán nem szokványos.
– Miért, létezik egyáltalán olyan, hogy szokványos kapcsolat? – nevetett fel a nő. – Nézd csak meg az én példám!
A szüleim negyvenöt éve boldog házasságban élnek. Pedig jó néhány nehézséggel szembe kellett nézniük az évek
során. És mit tudok én felmutatni? Három exférjet – húzta el a száját Amanda.
– Egyik sem érdemelt meg – felelte meggyőződéssel a hangjában John.
– Kedves tőled, hogy ezt mondod, de ez inkább fordítva igaz – válaszolta némi öniróniával Amanda, majd egy kis
szünet után így szólt: – Állj oda Elizabeth elé, és mondd el neki, mit érzel! Ennyivel tartozol neki – javasolta. –
És magadnak is – tette még hozzá.

8. fejezet
Eljött Elizabeth utolsó estéje. Nyolc óra múlt. Miután lefektette Emily-t, kiment az istállóba, hogy elbúcsúzzon
Luna-tól és Blanche-tól, s közben gondolatban újra és újra átélte az ideérkezése óta eltelt két hónapot. Nem szokott
sírni. Most viszont annyira fájt a lelke, mint ezelőtt soha. Egy pillanatra lehunyta a szemét, aztán gyorsan megrázta
a fejét, hogy a keserédes emlékektől szabaduljon. Ez azonban képtelenség volt ezen a helyen. Az itt töltött éjszaka
emlékei nem csak a fejében és a szívében, de egész testében élénken éltek. Könnyek peregtek végig az arcán. A
sírás némileg nyugtató hatással volt rá, úgy gondolta, így talán az elengedés is könnyebb lesz. Bevallotta Johnnak az érzéseit, fenntartások nélkül odaadta magát neki, a férfi viszont nem tesz semmit, hogy maradásra bírja.
Pedig csak egyetlen szavába kerülne, és boldogan hátat fordítana dallas-i életének, és a birtokon maradna. Elizabeth letörölte a könnyeit, nagyot sóhajtott, majd elindult az istálló kijárata felé. Ott viszont hirtelen, a semmiből
Tucker termett előtte.
 –ؘHát te? Még nem alszol, nagyfiú? – Tucker letett valamit a szájából a földre, és orrával Elizabeth felé tologatta.
– Ezt nekem hoztad? – Az eb válaszul hármat ugatott. A nő lehajolt, hogy felvegye a csomagocskát, s közben
megsimogatta a jószág okos fejét. A kutya ezután, mint aki jól végezte dolgát, elrohant a ház irányába. Elizabeth
kibontotta a csomagolást, ami egy kis fatáblát rejtett, rajta egy vésett szöveggel:

158

„Képtelen voltam elhinni, hogy valaki igazán szerethet. Különösen Te. Egy eszménykép, egy elérhetetlen álom
voltál a számomra. Amikor bevallottad az érzéseidet, egyszerre örültem és féltem. Tudtam, éreztem, hogy szavaid
őszinték, láttam az arcodon, a gyönyörű zöld szemeidben. De rettentően féltem, és talán még most is félek elfogadni
ezt a tiszta szerelmet. Meg akartalak téged védeni attól, hogy fájdalmat okozzak. Ahhoz viszont nem voltam elég
erős, hogy ellenálljak neked. Nem vagyok a szép szavak embere, sohasem voltam az. Gondtalan, vitáktól és veszekedésektől mentes jövőt sem tudok ígérni. Abban azonban biztos lehetsz, hogy szándékosan sohasem okoznék neked fájdalmat vagy bánatot. Nem foglak megakadályozni abban, hogy elmenj. Egyszerűen csak arra kérlek: maradj velem!”
Mire Elizabeth végére ért a szövegnek, és feltekintett, John-t látta maga előtt, aki zsebre dugott kézzel álldogált,
és őt nézte. Sokáig egyikük sem szólalt meg, a csendet végül a nő törte meg:
– Nem gondolod, hogy ez egy kicsit hatásvadász? – kérdezte a táblácskát a levegőbe emelve.
– Családi örökség – vont vállat a férfi. – A dédapám szavai a nőhöz, akit szeretett.
– Gondoltam, hogy nem te írtad – sóhajtott Elizabeth.
– Hát persze, nem nézed ki belőlem – húzta el a száját a férfi.
– Ha csak nem vagy színvak, akkor tudnod kell, hogy kék szemem van, nem pedig zöld.
– A tanárnő figyelmét semmi sem kerülheti el – csóválta a fejét mosolyogva John.
– Mondd csak, bejött neki? – kérdezte összehúzott szemmel Elizabeth. A másik kérdő tekintete láttán még hozzátette: – A dédapádnak.
– Ha nem így lenne, most nem lennék itt – felelte, majd tett egy lépést a nő felé. – Elizabeth, tudom, hogy nagyon
más a természetünk, és azt is, hogy nem vagyok egy grállovag, de talán adhatnánk egy esélyt a kettőnk kapcsolatának. Nem akarok rád erőltetni semmit, továbbra is taníthatsz, ha akarsz. Nem csak Dallas-ban, de a környéken
is vannak iskolák. Persze, ha továbbra is ragaszkodsz a nagyvároshoz, akkor lakhatunk a villában is.
– Sohasem kérnélek rá, hogy költözz el innen. Tudom, hogy mennyire szereted ezt a helyet.
– Nem jobban, mint téged.
– John – suttogta Elizabeth, és lehunyta szemét a rázúduló érzelemhullámtól. Amikor újra kinyitotta, a férfi ott
állt közvetlenül előtte. Bár mindennél jobban vágyott erre a vallomásra, most amikor megkapta, képtelen volt a
szemébe nézni. De erre nem is volt szükség. A férfi átölelte, és magához vonta. Perceket töltöttek így, egymás
ölelő karjaiban. Elizabeth lehunyta a szemét, és John mellkasára hajtotta a fejét. A férfi lassú, finom mozdulatokkal
simogatta a hátát. Titkon mindig remélte, hogy John egyszer majd viszonozni fogja az érzéseit. A férfi nagyon
sokat tett érte és a családjáért, de ebből még nem gondolhatta, hogy szereti, hiszen másokon is segített már. Néha
azon is rajtakapta, hogy őt nézi különös, elgondolkodó tekintettel, de még emiatt sem akarta magát hiú ábrándokba
ringatni. Egyedül az együtt töltött éjszaka emlékéből meríthetett némi reményt arra, hogy nem közömbös a férfi
számára. Bár John volt az első és egyetlen szeretője, ennek ellenére tudta, legalábbis érezte, hogy köztük több volt
puszta szexnél. Hirtelen eszébe jutott valami, ami megtörte az idilli hangulatot. Kibontakozott az ölelésből, és egy
kicsit eltávolodott John-tól.
– Amanda a szeretőd? – szegezte neki a kérdést.
– Nem – felelte John, mélyen a szemébe nézve. Elizabeth hitt neki.
– Nem akarom elkapkodni. Az esküvővel várnunk kell – szögezte le a nő.
– Nem emlékszem, hogy megkértem volna a kezedet – jegyezte meg egy pimasz grimasz kíséretében John.
– Hogy te milyen egy – mérgében belebokszolt a férfi hasába, de mondandóját nem tudta befejezni, mert John
elkapta a csuklóját, magához rántotta és száját a szájára tapasztotta. Volt már ennél szenvedélyesebb csókjuk is,
de ez a mostani a jövő ígéretét hordozta magában. Amikor ajkaik elváltak egymástól, egy darabig csak álltak,
elmerülve egymás szemének tükrében. A csendet végül a férfi törte meg:
– Még nem válaszoltál – mondta halk, szinte bizonytalan hangon. Elizabeth arcán szelíd mosoly jelent meg, lábujjhegyre állt, és John fülébe súgta: – Maradok!
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P. NAGY BEA
Eszter hercegnő, a kutyák védelmezője
1998-ban megszületett egy tündéri kislány, Eszter, aki születésétől kezdve édesapja hercegnője lett. Már akkor
egyértelmű volt, hogy hercegnőnek született. Hogy miért? Tudjátok, hogy a hercegnők egy jó ügy érdekében
kiállnak, ott vannak, segítenek, akár egy világot mozgatnak meg, hangjukat hallatják a gyengék és az elesettek
érdekében. Példát mutatnak életükkel, cselekedetükkel, s önmaguk érdekeit háttérbe szorítva küzdenek.
Eszter is ilyen. Nemcsak édesapja hercegnője, hanem a kutyák világáé is. Szereti a kutyákat és a kutyák is szeretik őt, tudják, hogy számíthatnak rá.
Egyik nap a nyíregyházi beton dzsungelben sétált leghűségesebb társával, Totóval. Totó egyszer csak nekiiramodott és rohanni kezdett.
-

Totó, hová szaladsz, gyere vissza! – kiáltotta Eszter.
Nem hallod, van ott valami a bokorban… - csaholt vissza.
Mit találtál? Mi van ott?
Fuss ide te is, gyorsan-gyorsan! – válaszolt izgatottan Totó.

Amikor Eszter odaért, s a bokor ágait felemelte egy didergő, zsemleszínű fekete és fehér foltos szomorú tekintetű kutya nézett vissza rá.
Te vagy Eszter? Már nagyon vártalak… - kérdezte vacogva.
Igen én vagyok. És Te? Hogy hívnak? Mi történt veled és miért vártál? – Eszter gondolataiban millió
kérdés cikkázott és közben az futott végig rajta, hogy vajon honnan ismerheti őt ez a kutyus.
Foltos vagyok. Nem tudom, hogyan kerültem ide pontosan. Nagyon kimerült és éhes vagyok, hiányzik a
kisgazdám, Lili. Esetleg ismered őt? Hallottam rólad az utcában a többi kutyától. Ők mondták, hogy te tudsz
bármelyikünkön segíteni, ha esetleg bajban lennénk. S az vezérelt, miközben az utcákat róttam és Lilit kerestem,
hogy ha őt nem sikerül megtalálnom, te talán rám találsz és segítesz nekem.
Nyugodj meg Folti, nincs semmi baj, most már jó kezekben vagy! Totó és én segítünk neked. – Eszter
Totóval együtt átölelte a didergő kutyát, hogy felmelegedjen.
Közben felhívta a munkahelyét, hogy jöjjenek értük, s vigyék el őket Folti ideiglenes otthonába.
Hová megyünk? Mi lesz most velem? – kérdezte Folti most már nyugodtabban.
Tudod, én az Állatbarát Alapítványnál dolgozom, ott sok olyan kutyus él, akiknek ideiglenes szállást és
étkezést biztosítunk addig, míg nem találunk végleges megoldást a problémára.
Ez jól hangzik, olyan, mint egy panzió? Hallottam ám a kutya panziókról…
Igen Folti, majdnem olyan, mint egy panzió. Kicsit másabbak a körülmények, de sok új barátod lesz ott –
nevetett fel Eszter.
Megérkezett a kutyamentő, s húsz perccel később Folti már ideiglenes otthonával ismerkedett.
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Köszönöm az ételt és a szállást, most már meg tudok pihenni, de tudod, még mindig nyugtalan vagyok, s
úgy érzem, egy szemhunyásnyit sem tudok majd aludni, addig, míg nem hallok Liliről. Nagyon hiányzik nekem
és az otthonom is.
Próbálj meg aludni, s bízz bennem! Holnap nekilátunk a keresésnek. Rendben? – vigasztalta Eszti.
Rendben, bízom benned!
Eszti elment, s Folti egyedül maradt. Felnézett a sötét égre, nézte a csillagokat, s remélte, hogy Lili jól van. Sokáig hallgatta a többi kutya beszélgetését, nagyon fáradtnak érezte magát, s hajnal körül álomba szenderült.
Másnap hideg reggelre ébredt. Fagyott az éjszaka. A többi kutya már nagyon izgatottan várakozott.
Mi történik most? – kérdezte a többieket, de azok nem válaszoltak.
Hahó! Mi történik? Miért vagytok ilyen izgatottak? – kérdezte újra hangosabban.
Maradj már és figyelj! Itt a reggelizés ideje és már nagyon éhesek vagyunk. Nézd ott elől azt az embert,
látod mit csinál? Most készíti a finom falatokat. Reggeli után jó formában kell lennünk, mert örökbefogadó nap
vár ránk. Úgyhogy készülj!
Micsoda? Mi az, az örökbefogadó nap? Mire készüljek?
De választ már nem kapott. Folti alig várta, hogy Eszter jöjjön, beszélhessen vele és elkezdődjön Lili keresése.
Meglátta a lányt, s majd kibújt a bőréből örömében, amikor végre megérkezett.
Eszti már nagyon vártalak! Mi történik itt? Ki ez a sok ember és miért viszik el a többieket?
Szia, Folti! Ma örökbefogadó nap van. Tudod, vannak olyan kutyák, akiknek már nincs gazdája, s egy
ilyen nap alkalmával új gazdához kerülhetnek.
Hogy-hogy nincs gazdája, ez hogyan történhet meg? – kérdezte hitetlenkedve Folti.
Sok oka van. De ezt majd később megbeszéljük. Ma fontos dolgunk van, meg kell keresnünk Lilit –
mondta Eszter, s remélte ez a téma nem kerül többé szóba.
Mindig nehéz beszélnie erről egy gazdi nélkül maradt kutyával. S titkon abban reménykedett, hogy Foltinak nem
kell megismernie ezt az érzést.
-

Folti, először is megnézzük a chipedet!
Chip? Az meg mi?
Nem ismered, lehet neked nincs? – kérdezte Eszter, miközben Foltit vizsgálta.

Az ajtón belépett egy ember fehérköpenyben, s elkezdte a gumikesztyűt felhúzni a kezére. Folti nagyon megijedt
tőle, nem gondolkodott csak leugrott az asztalról, s egy pillanat alatt kint termett a szabadban. Eszter utána szaladt, s már a menhely végében érte utol.
Folti, ne félj! Ő egy orvos, aki megvizsgál téged, ellenőrzi, hogy rendben van-e az egészséged. Megnézzük van-e benned chip. Tudod, ez segít megtalálni Lilit, mert adatokat tartalmaz a gazdádról és rólad! Kérlek,
gyere vissza, menjünk be, bemutatlak a doktornak.
Folti nagyon elszégyellte magát, de az igazság az, hogy a fehérköpenyes emberek nem tartoztak a kedvencei
közé. Emlékszik mikor szúrást kapott tőlük, vagy éppen valamit le kellett nyelnie, amit nagyon nem akart. De
megbízott Esztiben, s ha ez kellett ahhoz, hogy megtalálják Lilit, akkor elviseli a vizsgálatot. Így hát visszamentek együtt a házba.
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-

Foltos bemutatom neked az orvosunkat, ő Béla doktor bácsi.

Foltos mancsot nyújtott, s érezte, hogy nem is olyan rossz ember ez a Béla doktor. A vizsgálat alapos volt, sokáig tartott, de Folti tűrt és közben arról álmodozott, hogy hamarosan újra Lilivel labdázhat a kertben. A vizsgálat után Eszter Béla doktorral félrevonult, s halk beszélgetésbe kezdtek. Folti figyelte őket, próbált hallgatózni,
kifürkészni gondolataikat, érezni hangulatukat. Percről percre változtak az érzelmek lelkében: aggódott, izgatott
lett, reménykedett. A beszélgetés után Béla doktor elment.
-

Foltos, jó híreim vannak – kezdte Eszter.

Foltos izgatottan, tágra nyílt tekintettel figyelt.
Egészséges vagy, s úgy tűnik néhány napja jöhettél el otthonról. Van chiped is, ami nagyon jó hír. A
számkód alapján meg tudjuk nézni számítógépes rendszerünkben, hol lakik Lili. Felhívjuk telefonon, s nemsokára otthon lehetsz.
Foltos nem tudott szóhoz jutni, örömében Eszter nyakába ugrott és elárasztotta millió puszival.
Egy kis időt kérek még tőled, s ha minden jól alakul és tudok beszélni Lilivel, úgy gondolom, a hétvégén
már haza is mehetsz. Most magadra hagylak, érezd jól magad és ne aggódj tovább, élvezd a napot, pihenj sokat.
Holnap beszélünk.
Foltos boldogan lépkedet vissza a többiekhez, s megfogadta Eszter tanácsát, most már jól fogja érezni magát,
barátkozik, játszik és nem aggódik tovább. A kis kalandja hamarosan véget ér, de ha már így alakult, akkor ez a
kaland bővelkedjen szép emlékekkel is.
Másnap Eszterre nehéz nap várt. A számsor alapján megkapott adatokból dolgozott. Többször hívta a telefonszámot, de nem vette fel senki. Délután már tudta, hogy itt az ideje Foltossal beszélnie, nem akart csalódást okozni
neki. Mindig nehéz elmondania a rossz híreket, de tartozott ezzel Foltosnak.
-

Foltos, gyere, menjünk hátra a füves részre sétálni – mosolygott, s próbált magabiztos maradni.

Foltos érezte, hogy valami nincs rendben. A lány szívéből szomorúság áradt, akkor már sejtette, hogy rossz híreket kaphat.
Eszter leterített egy pokrócot, egymás mellé feküdtek és bámulták az eget. Perecekig nem szólaltak meg. Foltos
törte meg a csendet, akkor már mindenre felkészülve.
Mi a baj, mi történt? Mond el, kérlek!
Tegnap délutántól folyamatosan ma délutánig próbáltam telefonon elérni a gazdádat. Sokszor hívtam, de
senki nem vette fel és senki nem hívott vissza.
És mit gondolsz erről? – kérdezte elcsukló hangon Foltos.
Nem tudom, talán várnunk kellene, talán még ma vagy holnap visszahívnak és én is próbálkozom még.
Igen, ne add fel, talán… - nézett vissza rá könnyes, szomorú tekintettel – Szerinted elfelejtkeztek rólam,
nem hiányzom nekik, nem keresnek? Azt hiszem, most kezdem érteni, miért kapnak a kutyák új gazdát. De nem,
ez velem nem történhet meg, a családom szeret engem és én is őket, mindig jó kutya voltam. Vagy mégsem?
Lehet rossz voltam, ezért nem keresnek. Rossz voltam, amikor elfogadtam a szomszéd Marika nénitől az asztal
alatt a finom falatokat, rossz voltam, amikor kiástam a virágos kertet, rossz voltam, amikor szétrágtam a cipőket?
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Nem voltál rossz Foltos, ilyen minden kutya életében előfordul. Nem tudom mi történhetett, de talán
megpróbálhatnál visszaemlékezni arra a napra, amikor megtaláltalak. Talán segítene abban, hogy rájöjjünk, mi
lehet a gazdáiddal.
Rendben. Emlékszem, arra, hogy már egy ideje sürgésforgás volt nálunk otthon. Lili szülei sokat telefonáltak, kicsit feszültek voltak, de mindig járt nekem azért egy kis simogatás. Velem nem éreztették, de láttam
rajtuk, hogy nagy dolog készülődik. Máshogy beszéltek, számomra idegen szavakat használtak. Abban az időben elvittek az orvoshoz is, nem értettem miért, hiszen jól éreztem magam, semmi bajom nem volt – néhány perecig gondolkodott, majd folytatta.
Aztán igen, aznap sok ismeretlen ember megfordult nálunk, Lili a nagyszülőkhöz ment, a szülők otthon maradtak és pakoltak, bútorokat, ruhákat. Kimentem a házból, láttam a kapu nyitva volt, gondoltam kinézek az utcába,
köszönök a haveroknak, kicsit beleszippantok az utca levegőjébe. Tudom mi történt! Most már tisztán emlékszem – lelkendezett.
Megláttam a szomszéd cicát, éppen egy egeret üldözött, segíteni akartam neki, úgyhogy utána eredtem. Ő pedig
megijedt és felszaladt egy fára, nem tudom miért. Szerintem fél tőlem, pedig nem kellene, csak játszani akartam
én is. Aztán rájöttem, hogy messzire futottam a háztól, nem akartam, hogy aggódjanak, úgyhogy hazafelé vettem
az irányt. De sajnos eltévedtem. Hosszú órákon keresztül róttam az utakat, találkoztam sok emberrel, sok autóval.
Nagyon elfáradtam, s akkor már csak azért fohászkodtam, hogy találj meg és segíts nekem hazajutni. Azt nem
tudom, hogyan kerültem abba az utcába, ahol te is jártál. És akkor rám találtál. Ez történt. Segít ez valamit?
Azt hiszem, az angyalod vigyázott rád és elvezetett téged hozzám. Amit elmondtál az alapján arra gyanakszom, hogy a gazdáid elköltöztek valahová. Te pedig pont a nagy készülődés közepette elkóboroltál.
Igazad lehet, de hová költözhettek? Lehet engem nem is akartak magukkal vinni, ezért nem keresnek…
Tudod mit! Kitaláltam mi legyen. Elmegyünk az utcába és megkérdezünk valakit, hátha tudja mi történt.
Hú, ez nagyon jó ötlet, indulhatunk?
Összeszedelőzködtek, autóba ültek és az alapítványtól tízpercnyi autóútra lévő Sóstóhegyre vették az irányt. Megérkeztek a Fácán utcára. Foltos kiszállt, beleszimatolt a levegőbe.
Igen, ez az én utcám!
Nézd csak, plakátok vannak a villanyoszlopokra rakva, te vagy rajta, téged keresnek! – mutatott az egyikre
Eszter.
Foltos közelebb ment, s látta saját magát. Melegség öntötte el a szívét. Keresik a gazdái, akarják őt. Milyen buta
volt, hogy kételkedett bennük. A házhoz mentek csöngettek, de senki nem jött ki. A redőnyök le voltak húzva,
autó nem állt bent.
Szerintem itt most nincs senki. Csöngessünk be a szomszédhoz. Mit szólsz? – kérdezte Eszter.
Jó, Marika nénit keressük, ő ismer engem.
Becsöngettek, egy kis idő múlva kijött egy idősebb hölgy, s meglátta Foltit.
Folti! Édes kiskutyám, hát hazajöttél! – kiáltotta, s szaladt Foltos felé.
Megölelték egymást. Közben estére fordult, s a családi fészekben finom falatok mellett hosszasan beszélgettek az
elmúlt napok eseményeiről. Marika néni elmesélte, hogy Lili édesapja munkát kapott Dortmundban. Aznap, amikor Foltos elment a költözéssel voltak elfoglalva. Egy idő után észrevették, hogy kedvencüket hiába hívják, nem
jön elő sehonnan, akkor már tudták, hogy Foltos elkóborolt. Nekiindultak keresésének éjszakába nyúlóan, de nem
találták. Másnap a családnak utaznia kellett. Szívük szomorú volt, de el kellett indulniuk. Minden rokont, szomszédot, barátot értesítettek Foltos eltűnéséről és azt kérték, hogy segítsenek, folytassák tovább a keresést.
Minden este felhív Lili, hogy hallottunk-e felőled – fűzte hozzá Marika néni.
Foltos csak hallgatta Marika néni történetét, s lassan összeállt a kép. Az idegen szavak, a pakolás… Foltos is
elmesélte az ő kalandját.
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Hogyan lehet Lilit elérni telefonon? A chipes adatokban szereplő telefonszámot hiába hívom, nem veszi
fel senki – érdeklődött Eszter.
Úgy tudtam, hogy mindenről gondoskodtak, még Foltossal orvosnál is voltak, hogy az utazás előtt vele is
minden rendben legyen. Azt hiszem elfeledkezhettek arról, hogy a gazda új elérhetőségeit is megadják. Az a telefonszám, amit te ismersz jelenleg már nem él.
Most már értem, miért voltunk orvosnál. Velük kellett volna utaznom…
Valószínűleg kutya útlevelet készítettek neked – mondta Eszter fejét ingatva.
Aznap Lili és Foltos beszéltek egymással telefonon. Könnyek szöktek a szemekbe, újra egymásra találtak, boldogok voltak, szavakat szavak követtek. Nehéz ilyenkor bármit is mondani. Az este leple alatt a szobát szeretet,
öröm, boldogság, tisztaság és béke töltötte meg. Foltos többet nem kételkedett. Most már tudta, hogy a családjához
tartozik és megértette, hogy a zsigereiben rejlő érzéseknek mindig hinnie kell.
Eszter és a család megbeszélte Foltos Németországba utazásának lehetőségeit, részleteit. Sokszor előfordul, hogy
az örökbefogadók Németországból jelentkeznek. Így több kutyus új gazdára ott talál. Két hét múlva a kiválasztott
kutyák elindulnak a nagy útra, s ezzel a fuvarral utazik majd Foltos is.
Két hét van még az utazásodig. Addig, ha gondolod, itt maradhatsz, vagy más barátoknál, rokonoknál. Hol
szeretnél lenni? – kérdezte Eszter.
Én mindig szívesen látlak, jól meg leszünk együtt Foltoskám – simogatta meg Marika néni.
Foltos csak egy percig hezitált, majd döntött:
Köszönöm szépen, amit értem tettél Marika néni, mindig szerettelek, és a többieket is, de ha lehet, Eszterrel
tölteném még ezt a két hetet. Nagyon jól megvagyunk együtt és szeretném őt jobban megismerni – nézett kérdően
mindkettőre.
Eszter erre nem számított, Foltos új oldalát, az igaz barátot ismerte meg. Marika néni megértően bólogatott és
utoljára még egy jót játszottak együtt. A menhelyre indulás előtt leszedték a plakátokat, hiszen Foltos többé már
nem gazdátlan kutya.
Az elkövetkező két hétben sok időt töltöttek együtt. Nagyokat sétáltak, Foltos megmutatta milyen ügyes és Eszter
új dolgokat tanított neki, játszottak együtt és a többiekkel is, időnkét a kutyaélet nagy kérdésein filozofálgattak.
Foltos új tapasztalatokat, ismereteket szerzett, sokat tanult, s mondhatni felnőtt kutya vált belőle. Minden nap
végén beszélt telefonon Lilivel, hosszúak voltak a beszélgetések. Mindkettejük élete megtelt élményekkel. Lili új
környezetével ismerkedett immáron teljes odaadással, mert tudta, hogy Foltos hamarosan hazatér hozzá. Az aggodalmat és a fájdalmat felváltotta az izgatott várakozás. Hamar elszaladt a két hét, s közeledett az indulás napja.
Megérkezett az autó, mely Foltost Németországba viszi. Sok tennivaló volt aznap, Foltos mindenben segített Eszternek, amiben csak tudott. Estére a hó is elkezdett óriási pelyhekben esni. Amikor mindennel készen voltak nem
hagyhatták ki a hógolyózást, hatalmasakat estek és még nagyobbat nevettek. A búcsúzás órájában sokáig ölelték
egymást.
Hiányozni fogsz – szipogott Eszter.
Köszönök mindent, amit értem tettél, nélküled nem sikerült volna. A szívembe zártalak örökre. Minden
kutyának elmondom a világon, hogy tényleg te vagy a védelmezőnk, s ez nem csak egy városi legenda. Eszter
hercegnő létezik.
Eszter nehezen búcsúzott, sosem tudott. Az autóhoz sétáltak, a friss hó ropogott a lábuk alatt. Az éjszaka fényei
csillogtak a havon, hideg volt, de nem érezték, mert szívük melegséggel töltve zakatolt.
Ez lesz eddigi életem legszebb karácsonya! – sóhajtott Foltos, s folytatta. - Új dolgokat tanultam meg tőled
– nézett a lányra, majd a csillagos égboltra, s sorolni kezdte –
Ne add fel soha, küzdj!
Higgy!
A kutyáknak is van őrangyala.
Bíznod kell önmagadban és másokban!
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Az otthonom ott van, ahol a családom van.
A csodák léteznek.
Megölelték egymást, Folti beszállt az autóba, s elindult nagy útjára.
Még mielőtt az ajtók bezárultak volna, egymás szemébe néztek, boldogok voltak, mert mindketten tudták, hogy
történetüknek nincs vége, hamarosan még ebben az életben újra találkoznak…

BOROS CSILLA ANDREA

Holtomig vagy holtodig

Olyan, mintha még mindig itt lennél, mintha a falak régi szivacsmatracként őriznék tested lenyomatát, ahogy
jobbra-balra forgolódásaiddal vájatot véstél az anyagba.
Lépteid hangját őrzik a falak, ahogy elhaladtál mellettük a harminc éven át, eleinte fürge, pattogós ütemben, majd
a vége felé lassabban vánszorogva, a hangok csosszanásokká szelídültek, egy-egy határozott koppanástól kísérve,
amikor a bot támaszt keresve a papucsod előtt csattant.
Szeretek végigmenni a házon, és a nyomaid után kutatni. Olyan, mintha bújócskáznánk. Más elfoglaltságom már
úgysem akad. Régi emlékeket keresek, kezembe veszek egy-egy tárgyat, érzelmi súlyát mérlegelem, emléklenyomatokat keresek rajta.
Néha fizikálisan is benne vagy, mint borostyánkőbe dermedt bogár. A fogasról lógó gyöngyökkel kivarrt indiai
sálhoz gyakran odamegyek. Télen-nyáron rajtad volt. Telente a fejed köré tekerted sapka-sálként, és ha különösen
csikorgató volt a hideg, szinte csadorrá vált a fejeden, csak egy négyzet alakú rés maradt szabadon, ahonnan mérhetetlen kíváncsisággal pislogtál ki a világra. Nyáron, hűvösebb estéken a válladra terítetted, és a bojtokon lógó
gyöngyök zizegve csapdosták a lábszárad. Akkor csukott szemmel is rád találtam volna.
Ha a szövetébe szagolok, nyári este szirmait bontogató estikeként több rétegben bomlik ki belőle az illatod. Először a levendula mámorító illata csap meg, melyet a hajmosás végén cseppentettél a hajadra, hogy elfedje a tojás
sampon szagát. Mennyit ugrattalak! Hányféleképpen lehet tálalni az omlettet? Serpenyőben, tálon, hajon! A levendula alatt most is felsejlik hajfényesítő varázsszered illata: a forró zuhany alatt megbuggyant tojás szaga, amit
az ecet és az illóolajok sem tudtak teljesen elfedni.
Ha igazán közel akarlak érezni magamhoz, a flanel piros kockás pizsama felsődbe bújok. Bolyhos anyagával
cirógatásként érinti meg a bőröm, meleg, határozott tenyérként simul a hátamra, még a köszvénytől deformált
bütykeidet is ki tudom venni… egyenként csókolnám meg őket, ha itt lennél… De nem szomorkodunk! A bújócska célja nem a szomorkodás. Akkor sem, ha olyan jól elbújtál, hogy soha rád nem találhatok. … Ott vagy,
ahova elképzellek, ezért most velem.
Szeretek emlékezni. Milyen jó, hogy embernek születtem, nem pedig fának vagy kavicsnak. Hogyan emlékeznék
rád, ha hordóban növekvő tuják lettünk volna egy faiskolában, vagy a tengerben egymás mellett heverő kavicsok?
Tudtunk volna harminc évig egymás mellett csiszolódni? Elsodort volna mellőlem egy nagyobb hullám.
Emlékszem az első találkozásunkra a színház jegypénztára előtt. Először a derékig érő fekete hajad tűnt fel. Aztán
a csattanó hangod. Eladták a jegyedet, amit félretetettél velük, és nem akarták beismerni a tévedésüket, neked
pedig csak emelkedett a hangerőd. Azt gondoltam, milyen erős, bárcsak én tudnék így kiállni magamért. Aztán
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elutasítva megfordultál, és megpillantottam a szemed sarkából kibuggyanó két kövér könnycseppet. Nem akartad
elfogadni a jegyemet, de azt mondtam a kukába dobom, így mégis belementél.
Még soha nem éreztem olyan könnyűnek magam, mint aznap, amikor Tóték drámája helyett zsebre dugott kézzel
sétáltam haza a városmajori fák alatt.
Másnap egész nap rád gondoltam, ahogy ott ülhettél a vörös bársonyhuzatú széken. Vajon fekete hajadat átemelted
a szék háttámláján, és az vízesésként zuhogott végig rajta, maga alá temetve az ülésszámot, vagy nyakad alá húztad
sálként? Vajon tetszett-e az előadás? És én vajon eszedbe jutottam-e?
Este már nem bírtam magammal, mintha ördög bújt volna belém, a színházhoz kergetett. És ott voltál, a bejárat
előtt, két jeggyel a kezedben.
Így kezdődött. Megrögzött színházjárókká váltunk. Sok előadást megnéztünk utána, melyeket később a vacsoránál
a színjátszás szempontjából részletesen kitárgyaltál. Sohasem sikerült betörnöd a kőszínházas színházak világába,
így fél-amatőr színjátszó csoportokban játszottál, és Művelődési házak karácsonyi műsorain léptetek fel. Mindig
egy nagy, meghatározó szerepre vágytál. Életed végén meg is kaptad. Az eltűnt feleség drámájába bonyolódtunk,
ahol én a férj szerepét játszom, és tárgyanként próbállak összerakni, életet lehelni beléd.
Ideje lefekvéshez készülődni. Neked is töltök vizet a pohárba, és a te oldaladra állítom az ágy melletti éjjeliszekrényen. A pohár elöl, az ébresztőóra mögötte. Mindig elfeledkeztél róla, pedig reggel inni kell.
Bebújok az ágyba, nyakig húzom a takarót. Remélem, rólad fogok álmodni.
A redőnyt nem eresztették le teljesen, falemezkéi között beömlik a hajnali napfény, és csíkokat húz a kopott,
foszladozó szőnyegre. Majd ahogy a nap feljebb kúszik az égen, fénysugarát kíváncsi ujjként húzza végig a poros
bútorokon, a sarokban álló komódon, és a tetején kitámasztott két fényképkeret üvegén megcsillan.
Az egyik egy fekete-fehér esküvői kép, a férj hátulról öleli át a feleségét, fejét a nő hosszú haja alá dugta, és annak
rejtekéből nevet a kamerába. A másik fényképkereten fekete szalag fut körbe, görnyedt hátú idős férfi néz ki
megtört tekintettel belőle.
A napfény az ágy lábán is felkúszik és az ágyban elnyíló szájjal hortyogó nő ezüstös haján megcsillan, majd a
szemgödrébe loccsan, és feszített tükrű tó vizeként felragyog. A nő hunyorogni kezd, elfordulna a ragyogástól, de
a napfény széles sávban terül el az arcán. Szeme csukva, begörbült ujjakkal, mint rák ollója a folyómedret, tapogatja ki maga mellett az éjjeliszekrényt, az óra után nyúlna, de szinte leveri az útjába akadó vizespoharat.
Megdermed. Szemöldöke kérdően szökik a magasba. Nehézkesen az oldalára fordul, és kinyitja a szemét.
Az éjjeliszekrényen, az óra előtt egy vizespohár áll, félig tele vízzel.
Mert reggel inni kell!
A nőnek lassan mosolyra húzódik a szája, szemével a komódon álló fényképet keresi, és jó reggelt biccent a
férfinak. Hát meglátogattál, István!
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KRIKOVSZKY PÉTER
In memóriám Sarkadi Imre

Szex és London
avagy
látszat és valóság
Szín: családi ház nappalija.
Jobbról bejárati ajtó az előszoba felől, szemben és balra nagy ablak az utca felé, sötétítő függönnyel. A nappali
közepén asztal, mellette székek. Az ablak mellett íróasztal, rajta laptop, bekapcsolva, kékes fénye megvilágítja az
előtte ülő Edét, aki elmélyülten pötyög valamit. Ede 40 év körüli, otthonosan, de jól öltözött férfi. Balra, a falra
szerelve nagy képernyős TV, kikapcsolva. Alatta, körülötte huzalok, madzagok kusza halmaza, egy wifi is villogtat
a közelében. Az asztalon vázában kissé kókadt virág, egy bontatlan üveg bor és mellette két pohár.
Az előszoba felől kulcscsörgés, ajtó csapódás hallatszik. Beviharzik Éva. Harmincas, elegánsan öltözött,
frissen fodrászolt nő. Szatyrot tesz az asztalra, kenyér és felvágottak csomagolva. Körülnéz, meglátja Edét.
- Szia, drágám! Megjöttem! – ledobja a felöltőjét, odamegy Edéhez és a feje búbjára puszit nyom – Szia, édesem!
Már megint dolgozol?
Ede ölébe kapja Évát és megcsókolja.
- Nem. Még mindig dolgozom! – válaszolja – Írok.
- Na, vigyázz! Elkened a rúzsom!
- Mi a jobb, egy rúzsálló csók, vagy egy csókálló rúzs?
- Nem tudom, de ez nagyon drága, és nem egy csókálló rúzs!– Éva kelletlenül kibontakozik Ede öléből. – Teljesen
összegyűröd a ruhámat! Meddig dolgozol még?
- Még összekócolom a szép, új frizurádat is! – aztán a kérdésre válaszolva folytatja - Amíg el nem fogadják az
irományaimat.
- No hiszen, akkor még sokáig kell írnod… küldözgetni ide-oda… talán a halálod után egyszer felfedezi valaki a
műveidet… és úgy találja, hogy híres embert farag belőled…
- …és persze magából is…
- …még jó! Üzletet sejt benned! A hátadon fogja becipelni magát a hírességek közé! Úgy, hogy aztán okosakat
írjál neki!
- De azért ehhez is kell valami kis tehetség, nem? A senkiből nem lehet csinálni valakit!…
- Talán… de nem biztos!…Majd ”négy-öt magyar összehajol”, és eldöntik a sorsodat. Én dicsérem a te lovad, te
dicséred az enyémet – ismered a mondást. De addig is meg kell élnünk valamiből…
- Hát igen… a költő kuporog... a novellista nincstelen... a szobrász szédeleg... a művészetből biztosan nem lehet
megélni… Látod, ezért vagyok itt én, nem művész... és keresek kettőnkre, ...amíg bírom, mint a barom, eltart a
karom..
- Verselgetsz? Drága vagy kedves, ezért is imádlak…
Éva észreveszi a virágot, a kikészített üveg bort az asztalon.
- Hát ez meg mi?
- Látod, virág!
- A titkárnőnek vetted a szerkesztőségbe, de haza hoztad, mert nem ma tartja a névnapját! Ugye, eltaláltam!
- Neeeem! Neked vettem, szívem!
- Nekem? Se névnapom, se szülinapom… már azt is elfelejtetted, hogy mikor tartom?
- Azt hiszem, te felejtettél el valamit!
167

Éva kérdőn néz Edére.
- Ma van a házassági évfordulónk! – mondja Ede diadalmasan – a tízedik!
Feláll és átöleli Évát, aki ingerülten eltólja magától. A virágot nézegeti, kézbe veszi. Elgondolkodva mondja:
- Hát… olyan ez, mint a házasságunk...
Most Ede néz várakozóan.
- Kicsit satnya… kicsit hervadt… kicsit elvirágzott…
- Jó, ne is folytasd. – Ede sértődötten visszaül a laptop elé. – És még azt hittem, hogy nekem gyönyörűzted ki
magad!
Éva, kezében a virággal, folytatja:
- … és ezért képes voltál pénzt kiadni?
- Nem! – feleli Ede ingerülten – a virágárus utánam hajította. Már elment, amikor felcsíptem.
- A virágárust?
- Haha! Vicces kedvedben vagy ma, hallod-e! Ez a hála a figyelmességért!
- Milyen hálára gondoltál? – és egy fintorral visszateszi a virágot a vázába.
Ede rövid hallgatás után, ami kellett, hogy legyőzze forty dühét a virág fogadtatása miatt, szólal csak meg.
- Gondoltam, ez egyszer elmehetnénk vacsorázni…
Éva a fejét rázza, hogy nem.
- Vagy ha itthon akarsz maradni, felbonthatnánk ezt a palack bort…
- Nem, nem!... Ezt is akciósan vetted?
- Nem. Ezt a születésnapomra vettem, gondolván, hogy megköszöntesz...
Éva közbevág:
- Nem tudsz úgy szólni hozzám, hogy ne hibáztass folyton?
- De a köszöntés elmaradt, és így a bor megmaradt...
- Látod, megspóroltam egy üveg bort!
- Ez igaz! Szóval, bonthatom?
- Nem, nem!
- Elővesszük a régi fényképeket… az esküvőit, vagy a későbbieket… és nosztalgiázunk kicsit…
- Nem, nem! Gondolkozz már! Milyen nap van ma?
- Hát a házassági évf…
- Kedd van, nem? Kedd, te szörnyeteg!
- Kedd? Tényleg. Na és? Holnap szerda, holnapután csütör...…
- Ma van a TV-ben a Szex és London!
- Ajaj! Valami rémlik… egy blődli sorozat. De ez neked olyan fontos? Fontosabb, mint a …
- Persze, hogy fontos! Csak egy órácska az egész és igazán tudhatod, hogy ez az egy műsor, amit szeretek nézni a
TV-ben! Te persze ilyenkor hátat fordítasz, vagy kimész a szobából… de csak azért, hogy engem bosszants! Mi
lenne, ha egyszer leülnél mellém és a hülye megjegyzéseid, kommentjeid nélkül végignéznéd velem az adást!
- Megpróbáltam már nemegyszer. De utána csak bosszankodom… hatalmas ürességet érzek… megint eltékozoltam az időt marhaságra, semmire az életemből… Neked még nem volt ilyen érzésed? Kábultság, szédülés, düh…
- Persze, csak azért marhaság, mert szeretem nézni!... Csak egyszer tennél valamit az én kedvemre! Ennyit azért
megérdemlek tízévi házasság után, ha már el is felejtetted!
- Mármint hogy én? Na persze! – kis szünet után - Mondd, mi örömöd telik ezekben a romantikus filmekben?
Éva csak a vállát vonogatja.
- Megmondom én! Az üres, elpocsékolt, eseménytelen életed elveszett romantikáját keresed a limonádé filmekben, sorozatokban!
- Hát tény, hogy érdekesebb a romantikus történéseket nézni, mint azt, ahogy folyton csak a laptopod fölé
görnyedve szenvedsz az írással! Szép, széles a hátad, de hidd el, egy idő után már az is unalmas tud lenni!
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- Nem is ismered az írásaimat! Sosem olvastad őket!
- Majd ha megjelennek nyomtatásban! Mit akarsz? A mindennapi dicséretet, az elragadtatást akarod tőlem
hallani? Az egekig magasztalást? Kis sikert? Lásd, én nem értek az íráshoz, a dicsérgetés egy idő után hiteltelen,
unalmas lenne! Vagy, ha valamit nem értek, kritizálok, mindjárt felcsattanhass és veszekedhess velem?
- Tudod mit, ma este felolvasok neked az irományaimból… amikre büszke vagyok… úgy érzem, hogy jól
sikerültek és neked is tetszeni fognak… most éppen a sorsunkat írom!
- Csak ha nézhetem közben a sorozatot!
- De hát mi lehet nálam érdekesebb abban a sorozatban? Négy lökött tyúk…
- Négy szingli nő!
- … egyfolytában férfiakra vadászik … aztán mesélik a kalandjaikat…heccelik egymást és magukat…
- Lehet... de most ez a rész nagyon érdekes!
- Na, ne mondd!
- A Timea, na, a Timi!… tudod, melyik?
- Nem. De nem mindegy? Az egyik a sokból.
- Jó, neked mindegy. Szóval az egyiknek nagyon megtetszik a Szembe szomszéd férfi…
- Mi az, hogy „Szembe szomszéd”?
- Hát van Jobb szomszéd, meg Bal szomszéd, meg aki szemben lakik velük, az a Szembe szomszéd…
szóval a Szembe szomszéd… csinos, magas, jóképű, szinte hibátlan…
- Mi az, hogy szinte? Mellesleg jól is nézhet ki az a férfi, aki női szemmel hibátlan! Gondolom főz, mos,
vasal, bevásárol... Mindent megcsinál, amit a feleség mond...
- Mennyire nem érted! Nem amit mondd, hanem amit gondol! Nagy különbség!
- Azt pedig nem lehet kitalálni!
- Látod, ettől vagyunk kiismerhetetlenek mi, nők.
- No, a Szembe szomszédnak mi az a kis hibája?
- Nős az illető!...
- Aha! - rövid csend - Akkor már én sem lehetek tökéletes? Amíg az ember nőtlen, izgalmas kérdőjel a nők
szemében… Aztán, ha megnősül, azonnal kis, szürke ponttá válik!
- És ha egy lány férjhez megy, talán nem veszti el a vonzerejét?
- Látod, egyáltalán nem! Sőt! Ő az, aki csakhamar ráun férjére, a hétköznapok szürkesége, monoton egyhangúsága elenyészti a hajdani varázst, vágyat, hiszen a kedves ott van nap mint nap karnyújtásnyira, nem kell
küzdeni, izgulni érte… olyanná válik, mint bármelyik háztartási gép, vagy egy régi bútor, beépített szekrény, és
akkor egy bármilyen, bárhonnan jött férfi az ismeretlensége, titokzatossága okán sokkal izgalmasabb, utcahossznyi az előnye a férjjel szemben! És még valami, kevés feleség akarja egy kaland miatt felrúgni a kényelmes, mégis
csak biztonságos házasságát, ugyan azt újra kezdeni másikkal.... tudja, hogy egy idő múlva azzal sem lesz jobb...
Meg aztán így sokkal veszélytelenebb! Csak vigyázni kell a látszatra és a valóságra!
- Most esszét írsz, vagy beszélgetünk? Látom, jól elvagy magaddal! De jól van, drágám, írjál csak azt, amit
akarsz!
- Eltértünk a tárgytól! Mi az a hallatlan izgalmas?
- Rendben, akkor folytatom. Timinek ki kell találnia valamit, hogy kettesben maradhasson a Szembe szomszéddal…
- A kishibás férfival! Az igazival?
- Persze, ezt nem is kell mondani, vagyis hát az aktuálissal! Kilesi, hogy mikor megy el az a boszorka…
- Gondolom, ez a Szembe szomszéd kis hibája, a felesége…
- Igen, persze… és akkor ki kell találnia, rögtönöznie valamit, hogy átmehessen hozzá!
- Nem meri direktbe megmondani neki, hogy „hé, fiú, te tetszel nekem és…”
- Látszik, hogy fogalmad nincs a nőkről! Úgy kell taktikázni, hogy a férfi azt higgye, hogy ő a kezdeményező! Ő az üldöző és te vagy az üldözött!
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- Na, ez most nekem bonyolult!
- Nem is értheted, hisz te is csak férfiból vagy!
- Még ha kis hibával is, mert nős vagyok!
- Ahogy akarod drágám, monologizálj csak nyugodtan tovább!
- Becsülöm azért az őszinteségedet és köszönöm… talán még egyszer hasznát veszem az irományaimban.
- Szóval átles a Szembe szomszédékhoz, és amikor a feleség elmegy…
- ... átsiet a Szembe szomszédhoz és becsenget…
- Láttad az előzetest? – kérdi Éva csodálkozva.
- Nem. De ezt nem is lehet másként folytatni!
- Szóval becsenget és kitalál valami hihetőt… amivel beljebb kerülhet…
- ...az áldozathoz… Na, és mit talál ki?
- Például… például, hogy „Kérem szépen, elromlott a TV-nk és ma van a kedvenc műsorom, a Szex és
London sorozat folytatása… megnézhetném maguknál? De csak ha nem zavarok!”
- Maguknál? Hisz a férfi egyedül van!
- De nehéz a felfogásod! … ezt a nő hivatalosan nem tudhatja! És a férfinak is tetszik a nő, ezért nem
henceg el vele rögtön! A Szembe szomszéd udvariasan félre áll és beengedi Timit a lakásba. És az ajtó bezárul
mögöttük…
- És a nő mire megy a férfival? Szerinted tényleg csak a sorozatot nézik?
- Ugye, hogy izgi? Látod, ez lesz a mai folytatásban! – Éva az órájára néz – Kapcsold be szívem a TV-t,
mindjárt kezdődik a műsorom! – majd sürgetően – Na, légy szíves!
Ede kelletlenül a TV-hez lép, kapcsolgat minden féle távirányítókat, gombokat, majd drótokat húzogat,
dugaszokat huzigál ki és dug vissza. A TV képernyője sötét marad, még csak sercegés sem hallatszik. Mögötte
közben Éva tesz-vesz.
- Ma kivételesen hideget vacsorázunk, jó, szívem?
- Mi az, hogy kivételesen? Tegnap is, meg, ha jól emlékszem, tegnapelőtt is kivételesen hideget…
- Látom, nem kivételesen, ma is veszekedni akarsz… amikor egyszer szeretnék egy műsort megnézni… még ha
azt házassági évfordulónkra tették is… talán nekem, ajándékkép… szép lenne tőled, ha bevallanád, hogy te intézted… meglepetésnek!
- Ki kell, hogy ábrándítsalak, nem én voltam. Ennyire nem dolgozom magam ellen.
- Na, mi van azzal a TV-vel?
- Nem működik. Nem tudom bekapcsolni, illetve se kép, se hang, ahogy azt a mi népünk mondani szokta.
- Viccelsz? Már ehhez sem értesz? Egy rohadt TV-t bekapcsolni! Mindig tudtam, hogy… de ennyire! És most mi
lesz?
- Mit tudom én! Mégis megisszuk azt az üveg bort!
- Azt már nem!
Éva az ablakhoz lép.
- Nézd, a Szembe szomszédnál működik a TV! Látod, hogy vibrál a szürke fény? Ez hogy lehet?
- Talán még nem romlott el... vagy más szolgáltatónál fizetett elő. Csak nem azt akarod mondani, hogy…
- De, kitaláltad! Már nincs időm vacsorázni sem, különben sem árt egy kis fogyózás! Átmegyek és bekéretőzöm,
mégis megnézem az adást!
- Nem gondolod, hogy zavarni fogsz? Hátha van valami kellemes estjük? Esetleg a házassági évfordulójuk!
Látod, ott is van egy csokor virág az asztalon! Meg egy üveg bor...
- Ugyan, az a fonnyadt akármi? Ne bosszants már folyton ezzel a házassági évfordulóval! Különben is, az
elébb viharzott el az asszony!
- Honnan tudod?
- Láttam.
- Figyelted? Biztosan ő sem szereti a sorozatot!
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- Nem. Nem figyeltem, csak amíg te a TV-vel piszmogtál, kibámultam az ablakon és véletlenül észrevettem…
- Ugye, csak viccelsz?
Éva az órájára néz, felkapja a felöltőjét, kérdőn Edére néz és kinyitja az ajtót:
- Szóval, jössz velem te is szívem? Nem szívesen hagylak magadra… Nagyon hiányoznál… persze, ha inkább írni
szeretnél… esetlen befejezni a magad módján ezt a történetet… - sóhaj – hát, de csak a te kedvedért, és mert
annyira akarod, áldozatot hozok és nélkülözlek egy picit… csak egy órácskára… majd telefonálok… te ne hívj,
mert a TV-t nézem és nagyon kizökkentenél… igaz is, inkább itt is hagyom a telefonomat… Millió csók, szívem!
– leteszi a mobilját az ajtó melletti kis asztalra és választ sem várva, már csukódik is mögötte az ajtó.
Ede magára marad. Az utca felőli ablakhoz megy és kinéz. Maga elé mondja:
- Most csenget be… az ideális férfi ajtót nyit… rövid szóváltás, Éva kétségbeesetten gesztikulál és már csukódik
is mögöttük az ajtó.
- Szex és London… micsoda ostoba cím! Nem tudom, a Szembe szomszédnál Londonra is jut-e majd idő!
Visszaül a laptopja elé és pötyögni kezd a gépen.
- Nos, akkor folytassuk a történetünket!
Második jelenet
A szín egy rövid időre elsötétedik, majd ismét kivilágosodik. Minden változatlan. Ede lehúzza az utca felőli
oldalon külső zsalukat, hogy a be- és kilátás megszűnjön. Az oldal kertre nyíló ablakon a zsalut felhúzza. Ez után
oda megy a TV-hez, bedugja a konnektorba és bekapcsolja. Rövid idő után a készülék kivilágosodik és a Szex és
Newy York bevezető zenéje hallatszik. Az ajtó halkan nyílik és belép egy csinosan öltözött, frissen fodrászolt nő.
- Bocsánat, hogy csak úgy betörök, de nyitva volt az ajtó...- tétován hozzáteszi – egy nő rohant el a Szembe szomszédhoz...becsöngetett és bement... Tudja?
- Igen. Innen rohant ki... a feleségem...
- Sajnálom, hogy nem ismerhettem meg személyesen...
- Ne sajnálja! Hiszen már alig várta, hogy elmenjen!
- Most miért ilyen gonosz? Hát nem így beszéltük meg?
- De. Csak átugrott pár bekezdést!
- Szükséges?
- Hát persze!
- De miért?
- A látszat miatt! A látszat nem mindig a valóság és a valóság sem látszik mindig. Mi a látszat, amiért átjött
hozzám?
- Jó... hát ha mindenáron ragaszkodik hozzá... Szóval az a helyzet, kedves Jobbszomszéd úr, hogy... hogy...
Ede türelmetlenül közbe vág:
- ...elromlott a TV-nk és én nagyon szeretném megnézni... Na, folytassa! Én mondjak mindent? Nem tanulta meg
rendesen szöveget!
- De igen, csak ...
- Semmi csak! De hol a súgó? Miért nem súg ilyenkor?!
- Mert ő is nő...
- És?...
- Csak olyan szöveget súg, amivel ő is egyet ért. Ha nem tetszik neki, hát inkább nem súg...
- Felháborító! Segítek! ... elromlott a TV-nk... na, fog menni most már?
- Igen, szóval elromlott a TV-nk és nagyon szeretném megnézni a Szex és London következő folytatását... ha
Magát nem zavarná, megnézném itt... bár nincs itthon a felesége...
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- Nem, egyáltalán nem zavar. Ha ez Magának olyan fontos... igen. A látszat így már rendben van, a valóságban
pedig egyáltalán nincs ellenemre, sőt! Jöjjön, lesegít-hetem a kabátját?
- Köszönöm, le tudok vetkőzni magam is, nem vagyok mozgássérült!
Míg lekabátol, Ede felbontja a borosüveget, tölt mindkettőjüknek.
- A szex és Londonra! – mondja és a nőnek nyújtja az egyik poharat. Koccintanak, majd az üres poharat leteszik.
Ede kihúzza a TV dugóját a konnektorból és folytatja.
- Na, nem is azért, csak tudja a szokások, az etikett... és hogy nem szorul a segítségemre, azt az is bizonyítja, hogy
maga nagyon csinos... sőt, kifejezetten szép!
- Hallja, elég sután udvarol!
- Szép selymes a haja... – közelebb lép, lassan átöleli, kezdené birtokba venni a nőt – milyen sima a bőre... szépen
csillognak a szemei... helyes a kis fitos az orra... gyönyörűek a kagyló fülei... csókra termett ez a csodás, égő piros
száj... – igyekszik megcsókolni .
- Hé! Még nincs vége a szövegének! Maga sem hagyjon ki semmit!
- Szerintem ennyi elég a leltárból!
- De a súgó még súgja a szövegét!
- A súgó nyugodtam hagyja abba a szövegelést és menjen el kávézni a büfébe. Jól is nézne ki, ha innentől kezdve
súgóra lenne szükségem! – hevesen átkarolja a nőt és áttuszkolja a szomszéd szobába.
Harmadik jelenet
Szín: azonos az előzővel. Ede a laptopja előtt ül és gépel. A TV ki van kapcsolva. Ede az órájára néz, majd kezébe
veszi a mobil telefonját és tárcsáz. Az ajtó melletti kisszekrényen megszólal Éva mobilja. Ebben a percben a külső
ajtó csapódik, majd Éva berohan a szobába és Edére kiált:
- Hát nem hallod, hogy szól a telefonom? Miért nem veszed fel! – felkapja a készülékét és beleszól:
- Halló!
- Hol vagy, drágám? – szól a készülékbe Ede kedvesen.
- Te vagy az, Ede? De jó, hogy hallom a hangodat! Mi van veled? Már annyiszor hívtalak és sohasem vetted fel a
telefont! Már kezdtem aggódni érted! Érted?
- Itthon voltam... talán csak nagyon elmélyültem a munkában.... tudod, olyankor az ember se lát, se hall... különben
is hogy hívhattál, amikor a telefonod...
- Már megint az a kötözködés, veszekedés! Látod, nem tudod elviselni, ha kritizállak! Szóval nincs semmi bajod,
jól vagy! Máris otthon vagyok, drágám!
Eddig háttal álltak egymásnak, most mindketten kikapcsolják a telefonjukat, leteszik és szembe fordulnak.
-Szia, drágám, egyetlenem! De jó, hogy ismét itt vagy! ...itt vagyunk!
Átölelik egymást és a levegőbe puszikat cuppantanak egymás felé. Ede szólal meg előbb.
- Na, és hogy sikerült a Szex és...
- Jaj, nagyszerűen! – kissé megijedve hirtelen lelkesedésétől – Szóval tűrhetően. Érdekes volt... vagy inkább csak
szórakoztató...
- És London?
- Mi az, hogy „és London”? Már megint kötözködni akarsz! Jártunk már Londonban, te is tudod, milyen a város!
Mindenki fordítva közlekedik, a jobb oldal van balra és fordítva. – Hogy elterelje a témát, körülnéz. Észreveszi a
felbontott boros üveget és a két poharat, melyekben kis bor van még. – Te ittál közben? – kérdi. – és kivel ittál?
- Dehogy is! Nekünk készítettem elő, ha befejezted a Szexet... koccintunk! – közelebb húzza magához – Te, Neked
már bor szagod van!
- Hát persze! Itt a borom még a pohárban! Azt mondod, koccintunk! – felemeli a poharat – Ezen a poháron
rúzsfolt van!
- Persze, hiszen ebből a pohárból ittál! Ez a te rúzsfoltod!
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- De hiszen még... látszólag...
- A valóságos borszagod van! Tudod, az idő is csak egy dimezió. Miért ne lehetne abban is több irányba mozogni?
A rúzsfolt, a borszag megelőzheti a valóságban a jelennek mondott pillanatot... a „most”-ot. Érted?
Éva elhallgat. Ede mindkettőjüknek tölt. felemelik a poharat és koccintanak.
- Már hogyne érteném! Hiszen olyan okos vagy, kedvesem! Na, egészségünkre, kedves!
- Csin-csin! Isznak.
- És te boldogultál az írással? – kérdezi Éva.
- Szó, szó! Nagyjából.
- Megírtad a befejezést?
- Melyiket?
- Hát amikor Timi átmegy a szomszédhoz és becsenget...
- Ja, azt! Azt hiszem, igen.
- És mi történt a te verziódban?
- Összekeveredik látszat és valóság...
- Amennyiben?
- Mindenki ragaszkodik a látszathoz, hogy ne derüljön ki a valóság...
- De mi történik valójában?
- Tényleg érdekel? Felolvassam neked?
- Nem, ne olvasd fel! Majd... ha megjelenik nyomtatásban, akkor szívesen elolvasom... vagy felolvasod, drágám...
amíg nézem a Szex és London-t!

HAJDU ERZSÉBET
A szél hozta

őszvilág

A csillagszemű madárról mesélt,
meg arról, hogy az Isten szeret,
értettem én akkor
a két hang közötti résben anyám imáját
ahogyan özönlött a nyár asztalán át
keresztvetés után, kenyérszegés előtt.

egy másik évszak
kezdi bontani vásznát
szeptember vége van
utolsó napjai már
a leveleknek
látod mennyi vér
mennyi eljátszott esély

Akkor még szőlőt is rakott elém keze.
Örök-tűnő az ő fénye már,
könnyű, szép derűje elröppent madár
de üzenete tág szemű emlék
ebben a szőlő nélküli télben
keresztvetés után, kenyérszegés előtt.

még a buzogány
billentyűit is borzolja
a szél nehéz keze
vége van
nem lesz
feszül a félelem rugója
és mégis bármit kérhetünk
a szikrázó ősztől
ha egymás kezét
magunkkal vihetjük
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megtartják
már döbbenet nélkül
némán nézed
az emberarcok helyén
a végleges maszkot
de szelíd fényességben
az egymáshoz simuló
görbedt ujjak
még tartják a világot

Emlékekből
Izgatottan figyelte
a kerítésről egy néma madárka,
hogyan játszottatok,
macska ugrott,
s ti nevettetek.
Aztán lábatokra húztátok a labdát,
szép hosszú nyár volt.
Régről hallik egy hangocska a kertből,
mama, mama!
Hányszor kinézek az ablakon,
és a hajlós nyírfa alatt
újra előttem az elevenség-öröm,
ahol mosolyt gyűjtött
a táncoskedvű pillanat.
Azt hittem így tartanak a napok
a végtelen egyformasággal,
mint a Hiszekegy.
Aztán ideje volt indulni,
magatokkal vittétek
a szárnyaitok ívébe rajzolt
tündérsimulást.
Most zsúfolt szekrény alján
pihennek az elhagyott játékok,
betakarja őket
az ünneplőbe öltöztetett
szerető emlékezet.

Így lehetett
Mellettünk a fának
gyöngéd arca volt,
és ajka színeket énekelt,
ágain illat vándorolt.
Törött szemünk
különös virágai
álmainkat nevették.
Elindultunk a táncoló utakon,
és a jóság kenyérszínű
napjai melegítettek.
Igen, csak így lehetett, hogy
ujjam ujjad köré fonódott…
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PROSENSZKI ZALÁN

Plátói vagy sem
Vágyakozás az igazságra
Minden egyes nap látlak, kedvesem.
Minden nap szembeszállok a végzettel.
S felteszem a kérdést:
Plátói vagy sem?
Mert hogy éretlen szőlőim mostanra már beértek.
S látom, szemed már nem az enyém.
S látom, sóhajod már nem nekem szól.
S érzem, mosolyod már nem nekem állít szobrot.
Hogyan sodródhattunk ennyire messze szívünk partjától?
Hisz megígérted, mi örökké együtt.
S mi megküzdünk minden veszettel.
Hazudtál, vagy csak kíméled magad az ellenségtől.
Győzelmet miért nem aratsz, képes vagy rá.
Sok víz folyik le nap mint nap a nagy Dunán,
S nem tudom, vele sodródjak-e, vagy higgyek-e magamnak.
Nap mint nap látom barátim kacaját, s hogy mosolyod nekik adod.
S ez így van rendjén, boldogít, ha boldognak láthatlak.
Látom tüzes szemed, ahogy ég a friss életed tüze.
Látom, tényleg nem én vagyok az, aki elhozza neked a napot.
Mert elhoznám néked, de már nálad van.
Ami igaz, hát igaz is volt, de mi igaz, s mi nem teszi azzá az igazat?
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MEZEI ATTILA

Banino
Sergio Banino kereskedelmi hajóskapitány egy minisztériumi borász delegáció tagjaként, nem tengerészruhában zötyögött a vonaton az egzotikus Budapest felé. A hajója dokkban volt Palermóban, végre mindent megjavítanak, amiért azóta könyörög, hogy a vén Mazzola helyére őt nevezték ki kapitánynak a „Livornóra”. A fontos
dolgoknál ott volt a kikötőben, a festéssel csak boldogulnak nélküle is, elment két hétre Rómába. A cég tulajdonosa
még örült is neki, így nem talál ki újabb hülyeségeket a vén teknővel kapcsolatban, a királyi jachtra nem költenek
ennyit, mint erre a rozsdás betegágyra. Az első római délutánon, isteni csoda, találkozott gyerekkori barátjával
Pratival, akivel pár éve néhány hónapig közös nőjük is volt, ezt úgy tudták meg, hogy amikor Clara elment Amerikába, mindkettőjüket kihívta integetni a hajóhoz. Prati kellően ittas volt, azon fáradozott, hogy megigya az egész
olasz csizma teljes borfeleslegét, ami miatt az isten háta mögötti Budapestre kell utaznia. Minisztériumi tanácsosként egy delegációt kell szerveznie, el kell magyarázniuk a fafejű magyaroknak, hogy nem emelt vámmal kell
fenyegetni a szabad kereskedelmet, hanem otthon, a saját borhamisítóiknak kell a mocskos körmére nézni. Pár óra
múlva már Banino is tagja volt a küldöttségnek, bár a borról csak annyit tudott, célszerű vörös bort inni, mert
abból biztosan marad az emberben valami. Az első, a bemutatkozó tárgyalásra be is ment. Prati németül mutatta
be őket, eszement dolgokat mondhatott, mert a négy magyar elismerően nézett rá. Ebédnél eszméletlen finom
borokat is felszolgáltak, olyan sosem hallott helyekről, mint Gyulafehérvár, vagy Feketetemplom. Megkérdezte a
mellette ülő, Milánó környéki borászt, Fachettit, „Miért vesznek ezek egyáltalán egy pint bort is tőlünk?”. Az úgy
nézett rá, mintha Antiochiai Szent Margitról talált volna ki valami pajzán történetet.
A többi tárgyaláson nélküle gyalázták egymást udvariasan a felek. Egy újságosnál meglátta, hogy van olasz
nyelvű lap is. A legfrissebb, az 1904 júniusi számban megtalálta a városban létező bemutatók, kiállítások listáját.
A lányt a múzeum ásványbörzéjén látta meg, egy idősebb párral ámuldoztak a Balánbányáról előkerült féldrágaköveken, kövületeken. Strozzi, az egyik munkás a kikötőben, mindig azt mondogatta, „A csúnya nőkre mondják
azt, hogy különleges”. Ettől kezdve Banino tudta, hogy ez baromság, ilyen különlegesen szép nőt még nem látott.
A két testvérnek építési vállalkozása volt, dolgoztak még az érsek úrnak is. Kápolnákat, keresztutakat építettek,
újítottak fel. Lönhart Ferenc oda hívta őket, ahol szép kőmunkára volt szükség, ha a nagytiszteletű püspök úr nem
üzen nekik, akkor a Nyikó hídját semmi pénzért el nem vállalják. Kiszámíthatatlan folyó az, volt úgy, Malomfalván egy csepp eső nem esett, a déli harangszó még le sem csengett, amikor az árvíz elvitte az egész falut, szénástul,
hombárostul, visító malacostul. Hat embert is elvitt, jobbára az öregjiből, egynek lett meg a hullája, a többié sosem.
Akkor négy napig esett, amikor a Hagyikok nagy, vasgerendás hídját széttépte a majdnem patak, csaknem folyóból
vízözönné duzzadt veszedelem. Az építtető, a legelőtársulat szerint azért, mert a cementet kispórolták belőle és
más építkezéseiknél használták fel. Perrel fenyegetőztek, amitől csak akkor álltak el, amikor Gyulafehérvár érseke
kezességet vállalt a testvérekért. Munkát a környékben nem kaptak többet! 1888-ban elhagyták a legvirágosabb
székely várost, Keresztúrt és ha már menni kell, akkor nem Kolozsvárra menekültek, ahogy először gondolták,
hanem Dulánszky Nándor pécsi püspök segítségével Magyarországra. A két férfi, András és János ökölbe szorított
kézzel álltak az utolsó szögig kiürített spalettás ablakú régi emeletes ház előtt, Krisztina pedig a vőlegényére,
Varjú Jánosra borulva sírt, András felesége, Vilma az egyéves Stefániát dajkálgatta. A vajkörte éppen elkezdett
potyogni, de egyikükben sem volt erő akár egyet is felvenni. Hatuk addigi élete három vagonba fért, a ház, a földek
és az erdők árát elharmadolták, Pécsen a püspökség egyik raktárában helyezték biztonságba ingóságaikat és új
életet kezdtek. Krisztina hozzáment Varjú Jánoshoz, aki az addigi cég legjobb pallérja volt, birtokolta az ácsmunka
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minden illesztését, toldását, emellett olyan kőfaragó volt, ami már majdnem szobrász. Kaptak volna utána az akkori nagy építkezések idején, mint a piros ász a kártyában, olyan volt az ilyen szakember. Nem tudta elfelejteni a
Nyikó hídjának kifordult pillérjeit, ha behunyta a szemét, akkor a lógó vasgerendákat látta. Vettek egy házat és
némi földeket egy hegyi faluban, gazdálkodtak, kicsit zavarta őket eleinte, hogy csak svábok éltek körülöttük.
András, a pécsi püspök segítségével felvételt nyert a selmeci erdészeti akadémiára, a tanulmányait fedezni tudta
a megosztott vagyon ráeső részéből. Amikor végzett, a püspökség alkalmazásába került.
Jánosék azonnal Budapestre mentek, Budafokon sikerült egy házat venniük. Kőfaragó cégük három év múlva
már húsz embert dolgoztatott. Sokba került, de Stefánia a legjobb iskolákba járt, 1902-től még egy nevelőnőre is
futotta, aki angol nyelvre tanította. 1904-ben a múzeum ásványaukcióján látta meg Baninót. Kényelmetlenül érezte
magát, hogy milyen nyíltan bámulja a férfi, aki olyan furcsán, durván volt barna, az arcát úgy kifútta a szél, hogy
szinte kirepedezett.
Egy piros arcú, gömbölyű nő fogta meg a lány vállát, angolul beszélgettek. Banino majdnem tapsolt egyet
örömében, értett minden szót, amikor a holnapi árverést emlegették, akkor már tudta, a borász társaság másnap is
nélküle fő majd saját levében. Véletlenül elhúztak egy függönyt, egy pillanatra éles fény ömlött a terembe, a lány
kiejtette kezéből a darab opált, amit a sötét foltjai miatt szinte becézve nézegetett. Ember még olyan gyorsan nem
hajolt le semmiért, mint az olasz. Odaállt a lány elé, bemutatkozott angolul, Sergio Banino, az olasz kereskedelmi
flotta tisztje és visszaadta az ásványt. Másnap a tengerész-ruhájában ment az árverésre, tartott tőle, hogy valami
szállodai alkalmazottnak nézik, de magyar katonatisztek és csendőrök is voltak ott. A komolyabb értékeket a
főnemesi családok gyűjteményei számára vásárolták fel az alkuszaik, előlük még, jó politikai érzékkel, a zsidó
kereskedők is kitértek. A lány apja, Hagyik János építési vállalkozó úr, a tegnap leejtett opált azonban meg tudta
szerezni. A rendezvény végén az olasz odaállt elé, átadta névjegyét és gratulált a gyönyörű ásványhoz. János egy
huncut betűt sem értett az angol szövegből, a lánya kicsit szorongva fordított, aztán kezet nyújtott a portásruhás
digónak és mosolyogva mondta, „Azt hiszem, ennek a fickónak nem az opál tetszik a legjobban a teremben.”
Banino, mivel nem értette, igenlően bólogatott.
Istvánffy Gyula, akinek szinte minden percét lefoglalta a Darányi miniszter által megálmodott ampelológiai
intézet, szinte epeömlést kapott a tíz napja távozott olasz delegáció vezetőjétől - akit slendrián alaknak tartott kapott levéltől. Segítségét kérte, hogy a küldöttség egyik tagja felvehesse a kapcsolatot Hagyik János építész úrral,
magáncélból. Megbízta a titkárát, „Bartos, keresse meg ezt a kőművest, kérjen tőle valami címet, ha ad egyáltalán
és küldje el ennek a macskaevőnek, de a nevét többet hallani nem akarom.” A titkár vidáman vágott neki a városnak, megjelent Hagyikéknál. Jánosnak eszébe jutott a cirkuszigazgatónak öltözött Banino. Megkérdezte a lányát,
aki szerint angol nyelvgyakorlásnak kiváló lenne némi levelezgetés, közben erősen izzadt a tenyere. A titkár kapott
egy névjegykártyát és egy limonádét, az utóbbi ízét az első kocsmában feledtette egy fröccsel. Ettől megéhezett
és evett egy vesevelőt, aztán ivott még két fröccsöt. A sok futkosástól kimerülten jelentette a direktornak, hogy a
feladatot maradéktalanul végrehajtotta. Az kizavarta, a fröccsöket érezte, de a szagból szalontüdőre gyanakodott.
Shakespeare nyelvének írásbéli csiszolgatásából az lett, hogy az olasz egy fél év múlva tíz napot a székesfővárosban töltött. Az év nyarán, amikor a család Toszkanában, Montecatini Terme nevű városban nyaralt, megmutatta a
La Speziaban lévő házát, amit a kikötői munkásokból szervezett csapat, élén a nagyszájú Stozzival, négy délutánon
át takarított és elvitte őket a kikötőbe, ahol a hajóját rakodták ki éppen. Egy biztonságos bárkán kimentek a halászokkal a tengerre is. Minden rendben ment, kivéve azt a pillanatot, amikor a ház teraszán hűsöltek és megjelent
hat rosszul öltözött alak, akik valami kulcsot kértek el Sergiotól. Stozziék voltak, csak akkor vállalták a takarítást,
ha láthatják a lányt, aki miatt az összes pókot ki kellett telepíteni jól belakott zugaikból. Megállapították, hogy
életük egyik legjobb üzlete volt az a pár órányi munka. Banino karácsonyra Budapestre utazott és megkérte a lány
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kezét. Jánosék azt mondták, őket sem korlátozta senki, ők is Stefániára bízzák a döntést. Igent mondott, Erdélyben
voltak nászúton, aztán elvonatoztak Triesztbe.
Baninoék a következő két évet a tengeren töltötték, jártak a Földközi tenger minden fontos kikötőjében. A
rakodási idők alatt Stefánia, mindig kísérővel, a városokkal ismerkedett. Elbűvölték a piacok, leginkább az illatuk,
elvarázsolták a kézzel festett indiai kelmék, először találkozott ilyenekkel. Sergio szigorúan megtiltotta, hogy
bárhol, bármit is egyen, de órákig elnézte az utcai éttermek szakácsainak boszorkányos mozdulatait. A férjéről
kiderült, hogy nagyszerű hajós, jószívű, de a munkában nincs kegyelem, mindennek időben kell történnie. Ezt a
levelei is sugallták, de hogy ismert ökölvívó, azt nem. Haragudott rá La Valettában, amikor megmondta, hogy
vannak kikötők, ahol szoktak lenni kihívói. Tetemes pénzről van szó és csak kesztyűben mérkőzik. A kétméteres
matróz, Graziani, el nem mozdult mellőle, felálltak egy rakodólap halomra, látták a négy rúdra kifeszített köteleket, körben pedig a kikötő összes rakodóját, matrózát, zsebtolvaját és rendőrét. Egy néger fickó, fehér ingben, ő a
bíró. A tömeg bízta meg, ezért a szava szent, mint a biblia. Egy portugál a mai ellenfél, akinek lehet valami köze
a boxhoz, gyakorlott mozdulatokkal tekeri a fáslit a kesztyű alá. El is kezdte kergetni a „Capitanót”, aki kitér előle,
de egyet kapott a fülére, egyet a bordáira. A luzitán csak egyszer nem figyelt, Sergio bal keze lesújtott, a meccsnek
vége lett. Az asszony utálta ezeket a perceket, pedig havi fizetésnyi pénzekről volt szó általában. A tengert viszont
megszokta, egészen addig hajóztak, amíg Palermóban, 1906-ban meg nem született Jozefin.
Nézegettem a halakat a hídnál, a két vékényi vénasszony megint utoljára jött a miséről, a többiek már vagy tíz
perce elmentek, siettek lehabozni a vasárnapi húslevest, teríteni, hazaordítani az embert a szomszéd pincéjéből.
Gyalog jártak, ilyenkor nem volt busz, megálltak előttem, hogy szégyen ide, szégyen oda, bekéretőznének hozzánk, mert azon nyomban összepisálják magukat, a kukoricást meg már éppen tegnap levágták. Vigyorogva mutattam az ajtót, „Oda menjenek, az asszony majd segít, szaladjanak.”
Már delet harangoztak, a banyák még sehol, ebédelnénk, bementem. Az egyik, a rokonunk, a Kati nénje a
heverőn ült, azon szoktam vasárnap ebéd után pusztulni egy-egy órácskát, még a cipőjét is lerúgta, mintha éppen
a helyemre akarna heveredni. Amikor meglátta, hogy a lábbeliket nézem, „Szorít ez a kurva cipő, levetettem, a
Jozefin mesél, ennek nem lesz se vége, se hossza. Egyébként meg azért kellett bejönnünk, mert a kocsmában ittunk
egy pofa sört. Lehet, hogy nem való bemenni csupa ember közé, de a bálokból sem illett kimenni a legényekkel,
mégis kimentem. A mai söröket meg a rosseb egye meg, még hazáig sem tudtuk elvinni.” Jozefin, a fene tudta,
hogy így hívják! Vajon tényleg csak egy sört ittak? A fekete kendős nénike, kezén a rózsafüzérrel, arról beszélt,
hogy Palermóban született, az apja egy igazi olasz hajóskapitány volt, ameddig nem kezdett el iskolába járni,
addig többet volt vízen, mint szárazon.
„La Speciaban laktunk egy zöldzsalus fehér házban, a teraszt magnélküli csemegeszőlő futotta be, hasmenésig
ettem magam néha.” Kati nénje közbevágott, hogy akkor hasmenés, most meg majdnem behugyozás, ez szép.
Jozefin meg sem rebbent…”Az angol iskolába jártam, beszéltem olaszul, magyarul és angolul.” Csak nem kezd
el John Miltont szavalni, kimentem a pálinkás üvegért, hátha isznak ebéd előtt egy kortyot az öreglányok is. „Tanítás után mindig a kikötő felé mentem haza, kerülő volt, de ott óriási építkezések zajlottak még a háború alatt is.
Akkor a kereskedelem nagyon visszaesett, valami összeboxolt pénzből éltünk, nem is értettem. Amikor vége lett,
hirtelen fellendült minden, apa hajója állandóan a tengeren volt. Stozzi is hazajött a hadifogságból, de a kikötői
építkezésen dolgozó osztrákok, németek még nem mehettek haza. Pedig apa is mesélte, hogy látott Triesztben
japán hajókat, magyarokat hoztak haza Szibériából. Stozzival kószáltunk a kikötőben és a köveket faragó foglyok
árnyékolóit nézegettük, amiket minden szemétből tákoltak össze. Akkor éppen a móló falának dőlve, ülve ebédeltek, bádog csajkából valami zöld löttyöt. Az egyik csoport magyarul beszélt. Egy szőke fickó a falujáról mesélt,
ahol a patak tele van hallal, rákkal, télen meg a jeget vágják róla, azzal hűtik a kocsma borát egész évben. A bor
testes, erős, nem ilyen olasz szutyok. Minden házban van tehén, sajtot, aludttejet, túrót készítenek, vajat köpülnek,
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amit az asszonyok a fejükön visznek kosarakban a bányatelepre eladni. Stozzinak fordítottam, hogy mit beszél a
magyar, ennél a résznél hirtelen felélénkült, „Kérdezd meg tőle, hogy hová való”, kérte. Nem nagyon akartam, de
Stozzi köszönt nekik magyarul. Darázscsípetten álltak fel, a mesélő alak odajött és bemutatkozott, Dékány Tamásnak hívták. Kiderült, hogy egy Vékény nevű világvégi faluból való. Megijedtem, Stozzi felüvöltött, „A szomszéd porfészekben van eltemetve Ribechini!” Ettől kezdve mindennap elmentünk a magyarokhoz, akik azt a követ
faragták, amit eddig bányásztattak velük. Egyedül is mentem, ilyenkor csak nekem mesélt a Tamás, a telekről,
amikor a nagy hóban lovas szánnal mennek misére. A harangozóról, akinek nincs órája és mindig a szomszédok
után kondít, egyszer gondolta, hogy a többiek elalhattak, olyan magasan állt a nap. Egyszer az életben először
rángatta meg a kötelet, akkor mentek Rómába a harangok.”
Megkérdeztem, isznak-e ebéd előtt egy kis étvágycsinálót, egyszerre mondták, „Még szép!” Lehúzták, a nénje
már állt volna föl, de a másik buzgó katolikus még vett egy mély levegőt. „A többi magyar huszonháromban haza
ment, némelyik azt sem tudta hová, mert ahonnan jött, az közben egy másik ország része lett. Tamás ott maradt,
miattam. A Stozzinál lakott és Liguria legjobb kőfaragója lett, szép pénzeket keresett. 1924-ben megkérte a kezemet, apámék alig kaptak levegőt, leginkább akkor, amikor kiderült, hogy Magyarországra jövünk. Próbaképp,
hogy meg tudom-e szokni. Tamás itt is követ faragott és ácsoknak segített építkezéseken, persze állatokat is tartottunk. Semmihez nem értettem, olyan volt mintha egy gyönyörű, hosszú vendégségben lennék. Az olasz sírjára
minden évben vittem többször is virágot, de hordott más is. Azután is, hogy harminckettőben kiásták és Pestre
vitték a hősi temetőbe, ezt Stozzinak nem is írtam meg. A fiam, a Kati fiával együtt, egy Gorotojak nevű helyen
halt meg a második háborúban, Tamás fejére egy építkezésen esett rá egy gerenda, azonnal meghalt. Azóta, már
harminc éve, együtt járunk misére ezzel a vénasszonnyal.”

TIHON ÁGNES VIRÁG

A Tagore sétány varázsa
Már két hete leutaztam a balatonfüredi nyaralónkba. Nyugalomra volt szükségem, hogy befejezhessem a doktorimat. De sehogy sem sikerült egy épkézláb gondolatot leírnom. Ez így nem mehet tovább! - állapítottam meg.
Felkaptam a dzsekimet, tornacipőmet, tapsoltam Sütinek - a kiskutyámnak - és indultunk is. A tavasz még csak
éppen beköszönni látszott, így gyorsabb ütemben igyekeztem a vízpartra, kicsit fáztam is. Hamar odaértem. Süti
a kacsákat hajkurászta, akik persze gyorsan elreppentek az aranyos kiskutya láttán. Találkoztam néhány kocogóval
és az öreg festővel, aki úgy tudta megálmodni a vászonra a vizet, mintha egy fénykép lenne. Talán, mégis kicsit
több volt az ő képeiben, valami megmagyarázhatatlan, bölcs melankólia. Több képe is díszítette az otthonomat és
a nyaralónkat is. Nem volt híres-neves festő, de a lelkemhez szóltak a képei. Ma nem beszélgettünk, csak bólintottam. A szeleburdi szél az arcomba fújta barna hajtincseimet, de nem bántam. Szabadnak éreztem magam. Pár
kisgyerekes anyuka sétált a kerekarcú kisgyerekükkel. Sóvárogva tekintettem rájuk. Talán, egyszer... - de hamar
kizökkentem a gondolataimból, mert a sirályok hangosan vijjogni kezdtek. Süti megint elemében volt, de nem
tudtam rá haragudni, olyan kedves. Hazafelé megálltunk a helyi kisboltnál, muszáj volt némi harapnivalót vennem.
Kongott a hűtő az ürességtől. Míg a sorban álltam, azon tanakodtam, hogyan folytatom a szakdolgozatom, de egy
hang felsejlett bennem. Ilyenkor már nyüszíteni szokott, mi van vele? - kicsit kihajoltam a sorból és az ajtó felé
kandikáltam, az öreg nénik meg ferde szemmel néztek. Meglepetésemre egy fiatal férfi simogatta, amitől a kis
csibész teljesen elolvadt. Meghiszem azt!
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- Már végeztem is! - kezdtem kedvesen, mire a férfi felém fordult. Dús barna haja, íves álla, gesztenyebarna szeme
azonnal a hatalmába kerített.
- A tied? - kérdezte, mire bólintottam. - Nagyon édes, nekem is van egy westiem, Regie a neve - várj, lépett mellém
és átvette a szatyromat. Közben megéreztem enyhén borsos, citrusos illatát.
- Ugyan! - de oda adtam neki. Hol vannak manapság a lovagok? De, ha van egy, akkor meg kell ragadni a lehetőséget! - gondoltam. - Nem messze lakom - és mutattam az irányt.
- Komolyan? Az én nagyim is. Még a végén szomszédok vagyunk! - nevettük és valóban. A kedves Heni néni
unokája volt az én titokzatos lovagom.
- Akkor te nem itt élsz?
- Nem, csak meglátogatom a mamát, mert a szüleim elrepültek Dominikára. Kései nászút - közelebb hajolt - de
csak húsz év múlva sikerült.
- Szép dolog, hogy nem feledkeztek meg róla.
- Nem is lehetett volna, mert anya mindig eszébe juttatta apának. De, igen - fordította komolyabbra a szót - az igaz
szerelem ritka, igazi kincs. Egyszer jön csak el majd, mindenki életében.
Á, vagyis nincs párja. Ez jó hír! - örültem magamban. Amikor hazaértünk, megpróbáltam marasztalni:
- Meghívhatlak egy kávéra?
- Köszönöm, elfogadom! - míg elkészült a fekete, mutatott David egy-két légi felvételt, amit a drónjával készített
a Balaton felett. Nagyon tetszett.
- Sosem esett még le?
- Nem, ezekben már van helyzetkorrigálás. De a régebbiek nem ilyenek voltak - erősített meg. Megtudtam, hogy
kontrollerként dolgozik, nem is messze az egyetemtől, ahol tanítok. Sokat sportol és a sors fintora, hogy ugyanabba
a parkba járunk futni. De, vajon hogyhogy nem találkoztunk eddig? Na, de most. Ami teljesen lenyűgözött, hogy
David is szereti a művészettörténetet, amiről órákon át lehetett beszélni. Úgy terveztük, hogy holnap elmegyünk
arra az egyiptomi kiállításra a városban. Sütit és Regiet is visszük.
Ettől a különleges találkozástól megtáltosodtam és még aznap befejeztem a dolgozatomat. Nem hittem volna, de
kivirultam röpke pár óra alatt. A nap gyorsan elment, de este még kinéztünk a partra a kutyusommal.
Másnap kimentünk Sütivel a parkba futni és labdázni.
- Ennyi szabadidő nekem is jár! - állapítottam meg. Kicsit még üldögéltünk a fák biztos rejteket adó lombjai alatt
és megnyugodtam. Úgy éreztem, hogy most minden rendben van. Jó úton haladok. Azelőtt ritkán volt ilyen villámszerű felismerésem, de ez a kétely, utolsó szikráját is kiperzselte belőlem.
Délután, a testhez simuló, bézs nadrágomat vettem fel és hozzá egy púder rózsaszín, hosszú ujjú felsőt. Arra
gondoltam, hátha kiderül az idő és nem kell a kabátjainkba burkolóznunk. Bár, szerintem ez a sportos dzseki is
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előnyös. Sütire ráadtam a kiskabátját és indultunk is. David már az ajtóban állt, mikor végeztem a cipőm felvételével. Elegáns, letisztult stílus kifogástalan külsőt kölcsönzött neki. Egy igazi úriember, pont, mint az álmaimban.
Regien is volt kiskabát.
- Egy rugóra jár az agyunk! - és már ki is sertepertélt Süti, hogy összebarátkozzon Regivel. Kölcsönös volt az
összhang.
- Indulhatunk, hölgyem? - azzal elfordítottam a kulcsot a zárban és egyik gondolat követte a másikat. Az az érzésem volt, mintha mindig is ismertük volna egymást. A bizalom láthatatlan, szilárd köteléke is összekötött bennünket. A kiállításon nem voltak sokan, lévén hogy hétköznap volt, de ez minket, cseppet sem zavart. A szarkofágok,
a régi olajtartó amforák mindig a bűvkörükbe zártak. Vajon kik építették a piramisokat? Milyen titkokat őriznek
a szfinxek? Kik voltak Ízisz titkos papnői?
- Álljál csak a kép mellé, Bella! - és ahogy megérintette a karomat, hogy a megfelelő szögben a fotó mellé álljak,
elöntött a vágy és a félelem elegye. A szívem hevesebben kezdett verni. Mintha ő is megérzett volna valamit, mert
kisfiús mosolyra váltott. Az arcán két kis gödröcske. - Hasonlítasz rá.
- Lehet, hogy én papnő vagyok, de rád az angyalok vigyáznak - David az égre emelte a tekintetét.
- Hogy-hogy?
- A két kis gödröcske az arcodon, annak van ilyen, akiket a bölcsőben meglátogatott egy angyal és mosolyra húzta
a száját - és kedvesen megérintettem, ahogy ismét felderült az arca.
- Ezt még senki sem mondta - összeforrott a tekintetünk és megfogta a kezem. Szinte magával ragadott az érzelmi,
tüzes hurrikán, de nem akartam védekezni, hagytam. Így mentünk tovább kéz a kézben. Beszéltünk könyvekről,
zenéről és már késő délutánba fordult az idő. A rózsák még csak bimbóztak, és a szél az őszről megmaradt faleveleket kergette. De a tó gyönyörű volt most is.
- Nem tudok vele betelni, pont úgy, mint veled - elvesztem sugárzó barna szemében és hagytam, hogy karjaival
körbefonjon, majd ajkaink táncba kezdtek. Olyan édes csókot lehelt ajkaimra, mint még senki. Leültünk a sziklákra és figyeltük a víz ütemes hullámzását, ahogy a vitorlások kihasználják az első napokat. Suhantak, ahogy mi
is a közös jövőnk felé. Regie és Süti vígan szaladgáltak, néha-néha odajöttek egy kis simogatásra, aztán újból
játszottak. David a munkájáról mesélt és hogy régóta szeretne családot. Érdekelte, hogy lettem egyetemi tanár és
hogyan telnek a mindennapjaim Sütivel, közben azaz érzésem támadt, hogy azt szeretné megtudni belefér-e ő az
életembe. Erre csak azt kérdeztem:
- Meghívhatlak holnap vacsorára? Nem lenne egy mestermű, egy kis sali, rizs, steak?
- Remekül hangzik. De most induljunk! Vacogtató hideg van - és gyorsan átölelt. - Már alig várom a holnapi
vacsorát.
A vacsora remekül sikerült, nem szerettem volna kihívó lenni, így egy fehér pólót és farmert húztam magamra. A
hajamat leengedtem és csak egy enyhe rózsaszín rúzzsal dúsítottam az ajkaimat.
- Kész! - fordultam Süti felé, aki már nagyon álmos volt. David pontosan érkezett és két üveg száraz vörösborral
kedveskedett.
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- A ház úrnőjének.

Szeretlek

- Igazán figyelmes vagy - meglepő módon nem sokat beszélgettünk,
inkább zenét hallgattunk, kinéztünk a csillagos égboltra és közben
kortyolgattuk a borunkat. Vonzott a teste és szerettem volna az övé
lenni. Lassan, érzékien ismerkedtünk meg egymás testével és isteni
összhang volt köztünk. A mozdulataink, érzelmeink ebben a gyönyörű szeretkezésben teljesedtek ki.
Másnap együtt mentünk futni, és szinte az egész napot együtt töltöttük, mintha mindig is így lett volna. Nem akartam David mellől elmenni, talán a kezdeti lángolás? De nem, ez annál több. Ezt ő is érezhette, mert amikor hazajöttünk a Balatonról, már másnap hívott,
hogy találkozzunk.
- Gyere a parkba! - kérlelt.- Van egy meglepetésem.
- Nem tudnál inkább bejönni az egyetemre? Nagyon sűrű napom van
- nehezen, de beleegyezett David. Csókkal köszöntöttük egymást és
éreztem, hogy valaki a lábamon taposott:
- Regie! Hát te, hogy kerülsz ide? - lehajoltam hozzá és megcirógattam, amikor a hámon találtam egy apró dobozkát. - Ez? - néztem
Davidre, aki tette az ártatlant. Levettem a kis dobozt róla, és egy
kulcsot találtam. Nem jutottam szóhoz örömömben.
- Nem vagyok a szavak embere, de - kis szünetet tartott - volna kedved hozzá?
- Persze! - és David nyakába ugrottam.
Az összeköltözést házasság követte és családalapítás. Azóta is egy
család vagyunk és visszajárunk Balatonfüredre, a szerelmünk bölcsőjébe.
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Végigjárom,
Az én utam.
Legyen az rögös,
vagy szúrós, köves.
Lassan boldogulok,
Általad gyógyulok.
Szerelmet remélek,
Rólad ábrándozok.
A jövőnkről,
Az életünkről.
A szép életet,
Veled álmodom.
Nem is figyelsz!
Kedvesem!
A kék szempár, rideg.
Elillant a lélek.
Összetörtem,
Darabokban a szívem.
Üresség van bennem,
Szomorú a lelkem.
Hazug kékség,
tovatűnő reménység.
Nem haragszom,
Csak sajnálom.
Rád neheztelni,
Nem tudok.
Csak szeretni,
De nagyon.
A szívemben,
A helyed.
Ma láttalak,
Feltörtek az érzelmek.
Már más voltál,
Megérintettelek.
Már így sóvárogtál:
Szeretlek.

PETROVICS ÁKOS

Patak
Megláttam őt, nézem, a haját. A szőke hullámokat. A tengert, az óceánt, a világ összes vizét. A víz létszükséglet. Mint ő, nekem. Mint neki a víz, amit most iszik. Kortyol nagyokat. Szomjas. Én is, amióta megláttam.
Szomjazok rá.
A haja a fenekéig lóg. Mintha egy patak csordogálna egy völgyben. Szép. A patak. Olyan gyönyörű, ahogy
a haja kibontva csorog. A segge felé. A seggét nézem, dombokat. Magamat látom, ahogy a dombról a síkságot
nézem.
Közeledek felé, hátulról. Innen a legszebb, na. Nincs mit ezen szépíteni. Szépek a síkságok, szépek a dombok is, amikre innen rálátok. Majd meglátom, hogy meddig bámullak. Hátulról. Fordulj meg. Hadd lássalak elölről. A síkságot. A lapos alföld is szép, sőt gyönyörű. Csak annyit ígér, amennyit látsz belőle. Téged látlak. A
dombokat és az Alföldet. Mondhatni, hogy alföldi gyerek vagyok, de kisebb dombok is vannak nálunk. Száz
halom. Száz sír. Száz élet. Egy helyen. Mint mi. Messze egymástól, te már a lépcsőn sietsz lefele, én beléd feledkezek. Beléd esek. Megesik.
Köszönsz. Szia. Csáó. Flegma vagyok, ha bizonytalan vagyok. Ha reszketek. Ha aggódok. Ha kínos vagyok. Flegma vagyok sokszor. Túl sokszor. Kényelmetlen a beszélgetés, de megy tovább, nehezen. Mintha egy
patak lenne, ami a völgybe vájja keskeny és sekély útját. Az út keskenyedik, mögéd kerülök. Beszélsz, én nézlek.
Látlak téged. Látom a dombjaid, a síkjaid takarva. Hátulról. Megint. Az Alföld gyönyörű. Mennyi szerelmes ihlet
rügyezett földjein. Vakondtúrásain. Vak túrásain. Halmain.
Most már melletted vagyok. Folyok melletted. A mellékfolyód vagyok. Mellékes vagyok. Kínos vagyok.
Kínos a párbeszéd. Beszélsz, én hallgatlak. Figyelek rád, nehogy beléd feledkezzek és beléd folyjak. Beléd merüljek. Beléd essek. Ilyen hamar. Még nem késő más merre folynom. Folyik a dialógus. Folyik, mint egy patak,
csordogál, lassan vájja völgyét. Ahol a szőke hullámok csobognak. A dombok között. Rajtad.
A megállóban megállunk. Várunk. Hogy végre ne legyek flegma. Ne legyek végre figyelmetlen. Ne legyek
már bunkó. Ne legyek paraszt. Az Alföldön. Egyedül, ahonnan pont látni a domb tetejét. Ott vagyok, magamat
látom, felismerem magam. Nem ismerek magamra, amikor melletted vagyok. A szavak sziklák, a hangom kavicsok, a nyelvem iszap. Mocsaras vidék a partod. Miért ilyenre vájtad? Miért nem szóltál, hogy ilyenre vájtad.
Miért nem szóltál, hogy ilyen vagyok? Mocsaras. Lápos. Iszapos. Ragacsos. Nyálkás. Undorító. Kibírhatatlan.
Élhetetlen.
Szemben állok veled. Szembe szállok veled. Szavakkal. Mondatokkal. Nevetséges próbálkozás. Nevetsz.
Kínodban. Kínodban? Nevetek veled, melletted, szemben veled. Miattad. Magamon. Kibírhatatlan vagyok. Az
élet kibírhatatlan, ahol vagyok. A dombról - ahonnan pont lelátni a partra – látszik, hogy nem olyan élhetetlen,
ahol vagyok. Hol vagyok? Elvagyok. Veled. Miattad. Melletted. Szemben veled. Veled vagyok. Nem vagyok
ellenfél. Nem vagyok ellenség. Hisz melletted állok. Most is. Mindig is. Örökké.
Szavaid röhejesek. Röhögünk. Miattad. Együtt. Nem rajtad. Rajtam. Röhejes vagyok. Mert röhögök. Veled. A dombon is hallani, ahogy röhögünk. A síkság megtelik vidámsággal. Nem boldogsággal, ez fontos. Fontos
vagy nekem. Fontos vagy nekem? Fontos vagyok neked?
A boldogsághoz két ember kell, egymásnak. A vidámság önmagából fakad. Az egyedül van. Az magányos.
Az boldogtalan. Aki vidám. Vidám vagyok. Veled. Melletted. Miattad. Szóval te vidám vagy, vagy boldog vagy?
Vagy egyáltalán, vagy nem vagy? Megvagy, mint dombok közt a síkság, vagy elvagy, mint patak a völgyben? A
dombok közt. Ott vagyok én is. Folyok. Folyik az élet, vidáman, most. Veled. Miattad. Veled vagyok. Vagy nem
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vagyok? Itt vagyok melletted. Szemben veled. Itt vagyok előtted? Vagy melletted? Vagy mögötted? Itt vagyok
egyáltalán? A dombról sem látom magamat. Melletted. Veled.
Szavaim összeállnak. Félreállnak, hogy az igazi mondanivaló átjöjjön. Értesz? Megértesz. Szavaim elvontak. Elvontatnak. Mert nem értesz. De megértesz. Nehéz követni engem. Gyorsan haladok. Már a vonatról leszállva beléd futottam. Mert lassú voltál. Mert gyorsabban folyok, mint te. Túl gyorsan. Nem elég mély a medrem.
Sekély és keskeny a medrem. Mint az élet. Élhetetlen a vizem. Túl iszapos, túl mocsaras. Mint egy tó. Ami folyik,
egyhelyben. Mint az élet. Mint a szavaim. Folynak, ragadnak, tapadnak, tagadnak. Nem vagyok valami jóban a
szavakkal. Nehéz bennük fürödni. Elsodornak. Mert túl gyorsan folynak. Túl gyorsan folyok.
Folytatódik az út. A meder. Ahová folyok tovább. Veled. Együtt. Kivételesen sétálunk. Együtt. Egy helyre.
Ugyanoda. Ritka pillanatok egyike ez. Mint amikor együtt megyünk. Folyunk. Szóval… szóval tartasz. Mondom,
a magamét. Mindent, amit nem gondolok. Amit gondolok az szótlan. Mint a tekintet. Mint amikor hátulról néztelek. A szavaim tartalmatlanok. Élettelenek. Élhetetlenek. De ezt már érted. Szerintem. Szóval… szóval nem mondhatom el. Amit látok. Téged. Velem. Szembe velem. Mellettem. Mögém ne gyere. Akkor nem látom a dombokat,
a síkságot. Odafentről nézem az alföldön szónokló önmagam. Szótlanul. Mert túl hangosak a gondolataim. Hallod
őket? Hallasz engem? Értesz engem?
Telik az út. Vízzel. Mert patakok vagyunk. És folyunk, amerre utat vájunk. Amerre a szem ellát. A dombról
messze ellátok. Te is ellátsz. Segítesz utat törni. Segítesz megtörni. A csendet. A gondolataim hangosodnak. Te is
hangosodsz. Beszélsz. Érdektelen. Érthetetlen. Élhetetlen. A szádat nézem. Levegővel van tele. Az enyém a szavaiddal van tele. Iszom szavaid. Lenyelem, hogy a szádra figyelhessek. Olyan a szád, mint a partom. Ragacsos.
Nyálkás. Kibírhatatlan. Ellenállhatatlan. Belé folyatnám a vizem. A nyálas vizem. A nyálam. A szám. Beléd akarom fojtani a szót. Túl sokat beszélsz. Összefolynak a szavaid. A szádban.
Mindjárt ott vagyunk. Ahová tartunk. A halálba. Mind oda tartunk. Mind meghalunk. A tengerbe folyunk.
Egy hatalmas tóba. Keserű szájízzel. Sós szájjal. Megint a szád jut eszembe. Nem az, hogy mit kérdeztél az előbb.
Nem tudom. Válaszolok. Nem értelek. Mondod. Mondjad csak. Addig is lesz okom a szádat nézni. Megint nem
figyelsz. Mondod dühösen. Máson járt az eszem. Rajtad. A dombjaidon. A síkságodon. A vizeden. A szádon. Az
eszeden járt az eszem. Mit gondolsz miközben beszélsz? Ha azt mondod, amit gondolsz nem leszek boldog. Vidám
se. Miattad. Hol jár az eszed? Hol jársz? Hol folysz? Hol vagy? Hol vagyok? Melletted. Szembe veled. Mögötted.
Valahol a közeledben, az biztos. Biztos valahol jár az eszed. Valahol máshol. A dombon, ahol ott ülök, és magunkat nézem. Vagy az alföldön, ahol ott fekszek, és látom magam a domb tetején. Téged sehol. Sehol sem jár az
eszed? Elvesztél a szavak tengerében?
Megérkeztünk. A bejárat előtt állunk. Melletted állok. Gondolatban persze közelebb. Benned. A szádban.
A dombjaidon. A síkságon fekszek, és már nem látom magamat a dombtetőn. Hol vagyok? Melletted állok. Rád
nézek. Elmosolyodok. Szép vagy, sőt gyönyörű. Nem érted, miért mosolygok. Mi az? Kérded nevetve. Elnevetem
magam. Miattad. Veled. Röhögök. Veled. Miattam. Magamon. Kínosan. Te boldog vagy. Magad miatt. Nem miattam. Nevetünk még mindig. Kínosan. Fejezd be. Fejezzük be. Nem megy. Elmegy. Ő. Egyedül. Nélkülem. Előttem. Vidáman. Sőt boldogan. Hátulról a legszebb. Ahol a patak minden csobbanása látható. Ahol a patak egésze
látható. Ahol a patak felszíne látható. Alatta zajlik az élet. Boldogan. Nélkülem. A dombok is szépek, sőt csodálatosak. Csodállak. Csodálom magam, hogy csodállak. Csoda, hogy csodállak.
A síkságról látom magam. Egyedül. Mögötted. Szótlanul. Hallom a gondolataimat. Nem akarom tudni, mit
hallok. Nem akarok utánad menni. Más merre vájtad medred. Előttem vagy és vájod a saját utad. Nem követlek.
ha beléd folyok beléd veszek. Beléd esek. Beléd futok minden hullámzással. Mert akkor benned leszek. A részed
leszek. Teher leszek. Én meg nem leszek. Mert nem vagyok. Hol vagyok?
A bejárat előtt állok és már hátulról sem látlak. Elzubogsz oldalra. Egy hegy eltakar. Egy új képződmény.
Egy új idő. A múlt. A múlt része vagy. A múltat muszáj megkerülni, mert egy hegyet nem tudok átvágni. Ha a
hegybe folyok szétfolyok. Szétesek. De az a hegy mindig ott lesz. A part része lesz. A múlt része lesz. Mögöttem.
Hátra hagyva. Lassan elfeledve. Aztán majd nem lesz. Látótávolságon belül. Rajtam kívül lesz. Majd egyszer ott
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lesz. Majd egyszer ott leszel. Mögöttem. Ahol nem látom a dombjaid, se a síkságod, se a szád. Se a füleid, se az
arcod, se a szemeid, se a törzsed, se a kezeid, se a lábaid, se az ujjaid. Se a tested, se a gondolataid, se az eszed.
Belépek az ajtón. Hol vagyok? Hogy kerültem ide? Hogy fogok hazajutni innen? Új képződmény: a jövő.
A semmi. Itt vagyok. Nélküled. Messze tőled. Végleg. Elfelejtettelek. A dombjaid, a síkságod, a szád. A füleid,
az arcod, a szemeid, a törzsed, a kezeid, a lábaid, az ujjaid. A tested, a gondolataid, az eszed. A vized. A partod.
Téged.
Ezt írnám, ha a kedvesem lennél

Csak egy szürke hernyó voltam,
De megláttalak és bebábozódtam.
Csókodtól új életre kelek,
Szivárvány-pillangó leszek.
Te édesen gondozol, melengeted
Fagyos szívem és tombolva perzselsz:
Te vagy az én téli nyaram.
Te tüzesen égeted lélekkazánom,
Felemészted szenes magányom:
Te vagy az én lángoló hamum.
Mert porból lettünk, s porrá leszünk,
Mint futóbab a karót, úgy fonjuk össze kezünk,
És a porfelhő elől futva olvadnak össze
Egyenként játszadozó ujjaink ősszel.
Mert egymás mellett hulló falevélként
A végtelen tökéletességbe esnénk,
És a közelgő fagy okozta havat csak
Úgy vészelhetjük át, ha leérünk tavaszra.
Csak egy halott ember voltam,
De megláttalak és szívem dobbant.
Csókodtól új életre kelek,
Szerelmes férfi leszek.
Belőlünk van rengeteg,
De belőled csak egyetlen:
Te vagy az én életem.
Miattad élek és érzek,
Nélküled halálosan félek:
Te vagy az én menedékem.
Mert hontalan nem mehet haza,
Csak retteg, hogy sose lesz nyara,
És te egy fecskeként csináltál nekem
Az összes sötét éjből egy mesés reggelt.
Mert bármely állat is volnál
Én érteném, ha repülve szólnál,
És szárnyalnék veled a fészekbe,
Harmatos Földről tűzforró végzetbe.
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SZEGEDI RÉKA PANNA
Naivitatum naivitas
Minden írást kiforgatni
Büntetlenül nem lehet,
Hát még, ha „a derék honfi”
Bibliákra vet szemet!
Mert hiába azt figyeljük,
Semmi-célját minek leljük,
Mást is tud „Bölcs Salamon”:
Canticorum… Canticum…
Ha a világ, melyben élünk,
Egy tünékeny látomás,
Halandónak, ha álmot lát,
Nem épp elég áldomás?
Egy homokszem – gyöngy és gyémánt,
Mint hogy szenderegjünk némán
Átloholva ezreket,
Végighalva ezredet.
Egy lecseppent tintafoltban
Gyertyafény tört: csillagok,
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Hűvös éjjel, gyönge hold van,
Ám mögötte nap ragyog,
Ez természet, ez meg ember,
Kérni, kérdni, érzened kell!;
Miért kétkedsz csak, te kor,
Hogyha minden egybeforr?
Míg Socrates beszélgetett,
Pánod zenét, virágot,
Prometheus tudat-tüzet,
Platon szerelmet ádott,
Mely tiédként bősz teremni,
Nem csak puszta tárgya lenni;
Szféra, ember lélegez,
Háncs a teste: Lélek ez!
És ha mégis mind hiába:
Mind a lélek, mind a lét,
„»Minek?« – szólt a hús igája”
– Így nevelje gyermekét?
Kergetődzés-, körbe-játék-,
Buborék-, fény-perc: ajándék;
Mind az illó, bús anyag
Értelmet nyer általa.
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De világunk oly tünékeny,
Benne én, te: pont vagyunk.
Vége, hossza, semmisége:
Ebben élünk mind vakon.
Nincs jövő, múlt, nincs elhívás,
Szép mese csak mind az Írás,
A tehetség cseppnyi láng;
Több van, nem csak egy világ…
S bárha célja mégse látszik,
Értékei nincsenek:
Tőle boldog, véle játszik
Egy hatalmas kisgyerek.

Ősz
Áprilisban született,
és teljesen átlagos volt. Kiskert.
Az arcára már alig emlékszem,
annyi volt neki, túl sokat volt velem,
nem tudok választani.
Mikor nevetett, mint két rizsszem
kukucskáltak cseresznye-ínyéből
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félig kinőtt metszőfogai.
Belázasodott tőlük, fájt,
nagyon fájt, üvöltött, toporzékolt,
dörömbölt a hajópadlón, telebömbölte
a fűzöld szőnyeget a nagyszoba közepén,
vártam, vártam, hogy majd
gyöngyvirágok nőnek ki belőle.
Az ínyébe nőttek jövőre mind.
Nyár jött és felhők és sugarak, és
a felhőkre fektették hófehéren;
haja úgy terült szét a csomós párna
szürkülve foszló huzatán, mint
fűzgallyak árnyékai, ha a fa
vízbe dől. Lassan
távolodott,
fogyott,
merült.
Végül elsüllyedt. Fölé fagyott a víz.
Tegnap sétáltam egyet a lakótelepen.
Bágyatag volt a fény;
ilyenkor minden reggel délután van.
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Néhány szomszéd gyerek a házak között
csatangolva a gesztenyét szedte.
A szemei gesztenyék voltak.
Belegázoltak az avarba. Volt, hogy
fölrúgták a levelet egészen addig,
hogy elérte a nap,
ott megvillant,
fölizzott,
majd feketén zuhant vissza a földre. Ráfagyott.
A haja dús volt, fémesen csillogó,
arany, réz, bronz… – A fakó fehérségben
csak néhány vékony, rozsdás huzal.
Most ősz van, de ő nem lesz ősz soha,
tél hajtott ki a hajhagymáiból.
A szomszéd gyerekekre gondolok,
mikor már a jébetűt tanulják,
tavasz lesz megint, és
gyöngyvirág. Övé lesz az összes, és mégsem.
Aurórának hívták; most ment volna iskolába.
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LAKATOSNÉ BUNGÓ IBOLYA
Szeretet (Gyermekeimnek)
Mi a szeretet ma?
Ugyanaz, mint régen?
Érzés, vonzalom, ajándék?
Talán meg sem fejtem!
Mindennap úgy élni, hogy
Senkit meg ne bántsál,
Lehetetlen dolog,
Azért próbálkozzál.
A szeretet egy szelíden,
Lágyan áramló hullám,
Átkarol bennünket, azt súgja,
Fontos, hogy adni tudjál!
Te örülsz, s én veled örülök,
Örömöd a lelkemhez kötöz!
Boldog vagy, én még boldogabb,
Mert ez tettekre ösztönöz!
Szeretlek téged, pusztán, mert létezel,
S bízom abban, hogy sohasem árulsz el!
Aki nem tud szeretni, annak, kegyetlen az élet,
Sikert, vagy kudarcot, egyedül éli meg!
Tudom, mit akarsz, ha rám nézel,
Elárulja a szemed, hogy mit érzel.
Nem kell a szó, vagy az erőlködés,
Hogy értsük egymást, elég egy ölelés.
De az sem baj, ha nem mindig értesz,
Számomra fontos, hogy érthesselek!
Érzem, nekem vagy, veled teljes az élet,
Jutalmul kaptalak, hogy szerethesselek!

Anyák napján
Édesanyám köszönöm, hogy megszülethettem,
Az életet, e kincset te adhattad nekem.
Azóta is e szép világ részese lehettem.
Nélküled nem élhettem volna az életem!
Nem láthatnám Földünk sok csodáját,
Soha nem érezhetném a nap sugarát.
Nem tudnám, mit jelent a szó, hogy szeretni,
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Nem tudnék ölelni, nem tudnék nevetni!

Köszönöm, hogy mindig gondoskodtál rólam,
Míg kicsi voltam, a kezed foghattam,
Fáradhatatlanul mindig tanítottál,
Féltve szerettél, s a rossztól óva óvtál!
El kellett engedned, mert közben felnőttem,
Annyit mondtál, bízok benned gyermekem!
Kérés és ígéret volt ez egyben nekem,
Meg kellett tanulnom élni az életem!
Képes vagy rá tudom, ezt mondtad nekem,
Ha kudarccal kellett megküzdenem!
Nem volt könnyű, helytállni, tanulni,
Távol a családtól, döntéseket hozni!
Ha szomorú voltam, megvigasztaltál,
Könnyeink között tettre buzdítottál.
Ha örültem, arcod mosolygott,
A csillagok fénye ránk ragyogott!
Köszönöm, hogy nem korlátoztál,
Elképzelésemben, mindig támogattál.
Köszönöm Istenem, hogy anya van még nekem,
Nem kell árván, gyászban élni az életem!

Ma még megteheted
Az ember lelkét a szeretet táplálja,
Mint jó áramforrás, fénnyé varázsolja.
Gyönyörűvé teszi minden pillanatát, hogy
Beragyoghassa szeretteit, egész életén át!
A ki nem mondott szó, nyugtató hatását,
Az érdeklődés őszinte nyíltságát,
Az átélt ölelés gyógyító parazsát,
A kölcsönös hűség épített oszlopát,
A melletted állok biztos szilárdságát,
A hibáztam, hibázol megbocsátását,
Bárki megélheti, ki a lehetőséget,
Nem hagyta maga mellett elsétálni!
Az elmulasztott idő vissza nem tér soha,
Bánkódhatsz miatta, szenvedhetsz általa.
Addig szeress önzetlenül, amíg megteheted,
Az „én vagyok” világod zárát még feltörheted!
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Marcikának (kis unokámnak)
Neved napján köszöntelek Téged,
Mosolygós, jókedvű lényed
Őrizze Istened!
Annyi örömöt, boldog pillanatot,
Szereztél már nekem, ölelő karjaim,
S szerető szívem,
Egész életemben nyitva tartom Kincsem!
Drágább vagy Te,
Minden aranynál, gyémántnál!
A földi életben szerezhető,
Minden gazdagságnál!
Veled az életem móka és kacagás,
Minden nap, az életre való rácsodálkozás!
Olyan dolgot mutatsz napról-napra nekem,
Amit felnőtt fejjel, már észre sem vettem!
Tanítasz engem látni, nem csak a valót,
Érezni azt, hogy az életem nem hiába volt!

Szeretem
Szeretem magamat,
Szeretlek Téged,
Szeretem az érzést, a szépet,
Szeretek egy ideált, vagy Téged?
Nem vagyok én önző!
Érzéseim a szívemben születnek,
Ha nem szeretném magamat,
Téged, hogyan szerethetnélek?
Nem Tőled várom a boldogságot,
De jó, ha megéled velem!
Mire a nap újra felkel,
Túljuthatunk minden nehézségen!
Magamat el nem hagyhatom,
Együtt kell élnem a lelkemmel,
S, hogy szerethessek másokat is,
Magamat szintén szeretnem kell!
Szeretetem szabadságot jelent,
Ha nem férsz bele, hogy elfogadjalak,
Elengedlek, gyötörni nem akarlak,
Mert, nem tudnám becsülni önmagamat!
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KABAI VIVIEN

Szerelem-szeretet

1, Mit ér a szerelem szeretet nélkül?
Mit ér a szeretet szerelem nélkül?
Nem csupán szavak, de érzések,
Mit minden ember kedvére éreztet.

2, Boldog percek, órák, hetek, évek,
Mit családok születése éltet.
Rájössz majd egyszer, boldogság
A te párod a szomorúság.

3, Nincsen szeretet gyűlölet nélkül.
Nincsen szerelem szerető nélkül.
Nincsen hűség hűtlen nélkül.
Nincsen család gyerek nélkül.

4, Boldog idők perceit élvezni kell,
Mert a pokol bugyra fellendülhet.
Szeresd a másik feled tisztán
Mikor nehéz idő vár rád.

194

5, Olyan jó érzés szeretve lenni.
Olyan jó érzés tisztán szeretni.
Olyan jó érzés másban bízni.
Olyan jó érzés veled élni.

6, Bár lenne elég erőm elmondani,
Hiányod hűségre tanít.
Tudom fajdalmas meló az élet,
Te szerelmem segítesz nékem.

7, Segít minden mosoly az arcon.
Segít minden csókod a számon.
Segít kezed meleg ölelése.
Segít szíved dobverése.

8, Öröm az élet két kezedben.
Bánatot nem éreztetsz.
Ha meglátom szemed csillogását,
Örül szívem minden percben.

9, Vannak rossz időszakok mindenben,
Hisz a szeretet sem tökéletes.
Néha egy szó is elég, hogy elő jöjjön.
Néha pedig csak úgy elrögtönzöd.
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10, Fájnak a hiányoddal töltött gondolatok.
Fájnak a hűtlen pillanatok.
Fájnak a hűvös tekintetek.
Fájnak a rideg érintések.

11, Mindenki másképp értékeli.
A gondos szeretetet igényli.
Nem elég egy szó mely megmosolyogtat,
Az emberi kötődés halaszthatatlan .

12, Kellenek bizonyos pillanatok,
Mit senki el nem vehet,
Pusztán környezeti tényezők,
Bonthatják a rendet.

13, Boldog az az érzés amikor csókolsz.
Boldog az az érzés amikor bókolsz.
Boldog az az érzés amikor hódolsz.
Boldog az az érzés amikor gondolsz.

14, Jó érzés hallani hogy rólam beszélsz,
Hisz ilyenkor bennem nyugalomra kélsz.
Látni a szavak erejét, s létét,
Mit az új hatalom épít.
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15, Öröm azzal a tudattal kelni,
Hogy vigyázol rám, nem kell félni.
Még akkor is ha dúlva-fúlva,
Ölel karod édes csókja.

16, Bár néha közelebb vagy mint hinném,
Mégsem érzem ennek ízét.
Ha túl távol vagy tőlem,
Agyalok, hogy légy közel.

17, Hiába a sok jó érzés.
Hiába a sok jó kérdés.
Hiába a sok jó féltés.
Hiába minden érzés.

18, Tudjuk ugyan, hogy semmi sem örök,
Mégis előre tervezzük a jövőt.
De sajna azzal nem számolunk,
Hogy a földi élettel elmúlunk.

19, Szeretetben gazdag évek,
Mindig annyit tesznek,
Örök élet nincsen,
Csak boldog végzet.
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20, Könnyel telik a szemem,
Mikor az úton megyek,
És látok két öreget,
Egymással kéz a kézben.

21, Olyankor boldog a szívem.
Hihetetlen egy érzelem.
Vágyom arra, hogy egyszer
Mi is így legyünk egymás mellett.

22, Azt a sok boldog percet,
Mit együtt éltek,
Hirtelen keserves érzés
Zárja készre gépén.

23, Gondolj bele nem csak a jó,
De a rossz is folyton úr,
E kettő nélkül az élet,
Mostohán kéred.

24, Van, hogy a szeretet pénz.
Van, hogy a fájdalom ész.
Van, hogy vágysz másra.
Van, hogy ártasz másnak.
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25, Élj szeretve, békésen,
Hogy boldog évvel kérkedhess.
A bánat néha jó és segít,
De egyre inkább csak elit.

26, Tanulj szeretni!
Tanulj nevetni!
Tanulj gondolkodni!
Tanulj ólálkodni!

27, Hidd el a jó pont a rossz.
A rossz az mindig jó.
Járj nyitott szemmel!
S idővel mindent meglelsz.

28, Mindkét érzés velejárója,
Keserves bánat hálója.
Egyikből indul a másik,
Így egésszé válik.

29, Élj boldogságban!
Élj jó világban!
Álmodj kedvedre!
Álmodj fetrengve!
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30, S csupán élvezz minden bájt,
Minden meglévő akhályt.
Hisz a béke éltet,
S véle érzel.

31, Érezd a jót ami előre visz!
Érezd a rosszat mi sír!
Érezz fájdalmat hisz,
Az ad ihletet, és fényt.

32, Szeress bátran ha szükséged van rá!
Légy szerelmes bátran hisz szükséged van rá!
Lásd meg a jót mindenben!
Így leszel sikeres az életben.

MOLNÁR SÁRA

Alzheimer

A gimnázium előtt ácsorgott, a tűző napon. A kiskosztümje zakóját a kezében lógatta, de így is izzadt. Végigcsorgott a hátán, majd le a fenekén, csíkokat festve a fehér blúzra, meg a sötétkék szoknyára. Nájlonharisnyás combjai
kezdtek kellemetlenül összeragadni a miniszoknya alatt. Már bánta, hogy nem valami szellős nyári ruhát vett fel,
de reggel még úgy tűnt, a kiskosztüm a jó választás, az alkalomnak is jobban megfelel.
Túl korán érkezett a csoportos fotózásra, a többiek még nincsenek sehol. A sietésmániáját látta újra beigazolódni:
mindenhová elsőnek érkezett, mert még a gondolatától is rettegett, hogy el talál késni. A tűsarkúja orrával a kockakövek közül kapirgálta a koszt, majd a sarkával apró lyukakat fúrt ugyanoda. Még csak délelőtt tíz óra volt, de
már legalább harminc fok. Kár, hogy nincs semmi árnyék a gimi előtt. Az út túloldalán, a kollégium kertjében
van, és ha most teniszcipőben lenne, akkor gyerekjáték volna megtenni azt a kétszáz métert a kockaköveken, majd
a füves gyalogösvényen le a kertbe, az öreg fenyők alá, de a tízcentis sarkakkal meg sem próbálja. Eleve taxival
jött, remélve, hogy nem kell túl sokat lépkedni ezekben a szexi cipőkben.
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A kihalt utcán most egy elegáns pár közeledett karonfogva. Nagyon lassan, óvatosan jöttek, mintha tojásokon
lépkednének. Főleg a férfi nagyon rövideket lépett, mintha minden macskakövet meg akarna érinteni a cipőjével.
A nő napernyőt tartott a férfi feje fölé. Már csak pár méterre voltak, mikor a férfi hirtelen jó hangosan az ő nevét
mondta:
- Krisztina!
A hangja ismerős volt, de az arcát a naptól nem látta. Hunyorogva próbálta beazonosítani ezt a furcsa párt. Elvégre
húsz éve nem járt itthon, és sokminden kitörlődött az emlékezetéből. A nő mosolyogva nyújtotta a kezét, és előzékenyen megkerülte őt, hogy ne kelljen szembenéznie a nappal. Most már felismerte. Ilka az, hát persze, a hajdani
osztályfőnöke. Ugyanolyan csinos és kedves, mint húsz éve. A kedvenc tanárnője, akihez mindenben hasonlítani
akart, és lám, sikerült is, csodálkozott el őszintén Krisztina. Vegyészkutató lett, és a húszéves találkozójára sikerült
ugyanúgy felöltöznie, mint ő. A férfit viszont nem ismeri meg. Olyan öreg, hogy akár Ilka apja is lehetne. Szürke
haj, elmosódó vonások, vizenyős világoskék szemek. Őt nézi, elvigyorodik. Elöl hiányoznak a fogai. A szája széle
pedig kicsit ráng, mintha nehezére esne a beszéd.
- Krisztina! Te nem változtál semmit, ugyanolyan kerek segged van, mint régen!
Hozzá olyan jólnevelten mosolyog, mintha az időjárásról csevegnének. A szája sarkából lassan elindul a nyál, és
vékony csíkban csorog le az állán, a nyakán, be a gallérja alá. Az inge a mellkasán teljesen át van már ázva. És
akkor felismeri.
- Berci! – kiált fel a rettenet hangján, aztán el is szégyelli magát Ilka előtt. Igazgató úr, azt kellett volna
mondani. Érzi, hogy elzsibbad, mint akit fejbe vertek. El kellene rohanni, le a fenyők közé, hogy ne lássák,
ne kérdezzék, ne kelljen válaszolni semmire, de mozdulni sem bír.
A szeméből csorog a könny, biztos a nap miatt, műkörmös ujjai begyével óvatosan törölgeti. A sminkjének most
akkor annyi. Ilka semmit nem lát a zavarából. Magyarázza, hogy éppen orvoshoz mennek, de ne aggódjon Krisztina, az osztályfőnöki órára még időben visszaér. Közben egy zsebkendővel törölgeti Berci száját. Neki is műkörme van, szép piros. Krisztinának muszáj most elképzelni, hogy ő áll Berci mellett, ő fogja a karját, ő törölgeti
a száját. Hogy ők ketten férj-feleség, és gyerekünk van. Elszörnyed. Milyen jó, hogy nem így alakult.
Alzheimer, ennyit tud leolvasni közben Ilka szájáról. Nem Berci már, hanem Alzheimer. És hogy milyen csoda,
hogy megismerte Krisztinát, mert a saját gyermekeit sem ismeri már fel.
Tovább nem vár, belép a százéves épületbe. Kellemes hűvös van és csend, hallja a léptei visszhangját a folyósón.
Hallja a húszévvel ezelőttieket is, amikor ez az épület volt az élete középpontja. A főlépcsőn tipeg fel, óvatosan
egyensúlyozva a magas sarkakon, nem a hátsón, ahol diákként járt, aztán sokáig keresi az osztályát. A másodikon
volt, és az utcára nézett, arra jól emlékszik. Végül a tablót találja meg, és ott van mellette az osztály, a vécével
szemben, hát persze. Nézi magát a tablón, ezt a copfos, egyenruhás, hajpántos, komoly kislányt, a hatalmas macskaszemekkel. Próbálja elképzelni, hogy ez is ő volt, de elég nehezen megy. Nincs átmenet az amerikai vegyészkutató és a riadt, egyenruhás kislány között.
Nem bánta volna, ha Berci nem ismeri fel. Nagyon mélyen eltemette már ezeket az éveket. Már nem is fájt semmi,
olyan régen volt. Az álmokra is alig emlékszik már, amelyek akkoriban gyötörték, hogy valami jóvátehetetlen
történt, hogy biztosan összevérezi a lepedőt, és hogy már minden késő, nem lehet tenni semmit. Csak a gyomrában
érzi néha a szorítást, és olyankor szép lassan bekúszik a fejébe a fájás, a szívébe a fájdalom, a testébe a tehetetlenség. Talán hiba volt hazajönni, Amerika sokkal kiszámíthatóbb ország. Tulajdonképpen nem is tudja, mit várt ettől
a találkozótól.
Tizenegy óra, az osztályban ülnek, a régi padokban, sok színes, fegyelmezetlen véndiák. Neki az első sorban volt
a helye, mindjárt a tanári asztallal szemben. Ahogy leül, a régi fapad ki is szakítja a nájlonharisnyát. Ilka karnyújtásnyira áll tőle, szoknyás fenekével finoman a katedrának támaszkodik, és lelkesen, csillogó szemekkel mesél.
Érzi az ismerős parfümöt, ugyanaz, mint húsz éve. Ilkának elképesztően stabil és jó az ízlése, állapítja meg mosolyogva. És a legjobb kémiatanárnő a világon.
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Berci, a férje, filozófiát tanított. Nem mintha bárki is komolyan vette volna a filozófiát, de Berci is nagyon jó tanár
volt. Akármit tanított, azt szenvedélyesen, meggyőződéssel tette, akár fontos könyvekről mesélt, vagy éppen uszított a rendszer ellen. Behozta a gitárját, és filozófia órán énekeltek. Volt egy zenekaruk is, Krisztina volt a szólista.
Az iskolában léptek fel, és ismerős bárokban. Közben sok éjszakát átbeszélgettek Bercivel. Az osztályból minden
lány szerelmes volt bele, de ő valósággal rajongott érte. Mégsem emlékszik, hogy Ilka bármikor is féltékeny lett
volna. Ilka boldog volt Bercivel és nagyvonalú. Mikor végigmentek csókolózva a sétálóutcán, mindenki megfordult utánuk.
Ilka is a Berci tanítványa volt tíz évvel előttük, és aztán érettségi előtt terhes lett. Berci akkor már nős volt, és
családapa. Kitört a botrány. Ilka nem volt hajlandó szégyenkezni, büszkén hordta a nagy hasát. Berci végül otthagyta a feleségét a kertes házzal, és egy pici panellakásba költözött Ilkával.
Krisztina elképzelte, hogy velünk is ugyanez történik. Berci elhagyja Ilkát, elveszi őt, és megszüli azt a gyereket.
De nem tudta, hogyan beszéljen neki erről. Egy párszor a tanári előtt várt rá órák után, de nagyon elfoglalt volt,
és mások előtt nem akarta megszólítani. Berci meg mintha kerülte volna őt a kirándulás óta, legalábbis zavarban
volt, ha meglátta. Egyszer miközben várt rá, meghallotta, hogy a tanáriban Ilkáról mesél. Hogy milyen klassz nő,
és hogy neki mekkora szerencséje van vele. Nem adná semmiért a feleségét, bizonygatta. Igazat kellett adnia neki.
Ő sem ismert Ilkánál klasszabb nőt. Akkor aztán nem várt tovább, hazament, és utána már nem is próbált beszélni
vele.
Mindez tizenkettedikben történt, amikor kivételesen Berci vitte őket osztálykirándulásra, mert Ilka nem ért rá. A
hegyekbe mentek sátorozni. Nagyon kemény túra volt. Egész éjjel vonatoztak, aztán a nehéz hátizsákokkal egész
nap gyalogoltak felfele, és az eső is eleredt. Bőrig áztak, éhesek voltak és holtfáradtak, mikor megérkeztek a
táborhelyre. Zuhogó esőben húzták fel a sátrakat, és azonnal elaludtak, vacsora nélkül. Berci azt mondta, másnap
indulnak haza. Azonban hajnalban kisütött a nap, és gyönyörű idő volt egész héten. Esténként énekeltek a tábortűz
mellett, aztán az élet értelméről beszélgettek hajnalig. Egyik hajnalban, mikor már csak ketten ültek a leégett tűz
mellett, Berci és ő, Berci átölelte, hogy ne fázzon, aztán bebújt ő is a dzsekijébe. Berci azt mondta, gyönyörű ez
az éjszaka, és szeretné ha vele töltené, aludjon az ő sátrában, nem tudja meg senki. Akkor mondta azt is, hogy
szólítsa nyugodtan Bercinek.
Az abortusz egy héttel az érettségi előtt volt. Az időpont nem volt ideális, de nem lehetett tovább várni. Az anyjának nem mondhatta meg, hogy terhes, így végül Ilka vitte el. Vele jól meg lehetett beszélni ezt is, mint minden
mást. Törődött az osztályával. Nagyon megértő volt, szerzett egy orvost, aki hajlandó volt megcsinálni a kaparást.
El is kísérte, és együtt várakoztak több órát a rendelőben. Közben magáról mesélt, az életéről, a szerelemről, hogy
majd egyszer Krisztina is megtalálja az igazit, és akkor már nem fog fájni ez a mai délután. És hogy ha egyszer
megtalálta, akkor érdemes hűségesnek lenni, mert nincs jobb dolog a világon annál, mint hogyha biztonsággal
számíthatunk valakire. És ne hibáztassa a barátját, valószínűleg ő is gyerek még, azért nem védekezett, de ezután
legyen esze, és védekezzen. Persze, Ilka sem volt jobb az ő korában, de végülis utólag nem bánja, mert lett egy
szép családja és boldog.
Krisztinának az anyja jut eszébe, hogy ő is ugyanígy áradozott a hűségről, míg az apja le nem lépett. Akkor már
az egész város tudta, hogy szeretője van, de az anyja az utolsó pillanatig nem volt hajlandó észrevenni.
Ilka hazakísérte, és neki utána egy hétig nem volt ereje felkelni. Az anyjának azt hazudta, lázas. Közben százszor
is megátkozta Bercit, hogy ezt tette vele. És akkor határozta el, hogy sürgősen elmegy innen nagyon messzire, és
soha, de soha nem jön többet vissza.
Anyámnak, ahogy öregszik, egyre nagyobb a beszédigénye. Újabban mindennap felhív. Szertartásosan megkérdezi, hogy vagyok, mit csinálok, aztán ő következik. Elmeséli hosszan a betegségeit, majd mikor már jól kimerítettük a témát, akkor rátér a városi pletykákra. Ma reggel éppen repülőgépen ülök, amikor hív. Egy vegyészkonferenciára utazom Dél-Karolinába, és éppen felszállásra várunk. Letenném, de anyám egyre jobban belelendül.
Hogy képzeljem csak el, a gimnázium volt igazgatója meghalt, és a felesége nagy temetést rendez neki. Az egész
város ott lesz, még talán ő is elmegy.
- Ilka? – lepődöm meg.
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Dehogy, ne viccelj már! Hol élsz te? Nem Ilka, hanem Mari, az első felesége!

Ilka már egy éve lelépett Németországba a szeretőjével, tudom meg anyámtól. Nem is csoda, mert Berci egyszercsak elkezdte Marinak szólítani. A második házassága teljesen kitörlődött az emlékezetéből. Isten így verte meg
őket azért, amit Marival tettek, így anyám. Amúgy Ilka meg is érdemelte, és ő mindig is tudta, hogy az a nő egy
kis kurva. Jól kihasználta Bercit, aztán amikor beteg lett, eldobta. Pontosabban bedugta egy otthonba, ő meg elindult ország-világ. De mekkora csoda, hogy a végén, húsz év után, Mari és Berci ismét egymásra találtak! Filmet
is lehetne forgatni belőle, igazi happy end, így anyám. És aztán Mari hűségesen járt be hozzá mindennap, ápolta,
sétálni vitte. A válást is ő intézte állítólag, aztán még össze is házasodtak újra, ott az otthonban, képzeljem csak
el. Igazi társa volt neki a Mari végig, és Berci boldogan halt meg a karjaiban. Végül minden jóra fordul, látod?,
harsogja még anyám a telefonba. Megjelenik előttem egy pillanatra a zavaros tekintetű, csoszogó, nyálazó, magatehetetlen Berci, és legszívesebben káromkodnék, de anyám már nem hallja, mert megszakad a vonal, és süvöltve,
rázkódva felszáll a gép.

A jó pasi

Vera már órák óta kifelé bámul a vonatból, a hűvös, őszi, zúzmarás alkonyatba. Nézi, ahogy összeolvad a végtelen,
színtelen mező és a savószínű ég. Illetve dehogy nézi, nincs is jelen. Csak felfogja a tompa színeket, a formákat,
a mozgásokat a köd mögött. Fut a táj visszafelé. Legszívesebben ő is arra robogna, amerre a sárga, megtépázott
fák, vissza a szülővárosába. Ezer szállal kötődik oda, a családja, a gyerekkora, a barátai, egész addigi élete. És
Laci, az első nagy szerelme. Laci miatt megy el.
Az önsajnálat forró könnyeket csal a szemébe, végigcsorognak az arcán, lecsöpögnek a nyitott könyvre, az ölében.
Elmosódnak a villanypóznák odakint, még sűrűbb ködben látszik a világ. Magányosnak és szerencsétlennek érzi
magát. Ő akart Heidelbergbe menni egyetemre, most meg itt szipog. Pedig mindenki marasztalta. Senki nem értette, miért éppen most megy el, egy nappal a nővére esküvője előtt. Azt mondta, kezdődik az egyetem, azért. Nem
mondhatta, hogy Laci miatt.
Milyen jó lenne visszatekerni az időt oda, amikor még minden jó volt. És aztán nagyon vigyázni, hogy ne romoljon
el megint. Bár nem tudja most sem, mit csinált rosszul. Volt szerelem, nincs szerelem. Akármennyire is erőlteti
az agyát, nem látja, hol hibázott.
Tizenhat volt, amikor találkoztak, Laci meg húsz, és a diszkóban szólította le. Vera akkor volt először diszkóban
a barátnőivel. A nővérétől kért kölcsön cuccokat, mert a saját szekrényében nem talált semmi menőt. Szűk, rongyos farmert kapott, amiből kilógott a térde, meg a feneke, és fekete, átlátszó topot, gyöngyökkel, csillámporral.
– Ez klasszul néz ki a diszkófényben – magyarázta Réka.
Őrület ez a diszkó, gondolta Vera, itt sem beszélgetni, sem látni, sem levegőt venni nem lehet. Pokoli zaj volt,
irtózatos hangerővel ment ugyanaz a zene a végtelenségig. Az O-Zone énekelte fátyolos hangon: Ma-ia hii, maia huu, ma-ia hoo... A cigifüst csípte a szemét, és vastag ködként telepedett a rángatózó embermasszára. Nyári
este volt, fülledt meleg, bent semmi levegő. Elindult kifele, és Laci akkor szólította le. Vera el volt bűvölve a
kisportolt, jóképű sráctól. Nem is értette, miért éppen őt szemelte ki a barátnői közül. Önbizalma mondjuk, soha
nem volt túl sok.
Laci az elején azt mondta, még korai lenne bármiről is beszélni, tartsák titokban a kapcsolatukat, az úgy sokkal
szebb és izgalmasabb. Vera pedig mindent úgy csinált, ahogy Laci kérte. Vakon követte, ment utána, mint egy
kiskutya. Laci mindent jobban tudott nála, és ez neki természetes volt. Hisz ő az idősebb, az okosabb, ő a férfi.
Laci azt mondta, egy szexi nő nem okoskodik, hanem kedves és csinos. Csak a csúnya nők okoskodnak, mert
frusztráltak, de úgysem néz rájuk senki.
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Azt is megmondta kerek perec, hogy neki mi tetszik, és mi nem, Verának nem kellett találgatnia. Minden lány
után megfordult az utcán, és azonnal ki is elemezte a látottakat. Hogy mi a jó abban a nőben: a melle, a segge, a
lába, a tenyérnyi miniszoknyája, az égőpiros tűsarkúja, a vörös rúzsa. A vörös haj a legszexibb, magyarázta. Verának fekete haja volt, azt vörösre festeni lehetetlenség lett volna. De tudta, mit vegyen fel legközelebb. Kicsit
ugyan furcsán érezte magát a miniszoknyában, meg a tűsarkúban, mozogni meg pláne nem tudott bennük. Próbálta
úgy csinálni, hogy otthon, meg a suliban ne lássák az új szerkóját. Most már nem csak Lacit titkolta, hanem a
tűsarkút, meg a miniszoknyát is. A hátsó ajtón lopózott ki a házból, hogy ne tűnjön fel senkinek.
Laci viszont kiröhögte, mikor meglátta: - Te jó ég! Hogy nézel ki, Vera? Ez a szoknya túl rövid, nem áll jól neked!
A cipőnek meg túl magas a sarka, menni sem tudsz benne! A jó nőkön minden jól áll, érted? Csak azt veszik fel,
ami tökéletesen áll rajtuk. De te úgy nézel ki, mint egy paradicsommadár!
Vera ezt nem értette. Lacinak a szexi cuccok csak más nőkön tetszenek. Azért őt is dicsérte néha, hogy kedves,
okos, mert mindent megért, és nem hisztizik, mint a hülye picsák, ha ő más nőkkel is szóba áll.
Talán ha beszélt volna róla, mennyire szereti, akkor nem hagyja el. Hogy minden szavát, mozdulatát őrzi a szívében. Hogy ha csak rágondol is, hőforrások törnek elő belőle, izzik az arca, libabőrös lesz az egész teste, és verejtékpatakok indulnak el a hátán. Végig azt gondolta, hogy Lacinak is éreznie kell azt, amit neki. Kár lenne beszélni
róla, azzal elszáll a varázs. Hát most elszállt. Miért kell neki mégis még mindig szeretnie ezt a Lacit? Álmodik
róla gyakran. Ott áll előtte, és ránevet. A frizurája tökéletes. Nyújtja a kezét, hogy megfogja az övét, a karján
kidagadnak az izmok. Érzi a fanyar parfümjének a szagát. Aztán felébred, és valami kibírhatatlan fájdalom és
szégyen szorítja a gyomrát, meg a torkát. Ha kiugrana a vonatból, nem kellene többet gondolkodnia.
Laci szó nélkül lépett le. Nem vigasztalta meg, a szokásos nagypapás stílusában, hogy jó lány vagy te, Vera,
biztosan kerül neked majd valami rendes fickó. Bár ki is kaparta volna a szemét, ha ilyeneket mond. Hát nem
mondott semmit.
A családjából csak Rékának mesélt Laciról. Neki könnyebb volt elmondani, mint a szüleiknek, hogy van egy
komoly barátja. Rékát érdekelte az dolog, és meg akarta ismerni. Nem sokkal később aztán az egyetemi bárban
futottak össze mindhárman, véletlenül. Laci bejött érte, és Réka is éppen ott volt. Laci azonnal felvette a szokásos
csajozós nézését, és úgy mustrálta Rékát, mint egy eladó lovat. Vera ösztönösen igazat adott neki, mert Réka
sokkal jobb nő volt, mint ő. A nővére, Vera legnagyobb elképedésére, azonnal vette a lapot, és onnantól Vera
megszűnt létezni a számukra. Nyüzsgés volt a bárban, és ricsaj, kávé, meg szendvicsszag. Vera megsemmisülve
ült a székén, és egyre távolabb került tőlük. Eltompult érzékekkel bámulta a nővérét, meg Lacit. Már nem hallotta
őket, csak a szemükben látta a kacér ragyogást, ahogy igézik egymást. Olyan, mint egy szerelmes film, gondolta,
ahogy közelednek egymáshoz, összeér a kezük, a testük, az arcuk, és a nézők már az első csókot várják. Felállhatna, és el is mehetne, nem tűnne fel nekik, gondolja Vera, majd tényleg feláll, kimegy. A kertben ül le egy
padon. Hűvös szél fúj, füstszagot hoz, és akkor magához tér. Réka és Laci, mit csinálnak ezek ott bent? Visszarohan, de már nincsenek ott. Egész délután keresi őket, az egyetemen, a kertben, az utcán, náluk otthon, Lacinál.
Hívogatja mindkettőt, de ki vannak kapcsolva. Keserű a szája, mardossa a tehetetlen düh, ami szép lassan depreszszióba fordul. Réka elvette tőle Lacit. Réka mindig mindent elvett tőle, mióta az eszét tudja. Ami kellett neki, azt
egyszerűen megszerezte. Ő volt a szebb, a gyorsabb, az ügyesebb. Vera alacsony volt és kerek, Réka magas és
vékony. Az apja kedvence. Meg a nagymamáé. A Vera dolgaival mindig is úgy bánt, mintha az övéi lennének. A
nagymama azt mondta Verának, nem szabad irigynek lenni, féltékenynek, önzőnek, mert az bűn. Csakhogy a
nagymama mindig Rékának adott igazat, ha ők ketten veszekedtek.
- Olyan, mint az apja – mondogatta büszkén a nagymama. - A kicsi meg olyan, mint az anyja, lassú és lomha. Elég
lett volna, ha csak Réka születik meg, akkor nem veszekednének annyit.
Az apja nem tiltakozott. Azt mondta, igaza van az anyjának, Réka valóban az ő családjára ütött, ez tény. Vera a
konyhaablak alatt guggolt a kertben, málnát evett. Büdösbogár járhatott rajta. Most is a szájában van az a fanyar
íz. És hogy valósággal megsemmisült akkor. Igaza van a nagyinak, jobb lett volna, ha meg sem születik.
Aznap este ugyanígy érezte magát, mikor Réka jó későn hazaért.
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Na mi van? – rontott neki Vera.

Ó, semmi. Moziban voltam – legyintett Réka, és szórakozottan átnézett rajta. Próbált ugyanolyan lenni,
mint máskor, de Vera látta, hogy teljesen el van varázsolva.
Lacit meg nem tudta elérni többet. Ki volt kapcsolva a telefonja. Réka viszont a szőke haját hamarosan vörösre
festette, és elkezdett miniszoknyában, meg piros tűsarkúban járni. Valósággal kivirágzott, élvezte, hogy megfordulnak utána az utcán.
Aztán egyik hétvégén hazahozta Lacit, bemutatni a szüleinek. Laci megváltozott, Vera azonnal látta. Valahogy
szerényebb lett, és el volt varázsolva Rékától. Verának zavartan köszönt, aztán kikerülte. A szülők jól fogadták
őket. Vera látta az apján, hogy bejön neki a Laci dumája, és büszkén legelteti a párocskán a szemét, ahogy a
kanapén nyalják-falják egymást. Vera ezt nem bírta nézni. El kellett mennie otthonról. Az előszobában futottak
össze Rékával.
- Van képed idehozni? Te szemét csaló! – mondta neki, ahogy régen a társasozásnál szokta. - Lenyúltad a
barátomat.
Réka átszellemült arccal válaszolt:
- Vera, te ezt nem érted. Egymásba szerettünk első látásra. Ő életem nagy szerelme, és én is az övé. Veled amúgy
is szakítani akart már.
- Tényleg? – kérdi Vera kicsit szarkasztikusan. – ezt nekem egy szóval sem mondta!
- Nem akart megsérteni. Te meg a jelzésekből nem értetted meg.

Kint egészen besötétedett már. Bent a fülkében fülledt meleg volt, és bejött kintről az őszi mezők trágyaszaga.
Vera éppen a vajas kiflijét majszolta a gyér villanyfényben, mikor megállt valaki a fülkeajtóban:
-

Szia! Bejöhetek?

-

Hát persze! – mondta Vera.

A srác olyan magas volt, hogy valósággal belegörbült, és gyerekképű, szemüveges. Leült Verával szemben, és
elkezdte törölgetni a szemüvegét.
-

Ádám vagyok – mutatkozott be közben.

-

Vera, örülök.

-

Mit olvasol? – kérdi most kíváncsian.

-

Az Anna Kareninát.

-

Hú, az kemény! De ne vedd szívre, ilyesmik csak könyvekben történnek.

Ádám is Heidelbergben tanult. Elkezdett mesélni neki a városról, az egyetemről, a diákbulikról. Vera hallgatja és
nevet. Már régóta nem nevetett.
Éjfélkor érkezik meg a vonat. Ádám segít Verának leszállni a bőröndökkel.
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Tulajdonképpen miért ide jöttél egyetemre? – kérdi közben.

-

El akartam menni otthonról.

-

Világot látni?

-

Felejteni. Elhagyott a szerelmem – bukik ki belőre hirtelen.

-

Elhagyott? Téged? Jó nagy hülye volt! – mondja Ádám és nevet.

-

És holnap elveszi a nővéremet – fejezi be Vera, ha már elkezdte.

-

Tényleg? Jó kis kalamajka! Még jó, hogy leléptél!

Ádám megáll a peronon, szembefordul Verával, kicsit le is hajol, hogy jól lássa az arcát, és egészen belevörösödik,
ahogy mondja:
Figyelj, én holnap sokkal jobb bulit szervezek neked. Megnézzük a várat, jó? Aztán elviszlek a kedvenc
kocsmámba, azt Heidelbergben mindenkinek ismernie kell. Persze, csak ha van kedved.
Ez a srác nem tud csajozni, döbben le Vera, és egészen megkönnyebbül. Hogy lehet valaki ilyen zavarbaejtően
spontán és természetes?
Elindulnak a kijárat felé. Kint metsző hideg van. Tiszta az ég, csillaggal tele.
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LÁPOSI TIBOR
Szereteted
(Nagy Katalinnak)

Pókháló
(Nagy Katalinnak)

Amit írok, amit mondok s gondolok,
képzelem velem, mint bennem félelem
van az iránt, hogy vajh' mit hoz a jövő,
melyben e költemény eltörölhető.

Fent a sarokban egy pókhálót látok,
úgy látszik, albérlőm lett, ki nem fizet,
otthonomban otthonra lelt az átok,
s folyton magára vonja szemeimet.

Szavad bölcső, s kiömlő esőfelhő
lepi az eget, felém jelet lenget,
amit nem értek, mégis megcsókolok,
utánad, Kata, utánad loholok.

Hogy talált rám? Honnan jött poémámhoz?
A partvis könnyedén elintézné mindezt,
de mily érzés lehet, magamban szánom,
hazatérni, ha otthonod már nincs meg?

Számos megfogalmazatlan érzelem
él szívemben, miket hűs, finom szellő
hangod által szótlanul számra kerget.

A pókot várom. Vacsorája szintúgy,
látom, méretes legyet ejtett foglyul,
vergődő teste a halálhoz simul.

Hát ez volnék én, s beléd kapaszkodok,
így létezem, s feléd nyújtom két kezem,
mert melenget tiédben a szeretet.

A természet rendje, s rendben is lenne,
ha a szívem nem ily hevesen verve
pusztulna meg nem élt szeretetedbe…
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Tea veled
(Nagy Katalinnak)

Megidéztél
(Nagy Katalinnak)

Parancsoljon a teája, kisasszony,
mondja a pincér, majd úgy fordul sarkon,
mint ki fontos szertartást zavart meg,
olyan szép, olyan zavarba ejtő vagy.
Az enyémmel már épp csak bekullog,
s én alázatosan szemet hunyok,
elismeréssel adózom a tiszteletért,
amivel irántad viseltet épp.
Végül egyedül maradunk a gőzölgő teákkal,
mely mindkettőnkben némileg árnyal
olyan érzelmeket, miket szeretnénk,
ha a másik lelkére helyezhetnénk.

A démonod vagyok, kísértő bűnöd,
nyugtot nem hagy a vágy, mivel felfognád,
e rengeteg szeretetet mint szülöd
a szívemben, s mért verselek tehozzád.
Érted jöttem világra, megszült dühöd,
látnod kell, miként legyen, hogy megbocsásd
a világ minden bánatát, hjajj, tűrnöd
tovább nem kell, ha egyszer eljössz hozzám.
A démonod vagyok, lelked mély titka,
hogy te vagy val' a legfényesebb csillag,
ki a legtöbbet érdemli… legtöbbet…
S mégis senki vagyok, ki karjaidba
vágyón szívednek rejtett zárját nyitja,
mert a legtöbbet érdemled… legtöbbet.
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Játék volt
(Nagy Katalinnak)
Játék volt,
az is, ahogy elkezdődött,
meg az is, ahogy véget ér majd egyszer.
Árnyékod
beborult ég alatt fürdőzött
a rét kellős közepére kenve.
A költő
Heurékát kiáltott,
csak Katának hangzott.
A bölcső
benned látott napvilágot,
és a költő alkot.
A fák alatt heverészek,
már ha az lehet élet,
ahogy utánad sóhajtozom,
nagy lábon ingyenélő,
akárhogy is meglévő
alliterációk vitorláját fújva,
feldúlva egyező magánhangzókat
eltérő mássalhangzókkal szólva.
Szóval a fák alatt álmodozom,
a napok meg csak telnek,
haladok, de a tervem
holnapra tán halva látott gondom.
Mert vannak terveim a szívedbe férkőzni,
csak hát nehéz veled is megmérkőzni,
meg a szavakkal is hadakozni,
amik sehogy se akarják hanyagolni
szebbnél szebb formájukat szépségedről,
szinte pukedliznek lelked előtt,
szüntelen ismételgetve a neved
megölelnélek, ha lehet.
Játék volt,
az is, ahogy véget ért,
meg az is, ahogy elkezdődik még egyszer.
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OLÍVIA KELLER

A lány arcán húzódó forradás megfeszült, ahogy beszélni kezdett, ő pedig zsibbadtan figyelte. Ismerte az összes
itt tartózkodó történetét, és a sajátját is elmesélte már, mégis vissza-visszazuhant az emlékbe, újra belecsöppent
abba az eseménybe, ami három évvel korábban oda juttatta, ahol most van.
– Ma megosztod velünk a célodat? – szakította félbe gondolatait egy melegen csengő női hang.
– Nem akarok beszélni.
– Rendben – fordult el a nő, és ránézett a mellette ülőre. – Akkor te, András?
Ő meghallgatta Andrást, aki szeretett volna megtanulni újra autót vezetni és beiratkozni egy egyetemre, de a
következő felszólaló, Tímea is hasonló ambíciókról mesélt, gyerekneveléssel és egy férjjel fűszerezve. Őt már rég
nem foglalkoztatták ezek a dolgok. Reggel felkelt, megmosakodott, megette a reggelijét, és elvillamosozott a gyűlésre az anyja kedvéért, majd onnan a munkahelyére ment. Weboldalakat szerkesztett a testvére cégénél. Semmi
más nem érdekelte, csak a billentyű és az egér kattogása, majd az alvás. Álmaiban pedig nem volt szüksége gyűlésekre, nem látott sajnálkozó pillantásokat, és ha szerencséje volt, nem tért vissza álmaiban a pokolba.
Figyelte az óra lassan mozgó vékony, fekete mutatóját, és alig várta, hogy kilencet üssön, és végre elhagyhassa
az osztályteremre emlékeztető, állott levegőjű helyiséget. Már csak tíz perc volt vissza, amikor halkan megnyikordult a viseltes, forgácslapból készült tantermi ajtó, amiről itt-ott már lepattogott az olcsó festék. Mindenki,
köztük ő is reflexszerűen abba az irányba fordította a fejét, és némán várakozott. Átfutott a gondolat az agyán,
hogy valaki megint eltévesztette a termet, és a szomszédba érkezett virágkötő tanfolyamra. Azonban egy fiú dugta
be göndör fürtökkel borított kobakját, és hatalmas vigyorral az arcán megszólalt:
– Elnézést, a... – kezdett bele a mondandójába, de azonnal elakadt a szava, és a kezében szorongatott papírfecnire nézett, majd felolvasta, amit odaírtak neki korábban. –...Takács Viktor vagyok, és az Én is képes vagyok rá
nevű csoportot keresem.
– Fáradj be, Viktor – szólalt meg az a nő, aki korábban ő hozzá is beszélt. Mariannak hívták, és ő vezette az
üléseket.
Viktor belépett, és szégyenlősen becsukta maga mögött az ajtót.
– Azt hiszem, elkéstem.
– Semmi gond, foglalj helyet – mutatott egy székre Mariann.
Viktor leült.
– Most éppen Anitát hallgatjuk arról, hogyan tervez visszatérni a munkába a motorbalesete után. A céloknál
tartunk, de ha lesz időnk, meghallgatunk egy bemutatkozást tőled is még ma, Viktor.
Viktor bólintott, az arcáról azt lehetett leolvasni, hogy nagyon bízik benne, hogy nem jut idő őt is meghallgatni.
Neki máris rokonszenves lett.
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Ő nem értette, hogyan tudott onnantól kezdve, hogy Viktor belépett, úgy felgyorsulni az idő. Egy szempillantás
alatt véget ért az óra, mielőtt azonban elhagyhatta volna a termet, Mariann utánaszólt.
– Várj egy percet!
Ő a szemével követte a kiáramló kisebb tömeget, enyhe féltékenységet érzett, hogy nem tarthat velük. Sose
jelentett jót, ha Mariann valakit marasztal a gyűlés után.
– Megint nem beszéltél hetek óta. Múltkor olyan jól megnyíltál. Történt azóta valami? Gond volt egy vizsgálaton?
Ő a fájdalmas kórházi napokra gondolt, és a gondterheltséget, szomorúságot mímelő orvosokra, ahogy odalépnek hozzá, és elkezdik mondani: sajnálják de...
– Nincs semmi, Mari. Fáradt vagyok. Tudod, hogy a téli hónapok mindig plusz megpróbáltatást jelentek számomra – mutatott végig a saját testén.
Mariann nem vágott olyan képet, mint az orvosok, és ő tudta, hogy azért, mert neki van tapasztalata abban, ami
velük történt. Ahogy mondta, itt mind ugyanazon a buszon ültek, amikor a szakadékba zuhant.
– Nézd, tisztában vagyok vele, hogy csak anyád kedvéért jársz el a gyűlésekre, de ne hidd azt, hogy attól még
nem segít, vagy nincs a javadra.
– Nem hiszem ezt, sokkal jobban vagyok, tényleg. De most megyek, mert ha elkésem, a bátyám megöl. – Azzal
otthagyta a nőt, bármennyire is szégyellte magát miatta.
A következő alkalom előtt ingerülten ébredt. Hátára tapadt a pólója a verejtéktől, és a szemei bedagadtak a
nyugtalan éjszakától. Olyan régen már, mégis rendszeresen álmodott a balesettel, és ez megnehezítette a pihentető
éjszakai alvást. Nem beszélve a fájdalmakról, amik azóta is kínozták a testét. Gyűlölt tükörbe nézni, hiszen régen
nem hasonlított arra, aki azelőtt volt. Vállai régen megrogytak, és a lapos hasát felváltotta egy kisebb pocak, amit
az anyja szerint csak ő látott. De az összes testi változás és sérülés semmi volt ahhoz képest, amit a lelkében érzett.
Ami akkor tépte, szaggatta a szívét, amikor látta a mosolyát, a hullámzó, szőkés haját annak, akit elveszített.
Az épület előtt várakozva ökölbe szorított kézzel bámulta az ablakokat, amik visszaverték a téli napsütést, és
ez bántotta a szemét. Nagyokat pislogott, majd úgy döntött, vállalja az anyja haragját, és kihagyja az aznapi gyűlést. Már éppen hátat akart fordítani, amikor mellé lépett Viktor. Emlékezett a nevére a fiúnak. Közelebbről, jobban megnézve vette észre, hogy nagyjából egyidősek lehetnek. Magas volt, és széles vállú, mégis nyurga.
– Le akarsz lépni, igaz? – kérdezte váratlanul a férfi.
– Ja, nem. Csak gyűjtöm az erőt.
– Pedig én szívesen lelépnék, de a barátnőm ott figyel abból a szürke szedánból.
Hátrafordult, és látta, hogy egy barna hajú nő nyújtogatja a nyakát a volánnál, hogy jobban lássa őket
– Ez szívás.
– Téged ki kényszerít?
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– Miért gondolod, hogy bárki kényszerít?
– Hát, már meg ne sértődj, de így, ahogy elnézlek, kb. harmincas lehetsz, mint én. Az élet kibaszott veled, mint
velem, és kurvára nem akarsz erről hozzád hasonló pórul jártakkal dumálni, ahogy észrevettem az első alkalommal. Szóval valakinek szívességet teszel. Én a csajomnak – rántotta meg a vállát Viktor.
– Az anyám, ő kényszerít.
– Gyere, menjünk be, mert a nőm elkésik a munkából.
Egész foglalkozás alatt Viktort figyelte. Látta, hogy jóképű, és ahogy első ránézésre meg lehetett állapítani,
vele egyáltalán nem bánt el úgy a sors. Legalábbis ezt gondolta. Mariann nem felejtette el, hogy Viktor tartozik
egy bemutatkozással, így mindenki megtudta, hogy autóbaleset okozta a sérüléseit. A barátnője éveken keresztül
mondta neki, hogy életveszélyesen vezet, mégis őt ütötték el egy olyan napon, amikor végre biciklire ült. A szokásos csoda, hogy élek történet után elmesélte, hogy grafikusként dolgozott, de ennek vége, lévén, hogy a rajzoló
karját vállból elvesztette.
Figyelte ahogy beszél. Nem volt teátrális, sem szánalmas, nem próbált együttérzést kelteni, egyszerűen csak
elmesélte, ami történt vele. Még kissé viccesnek is találta az előadásmódját. Három nappal azután is Viktor járt a
fejében, és amikor legközelebb kellett mennie a gyűlésre, nem okozott neki problémát a felkelés.
Megállt az ajtóban, és ott várakozott. Látta, ahogy begördül a szedán, és kiszáll belőle Viktor. Csókot nyomott
a nő arcára, és még akkor is puszikat dobált a levegőben az autó után, amikor az már elindult. Neki ettől ismét
ismerős fájdalom hasított a mellkasába. Újra látta a világos hajat szétterülve egy homlokon, a pókhálósra törött
ablaküvegnek támasztott, vérző fejet.
– Ma is erőt gyűjtesz?
– Én mindig.
– Tudod mit? Húzzunk innen.
– Tessék?
– Komolyan, menjünk. Van ott egy fasza kávézó – emelte fel a mutatóujját Viktor.
– Oda nem tudok bemenni.
– Értem. Akkor csak sétáljunk el innen. Nyomaszt ez a hely.
Nem értette, miért nem akadékoskodott. Olyan könnyedséggel követte a férfit, mintha egy láthatatlan, de erős
kötéllel lenne hozzákötve.
– Mi történt veled? – kérdezte Viktor, de hátra sem nézett.
– Mit gondolsz?
Viktor hátrafordult. Felvonta a szemöldökét, majd elnevette magát.
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– Bocs, ez olyan volt, mintha Mariann kérdezte volna. Látom, baleset. Autó? Nem, motor. Tuti, hogy motor,
olyannak tűnsz, aki motorozik.
– Autó... – nyögte.
– Aha. Ugye nem volt veled senki?
Ő nem válaszolt.
– Huhh, bassza meg, bocsi. Tényleg nem akartam így belekérdezni. Hozok sört, maradj itt.
Ő sosem ivott napközben, tulajdonképpen egy ideje már esténként sem ivott, mégsem maradt ideje ellenkezni,
mert Viktor olyan gyorsan eltűnt a kocsmában, mint a villám a nyári zivataros égen.
Viktor röviddel azután megérkezett, és négy sör volt nála, fejenként kettő. Ez kettővel több mint amennyit ő
meginni tervezett azon a délelőttön. Viktor a kezébe nyomta a dobozokat, és letelepedett mellé. A rohanó folyót
bámulták, amin egy kacsacsalád sodródott lefelé az árral, de egyikük sem szólalt meg. Amikor elfogytak az italok,
Viktor elvette tőle az üres dobozokat, és a kukába hajította.
– Szerintem ideje visszamennünk. Ha nem talál ott engem Rita, amikor jön értem, kapok a pofámra – mondta
Viktor.
Ő csalódottságot érzett. Nem tudta hova tenni az érzést, ezért igyekezett elhessegetni azt. Viktornak mintha lett
volna egy képessége, ami felgyorsítja a baleset óta annyira cammogó időt.
Onnantól kezdve rendszeresen otthagyták a gyűléseket. Már egy hónapja töltötték együtt azt az egy órát a
folyóparton, amikor egyik reggel úgy ébredt, mint aki kipihente magát. Ilyet évek óta nem érzett. Az ébresztőnek
még legalább tíz perce volt megszólalni, így ő elnyúlt az ágyon, és élvezte a reluxa résein át beszűrődő napfényt,
ami pont az arcát simogatta. Viktorra gondolt, és hirtelen eszébe jutott a baleset előtti pillanat.
A szakadó eső nem engedett sokat a szemnek, az ablaktörlő hiába mozgott sebesen, nem győzte a szélvédőre
zuhanó vízmennyiséget. Az autóban csak az esőcseppek kopogását lehetett hallani, amik ezer apró tűként szúródtak bele az utastérben felgyülemlett feszültségbe.
– Nem tudom, mit mondjak – szólalt meg végül ő, megtörve a csendet.
– Mondd azt, hogy rosszul láttam! Mondd, hogy nem jelentett semmit! – törölgette a könnyeit a másik, miközben egyik kezével a kormányt markolta.
Ő nem szólalt meg.
– Mondj már valamit, az istenért! – üvöltött most már.
– Sajnálom.
– Ez nem elég. Magyarázatot akarok! Te megcsaltál! – zokogott a másik.
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Ő nézte a szélvédőre hulló vizet. Össze akarta szedni magát, el akarta magyarázni, hogy szerelmes, és nem
akart megbántani senkit, csak egyszerűen megtörtént. Aztán mikor végre kinyitotta volna a száját, minden elsötétült. A mentők érkezéséig hol magához tért, hol nem, de álmaiban, éjszakánként mindent tisztán látott.
– Néha érzem, hogy viszket a nem létező kézfejem, azt utálom a legjobban – mondta Viktor egy órával később
a folyóparton.
– Elhiszem. Én is érzem néha – felelte ő. Viktornak már mindent elmesélt. Voltak alkalmak, amikor csak
csöndben ültek egymás mellett, de volt olyan is, hogy megállás nélkül beszéltek. Ez most úgy tűnt, olyan alkalom
lesz. – Neked mi a célod?
Viktor ránézett, majd újra a víz irányába fordította a tekintetét.
– Mariann, te vagy az? – vicceskedett a fiú, de hamar elkomorult. – Nem tudom. Hogy úgy keljek fel reggel,
hogy nem gyűlölöm magam és őt. Na és neked?
– Nézz rám, milyen célom lehetne?
– Szerintem bármi.
– Már jegyben jártunk, amikor meghalt.
Viktor a szemébe nézett. Tudta, hogy valaki – számára – fontos embert veszített el, de azt eddig nem mesélte
el, hogy pontosan kit.
– Megcsaltam előtte, és ez miatt vitatkoztunk. Ő vezetett, túlságosan feldúlt volt, az eső is szakadt.
– Azt akarod mondani, hogy te ez miatt biztos jobban gyűlölöd magad mint én saját magam?
– Valami olyasmi, Viktor.
– Én nem gyűlöllek – motyogta Viktor.
– Én sem téged. De ki az az ő?
– Tessék?
– Azt mondtad, hogy a célod úgy kelni reggel, hogy nem gyűlölöd sem magad, sem őt.
– Azt, aki elcsapott. Átlagos fickó volt, semmi priusz, makulátlan előélet, család és karrier. Egyszerűen csak
nem vett engem észre abban a kereszteződésben. Ezeket persze nem nagyon tudtam róla, nem is érdekelt, de egy
napon, csak úgy lődörögtem az utcán, amikor megláttam ezt a férfit a feleségével. Nem bírtam róluk levenni a
szemem. Alig egy évet volt börtönben. Az a kurva stop tábla. Azt mondták, én is figyelmetlen voltam, mindegy.
Szóval nézem őket, és olyan boldogok, nevetnek. Alig pár méterrel előttem sétáltak el, de nem vettek észre, így
követni kezdtem őket. Mentem velük hazáig, fogalmuk sem volt róla, hogy ott vagyok. Aztán rászoktam, hogy
odamegyek, és csak nézem őket. Ők elvettek tőlem mindent. A karrierem, a karom, alig volt pénzem és depressziós
voltam. Ezért vett rá Rita, hogy járjak ide.
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Csendben merengtek. Ő szeretett volna mondani valamit, ami vigasztalja Viktort, de akkor Viktor a combjára
hajtotta a fejét, és így inkább nem szólalt meg.
– Szerintem, elmehetnénk egyszer biciklizni. Régen imádtam tekerni, de egy kézzel nehéz.
Ő csak mosolygott ezen a lehetetlen ötleten, mégis vidámsággal töltötte el a nap hátralevő részére.
Maga sem értette, miért csinálja. Már kicsöngött a telefon, és nem volt idő visszakozni. Viktor szinte azonnal
felvette. Aggódott, hogy mit fog szólni az ötletéhez, de tetszett neki, és igent mondott. Még sosem főzött vacsorát,
csak a legegyszerűbb fogásokat tudta maga elkészíteni, de valamiért ki akart tenni magáért. Hosszú ideje Viktor
volt az egyetlen, akivel sikerült őszinte barátságot kialakítania, és aki nem szánakozva nézett rá. Tudta, hogy mit
kell mondani, és azt is, hogy mit nem. Nem akart állandóan segíteni, nem leste a mozdulatait, amibe egy idő után
mindenki belefárad, és csak kellemetlenné válik. Ő hálás volt a sorsnak, hogy képes volt magát egyedül ellátni, és
nem kellett senkit felfogadni maga mellé segítségnek. Az anyja így is sokszor átment hozzá, de tudta, hogy ezt
leginkább a saját maga megnyugtatására teszi. Egy asszonynak sem jó szenvedni látni a gyermekét.
Az utolsó tányért is az asztalra tette, amikor csöngettek. Ajtót nyitott, és beengedte Viktort, aki egy üveg száraz
fehér bort tartott a kezében. Ő örült, hogy Viktor megjegyezte, mit szeret.
Rögtön evéssel kezdtek, és nem is sokat csevegtek közben, de a vacsora után, a nappaliban a bor megindította
a társalgást.
– Köszi, hogy főztél, tök jó lett – mondta Viktor.
– Egészségedre. Még sosem főztem senkinek.
– Akkor én kivételes vagyok.
– Az vagy – vágta rá, de azonnal megbánta. – Nincs sok barátom. Utálom, hogy mindenki sajnál. Azt elviselem,
hogy nem könnyű közlekedni, nem tudok buszozni vagy hogy a fürdőszobám olyan, mint egy kórterem mosdója,
de amikor sajnálnak, azt utálom. Szegény pára, akinek meghalt balesetben a párja, ő pedig megnyomorodott.
– Ugyan!. Nem vagy nyomorék, te is tudod.
– Mindegy.
– Egyébként igen, hasonlóan érzek én is – nyugtatta Viktor.
– Szóval biciklizni akarsz.
– Persze, olyan tandemmel, és akkor nem számít a karom hiánya – vigyorgott Viktor.
Egy ideig megint csöndben ültek egymás mellett, és a tévében játszódó akciófilmet figyelték. Óvatosan sandított Viktorra, remélte, hogy nem veszi észre. Göndör tincsei ernyedten hevertek a fején, hagyta őket megnőni,
amitől olyan bolondosan festett, hogy az embernek mindig jó kedve lett, ha ránézett. Nem tudta, hogy a sok bor,
vagy valami más teszi, de nem gondolkodott. Maga felé fordította Viktor arcát, és megcsókolta. Könnyed volt és
puha. Valamint gyors. Viktor nem azonnal, de elhúzódott.
– Ne!
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– Ne haragudj, nem szabadott volna – emelte fel védekezőn a kezeit.
– Nézd, sajnálom, ha megtévesztő jeleket adtam, de én nem, vagyis nekem tudod, van barátnőm.
– Én értettem félre. Bocsáss meg. Annyira vágytam a...tudod mit? Nem számít. Ne haragudj.
– Nem haragszom – mondta Viktor. – De jobb, ha megyek.
Ő még percekig bámulta az ajtót. Azon gondolkodott, hogy miért tette. Biztos volt benne, hogy Viktor csak
egy ábránd a számára, ő hozta létre a fejében azt a férfit, aki valójában nem volt. Most úgy érezte, hogy a barátságuk csakis azon alapult, hogy mindketten balesetet szenvedtek, amiben súlyosan megsérültek, és ezért megértik
egymást. Úgy, ahogy csak azok érthetik, akik hasonló dolgokon mennek keresztül. De ha ez nem lenne, szóba sem
állnának egymással. Azt, hogy ő magányos, tudta magáról, de az még sosem fordult elő vele, hogy ez miatt valakinek tönkretegye a kapcsolatát.
Amikor lefeküdt aludni, Viktorra gondolt. Gyűlölte magát, most még jobban mint bármikor, mégis, amikor
elképzelte a férfi arcát, olyan melegség öntötte el a szívét, amit még sosem érzett.
Mióta megtörtént, ami történt, egy másik világban létezett. A beteljesületlen szerelem érzése darabokra szedte
a lelkét, megnehezítette a napjait a munkában és otthon is. Annyira vágyott rá, hogy még egyszer láthassa Viktort,
hogy úgy döntött, újra elkezd járni a gyűlésekre. Kissé tartott tőle, hogy mit szól majd Mariann, de ő csak finoman
elmosolyodott, amikor viszont látta őt. Bár továbbra sem kívánt beszélni, örült, hogy ott van, és minden alkalommal csak az ajtót leste, hogy belép-e rajta Viktor, de soha többet nem jelent meg.
Aznap erősen fújt a szél, amikor elhagyta az épületet, és elindult a munkahelye irányába. A tavasz már ott volt
a levegőben, de a szél hidege csípte az arcát, ezért amennyire tudta, a sáljába temette. Próbált a lehető leggyorsabban haladni, amikor meghallotta az ismerős hangot a háta mögött.
– Szakítottunk Ritával.
Ő megfordult, Viktor mosolygott.
– Megiszunk egy sört? – felelt kérdéssel a kérdésre.
– Nem kell dolgozni menned?
– De, kéne. Nem muszáj most. Legközelebb bemehetnénk abba a kocsmába.
– Azt mondtad, oda nem tudsz bemenni.
– Dehogynem, megoldom.
– Hát jó – vigyorgott Viktor.
Következő alkalommal alig várta, hogy odaérjen a gyűlésre. Tudta, hogy Mariann meg fogja kérdezi a célját,
és ő most az egyszer alig várta, hogy beszélhessen róla. Már vagy tizenöt perc eltelt, amikor végre rá került a sor.
– Szóval tudod már, hogy mi a célod?
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– Igen. Fel fogok állni ebből a rohadt kerekes székből.
– Ez igen! Miért jutottál erre az elhatározásra?
– Egy barátom azt mondta, hogy milyen szerencsés vagyok a helyzethez képest. Elvesztettem az egyik lábam,
és a szerelmem, akit megbántottam, de nem vagyok lebénulva. Szerinte csak az időmet vesztegetem, és magamat
büntetem az ő halála miatt, amiért nem tanulok meg műlábbal járni. Meg aztán megígértem neki, hogy elmegyünk
biciklizni.

VAS GYÖRGY
Tündérfény
Az éj oly sokszor már ellepett engem
De te még is mindig ott voltál nekem
Az én egyetlen Tündérfényem
Sosem mondtam mit jelentesz nekem
De te már úgy is tudtad, nemde szerelmem?
Tudtad, s mégsem hagytál ott engem
Parányi fény vagy ebben a hatalmas sötétben
Még is te vagy az egyetlen reményem
Az én reményadó Tündérfényem
Bármennyire is el voltam veszve bennem
Te mindig kihúztál bármélyre is húztam le engem
Én pedig meg se köszöntem, pedig te vagy az életem
Te vagy az oka hogy nem nyugodt az éjjelem
Mert megálmodom a világot, hogy azt veled leéljem
Az én ábrándos Tündérfényem, az egyetlenem
Bárhogy csitítom egyre hevesebben dobogó szívem
Érzem már nem tudom sokáig tartóztatni bennem
Hisz úgy érzem nem élek, ha nem vagy itt velem
Ezért van hozzád egy utolsó kérdésem
Láthatlak-e még álmaimban téged?
Az én egyetlen Tündérfényem.
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Három szirmú rózsa
Annyi rózsa, annyi szerelmes illatú álom
Annyi esély, s én még is mind elherdálom
De nem bánom, mert csak azt az egyet várom
A három szirmú rózsa, én mindig csak őt látom
Őt látom, őt érzem, nappal is vele álmodom
Nélküle talán még saját magam se találom
Drága rózsám, egy szirom, nem kell senki más
két sziromért álmaim is, háromért a vallomás
Három szirom, három pillantás
egy örök álomba mert szerelmes látomás
A magányos költők is szerelmesek valamibe
Néha jó kinyitni a párás ablakot
Ezeken a magányos tavaszi éjszakákon
Könyököm támasztva bámulok ki a párkányon
És merengek ezen a csodálatos világon
Merengek a megpihenő tücskön
Kit a tó fű takaróba öntözött
És nézem ahogyan a tó tükrében
Egy másik, talán szebb világ pihen
Merengek a csillogó lámpafényeken
Mik melegen ragyognak a hideg estében
Mintha az egész világ itt lenne
Itt lenne előttem, csak nekem
Néha hiányolom a régi estéket
Mikor még gyerekcipőben járt az élet nekem
S az este nyugalommal és álmokkal töltött meg
De most már nem érzek mást, csak a csendet
A csendet melyet én annyira megvetek!
Melyet csak a néha elmenő autók zöreje
És a szél csendes suttogása szakít meg
Hogy aztán folytatódjon a világ semmittevése
Mit meg nem tennék, hogy újra hallhassam a világ zaját!
S hogy újra csak egyetlen egy szó keljen nekem
Hogy szívem versek soraival öntse el elmémet
Ezzel törölve minden bánatot és fájdalmat belőle
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Miért kell ilyen gyorsan eltelnie az életnek?
Mintha az egész csak egy álombeli tájkép lenne
Amit te csak egy üvegen keresztül nézhetsz
Ahogyan lassan minden elszenderül csak te nem
Mit nem adnék, ó mit is nem adnék érte
hogy újra a költők szerelmes lázában égjek!
Égjek még nem marad más csak parázs és füst belőlem
És egy szerelemtől tüzes világot hagynék mögöttem
De ehelyett itt vagyok, magányosan, csendben
És merengek az előttem elfolyó életen
Írom a céltalan sorokat egymás után
Vajon mi lesz velem ezután?
Hiszen ez nekem a legnagyobb félelmem
Hogy egyszer felébredek, és más ember leszek
Hogy nem tudok versek tengerét írni már
Hogy végleg kialszik a bennem égő láng
Valahol lehet ezért nem alszok éjjel
És helyette . . .
Gondolataim folyamát valami elapasztotta
S arcomra csókot adott a hajnal ragyogva
Egyszerre madárcsicsergés és tücsökzene
Megtörve az éj rabságát eme szép zene
Kiszabadítva a kalitkából engem vele
Hisz még a magányos költők is szerelmesek valamibe
Mit tegyek
Az élet néha olyan kegyetlen
Azt adja amit nem kellene
S elveszi ami a tiéd lenne
Bárcsak mindent visszavenne
Visszavenné a fájdalmat
A magányos éjszakákat
A reménytelen szerelmet
Mit irántad éltetek
Üres ábrándok és álmok,
Gyönyörű rémálmok
Mindig az arcodra gondolok
Néha már aludni sem bírok
Mit tehet az ember?
Ha az élet kegyetlen vele
Hisz olyanba habarodtam bele
Aki szeretni sem mer
Inkább örökre ellökne engem
Mint hogy szerelmével átöleljen
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Még talán jó is lenne nekem
Csak újra mellettem legyen
Had csókoljam, öleljem!
Ráhelyezzem minden szerelmem
Öljek, ha magamat, nem bánom
Csak érte legyen a vérontásom
Ha lefekszek rád gondolok
Ha felkelek rólad ábrándozok
A verseim is csak neked írom
Bárcsak látnád mi a célom
Hát mondd meg, mit tegyek?
Ha egyszer ennyire szeretlek.

Félek ha nem vagy velem
Félek a fájdalomtól
Félek a jövőtől
Félek a múlttól
Az összes hibámtól
Félek attól hogy nem szeretsz engem
Félek attól hogy nem szeretlek téged
Félek attól hogy talán nem jön össze
Hogy talán nem illünk össze
Félek ha nem látom mosolyod
Félek ha nem hallom hangod
Félek ha magányos vagyok
Ha nem veled vagyok
Vedd szerető öledbe zűrös fejem
Ringasson szívverésed édes álomba engem
Simogasd arcom, égjen kezed nyoma bennem
Had érezzem, végre nem kell félnem
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JEKŐ JANKA

DNS-töredék

Kezdetben nem volt más, csak egy
biológiai kötelék; kapcsolódó
sejtek és egy DNS-töredék.

Már biztosan vártad, hogy több legyek
egy szürke ultrahang fotónál; kezeid
közt váljak bábból pillangóvá.

Az első levegővételem
csodás, de ijesztő lehetett; köldökzsinór
elvágva, tessék itt a gyerek!

Kiabálhat vagy nevethet,
mától a te felelősséged; őrizned kell
álmát és várnod, amíg felébred.

Az évek múlásával a
lepke bontogatni kezdte szárnyát; Anyából
időnként kemény harcossá váltál.
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De a csaták során sosem
álltál az ellenséges oldalon; szavaid
tettek azzá, aki ma Én vagyok.

Veled biztonságban érzem
magam, tovaszáll a bánatom; mosolyoddal
enyhülni kezd minden kínzó fájdalom.

Tudom, rád a legnehezebb
helyzetekben is számíthatok; biztató
soraid szinte megszámlálhatatlanok.

Gondolataimban külön
polc kell a közös emlékeknek; féltve óvom
őket, hogy semmit ne feledjek.

Hálával és köszönettel
tartozom örökre neked; életed végéig
kísérlek a szóval: Szeretlek.
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Feloldódni benned

Szia, képzeld, még mindig emlékszem rád
Vendégként köszönt hosszútávú memóriám.
Keserédesen mosolyogva
Hagyom, hadd játsszon vonásaiddal fantáziám.
Álomlopóként látogattál meg esténként
Tiszta szemeim elé csillámport hintettél.
Varázslóként elhitetted
Hogy a valóságban is kaphatok egy érintést.
Basszus, képtelen vagyok elengedni téged
Hurrikánként söpör el mindent az emléked.
Nem megy a telepátia
Miért nem gondolsz rám a nap minden percében?
Vártalak, de a sóvárgás méreggé változik
A reményben csalódott lány már nem álmodik.
Szempillád elfújta a szél
Elsöpörve szívem utolsó aranyszálát is.
Ne aggódj, lassan felszárad a vércsepp
Minden könnyel együtt mit elhullattam érted.
Lassan feloldódok benned
Míg csendben messzire sodor nevetésed.
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Kerti jelenet
nem tudtam, hogy melletted létezem
melletted de nélküled, nem ismertem

Igazából gondoltam, hogy ilyen leszel
A megérzéseim ritkán csalnak
Tekintetünk évek után találkozott
De a szempillák alatt titkon ott maradtam.
Figyeltelek távolról, mit tehettem volna?
Hajad erdejében könnyen eltévedtem.
Vártam, hogy arcod újra felbukkanjon
S mosolyod eltehessem emlékezetembe.
Ígérem, sokáig nem foglak elfelejteni
Hazudok, egyszerűen képtelenség lenne.
Vajon miért kellett ma látnom téged?
Valószínűleg nem sejted, mivé tettél engem.
Küzdeni fogok érted, mert bevallom
Akaratlanul, de titkon megmegbűvöltél.
Legszívesebben most is a virágokat
És a felbukkanó léptedet figyelném.
Elviszlek messzire, arcod éles vonala
Lassan eltűnik majd a napok számával.
Kezedet nem foghatom meg, csak nézem,
Ahogy bekerülsz egy aprócska ládikába.

OLÁH KARMEN

Lépcsőház
Ahogyan ebben a vakolattal omladozó épület közepén álltam, minden emléked eszembe jutott, tisztábban és élesebben, minden vér és festék folt amivel a falakat címeztük megette a penész, vagy az idő martaléka lett és a
modern művészeté, és milyen jó volt az az éretlen sárga barackot egy szeles délelőtt válladról felenni, kényelmetlen volt.
De csókod megédesítette az utóízt.
És minden lenyelt hópehely a szádban köszönt vissza és lehelted belém.
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Mindenre emlékszem még erre a tetemre is ami pontosan itt volt és érzem a vér szagát a bomladozó rókát.
Pontosan ez a tükör az amiben felmértük a paramétereket, amiben rúzs foltom ezerszer csókolt vissza a tükörképen
keresztül, és ezerszer ríkatott meg ajtó küszöb előtt, ez itt még a te eldobott leveled, amiben megfogalmaztad
milyen is ha hattyú szárnyakkal ébredsz és elvágják a torkod.
Marasztaltál. Néha és ez hiányzik.
Leléptem egy két lépcsőfokot talán
Te pedig Leléptél széliránnyal szemben.
És soha vissza nem tértél.
Még ma is a lépcsőket nézem, vacak és korhadt
Bár végig szaladtam volna akkor nem lennék itt.
Márvány és selyem

Isten színe előtt, eljött az a beígért prófécia, hogy el kell jönnöd, amiről természetesen csak ő tudott, oh pedig ha
tudtam volna – 4 év depresszió, 5 ezer kisírt papír zsebkendő, rengeteg pénz, pénz, pénz, amit elvitt az alkohol.
Mit ad isten eljöttél, pont ahogyan kértem, rengetegszer imádkoztam Mindenhatónkhoz, ha már soha nem segít,
legalább téged hozzon el olyannak , mint amilyet kérelmemben leírtam és nagy reményekkel nyújtottom be.
Természetesen ezen, kivételes alkalom ez mikor nem kellett, hogy fellebbezzek, hanem megelégedtem a várt
eredménnyel. Mert elhozott pontosan úgy ahogyan kértem, saját képmásom kértem, a másik felem, olyat aki megérti féktelen lényem, el is érkezett a kedves. Még az angyalok is táncra perdültek a hírtől, hogy eljő a nagy ő, és
nem kell tovább vigyázniuk nehogy megint úgy gondoljam, itt az ideje feldobni a patkót úgy, hogy ne érjen talajt,
sajnos Lucifer kínok közé került, tudomására jutott, nincs mit leszívjon belőlem, ezért tovább állt mást pusztítani.
Lelkem mennyországának kapuja megnyílt és várlak a béke isteni ölébe. Te márvány vagy én selyem, de ha művészetkéről van szó eggyé válunk és egymásba olvadunk mint a tej a hóba.

Képet festek
Mielőtt megfestelek gondolj egy színre egy élénk és tiszta színre, pont olyanra amilyennek álmaimban látlak,
ezután az ereidet minden este átfestem, hogy véráramlatodban fürödjek a vásznon, könnyeidet általában meghagyom, hogy a vászon felszáradt külsejéről igyam fel könnyeid, szemeidet érintetlenül hagyom kár lenne beleavatkozni a kedvenc tükrömbe.
A háttér teljesen igénytelen és zűrzavaros ez kifejez engem amikor összezavarsz, ilyenkor összekeverem a színeket
és kidobom.
Majd újra
Festek neked egy képet, kéket pont ahogy kérted
Festek neked egy széket
Egy olyan képet alkotok amely az üvegajtón túl is olyan illetlen mint egy gyertya fénye mellett
Amely összemossa testeinket és csak egy színes paca ábrázata látszik.
Ezek vagyunk mi.
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VADÁSZ DIÁNA
Mindennél erősebb
Őrült vagy, mégis szeretlek,
Az átok szétszedni nem tud minket.
Bármi rossz is történjen velünk,
Elfelejtettek mi sosem leszünk.
A mosoly a mi lételemünk,
Csak énekelni kell nekünk.
Őrült vagy, mégis szeretlek,
Az átok szétszedni nem tud minket.
Bármi rossz is történjen velünk,
Elfelejtettek mi sosem leszünk.
Míg a síp meg nem szólal,
Addig csak vicc ez a szólam.
A légzés a mi éltetőerőnk,
Nekem te vagy a megmentőm.
Őrült vagy, mégis szeretlek,
Az átok szétszedni nem tud minket.
Bármi rossz is történjen velünk,
Elfelejtettek mi sosem leszünk.
Te vagy, ki mindig megnevettet,
Biztonságban vagyok melletted.
Te hoztál fényt az életembe,
Téged szeretlek mindörökre.
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LOCKHART ELLA
Mit ér?
Mit ér a háború,
Ha nincs aki megvívja?
Mire jó a verseny,
Ha nincsen semmi célja?
Mire jó a gondolat,
Ha nincs aki azt vélje,
Hogy jó az a szabadság...,
Csak nincs aki átélje?
Mire jók az emberek,
Ha nem tudnak szeretni?
Mire kell a határ,
Ha nem lehet átlépni?
Minek van az ellenszer,
Ha nincs akit gyógyítson?
Minek van a bánat,
Ha nincs ember ki sírjon?
Mire jó egy szép emlék,
Ha az egész már megfakult?
Mire jó az életünk,
Ha nincs hazánk, se otthonunk?
Húz magába csendes éj
A tücsökzene babonáz
Óvatosan lassanként
Bús álomba ráz
Hallgatom az álom szót
Zúgva, búgva hív
Eldúdol egy altatót
Azt súgja, hogy bízz.
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BŐDI LILI

Egyedül

Én vagyok
Egyedül
S ha e kérdés felmerül
Úgy hasít belém
Nem vagyok

Senki
Egyedül
Jól tudom ott legbelül
Kést hajít felém
A karom

Gyenge
Egyedül
Egyszer úgyis elmerül
A tenger közepén
A barom

Kevés
Egyedül
A bús vad ki menekül
Egyszer csapdába lép
S a vadon
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Felfal
Egyedül
És majd fáj cefetül
Tudod nem vagy elég
Majd vakon

Ballagsz
Egyedül
S ha e kérdés felmerül
Hasítson beléd
Nem vagyunk
Senkik
Egyedül

Alaktalan

Csak egy árnyékként élek
Soha nem látom a fényt
Csak egy eszményi lélek
Még várom az ébredést

De soha nem jön el a hajnal
Túl hosszú az éj
Csak ölelj biztos karral
Így szívem hazatér
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Bennem a fény egyre gyúlik
De miért van oly távol?
Szíved enyémbe nyúlik
Legyél most bárhol

Már nem gyötör az álom
Csak halkan susorog
Lassan elönt a mámor
Csak lelkem mocorog

A sötétségre gyógyír
Nincs más, csak a fény
Szólít, s elbódít
De a kétely még él

Nyugodni nem hagy
Ott van mélyen bennem
S bár figyelme lankad
A fényre, nem enged

Te vagy az bennem
S nyüzsögsz minduntalan
Téged szeret lelkem
Egy árnyék, mi alaktalan
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Ugyanolyan

Csepp. Egy csepp. Még egy csepp. Egyre több és több. Lassan legördül, majd a folyóban egybeolvad a többi
cseppel. Sír. De nem zokog. Csak csöndesen. Egyedül. Szomorú, de nem tudja miért. Az arca piros a téli hidegtől
és csak egy kis vékony ruhácska van rajta. Kék. Mint a téli folyó. Halvány, szürke de kéken ragyog.
Nem vacog. Pedig fázik. Nagyon fázik. És sír. Nem zokog. Nem tudja miért. Kapott egy babát. Gyönyörű babát.
Mindenki ilyet szeretne. A nagyok is mutogatták neki. ,,Nézd milyen aranyos!" meg ,,Olyan szép szeme van mint
a tiéd!". Pedig csak egy pötty. Fekete pötty. Ő nem akar ilyen szemeket. Nem szép a baba. Pedig olyan puha a
ruhája. A nagyok azt mondták ,,selyem". Nem tudja mi a selyem. Nem is érdekli.
Amikor a nagyok nem figyeltek kijött a stégre.
Olyan szép a folyó. Kék. Mint a ruhája. Halvány, szürke de kéken ragyog. Szállingózik a hó. Mintha táncolnának
az apró pelyhek. Szereti a havat. Fényes és tiszta. Meg fehér. Szép a fehér. A nagyokról van egy fotó ahol az
egyikükön egy nagy fehér ruha van. Azt mondták ha nagy lesz ő is kap majd egy ilyet. A baba szép lenne fehér
szemmel. De nem az. Fekete. És pötty. Nem szép a baba. A folyó szép. Kék. Mint a ruhája. Halvány, szürke de
kéken ragyog. Szereti ezt a ruhát. A folyót is. Ül a stég szélén.
A nagyok nem szokták neki engedni. Nem mondják miért. De ők mindig ott ülnek. Ő is oda akart ülni. Most
szabad neki. Nem szólnak rá. Nincs aki rászóljon. Nézheti a folyót. Mérges a babára. Nem akar olyan szemeket.
Fehéret akar. Mint a hó. Nem szép a baba. Óvatosan megemeli majd a víz fölé tartja a babát. Pápá!
Csepp. Csipp. Csöpp. Egy ideig lebeg. De a puha selyemruha lassan megszívja magát vízzel és lehúzza. Egyre
halványul majd az apró fekete szemek csillogása is eltűnik. Elnyelte. Már szép. Mint a folyó. Kék. Halvány, szürke
de kéken csillog.
Mégis szomorú. Már nincs babája. A nagyok nem fogják dicsérni a ruhácskáját, hogy milyen puha, és a szemére
se tesznek megjegyzéseket, hogy olyan szép mint az övé. Így magányos. Mégis szép volt a baba.
Csepp. Egy csepp. Még egy csepp. Megint sír. Már zokog. Hadd hallják a nagyok. Lenéz a stégről. Ott a baba.
Biztos, hogy ott van. Csak nem látja. De rá vár. Hogy a szemébe nézzen. Ugyan olyan a szemük. Pötty. Fekete
pötty.
Csepp. Csipp. Csöpp. Tél van. Havazik. Hideg van. A folyó is hideg. De szép. Mint a ruhája. Kék. Halvány,
szürke de kéken ragyog. Olyan hideg, hogy már éget. Forró. Meleg. Langyos. Már kellemes. Ott a baba. Tudja,
már várta. Nincs egyedül. Soha többé nincs egyedül. Ott van vele. Ugyanolyan a szemük. Fekete. Pötty.

FREKOT ERIKA

Csókot! Csókot!

- Kriszti, gyere, megjött anyukád! – szólt az óvó néni.
Kriszti azonnal felpattant a kisasztal mellől és anyja elé futott. Szőke copfjai lobogtak, bár végükön a piros masnikat kissé megviselte az egész napos játék és a délutáni alvás.
- Szia, anya! – kiáltotta.
- Szia, kicsim! Nem kell kiabálni, itt állok melletted.
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De a kislányt fűtötte a mesélési vágy, s már a folyosón belekezdett a napi beszámolóba. A hírfolyam elején az
állt, hogy szörnyűség történt, mert Timi bepisilt az udvaron, és nem szólt senkinek, és pisis lett a nadrágja, és
micsoda butaság ilyet csinálni, amikor már nagycsoportba járunk. Anya azonban megszakította a szóáradatot:
- Gondoltál rá, milyen rossz lehet Timinek, hogy ezt ma mindenki elmeséli róla? Hagyjátok szegényt, hadd felejtse el, biztos szégyelli.
Kriszti keze megállt a levegőben, pedig éppen bele akarta dugni a kardigánja ujjába. Nem, erre valóban nem
gondolt. Egy pillanatra összeráncolta a homlokát a gondolkodástól, de aztán felderült az arca:
- Anya, mesélni akarok valamit! – jelentette ki.
- Jó, de előbb induljunk el hazafelé, majd útközben elmondod.
Már kisétáltak az óvoda kertjéből, átmentek a zebrán is, amikor Kriszti visszatért a témára. Nem felejtette el,
mint általában a „nagyon fontos” dolgokat szokta.
- Anya! Szerelmes vagyok.
Az anyukája megtorpant a meglepetéstől. Vett egy nagy levegőt, hogy kimondja „Hogy mi vagy???”, de aztán
inkább finomabban fogalmazott:
- Igen? És kibe vagy szerelmes?
- Tivadarba. – hangzott a magabiztos válasz.
Kriszti anyukája gondolatban végigfutott az ovis csoport ismerős kisfiúin, maga előtt látta a tüsihajú, kékszemű
Zolikát, Tomit, aki húzza a lányok haját és a szelíd Bélust. Tivadarra nem emlékezett.
- Ki is az a Tivadar? Láttam már? – kérdezte.
- Szerintem nem, mert most jött a Lepke csoportba. Eddig máshová járt oviba, mesélte nekem. Másutt laktak a
mamájával. Van egy kistesója is. – magyarázta lelkesen Kriszti.
Aztán hozzátett még egy fontos információt: - Szereti a tejbegrízt.
Tehát egy új fiúról van szó, eddig rendben. De mit érthet azon, hogy „szerelmes”?
- Honnan tudod, hogy szerelmes vagy belé?
- Hát csak úgy, tudom. Mondta, hogy elvesz feleségül…Még nem most, hanem ha nagyok leszünk. – válaszolta
a kislány.
„Házasságszédelgő hatéves” - gondolta az anya, de ezen azért maga is elmosolyodott.
Közben kiértek a játszótérre. Már erősen tavaszodott, kellemesen langyos volt a levegő délután is. A játszótéren
a szokásos nagyüzem: nyüzsögtek a gyerekek, sorba kellett állni a csúszdához. Kriszti leginkább hintázni szeretett, de ott sem volt szabad hely. Körülnézett, hogy mit lehetne csinálni, majd felkiáltott:
- Tivadar! Tivadar! Szia! – azonnal oda is futott egy barnahajú kisfiúhoz. Anyukájának azonnal kiélesedett a
látása, kitágultak az orrcimpái (amiről maga sem tudott), s teljes figyelmével a fiúcska felé fordult. Hát ő lenne
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az? Olyan kis átlagos – állapította meg. Se nem különösebben szép, se nem csúnya. Egy kisfiú a sok közül. De
Kriszti szemmel láthatólag nem így gondolta. Már el is cipelte Tivadart a homokozóhoz, ahol leguggoltak és
azonnal építeni kezdtek valamit.
Kriszti anyukája közelebb ment. Egy perc múlva Tivadar mamája is megérkezett, s a két anya szóba elegyedett
egymással. Hamar kiderült, hogy Tivadarék valóban nemrég költöztek Szegedről Budapestre. Most viszont a két
család szomszédos lakótelepi házban lakik. Az is szóba került, hogy mindkét anya tanárnő, így aztán bőven akadt
közös téma. A gyerekek is teljes egyetértésben homokoztak.
Teltek-múltak a hetek, véget ért az ovis élet, kitört a nyár. A két család egyre jobban összeismerkedett, rendszeresen jártak együtt a Palára. Mindenkinek könnyebb volt, hogy a strandon a nagyok kiválóan eljátszottak, míg
Zsuzsit, Tivadar húgát a felnőttek felváltva szórakoztatták.
Kriszti javasolta általában, hogy mit játsszanak, amit Tivadar szívesen elfogadott, de a játék hevében már neki is
voltak kiváló ötletei. Soha nem veszekedtek, mindent meg tudtak beszélni. Kriszti mamája ámulva nézte, hogy ez
a gyerekeknek jobban megy, mint a legtöbb felnőttnek.
Egyszer csak eljött az izgalmas szeptember elseje, ekkor kezdődött az iskola. Kriszti már nagyon unta, hogy egész
nyáron mindenki azt kérdezgeti:
- Várod már az iskolát, Kriszti?
Mit kell az iskolán várni? Ott van az a nagy, fehér épület az utcájukban, az az iskola, oda kell majd menni. Persze,
hogy van, amit vár: hogy végre az utcán is felvehesse az új iskolatáskáját. Eddig csak a szobában próbálhatta ki.
A szomszéd néni még nagyobb butaságot kérdezett: - Nem félsz az iskolától?
Már miért félne? Tivadar is jön! Ő majd megvédi, ha kell.
Így is lett. Egymás kezét fogva ballagtak a nagybetűs ISKOLA felé, bár még egyikük sem tudta, mi az a nagybetű.
Erzsi néni, a tanító néni, kedvesnek bizonyult, tőle se kellett félni, csak, ha haragudott. Nem túl gyakran haragudott, de akkor nagyon.
Egyszer Tivadar füzetét elvették a szünetben az osztály legrosszabb fiúi, Péter és Gergő, és dobálni kezdték. Tivadar megpróbálta visszaszerezni, de nem sikerült. Kriszti látta, hogy kezd legörbülni Tivadar szája széle, és azt
igazán nem hagyhatta, hogy mások sírni lássák a barátját. Teljes erejéből nekifutott Péternek, aki egy lánytól nem
számított támadásra, ezért azonnal elesett. Egymáson hemperegtek, amikor Erzsi néni belépett. Igaz, hogy a tanító
néni többé-kevésbé kibogozta a történteket, de azért Kriszti intőt kapott. Rossz volt az intő, rossz volt a szidás
otthon, de Kriszti meg volt győződve róla, hogy nem tehetett másként.
Véd- és dacszövetségüket a tanító néni nem nézte jó szemmel, az első adandó alkalommal elültette Krisztit Tivadar
mellől.
Amikor egyszer Kriszti elesett a folyosón (véletlenül éppen szaladt és nem sétálgatott, mint a jó kislányok), és
nagyon beütötte az arcát, Tivadar gyógypuszit adott rá. Ebből sajnos botrány lett. Erzsi néni meglátta őket, s egész
kikelt magából. Behívatta a szülőket, akiknek hosszan magyarázta, hogy ez iskola, itt vannak szabályok, itt vannak
erkölcsök, itt van jó hírnév, itt minden van, csak puszilkodásnak helye nincs.
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*
- És mit szóltak erre a szüleitek? Kinevették ezt az apácát? Vagy megmondták neki, hogy ne legyen már ilyen
prűd?
A kérdező Jancsi volt, a vehemens természetű mérnökhallgató, aki a gazdagon terített asztalnál a barátnője mellett
ült. Dolgozott benne a koccintáskor ivott pezsgő és ifjú vérének minden heve.
- Dehogy mondták meg neki. – válaszolta Kriszti. – Szépen végighallgatták, aztán otthon szóltak nekünk, hogy a
suliban ne puszilkodjunk.
Most Feri szólt közbe, Jancsi bátyja:
- És azóta is jól megválogatjátok, hogy hol puszilkodtok, ugye?
Az egész család értette a célzást, mind a tizenketten azonnal skandálni kezdték:
- Csókot! Csókot! Csókot!
Tivadar és Kriszti egymásra néztek. Mosolyogtak, s ettől felszaporodtak a kis ráncok a szemük sarkában. Csókjuk
olyan ünnepélyes volt, ahogy az egy aranylakodalomhoz illik.
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NAGY ANETT

Csak fogd meg a kezem

Csak fogd meg a kezem és velem láss,
Érezd a fák illatát,
A nap melegét ahogy az arcodhoz ér,
A lágy szellőt ahogy neked mesél.

Csak fogd meg a kezem és képzeld el,
Ez az a hely ahol lennünk kell,
Kéz a kézben a jelen és a múlt,
Előttünk még hosszú az út.

Csak fogd még a kezem ne engedd el,
Ez az ami most nekem kell,
Csak te és én a holnap küszöbén,
Mert ha te madár vagy leszek én az ég.
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NAGY DIÁNA

Ha végre megnyugodna
Minden este,
amikor megjössz:
bevackolom magam ölelésedbe
melegedbe burkolózom újra meg újra.
Te napod hevét adod rám,
ragaszkodásod köntösét
S hogy létem csörömpölése
ne égesse fel benned
csöndedet,
arcommal simítom el a miérteket
megfáradt homlokodról.
Illatos olaj marad
piszkosszürke tenyeredben
a tény,
hogy rád fogyatkozom
S ha türelmed
lassú agóniámmal
végleg kimerítettem;
majd megköszönöm,
hogy menedék voltál.
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Ágencia

Olyan vagy, mint a piros festék.
Makacsul bekúszol minden kis résbe,
mit gondatlanul
üresen hagy az ember lánya.
Beszivárogsz
Csordogálsz szanaszét
megállíthatatlanul
én meg csak csodálkozom
bosszankodva:
Már megint összemostalak magammal
pedig hányszor elmondta édesanya
-meghagyta cetlin isPIROSAT A FEHÉRREL SOHA-SOHA
de még csak véletlenül se,
ki nem szeded onnan a nyomátúgy vigyázz!
Azóta vagyok ilyen óvatos, tudod,
a magadfajtával,
mert az ilyen csillagszemek, mint a tieid,
még tovább nyújtózkodnak s érnek,
mint a lepedő pirossága.
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Tangó
Szó bennszakad
hang fennakad
lehelet megszegik
kilyukaszt falakat
kapualj beakad
kilesi arcodat
törölvén emléket
vakolva derekad
akarat befeszül
tükörből falat rak
piruló levelek
szántják a karodat
nekiáll, bereped
éle a hangomnak
nem érti, miért van
vége a csókodnak
körülér, kisimít
szemem a szemedért
betakar, felülír
mosolyod eret ért
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BUJDOSÓ RITA
hetvenkettő
visszér, pitvar, kamra, verőér.
nem is értek az anatómiához,
pedig tanultam, hidd el,
de szép metafora lehetne,
ha tudnék elég párhuzamot
a vér folyása, meg tudod,
az érzéseim között.
mert hogy mindkettő van,
meg konstans,
meg elég jól esik,
meg, ha drámai lennék mondhatnám,
hogy meg is lehet halni nélküle,
de ez túlzás.
mert már nélküle vagyok
és még mindig,
ugyanaz a sorrend.
visszér, kamra. pitvarok.
vagy mégis fordítva.
de megvagyok nélküled,
és ha eléggé nem figyelek,
nem is tűnik fel,
hogy kicsit másképp
szorul össze mostanában,
a pitvar
vagy a kamra.
nem tudom az melyiknek a dolga.
de percenként hetvenkétszer kéne, hogy
ez így meglegyen,
mégis mikor te vagy a fejemben,
néha lenyúlsz odáig,
túl a torkon meg a tüdőn.
átpréseled az ujjakat szöveten meg csonton
és mindig leérsz a hetvenkétszer pumpáló részhez,
és csúnyán rá is markolsz egyet,
aztán megin és újra
és még csak nem is tudsz róla.
mert ez régen kényelmes volt,
mert régen,
még nem csak az agyamból
kibújó emlékkéz
szorított.
még voltál akkor te is.
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és akkor jobban esett,
jobban esett az összehúzódás.
mert akkor még előfizettem
a szívem problémás viselkedésére,
de ami most van az nem kívánatos.
így lécci vidd a kezed,
meg az emlékét,
messzire, meg valaki másnak,
mert nekem tetszik a rendes
visszér, pitvar, kamra, verőér sorrend.
meg a hetvenkettő
-amit nyugalmi állapotban ver a szív.
ha nem szorítják elképzelt kezekaz is egy szép szám.
szóval hadd ne legyen több belőle
kérlek. még egy kis időre.

LÉNÁRT BÉLA

Szerelem

1.

Csak az egyik

A negyedikes gimnazista lány szabályos arcú, nyúlánk, sudár alkatú, tetszetős lábú, csinosnak mondható teremtmény volt, ott a két szobás lakásban, ahol szüleivel, és három albérlőjükkel élt. Sötétbarna szemei furcsa
távolságokban kutatták az élet még számára megélhető részének rejtelmeit, hiszen gyermekkora óta gyógyíthatatlan szívbeteg, sokszor megjárta már a kórházat, sorsa kifürkészhetetlen. Ez a bizonytalanság ott rejtőzött egész
személyiségében, a korabeli lányokétól eltérő lassú, megfontolt lépéseiben, a túlzott óvatosság határát súroló mozdulataiban, és főleg tekintetében, amelyben sohasem volt látható a napfény ragyogása, annál inkább a közelgő tél
idején lassan leszálló köd mindent elborító derengése. Vidám kacagás sohasem hagyta el ajkait, a zord valóság
legfeljebb egy mosolyt fakasztott azokon. Ki tudná megmondani, mivel alszik el, mit álmodik, hogyan, mivel
ébred egy fiatal teremtés, akinek nem a távoli jövő, hanem a ma és talán még néhány év küldi üzeneteit? Ki tudja,
voltak-e álmai férfiről, beteljesült szerelemről, otthonról, családról, gyermekekről, anyaságról, karrierről, és, ha
voltak, beárnyékolta-e azokat szívének olykori vad zakatolása, amely gátat vetett minden álmodozásnak, és keményen visszalökte őt a valóság kilátástalan, hepe-hupás talajára?
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Vajon hogyan kell/lehet megélni egy ilyen fiatal teremtésnek behatárolt élete gyorsan elrepülő mindennapjait,
különösen úgy, hogy érzi, tudja azokat odafent már rég megszámlálták? Carpe diem? – azaz ragadd meg, használd
ki, netán habzsold minden nap, óra, pillanat szépségét, gyönyörét, avagy hagyj fel minden reménnyel, és beletörődve a változtathatatlanba, fogadd el hálásan mindazt, amit az élet nyújt még neked? Netán egyszer így, másszor
úgy, talán amúgy, ahogyan épp a pillanat, az érzelmeid, gondolataid diktálják?
A fiú, aki soha nem felejthetően, egyetlen alkalommal, mindennél gyötrelmesebben beleérezte magát a lány
dilemmájába, ama különös órában egy carpe diem elvét elfogadni és gyakorolni akaró nőre bukkant, ám előtte,
majd utána mindvégig inkább a mindenről lemondó, a mindent elfogadó, szomorú ember képe rögződött meg
emlékezetében. Olyasvalaki, aki kiutat aligha találva, mindenbe kapaszkodva támaszokat keresett, amelyek legalább megkönnyítik botorkálását.
A fiú akkor főiskolás volt, másik két társával albérlőként élt az ódon ház egyik szobájában, a szülők anyagi
helyzete megkövetelte, hogy szerény jövedelmüket albérlők lakbérével egészítsék ki. Hatan éltek tehát együtt, az
örökké aggódó, gyermeküket féltően óvó háziak lányukkal, és három fiatal, csak lassan férfivá érő, sokkal inkább
még fiú főiskolás. Hárman, mindegyik mögött furcsa múlt, az egyik már megjárta a fiatalkorúak börtönét meggondolatlan és sikertelen tiltott határátlépési kísérlete miatt, a másik apja terheit hordozva osztályidegenként téblábolt az új világ építői között, akik már eddig is kemény ökölcsapásokkal figyelmeztették, csak másodrendű
polgár lehet majd, a harmadik egykor papi szeminaristaként érkezett, mindhárman tehát csak erős segítséggel,
nagy szerencsével landolhattak a főiskolán. Megmaradásuk egyetlen lehetősége csakis az lehetett, ha minden erejükkel a tanulásra koncentrálnak, és a kitűnők nem túl népes táborát erősítik. Hatan tehát, mind terhet cipelve
magukkal, hiszen a négy fiatalnak nem volt rózsás jövőképe, az egyiknek betegsége, a másik háromnak az új,
szocialista világ izmosodása jelentette a viharfelhőket. A két idősnek pedig leányuk állapota okozott remény nélküli mindennapokat.
Bár lelküket teher nyomasztotta, a három fickó mégsem adta búnak a fejét, a fiatalság mindent maga alá gyűrő
ereje nem engedte, hogy örökké a számukra kilátástalannak tűnő jövő esélyeit kutassák. Viszonylag könnyen,
sikeresen vették a vizsgák akadályait. Burgnak nevezett, egyetlen szobából álló, külön bejáratú „várkastélyuk”
valóban látszólagos védelmet nyújtott a külvilág ninden osztályharcos ostroma ellen. Harsány kacagásaik, nagy
beszélgetéseik, egy volt ludovikás tiszttől kapott német nyelvóráik, kártyázásaik hangja a két szobát elválasztó
ajtón keresztül odaátra is az élet, az élni akarás vidámságát üzenték. Odaátra, ahol délutánonként egyedül csak a
lány hajolt asztala fölé, tanult, olvasott, és vágyakozott, mert akarta a másik szoba hangulatát, és talán másra is
vágyott, három fiú gyöngéd hódolatára, netalán valamelyikük szerelmére is.
Valójában ez utóbbira volt igazán szüksége, hiszen tizennyolc éves, érett lányként megérdemelte már, hogy
életébe legalább egyszer bekopogtasson a szerelem, amely nem csak megkönnyíti, hanem a Nap meleg fényével
be is aranyozza magányát. Az első évben talán a bizonytalanság, a választás nehézsége odázta el, hogy nyíltan
színt valljon, hogy egyiküket megnevezze, akitől boldogságát várja, ám a második tanév elején már készen állt a
biztos választásra. Az osztályidegen fiút, a vékonydongájú, sötét hajú, meglehetősen szerény öltözetűt akarta, aki
a három közül, kitartó szorgalmával elsőnek került fel a főiskola dicsőségtáblájára, akinek arcképét épp az ő apja,
a fényképész készítette, hogy már az első félév után felragasszák a kitűnőket bemutató tablóra. Talán egy példány
valahol a lány könyveinek lapjai között is ott lapult, talán ama lapot a többieknél többször nyitotta fel egy sápadt,
fehér bőrű leány-kéz, talán meg is simogatta és szép ívelésű ajkaival puhán meg is érintette az inkább komoly,
mint derűs, szinte kisfiús arcot tükröző fényképet. Döntése rég nem volt meggondolatlan, hiszen az első év második felétől rendszeresen vezetett vaskos naplójából hamarosan kitűnt, már akkor biztos volt, ki az, akitől szerelme
viszonzását várja.
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Mert ez a napló hamarosan a választott kezében volt. Egy kora szeptemberi napon, amikor egyedül tanult otthon,
a két szobát elválasztó ajtó halkan kinyílt, a lány, szinte nesztelenül besurrant, egy füzetet tett a csodálkozó fiú
asztalára, szinte susogva arra kérte, ha ideje engedi, olvassa el, majd, amilyen halkan jött, ugyanúgy kilibbent a
szobából, a bezáródó ajtó halk nyikorgása vetett véget az álomszerű jelenetnek.
A napló szép vallomás volt, egy szomorú lány jövőtlen életének tükre, aki fuldoklik, és segítségért kiált. Minden
üzenet egyértelműen egy valakinek szólt, a fiúnak, aki megdöbbenve jött rá, a lány már a múlt évben is többször
világos jelét adta vonzalmának, de antennái nem vették az egyértelmű jeleket. Ennek okára is hamarosan rájött,
mert, amikor mélyen önmagába nézett, érzelmeit faggatta, őszintén be kellett vallania, őt nem kötik oly szoros
szálak a lányhoz, mint fordítva. Benne sokkal inkább egy elesett embertársa iránt érzett mély sajnálat munkált,
semmint egy áhított nő iránt érzett bimbózó szerelem. Ha tehette volna szívből segített volna, ám amit a lány tőle
várt, azok valóra váltásának eszközei nem voltak megtalálhatók érzelmi eszköztárában. Szánalmat érzett, de nem
vonzalmat, szerelmet semmiképp.
Hogyan mondja el neki, mit tegyen, hogy megértse, a segítségnyújtás eme formáját képtelen nyújtani. Hogyan
mondja el, hogy világossá váljon előtte, az érzelmek nem fogadnak el parancsot, de az amúgy is szánalomra méltót
mégse tapossa földbe? Mit mondjon arról, hogy saját élete, jövője sem garancia semmiféle álomra, legfeljebb
lázálomra? Gyötrődött, mert a lány egyre szomorúbb pillantásaiból mindinkább tudta, választ vár, viszonzást vár,
szerelmet vár. De nem volt annyi bátorsága, hogy megvallja az igazat, és remélte, a lány megfejti hallgatása kódját,
belenyugszik, megnyugszik, netán a másik kettőtől kér, és vár segítséget.
Ám a lány nem akart mást keresni, és a válaszadás különös, kényszerítő eszközét vélte megtalálni, amikor
elhatározta, olyat fog tenni, amikor a fiú már nem halogathatja többé döntését, azt pedig talán nem is szóban kell
közölnie, hanem tettekkel nyilvánvalóvá tenni.
Mindenszentek, Halottak napja közeledett, több napos ünnep, főiskolai szünet tette különlegessé az emlékezés
eme napjait. A lány szülei jelentős megrendelést teljesítve, két napot vidéken töltöttek, személyi igazolványba
szükséges fényképeket készítettek, éjszakára sem tértek haza. A három főiskolásból kettő hazament. Ama péntek
este mindössze ketten tartózkodtak a házban a lány és a fiú, mindössze egy ajtó választotta el őket. Eddig soha elő
nem forduló, talán többé soha vissza nem térő alkalom, hogy a lány megvalósítsa tervét.
Kissé ködös, késő őszi este sötétje vette birtokba a házat, szobáit, csönd mindenütt, odakinn, az utcán már
elcsitult a forgalom zaja, idebenn a fiú A Hiúság vásárát olvasta, magyar szakos társuk szerint Makepace Tackeraitól. De hát neki Dumás volt Dumas, Zoé, Émile Zola, mindenkire kitalált valami nevet, ám William Makepeace
Thackeray-ra nem volt ötlete, úgy ejtette ki az író nevét, ahogyan le volt írva. És természetesen társaitól is elvárta,
hogy ötleteit elfogadva, ők is így nevezzék a világirodalom nagyjait. Szóval a Hiúság vására a fiú kezében, mély
csönd itt, és mély csönd a szomszéd szobában is. Csak egy ajtó választotta el a két fiatalt, a szerelmes és különös
tettre készülő lányt, valamint a mit sem sejtő, fiút, egy ajtó, amelynek azonban a jelen nem lévő anya parancsa
szerint szigorúan elzárva kellett betölteni funkcióját.
Csakhogy a csöndet különös zaj vágta ketté, egy kulcs fordult el halkan a zárban, és az olvasás elmélyültségéből
felriadó fiút különös látvány ámította el. Egy női alak állt a küszöbön, a másik szobából, hátulról beáradó erős
fénytől körülölelve, rövid, átlátszó selyem hálóingben, az ajtófélfába kapaszkodva. Az erős fény átütött a vékony
anyagon, láttatni engedte a lány ifjú testének szinte minden intimitását, közepes nagyságú melleit, vékony derekát,
kissé lejjebb pedig egy sötét háromszög izgató kontúrjait. A „látomás” segítséget kért, nagyon rosszul van mondta elhaló hangon, s abban a pillanatban csaknem összecsuklott.
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A fiú, akit ez a szinte szürreális kép és helyzet a foteljához szegezett, csak nehezen tápászkodott fel, hogy
segítsen a lánynak visszajutnia ágyába. Odaérve átfogta derekát, megfogva kezét lassan elindultak az összezilált
fekvőhely felé. A fiú érezte, a lány alig bír, netán alig akar már menni, hiszen testének súlya egyre nehezebbnek
tűnt, ahogyan rá támaszkodva mindinkább hozzásimult, s szinte cipeltette testét. Az a három méter, amelyet meg
kellett tenniük, akkor irdatlan távolságnak tűnt. Agyában száguldoztak a gondolatok, megválaszolatlan kérdések,
mi lesz ezután, hiszen nem tudta, valódi krízis helyzettel áll-e szemben, avagy egy jól megrendezett, előre kitervelt
színjátékkal. Mit kell tennie akkor, ha igazán rosszul van a lány, és mit akkor, ha, mint férfinek kellene majd eleget
tenni egy szerelmes lány vágyakozásának? Mindkét kérdésben teljesen tájékozatlan és határozatlan volt.
Amikor az ágyhoz értek, az abba belerogyó lány lábait neki kellett felraknia, hogy az ülőhelyzetét fekvővé
változtassa, eközben a rövid hálóing derékig felcsúszott, s a fiú teljes pőreségében pillantotta meg a lány nőiségének legfontosabb jeleit. Ő pedig behunyt szemmel, a szemérmesség legkisebb jele nélkül tárulkozott ki szerelme
előtt. Dermedten állt a felkínálkozás, előtte addig teljesen ismeretlen ténye előtt, ám férfiasságának, vágyakozásának legkisebb jelét sem tapasztalta önmagán, sem testén, sem szívében, és néhány pillanat múltán óvatosan
lehúzta a hálóinget a lány térdéig, majd gondosan betakargatta, miközben a lány, magatehetetlenül tűrte a fiú
gondoskodását.
Percek teltek el ezután, amit a helyzettel mit kezdeni nem tudó fiú óráknak érzett, nézte az élettelenül fekvő
lényt, csapzott hosszú fekete haja szétterült a párnán, szemei zártak, ajkai kissé összeharapva fújták ki, szívták be
a levegőt, de valahogyan különös kettősséget is vélt felfedezni, a magatehetetlennek mutatkozó lány ugyanakkor
mintha pattanásig feszülten várt volna valamire. A fiú kétségbeesetten kereste a kivezető utat, amikor eszébe jutott,
régebben, amikor szülei nem voltak otthon, egy alkalommal már behívta a szobájába a nő, hogy hozzon vizes
ruhát a mellére, s ő, akkor meg is tette, amit kért. Gyors elhatározással kiment hát a konyhába, majd kezében
megvizezett, kisebb törölközővel tért vissza, hogy azt a mellére helyezze. De hogyan? Nyissa szét hálóingét és
maga helyezze oda a ruhát, vagy adja kezébe, hogy ő tegye saját melleire, ha feléled? Az előbbit választotta, és
legnagyobb megdöbbenésére az alvó nő szemei felnyíltak, két kezével megragadta a fiú kezét, és nagyon szorosan
mellére szorította a ruhával együtt. Minden kiderült, a fiú emberi színjáték részese volt! Aztán még néhány másodpercet várt, majd óvatosan lefejtette kezéről a lány kezeit, és csöndesen átlopózott saját szobájába.
Feldúltan zuhant fotelébe, szíve erősen vert, levegő után kapkodott, most viszont lelkiismerete gyötörte, joga
volt-e megfosztani egy jövőtlen emberi lényt attól, hogy addig és úgy keresse a boldogság útját, amíg és ahogyan
erre módja van? Emberhez méltóan cselekedett-e, amikor egyedül hagyta őt, nem kellett volna-e legalább néhány
könnyed csókkal jeleznie, hogy szeretné a másik boldogságát, de tőle mindössze ennyi telik, és ennyit talán később
is megtehet? Nem kellene-e visszamennie, mellé ülve megfogni kezét, megsimogatni arcát, és beszélgetni vele,
amíg megnyugodva el nem szenderül? Kérdések özöne árasztotta el, mennyire szüksége lett volna most a többiekre, vagy egy nagyon bölcs barát tanácsára! Ám, csak a rideg, néma falak vették körül, tőlük semmit sem várhatott, csak önmaga viaskodott, önmagával.
Nehezen aludt el, aztán hirtelen neszezésre riadt fel, a lány az ágya felett, a falba rögzített könyvespolcon
keresett valamit, eközben testével szinte teljesen ráhajolt a fiúra, hogy annak esetleg ölelésre nyíló karjaiba zuhanjon. A felriadó még nagyobb pánikba esett, moccanni sem mert, szemeit lehunyva mély alvást színlelt, várta,
hogy a másik végre befejezze az alibi keresést, belátva, hogy szerelme nem reagál, és végre eltávozzon. Talán egy
félóra múlva lett vége a második, és ismét hiábavaló kísérletnek, a nő visszatért saját szobájába, a zár halk kattanása jelezte, újabb manőverekre már nem vállalkozik. A két ember éjszakája minden bizonnyal egyforma volt,
rövid elszenderedések, hosszú ébrenlétek, és nem csak a csalódott lány volt mélységesen szomorú, a fiú is, egy nő
álmait törte össze, egy lányét, aki sokkal jobb sorsra lett volna érdemes, és ő mégis megtette!
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Ez a második tanév sokkal nehezebben telt el, mint az előző, hiszen a fiú csaknem minden nap találkozott a
lánnyal, és szomorúan nézett a szemébe, amely már nem akart üzenni neki semmit, egyáltalán, senkinek sem üzent
többé semmit. Önmagukba mélyülő, üres tekintetek uralták a kedves, ám végtelenül meggyötört arcot. Ő tette
ilyen üressé, gyötörtté!
Másfél év múlva, amikor már dolgozott, egy gyászjelentés érkezett postán, amely arról értesítette, a lány – rövid
szenvedés után – meghalt. Ma sem tudja, mit kellett volna másként tennie akkor. Ma sem tudja, emberhez méltóan
viselkedett-e, amikor nem tudott kiszabadulni érzelmei béklyóiból, talán nem is akart, és nem nyújtott segítséget
valakinek, akinek nagyon nagy szüksége lett volna rá.
Éva, valahol odafentről bocsáss meg neki, mert nem volt bátorsága merni, és másként cselekedni!

2.

Ketten, együtt
„Áldott a nap, a hó, az év, s az évnek
Ama szaka, órája, perce s egyben
A szép ország is, amelyben rabja lettem
Két szép szeme bűvös tekintetének.”
(Petrarca: Áldott nap)
Ama nap, hó, év, óra, perc pontosan rekonstruálható. 1956 augusztusának egyik reggelén az egykori főiskolás,
immár tanár fiatalember, feltűnő gonddal próbálta szegényes ruhatára legelfogadhatóbb darabjait kikeresni, mert
különös találkozásra készült. Amikor e havi fizetéséért harmadikán bement iskolája igazgatói irodájába, a titkárnő
jelezte új kolléganő érkezik a tantestületbe. Majd világos utalást tett, hogy épp neki való, az általa már ismert,
csinos, kimondottan szép arcú nő. Nos, az év tanévnyitó értekezlete lett ama áldott pillanat.
Amikor belépett a tanáriba, azonnal az új arcot kutatta, rögvest rá is talált. A nő az összetolt, több, kisebb kisasztalból álló sor középtáján ült, kissé egyedül, a számára ismeretlen, egymással a nyári élményeket megbeszélő
kollégák halk duruzsolása közepette. Akkori viszonyokhoz mérten jól öltözötten, üdén, fiatalos szépséget árasztva
várta az értekezlet kezdetét, miközben lassú, megfontolt mozdulatokkal igazgatta az asztalra kikészített füzetét,
íróeszközeit. Mellette egy üresen tátongó szék várta, hogy valaki igénybe vegye, s leüljön mellé. Mint később
kiderült, a tantestület álnok cselszövéséről volt szó, mert megbeszélték egymás között, szándékosan üresen hagyják annak, akinek már a titkárnő is szánta az új kolléganőt. Tervük teljes sikerrel járt, a fiatalember ült a nő mellé,
akivel ettől a pillanattól, amikor csak önszántából tehette, mindig együtt is maradt, az élet végezetéig.
A bemutatkozást követően, a finoman leplezett, kíváncsian kémlelő szemügyre vétel nyomán, a férfi (talán még
mindig sokkal inkább fiú) rémülten érezte, addigi magabiztossága – amelyet a tantestület is annyira értékelt –
hirtelen tovaszállt, és mintha egy férfiúi eszköztárral aligha rendelkező, gyámoltalan tanítvány ült volna le tanára
mellé. Azonnal felmerült benne a kérdés, mit akarhat egy alig hatvan kilós, árulkodóan vékony, még csak ritkán
borotválkozó, kölyök arcú, nem túlságosan jól öltözött fiatalember ettől a csodálatosan érett, szépséges nőtől, aki
ráadásul egyetemet végzett középiskolai tanár is egyúttal? Ez utóbbi tovább növelte a rajta rendkívüli gyorsasággal
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eluralkodó kisebbségi érzését, hiszen számára az egyetem akkor elérhetetlen messzeségben, megmászhatatlan magasságokban, vágyai netovábbja-ként lebegett az űrben, a mellette ülő pedig épp onnan érkezett! Így akár azt is
gondolhatnánk, az égből szállt alá, ide mellé.
Szóval nincs mit kertelni, a fiú, aki az év politikai eseményeinek pálfordulása nyomán megszabadult addigi
félelmeitől, aki kollégái megbecsülését alig egy év alatt újszerű gondolkodásával, megnyilvánulásaival kivívta, és
így talán kissé túlságosan is nagy mellénnyel lépett be nap, mint nap iskolája falai közé, pillanatok alatt törpének
érezte magát a gimnáziumi tanári végzettséggel rendelkező, számára első perctől kezdve rendkívül vonzó kolléga
mellett. Még szerencse, hogy az önbizalom nem valami tárgyiasult, üvegből készült eszköz, mert akkor az igazgató
és a tantestület ugyancsak hatalmas csörrenésre riadt volna fel, amint az, ezernyi darabra törve hullt volna a földre.
Aztán, ahogy az értekezlet alatt elhangzott közöttük egy-egy kölcsönös megjegyzés, odavetett szó, a fiú előtt a nő
még szebbnek, nőiesebbnek, érettebbnek, ezzel együtt, sajnos, még elérhetetlenebbnek tűnt.

„ Nem láttad-e a bűvölő manót?
Síró szeme, nevető szája volt.
Azt mondta: nézd fiú, ott az a nő,
Legyen szívednek nehéz, mint a kő.”
(Ladányi M. Varázslat)
Nincs mit kertelni, a másik lényének futó megismerése szerint biztosnak tűnt, a fiú számára valóban nehéz lehet,
letaglózóan mázsás lesz majd e kő.
S, hogy mégsem lett az, bár az első pillanatban annak is tűnt, alig két-három hét leforgása alatt – darabokra hullva
– tova gördült, helyét pedig tűz foglalta el, forró és viszonzott szerelem, azt a fiú ekkor még aligha merte gondolni.
Pedig az történt, így történt. Amikor pedig később a nő naplóját kezébe vehette, a történéseket szinte napról-napra
újra követhette, rájött a magyarázatra is. Mindketten magányosak voltak, mindketten érett nő-és férfiként vágytak
már a csodára, egy másikra, egy társra, akinek mindent odaadhatnak, akitől mindent megkaphatnak, ami nem lehet
más, mint a beteljesülő szerelem maga.
Mindez persze csak később vált nyilvánvalóvá, addig a fiú keményen harcolt kishitűségével, nem szegte kedvét, ha a másik a hét végéket még egyeteme városában, volt évfolyamtársainak körében töltötte, ha anyja, nővére
– amikor az ablakon át először pillantották meg az épp arra sétálót – megkérdezték tőle, mit akarsz te kölyök ettől
az érett nőtől? A kollégák viszont drukkoltak nekik, és örömmel látták, hogy a két fiatal a szünetekben már nem
a nagy társaságot keresi, hanem egymást, hogy odakinn az iskolaudvaron kettesben sétálnak, magukkal hozott
tízóraikon testvériesen osztoznak, hogy a szünet végét jelző csengő hangja után egyre nehezebben indulnak saját
osztályaik felé. Az igazán közeli társak pedig bíztató megértéssel, visszafogott, apró jelzésekkel tudatták velük, jó
és gyönyörű útra léptek.
Mert mind nyilvánvalóbbá vált nem csak a fiú vágyott a másikra. A nő hét végi útjai egyre inkább gyérültek,
majd teljesen elmaradtak, az egykori, egyetemi emlékekhez való ragaszkodásánál fontosabb lett ez az új, gyönyörű
távlatokkal kecsegtető valóság. A délelőtti röpke találkozásoknál sokkal többet nyújtottak már a délutánok, amelyek hamarosan csak kettejük együttlétében nyertek értelmet. Suta mozdulatokkal visszaütött labdák a közeli gyár
teniszpályáján, a labdák felvétele során a kezek eleinte csak véletlen, majd tudatos egymáshoz érintése, vagy a
kastély őszi pompában fürdő erdejében történő séták nyomán immár összeérő, de azokat már el sem engedő, egymásba kulcsolódó kezek, egy-egy megállásnál, eleinte sután egymásra tapadó ajkak jelezték, elérkezett a fiú kishitűsége teljes lerombolásának ideje. Mindketten szeretik a másikat. És még ezernyi csoda, egy szabadtéri hangverseny, ahol a Les Preludes hangjai már szerelmükről csengenek, a tulajdonos néni diszkrét visszavonulása után
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a lány albérleti szobájában történő intim, izgalmas együttlétek, amikor testük titkai, amelyeket eddig mindketten
szigorúan megőriztek – immár nyilvánvalóan egymásnak – lassan feltárulnak a másik előtt. A cukrászdai légyottok, amikor már nem csak a kezek találkoznak az asztal felett, hanem a lábak is összefonódnak alatta, de ezek már
a jogait követelő vágy megnyilvánulásai, üzenet a másiknak: szeretlek, és akarlak, testestől, lelkestől.
Aztán a versek! Szerelme, az irodalom szakos tanárnő szájából felcsendülők, amelyek e csodálatos érzelemről
szóltak, és elhangzott a legaktuálisabb, József Attila Ódája is, amit a fiú akkor hallott életében először, és elámult
annak megdöbbentő akkori időszerűségén:

”mint megnyílt értelembe az ige,
Alászállhatok rejtelmeidbe.”
Kábultan ért haza, ismét elővette, újra olvasta, újra, és újra, nem tudta letenni. Elalvása előtt is sorait mormolta,
és egykori gimnáziumi tanárnőjére, szeretett Gyöngyi nénijére gondolt, aki egyik óráján Kaffka Petike jár c. versét
úgy olvasta fel, hogy többé nem feledhette, most viszont először megrótta, hogyan történhetett, hogy a világirodalom egyik legcsodásabb szerelmes verséről neki eddig fogalma sem volt? Aztán feloldozta nem létező bűne
alól, hiszen ezt a verset nem egy megszokott magyar óra perceiben kell először hallani hanem a szerelmestől,
mert ez csakis kettőjükről, kettőjüknek szól. Így aztán, nem csoda történt, hanem a valóság üzenete lett későbbi
életük, szerelmük feledhetetlen mottója:
„Ahol én fekszem, az az ágyad.”
Aztán október elején szerelmük immár minden gátat ledöntő, minden titkot megfejtő, minden vágyat beteljesítő,
összekötő lánca pillanat alatt szétszakadni látszott. A tanárnő hivatalos levelet kapott volt egyetemi Tanulmányi
Osztálya vezetőjétől, egy távoli városka gimnáziuma magyar tanárnőt keres, ha érdekli, menjen el, ha tetszik,
elfoglalhatja a végzettségének megfelelő katedrát. A fiú a pokolba kívánta a kétségtelenül jó szándékú levélírót,
miközben értelme azt súgta, így igazságos, szerelme középiskolát érdemel, érzelmei azonban, a nehezen megszerzett zsákmányát őrző vadállat mindenre elszántságát tükrözték, senki sem veheti el tőle szerelmét, csak élete árán.
De mit érzett, gondolt a másik? Még tépelődni sem tudott, nem akart választást, nem tudta már itt hagyni
kedvesét. Ó, bár a fiú már akkor láthatta volna a hír hallatára reagáló bejegyzését naplójába: „Szeretem, lelkem az
övé, övé a gondolatom, megszoktam, és már hiányzik, ha nincs velem.” Mert akkor nem lett volna egy olyan hete,
amikor úgy hitte nincs értelme már semminek, és egy átmulatott éjszaka kába részegségével készült a búcsúzásra.
Verses köteteket böngészett félőrülten, hogy a vonatra szállót mivel engedje útjára, költői szavakat keresett, maga
semmit sem tudott már megfogalmazni épp ésszel, üresnek, kiraboltnak érezte magát, hiszen csodálatos ajándékot
kapott, s most elveszni látszik.
„Elválunk most már, Te is elmégy, én is,
Felednél mindent, s emlékezel mégis.”
(Ady: Elválunk I.)
A nő elment ugyan esetlegesen leendő munkahelyét megnézni, de már vonatra szállásakor tudta, feleslegesen
utazik, mert nem emlékezni akart kedvesére, hanem nap-mint nap meg-és újra élni a csodát, kettőjük csodáját.
A visszautasító levelet együtt adták fel, az ismét egymásra találók pedig még éhezőbben, még szomjasabban
sóvárogták szerelmük beteljesedését.
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Ebben a gyönyörű októberi két hétben, ami még 23-áig hátra volt, elsüllyedt a világ, az iskola, a szülői ház, és
a közelgő, az egész országot megrázó társadalmi kataklizmát megelőző minden történés. A temetés, az egyetemi
mozgalmak eljutottak ugyan a tudatukig, de az albérlet piciny szobájában elsüllyedt minden más, ami nem szerelmükről szólt.
Mindketten elmondhatták:
„Élek, mint szigeten
Mindennap térdre kell
Hullanom. Kivüled
Semmi sem érdekel.”
(Dsida J. Vallomás)
Ám hiába minden elzárt sziget, hiába a „csak Te vagy nekem és senki, semmi más” elefántcsont tornya, a forradalom mégis betört ama toronyba, elfoglalta a szigetet is, és magával ragadta a fiút, aki előtt világossá vált, a
szerelem ragyogó álma mellett egy másik álom is kopogtat életében, életükben, a szabadság vágya és álma, amely
nem csupán kettőjüké, hanem egy egész nemzeté. S most ez a fontosabb, mert a szerelem is csak az igazi szabadságban bonthatja ki valóban gyönyörű szirmait. Szerelmüknek ki kellett állnia a forradalom és szerelem dualizmusának próbáját, ahol az előbbi volt a fontosabb.
Aztán eljött az idő, amikor egy másik próbát is ki kellett állnia, azt, hogy miként működik akkor, ha az egyiküket hosszú időre megfosztják szabadságától, majd a megkülönböztetés kalodájába zárják évtizedekre. A másik
pedig vár és remél, hogy ismét együtt lesznek majd, és együtt tűrik a megkülönböztetések évtizedeinek megpróbáltatásait, talán így könnyebb lesz.
Ez a próba sokkal nehezebb volt, de szerelmük töretlen és győztes maradt, mert végig kísérte, segítette két
ember poroszkálását azon az úton, ami e földi létben megadatott nekik.
3.
Ketten, de külön

1957 augusztusának elején, a késő délutáni órában egy nő és férfi lépdelt egymás mellett, szorosan egymáshoz
simulva, kezük a másikét szorongatta, erőt keresve, erőt nyújtani akarva a másiknak. Sietve, kapkodva beszéltek,
alig láttak valamit a körülöttük nyüzsgő emberek tarka, nyári kavalkádjából, pedig egy divatos fürdőhely járdáit
koptatták. Ám nem könnyed nyári sétára indultak, menniük kellett, a hatalom nem kegyelmezett tovább, lecsapott
a férfira. A fiúból ui. néhány hónap alatt férfi lett, legfőbb ideje volt, mert a forradalom, amelyben részt vett,
megfontolt férfiak józan tetteit igényelte, a két szerelmes alig néhány hónappal azelőtti egybekelése, a férj- és
várható apa szerep mindenképp nagyobb felelősséggel járt, mint egy egyedülálló fiatalember esetében, a várható
megpróbáltatások elviseléséhez szintúgy férfi kellett. A sétáló emberek aligha vették észre, hogy a pár mögött,
tisztes távolságban két rendőr követte őket, útjuk a helyi rendőrőrsre vitt, ahová az előttük igyekvők egyikét be
kellett kísérniük, letartóztatási parancsnak tettek eleget. Az elől igyekvők szaggatott beszélgetésének tárgya a következő idők teendőinek sürgető megbeszélése volt, hiszen nyilvánvalóan hosszabb ideig lesznek távol egymástól,
s míg a férfiről a hatalom gondoskodik majd odabent, addig a nőnek, a feleségnek két ember életével kell kezdenie
valamit idekint, mert szíve alatt ott rejtezett már szerelmük gyümölcse, aki anyját biztosan jól ismeri majd, apjával
azonban később kell ismeretséget kötnie, ki tudja hány éves korában?
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A rendőrség épülete előtt még néhány szó elhangzott ugyan, de már nem volt értelme, hiszen csaknem egy éve,
megismerkedésük óta aligha volt olyan nap, amelynek minden órájában ne fogták volna egymás kezét, fél éve,
esküvőjük óta pedig, hogy ne ölelték volna egymást forrón, szerelmesen éjszakánként, most pedig – ki tudja meddig – még látni sem fogják a másikat. Felfoghatatlan, addig elképzelhetetlen űr réme ereszkedett a két ember közé,
amikor rövid ölelés és csók után a férfit bekísérték az épületbe, a nő pedig, szinte magánkívüli állapotban néhány
percig még ácsorgott a bezáródott kapu előtt, netán csodára várt, hogy szerelmét ismét magához ölelheti, majd
tántorgó léptekkel visszaindult lakhelye felé. Az utcán gyaloglók megrovó tekintettel nézték az imbolygó, néha a
kerítésekbe kapaszkodó, meg-meg álló nőt, hogyan lehet, hogy egy ilyen fiatal, jól öltözött teremtés, már délután
ennyit ivott? Csak ketten tudták, mi történt valójában, az egyikkel odabent már letartóztatási határozatát íratták
alá, a másik pedig, épp aznap reggel, apró rúgással bemutatkozó gyermekével együtt hazafelé igyekezett, akkor
úgy érezte, a semmibe.
Vajon mit bír ki ez a szerelem, hiszen egy évvel ezelőtt még azt sem tudták egymásról, hogy létezik valahol
egy másik ember, aki nélkül viszont ma már el sem tudták képzelni életük egyetlen percét sem? S most, előreláthatóan nem perceket, órákat, napokat, hanem éveket kell kibírni egymás nélkül.
A börtönlét bizony embert próbáló létezési mód, de nem csak az odabenti szenved, hiszen odakint épp úgy vágyakoznak a másik után, és ezentúl gondoskodni kell a bentiről, a kintiekről egyaránt. Míg odabent a semmittevés
ördöge teszi még kibírhatatlanabbá a napokat, odakint szédületes rohanás vár a börtönben lévő társ, addigi támaszának hiányát is betölteni igyekvőre. Odabent a test renyhe, csak a gondolatok, érzelmek kavarognak, odakint a
lelki sebek mellé a test végtelen fizikai megterhelése is járul. Ki tudná megmondani, kinek könnyebb, kinek nehezebb, a börtön mind a két, egymást nagyon szerető ember számára a megpróbáltatások csimborasszója. A szerelem összetartó ereje, amely a börtönön is átível, két ember érzelmeinek, gondolatainak egy-egy pillanatával ragadható meg igazán.
Idézzünk fel néhányat a börtönlevelek, az odakint megírt napló szomorú soraiból!
A fiatal feleség és tanárnő kötelezettségének feloldási kísérlete: (Mindössze hat hónapos házasok.)

Levél a szülőkhöz:
„Kedves Anyuka és Apuka! Ne tessenek haragudni, hogy megbolygattam a békés családi életüket, nem így képzeltem el, de vad erők másként határoztak felőlünk. Szerelmemnek megadom a felmentést, ha akar, élhet vele…”
(Nem cenzúrázott levél:1957. aug.9.)
Levél a hitveshez:
„Lelkiismeretem nem hagy nyugodni, miért hoztam Rád ilyen sorsot… Kérni akarlak, amennyire csak lehetséges, kapcsolj ki engem az életedből… Drágám, nem tudom nincs-e hátrányod, állásodat illetően… Kicsim, tudni
fogom, mi a kötelességem, ha úgy adja az Isten, nem fogom Előled elzárni egy másik, nyugalmas és esetleg még
boldogsággal is kecsegtető új élet útját… A diplomádat sem vehetik el miattam.
„Nem tudok nyugodni, édesanyádék… most, ha nyíltan nem is, de burkoltan és jogosan szemrehányást tehetnek Neked, miért kellett ezt így csinálni? Úgy törtem be a családba, mint egy szélvész, és úgy törtelek össze, mint
egy szélvész.” (Börtönlevél. 1957. okt. 23.)
Levél a hitvestől:
248

„Tegnap jött meg első leveled, de sokat sírtam rajta! Soha, soha nem tudnék Hozzád hűtlen lenni. Szerelmem
ég, mindig Veled vagyok, élek. Ha egyszer majd kinn leszel, az lehet majd egyetlen célod, hogy boldoggá tégy
minket… mindhalálig… Állásommal nincs baj, nem is lehet… Édesapáék olyan meghatva olvasták leveledet, egy
pillanatra sem lehet lelkiismeret furdalásod gyors házasságunk miatt. Ők sokkal jobban szeretnek téged, mintsem ennek az árnyéka is felmerüljön…” (1957. okt. 28.)
A szerelem megbonthatatlan, biztos, hogy együtt fognak végig menni a szenvedéssel kikövezett úton.

A férfi nehezen bírja a börtönt:
„Mindent hónapokban, években mérnek itt, miközben lassan pusztul a tiszta ész és a lélek. Megölték a lelkemet… hidd el, az, akitől aug. 9-én elváltál, már soha többé nem lesz az. Mint egy vastag, érdes takaró, borít el
mindent a közöny. És milyen jó, hogy ez is van a világon! Egyébként minden fejtetőre állna itt…(1957.nov.13.)
„ Olyan elesettek vagyunk, olyan rabszolgák, csak Ti tartjátok bennünk a lelket… Sokszor kishitű és gyenge
vagyok, nem tagadom, de nálam erősebb férfiak is meggörnyednek itt.” (1957. dec.12.)
„ Karácsony jön! Nekünk nagyon, nagyon szörnyű lesz a békesség, szeretet áldott ünnepét eltölteni itt. Tudom, még a legerősebbek is gyengék lesznek majd…” (1957. dec. 23.)
A feleség bátorít, maga is szenved:
”… egyetlen feladatod, nyugodt és türelmes légy, leszámolhatsz mindennel, de szerelmünkkel soha… Vigyázz
értünk magadra, nagyon, ez legyen minden célod…” (Levél 1957. okt. 28.)
„Erősebbnek kell lenned, értünk… hozzánk kell visszajönnöd, ezért kell erő nyugalom… Érted-e, teljesíted-e
kérésemet? ” (Napló beszélő után 1957.nov.18.)
„ Karácsony. Csupa könny, befelé fojtott gyötrelem. Ti mit szenvedtek odabent! Kicsim…
Veled vagyok.” (Napló szent estén, 10 órakor.)
A férfinek erősebbnek kellett volna lenni, talán inkább a börtönből neki kellett volna bátorítást küldeni, immár hamarosan gyermeküknek is életet adó szerelmének! Ki tudja? De honnan merítsen erőt?
1958. jan. 8-án megszületett kisfiúk, az apa, képtelen felfogni annak hatalmas jelentőségét, a börtön minden
igaz emberi érzést eltorzít:
„… Fiam van, fiam van – mondogatom – és figyelem, milyen érzést vált ki bennem? Vajon milyen lehet egy
apának, aki ölelheti gyermekét? Honnan tudhatnám? Én most is csak úgy megyek ki reggeli sétára, mint azelőtt!
Miért?” (Levél 1958.jan.18.)
Aztán tárgyalása egyik napjának szünetében élőben is magához ölelhette alig két hetes fiát. Reakciója váratlan volt, vagy talán mégsem az, inkább következménye mindannak az embertelenségnek, amely maga alá gyűrte
az amúgy sem elég szilárd jellemű férfit?
„… Köszönöm, hogy mindent megtettél, hogy közelebb hozd nekem a Vele való találkozást… hogyan készültem rá nappal és éjjel, készítettem elő lelkemet, érzéseimet, hogy végre felfedezzem az ősrégi titkok, számomra új
nyitját… hogy végre a szó legmámorosabb értelmében apa legyek, azzá váljak… Aztán szertefoszlott minden…
Remegve, félőn lestem önnön magamba, meg tudom-e ragadni… a többé soha vissza nem térő pillanatok egyik
legnagyszerűbbikét. Nem tudtam. Mit tegyek? – ügyetlenkedtem magamban, mellettem a vad hatalommal, (két
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fegyőr részvételével folyhatott a találkozás) előttem Veled, kit már nem is tudok hogyan megnevezni, mert minden szó kevés, és ölemben Vele, kit még nem tudok megnevezni, mert nem tudom, ki Ő nekem… És tehetetlen düh
fogott el, forrtam, égtem, vágytam, gyűlöltem mindent, mindenkit.” (Levél 1958. febr.12.)
Aztán mindent felülírt az ítélet, amely két év börtönbüntetéssel sújtotta a férfit, és abból még másfél év volt
hátra. Hosszú különélésre kellett berendezkedniük. A tanárnő új szereppel gazdagodott, anya lett, amelynek mindennapi gondjaiban, örömében csak egyedül osztozhatott, immár két emberért és munkájáért felelt odakint, és
szerelméről odabent, aki segítségre és gyámolításra szorult, mert esendő, elesett volt.
Ha a férfi ma kézbe veszi – immár elhunyt hű társa – naplóit, és annak több, mint kétszáz oldalát, öt ezer sorát lapozza, egyre világosabbá válik előtte, hogy a szerelmes feleség és anya kettejük heroikus küzdelméből sokkal jobban kivette részét, mint ő maga. Ma gyakorta nevezik a résztvevőket hősöknek, pedig 1956 októberének
igazi hősei azok, akik otthon küzdöttek családjaik fennmaradásáért, és hiába voltak látszólag szabadok, valójában maguk is rabok voltak, a be nem teljesült álmok, szerelem, az egyedüllét, magány és a szorító gondok tehetetlen rabjai.
A történelem rosszul emlékszik, nem harminc ezer bebörtönzött áldozata volt 1956 forradalmának, hanem
legalább kétszer annyi. Nekik vajon állít-e emléket valahol, valaki?
Egyszer mindennek vége szakad, az egymástól történő különlét is megadta magát, a férfi kiszabadult.
Azon az áprilisi napon reggel két ember szállt fel a vonatra. Két fizikailag már rég elszakított, de lélekben
mindvégig összetartozó, egymás kezét virtuálisan fogó, azt el nem eresztő nő és férfi. Az egyik otthona vasútállomásán lépett fel a kocsiba, mert egyszerűen képtelen volt a lakás falai között várakozni, bár fogalma sem volt,
hol keresse, amnesztiával kissé hamarabb szabaduló férjét. A másik – visszakapott kis motyójával kezében –
kissé ápolatlannak, megtörtnek látszó kinézettel egy magányos sarkot keresett a vagonban, ő biztosan tudta úti
célját, minél hamarabb haza kell érnie, hogy magához ölelje szeretteit. A nő a hosszú évek alatt mindig céltudatos volt, tudta mit kell tennie, most mégis a férfi volt racionálisabb, most az ő útja volt az egyetlen ésszerű megoldás, a másiké tébolyultan irracionális. A két vonat pedig elindult, és valahol találkozott is, csak épp ellenkező
irányba száguldott, s vitte azokat egyre távolabb egymástól, holott mihamarabb találkozni akartak. Feje tetejére
állított szcéna!
De egy valami mindkét vonatban azonos volt, a nő és a férfi szinte eszement ismétlődéssel mindegyre azt suttogta:
„Visz a vonat, megyek utánad,
Talán ma még meg is talállak.”

A férfi, amikor lelépett a rég látott állomáson, tudta nem várják, hiszen nem értesített előre senkit. Ha a
gyorsvonat száguldását csigalassúságúnak érezte, akkor hogyan vánszorgott a villamos, hogy végre három megálló után megszabaduljon utasától, aki innen szinte futva sietett apósa lakása felé, ahol már biztosan várják. Kopogtatás, az ajtó kinyílt, de nem szerelme ölelése fogadta, apósa, anyósa és egy kicsiny fiú a járókában. Ő viszont, valahol a fővárosban, barátnőjénél tervezte a tervezhetetlent, minél hamarabb meg kell találnia férjét, ebben a kis országban, valahol.
A két felnőtt örömmel fogadta, apósa azonnal a postára rohant, hogy táviratot adjon fel lányának, mert az, aki
elébe sietett, már itthon van. A harmadik, az a kisfiú ott lent a járókában azonban nem ismerte az odasiető idegent, ajkai sírásra görbültek, az apa ölelésre tárt karjai pedig lehanyatlottak, nem akarta, hogy fia megijedjen az
idegentől, az apjától! Vajon eljön-e az idő, és mikor, hogy a fiú az idegenben apját lássa, és örömmel fogja meg
feléje nyújtott kezét?
A szinte eszement állapotban lévő szerelmes asszony pedig a vele történteket a vonaton még leírta naplójába,
végleg lezárva annak lapjait. Kusza sorok előbb a barátnő otthonában történtekről:
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„ Rettentő izgalom és kedélyhullámzás. Inkább reménykedem. Beszélgetünk, három óra van, csengetnek.
Mondom, a postás, távirat. Erzsi pizsamában ki, soká jön be. Kimegyek, épp most írja alá egy távirat átvételét.
Szerelmem otthon van! Tébolyító, őrjítő valóság. Sírunk, nevetünk, Erzsi kitör, sír, aztán felnevet, aztán ismét
nagyon sír. Én bénultan állok, ma este álomból valóság, Veled együtt! Mit jelent ez? El sem tudom mondani…
Menni, azonnal menni, minél gyorsabban, haza…”
Aztán a visszafelé tartó vonaton születő kusza gondolatok:
„Ezer, millió gondolat, mikor értél haza? Mi volt: óh, az első találkozás fiaddal, fiúnkkal? Mit éreztél, el fogod-e mondani? … Alig élek, ráz a hideg. Nézem az embereket, látják, milyen boldog vagyok? Többet nem kell
oda mennem… most örökre együtt Veled. De lassan megy ez a vonat, most meg éppen áll. Ma este Veled, szabad vagy! A füzetbe nem kerül többé szomorú dolog, együtt leszünk mind a hárman. Nem írok, hiszen hamarosan
elmondhatom szóban, hogy visz a vonat, megyek utánad, hogy este, ahová fekszem, az a Te ágyad is, örökre.
Mindjárt nyolc óra. Még egy óra… Drágám mosolygok, biztos nevetnek rajtam, akik látják, bánom én? ” (A
napló utolsó bejegyzése 1959. ápr.3.)
A nagyváros vasútállomásán már csak gyér fények világítják meg a peront, amelyen csak néhányan várakoznak. A késő este érkező gyorsvonat kevés utasát, kevesen is várják, de két férfi bizonyosan a várakozók között
áll, az apa, és az alig néhány órája hazatért szerelmes férj. A hangosbemondó pontos érkezést ígér, a kanyarban
hamarosan fel is tűnik a mozdony gyenge fénye. A várakozók előbbre lépnek, kémlelve kutatják leszálló szeretteiket.
A nő, megállíthatatlanul folyó könnyeitől még nem látja a másik kettőt, akik közül az egyik már futó léptekkel siet felé, az apa diszkréten lemarad a rohanótól. Aztán végre egymás karjaiban vannak, feledni akarnak mindent, ami az elmúlt két évben történt. Nincs szó, mert nem is lehet olyan, amely most alkalmas lenne e pillanatok
csodájának megragadására. Most csak az ölelő karok, az egymáshoz simuló két arc, aztán az egymásba kulcsolódó kezek beszélnek, egykor volt gyönyörű szerelemről, kétéves gyötrelmükről, és arról, hogy immár vége minden rossznak, a gyönyörű szerelem folytatódik, megújulva, új köntösben, szikrázó napfényben. Akkor sem beszélnek, amikor hárman hazafelé indulnak, csak a kezek szorítják egymást odaadóan, sokat ígérően, egymást
többé soha elereszteni nem akaróan.
„ Külön világban és külön időben
Éltél, be messze tőlem.
Már vége, - vége!
Már új idő, új rend van készülőben,
Kár már mi érhet? - kérdem,
Mióta gondom tiéd, felerészen…”
(Illyés Gyula: Külön Világban)
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VASKÓ MÁRTON PÉTER
Itt már senki sem…
Itt már senki sem Petőfi Sándor.
Körülményesebb lett a rím, de fele olyan bátor sincs a szív.
Lefelé tart már az ív, mert gyáva népnek nincs hazája.
Ámbátor, csak a málna számít, meg a luxus.
A mocskos szájuktól lett más a nexus.
Hát elgondolkodtam a törzsem hibáin, mint Káin, úgy tettünk Veled.
Testvér testvért ölt és szajkózta a neved: SZABADSÁG!
Aztán sírba esett, aki sírt ásott Neked.
Most egészen más a korszellem.
Bár szememben gerenda, van ellenérzésem, mert
első lett a hímeknek a fodrászat, meg a wax, üres eszme, üres elme, üres Pilvax.
Bár a múlttal se lehetek elégedett, hiszen nem volt Rólad nagy vita, elég volt a magyarnak, hogy van nyila, de
attól Uram ments meg.
Ne álljon vérben újra a nemzet, mert elégszer felnégyeltük már, mondjuk szégyellnünk is kár, ez már történelem.
Egy pont nekik, egy pont meg nekem. Ha döntetlen az állás az nem győzelem.
Ott bent, mélyen, hol lüktet a pitvar, ott épült Neked egy katedrális. Lehetek
utoljára szentimentális?
Csak azért is gyúljon fel a fényed, ha haldokló csillagok az ég peremén nem hagynak nyomot.
Se a vér, nem lesz nyommá, se a csizmák alatt roppanó por, nem lesz sárrá valamikor.
Mondom őszintén, komolyan, így hiszem
Csak a Szabadság kell nekem, a tündérszép szerelem.
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Én maradtam

Kifacsart fák odvában bujkálok én,
vihart hozott az est.
Elveszett talán örökre a fény,
tűz mellett ülni lenne kellemes.

A holddal karöltve érkeznek,
ölni szeretnek. Szeretnének engem.
De a korhadt fák is véreznek,
fájdalmuk köszön mindenekben.

Nem menekülhetek már sokáig,
el nem hagyhatom.
Csak én maradtam, nincsen másik,
akinek temető e hon.

A naplemente ébresztett.
A bennem élő rém,
körbevesz és bevégez,
többé, nem bujkálok én.
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Az én országom

Az én országom csonka földjét, egykoron bőséggel mérték.
A hatalmasok körbevágták, hogy szorítsák, átérjék.
Nem neveztem, Szkítiának, elég nekem, hogy magyar.
Szeretném, ha a régi lenne, de esély nem lesz rá egyhamar.

Az én országom sötét pernye, szeretni magát képtelen.
Gyötri megannyi betegsége, a gyűlölet, a fájdalom, a végtelen.
A törzsünk régtől haldokol, magától evett mérgeket,
néha ugyan kényszerítik, de nem kíván nyomos érveket.

Az én országom erős nagyon, de erejét maga ellen fordítja.
Hurcolta magát a véres utakon, keresztjét tovább már nem bírja.
Nem kér ő a gyászruhából és nem kér a gyászoló hullákból,
csak néhányan maradjanak, kik nem lopnak kincset a sírjából.

Az én országom hajnalt nem lát, már lehunyta koronás szemeit.
Kivágták az égfestő fát, mi remegte eleink tetteit.
Ássuk ki gyökerét méltósággal, ne várjunk reményt, holnapot,
ültessük el a nagyvilágban, a szívünkben hozzon új magot.
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GIDRÓ MELINDA

AZ újszülött osztályról a csíksomlyói Szűzanyához
Első gyermekünk több évnyi várakozás után érkezett. A kisebb-nagyobb vetéléseket, az effajta gyászt az
Istenben és a Szűzanyában való hitemnek köszönhetően tudtam feldolgozni. Az imának mindig is nagy jelentősége
volt az életemben, ahogy azt már korábban említettem.
A 2010-es pünkösdi búcsú mottója: Most segíts meg, Mária! volt. Emlékszem, azon a vasárnap a csíksomlyói esti szentmise előtt gyóntam. A bűnbocsánat szentségének elnyerése
abban a templomban mindig másabb volt, több volt számomra. Valahol a templom közepe
táján kaptam ülőhelyet. A prédikáció az anyaságról, a gyermekvállalásról szólt. Akkor (is)
én ott gyermekáldásért imádkoztam a Szűzanyához. A szentmise után még a templomban
maradtunk a férjemmel, meg akartam érinteni a Szűzanya lábát, ahogy mindig tettem, amikor a kegytemplomba
betértem. Arra is emlékszem, hogy éppen termékeny időszakban voltam, ezt mindig pontosan tudtam. Csoda történt! Gyermekünk azokban a napokban megfogant és bár problémás terhességem volt, februárban megszületett
első fiúgyermekünk. A természetes szülés közben komplikáció lépett fel, 5/7-es apgar értékkel született, gond volt
a szívveréssel, a légzéssel, az izomtónussal, a reflex-ingerlékenységgel és a bőrszínnel is.
Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. Keservét a búnak-bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol ember már
nem segíthet, a Te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek, nem, Te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja
nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. Ámen – suttogtam félholtan,
miközben az orvosok és nővérek kétségbeesetten rohangáltak, csattogtak a műszerek. Végre felsírt! Éreztem a
Gondviselés erejét, s akkor, ott a szülőszobán fogalmazódott meg először a gondolat, hogy minél előbb felviszem
a csíksomlyói Szűzanyához ezt a gyermeket, hálát adni, amiért megszületett, él, és a szülei lehetünk.
Kiléptünk a kórház épületének ajtaján. Néhány napja, amikor ezen az ajtón beléptünk, még csak férj-feleség
voltunk. Szülők lettünk. Első alkalommal voltunk hárman együtt. Ez boldogsággal töltött el. Február volt, hideg,
én mégis be akartam vinni a csíksomlyói Szűzanyához a gyermekünket. A férjem könnyen beleegyezett, ha nekem
ez ennyire fontos, menjünk, csak meg ne fázzon a kicsi. A kegytemplom udvarán az ajtóval szemben álltunk meg.
Fehérbe öltöztetett kisdedünkkel kiszálltam az autóból. Ismerős jött szembe, férfi:
- Gratulálok! Kisfiú? (a fehér sapkára hímzett halványkék csillagból következtethetett) Isten tartsa meg egészségben családjával együtt!
Beléptünk a templomajtón. A főbejárat soha nincs bezárva. Az ajtóban tekintetem a Szűzanyára szegeződött. Megérkeztünk. Várt minket. Szenteltvízzel keresztet rajzoltam kisfiam homlokára. Megnyugtató volt. Egyenesen a
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kegyszoborhoz tartottunk hárman. A szentély mellett található füzetbe mindig kérésemet fogalmaztam meg, most
csak annyit írtam: Hálás vagyok a gyermekemért! Köszönöm, Szűzanyám! A lépcső előtt megálltam egy pillanatra.
Gyenge voltam. Az elmúlt napokban óvatosan figyeltem minden lépésemre a fájdalom miatt. Fel fogok menni.
Fel tudok menni. A lépcső, ami eljuttat a vágyott célhoz, a Szűzanya lábához. Haladás felfele, lépésről lépésre.
Az idő megszűnt létezni. Ott álltunk egymással szemben. Anya az anyával. Mindkettőnk karján kisfiú,
királyfi. Imáimban megfogalmaztam mérhetetlen hálámat, és a védelmére bíztam a gyermekünket. Foszlányokban
lepergett gondolataimban a szülés körülménye és az orvos szavai a lehetséges következményekről a gyermek
beszédében és járásában, de akkor ott azt éreztem, hogy minden rendben lesz, a Gondviselés velünk van. Most
segíts meg Mária…
A férjem közelemben állt, hogy felsegítsen és lesegítsen a lépcsőn. Ránéztem, egyre gondoltunk. Közelebb lépett,
felemeltük magasra a pólyás babát, hozzáérintettük a Szűzanya lábához. Könny csordult le az arcomon. Az „érintőzés”, csodatevő ereje miatt mindig az egyik legmeghatározóbb pillanata volt a Szűzanyával való „emberközeli”
találkozásomnak a somlyói templomban. Nyugodt voltam és nagyon boldog! Isteni üzenetet, kegyelmet kaptam,
mely kísérni fog anyai mivoltomban. A templom ajtajánál, keresztvetés közben visszanéztem a Szűzanyára, ahogy
ott mindig szoktam, de most már a gyermekemmel. Jövünk még!
A Szűzanyában való hitem továbbra is csodák sorozatát idézte elő az életemben. Második gyermekünk
számításaim szerint újév napján fogant, ami éppen Szűz Mária, Isten anyjának ünnepe. Problémamentes terhességem alatt gyakran azért is imádkoztam, hogy (az első szülés traumájából kiindulva) császármetszéssel szülessen
meg második gyermekünk, de ne én kérjem ezt az orvosomtól, hanem „fentről” igazítsák így. Szeptember 8-án,
Kisboldogasszony napján, (három héttel korábban a kiírt időpontnál) beindult a szülés, a baba farral feküdt, így a
kórházi vizsgálat után egyértelmű volt, hogy ebből csak császármetszés lehet és azonnal. Még egy óra se telt el,
és megölelhettem második kisfiúnkat, éppen a Szűzanya születésnapján. Vasárnap volt, Csíksomlyón a Mária neve
búcsút is aznap tartották. Ezek a gondolatok valamiféle szakrális állapotot idéztek elő bennem egy rövid időre.
Még a műtőasztalon voltam, és már nagyon vártam, hogy megismétlődjön a csíksomlyói templomban az, amit
első gyermekünk bemutatásánál éreztem. Megtörtént! Pontosan úgy, csak az első alkalom érzése helyére az ismételten jóérzés lépett.
Két év múlva, év végén kislányunk született. Ő isteni ajándék volt, és örömmel fogadtuk.
Most már előre programozott császármetszés jöhetett csak szóba az életkorom miatt is és a szülések egymásutánisága miatt is. A szülés élménye harmadjára megszépült, úgy éreztem, hogy mindenki értem és a gyermekemért
volt ott a műtőben, nagyon jól éltem meg, nagyon boldog voltam. Néhány nap múlva családunk számára természetes volt már, hogy Karcfalva irányába csak Csíksomlyón keresztül vezethet az út az újszülöttel. A rítus semmivel nem volt kevesebb, mint az első vagy a második alkalom. Sőt, a nagycsalád érzése, a hála ezért csak tetőzte
a szakrális térbe és időbe való belépés átélését, melynek hatása kíséri mindennapjainkat.
256

Háromgyerekes anyaként megvívom a mindennapok harcát önmagammal, gyermekeimmel, az élettel, de
a győzelemhez, a tisztán látáshoz lelki támaszra van szükségem. És ez a hitem! Hiszem azt, hogy a Szűzanya óvja
családomat. Ha csak egy kis könnycsepp vegyül a mosolyaink közé, eszembe jut az a pillanat, amikor ott álltam a
csíksomlyói Szűzanya előtt egyik-másik gyermekemmel, és a védelmére bíztam a családomat. Mélyen él bennem
az a februári, szeptemberi és decemberi nap.

MATRACMESE

- Isten hozott, csöppség! – suttogta a kis matrac, amikor a pár napos kisfiút először magához ölelhette. – Mostantól
én is vigyázni fogok rád, figyelem a légzésedet, óvom a gerincedet, széppé teszem álmaidat, hogy amíg elférsz
ebben a kiságyban, nyugodt, mosolygós napjaid legyenek.
Attól a perctől kezdve ő volt a kiságy lelke, a legboldogabb babamatrac, kis védence nagyon szeretett rajta feküdni.
Az elalváshoz nem volt szükség rögzíthető zenélős forgóra, sem játékra, kabalára. A zöld szegélyű fehér baldachinfüggöny volt a kettőjük mesevilágának határvonala, azon belül történtek a titkok, csodák, amikről senki más
nem tudott. Matracmesék matracnyelven. Anyuka dalait, mondókáit a matrac is csodálattal hallgatta, s jól magába
szívta, elraktározta.
Első hónapokban sok időt töltöttek együtt a babával, aztán mozgalmasabbá váltak a napjaik, egymás után következett a jobbra-balra fordulás, hasra fordulás, felülés, felállás, ugrálás, ki-bemászás, beszorulás. Ekkor már nehezebben tudta lekötni a kisded figyelmét a matrac. Egyre kevesebbet voltak együtt, a matracmesék is megrövidültek
és a kiságy is. Testvérke érkezett, ismét egy kisfiú. Nagy volt az öröm a családban és a kiságyban. A matrac
ugyanúgy vigyázott az újszülöttre is. Élmény volt a lefekvés és az alvás ideje. Figyelte a baba légzését, óvta a
gerincét. A matracmesék elölről kezdődtek, ismétlődtek, folytatódtak. Teltek a hónapok, kicsit zajosabb lett a ház,
jobban kellett őrizni a kicsi álmát, hogy zavartalanul aludjon. Több volt most a pelenkakifolyós baleset is, de
ezekért a matrac soha nem haragudott, sőt, minél jobban beszívta a nedvességet, hogy ezzel is védje a baba bőrét.
Nagyon megszerette a feladatait, a kis lakóit, és attól kezdett félni, hogy az idő rohanásával ő majd haszontalanná
válik, beállítják egy sarokba porosodni. Mi lesz, ha a második kisfiú is kinövi a kiságyat? Szomorúságra nem volt
ideje, a baldachinfüggöny zöld szegélyét rózsaszínre cserélték, harmadik gyerekként kislány született a családba.
Volt öröm! A fiúk után a kislány egy újabb csoda volt, másabb csoda, megmagyarázhatatlan érzés. Rajzolódott is
már a sok tündérmese a matrac fejében. Titkos mesevilágukban csak azzal nem számolt, hogy a fiúk ennyire
körülrajongják, ennyit babusgatják, édesgetik hercegnőjüket a kiságyban. Hagyta őket örülni, zajongani. A jól
bevált módszerek nem mindig működtek, az elméletek meg-megdőltek, de ha kettesben maradtak, a kis matrac
továbbra is odaadóan mesélt, dalolt, álomba ringatta pici tündérkéjét, védte, ahogy tudta. Hasznosnak érezte magát, elégedett volt. Volt értelme őt életre kelteni. Megszokta a fal színét, a hangokat, a szokásokat, része lett ennek
a vidám családi életnek.
Mindenki csodájára járt, hogy ezeket a gyerekeket soha nem kellett altatni. Milyen szerencsés szülők! – mondogatták. Csak néhányan sejtették a mesebeli titkot.
A kicsi lány nemsokára kétéves. A foltos vászonhuzatos matrac újabb gyerekre vágyik. Ha nem is most, talán pár
év múlva. Addig is töltekezik az elmúlt hat évből.
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BODA ZSÓFIA BORBÁLA, BUKSI:

Tata

Tata a mi városunk,
Van itt bál s sokadalmunk,
A híres vár mellett,
Az Öreg tó medre,
Tóvároskert szép környezete,
Edzőtáborban olimpikonok edzenek,
Cseke-tó partján,
Műrom mit szem lát,
Török mecsettel szemben,
Horgásztanya foglal helyet,
Baji úti házak,
Előttük sok hársfa,
Ady Endre úton,
Nagy forgalom,
Fő út bíz négy sávos,
Széles szép a városon.
Jó lelkek Újhegyen,
Agostyán s Szomód fele,
Új út, Május 1. út,
Összeköt két várost,
Felső-Tata, Kossuth tér,
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Felújítva is nagyon szép,
Kapucinus templomnál,
Több szólamú harangláb,
Szent kereszttemplom két tornya,
Már látszik Mocsáról a távolban,
Református torony szomszédja,
Így a harangok gongnak ritmusban.
Kálvária dombon három kereszt,
Jelzi minden életet.

Tatabánya

Tatabánya, Tatabánya,
Sok jóval áldott téged Szent Borbála,
A bányászok, vájárok éltették városodat,
De mára ez az ipar erősen megváltoztatta vonásodat.

Mikor több községből egyesültél,
Szép, virágzó léteddel, gazdag megyeszékhely lettél,
A bánya miatt fújták a hatot /hat órát/,
Mi jelentette a nappalos műszakot.
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Gyermekek az iskolában köszöntötték tanárukat: Jó Szerencsét!
S ők ezt örömmel viszonzásképpen, örömestül vették.
Ennek az időszaknak ideje lejárt,
Most egy stagnáló, nem kifejezetten virágos várossá vált.

Lett itt a településen belül funkcióváltások,
Egyik legjelentősebb, hogy Újvárosba rakták a főbuszmegállót,
Épült e mellé Vértes Center nevű bevásárló központ,
Melynek mozija is a mai napig sok embert ide vonz.

TÍMÁR Z.
Lángoló gondolatok
2017 - 2020

Ragyogsz mellettem,

Napfény vagy holdfény?

És ragyogok a karjaidban.
Megfogtad a kezemet,

Már rég nem hittem a varázslatban,

Felhúztalak magammal

Mikor pillangók repültek ki a táskádból.

Dacolva és nevetve,

Színpadon látlak, zenésznek látsz,

Ezer korláton és falon felfelé,

Így leszünk mindketten művészek.

Míg nem láttuk a fekete cserepeket,

Elragad a közös világunk,

Hogy a hold merész fényében

Sose törd le a zászlókat.

Láthassam az arcodat.
Erő és tartás,
Hozzám szóltál.

A szemeid örvénylő vihara,

Szüntelen kerestél

Nagylelkű szerénység,
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Viharban és romokban,

Rég kihunyt erények.

Mosolyomat akartad,

Több vagy, mint ami beléd fér,

Ajándékok és gyöngyfényű szavak,

Oroszlánszívű lovag,

Hűség és bizalom,

Védj meg, csak még egy nyáron át.

Nem féltél semmitől.
Sosem tudnálak bántani.
Már rég nem hittem az emberekben,

Úgy értesz meg, ahogy soha más,

Amikor megláttalak a horizonton.

Csak egy dalt énekeljünk el,

Rég eltettem a szárnyamat,

Mielőtt eszembe jut a nevem,

Hogy jobban értsem őket,

Bízz bennem és bízok benned,

Amikor megláttam a tiédet.

Fogd meg a kezemet és mondd,

Úgy látsz, mint senki más,

Tudnál-e szeretni?

Hiszel bennem, és hiszek benned.

2019. augusztus

Én csak segíteni akartam neked,
Hogy az lehess, aki vagy,
És hogy sose felejtsd el,
Vannak még csodák.
Mégis magaddal ragadtál,
És nem engedsz el.
Maradj kérlek az, aki vagy.
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Gyémánt

Százszorszép

Hadd adjak neked mindent,

A százszorszép alatt álltam

Az álmaid, suttogott és énekelt,

Egy sárga fényű napon,

A vágyaid, keresett és elveszett,

És arra gondoltam,

A fényeket, ragyogót és éltetőt,

Átmásznék a fehér szirmokon,

Mert mindent megérdemelsz,

Belegázolnék a sárga porba,

Amit csak szeretnél.

Mosolyogva letérdelnék,

Te vagy az utolsó csillag

Hogy azt mondhassam százszor:
,,szép”.

A hajnal fényében,
Mind a százszor szép a mosolyod,
Te vagy a sóhaj
Százszorszépek a dalaid,
Ha elmúlt a rohanás és félelem,
Százszorszépek a fényeid,
Napfény három sötét nap után,
Az utolsó csepp méz az üvegben,

Százszorszép a világ, ha veled vagyok.

Nevetés a szeretteid szavain,

Előtted sosem mondtam senkinek,

Első korty víz a forró torokban,

Hogy százszorszép.

Sötétzöld fű és nyárfák takarása,

Százszorszépen kérlek,

Zongoraszó az üres kastélyban,

Maradj velem.

Szőlő, eper, körte és barack,
2019. május
Te magad vagy a tavasz.

2019. december
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Préselt virágok
Kinyitom a naplóm
És megcsap az illat.
Ezer virág, étel, gondolat,
Sosevolt titkaim suttogó,
Egyetlen barátom.
Világunknak hógömb otthona,
Emlék. Hiányzol, hiányzik.
Igazad van, fájdalom,
Szemedben, szememben,
Mégis vége van.
Nem érdemlem meg, hogy szeress,
Más lettem, bonyolult,
Sebes, hisztérikus, kegyetlen.
Nincs a világon semmi,
Mit meg ne adnék neked.
Odaadnám alkotó kezeim
Hogy újraélhessem gyönyörű napjaink.
Nem lehet. Vége van, változunk.
Versem zilált, hangtalan,
Sosem lehetek az, aki voltam.
Fájdalmunkra egy gyógyír van,
Csukjuk be a virágos könyvet,
És nyissunk ki egy újat.
Írjunk új meséket, az esernyőt
Tegyük el a fénytelen napokra.
Bűnöm keserű, nem szeretlek viszont.
Szeretnék veled lenni,
Barátodként támogatni,
Ezer völgyet bejárni,
Leszel-e még útitársam?
2020. április
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Búcsú

Ha veled vagyok,
Minden tökéletes.
És pont ezért, amikor
Elbúcsúzunk,
Az egész világ darabokra hullik.
Mint a szerkezet,
Amiből kirántod a legfontosabb csavart,
Azt, amelyik az egészet összetartotta.
Veled érett vagyok, gyönyörű,
És mégis gyerek,
Gyerekek vagyunk mindketten,
Rohangáló, nevető, bohóckodó gyerekek,
És felnőttek, akik házat akarnak,
Családot,
És biztosak,
Egymásban, önmagunkban, bennünk,
Biztosak.
Amikor eltépnek mellőled,
A vonat, a metró, a csattanó zár,
Én is darabokra hullok,
Nem csak te,
És újra tehetetlen,
Lehetetlen,
Szemtelen,
Értelmetlen,
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Érthetetlen,
Reménytelen,
Elérhetetlen maradok.
Két lábon járó feledés,
Lélegző sötétség,
Égető üresség.

2020. szeptember

KOVÁCS KÁROLY
Egy rózsaszín emlék
Az a nyár olyan volt,
mint soha még.
Színesebb volt a szivárvány
és kékebb volt az ég.
Volt e az útnak pora?
Lábam felette járt.
Lelkem tánca bársonyon siklott,
tudtam, hogy eljön az ezerszer várt.
Simulva jött,
éreztem a bőrét.
A mennybe ájultam, vagy ez a vég?
Puszi volt csupán,
- szerelmes - amilyen soha még.
A villám dísszé szelídült,
gurgulázva dalolt,
az egek nekem játszottak!
Az a nyár... az a nyár olyan volt.
...a párját várom...
hiába kutatom!
... az a nyár egyke volt.
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Hófehérke és a Kisherceg
(Ballada)
1
Reménylő nyaraknak legszebbik delén
mesébe készült egy színes társaság.
Festék mögé bújt ott flegma és szerény,
volt fügefalevél, pucér igazság.
Nem a hazugság, csak a vágy bomlott ki
álmok mélyiről, szült az ecset szépet,
vénuszi bájost, bajszos nimfát, aki
szivacsmellekkel grimaszolva kérked.
Szerény, dolgos is kell az ilyen bálba,
Hófehérke, hét szerelmetes őrrel;
kedvessel, okossal, csalfával, bősszel…
A gonosz mostoha, vasorrú bába,
utcalány, kékangyal, tetszelgő léhák,
sorjáznak bicegve egylábúk, bénák.
2
Csábos istennőkkel királyi sarjak
vonulnak egyre. Dobszóló peregve
a húrral felesel, kifestett ajkak
hangzavar hevén trilláznak epedve.
Porondmester térül párok elébe,
csendbe mered a húr, a dob se dobban,
döbbenet ül ki mindenki szemébe;
az új belépő, mely meséből toppan?
Világjáró lehet a betoppanó!
Kezében toll, pilóta sapka fején,
balján egy ifjonc, másvilági legény.
Boglya-haj fején, köpenye csuda jó,
… hisz’ a Kisherceg… vállain csillagok.
Ő Exupery mellett csendben ballagott.
3
A könnyed csevej csak maszk a lelkeken.
Kit takarhat vajon a mesés álca,
pendül a kérdés a feszült idegen,
ki az álmodó, ki másnak az álma?
Talán egy tánc, egy hang árulkodik majd,
a titkos vágyak hol csengenek össze,
a kíváncsiság, vagy a vér heve hajt
egy mesehőst a látványon túl többre?
Messziről jött mind, ki ide belépett.
Tanár, diák, katona, hajnal’ kelők
reménye úszik a vágyban, talán ők
lesznek a fény, a legtöbbet becézett.
266

Elül a zsongás, a csendért cserébe
porondmester kezd egy mai mesébe.
4
Hófehérke hallja, szállnak a szavak,
de emlékek ömlenek szét a valón,
a készülődés izgalma elragad,
bódít még most is, itt zsibong izgatón.
Anya hangja szól: Nagylány vagy már menj csak,
szép kíséret lesz majd öcséid hada,
szépségedtől ájul mind, aki nem vak,
hét apró ifjonchoz te leszel a dada"
A szobácska, az agyon ölelt párna,
csábos kacsintása a tükörképnek
küldték, űzték, hogy várják itt a fények.
Az álomtörténet ajtaja tárva,
ő a vágyott szerep izgató hevén
sugárzik, körötte hét kicsi legény.
5
Mögöttük topog az izgága páros,
suttogásukat viszi a lehelet:
Ezt nézd barátom, ki lehet e csábos,
kinek a kis sereg adott fedelet?
Miért is Kisherceg, és nem királyfi
lett a szerepem, vagy rajongó törpe,
'kin megpihen e két gyönyörű szem, ki
követ hajít az átkozott tükörbe.
A gonosz mostohát ördögnek adnám,
nála tetszeleghetne életen át,
kedvére illegethetné ott magát.
Őt ellopnám, el én. Derékon kapnám…
Csendesen barátom! – pisszeg az író,
valamit üzen, a mennyei bíró.
6
Égi dörgedelem, iszonyat hullám
a falakat rázza, lelkekig hatol:
a menny szakadt le, vagy szunnyadó vulkán
veszett dühében morajlón zakatol?
Megmozdul a föld, inognak a lábak,
vakolat hullik, tépett csillár reccsen,
jaj-sikoly hallik, torzulnak a bájak,
káosz lesz úrrá a hamiskás renden.
Hol vannak a fények hol a dallamok?
Cintányér csörömpöl, elpattan a húr,
leányka sikong, feljajdul egy úr.
Gerendák alatt kába sugallatok;
portengerben talán kis rés nyitva még…
a szél füstöt legyez – kint valami ég?
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7
Dereng egy ablakocska, talán arra;
zokog a sötétből egy gyermeki hang.
A Kisherceg kiált – mind, ki az udvarra
ki él, sírunkká nem válhat e barlang!
Túrták az utat, dobtak mindent félre,
küzdtek az ifjak, rés nyílt a világra,
feltűnt egy sugár, fény derült az éjre
harsant a víg hang vivátot kiáltva.
Mentőcsapattá lett a mesés páros:
hőssé, orvossá váltak hamarjába’,
s mindkettő egy-egy törpét vett karjába.
Fojtó volt a por, mégis minden sáros,
de ők akkor is, ki nem bírta magát,
adták egymásnak a cseppnyi résen át.
8
Lépésre volt csak a győzelmi mámor,
mikor roppant a föld, dőlt még mi állott,
kopogott a kő, mint valami zápor,
a kis menedékre sötétség szállott.
Ketten még bent vannak, sikolt egy dáma,
de mindhiába, az útnak vége már,
Kisherceget s Hófehérkét a fránya
végzet sötét romnak börtönébe zár.
Rájuk borult az éj lapos keserve,
a kényszer szülte eszement rettegés
dúlta őket, mint végső elrendelés.
Bús lényük esdekelt egymást keresve,
hallatszik-e még az élet sóhaja,
mi lészen most már az úrnak óhaja.
9
A leányhang nyikkan, hol vagy te legény,
mely világban van most lelkünk otthona,
ránk pillant-e még a napfényes remény,
vagy sírba suhint földünknek ostora?
Add a karod, ez nem lehet még a vég
– kong a válasz, s egy kéz óvón nyúl felé –
álmainkat nem veheti el az ég,
üres szívvel, hogy lépnénk az úr elé?
Rátalál a szó a szóra hebegve,
és mint mesékben történt annyiszor már,
nekik a mennybéli közös sorsot szán.
A picinyke helyen fejük leszegve,
ujjuk egybe fonva öleltek, csúsztak,
fügét mutattak a szűkölő búnak.
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10
Hol házak nyúltak előbb ártatlanul,
már romhalmaz terült el a fák alatt,
árnyak járták a tájt keresztül kasul…
hangokat lesve, hol a föld meghasadt.
Pózna állt még, rajta tábla hirdette:
Színházunkban ma déltől álarcosbál,
vetítőnkben: A szerelmes Ivettke.
Tessék, tessék, jegyek a pénztárosnál!
A tábla csak lengett, suttogott a szél,
eszelős sikolyok törtek fel egyre,
zokogás visszhangzott romváros szerte.
Fülelt a remény, a mély talán beszél,
de nem hallhatták, hogy odalent egy pár
mint két kiűzetett, megváltásra vár.
11
A valóság zord düledéke alatt
a mindenható új történetet szőtt,
szédült a lét, az időszövet szakadt,
új kapu nyílott a mesehősök előtt.
Sötét pincéiben a büszke háznak
vándorútra kelt egy fiú és egy lány
újabb és újabb zegzugokban jártak,
akadt is kezükbe ezernyi talány.
Színészek lomja, szerepekhez kellék,
rég játszott darabok, kopott díszlete,
fotelek ágyak, szobáknak szeglete.
Végtelen kacat, milliónyi emlék
közt szöktek a percek, órák s a napok,
borzaszt a sötétség, lelkük is vacog.
12
Összebújva egy királynői ágyon
éber álmukban lesték az időt,
remegő szívvel a gerjedő vágyon,
óvták a szikrát a mennyekbe vivőt.
A vaksötét átkát ujjukkal űzték,
vérük zsibongása egyként lüktetett,
a kétes jövőt egy fonalra fűzték,
parázs izzott már az ijedt éj felett.
Mint éhező koldus, ha prédára lel,
kéjes kedvük a végtelenbe szökött,
dőlt már a gát, az ezernyi csók között.
Illem, és szabályok úgy oldódtak fel
mint dalban a hegedű, éjben a hold,
s az álomkép, a valóságba karolt.
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13
A halál árnya alatt szentség a kéj,
egymást jogos jussként ölelték már.
Először, utolszor, tanú volt az éj,
sikongott az érzés, megszűnt a határ.
Élték, mit zaklató vér szava diktált,
villám-idegekkel ízleltek mohón,
szívük lüktetése torkukban zihált,
ömlött az érzés, dobbanva lángolón.
Mint forró nyárnak üdítő vihara
ég és föld között szikraesőt csihol,
úgy tombolt az érzés ott lent valahol.
Lassan oldódott lényük zsibongása,
ódzkodva bújtak szerepükbe vissza,
mert reccsent ott fent a terhes kulissza.
14
Egy nagyot még dobbant szíve a földnek
majd dühödt kedve nyugalomba merült,
de hiába már, ára lett a csöndnek:
Csont roppant, szájukba vér íze vegyült.
Időtlen úton, emlékképek között
elhalt a jelen, ömlöttek a fények,
nem tudhattak róla, pincéjük fölött
ezer kéz munkált, s előtűnt a fészek.
Messzi város szerte szétfutott a hír
élőket leltek ennyi idő után,
mesehősök Ők, meglátszik a ruhán.
Sziréna vijjogott elhalt a manír,
szakavatott ujjak sebet kötöztek
mentők rohantak, kéklámpák köröztek.
15
Hófehérkét tették hófehér hordágyra,
Kishercegnek félték szíve ritmusát,
túl nagynak tűnt testüknek romlása,
legyezte vérük ördögnek gusztusát.
A kocsik robogtak, küzdöttek értük,
orvos és sofőr még imát is mormolt ,
–
csöveken csüngött gyengécske létük –,
apáca sírva rózsafűzért morzsolt.
Fricska volt a sorstól, kegyetlen sújtás;
napkeletnek vitt egyiknek az útja,
másikjukat a sors nyugatnak húzta.
Lepel hullt a múltra, nem maradt Júdás,
csak lázban fürdő álombéli féltés,
színekben fürdő beteljesült érzés.
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16
A múló idő emlékek terhével
hagyta el a nyarat, monoton haladt,
belepte ősz lombja, tél a jegével,
majd tavasz szelén újra dalra fakadt.
Évre év jött, nyárra nyár… de nem az már!
Oda a lelkes, ifjúkori álmok,
a régmúlt reményein rozsdamarta zár,
csak a vágy maradt, mint valami zálog.
Szekrény mélyén, asszonyi ruhatárban
titkokban rejtőzve megbújt egy jelmez,
mit a nő egyszer, minden évben felvesz.
Mint egykor rég, Hófehérkévé váltan,
kis szoba parkettjén térül-fordul,
lesüti szemét, könnye is kicsordul.
17
A múló idő emlékek terhével
bús malomként, őrölte az éveket.
Nagyot döccent, bajt vívott nyár hevével,
s újra éledt az a régi fergeteg.
E nap, a büszke férfi gyenge napja.
Titokban új reménnyel messze indult,
mert a kéjes éjnek még mindig rabja.
Talán most! – egész úton azon izgult.
Zarándokként, ahogyan évről-évre
hegyoldalon, síkvidéken baktatott,
oly régi emlék, szíve mégis zaklatott.
Meglelem – esküdözött földre, égre –,
éledjen újra az az édes féltés,
taszítson bűnbe újra a kísértés.
18
Tétován, mint elveszett gyermek járta
a dicsekvő várost, kétség gyötörte:
Idegen utcák! Itt senki sem várta,
előtte toronyház, nyírott fű mögötte.
Ott, a tér fái közt bizarr pózna nyúlt,
rajta rozsdás táblát lengetett a szél
– mintha villám csapna, emlék tüze gyúlt –,
– kopott írás, mint emlékezet mesél.
„Színházunkban ma déltől álarcosbál”
Ettől negyven év valósága veszve,
úszott a múltba, vágyain evezve.
Igen, itt volt, itt, hol az az asszony áll,
karjára dobva észbontó csodácska…
hisz az jelmez! Hófehérke ruhája!
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19
A bál elmaradt – szólalt meg kedvesen.
Elmaradt – simogatott a régi hang.
A nyári szellő csak forgott kecsesen,
a nap délhez ért, s megszólalt egy harang.
Bing-bang, bing-bang, a régi ütem zendült,
s megdermedt szavakon lépdelve a pár
feloldozta görcseit, táncra perdült,
szemük tükrében izzott a napsugár.
Irigy nyári vihar leste léptüket,
villámdíszeket nyilazott a kékbe,
dús mosolyfelhők szökkentek az égre.
Víg puttók csodálták szenvedélyüket,
látták repülni a múltnak reményét,
a Kisherceget, karján Hófehérkét.
*
Fénybe érve
Benyitottál magányomba édes tünemény,
szürke létre, bús napokra ráömlött a fény.
Szelíd szavak, izzó évek röpülnek velünk,
nem félünk az elmúlástól Ámor a jegyünk.
Ha mégis mennünk kell,
a függönyt együtt húzzuk el.
*
Szerelem
Szavaim szerteszét szélednek,
szelek szárnyán szikrázón szállván,
szerelmet, szellemi szépséget
szülnek szónokló színészek száján.
Szürke színpad szélén szemkönnyezve,
szakadt szegény színész szól szelíden.
„Száz szilaj szörny szennyes szava szurkál;
szegény szolgák szerelméből születtem”
Szurkáljatok szégyentelen szukák,
szerelem szerelmet szül számtalant.
Százezrek szeme szemez szemtelen,
szomjúhozva szabatos szexet szótalan.
Szerelem szentsége szökell
szavak szárnyára szemérmetlenül,
szüzeknek szótlan szenvedélyétől
szerte szökve, szívekbe szenderül.
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VEL’KÁ DÓRA

Mari, et navis
(Tenger és hajó)
Mint ecset a vásznon, lágyan simított végig orcáján. Mint festék nyoma az anyagon, bizseregve emlékezett bőre a
művész érintésére. Többet akart belőle. Mint egy hatalmas hullám, érzelmei elárasztották vékony testének minden
pontját, arcára pedig pírt ültettek. Akaratlanul is belesimult a művész puha tenyerébe, miközben belsőjében hatalmas vihar dúlt. Nem szeretheti, de mégis ezt teszi. Akaratlanul is rá gondol, akaratlanul is vele álmodik, vele
táncolja körbe a palotát, mikor senki sem figyel rá. Helyes ez? Helyes szeretni valaki olyat, aki folyton kicsapongó
és szabad életet él? Valaki olyat, akinek nincs rangja, nincs helye egy felsőbb körben? Mégis mi olyan varázslatos
benne? Hiszen csak egy művész, aki csupán ritkán kap valami pénzt, annál is ritkábban ételt. Lehet egy ilyen férfit
szeretni? Egy szabad férfit, aki a saját szabályai szerint él, kinél nincsenek korlátok, kinél csupán a csillagos ég a
határ, kinél igazán számítanak az érzelmek. Miért számított ez annyira …? A hercegnő akárhogyan is próbálkozott,
nem felejthette el. A szíve megszakadt, csupán ha csak egy pillanatra nem gondolt rá. Fel akarta vele fedezni a
világot, a világát, ahová valójában tartozik. Meg akarta tudni, hogy a belsőjében morajló tenger miért zúg oly
hangosan, ha a művész nincs mellette. Miért érzi kiszáradtnak a szívét, mint valami homokos partot, ahol nincs
élet? Miért csak a művész festhet oda virágokat? Többet akart holmi titkos találkozóknál, holmi gyengéd érintéseknél. Valójában érezni akarta őt. Közben a művész már száznál is több gyönyörű festményt festett róla. Akármennyire is szerette volna, nem engedhette el. Egy kincs volt a számára, egy eddig körbe nem hajózott tenger. A
művész akart lenni a hajós. Semmire sem vágyott jobban. Talán ezért sem volt még hajlandó elkészíteni a királyi
családról készülő festményt. Nem akarta, hogy vége legyen, hiszen még csak most kezdődött el. Még vele akart
lenni, arany tincseit az ujjai köré csavarni, végig simítani édes és lágy arcán, puha ajkaira csókot lehelni. Körbe
akarta vele sétálni a palota kertjét és a mellette lévő csodálatos erdőt. El akart vele beszélgetni a csillagok utáni
helyről, ahol talán nincs semmi, de ők ketten… Ők ketten talán pont ott találnák meg a helyüket. ők ketten, kiknek
nem szabadott volna egymásra találniuk és most titokban nevelniük törékeny szerelmüket. Szerelem ez egyáltalán,
vagy csak vágy? A művész már érzett vágyat, kínzó, éhes vágyat, ami szorongatta nyakát. Azonban a hercegnő
egy pillanatra sem volt erőszakos hozzá. Csendben figyelte mozdulatait, ahogy elszakított egy virágot az anyatermészettől, majd a lány füle mögé helyezte. Csodálatosan festett. Egy emberi nap, az ő napfénye, az ő édes sugara.
Nem volt képes arra, hogy elemelje kezét, amibe a lány oly gyönyörűen bújt bele. Ha tehette volna, azonnal megfestette volna ezt a pillanatot, hogy sose felejtse el. Hogy sose felejtse el, kit is szeretett igazán.

www.omlit.hu

273

KAKUK JÁZMIN ZOÉ

A maci
Nem emlékszem pontosan hogyan történt. Kicsi voltam, tán olyan ötéves forma. Édesanyám fogta a kezem és vitt
az óvodába. Megvan bennem a büszkeség érzése, hogy én bizony már nagycsoportos vagyok. Picit féltem azért
bevallom. Éreztem a nehéz hátamról lógó hátizsák vaskos erejét és édesanyám meleg, érdes tenyerét, ahogy igyekezett megszaporáztatni lépteim. Ekkor volt az, hogy a nyár utolsó sugarai közt megláttam azt a plüssmacit. Nem
volt éppen új darab, egyik szemén félig kiesett gomb, másik szeme már elveszett, karjai megrágcsálva, bundája
pamacsokban. Nem is a medve volt érdekes, hanem a tulaja, egy kislány, aki elmélyülten játszott vele az udvar
padján. Pontosan megnevezni nem tudnám mi volt benne olyan érdekes, de azt tudtam, hogy azonnal felkeltette a
figyelmem. Két kis féloldalas copfjával, hamiskás, életvidám mosolyával és ártatlan gesztenyeszemeivel. Le is
lassítottam álmélkodásomban egy kicsit, mire anyám finoman rángatni kezdte a kezem.
- Noel, gyere! Még a végén elkésünk az első foglalkozásodról!
Az idegen tünemény elveszett a szemem elől és újra csak arra tudtam koncentrálni, hogy milyen lesz nagycsoportosnak lenni.
A Süni csoport, ahova jártam nem éppen a jó modoráról volt híres. Nem mintha bármi súlyos kivetnivaló lett volna
a viselkedésünkben. Egyszerűen csak hozzánk jártak a legelevenebb és legcsibészibb lurkók. Én ezért se tudtam
soha teljesen beilleszkedni. Világéletemben csendes, visszahúzódó kölyök voltam, későn tanultam meg, hogy kell
kiállni magamért.
Épp löktem magam a hintán és élveztem a hűs szellő lendületes simítását arcomon, mikor pár gyerek, pont a
legrosszabbak álltak meg előttem. Arcuk és nevük már homályos számomra, de torkomat szorító érzésről nem
feledkeztem meg. Ez volt talán az első alkalom, hogy féltem. Megálltak előttem és egy szót sem szóltak.
- Mit akartok? – cincogtam. Hangom természetellenesen magasan csengett.
- Add át a hintád! Most mi jövünk!
Utólag visszatekintve megijedni más óvodásoktól logikátlan és furcsa dolog, de akkor tényleg rám hozták a frászt.
Én nem ellenkeztem, nem kellett nekem az a hinta és a balhé sem és már álltam volna föl minden aggály nélkül,
mikor ők odaléptek és kitéptek belőle. Nem értettem miért, hiszen nem csináltam nekik semmi rosszat. Ők csak
odajöttek és elkezdték rázni én pedig kiestem belőle, mint egy zsák. Nem ütöttem meg magam és nem fájt semmim, mégis úgy éreztem, hogy eltörtem. Belül fájt, megszégyenítve éreztem magam. Éreztem, hogy könnyek
futják el a szemem, de édesapám mindig azt mondogatta Az igazi férfi sohasem sír! ezért hősiesen visszatartottam.
Aznap édesapám jött volna értem. Ő mindig sokáig dolgozott, így hatig ültem a kispadon elmélázva. Óvónőm
aggódóan toporgott már mellettem, ő is készült volna haza. Tárcsázta anyukámat, aki nem sokkal azután befutott.
Nem egészen értettem mi történik. A házunk üres volt mikor hazaértünk. Ezek után már csak homályosan vannak
meg az emlékek. Anya leültetett vacsorázni, idegesen telefonálgatott, majd a nagyi megjelent a házunkban és
elvonultak beszélgetni. Sírva jött ki, de nem volt időm megkérdezni, mi baja, mert a nagyi ágyba dugott azzal,
hogy aludjak. Még mielőtt elaludtam volna, hallottam, hogy idegen férfiak jönne be a házba és kérdéseket tesznek
fel.
Egy hétre rá apu még mindig nem volt otthon. Anyu alig mosolygott azokban a napokban. Alig volt rám ideje, és
néha esti mesét is elfelejtett olvasni. Egyszer nagyon kiakadtam miatta. Toporzékoltam és hisztériáztam, olyanokat
mondtam, hogy anya nem is jó anyuka és apát akarom. Most már tudom mennyire megbánthattam. de ő erős volt,
lefogta a kezem és mélyen a szemembe nézett.
- Kisfiam nyugodj meg! Nem ígérhetem neked, hogy édesapád hazajön. Nekem is szörnyen hiányzik, de tudom,
hogy ő nem örült volna, ha ilyen vagy. Azt akarta, hogy erős, önálló kisfiú legyél. És nekem most szükségem van
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rád. Szükségem van arra a csöppségre, aki reggelente puszival ébreszt és beköti egyedül a cipőjét. Aki megmossa
a kezét, ha bejön a házba és elpakolja a játékait, ha megkérem. Úgyhogy kérlek, legyél türelmes. Apukád kedvéért.
Azzal átnyújtott nekem valamit. Apa kocsikulcsa volt. Mindig azzal játszottam, hogy beülök egy nagy kocsiba és
vezetek. Mint apa. Volt rajta egy kis arany cipőt formázó kulcstartó. A fém hűvöse égette a kezem, ahogy a markomba szorítottam. Megfogadtam, hogy mindig nálam lesz és sohasem hagyom el.
Talán a sors iróniája, ami pár napra rá történt. Ismét oviban voltam az udvaron. Már jobban voltam és az egyik
barátommal beszélgettünk valami roppant fontos témáról. A plüssmacikról lehetett szó vagy ilyesmi. A kocsikulcs
ott volt a nadrág zsebemben, ahogy - amióta csak megkaptam -, minden nap. Ekkor tűnt fel a kert másik végében
a fura kislány. Megint a babájával játszott és én megint csak bámulni tudtam. Azok a srácok mentek oda hozzá,
akik a minap letaszítottak a hintáról. Újra éreztem a jeges, szorító érzést a torkomban, mikor odamentek a lányhoz
és beszélni kezdtek hozzá. Látszódott rajta, hogy ő is fél. Mintha a játékát akarták volna elvenni. Ez a látvány
jobban felkavart, mint vártam volna. Valahogy a lány nem volt teljes a macija nélkül és a maci is magányosabb
lett a gazdája nélkül. Ekkor éreztem valami mást is. Valami meleget és zabolátlant, ami azt diktálta, hogy álljak
fel és mozogjak. Tompa aggyal álltam föl és nem voltam tudatában a cselekedeteimnek, de odamentem a csoporthoz és csak ellöktem a gyereket, aki éppen a macit rángatta. Természetesen visszalökött. Ekkor már nem tűnt
olyan jó ötletnek az egész, de már nem hátrálhattam ki.
- Hagyd békén! Ez az ő macija! – mondtam.
- De nekem is kell! – kiabált vissza a támadó.
Azzal megpróbálta megint kivenni a kezéből. Gyorsan közéjük álltam.
- Nem veheted el mások játékát! Nem helyes!
- Nem érdekel! A macit akarom! – toporzékolt már dühében. A barátai nem tudták mi tévők legyenek, csak némán
álldogáltak. Már az óvónőnek is feltűnt a kis közjátékunk, ezért hozzánk sietett. Gyorsan szétválasztott minket és
elmagyaráztuk neki a helyzetet.
- Nem tudnátok együtt játszani? Lizi kölcsön adod neki a plüssödet?
A kislány, akit ezek szerint Lizinek hívtak, aggódva nézett a megviselt állapotban lévő tárgyra. Óvón ölelte magához. Én is tudtam, hogyha az medve valahogy az akaratos kisfiú kezébe kerül, nem jön vissza egy darabban.
- Tessék itt az én játékom. – nyúltam a zsebembe. A kocsikulcs ott volt, mint mindig. Kivettem és kinyújtottam.
- Vedd el.
Majdhogynem kimarta kezemből a csecsebecsét és elégedetten mutogatta barátainak. Az óvónéni látván, hogy a
viszály elült, visszavonult.
Szomorúan néztem a gyerekek után. Ott vitték a legfontosabb tárgyat, ami apához kötött, benne megannyi emlékkel. Mintha a kis fémkarikának varázsereje lett volna, ami mutatta nekem az utat, hogy hogyan legyek jobb ember.
A mögöttem csücsülő lányhoz fordultam. Nagy, nyitott szemekkel meredt rám.
- Köszönöm. – suttogta.
- Nincs mit. – mosolyogtam vissza. aztán akár egy igazi férfi visszarohantam a barátomhoz játszani.
Hazafele vezető úton még mindig az elvesztett játékom miatt búslakodtam. Anyának nem mertem elmondani mi
történt. Leszegett fejjel gyalogoltam a járdán a kezét fogva.
- Mi a baj kincsem? Rossz napod volt?
Csak ráztam a fejem.
- Nem akarod elmondani mi a baj? Látom, hogy nyomja valami a lelked.
Megint csak ráztam a fejem. Ekkor megállított és leguggolt elém.
- Noel én nem haragszom rád. Nem is fogok. Mi történt? Bántottak?
Láttam, hogy tényleg aggódik. Szégyenlősen belekezdtem a történetbe. Elmeséltem, hogy löktek ki a hintából.
majd hogyan védtem meg Lizit feláldozva ezzel apa kulcsát és hogy az a kulcs szupererőt adott nekem, amit most
elvesztettem. Anya csak elmosolyodott.
- Nincs mitől tartanod és semmi baj, hogy odaadtad a kocsikulcsot. Értem, hogy fontos volt neked, mert apáé volt,
de nem az adott neked szupererőt. Az erő benned van. Azért tudtál kiállni a kisfiú ellen, mert bátor vagy. Lehet,
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hogy az a tény is segített, hogy nálad volt a kabalád, de ezt nem azt jelenti, hogy anélkül ne lennél képes zseniális
dolgokra! Olyan büszke vagyok rád! Szeretlek kisfiam! – ölelt át.
- Én is szeretlek anya! - visszaöleltem.
Sóhajtva csukom le laptomom tetejét. Ezzel is megvolnánk. Fáradtan törlöm meg a szemüvegem alatt a szemem.
A feleségem lép be szobába. Kezében egy doboz.
- Szia drágám! Mit csinálsz? - lép mögém és ad puszit a homlokomra.
- Csak jegyzeteltem. Mi van a kezedben?
- Anyukám itt járt a délután és bedobott pár cuccot a babának, ami náluk maradt. Nézd csak mi van itt! – emelt ki
egy világosrózsaszín kezeslábast.
- Szerintem passzolna hozzá – simogatom meg a dudorodó pocakját.
- Ó, nézd csak, mi van még itt! – rángat ki valamit a sarokból. Ez elnyűtt, szürke, ismerős plüssmaci került elő.
- Mr. Bundás! Jaj, mennyire szerettem ezt! – mosolyog.
Én is mosolygok. A medve alig változott valamit az évek során és ugyanúgy passzol azokhoz a nagy, barna gombszemekhez.
- Emlékszem egyszer majdnem elvették tőlem. Még oviban. Aztán jött egy kisfiú és megmentett. Furcsa, azóta
olyan szuperhősféleségnek tartottam – nevetgélt.
- Ami azt illeti, lehet, hogy ezt a srácot én is ismerem…

TÓTH LUCA FIORELLA

Hamis tánc
Most a csillagokat bámulom, és emlékszem, ahogyan
a nevem napján mondták, hogy lesz majd több száz.
Lábaim karamellába ragadtak,
és úgy érzem, most végleg itt maradtam,
a saját torkomon akadtam.
Talán már nincs szavam, de hozzád még beszélek,
a szemeiden keresztül a végtelenen is átnézek.
Megnézem a tengert, az óceánt, a sziklán azt a szerelmes hableányt.
Élvezem a habokat, hagyom, had ringassanak.
Vágyik rám ez a nagy kékség, de én már hazatérnék.
Hazatérek a pamut felhők közé, ölelésedhez, Itt hagyom a karamellát, meg a tengert.
Lejtünk egy hamis táncot, mikor odaérek,
Lefekszünk, és mondjuk majd, „halni vétek”.
Elfogyunk majd a Nappal, meg a Holddal,
de élni fogunk tovább, a csillagokkal.
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A Nap
Félmeztelenül fekszünk egy tejfehér felhőn,
Megrészegedve képzelünk fényes csillagokat oda, ahol sohasem voltak.
Édes szavakat kecsegtet nekem nyelved,
és kellemes mézet csöpögtetsz végig torkomon.
Körmeimmel vések bőrödre véres rejtekeket,
a szürke falak közt el ne véssz.
Védtelenül, egymásba burkolózva hazudjuk el önmagunkat, egymásnak.
Egy szép, narancs hajnalon halok majd meg,
vastag karod súlyával a mellkasomon, s azt mondom majd, „olyan szép”, és te tudni fogod,
s hagysz majd menni messze.
Lelkünk apró, száraz virágokká porladnak együtt,
S te velem jössz…

Mese, a nagy fa szekrényben
A kezeim deresre fagytak.
Emlékszem, annyira hűvös volt a karom,
hogy a kezed érintését sem éreztem már.
Emlékszem, annyira fáztam, hogy egész testemmel remegtem…
Utánad.
Lebomlottak az aranybarna falak,
és még a kaktuszaim is tőből elsorvadtak.
Megérkezett, bevonult a vén kékség,
fel ült a trónjára, és egy bénító dallamot játszott.
Elhervadt a szerelem, egy szót sem szól a lila szánk,
Az angyali csengés eltűnt az ablak rései közül,
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valami csillogni kezd a fák közül.
Megjöttek a vénség katonái, most fogunk majd igazán fázni.
Nem lesz majd több szavam hozzád,
hisz a kékség ideért már.
Nyelvemre fagyasztja az édes-forró hangokat,
nem engedi neked szép szavaimat.
Nem enged hozzád szerelmem,
az arcomról azt a halvány pirosat is elvette.
Elvette a szádat, az örömödet,
most az üveg markolja az én öklömet.
Valami most elveszett, nem találom a lelkemet.
Elhűtötte lelkemet, s nem ejted már a nevemet.
Egymásnak háttal, a hideg felemészt,
mégis várom, hogy majd visszanéz.
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NAGY KAMILLA

A csillagok meséje

Este ágyamban fekve, s az ablakból
a Holdra meredve
kérdezem a Holdat.
Mit hoz majd a holnap?

Reggel a Nap válaszol helyette
teljesen mást rebegve.
Tanácsolja, derítsem ki
s majd elárulják nekem a csillagok,
de addig is, én csak várom a holnapot.

A reggeli készítése közben,
az estén gondolkozom
és hogy mit mondtak nekem a csillagok.
Annyi minden van a fejemben,
s annyi lehetőség, de még több a zsebemben.

Tán az én hibám, hogy szívem másra vár?
Kitudja, épp ahogy a kávé kotyogása
megtöri gondolataim, pillantok meg
valakit odakinn.
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Végülis, egy életem egy halálom,
hogy kiderítsem ki az a más akire vágyom.
Megyek én, át az új napon át,
tán áttörve szívem ostromán sietek
a válasz irányába.
Ahol egy pici tükör áll, egy ház udvarába.

A tükörbe látom az összes csillagot,
Holdat s a Napot.
Közepén pedig én állok,
ahogy a csillagok válaszára várok.

S majd az idegen oda lép és annyit
mond nekem:
Kifőtt a kávéd kedvesem.
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HALMAI DÁVID

A Tízparancsolat és a mai ember
,,És szólítá Mózes az egész Izráelt, és monda nékik: Hallgasd meg Izráel a rendeléseket és a végzéseket, a
melyeket elmondok én ma fületek hallására, és tanuljátok meg azokat, és ügyeljetek azokra, megcselekedvén azokat!” (5Móz 5,1) Az emberi természetet - a szabadakarattal való visszaélés lehetősége, az ösztönösség és az eredendő (és lélektani értelemben is vizsgálható) gyarlóság miatt – szükséges törvények által szabályozni, de kizárólag olyan törvénykezés lehet valóban helyes, ami nem az ember korlátok közé szorítására törekszik, hanem megmutatja számára azt az utat, azt a metódust, amit megtartva képes a legteljesebb módon élni az egyéni szabadságával (nem elsősorban jogi, hanem lelki, erkölcsi értelemben) és ezáltal beteljesíteni földi létének célját: boldog
lehet. Ilyenfajta törvényt ember nem tud alkotni. Az ember alkotta törvényi és társadalmi rendszerek – még ha a
legjobb, legnemesebb szándékkal születnek is – sohasem tökéletesek és sohasem hibátlanok. A történelem számos
példája igazolja ezt az állítást; az emberi elme tökéletlensége okán önmagától nem képes semmit megteremtenielőállítani, ami hibátlan lenne, ezért lehet kijelenteni: A törvénykezés mindig hibás, ha a törvény embertől származik, és nem Istentől. Egyedül akkor lehet igazságos és ténylegesen az ember javát szolgáló a rendelkezés, ha
azt Isten adja az embereknek, ahogyan a Tízparancsolatot adta Mózesnek a Sínai-hegyen, s amelyre Isten az emberrel való szövetségét alapozta.
Ha elképzeljük a pillanatot, amikor Mózes a néphez szól: ,,Hallgasd meg Izráel a rendeléseket és a végzéseket, a melyeket elmondok én ma fületek hallására, és tanuljátok meg azokat, és ügyeljetek azokra, megcselekedvén azokat!”. S mindenki lélegzetvisszafojtva figyel; az Úr kiválasztotta őket, ezt most érzik igazán teljes lényükkel, Törvényt adott nekik, ami boldogságuknak fog alapul szolgálni. Izrael népe a negyvenéves pusztai vándorlás
során sokszor megharagította az Urat elégedetlenségével és telhetetlenségével. Útjuk mégis az Ígéret Beteljesülésével ért véget. Amikor elindultak Egyiptomból ,,a húsos fazekak mellől” egy lelkileg és testileg gyötört tömeg
voltak, akik visszavágytak a korbácsok közé, mert ott legalább nem éheztek. A négy évtized alatt egy teljes generációváltás ment végbe: azok a zsidók, akik elhagyták Egyiptom területét, már meghaltak, s velük együtt elsorvadt
a ,,rövidebb út választása” típusú pesszimista világlátás. S közben felnövekedett az új, fiatal nemzedék, akiket
nem tört meg Egyiptom, akik erővel telve menetelnek Kánaán felé, s akik az út legfontosabb állomásánál (Sínaihegy) – rabszolgasorból szabadult tömegből immár néppé szerveződve - kiválasztottságuk igazolandó Törvényt
kaptak az Úrtól, minden törvény alapját képező Tíz Igét.
Miként a Mózesi korabeli zsidó embernek, a mai 21. századbéli, általánosan jólétben élő emberek is szüksége van a felsőbb Törvényre, mert bár a pusztai vándorlás óta eltelt közel négyezer év, az emberi természet
szabadakaratával való visszaélése, elégedetlensége, gyarlósága semmit sem változott. Dolgozatomban részletesen
végig fogom vezetni a Dekalógus tíz parancsát és korunk emberének azokhoz való viszonyát.
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I.parancsolat: „Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne
legyen más istened rajtam kívül!” Ennek az Igének értelme nem csak azokhoz a zsidókhoz szól, akiknek az Úr a
két kőtáblát adta, hanem egyetemesen az embernek: Nekem, aki Őhozzá akarok tartozni, ez a mindenkori alapja
Isten és ember kapcsolatának: Isten kizárólagossága, ami nem tűr meg más – sem mellé- sem alárendelt elgondolásban – isteni szerepbe helyezett létezőt. A Heidelbergi káté szerint a Dekalógus első rendelkezésének követelése: ,,Azt, hogy ha lelkem üdvösségét szeretem, akkor buzgón tartsak távol magamtól és kerüljek minden bálványimádást, varázslást, babonát, szentek vagy más teremtmények segítségül hívását.
Az egy, igaz Istent pedig helyesen megismerjem, csak őbenne bízzam; teljes alázattal és béketűréssel minden jót
egyedül tőle várjak, őt teljes szívemből annyira szeressem, féljem és tiszteljem, hogy inkább a teremtett dolgokról mondjak le, mintsem legcsekélyebb mértékben is akarata ellen vétkezzem.” (94.kérdés-felelet)
II.parancsolat: „Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben,
lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened féltőn
szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad- és negyedízig, ha gyűlölnek engem. De
irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat.” Amíg az első parancsolat lelki síkon történő rendelkezés, addig a második – az első parancsolatban bemutatkozó Isten kizárólagosságára építve - már fizikális értelemben eszközöl tiltást: ,,Ne legyen más istened rajtam kívül!” – az első Ige
tiltását részletezi a második: ,,Ne csinálj magadnak hamis bálványt!” A mai (poszt)modern világban, a gyökereitől
már régen elrugaszkodó kapitalizmus és az emberi vágyak és ösztönök mindennemű kiszolgálásának korában a
mindennapi életünket is bálványok járják át. A reklámok, a különböző celebritások, idolok és a tudomány által
uralt időben a Tízparancsolat az egyetlen valódi védelmet nyújtó menedék. A rohanó és már nememberi léptékben
változó világrendben a bálványok elutasítása és kirekesztése az életünkből, s helyette befogadni Istent és az Ő
Törvényét – jelenti egyedül a megmaradást.
III.parancsolat: „Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül,
ha valaki hiába mondja ki a nevét!” Másféle természetű tiltása a bálvány-kultusznak: ,,Ne mond ki hiába” – mert
az Úr neve kincs, fegyver, Ő maga; ekképpen a nevének herdálása a kincs pazarlása, fegyverrel való visszaélés és
az Ő megsértése. Vagyis nevének nem méltó felvétele felségsértést, pontosabban az Ő iránta való tisztelet hiányát
jelenti. Ha Isten nevét ,,rosszul” veszik fel, akár esküdözés, akár átkozódás, során, az visszaélés az Ő nevével és
bizonysága annak, hogy nem tettük magunkévá a Törvényt.
IV.parancsolat: „Emlékezzél meg a szombat napjáról, és szenteld meg azt! Hat napon át dolgozz, és végezd
mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak szombatja. Semmiféle munkát ne végezz azon,
se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat
nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig
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megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a szombat napját.” Az első kőtábla a dogmatikus parancsolatokat tartalmazza; Az Isten-ember kapcsolat egyik kulcsmomentuma a negyedik parancs gyakorlatias rendelkezése: a szombat (pontosabban a hetedik nap) szentségének megtartása, amely a Teremtés hat napját és az Úr
hetedik napon való megpihenését szimbolizálja. A szombat a zsidó törvények szerint szigorúan vallási tartalmú:
például megszabják a zsidó ember számára a szombaton megtehető lépéseinek számát, és a rendelkezések megszegése büntetést von maga után (ezért igyekeztek a farizeusok vád alá helyezni Jézust a szombatnapi hagyományok megszegésének ürügyén). Napjainkban nem szokás megtartani a munkával és pihenéssel töltött napok megfelelő arányát. A mai ember a végletekben éli az életét: vagy léha életet él, vagyis egyetlen napig sem dolgozik,
vagy a hét minden napját munkával tölti.
V.parancsolat: „Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az
Úr ad neked!” A második kőtáblán az etikus, vagyis az ember-ember közötti kapcsolatról rendelkező Igék. A szülők
tisztelete alatt a Szentírásban foglalt ideális családmodellre való törekvés értendő. A hosszú élet ígérete az elérhető legteljesebb földi boldogság ígérete: teljes és harmonikus családi körben eltöltött életút (ide tartozik a házastársak közötti, a szülők és gyermekek, nagyszülők és unokák egymáshoz való viszonya). A parancsolat aktuális
(mindegyik az), mert a mai pénz-és hatalomorientált világban is az egyetlen nyugalmat jelentő sziget a folyton
hánykódó tengeren a család.
VI.parancsolat: ,,Ne ölj!” A gyilkosság mindenkor a legsúlyosabb bűn. Egy másik emberi élet kioltásának
súlyát az igazság mérlege a történelem során eltérő eredményekkel mérte, de állandó és egyetemes alapigazságnak tekinthető: embert ölni bűn! Jézus megerősíti és radikalizálja a parancsolatot: már az erőszak gondolata is
az Ige megszegése. Seneca után szabadon: ,,Tumere humanum est. - Haragudni emberi dolog”.
VII.parancsolat: ,,Ne paráználkodj!” A paráznaság problematikája nehezen behatárolható. a Jézus korabeli zsidó társadalom a mai nézeteknél sokkalta szélsőségesebb szemléletet képviselt a házasságtörés és szexualitás kérdéskörét illetően. Napjainkban a szexuális forradalom által kiharcolt szabad szexualitás elfajzó tendenciát
mutat: a különböző nemi kisebbségi körök és áltudományos elméletek (lásd. genderkurzus) mételyezik az 1968-as
szexuális forradalom eredményeit és kollektíven a társadalom hagyományos felépítését, sőt még a házasság intézménye is gyenge lábakon áll.
VIII.parancsolat: ,,Ne lopj!” A történelem folyamán a magántulajdon intézményének megsértését a világi
törvénykezés mindig szankcionálta. Az 1850-es évektől kezdve alakuló és szerveződő kommunista világideál szerint: ,,a magántulajdon lopás.” (Karl Marx: Kommunista kiáltvány). A Szentírás a lopást nem szűkíti le a magántulajdon, és ezáltal mások megkárosítására, lopás alatt érti a szellemi lopást (plágium, stb.), illetve a szeretet
megvonását és a rendelkezésre álló idő pazarlását, legyen az a sajátunk vagy akár másé. Ebben rejlik a fogyasztói
társadalom és a rohanó világ eszménye: a fontos, pontosabban a valódi értékekre (család, jótékony tevékenység,
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és mindenekelőtt az Istennel való ,,aktív” kapcsolat) fordítható idő helyett a mai ember csak siet és harácsol és
lop (érthető a szó bármely értelmében).
IX.parancsolat: ,,Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen!” Az igazság megállapítása már azon a ponton
gondot okoz, ha definiálni akarjuk az igazság fogalmát. Ilyenkor mindenki egy bizonyos erkölcsiségre hivatkozik,
bár senki nem tudja megmondani, pontosan mi is az. Az igazság Istennél van, és Ő feltárta ezt az emberek előtt a
Tízparancsolat és Jézus Krisztus szavain keresztül. Ezek alapján a IX. parancsolat, amely mások becsületének,
nevének, vagyonának vagy akár az életének megkárosítása ellen szól, nem lehet kérdéses: Mindenkor aktuális.
X.parancsolat: „Ne kívánd felebarátod házát! Ne kívánd felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját,
se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a felebarátodé!” (a magántulajdon természetéről a VIII.parancsolat esetében beszéltem) A vágyakozás, álmodozás korunk talán legsúlyosabb deficitje. Az elszabaduló kapitalizmus az
egyének (és a tömegek) testi és szellemi vágyalmait igyekeznek kielégíteni, s így a lélek beteg marad, mivel azt
nem ápolják, csupán az ösztönöket táplálják.

A felnőttség és a szabadság fogalmának értelmezése Kosztolányi Dezső: Angyal című novelláján keresztül
Felnőttség, autonómia, szabadság. Nagy szavak ezek, s elválaszthatatlanul összeköttetésben állnak egymással:
aki felnőtt, az autonóm, vagyis szabad a szó jogi értelmében; és aki szabad – a szó minden értelmében – az már
lényegében felnőtt. Mivel az egymást feltételező és egyben magyarázó két fogalom szinte axiómaként viselkedik,
így azt gondolhatnánk, nincs szükség részletes és több szempontból közelítő vizsgálatukra. Azonban szükséges
feltennünk azt az alapvető és minden ember fejében felmerülő kérdést: mikor leszek felnőtt? Kiváltképp fontos ez
fiatalkorban, az élet azon időszakában, amikor radikális biológiai-lélektani és jogi változások mennek végbe az
ember teljes – trichotóm (test-lélek-szellem) – lényében. Mitől számít valaki felnőttnek? A felnőtt-volt fogalmát
kizárólag a jogrendszer vagy a biológiai periodikus működés határozza meg? Át kell esni egyfajta tűzkeresztségen,
mint ahogy a történelem számos fejlett és fejletlenebb kulturális korszakaiban szokás volt? A természetes szelekció dönti el, ki maradhat meg, és az életben maradtak számítanak felnőtt, autonóm és szabad embernek? Dolgozatomban ezeknek a kulcskérdéseknek a megválaszolására teszek (gondolati) kísérletet.
Ezek ősi kérdések, és a rájuk adott felelet meghatározza az egyén önmagához és a világhoz való hozzáállását.
Például a középkori Európában úgy tartották, hogy a hatalom Istentől származik, vagyis a király Isten kegyelméből
uralkodik, tehát életkortól függetlenül a megkoronázott herceg – legyen akár kisgyermek, akár serdülőkorú – törvényes uralkodónak számított. Nyilvánvalóan egy kormányzásra még az életkora miatt képtelen királyt helyettesítik: a régens vagy a kormányzó vagy a családtagjai lesznek tanácsadói, a valódi döntések meghozói. Egy kamaszkorú király, például a 15 évesen megkoronázott Mátyás esetében mi alapján mérlegeljük az ő felnőtt-voltát?
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Azért felnőtt, mert a címe azzá teszi? Ez azért nem helytálló, mert ismerünk számos történelmi példát arra, amikor
a címet alkalmatlan személyek viselték, például V.Ferdinánd osztrák császár és magyar király vagy VI.Károly
francia király esetében. Ha a felelősségteljes magatartás, a fegyelmezettség és a hasonlóan felnőtt attribútumnak
tartott jellemvonások teszik valóban alkalmassá – mint érett felnőtt férfit – az uralkodásra, akkor kellene, hogy
legyen egyfajta próbaidő, bizonyítási lehetőség, hogy a királyjelölt megmutathassa, méltó viselője lesz a koronának. Mivel a keresztény Európában a primogenitúra elve alapján működött az öröklés, ezért nem a legalkalmasabbnak tartott, hanem a vérségi rend szerint soron következő került a trónra. Bár Mátyás király példája történelmi
ismereteink szerint pozitív megítélésű, számtalan eset bizonyítja, hogy a felnőtt jogok birtoklása a testi-lelki érettség, felkészültség nélkül negatív végkifejletet eredményezhet, kiváltképp történelemformáló felelősséggel és hatalommal a kezében.
Mátyás példájánál maradva, mivel a történészek szerint egyértelműen tehetséges és pozitív mérlegű uralkodó
volt, felmerül a kérdés: mi volt az a tulajdonsága, amely alkalmassá tette arra, hogy fiatal kora ellenére felnőttként
viselkedjen? Felnőtt magatartás alatt elsősorban a felelősségteljes döntéshozatal képességét értem, mint a felnőttvolt egyik egyetemes alapfeltételét. Mert az vitathatatlan, hogy bár a jogrendszer meghatározza a felnőtt titulus
életkori határát, de a teljes értékű felnőtt létnek vannak erkölcsi és szellemi kritériumai, amelyek nem automatikusan kialakult, hanem megszerzett képességek. De milyen is a felelős döntés? Mi az a mérce, ami meghatározza
a döntés minősítését, értékítéletét? Szemléletessége miatt Kosztolányi Dezső: Angyal1 című novellájának részletes, a fogalmakra koncentráló értelmezésén keresztül fogom bemutatni a szabad akarat, vagyis a szabad döntéshozás gyakorlásának univerzális érvényű, de mégis konvencionális keretbe helyezett analízisét.
,,Hölgylátogatóm érkezett. Alig lépett szobámba, megmutatta új lakkcipőjét, harisnyáját. Én, hogy mulattassam
őt, odadobtam kutyámnak egy darab kockacukrot. Ő közben megkívánta a kockacukrot, maga is kért egyet, s
azonnal szájába dugta. Közölte, hogy nagyon szereti a kockacukrot, de legjobban szereti a lekváros kenyeret meg
a „piros leves”-t (paradicsomleves). Ez a hölgylátogatóm két és fél esztendős.”2 A hölgylátogató életkorának
kiemelése azért lényeges, mert – mint látjuk – a két és fél éves kislány már autonóm személyként, önálló individuumként jelenik meg, akinek a látószöge kizárólag a materiális javakra (cipő, harisnya: a vagyontárgy mint státuszszimbólum) és a testi ösztönök, pontosabban örömök kielégítésére koncentrál. ,,Arca – a setesuta hajacskájával, óriási kék szemével, be nem fejezett tétova vonásaival – olyan, mint a természet sietve odavetett, művészi
vázlata. Körvonalai még határozatlanok, de maga a rajz gyönyörű. Mindig így képzeltem az angyalokat. Régóta
nem érintkeztem efféle két és fél éves angyalokkal. Minden mozdulata, észrevétele érdekelt. Sokat tanultam tőle.
Először azt, hogy a lelke – arcocskájával ellentétben – már teljesen készen van. Az az ősemberi lélek ez, melyet
csak úgy tanulmányozhatnék, ha messze szigetekre utaznék, ahol vad törzsek élnek. Ez a csöpp angyal maga az
önzés. Legelső ő, s a holmijai. Utána következik az apja és anyja, s azok holmijai. Ennyi az erkölcse. De van benne
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Kosztolányi Dezső: Angyal, Nyugat, 1932. http://mek.niif.hu/00700/00747/00747.htm#9 2020. 05. 25.
Kosztolányi Dezső: Angyal, Nyugat, 1932. http://mek.niif.hu/00700/00747/00747.htm#9 2020. 05. 25.
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bizonyos kezdetleges jóság is.” A kislány maga a címben feltüntetett Angyal, akire a szerző azért hivatkozik angyalként, mert életkora és ártatlan gyermeki bája felruházza egyfajta tisztasággal, vagyis az emberen túli létezést
érzékelhetővé tevő aurával, amely ,,határozatlan körvonalai” ellenére – és talán éppen amiatt – gyönyörködtet. Az
általános angelológiai (’angyaltan’) nézetek szerint az angyalok nemtelen lények voltak, bár az ótestamentum és
a komplett zsidó hagyomány hímneműnek tartja őket, a modern emberszemlélet – az ókor, a középkor, majd a
reneszánsz és a barokk hagyomány alapján – a gyermeki báj, az ártatlanság és a tisztaság etikai és esztétikai élményét az angyalokhoz társítja, elsősorban a nőnemű gyermekek esetében. 3 A novellában ábrázolt kislány azonban ezzel szemben és egyidejűleg ,,ősemberi lélek” is. Kosztolányi szerint az ember – összhangban a keresztény
dogmával – elsősorban lélek. ,,Az egyik filozófus tanítása szerint az emberek eredetileg lelki lények voltak, és a
>>bukás<< után kellett lelküknek az alantas testbe költözni; a valódi lelki és erkölcsi fejlődés pedig azt jelenti,
hogy kemény munka árán kerülhetünk vissza az eredeti lelki állapotba.”4 A psziché, az ember meghatározó részeként, azonban eredendően önző, egocentrikus és lelkiismeret nélküli. A lelkiismeret és az empátia ugyanis tanult
magatartásformák, amelyeknek a magja a lélek originális részét képezi, azonban ezeknek a kibontakozása nem
automatikus folyamat, hanem külső behatásra indul meg a működésük.5 ,,A lélek (…) az a részünk, amely érzékeny Istenre, amely képes kapcsolatba lépni Vele, amelyen keresztül Isten leginkább hatást tud gyakorolni ránk –
például a lelkiismeret által. Emiatt az Istenre való nyitottság miatt a lélek az a része az embernek, amelynek nagyobb befolyást kell szereznie az ember egészének irányításában, és ez a kettő szétválaszthatatlansága miatt nem
történhet másképp, mint a test rovására.”6
,,Ez a csöpp angyal maga az önzés.” Ez a novella kulcsmondata. A kijelentés oximoron-szerű metafora: az
,,angyal” minden értelmében pozitív értékítéletű szó, az ,,önzés” egyértelműen negatív, tehát az „önző angyal”
esetében a jelző és a jelzett szó ellentétes. Ezzel megbizonyosodhattunk arról, hogy az emberi szemlélet nem tud
elvonatkoztatni az erkölcstől. A morál fogalmának részletezése tartalmazhatna bizonyos teológiai-filozófiai-kulturális ellentmondásokat, de az önzésnek, az ego kizárólagos kiszolgálásának és mindenek fölé helyezésének elítélése áll a különböző nézetek közös metszetében, ezért a kislány viselkedését és viszonyulását nem lehet a szabad
akarat, a felelős döntés helyes gyakorlásának tekinteni. Bizonyítandó állításomat: ha Kosztolányi a kislány szemléletét nem gondolná helytelennek és amorálisnak, akkor nem vetette volna papírra ezt a mondatot. ,,Ennyi az
erkölcse. De van benne bizonyos kezdetleges jóság is.” Bizonyítása ez annak az állításnak, hogy az erkölcs tanult
magatartás, de ugyanakkor a jóság, az empátia szikrája is az ember lelkének a része. A gyermek a tökéletes példája

3

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-ki-kicsoda-a-bibliaban-F8DCE/a-F8DDD/angyalok-F8E4D/ 2020. 05. 25.
http://bibliatanulmanyok.hu/2005-3/d/20050717-test-es-lelek 2020. 05. 31.
5
,,Sokan azt válaszolják, nem szükséges etikát tanítani, ugyanis éppen elegendő a példa: az iskola ethosza és a tanárok éthosza. Jó néhány
neves filozófus, pszichológus és pedagógus – köztük Piaget, Kohlberg, Goldmann és Heller Ágnes – határozottan állítja, hogy tanítható
az erkölcs, azaz pedagógiai tevékenységgel is befolyásolható az erkölcsi személyiség kialakulása. Heller (1994) szerint erkölcsöt tanítani
nem más, mint tartalmat adni a jót és a rosszat megkülönböztetni képességünknek (amely mentális képesség, logikus gondolkodás,
4

problémamegoldás, alkalmazó ítélet, képzelőerő, affektus, orientáló érzések, lelkiismeret, odaadás, lelkesedés és szenvedély
ötvözete). Erkölcsöt tanulni pedig: e tartalmat bensővé tenni.”
Kamarás István: Tanítható-e az erkölcs?, Neveléstudomány, Oktatás – Kutatás – Innováció, 2013. 04., 9.o. http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2013/nevelestudomany_2013_4_6-20.pdf 2020. 05. 31.
6
Jorsits Attila: A lélek halhatatlansága 2. https://www.teologiablog.hu/a-lelek-halhatatlansaga-2/ 2020. 05. 31.

286

a moralitás és az ember viszonyának; a hajlam megvan benne a jóra is, és a rosszra is: ez a szabad akarat működése.
Bár az általános gyermeki magatartás alapján azt gondolhatnánk, hogy a rosszra való fogékonyság az erősebb az
emberi pszichében; pedig az, ami a megfigyelőnek amorálisnak tűnhet, az valójában a jó és a rossz tanulásának
folyamata, egyfajta szellemi adatgyűjtés a szabad akarat gyakorlásához, vagyis ismerkedés a világgal. Azonban
már korán megjelenik a lelkiismeret, ami felsőbb eredetű morális iránytűként érzékelteti az emberben – az eredendő bűnbeesés7 során megszerzett – jónak és gonosznak tudását.8
,,Dadája, aki elkísérte, megbántotta valamivel. Fölemeltem az asztalon heverő kést, s azt indítványoztam neki
- lovagiasan és barátian -, hogy megölöm a dadát. Tiltakozott ellene. A dadát nem szabad megölni. Őt magát se
szabad megölni, apát sem, anyát sem, engem sem, még a kutyámat sem. Kérdeztem, hogy akkor kit szabad megölni? Azt felelte, hogy a cigányokat. Kérdeztem, hogy miért szabad a cigányokat megölni? Azt felelte, hogy azért,
mert "nem ismeri őket". Ebben a finom megállapításában már a mai "művelt" emberiség erkölcsét fedeztem föl,
amely a gyilkosságot főbenjáró bűnnek tekinti mindaddig, míg egy szűkebb közösség tagjairól van szó, de megbocsáthatónak, sőt erénynek tartja, mihelyt "idegen"-ek az áldozatok, akik más fajtához, más osztályhoz tartoznak,
vagyis olyanok, akiket "nem ismerünk".” A szerző rátér a szabad akarat és az autonóm ember tematikájának egyik
legfontosabb kérdésére: a gyilkosságra. ,,Ő (ti. Isaiah Berlin) a józan észt követve közelít a problémához: szerinte
sem az abszolutizmus, sem a teljes relativizmus nem tartható. Úgy látja, hogy noha az ízlés, az erkölcs és az
ítéletalkotás területén nincsennek abszolútumok, az eltérő kultúrákban élő emberek többsége rendelkezik közös
értékekkel és meggyőződésekkel. Ilyen például az, hogy a hazugság, a lopás, a gyilkosság stb. helytelen; míg a
szabadság, az igazság és a hasonlók pedig helyesek. Ezek az értékek univerzálisak, és csupán részleteikben vagy
gyakorlatukban különböznek egymástól.”9 Vagyis azt leszögezhetjük, hogy a gyilkosság bűn a szó teológiai, jogi
és erkölcsi értelmében is. Ezt már a kislány esetében is megfigyelhetjük: az emberi psziché, mint valamiféle genetikailag belekódolt belső imperatívusz, tudattalanul is azt érezteti vele, hogy ,,A dadát nem szabad megölni. Őt
magát se szabad megölni, apát sem, anyát sem, engem sem, még a kutyámat sem.” Ez még nem a lelkiismeret
vagy a jó és rossz tudásának kázusa, ez rejtett és automatikus lélektani folyamat. A ,,cigányok” megnevezés – bár
a kislány szó szerint, etnikumként érti – az ismeretlentől, az ,,idegentől” való félelmet jelenti. Szimbóluma ez
annak az evolúciós szorongásnak, amelyet egy, az anonimitásában, az ismeretlenben ellenséget látó jelenség ébreszt az emberben. Kosztolányi ismét kiszól a narrációból: ,,Ebben a finom megállapításában már a mai "művelt"
emberiség erkölcsét fedeztem föl.” Az irónia miatt idézőjelbe tett művelt kifejezés éppen ennek az ellenkezőjét: a
műveletlent, a barbárt, az ősemberit, az elmaradottat jelenti. Voltaképpen a kislány, az ,,angyal” képviseli azt a
sablont, azt az általánosnak tekintett emberi és erkölcsi nívót, amely a felszínen humánus benyomást kelt ugyan,
de a felszín alatt tovább él benne az archaikus, önző és agresszív szemlélet. A novella azt leplezi le, hogy az
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https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/e-e-C9B2A/eredendo-bunC9C1A/ 2020. 05. 28.
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https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/l-CA186/lelkiismeretCA1B9/ 2020. 05. 26.
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Weeks, Marcus: Mit tenne Nietzsche? Megoldások hétköznapi problémáinkra a legnagyobb filozófusoktól, HVG Könyvek kiadó,
2018. https://books.google.hu/books?id=3X7gDwAAQBAJ&pg=PT30&lpg=PT30&dq=#v=onepage&q&f=false 2020. 05. 27.
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ősinek, a vadnak, a törzsinek tekintett ember erkölcse legfeljebb a felszínen különbözik a mai, művelt ember
erkölcsétől, de lényegükben azonosak: az önzés és az agresszió, az erősebb logikája mozgatja és magyarázza az
emberiség történelmét a kezdetektől fogva. A szerző ezt a megállapítását azonban nemcsak a történelmi időre,
hanem az egyén életkorára is kiterjeszti. ,,[A] lelke – arcocskájával ellentétben – már teljesen készen van”. Vagyis
az ember lényege, legfontosabb jellemzője – a történelmi koroktól és az életkortól is függetlenül – állandó.
,,Rövid eszmecserénk után enni kezdett. Három almát tettem eléje. Egyiket a jobb kezébe szorította, s úgy majszolta, a másikat baljába fogta, hogy el ne vegyék tőle azalatt, harmadikat ölébe tette, s állandóan feléje sandított.
Félt, hogy kifog rajta az étvágy. Szerencsére sikerült bekebelezni mind a hármat. Ekkor könnyülten szuszogott
föl.” A torkosság – amely jelen helyzetben csupán szemléltető példa – minden ideológia szerint bűn. (V.ö.: ,,a hét
fő bűn”) A kislány viselkedése azonban túlmutat ezen: pontosan reprezentálja az embernek mint ösztönlényének
a működését.10 És még az ösztönszintű mechanizmus leleplezésén is túl: tökéletesen illusztrálja az embernek azt
a gyűjtögető attitűdjét, amely harácsolásba fordul át. Nehezére esik megenni a három almát, de inkább ő maga
fogyasztja el, minthogy osztoznia kelljen. Még ennek a lehetősége is ellenérzést vált ki belőle. Az emberi psziché
az ősember táplálkozás-félelmét, vagyis az attól való rettegést, hogy nem tud élelemhez jutni, az évezredek során
sem tudta lerázni magáról. (Ahogy a magyar nyelv mondja: félti a hasát.) És ez már egy két és fél éves kislány
esetében is megfigyelhető.
,,Bevezettem a fürdőszobába, hogy megmossam kezét. Ott megpillantott egy kis lila szappant. Kijelentette, hogy
azt hazaviszi. Neki adtam. De észrevett egy rózsaszín meg egy fehér szappant is. Ragaszkodott ahhoz a szándékához, hogy ezeket is hazaviszi, mert - amint megjegyezte - "neki sok kell". Méltányoltam szempontjait. Csakhogy
nem nyugodott addig, míg papírt nem szereztetett velem, s be nem csomagoltatta, át nem köttette zsineggel. Amíg
ezzel foglalatoskodtam, eltűnődtem, miképp is alapozhatnak rajongó emberboldogítók egy társadalmat olyan elméletre, melyből a tulajdonjogot, a birtoklás nagyon emberi ösztönét teljesen kikapcsolják. A kisemberek első
mondata: "Add ide"... Félek, hogy ez a nagyemberek utolsó mondata is. Játékot kerestem számára. Sajnos, nálam
már régóta nincs ilyesmi. Több évtizede kizárólag papírral-tollal játszom, érzésekkel és gondolatokkal. A tükörszekrényben megleltem a gombosfiókot. Tartalmát eléje öntöttem a szőnyegre. Férfi- és női gombok voltak ezek,
csontgombok, acélgombok, cérnagombok, gyöngyházgombok. Könyökig dúskált bennük. Egyszerre izgalom fogta
el. Fölkelt, arra kért, csomagoljam be a gombokat is, a szappanok mellé, sürgősen haza kell mennie.” Az ösztönösség szinte kizárólag csak az emberekre jellemző típusa: a birtoklási ösztön. Állatokra ez kevésbé érvényes:
talán a ,,fészekrakási vagy területvédelmező” ösztön hasonlítható ehhez. A birtoklás azonban az embernél már

ösztön főnév -t, -ök, -e [e]: (biológia, lélektan) Embernek, állatnak az a veleszületett készsége, mely közvetlen indíték hatására az
egyén, ill. a faj fenntartása érdekében a tudattól független, célszerű magatartásra sarkall, és amely az embernél az akarat s az értelem
szabályozása alatt áll. Létfenntartási ösztön; önfenntartási ösztön; nemi, táplálkozási ösztön; a madarak fészekrakási ösztöne; utánzási v. utánzó ösztön. Nemcsak a vadlúd ösztönében van meg, hogy helyet változtasson … (Gárdonyi Géza) Életét annak köszönhette,
hogy az önfenntartás ösztönével a vele együtt zuhanó karfába kapaszkodott. (Kosztolányi Dezső) https://www.arcanum.hu/hu/onlinekiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-ertelmezo-szotara-1BE8B/o-o-433E2/oszton-443CF/?list=eyJxdWVyeSI6ICJcdTAwZjZzenRcdTAwZjZubFx1MDBlOW55In0 2020. 05. 27.
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nem a létfenntartást segítő reflex, hanem az eredendő gyarlóság egyik megnyilvánulása. A kislány, az ,,angyal” a
világhoz való viszonyulását tekintve egyértelműen autonóm, tehát de facto felnőtt individuum, aki teljes egészében gyakorolja egyéni szabad akaratát. Tulajdonképpen a kislány abszolút módon megvalósítja az emberi ösztönösség erkölcsöt kizáró – és ezáltal őt kielégítő – magatartásformáját, amely életkortól függetlenül mindig állandó
és változatlan. A tulajdonjog eltörlésének abszurditását tárgyaló megjegyzés egyértelműen a kommunizmus kritikája, amely bírálja az eszme azon törekvését, amely természetellenes módon szembehelyezkedik az ember alapvető természetével. A kislány önzőnek és ellenszenvesnek tűnő viselkedése valójában teljességében emberi és
teljességében gyermeki. Talán a megfogalmazható legfontosabb különbség a gyermeklét és a felnőttlét között a
szándék; az arra való törekvés, hogy az öntudatos ember valamilyen önmagánál nagyobb – vagy komplexebb,
általa teljesen meg nem ismerhető – idea mércéjének kijelölt szintjéhez felérjen; ez az erkölcs, a morál. Ez a célja
a kereszténységnek, a humánus gondolkodásnak, és összeségében a moralitásnak: az ösztönök legyőzése, vagyis
a lélek és a szellem diadala a test fölött. ,,Az emberi test még ha most a bűn befolyása alatt is áll önmagában nem
rossz, hiszen Jézus Krisztus is emberi testet öltött. De mi a helyzet azokkal az újtestamentumi igékkel különösen
Pál írásaiban, amelyek látszólag szembeállítják a testet a lélekkel? (…) Ezeknek a szövegeknek alapvető mondanivalója nem az, hogy testünk önmagában rossz lenne, hiszen Krisztus is emberi testet öltött. Pál itt inkább a test
feletti uralomra helyezi a hangsúlyt, arra, hogy testünk vágyait Isten uralma alá kell helyeznünk. (…) Pál arról
beszélt, hogy a keresztények ne engedjék a testnek, vagyis a bukott emberi természetnek, hogy uralja őket, hiszen
meghaltak a testi természetnek, amelyben a szenvedély és a bűnös vágyak uralkodnak, és most lélekben" élnek,
vagyis hitben, a Krisztus uralma alatt.”11 Lényegében: a lelki ember győzelme a testi emberen. Ennek a küzdelemnek a fegyvere az önuralom és az önmegismerés. Ez is ősi bölcsesség; a delphoi jósda mindkét felirata erre
vonatkozik. ,,Ismerd meg önmagad!” „Semmit se túlzottan!”. ,,Freud új terminusa a 'tudattalan' fogalma, de a
gondolat megjelenik már Nietzschénél: a filozófusok maguk sem tudnak róla, hogy csak saját vágyaikat nevezik el
Észnek, Szellemnek, magánvaló Jónak. Az ésszel ellentétes erőket korábban nem racionális erőknek (vágynak,
indulatnak, érzelemnek) nevezték a lélekről gondolkodó filozófusok. Ezekről azonban a lélek tudott, tudatában volt
vágyainak – a platonista-keresztény morál szerint az ész feladata volt megfékezni őket. (Az újkori filozófia inkább
a tudat fogalmát használja a lélek helyett.)” 12 A tudattalan az, amit a tudat nem ismer, de tud a létezéséről és a
hatásairól. Ezek a vágyak, érzelmek és indulatok, amelyeket mintha a tudatos ember nem tudna irányítani, mintha
valamilyen idegen erők lennének, mégis érzi, hogy elválaszthatatlanul hozzá tartoznak. Ezeket mégis lehet szabályozni: uralkodni az érzelmi mechanizmusokon, kontrollálni egyes vágyak kielégülését, vagyis tudatossá tenni a
tudattalan ösztönösség működését, s így önuralmat és önmegismerést eszközölni.
Csíkszentmihályi Mihály így vélekedik az önuralom kérdéséről: ,,Voltak korok és kultúrák, amikor egy adott személyt nem tekintettek teljes embernek, ha nem tanulta meg, hogyan kell uralkodnia érzései és gondolatai felett. A
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konfuciánus Kínában, az ókori Spártában, a köztársaságkori Rómában, az első zarándokok új-angliai településein
és a viktoriánus brit felső osztályban az embereknek kötelességük volt uralkodniuk saját érzéseiken. Az, aki belemerült az önsajnálatba, vagy hagyta, hogy ösztönei irányítsák cselekedeteit a józan megfontolás helyett, kitette
magát annak, hogy a társadalom kiveti magából. Más korokban, mint amilyenben például mi is élünk, az önuralom
képességét nem sokra becsülik. Azokat, akik mégis megpróbálkoznak vele, a többiek ,,merevnek és ,,ódivatúnak”
tartják, esetleg kissé nevetségesnek is. Bármit is diktáljon a divat, úgy tűnik, hogy akik elsajátítják a tudatukban
zajló folyamatok felülbírálásának képességét, azok kétségtelenül boldogabb életet élnek.” 13 Az önuralom az ember legfőbb fegyvere a saját ösztöneinek, vágyainak, indulatainak szabályozása és leküzdése érdekében. A magasabb rendű erkölcsi szint eléréséhez való legfontosabb muníció, mert aki képes saját maga - és nem a test vezérelte
szenvedélyek és indulatok - irányítani cselekedeteit, az tudatosan és teljes emberként ehhez a felsőbb mércéhez
igazodva élni az életét. Ezt az önuralmat a kislány nem gyakorolta. Vágyai vezérelték tetteit: meglátta a gombokat,
megkívánta őket és tulajdonába akarta venni, s ezt módszeresen véghez is vitte. A kontrollmechanizmusa még
nem alakult ki, nincs semmilyen belső korlát, amely elérné hogy akár csak gondolati szinten is felmerüljön benne
a lemondás lehetősége vagy mások tulajdonának tiszteletben tartása. Saját vágyainak és ösztöneinek kielégítését
helyezte világrendszerének középpontjába, ahol minden más ember csak az ő akaratának és érdekeinek kiszolgálásáért létezik. Ez az erkölcs nélküli állapot, pontosabban az erkölcs helyét az ő ösztönlénye tölti be.
Carl Gustav Jung szerint: ,,A felnőttség kritériuma (...) nem az, hogy az ember valamely szektához, csoporthoz
vagy néphez tartozik, hanem az, hogy alá tudja vetni magát saját önállósága szellemének.”14Az önállóság – Jung
kontextusában -, mint az emberi teljesség szinonimája kerül szembe a kollektívummal, vagyis a közösséggel. Ez
alatt nem azt kell érteni, hogy a közösség akadályt jelentene az egyén számára - mivel a szocializálódás egyik
kulcsfontosságú eleme a közösségbe szerveződés és valamely csoporthoz való tartozás-kötődés kiépítése -, hanem
azt, hogy az autonóm embert nem (kizárólag) a kollektívum határozza meg, hanem a saját magával való kapcsolata, az önmagával vívott küzdelem az önmaga feletti uralomért. Magát alávetni az önállóság szellemének azt
jelenti, hogy ismeri önmagát, és képes önuralmat gyakorolni, tisztában van korlátaival és hajlamainak szélsőségességével, ezért nem engedi, hogy külső vagy belső erők irányítsák, mint az ösztönök és a vágyak, ahogyan a
kislányt az almák megevésekor vagy a gombok birtokba vételekor.
,,Most előszedve minden érvelő képességemet és ékesszólásomat, igyekeztem lelkére beszélni, hogy micsoda kegyetlenség egy költőt és annak családját télvízidőn gombok nélkül hagyni, hiszen gombokra nekünk is szükségünk
van, feleségemnek, fiamnak, énnekem, még szegény kutyámnak is. Nagylelkűségére bíztam, hogy döntsön belátása
szerint. Csak bámult rám tiszta angyalarcocskájával, rejtélyes, kék szemével. Letelepedett gombjai közé, hosszan
kutakodott, aztán fölemelt egy gombot, melynél nem volt se hitványabb, se kisebb, egy rozsdás, csempe nadrággombot, s átnyújtotta nekem.” Ironikus hangnemben ábrázolja a szerző a tiszta, az erkölcsöt még nem ismerő
kislány és a kegyelem tanának első találkozását. A tisztaság alatt nem az erkölcsösség és a kegyelem által elért
13
14
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lelki megváltást értem, hanem azt az ártatlannak tűnő, ,,angyalokhoz hasonlított” gyermeki állapotot, amikor még
- mivel nem ismeri a jó és gonosz fogalmát – nem nevezik bűnösnek. Az „angyali” kislány adománya: alamizsna.
Odaadta a legcsúnyább, legfeleslegesebb, legjelentéktelenebb gombot, mivel ezt a szituációt is a saját helyzetének
elsődlegességéből mérlegelte. Olyan, mint a gazdagok. ,,Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik: >>Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Mert mindannyian
fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amije csak volt, az egész vagyonát.<<”15 A
jelenet pontosan azt mutatja meg, hogy az alapvető emberi természettől valójában mennyire idegen a könyörületesség és az irgalmasság. ,,Dadájának sugárzó arccal újságolta, hogy adott nekem egy gombot. Arról, hogy kapott
is százkilencvenkilencet, hallgatott. Ekkor egyszerre megértettem az emberiség történelmét. Ha az imént a vagyonszerzés ősi folyamatát láttam, kicsinyített, de valószerű formájában, most fény derült arra, micsoda az az önzetlen
nemesség, mely megkönyörül az ínségeseken.” A dada egyfajta szolgaszerepet tölt be a kislány világrendszerében,
aki úgy tekint az elé táruló világra, mint meghódítandó területre, amit uralni lehet, és a dada, a költő, aki őt vendégül látja csak azért vannak, hogy az ő akaratát kiszolgálják. ,,Nietzsche szerint az alapvető ösztön maga a hatalomra törő akarat, egyféle vitális alapösztön, amely minden élőlényre jellemző.”16 A hatalom, bár azt hisszük
olyan csábító eszmény, amely csak az embert képes bűvkörébe zárni, de ha megvizsgáljuk az állatvilágban zajló
akár a párzásért, akár az élelemért vagy egyes csoportokba rendeződött fajoknál a vezérszerepért vívott küzdelmeket; de amíg a hatalom, vagyis az előnyös pozíció, az erő birtoklása az állatok esetében csupán a túlélés eszközeként értendő, addig az ember - az eredendő romlottság folytán – a hatalmat, mint a mások felett való öncélú
uralom és elnyomás eszközeként, önmagáért gyakorolja. S ennek a felsőbbséget nyújtó állapotnak az elérése eredendően minden teremtményben benne van. A kislány kidomborítja az ,,erényeit”, hogy kegyes uralkodó szerepében tüntesse fel magát: ő egy ,,önzetlen nemes”. A szerző levonja a végső konklúziót: a birtoklás ösztöne, vagyis
– a novella tragikus iróniájának megfelelően – az önzetlenségnek maszkírozott önzés, amely a vagyonszerzést, és
ezáltal a társadalmi különbségeket is eredményezi: nagyobb erő az adakozásnál és a könyörületességnél. Ez maga
a történelem. Ami nem más, mint a testi-ember sorozatos győzelme a tökéletesedni törekvő lelki-ember felett.
,,Hálásan megköszöntem előkelő kegyességét, aztán megindultan arcon csókoltam ezt a kis, jótékony angyalt.”
Zárásként elbúcsúzik az „angyaltól”, s érezhető benne valamiféle reménysugárszerű jövőbetekintés a némiképp
ironikus hangnemben. Egyrészt hálás a kis látogatójának a hasznos antropológiai megfigyelésekért, másrészt a
keserédes következtetése ellenére bízik abban, hogy a kislány, ahogyan idősebb lesz, megtanulja majd a morális
és humánus viszonyulást. (Szerintem nem bízik ebben. Az eddigiek alapján nekem egyértelmű: a zárlat radikálisan
és pesszimistán, vagyis tragikusan ironikus: az ember eredendően önző, amit igyekszik elleplezni.) A befejezés az
ellenkezőjét jelenti az irónia miatt. „Ha az imént a vagyonszerzés ősi folyamatát láttam, kicsinyített, de valószerű
formájában, most fény derült arra, micsoda az az önzetlen nemesség, mely megkönyörül az ínségeseken. Hálásan

Mk 12,41-44. Az özvegyasszony két fillérje című tanító példázat.
Joó Mária: Freud új emberképe: A tudattalan szerepe; A tudattalan fogalma: ,,Az ész nem úr a saját házában”
http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/index912c.html?option=com_tanelem&id_tanelem=148&tip=0
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15
16

291

megköszöntem előkelő kegyességét (vagyis önleleplező kegyetlenségét, gyengéd és angyalarcú agresszióját), aztán
megindultan arcon csókoltam ezt a kis, jótékony (kártékony) angyalt. (aki ördögi módon megfosztott gombjaimtól,
de közben modellezte a történelem működését, az egyenlőtlenség és a rossz eredetét, és kegyesség már benne is
megnyilvánuló képmutatását.” A zárlat iróniája azért keserű, mert nem egy fiktív fantáziavilágot tárt elénk a
szerző, hanem az ember mindenkori jellemrajzát. Úgy tűnhet, hogy a cselekmény tét nélkül zajlott, hiszen kislány
csupán gombokat zsákmányolt egy költőtől, aki úgysem használja aktívan azokat, ám ezek alatt a szimbolikus
események alatt megfigyelhetjük az emberi psziché működését az erkölcsöt ismerő narrátor-költő elbeszélésében.
Kosztolányi azért szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy a kislány a biológiai fejlődése során lelki fejlődésen is
keresztül fog menni, vagyis megismeri a moralitást, a könyörületességet és valóban képes lesz majd őszinte (nem
alamizsna jellegű és képmutató) irgalmasságra, mert a kislány nem egy speciális eset, hanem a komplett emberiség
mintapéldája, akik a történelmet is alakították: önző, képmutató, erőszakos és eredendően romlott. Reméli, hogy
a hölgylátogatója idővel képes lesz felülemelkedni a gyarlóságán, de erre a világtörténelmi statisztikát tekintve
minimális az esély.
Az emberi autonómia és a szabad akarat - mint ahogyan az ,,angyal” példáján keresztül láthattuk - nem érdem
szerinti privilégium, hanem eredendő emberi szabadságjog, s egyben felelősség. Megválaszolva azt a kérdést,
hogy mit jelent a felelősség, és mi a felelős döntés: a felelősség azt jelenti, hogy az egyén tudatában van saját
fizikai-lelki-szellemi adottságainak, és cselekedeteit a lehetséges következményeket szem előtt tartva viszi véghez. A döntés akkor felelős, ha a döntéshozó a saját individuális fegyvertárához mérten cselekszik, nem kísérel
meg a lehetségesnél nagyobb, vagy a szükségesnél kisebb mértékű lépést. Az erkölcs iránymutató, mérce, amely
determinálja a jó és rossz fogalmának keretét, és meghatározza azt az utat, amely, bár kevésbé tűnik járhatónak,
valójában az az egyetlen olyan, amely ténylegesen emberre szabott. Összegezve: A felnőttség nem életkor, elvégzett feladat, teljesített próba függvénye; kulcsa az önmegismerés és az önuralom, s a tevőleges (lelki-szellemi) és
a tettleges (testi) szándék. A felnőttség egyetlen és abszolút kritériuma: az eredendően autonóm ember a tulajdon
szabad akaratával mindenkor az erkölcsösségre törekedjen.17
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Róm 8,1-17. Akik Krisztusban vannak, Lélek szerint járnak
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FEKETE ISTVÁN ATTILA

Mint emberek a sót
Szeretlek Téged mint emberek a sót,
Mint az égben repkedő madarak a szabadságot.
Mint napraforgó a felkelő Nap első sugarait,
Amitől e növény lelke is kitárulkozik.
Szeretlek Téged mint emberek a sót,
Veled ébredek s Veled álmodom.
Ha nem tudok Rólad szívem megszakad,
Én már Benned élek s halok majd.
Szeretlek Téged mint emberek a sót,
Mint tűző napon lévők az árnyékot.
Mint arcod amikor tenyerembe temetkezik,
Mint mikor szíved Velem újra éledezik.
Szeretlek Téged mint emberek a sót,
Mint tikkadt föld a vízadagalót.
Mint mikor tested az enyémhez húzom,
Akkor is mint mindig a Te boldogságod kívánom.
Szeretlek Téged mint emberek a sót,
Nem találtam még soha Hozzád foghatót.
Szeretlek akkor is mikor idődet nem velem töltöd,
Önmagad nekem hosszan megőrzöd.

Szeretlek Téged mint emberek a sót,
Mint ebédre várók a harangszót.
Szeretlek Téged mert Neked azt adhatom,
Ami Bennem most a valóban a legnagyobb.
Szerelmet abból is a féktelenebbet,
Neked köszönhetem mert érzem szeretetedet.
Szeretlek Téged ahogy Isten adott,
Soha gyönyörűbb ajándékot nem is kívánhatok.
Szeretlek Téged mint emberek a sót,
Mint újszülött az őt nyugalomba ringatót.
Szeretlek mert Te is engem kívánsz,
Úgy vársz Rám ahogy én várok Rád.
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Mennyország
Hol együtt leszünk szabályok nélkül,
Ez a hely ahol szerelmünk egymás alapjaira épül.
Itt a fékezhetetlen érzelmek adják a zene ritmusát,
Isten segít felfedezni egymás hite nyújtotta impulzusát.
Ez a hely mi távol van de mégis oly közel,
Olyan mikor este lefekszem s karom nem ölel.
Reggel sem tehetem ezt még azzal a Nővel,
Aki számomra bír oly hihetetlen vonzerővel.
Akire vágyom, akit imádok, akiért ajkam megremeg,
Amikor látom közeledni felém s érzem izzadni kezemet.
E helyen nem lesz mi közénk álljon,
De a Földön is tegyük mit Isten velünk szándékoz.
Nem a véletlen, hogy ajkunk egymásba ragadt,
Szívem mint kopogóbogár dobog, és óriásira dagadt.
De ez is a szerelem érzése miatt történhetett,
Mit Neked köszönhetően még megtapasztalok a földi létben.
Ezen a helyen minden gondolatunk kikapcsoljuk,
Nem kell a vonatok indulásáért szurkolnunk.
Leszünk egymás társa ahogy itt a Földön előtte,
A Mennyország az hol kapcsolatunk végleg betetőzne...
Éljünk minden pillanatot mintha ott lennénk,
Egymás tenyeréből mindenkor finomakat ennénk.
Az Úr velünk van s látja érzelmeink,
Mik itt az emberi létben keretbe foglalják napjaink.
Angyalként jelensz meg előttem ha képzelődöm,
De az vagy az életben is ezért ha nem vagy velem csak tépelődöm.
Szárnyaid hűs szellőt gerjesztenek a sivatagi forróságban,
Fehér színed a tisztaság jelképe nekem a holnapban, a tegnapban vagy a mában.
Glóriád ragyog, mint csillagok az égen,
Ha kinézek, sötét van itt de nem úgy az Úr melletti vidéken.
Egymással, együtt ott van a mi helyünk,
Kezünket egymás karjába fonjuk, fejünket egymásra hajtjuk, egymásban halunk s élünk.
Ez nekünk a Mennyország már egymás oldalán,
Te vagy nekem minden napon a napi sajtó címoldalán.
Felemel az érzés mikor Rád gondolok,
Repülök s ha velem vagy úgy érzem a Mennybe hazautazom...
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Miatyánk
Miatyánk ki vagy a mennyekben,
Adj bölcsességet, járhassak kedvedben.
Szent nevedben kérem a jótéteményt,
Háromszor szent nevedben e nőt megsegéld.
Áldott Ő mind közül, Őt kezedbe ajánlom,
Földi léte is legyen neki megáldott.
Te országodba majdan befogadtassék,
Addig azonban hadd éljen boldogságban még.
Kérlek, tudasd majd Uram mi a célod velem,
Hogy e kozmikus gyönyörűség vállamra hajthassa e megszentelt fejet.
Legyen meg akaratod szerint minden,
Hadd lehessen keresztfáját vinnem.
Kérlek add, hogy részt kapjak életében,
Inkább engem verj, helyette én éljek szenvedésben.
Mindennapi kenyerem inkább tőlem vond meg,
Miért nem Őt véded? - vonlak Uram kérdőre.
Bocsásd meg Istenem vétkeit,
Engem verj érte, ha kell évekig.
Hadd porladjon csontom a pokol tüzében,
De Őt mentsd meg, hogy üdvözüljön Véled.
Tied Uram az ország, a hatalom és minden dicsőség,
Amit neki kérek: teljesség, kedvesség, gyengédség.
Éljen boldogságban a földi paradicsomban,
Fényesség gyúljon a csipkebokorban.
Légy mellette az élet nehézségiben,
Ha majd elveszed éltem, lelkem megpihen.
De vele tégy kivételt, csak ezért imádkozom,
Kezeimet imára örökké csak ezért kulcsolom.
Mielőtt megismertelek...
Mielőtt megismertelek,
Nem is tudtam, hogy létezik ilyen.
Hogy a másik felem hiánya felemészt,
Hogy ha nincs velem pedig érzem szeretetét.
Mielőtt megismertelek,
Életem nem volt teljes.
Döcögtem a rögös úton egyedül,
Pedig tudtam létezik a nagy Ő valahol legbelül.
Mielőtt megismertelek,
Ezen érzések lennének érthetetlenek.
Mit irok ma szerelemnek,
Mibe érzem belebetegedek.
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Mielőtt megismertelek,
Csak hallottam róla milyen lehet ez.
Ha két szív egymásnak feszül,
S lesznek egy test s egy lélek legvégül.
Mielőtt megismertelek,
Voltak bennem előítéletek.
Nekem miért nem sikerült?
Holott vágyom rá de igazán még itt voltam egyedül.
Mielőtt megismertelek,
Azt hittem ez csak kiváltságosoknak lehet.
Hogy élvezhetik az életet azzal,
Kivel megélik a szerelmet örök vígasszal.
Mielőtt megismertelek,
Nem is érthettem, hogy is van ez.
De már tudom s érzem,
Az örök boldogságért testem szenvedni kész lesz.
Mielőtt megismertelek,
Csak hallomásból tudtam lelkileg milyen.
Most megélem Veled ezen érzést,
Lelkemben érzek minden rezdülést.
Mielőtt megismertelek,
Nem tudtam, hogy ez ilyen nehéz lesz.
De ide nekem az oroszlánt is,
Érted, ha kell, képes lennék meghalni is.
Nem akarok hibázni, adni szeretnék,
Vágyom Rád, Veled újjászületnék.
Bocsásd meg minden vétkem,
Minden azért van mert végre SZERELMET érzek.
Megváltás
Védelmeznélek, mint lombkorona a fákat,
Lennék Neked bástyád s bevehetetlen várad.
Kezemet örökké fogva tudsz nyugodtan aludni,
Örizem a tüzet mi szívemben sosem fog kialudni.
Oltalmaználak mint tető a házat,
Mely szerelmünknek ad szétrombolhatatlan vázat.
A falak lennének hosszú s érzéki csókjaink,
A kulcs a zárba pedig ellenállhatatlan vágyaink.
Lennék én esernyő, hogy eső Téged ne érjen,
Te vagy mindenem; egyes egyedül Téged óvnálak s védelmeznélek.
Az vagy nekem mi forró nyárban a hűsítő zápor,
Szerelmem irántad egy örökké feltöltött akkumulátor.
Nekem semmi sem fontosabb csak a Te épséged,
Lelki és testi értelemben vett egészséged.
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Érted élek és halok,
Hozzád írom soraim, Véled beszélek és hallgatok.
Minden szavam egy tégla a védelmet nyújtó kajibában,
Szeretlek már Téged minden porcikámban.
Kértem Istent engem verjen ha Téged óhajt bántani,
Téged szeretlek, imádlak; Téged kívánlak megváltani.

BORSOS ANIKÓ NOÉMI
Sajnálom
Sajnálom, hogy elengedtelek
Sajnálom, hogy nem szerettelek
Sajnálom, hogy nem voltam ott mikor szükséged volt rám
Sajnálom, hogy ok nélkül haragudtam rád
Sajnálom, hogy nem voltam figyelmes
Sajnálom, hogy nem mondtam nem vagyok szerelmes.
Hazudtam már sokszor, méltatlan voltam
Bizalmadat teljesen földbe tiportam.
Hagytalak elmenni
Szörnyeteg vagyok, hisz hagytalak szenvedni.
Mindig is fontos voltam neked
Tényleg sajnálom, hogy ezt tettem veled.
Értéktelen perceket pazaroltál rám
Bánatod vissza, az én lelkemre szállt.
Már nem találok szavakat
Ledöntöttem a nem létező falakat
Tudom romokban hagytam lelked s eljöttem rossz emberhez híven
De bűnhődök, mert fájó könnyed marja a szívem.
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Össze-vissza

Elmennél, visszajönnél
Nem lennél.
Hiányoznál, elfordulnék
Összetörnék.

Megcsókolnál, átölelnél
Összeszednél.
Hálás lennék, álmodoznék,
Reménykednék.

Szeretnél s én szeretnélek
Vagy feltűnnél, s ejtenélek
Játszanánk vagy komolykodnánk
"Egymást-soha-el-nem-hagynánk"

Talán fura, talán szét szórt
Értelmetlen, de mond egy-két szót.
Szeretnél...én szeretnélek
Amúgy sosem ejtenélek
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LUGOSI CSENGE ANNA

Pengeélen táncolók

Pengeélen táncolok veled,
egymást ölelve szeljük az eget,
mint nászoló sasok a széllel,
becsapódás előtt válva széjjel:
kegyetlen játék, gyilkos élvezet.

Hajszál választja az éltet s halált,
a kéj egy perc alatt rémes kínra vált,
így harcoltak a mítoszi párok,
fény a szemükben, szerelmükön átok:
előttük angyal, mögöttük hóhér állt.

Egy lépést előre, mégis kettőt hátra,
így haladunk ketten, kárhozatra várva
Az igen nem lehet, de a nem túl kemény
nem veszthet végleg ez a csalfa remény,
hogy nincs még a menny kapuja zárva.

Tudom, hogy keresel te is minden fényben,
félhold fátyolban, esőben, sötétben,
Hiányzol mindig, hiányzol, ha nem vagy,
lehullnak szirmaim, egész lelkem megfagy,
érzem, hogy elveszünk egyszer egészen.
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De ha két tűz vagyunk, félünk,
hogy együtt túl nagy lánggal égünk,
feléget, hajt és szíven vág,
ugrunk, bár nem törik az ág,
s közben mindent elemésztünk.
Ha már felednélek, te kapaszkodsz belém,
ha te sem lépsz, kedves, az élet sodor elém,
de ha te felednél, azt mégse hagyhatom,
űz minket egymáshoz egy rejtett hatalom,
én örökre a Tied, te pedig az Enyém.
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LEHOCZKY TAMARA

Lédával a bálban 2020
A panorámát szemlélni
és a hajnalban érezni magunkat,
még ha nincs is éjszaka;
egyedül a hangod takar be.
Zsebre tenni a kesztyűdet,
és vele együtt téged –
A gondolataid világítanak.
Felnézni és beléd látni,
nem érdekel, hogy a szürkeség
meg akar ölni.
Te is engem nézel…
mondd,
Halhatatlan vagy már?

Boszorkányüldözés
Balzsamos érintése van a nem létezőnek,
Hogy is ne lenne?
Engem nem érinthet meg más,
Csak a rózsák,
Amikből ugyan kihagytad a virágot,
És csak a töviseket hoztad el nekem De ez így van jól,
Hiszen te tudod,
Különben is a tövis a rózsa lényege.
Egyébként azt hiszem vörös volt.
Mármint a virág.
A szirmokat lenyelhetted,
Mert mikor megcsókoltál,
Mind az ajkamra ragadtak.
Eszembe jutott:
Miért gondolnám túl a kapcsolatunkat,
Mikor elég,
Ha percekig egyikünk sem kap levegőt?
Ha elvehetem az oxigéned,
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És beléd kergethetem a vákuumot?
A te hajadba persze virágokat fonnék,
Rád robbantanám a tűzijátékot.
Meggyújtanám a gyertyát, amit
Kezedben tartasz,
És figyelnék a csöpögő viaszra, hogy
Még ő se bánthasson –
Vagy elfújnám a gyertyát,
Így adva neki,
A te levegődet is.
Majd hallgatnám a fény panaszait,
Hogy mennyire szeretne olyan lenni, mint mi –
De hát mi olyanok vagyunk, mint én.
Égünk.

Ez lesz az a Vers
Latin mondatok,
akadnak bele a hajamba,
Szelektív a memóriám,
És minden emlékemnek
funkciót akarok adni.
Le akarom festeni őket,
Vagy festeni akarok rájuk.
Mindegy, hogy épp
az eső alatt állunk,
Ahol összeér az egzisztenciánk,
És a 21. század elején vesztegelve,
Te elhiszed, hogy vagyok,
Te elhiszed, hogy létezem.
Pedig tudod,
Én semmiben sem hiszek.
Provokatív is vagy.
Gondolatokat, meg
érzéseket provokálsz.
Tudom, hogy meg foglak őrizni.
Te vagy a kedvenc asszociációm.
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Önzetlen

Amit elvettem,
Azt nem adom vissza.
Amit elvettem,
Azt nem adom vissza.
Akit elvettem,
Azt nem adom vissza.
Nem adlak vissza az emberiségnek.

Megtartalak,
Elhúzódó halálos láznak,
Megtartalak,
Életre szóló traumának,
Megtartalak,
Szirmoknak a nyelvem alatt,
Hogy mikor beszélek hozzád,
És mikor te beszélsz hozzám,
Ne hervadjunk el.

Megtartalak,
Összekarmolt kórképnek,
Megtartalak,
Diagnosztizálatlan betegségnek,
Megtartalak,
Legtitkosabb gyengeségnek,
Megtartalak,
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Mint aki elfelejti feladni hatalmát –
Megtartalak, mert szeretem,
Ahogy megfakult bőrödön
Hagyom a fényes szavaim.

Az lesz a vége,
Hogy nem adlak vissza,
Az lesz a vége,
Hogy nem adlak vissza,
Az lesz a vége,
Hogy nem adlak vissza,
Nem adlak vissza az emberiségnek.

GONDÁR ESZTER
Puzzle
Egy pénteki nap volt, Magda ült a padon és csak nézett ki a fejéből. Arra gondolt, hogy ezen a kora őszi
napon valami egészen jó dolog fog történni. Legalábbis reménykedett benne, hogy jó lesz. Annak kellett lennie.
Ragyogó napsütés volt, gyönyörű színek és zseniális illatok, ezt nem ronthatja el semmi. Becsukta szemeit és
mélyen beszívta az őszi levegőt. Úgy érezte tüdeje megtelik mindazzal a csodával, amely körül veszi.
Délelőtt háromnegyed tíz, néhány ember lézengett az utcán, de a többség dolgozott vagy iskolai kötelezettségeinek tett eleget. Magda egyetemre járt, mérnöknek tanult. Na nem azért, mert annyira szerette, annál inkább azért, mert szülei szerették volna. Bár titkon néha örömmel járt be óráira, legfőképpen Simon miatt.
Százkilencven magas, barna hajú, kék szemű. Ő Simon. Hosszú ujjakkal, akár még zongorázhatna is velük,
de nem tette. Ha Magda rágondolt belerezdült. Nem tudta miért érdekli ennyire ez a fiú, hiszen annyiszor megbántotta, de mégis töretlen érdeklődött holléte felől. Szerette volna, ha Ő is így gondolna rá. Töretlenül.
Magda azt tudta, hogy Sára iránt pont így érez és ez keserűséggel töltötte el. Nem azért, mert nem örült neki, hogy
boldog, hanem mert jobban örült volna, ha vele lenne az. Persze ez több ponton is lehetetlen volt. Simon bár néha
olyan jelzéseket küldött Magda felé, amik akár azt is jelenthették volna, hogy csak Őt akarja, Sára már nem is
érdekli, valahol mélyen igazából csak Sári figyelmére és szeretetére vágyott.
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Simon ösztönből csinált mindent. Tiszta szívvel és olykor meggondolatlanul, így történhetett az, hogy még
két évvel ezelőtt a gólyabálra elhívta magával Magdát. Nem is ismerték egymást, talán csak úgy látásból, de úgy
Isten igazából nem.
Magda nem értette ezt a különös helyzetet. Miért pont Őt? Annyi más lány van a campuson. Annyi szép lány van
a campuson. Miért. Pont. Őt. Mindenesetre roppant mód örült, hogy Ő lett a „kiválasztott”.
Gyönyörű ruhát varratott magának, fodrászhoz és kozmetikushoz ment, hogy a várva várt napon igazán
tudjon imponálni partnerének.
Hétre ment érte azon az estén. Kék szmokingot viselt mellé pedig huncut félmosolyt. Magda talán ott lett
szerelmes igazán. Simonnak nem kellett mondania semmit, mert minden benne volt abban a huncut félmosolyban.
Az csak az övék volt.
Azon az estén beszélgettek az egyetemről, kiderült például, hogy Simon édesapja vállalkozását szeretné tovább
vinni, ezért tanul építészmérnöknek. Érdekli a magas építészet, szerinte a Golden Gate egy emberi csoda.
Simon olyan szenvedéllyel tudott beszélni erről, ahogy Magda csak álmodott róla. Itta minden szavát.
Simon lágy hangon beszélt, rekedtes hangja megtöltötte a csendet. Magda neki mondta el először, hogy újságírást
akart tanulni. Nagy vágya volt egy újságnál elhelyezkedni, valami olyannál, ami értéket képvisel, például az Élet
és Irodalom. Erre azt mondta neki a fiú, hogy sosincs késő változtatni. Mint valami bölcs író. Meg, hogy ne akarja
magára erőltetni azt, amit nem szeret, mert az élet csak egyszeri játék és most kell jól csinálni.
Táncoltak is - vagy hát valami olyasmit- mert hogy igazából ezek csak ügyetlen mozdulatok voltak különböző
ritmusokra.
Együtt nevettek, beszélgettek a könyvekről, a zenékről, a Pina Colada elkészítéséről, sőt még arról is, hogy mi van
a halál után.
Mindezt egy este alatt. Azon az estén Magda szerelmes lett. Különös vonzást érzett Simon iránt. Olyasmit, mint
amikor két mágnes összetapad.
Aztán elkezdődött a szemeszter és megjelent Sára a hosszú szőke hajával, hosszú lábaival és gyönyörű
mosolyával. Olyan volt, mint egy élő Barbie.
Simon és Sári egy közös project alkalmával találkoztak. Simon vele nem beszélgetett könyvekről, zenékről, Pina
Coladáról, a halálról meg végképp nem. Annál inkább bulikról, moziról és buta viccekről.
Sárát nem igazán érdekelte a fiú közeledése és ezt mindenki tudta csak pont Simon nem. Élvezte a fiú figyelmét
szinte már látni lehetett, ahogy simogatja minden szava az önbecsülését.
Magda pedig csak nézte ezt az ügyetlen játszadozást és azt járt a fejében, hogy mi van meg Sárában, ami
benne nincs. Igazság szerint Simonban és Sárában az egyetlen közös a nevük kezdőbetűje volt. Egy ártatlan „s”
pedig elég kevés ahhoz, hogy Simon ennyire vonzódjon Sárihoz.
Miután megjelent Sára, a fiú hanyagolta Magdát. Alkalom adtán találkoztak, beültek egy kávéra, de Simon
minden gondolatát Sári kötötte le. Mindennek ellenére mikor Magda közelében potenciális barát jelölt volt, Simon
feladatának érezte közbe szólni.
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Szóval így történt, hogy Magda ült ezen a kora őszi napon és nem értette a fiú szándékait. Szerette volna
neki elmondani, hogy csak vele szeretne lenni, beszélgetni, hallgatni, nevetni és táncolni akar vele. Ebben a pillanatban jött rá arra is, hogy Ő nem tudja csak félig szeretni Simont. Egészen akarja, minden porcikájával. Az sem
baj, ha belefájdul a szeretetbe csak hadd szeresse.
Nem Sárával akarta szeretni, hanem csak Ő. Benkő Magda.
Magda úgy gondolta, hogy a világ úgy működik, mint egy kirakós. Mindenkinek kell, hogy legyen egy
párja, ami csak hozzá illeszkedik, senki máshoz. Megpróbálhat persze mással illeszkedni, de az nem lesz olyan
mert a kirakós többi darabja is rosszul fog azután.
Magda párja Simon volt és ezt mindketten tudták. Két éven át annyiszor hanyagolták egymást, de mégis újra és
újra összetalálkoztak. Féltékenykedtek, bosszankodtak néha még talán kicsit haragudtak is, de mindezek ellenére
szerették egymást. Szerették, hogy nem kell megjátszaniuk magukat, hogy minden annyira egyértelmű és őszinte.
Talán ilyen a szerelem. Egyértelmű és őszinte.
Magda gondolatait pontosan Ő szakította félbe. Felnézett rá, Simon sietősen kapkodta a levegőt, mintha a
metróra futott volna.
- Leülhetek? – kérdezte miközben a padra mutatott, Magda pedig bólintott. Pár percig csak ültek egymás mellett
némán. Ez nem olyan kínos csend volt, inkább békés. Aztán Simon megszólalt.
-Tudod, visszahoztam neked a Zabhegyezőt. Tényleg zseniális.
Táskája legmélyéről húzta elő és Magda felé nyújtotta.
-Nem kell visszaadnod. – mosolygott rá Magda- ez már a tiéd.
Simon furcsálva nézte a lány arcát.
-Nem értelek Magda. Nekem adod a kedvenc könyved. Pont egy ’83-as kiadást. Örökre. Meg aztán múltkor is
küldtél nekem a kollégiumba kaját. – itt elhallgatott és maga elé meredt – Én annyiszor bántottalak és elhanyagoltalak.
Magdának úgy tűnt mintha Simon leginkább magával beszélt volna, olyan volt, mint egy összezavarodott kisfiú.
Bámult a semmibe és közben újonnan kapott könyvét szorongatta a kezében.
Az igazság az volt, hogy Magda akár el is engedhette volna Simont. Nem kellett volna vele időnként kávézni,
kiállításokra menni, ételt küldeni vagy odaadni neki a kedvenc könyvét mégis akkor volt a legboldogabb, ha ott
lehetett a fiú közelében. A szíve mélyén pedig abban reménykedett, hogy Simon is így érez vele kapcsolatban.
-Magda- lágyan mondta a nevét mire a lány ránézett- miért vagy velem ilyen, ha meg sem érdemlem? – ekkor már
érdeklődve nézett a lányra. Talán látni akarta rezdüléseit amikor majd válaszol. Magda mélyen a szemébe nézett,
pár pillanatig kereste a megfelelő választ aztán csak ennyit mondott:
- Ilyen a feltétel nélküli szeretet Simon.
Ekkor a fiú elmosolyodott és ez pillanat pontosan annyira volt csak az övék, mint a huncut félmosoly két évvel
ezelőtt a gólyabálon.
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Magda pedig biztos volt benne, hogy ez az az egészen jó dolog, aminek ma meg kellett történnie és ezt tényleg
nem ronthatja el semmi.

SZÉKELY EMŐKE

A magányfa
A másik fáról néztelek, ugyanúgy lógattad a lábad, mint én, a fejed egyenesen előre nézett, de valószínű, nem
láttál semmit. Szemeid kissé beestek, tükörbe néztem, az enyémek is. Szorosan fogtad az ágat, mintha félnél,
hogy nagy baj lesz, ha elengeded. Gyorsan a kezeimre néztem, az ujjaim ugyanúgy görcsösen tekeredtek az ág
körül. Ha nem a magányfán üldögéltünk volna, talán mosolyogtam volna egyet. De ott nem lehetett.
Arra gondoltam, mi lenne, ha megszólítanálak, de tudtam, hogy semmi, hisz két magányfa között a hang nem
terjed, így némán figyeltelek tovább. A dombot nézted, valószínű, azon tűnődtél, hogy idén miért nem olyan
szép, mint tavaly. A választ nagyon jól tudtad. Sóhajtottál egyet, ellenőrizted kezeid, igen, kellőképpen fogóztál
az ágba. Jó ideje üldögéltünk ott, az volt a helyünk, a mindennapok szennyéből még párna is került a fenekünk
alá, nehogy ne legyen elég kényelmes a hely. Körülöttünk biztosan történtek dolgok, hisz a világ nem állt meg,
aztán lehet, hogy velünk is történt ez, vagy az, de valahogy nem éreztük. Ez volt az előnye a magányfának, hogy
ha az ember elég hosszasan ült rajta, lefagyott belül, és csak úgy létezett.
Persze, láttál másokat, amint leszálltak, elmentek, picit irigy voltál, mint ahogy én is. De tudtad, hogy neked maradnod kell. Én is maradtam.

A dombokat nézted még mindig, én megszólaltam, hogy helló, idegen, te fölkaptad a fejed. Mégiscsak terjed a
hang a magányfák között? Mekkora felismerés, a magányfa fizikai törvényei sem azok, amiket eddig tudtam.
Bámultál, és én is téged, majd mosolyogtunk. Hoppá, ez is megy.
- Nem is vagy már olyan idegen, mondtad, én meg nevettem. A kezedet kereste tekintetem, az ágat még nagyon
szorítottad. Én is. Beszélgettünk, és lassan azt éreztem, hogy eleget üldögéltem már itt fenn, le akartam szállni.
Lenéztem, a föld messze volt, féltem. Te is lenéztél, nem mondtad, de tudom, rémület fogott el. Aztán mély levegőt vettünk mindketten, az ujjaink lassan elengedték az ágat, egy, két, hár, és...
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SZABADOSNÉ CSILLA

Egyetlen ölelés

Összefutottunk, s ültünk a padon.
Repült az idő pilleszárnyakon.
Kulacsomból ittad hideg vizem.
Csak néztelek. Kalapált a szívem.

Pókerarcod nem árult el semmit.
Kezed remegett, igaz, csak cseppnyit.
Nagyokat nevettünk. Bámultalak.
Ajkaid ívét és vállaidat.

Hangod lágy volt, szavaid selymesek.
Bárcsak maradhatnék még itt veled!
Ekkor egy ág hullott le a földre.
Minden véget ér. Nem tart örökre.

Kiszabott volt időnk. Hamar lejárt.
Némán búcsúztunk. Megszűnt a világ.
Karod rám fontad, s szemben egy fával,
Ölelkeztünk szeretettel, vággyal.
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Összebújtunk, mint éhes gyerekek,
Kik kaptak egy falatka kenyeret.
Vagy mint felnőttek, akik már árvák,
És anyjukat álmukban meglátják.

Ilyen volt az ölelés. Ennyi jutott.
S a pillepillanat tovafutott.
Most kezem közt szorítom kulacsom,
Mely vízzel hűsített, rajta volt ajkadon.

Elsétálok a padhoz, hol ültünk.
Egymástól távol már megőszültünk.
Leülök. Még mindig emlékezem.
Fogtad, majd elengedted két kezem.

ORSZÁGOS MÉCS LÁSZLÓ IRODALMI TÁRSASÁG
alapítva 1994-ben
www.omlit.hu
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J.L. MEYER

Mondd, hogy szeretsz

Mondd el, hogy szeretsz!
Álmomban csendesen,
mikor a szekrény mélyén pihen a félelem.

Mondd, hogy szeretsz!
Hangosan, ékesen,
mikor fényben úszik az életem.

Mondd, hogy szeretsz!
Rettegve, rekkenve,
mikor terhek temetik két kezem.

Mondd el, hogy szeretsz?!
Igazként, vagy ha esdeklem
s nincs mentségem, én is vétkezem?!

Mondd el, hogy szeretsz,
ha beköszön a tél
s már nem vagyok olyan, ami él!

Mondd el, hogy szeretsz!
Előtted meztelen,
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ha kérlelem két kezed,
csak mondd el, hogy szeretsz!

Mondd, hogy szeretsz!
Emlékként, ködösen,
szemeid dühtől, örömtől tükrösen.

Mondd el, hogy szeretsz!
Vágyódva, kedvesen,
ha összeolvadsz a lelkemen.

Mondd el, miként szeretsz?!
Bástyaként, párnaként,
ha fájdalmad lepel alatt
nyugszik a szívemen?

Mondd el, hogy szeretsz!
Epedve s kérlelve,
ha sikolyok közt hangom hiánya,
húz egyre mélyebbre.

Mondd el, hogy szeretsz!
Ismeretlen képzelet,
ha sosem leszek ott neked.

Mondd, hogy szeretsz,
amikor már nem szeretnél
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s kétségek közt
tested ölt félelem!

Mondd, el szeretsz-e még?
Éppen csak annyira,
még utoljára kérd:
Mondd, hogy szeretsz!

Jégvirág

Csendben, ebben a rendben,
féltő kezét emeli rád az éj.
Tudatában tiszta,
tudja, hát ez mit sem ér.
Szívedre helyezi megértő bánatát,
érzi, elhozza jégvirágok hajnalát.
Tested blokkja fagyos kézből
sírja még, mely nem más, mint hűs eső.
Lelkedben fénylő,
élettelen jégvirág.

Elborít az éj.
Bizakodva hajbókolásra bír,
lomboktól szabaduló sor jegenyefát,
mely mögött némafilm,
rendezi meg koromsötét műszakát.
Csontodig hatol, hogy ne lásson külvilág
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s fekete leple sem fedheti,
míg lényedben fénylő,
élettelen jégvirág.

Kozmosz, virág formájú új világ,
keserédes, déribábos látomás.
Fagyos éj zúzza, marja
kristályvárosod játékosan karcolt tornyait
S leheleted festi embertelen kékre,
ólom szürke csápjaival
a feladatát látó éj sötét.
Tudatában tiszta,
tudja természete oly sivár,
de mégsem érti, mégsem látja,
hogy testedben fénylő,
élettelen jégvirág.

Ma én is látlak.
Lopva emeli rád óvó kezét,
Tűzed csigaléptű gyilkosa.
Kalitkában tart, kulcsot vet,
majd bánó bánattal semmit sem arat.
Szemedben múltadnak nyoma nincstelen.
Látlak, s kiálltok feléd!
Megfagy a hang,
beborít az éj,
ebben a csendben,
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ez így van rendben!

De mit ér egy szív?
Azt kérdem,
mit ér egy szív,
egyedül?

Legyen hát szívemben is,
fénylő élettelen jégvirág!
Béklyóval békélt lelkem,
mint magányos fagyhalál.

De mi lenne ha,
mielőtt még
mások napja kél,
szemed látna, karod zárna
s mozdulj, én felém!

Múltban rekedt eső cseppek
ketyegő szívdalára,
táncoljunk egy éjen át,
mert évek borús távlatából,
mit nekünk a fénylő,
élettelen jégvirág.
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Részesem

A leveleket fújja a szél.
Emlékszem rád,
Még emlékszem rád.
Itt vagy a kezemben,
Benne az eremben.
Részesem s részesed.
Sokáig strázsáltam már.

Fejem felett peregnek évek,
Tán korszakok.
Újra ősz van?
Nem melegít fel a nyár.
Csak őrt állok a szívem mellett,
Ügyelek, hogy ne kelljen más,
Mert még emlékszem rád.
Emlékszem rád.
Te ki itt vagy a fejemben,
Benne a léptekben, hulló levelekben
Részesem s tán részesed.

Sokáig vesztegeltem már.
Mint fennakadt tat,
Rég kiszáradt folyón.
Kapitány nem hagy el
Hullámokról álmodó hajót!
315

Sárgult leveleket fújja el a szél!
Emlékszem rád,
Emlékszem emlékeztem rád.
Ott voltál a szívemben,
Szemedben lelkem tükre köszönt viszont,
S már itt ülök idő emlékezet,
Ó tar fejem mentén szántásként
Sorol, újabb és újabb
Hullámra vágyó porhanyós meder!

De rostokol a szív és én őrzöm.
Birkaként,
Éveim meglepő farkas étkű
Sárgult leveleit, fújja el a szél!

Emlékszem rád.
De nem tudom, miért nem jössz,
Nem tudom mi végre még?
Kezeim ellepte a dér,
Szél se seper, itt van a tél.
Részesem és részesed,
Csendben elkönyvelem
Majd utolsóként kilehelem.
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P. FERENC GÁBOR

Fohász

A szívem gyorsabban vert, elakadt a hangom
Mikor először szóltam hozzád kedves kis galambom
Egymásra találtunk akkor én már láttam
Bár reszketeg hangon mondtam én bátran:
Érdekel a lelked de hogy honnan jössz ki voltál. Az nem
Csak hogy mivé leszünk és az igaz szerelem
Neved minden este foglalom imába
S remélem e fohász nem történhet hiába

Nem tudhatom de érzem
Eljön az a nap
Hogy Isten színe előtt
Áldást ad reánk a pap
Szívem ha látlak gyorsabban ver most is
És öregebb a hangom
Remélem boldog voltál velem
Kedves kis galambom
S ha egyszer elszólít Tőled a nagy harang
Gondolj majd rám úgy.! Ez volt a nagy kaland
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FODOR GYÖNGYI

Kortalan szerelem
Immár Anna felett is eljárt az idő, amiről nemcsak a ráncai, hanem egyre őszülő haja, és kézfején lévő kisebb
nagyobb barna foltok is árulkodtak. Egy kellemes délelőttön az árnyas park egyik padján üldögélt a párjával,
Sándorral. A nő tekintete a távolba meredt, gondolatai valahol máshol jártak.
- Mi a baj, drágám, mire gondoltál? – érdeklődött Sándor kedvesen. Anna nem válaszolt, csak rámosolygott
és megfogta a férfi kezét.
Nem akart most beszélni a múltról, a harminc év boldogtalan házasságról, az első férjéről , aki úgy ugráltatta,
mintha cselédnek szegődött volna el melléje. Az élete tele volt nyugtalansággal, félelemmel a zsarnok és agresszív
férfi mellet. Szerette volna elfelejteni örökre. Miután megözvegyült, magányosan élt, csak munkába és bevásárolni járt el otthonról, és a rossz tapasztalata, emlékei alapján messziről kerülte a férfiak társaságát. De Sándornak
nem tudott ellenállni.
Egy vidám tavaszi ünnepségen ismerte meg őt, melyet az Idősek Klubbjában rendeztek meg és friss nyugdíjasként őt is meghívták a szervezők. Sokáig habozott, hogy elmenjen-e, de a szomszéd házban lakó Bözsike is már
többször invitálta, ezért azt gondolta, megnézi, milyen egy ilyen összejövetel. Anna lassan kortyolgatta az üdítőjét és nézte a rögtönzött táncparketten tangózó párokat. Milyen jó lenne táncolni, gondolta. Ezer éve nem táncoltam! Kicsivel később odalépett hozzá egy mosolygós férfi. Bemutatkozott, Balogh Sándor nyugdíjas
mozdonyvezető vagyok, és felkérte a következő táncra. A magnóból a Gyertyafény keringő dallamai szálltak a táncparkett felé , és felcsendült a felejthetetlen Záray Márta hangja:
Egy autó járt Budára át a régi hídon át.
Ott ültünk hárman szótlanul: Te meg én, a boldogság.
A tó ködében távol járt a nyár, a csók, a föld,
Az autó végleg elsuhant és a híd is összedőlt.
Oly csókos volt az alkonyat a vén sziget felett,
Száz esküt súgtál énfelém: Örökké a szívem tied.
A bálnak régen vége már, Az álarc rég lehullt.
A nyár, a csók, az esküvés és a híd a vízbe hullt.
Anna az eltelt évek alatt már el is felejtette, hogyan kell angolkeringőzni erre a csodaszép dalra, de szerencsére
Sándor erős karja hozzáértően, igazi táncosként vezette, s egykettőre belejött. Szinte suhantak a többi pár között.A
tánc után leültek az egyik asztalhoz, és beszélgettek. Vidám hangulatban telt az este, és a következő napokban,
hetekben is gyakran találkoztak egymással.
Anna néha hihetetlenül öregnek érezte magát , de Sándor adott neki egy kis könnyedséget, mellette nem érezte
évei súlyát, és a férfi vidámsága őrá is átragatt. Ezért szerette őt.
Tetszett neki az az élet, amelyet kialakítottak, maguknak, amit együtt felépítettek: Hétvégeken elmentek a hegyekbe nord walking - ozni egy korukbeli csoporttal átmozgatni az izmaikat magukba szívva a friss , tiszta
levegőt. Hetente 2-3 délutánt olvasással töltötték egymás mellett ülve a kanapén hol a férfi vidéki házában, hol
Annánál , aki a városközpontban lakott. Sándor autójával bejárták az országot, és Anna számára kinyílt a világ!
Imádott piknikezni a szabadban, és életében először érezte magát boldognak. Gyakran nevetett, amit Sándornak
köszönhetett. Szeretett vele lenni, fontos volt neki ez a kapcsolat, viszont együttélni nem akart senkivel. Független akart maradni! Nem akart újra a háztartás rabja lenni!
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Sándor megértette Anna kívánságát. Ő sem szívesen költözött volna màr össze senkivel,hiszen pár éve vált el a
házsártos feleségétől. Tudta, hogy Annának éppen úgy szüksége van egy saját helyre, ahová bármikor elvonulhat, menedéket találhat, amikor csak szükségét érzi, ahogy neki is. Változatlanul sokat voltak együtt , megosztva
egymással az életüket, színt vinni a hétköznapokba és az ünnepekbe, sok boldog percet adva és kapva.. Boldogok
voltak . És ez így a jó!

A tolószékes
Géza büszke volt erős karjaira, a hosszú lábaira, melyekkel magasra tudott ugrani, ami nagyon fontos volt számára, mert szenvedélyes kosárlabdás volt.
Aztán egy napon minden más lett. Egy baleset miatt örökre megváltozott az élete. Házasságot kötött a tolószékkel
és el kellett fogadni, hogy fogyatékos. De képtelenség volt naponta egyedül szembeszállni a város ezer építészeti
akadályával, s az ismerősök szánakozó tekintetével, akik nem tudták, hogyan is viszonyuljanak hozzá az új
helyzetben.
Ezerszer is szeretett volna kiabálni a világ felé “bánjatok velem normálisan”, de ehelyett mindig úgy tett, mintha
semmi sem történt volna. Hallgatott, és inkább nem nézett szembe ezzel a démonnal, hiszen enélkül is volt bőven,
amelyek lassan felfalták őt.
Géza életének egy olyan szakaszában találkozott Mártával, amikor közönyös volt a világgal, amiért képtelen volt
szembeszállni azzal. Márta egy iskolában dolgozott, ahol a délutáni napköziben felügyelt a gyerekekre. Párszor
megtörtént, hogy a szállító nem érkezett meg a kicsik uzsonnájával, holott a pénzt mindig előre ki kellett fizetni.
Márta már az első alkalom után jelezte az iskola gondnokának, de pár nap múlva ismét nem volt mit enni a
gyerekeknek. Amikor harmadik alkalommal is uzsonna nélkül maradtak, fogta magát és elment a szállító cég
központjába. A reklamációs pult másik oldalán Géza ült, aki felvette a jegyzőkönyvet és azt mondta fásultan,
hogy harminc nap az ügyintézési határidő. Márta nagyon kifakadt, mégis mit képzelnek, harminc nap múlva véget
ér a tanév, és ez alatt még hányszor fog megtörténni, hogy éhesen maradnak a gyerekek. A szeretet, amit a lány
a rábízott gyerekek iránt érzett, határtalan volt.
Géza végignézett Mártán és irigyelte annak határozott kiállását. Mintha csak a próféta szólt volna hozzá, aki azt
mondta volna, hogy íme itt ez az erős lány, nem okozhatsz neki csalódást.Megkérte Mártát, hogy várjon. Azonnal
telefonált két helyre is, és próbált ő is erősnek és határozottnak tűnni, amikor beszélt. Végül azt mondta Mártának.
- Még a mai napon visszautalják a pénzt az iskolának, és máris értesítették a szállítót, hogy holnap 9-re
jelenjen meg az igazgató irodájában. - Azt is hozzátette, hogy a főnök nagyon mérges volt, elfogathatatlannak tartotta , hogy ilyen eset megtörténhet az ő cégénél.
Márta elnézést kért a kifakadásáért és megköszönte az ügyintéző gyors közbenjárását.
Három nap múlva
megérkezett a gyerekek által befizetett pénz és egy új férfü ült a szállító cég autójában. Márta elment ,hogy
kifejezze köszönetét a hathatós ügyintézésért. A bejárat közelében lévő kávéautomatánál állt éppen a sorban,
amikor Géza odagurult a kerekes székével a sor végére. A lány ránézett, és felismerte az ügyintézőt, aki
szintén emlékezett rá.
- Jó napot, Márta, minden rendben vagy ismét reklamálni jött?
- Jó napot, Géza. Nem, nem akarok reklamálni, azért jöttem, hogy megmondjam, minden rendben.
- Ennek igazán örülök. Mit iszik? Capuccinót? Én egy koffeinmentes hosszú kávét. Így tovább tart.
Márta leült a folyosón lévő műanyag szék egyikére, Géza pedig odagurult melléje. Beszélgettek, időjárásról,
politikáról,a gyerekekről az iskolában. A lány elmesélte, hogy a testvére kilenc hónapos terhes, és annak gondolatait teljesen leköti a születés és a gyermeknevelés, és már ő is nagyon várja a kis jövevényt. Márta nem szánakozva nézte beszélgetőpartnerét, hanem vele egyenrangu félnek, akivel lehet társalogni. Egészséges hozzáállása
kicsit feldobta a férfi aznapi hangulatát. Pár nap múlva Géza elkerekezett az iskolába, és megkereste Mártát.
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Erre jártam – füllentette – gondoltam benézek, megkérdezem hogy ….
Igen, rendben. Minden gyermek megkapta az uzsonnáját.
Akartam volna kérdezni, hogy … hmmmm … üüü … hogy van? - kérdezte és kissé zavarban érezte
magát.
Köszönöm, jól vagyok. És maga, hogy van?
Megvagyok…
Épp végeztem, a könyvtárba indultam. Ha van kedve jöjjön velem, egy kedves ismerősöm felolvasást tart
a legújabb regényéből.
Örömmel elkísérem, ha nem zavarja a …. a… - még kimondani se tudta, hogy a kerekes szék, csak a
kezeivel mutatott rá.

Márta rámosolygott. Kedvesen, barátságosan, természetesen. Nem szánalomból.
- Ne izguljon, a könyvtárban kényelmes, széles lift van, és egyébként meg itt vagyok, és segítek, ha egyedül nem menne . Anya és én sokat jártunk oda, ő is kerekes székes volt.
Jó barátok lettek és minden vasárnap délután elmentek valahová. Hol a parkba, hol moziba, hol egy múzeumba.
A lány egyik alkalommal arról beszélt , hogy miért nem jelentkezik a kerekesszékes koráslabda csapatba, hiszen
a karjai ugyanolyan hosszúak és erősek, mint korábban. Géza megfogadta a tanácsát. Hamarosan együtt kosarazott sorstársaival. Nem csak a sport tett jót neki, hanem a közösség is, ahol nem érezte magát rokkantnak a
többiek között. Szeretett oda járni. Nekik és Mártának köszönhetően sikerült elfogadni az állapotát, és azt mondta
- A kerekes szék is csak egy közlekedési eszköz. Mások biciklivel, autóval járnak, én ezzel.
A szerelem is beköltözött hozzá Màrta személyében. Már nem érdekelte az emberek szánakozó tekintete, a
szörnyeteg múlt tovaszállt, ugyanúgy élt, mint más. Dolgozott, sportolt, szerelmes volt. A szépség, amit ismét
felfedezett a világban, örömmel töltötte el minden nap. Élt! Élt és boldog volt!

Az igéret

Egy napsütéses őszi délután egy szürke kabátos vak ember némán ült a park padján. A távolból nézve nem
tűnt szomorúnak, csak kissé fáradtnak, de bárki, aki közeledett hozzá, észrevette volna az aggódó légkört, ami
körülvette, mert idegesen gyűrögetett egy papírzsebkendőt a meggörbült, kérges kezével. Hideg tekintettel a föld
felé nézett, háta meggörnyedt, a kevés fehér haja a szélben lengedezett, mint óceánban a korallok.
Közben egy idős hölgy érkezett a távolból, aki egy járóbot segítségével fáradtan haladt a pad felé, amelyen a
vak ember ült. Fején kendőt viselt, virágos köntös volt rajta, és leült a padra az öregember mellé. Pár percig
hallgatott, aztán megszólalt:
- Szóval itt vagy ... - mondta. Hangja lágy és kedves volt. A férfi felkapta a fejét, hiszen erre a pillanatra várt
hosszú évek óta. Elmosolyodott, majd a zsebkendőt a földre ejtette.Fejét a mellette ülő felé fordította.
- Mindig azt hittem, hogy a szavak embere vagy – folytatta a hölgy és huncutul elnevette magát.
- Örömmel emlékszem a veled töltött pillanatokra ... - mondta a férfi - , amikor jegyesek voltunk, és olyan
sokszor gondoltam az igéretünkre.
A hölgy nem válaszolt, és tekintetéből úgy tűnt, mintha máshol lenne, a múlt távoli pillanataiba meredt.
- Hogy szerettelek ... – folytatta a vak férfi.
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- Hogy sírtam ... - emlékezett az idős asszony -, amikor apám azt mondta, hogy nekünk nincs jövő, hogy soha
nem fogunk tudni összeházasodni, s ha meg is tudnánk tenni, kitagadna, nem lennék a lánya, a mi családunk soha
sem kötne békét a szeretet jegyében, mert az élet nem Rómeo és Júlia....
A vak nyugodt hangon azt mondta:
- Ma már a dolgok másként mennek, kedvesem. A fiatalok inkább otthagyják a szüleiket azért, hogy a szerelmükkel legyenek.
- Jobb így ...
Ismét hallgattak, végül a férfi törte meg a csendet.
- Két gyermekem volt , Rebeka a feleségem .. Most özvegy vagyok.
- Négy lányom van ... és a férjem még mindig él - válaszolta mosolyogva. - De soha sem felejtettelek el téged
és az igéretünket sem - folytatta halkan. - Látod, eljöttem.
- Pontosan ötven év múlva - mondta a férfi, emlékezve arra a délutánra, amikor utoljára csókolóztak a padon
- találkozunk még egyszer, és elmondjuk egymásnak, hogy az idő nem szökött el, hogy még van időnk egymás
számára is.
A hölgy lehajtotta az arcát, és forró könny hullott a földre.
- Sajnos megvakultam, hiába nézek rád, nem látlak – sóhajtott a vak ember.
A hölgy felkelt, megfogta a férfi kezét, és a tenyerét az arcára tette. Az keserűen mosolyogva megérintette ujjaival
annak ajkait, az orrát, a szem körvonalát, ami eszébe juttatta annak a nőnek a profilját, akit annyira szeretett,
emlékezve arra, hogy a ráncai és barázdái az arcán csak annak a szerelemnek a jelei, amelynek virágzásához idő
kell . De a férje még mindig akadályt jelentett a két idős szerető szabadságában.
A hölgy megsimogatta a vakot, alig érte durva arcát az ősz szakáll miatt, majd azt mondta:
- Drágám, adjunk magunknak több időt ... még tíz évet ... pontosan tíz év múlva... rendben ?
A férfi bólintott, akkor tíz év múlva és felálltak. Könnyű csókot adtak egymásnak, majd az ellenkező irányba
mentek.
Egy napsütéses őszi délután egy szürke kabátos vak ember némán ült a park padján. A távolból nézve nem
tűnt szomorúnak, csak kissé fáradtnak, de bárki, aki közeledett hozzá, észrevette volna az aggódó légkört, ami
körülvette, mert idegesen gyűrögetett egy papírzsebkendőt a meggörbült, kérges kezével. Hideg tekintettel a föld
felé nézett, háta meggörnyedt, a kevés fehér haja a szélben lengedezett, mint óceánban a korallok.

Egy órája várt, talán még tovább. Senki sem jött. Fáradtnak érezte magát, lehunyta a szemét és elaludt,
miközben még mindig azt a nőt várta, akit örökké szeretett.
Amikor felébredt, sötét volt már, egy öregasszony ült mellette és a vállára támaszkodva aludt. Ő volt az. Akit
annyira várt. Megfogta a kezét, megcsókolta , majd a fejét a nő fejéhez hajtotta és ismét lehunyta a szemét.
Némán élvezte a boldogságot, amelyet végre a kezében tarthatott.
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VUTS JÓZSEFNÉ
A Dollár-hegy ölében
A Dollár-hegy ölében hunyorogva hasaltak a Nap korai nyalábjai.
A dűlő pora békésen szuszogott, derekán még a tegnapi nyomok ivódtak. Csuszkák fakopáncsoztak a lombosban,
kőhajításnyira egy haragoszöld bokron veszekedő verébrajtól. Az utat szegélyező öreg akácok szélesen nyújtóztak, és koronáikkal a reggel különös levegőjét szimatolták. A közeli falu kutyái fanyalogva viselték a kakasok
harsogó köszöntőit.
- Adjon az Isten jó reggelt! – szólt ébresztőt párnáján tápászkodva az öreg Máté. – Ideje göncöt váltani! Miska
szomszéd fazékba való Gyurija is rég elóbégatta magát, hogy az íz enné el a csőrit!
Nelli csendesen morgolódott, mígnem elakadt a gondolatban. Mire ez a nagy sietség, a kapa megvárja őket, meg
különben is, alig pislog még a reggel.
Hamar megigazgatta az ágyat az öreg felől is, a szamárfészket, ahogy ő hívja. Deresen is dús haját sietve befonta,
és díszes koronát kanyarított belőle. Tenyerére lötykölt nyeletnyi vízbe hajtotta arcát, hogy felfrissüljön.
A konyha félhomályban ásítozott, a rojtos nagykendő se moccant az asztalon. Az élelmet hamar belelopta, és
jókora bütyköt vetett rá.
Míg a szőlőhegy felé kanyargó utat taposták, Máté szája egyre többet járt. Asszonya egykedvűen hallgatta.
- Te, Nelli, a só egye el a nyakad, hát szólj mán egy szót is!
- Vén bolond, megvesz’ a szóé’! – morgolódott vissza.
- Most mondjad má’, milyen agyoncsapni valók ezek a rusnya csirimpolók! – mutatott a kapa nyelével a veszekedő
verébhadra. – Nem bírják befogni azt a nagy lepcses…!
- Ahogy maga se! – szólt haragvóan Nelli.

A szőlő alján burjánzó fű csatakosan lógott a friss harmattól. Máté rossz pokrócot hajított rá, úgy ültette közepébe
a batyut. A fonott vizeskorsót őrnek állította mellé.
- No, akkor, merre is kezdjük? – kérdezte hetykén a nejét.
- Merre, hát ugyan merre?! Maga itt marad, én meg a másik végin! – dohogott, és nekiindult a bakhátnak.
- Ez jól itt hagyott – morfondírozott az öreg – de nem is baj, legalább a lobogós alá csent lapost vallatóra foghatom.
Ugyan, nem kéne, mer’ reggel a pince is dévánkozott, lessem meg, van-e alja a bornak. Majd beosztom ezt is meg
a kapálhatnékot is. Csak ne lenne ilyen melegem!
- „Hej, minek iis gon-dolok én terejáád…!” Na, még egyszer…! Csapna bele a jeges mennykő ebbe az izzadhatnékomba! Na, te rigó, te is felocsúdtál, oszt diót kínálgatsz?!
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Vakarózott még keveset, aztán csak abbahagyta a horolást. Arrafelé nyújtogatta a nyakát, ahol Nelli alakját vélte
előtűnni.
- Maga meg mi a rossz nehézséget keres itt? Tán égeti a kapa nyele a kezit?
- Ne légy már ilyen szigorú, csak felevett a rosseb, hogy szusszanjak cseppet! Már az is baj?
Nelli lenyelte a szót, hátat fordított, kapáját mélyre buktatta a puhára ázott földben. Máté oldalra billentett fejjel
mustrálta. A noha meg a seprőpálinka erősen incselkedtek benne, és mint régen, bátorságra kapott a keze.
- Veszi el a kezét, de rögtön a …!
Máté döcögősen nevetett, és kamaszosan élvezte, ahogy felesége nagy mérgében püföli a hátát.
- Menne má’ lefele, oszt rakna tüzet a nyársaláshoz! – rikácsolta fennhangon, míg a szoknyáját igazgatta.
- Neked se igen lehet kedvedbe járni, hogy a görcs állna a más macskájába! Régen pedig …
- Na, nézzenek oda, hát még a meredt krumpli is párolog?! – csúfolódott az asszony.

Fertály óra is múlt, de Máté csak nem került elő. Nelli nyugtalanul leselkedett, mikor tűnik elő valamerről, de
hiába.
Hamar ellökte a kapát, nem törődött, hová hanyatlik. Úgy surrant a tőkék közt, mint akit űznek. A betonkáva mellé
térdelt, ahol Máté támasztotta a hátát.
- Mi lelt, hogy hiába vártalak?!
- Mindjárt elmúlik, csak még kicsit kiszuszogom magam – kínlódta ki a szót az ember, és behunyta a szemét.
Miska szusszantásnyira megállt, hogy rongyzsebkendőjébe törölje a homloka ereszéről csepegő verítéket. Éhség
is kerülgette, szomjúság is gyötörte, hát kiballagott a kukoricaföld végére. Szemével sietve felölelte a környéket.
Jól esett lesni, ahogy más bajlódik a kövér földdel.
- Né’ má’, Nelli néném, hát magok itt? – szólt oda a káva körül mocorgó párnak. - Adj’ Isten jó napot!
- Adjon neked is, Miska! – szólt vissza az motyogósan.
- Tán valami hibádzik?!
- Rosszul van az uram, kéne a segítség – nézett kétségbeesve Nelli.
A legény nem szaporította a szót, sietve nekiiramodott. A cseresznyefához kikötött lovakat kapkodva fogta hámba,
és már ugrott is a bakra, hogy spóroljon az idővel.
Mátéról szakadt a víz, gyenge volt, mint akit akarattal izzasztanak hideglelés után. Nehezen tápászkodott fel,
szégyellte, hogy ereje majd mind elszállt belőle.
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Miska ölbe vette, és a szekérderékba hajított kabátjára fektette az öreget.
- Ne olyan kapkodósan fiam, az a lapos üveg …!
Nelli szeme kikerekedett, ahogy a sunyin lapuló itókást meglátta a fűben. A méreg meg a bolond aggódhatnék
dulakodtak benne, de a szájára ült.
- Kerekedjék ide mellém, néném, jobban fogy az út!
- Nem úgy az, megyek inkább gyalog, hamarabb lesz az a doktorig!
A Jegenyesor hosszú porosában sietve tapicskált az asszony. A nap delelőn ágaskodott, hát minden élőlény árnyékba igyekezett, csak a faluszéli kutyák lestek lógó nyelvvel az idegenre.
- Jó napot kívánok! A doktor urat keresem, itthon-e?
- Kerüljön beljebb, hívom sietve! – szólt a doktorné, és elindult a dolgozó szoba felé.
- Szép napot, Nelli,! Nahát, magát is látni? Nincs tán valami baj? – kérdezte mosolyogva az idős doktor.
- Már meg ne sértődjék a doktor úr, de ha nem muszáj, nem kerülök én a maga portájára. Csak azé’ gyöttem,
siessék, az uram megint közel a gutaütéshez!
Miska alig várta, hogy a Nap átbújjon a másik féltekére. Összekapta magát, a két deres nyaka közé csördített, hogy
mielőbb Mátéék portájához érjen.
Nellit az udvaron találta, amint épp a tyúkoknak vetett két marék búzát.
- Mondja gyorsan, hogyan van azóta az öreg!
- Halkan szuszog, a doktor valamit belé tukmált, azóta nem veri a veríték – szólt sóhajtva Nelli, és betessékelte a
jövevényt, hogy mákos tésztával kínálja, amiért ennyi jót tett.
- Mi lelhette a szegényt? – kérdezett aggódva a fiú, de inkább ne tette volna.
- Hogy az ég szítta vóna fel Noét, mikor a bárkájára engedett két szál szőlővesszőt is vinni! – dohogott az asszony.
– Annak is maga fele vót a keze, hogy az öreg Isten szárította volna ki a torkát! De majd adok én ennek a vén
szélhajtottának, csak gyógyuljon fel! Megtáncoltatom a sodrófát a fájós gerincin. Ezé’ kelt ez ilyen korán, hogy
korhelykodhassék, meg még lopva öblögetőt is hozhasson! De én voltam a bolond, hogy kecskére bíztam a káposztát! Azt gondoltam, vigyáz ez magára. Inkább nyelem le a pince egyik kulcsát, mintsem odaadjam többet
ennek a …!
- Jó lesz má’! – szólt ki félhangosan Máté a dunyha alól. Eddig csak hallgatott, de már elunta. Nem senki ember
ő, hogy így szapulják. Oda a kenyere java, máig keményen dolgozik, hát mi végre ennyi szitok. … és ez a Nelli
mennyit tud! Hej, ha sejtette volna annak idején, hogy némelykor ennyit gágog, bizony nem eszi a rosseb utána.
Pedig mit ácsingózott, hogy az övé legyen. Mostanra meg vénasszony, és házsártos is, tapogatni se igen hagyja
magát, pedig néha igen jólesnék egy kis hamisság.
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Miska torka egyre szűkebb lett, alig bírta a finom étket nyelni, úgy kínozta a nevethetnék. Az ajtófélnek támaszkodó apró rokon legénykével is összevillant a tekintetük, ami csak fokozta a kínját. Amaz is eldugdosni igyekezett
a kikívánkozó hahotát, hát a küszöbre ült enni.
Úgy cirpeltek a tücskök, mintha a világ csak zenén akarna hálni. Nelli sebtében megtisztálkodott, és Máté mellé
húzódott, hogy meghallgassa, szuszog-e rendesen. Párja békésen húzta a lóbőrt, néha még csámcsogott is, tán
álmában valami jóhoz jutott.
A Hold kerek képpel kémlelt be az ablakon, és kíváncsiságában ott felejtette magát. Jól is tette, legalább Nelli
szemét ébren tartotta, míg ki nem világosodott megint.

Ha több vagyok
Ha több vagyok, mint szára-fosztott hérics,
többet érek, mint a pillanat,
majd eljövök, szememmel elmesélem,
mennyi ékkel felruháztalak.
Sudár fuvallat hangján hírül hintem,
száz hibával rossz vagyok, gyerek,
s ecsetnyomod, ha halkan itt hagyod,
lelkes vászon, színt lopok neked.
Ha az vagyok, a minden ott a csendben,
szürkeségben színes végtelen,
igaz mesébe írom mind az álmunk.
Nyújtózz érte, itt a két kezem!

Halomra hull a szó
Ölében kisdedet, vigyázta szónak
tiszta dallamát… Csalfa délibáb a
lét, más felé suhant egy kósza sóhaj.
Hangok mámorán sérelem ruhája;
lelke mása rebben, álmatlan borong.
Kotta hangjain azóta zűrzavar
rian, disszonáns a fülnek… Mely bolond,
mily gyermeteg az ember, ma mást akar,
de tegnapért hibázik holnap újra.
Vakon vajúdják vágyait az éjek,
míg révbe ér temérdek gondnak súlya.
Feledni mer, hogy könnybe fúlt az ének,
hogy kínra írt zenén kanyargott útja,
s ha tévedett, talán, te érted, érted.
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Rejtem

Mennyi kéz idézte végtelen hevét,
ajkak párbaját és pírt az arcokon,
forró éjszakák utáni ébredést...
Mámoros soroktól ébren álmodom.
Mennyi sorba rejtett égő szenvedély,
lázas gyötrelemmel, százezer fokon,
újra olvasom, nincs semmi tévedés,
gyöngyöző veríték halma homlokom.
Mennyi vágy betűje omlott szüntelen,
bújom dalnokok igéző énekét;
hangom még kevés keserves-édesen
vallanom, miért a sok mégis kevés.
Ősi Albionnak rímes mestere
színre léptetett az egyszer, réges-rég,
hírneves szonettje áradt szertelen,
lelkemen feledte verse szellemét.

GYERMEKJÓLÉTI ALAPÍTVÁNY
www.gyermekjolet.hu
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Legyőztél.
Az életem szűzies fehér nyoszolyája
Vérvörössé vált.
Most már szemem ég a vágytól,
Testem a láztól.
Szeretkezve, vágyban égve,
Sosem látom az igazságot.
Rózsa-lugas a lelkem.
Megátkozva, rég elvesztem…
Reszketek, bús lelkem elhalt,
Nincs könnyem, nincs szavam,
Rózsaszirom ajkaim némák.
Mégis…
Álmodom rólad minden éjjel,
Pedig csak most ismerkedem a kéjjel.
Rejtelem-szívem hozzád hajol,
Minden éjben ott vagy, valahol.
Messze vagyunk egymástól,
Nincs elegünk egymásból,
De szíveink egymáshoz húznak,
Ártatlanul a napok futnak.

Azt hiszem, szeretlek.
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A mi szerelmünk

XXI. századi népdal

Ne mondjatok rosszat rólam,
Mert én rossz sohasem voltam.
Ha elmegyek egyszer messze,
Ne vessétek majd szememre.
Szerettelek, hittem benned,
És te voltál az egyetlen.

A mi szerelmünk
Már csak fájó emlék,
Csak egy tűnő álom,
Csak ne nekem fájjon.
Szíved másért dobog,
Enyém érted zokog.
A remény elhagyott,
Csak egy szegény vagyok.
Egyedül maradtam,
A szívem rád hagytam.
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A szerelem még itt van valahol

Mint mikor lepereg nyakamról a lánc,
Úgy hullnak a semmibe bús könnyeim…
„Szeret, nem szeret, kicsit vagy igazán”,
Csak szomorúan szerethetsz engem, ím.
Elharapott nevetéseket hoz a szél,
Egykori vén nyarak üzennek felém,
Nekem terülj- asztalkám volt a szerelem,
Legyen, ahogy akarjátok… én szeretem.
Szemérmes meztelenséggel várom jöttét,
Hegesedő sebek tarkítják múltam egét.
Hinni vagy nem hinni a szerelemben,
Ez a kérdés, ez jár csak az eszemben.
Szunnyad bennem a halandóság vágya,
Ágyamban fekszem, hol lelkem a párna,
Bágyadt suttogássá teszi az idő
A szerelmet… gyöngyeim elhullnak - messze…
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