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Előszó
A lelki egészség világnapja alkalmából immár másodszor hirdet-
tünk alkotói pályázatot. Két okból is fontosnak tartjuk, hogy ebből 
hagyomány legyen: egyfelől, ha az egyén számára nehéz érzése-
ket, szituációkat sikerül az írás segítségével feldolgozni, az jót tesz 
a mentális egészségnek. Másfelől pedig, ha ki-ki nyíltabban mer a 
saját gondjairól beszélni, akkor az, aki aktuálisan valamilyen lel-
ki problémától szenved, nem fogja egyedül, megbélyegezve érezni 
magát, és nem tart attól, hogy segítséget kérjen.

Az idei pályázatra egészen másféle alkotások érkeztek, mint a 
tavalyira, pedig a két felhívásban alig volt különbség. Nagyon sok 
személyes történetet kaptunk, az esetek jelentős részében nyíltan 
vállat önéletrajzi elbeszélést. Hiszünk abban, hogy nincsenek vélet-
lenek: talán most erre az érzés- és történetmegosztásra van nagyobb 
szükség. Az elmúlt három év egészen kaotikussá tette az életünket; 
épp kezdtünk kilábalni a covid-járvány lezárásaiból és gazdasági 
nehézségeiből, amikor a szomszédunkban kitört a háború, annak 
minden szörnyűségével. Úgy tűnik – önismereti csoportjainkban is 
ezt tapasztaljuk –, ebben a zaklatott időszakban a kisebb egyéni kr-
ízisek is képesek szinte megoldhatatlanokká nőni. Ezért örültünk 
különösen azoknak az elbeszéléseknek, amelyek egy-egy ilyen ne-
hézségből való kilábalást írtak le, vagy épp azt, hogy hogyan lehet 
a megváltozott helyzetben is teljességet és harmóniát találni. Tisz-
tában vagyunk azzal, hogy a művek közül néhánynak hasznára 
válna, ha a szerző egy kreatívírás-kurzus után átszerkesztené – de 
ahol a művészi érték és a személyesség megfelelő arányt ért el, ott, 
épp az előbbiek miatt, a közlés mellett döntöttünk.

Bízunk abban, hogy az olvasó is úgy fogadja ezeket az alkotá-
sokat, ahogyan a szerzők megírták: figyelemmel, szeretettel. És ha 
csak egy olyanra talál köztük, ami erőt ad egy saját krízis leküzdé-
séhez, akkor már megérte a befektetett munka.
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Zsiray Eszter
A legszerencsésebb nő a világon
Könnyekkel a szemében nézett le a mellén szuszogó gyermekére. 
Olyan tökéletes volt, olyan kis kerek. Olyan védtelen és egyben erős. 
Szerette szoptatni, igazi ősanyának érezte magát, ahogyan képes volt 
csak a tejével táplálni a fiát, hogy csak úgy dagadtak rajta a hurkács-
kák, a lábán, a kezein, és ahol a legjobban imádta, a csuklójánál. Ilyen-
kor volt a legédesebb, amikor elszendergett a mellén, elégedetten, jól-
lakottan, és nem harcolt, toporzékolt, üvöltött, hanem eltöltötte a teljes 
békesség. Az ehhez hasonló pillanatokban mindennél hatalmasabb-
nak érezte magát, maga a teremtő erő megnyilvánulásává vált. Képes 
volt életet adni és a testében kihordani egy ilyen kis szeretetcsomagot, 
és azóta is a melle élteti ezt a ráncos, kopasz kisfiút, aki az ő és a párja 
szerelmének a gyümölcse, a kettejük vérének, temperamentumának, 
DNS-ének egyedi és megismételhetetlen keveréke. 

Korábban azt képzelte, hogy anyának lenni pontosan ez: táplál-
ni, megnyugtatni, békéltetni, földöntúli mosollyal a szája sarkában. 
Csak azt nem gondolta, hogy emellett még annyi minden más is! 

Zokogni, sírni minden áldott nap. Zokogni, mert annyira kime-
rült, mert napok óta nem aludt egy óránál többet egyhuzamban, és 
a fáradtságtól egyszerűen sírva tudna fakadni bármelyik pillanat-
ban. Könnyezni, ahogyan az érzelmek hullámvasútja végigszáguld 
rajta, a testén, a lelkén: megélni a fájdalmat a mellében, a hasában, 
a méhében, átélni a soha nem szűnő aggódást, az undort a kinyúlt 
teste iránt, a szégyent. Majd minden átmenet nélkül elönti a végte-
len szeretet a kisfia iránt, a büszkeség a saját harcedzett teste iránt, 
a kiteljesedés, hogy sikerült anyává válnia annyi küzdelem után, a 
hála, ahogyan a párja ügyetlenül túlfőzi a legegyszerűbb ételeket 
is, de próbálkozik, és mosolyával, derűjével tartja benne a lelket. 
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Dühösnek lenni. Olyan éktelen dühöt, szinte gyűlöletet érezni 
a párja iránt reggeltől estig, mert az nem ébred fel egyszer sem a 
gyermek sírására az éjszaka során, mert nem az ő teste sajog, mert 
ő kívülálló és egész tud maradni, ő nincs összekötve egy láthatat-
lan zsinórral a gyermekével és nem annak rezdülései szerint érez 
hideget-meleget, boldogságot-szomorúságot. Dühösnek lenni a sa-
ját ártatlan csecsemőjére, amikor már egy órája ringatja a sötét öl-
tözőben, közben kétségbeesetten, szinte már kiabálva énekel neki, 
és hiába várja, hogy végre elaludjon és letehesse egy órára, és egy 
rövid ideig csak úgy lehessen, csak nézhessen ki a fejéből, egyedül, 
önmagában, és érezhesse, hogy nem szűnt meg létezni azzal, hogy 
ennek a kis csecsemőnek az életét szolgálja ki, hogy az ő szomja, 
éhe és szeretetvágya körül forog az egész világ.

Magányosnak lenni. Milyen jó neked, micsoda boldogság, töké-
letes az életed! – mondják neki a barátai, a családja, és nem értik, 
fogalmuk sincsen arról, hogy közben a színfalak mögött milyen 
egyedül érzi magát. Nem panaszkodhat nekik, mert szerintük ő a 
világ legszerencsésebb nője, csodálatos a családja, mindene megvan. 
És ez így is van, mindene megvan... és mégis, így is fel-feltör benne 
a fájdalmas nosztalgia egy rég letűnt élet után, amikor a barátokkal 
könnyedén nevetgéltek semmiségeken, szabadon jöttek-mentek, ta-
lálkoztak, amikor csak kedvük támadt, és hosszasan beszélgettek az 
élet nagy dolgairól, szerelemről, szabadságról, vágyakról, álmokról. 
Emlékszik, hogyan álmodozott a barátnőinek arról, amikor már lesz 
majd családja, egy szerető párja, gyermeke, és biztos volt benne, hogy 
tökéletesen kerek lesz majd az élete, sugárzóan boldog anya lesz, az, 
akit megállítanak az utcán az ismerősök, és csodálkozva mondják 
neki, hogy de hiszen te ragyogsz! Valahogy a barátnők el-elmarad-
tak, az egyik éppen elutazott vidékre, a másik sokat dolgozik, és a 
kötelező baba látogatáson kívül nem nagyon látta már őket, a telefon 
se nagyon csörgött már, de nem is csoda, hiszen a baba feszes rutinja 
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nehezen összeegyeztethető a szinglik szabad életével. Nem így kép-
zelte, azt hitte, hogy majd friss anyaként találkozókra járnak, felköti 
a hátára a kicsit, és majd jön, megy mindenfelé... de akkor bezárkó-
zott hirtelen az egész világ, mindenki félt kimenni, idegenekkel ta-
lálkozni, és hiába szeretett volna más anyukákkal megismerkedni, 
ő maga is szorongott, aggódott, hogy vajon elkapják-e a vírust, és 
vajon mennyire lenne komoly a lefolyása. 

Óvatosan megmozgatta a lábát, elzsibbadt, miközben az 
anyaságról mélázott. Próbált úgy helyezkedni, hogy enyhüljön a 
zsibbadó fájdalom, de nehezére esett feljebb csúszni, még mindig 
fájt a császáros seb, és egyébként is csak aprókat mert mozogni, ne-
hogy felébredjen a kicsi. Szomjas volt, már nyúlt volna a víz után az 
éjjeliszekrényen, de akkor vette észre, hogy elfelejtette odakészíteni 
magának a vizet. Nem mert kiáltani, így a telefonon írt a párjának 
egy üzenetet. Hátha pont észreveszi és hoz neki csendben vizet. 

Lépéseket hallott, víz csobogását a konyhából. Megkönnyebbült. 
Már jött is a párja, hozta neki a vizet, és ekkor jobban szerette azért 
a pohár vízért, mint valaha, valamilyen irracionális módon öntötte 
el a forró szerelem. Ránézett a még mindig alvó csöppségre, majd 
a párjára, és elkezdtek potyogni a könnyei a hálától, a szeretettől. 
Hiszen semmi baj nem történhet, amíg itt vannak nekem ők! – gon-
dolta. Kinyújtotta a kezét, hogy visszaadja a poharat, de az vala-
hogyan kicsúszott a párja kezéből, és hangos csörrenéssel robbant 
szét apró darabokra, ahogyan földet ért. Megfagytak egy pillanat-
ra, a lélegzetüket is visszatartották, csak az apró csöppséget nézték, 
hogy vajon mit reagál, hogy vajon felriad-e. Egy másodpercig nem 
történt semmi, majd hirtelen megteltek a tüdő hörgőcskéi oxigén-
nel, és éktelen hangosan sivítva, ordítva távozott a levegő abból a 
kicsi testből.

– A jó büdös francba! – kiáltotta. –  Jól van, minden rendben, jól 
van drágám – csitítgatta az apróságot immár halk, megnyugtató 
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hangon, miközben érezte, hogyan gyűlik benne a düh és az elke-
seredettség. 

– Semmi baj, mindjárt összetakarítom – mondta a férfi, és rövi-
desen seprűvel és lapáttal tért vissza.

– Nem ilyennek képzeltem az anyaságot – motyogta a nő, aho-
gyan nézte a párját, ahogyan söpört, és közben ismét előtörtek be-
lőle a méreg és a kimerültség könnyei. – Nem tudom, ki vagyok, és 
piszkosul mérges vagyok, és nem tudom, hogy jól csinálom-e, sze-
rintem szar anya vagyok, hiszen folyton kiabálok, és még csak meg 
se tudom nyugtatni sokszor! – szakadt ki belőle hirtelen a zokogás. 

– Drágám, te vagy a legcsodálatosabb anya! – ölelte át a párja, és 
ringatta, miközben anya és fia is hüppögve sírdogáltak, míg egyre 
csendesebben és csendesebben folytak a könnyeik. – Add ide egy 
kicsit, pihenj egyet! – vette a karjába az apróságot az apa, és vigyo-
rogva, grimaszokat vágva próbálta a kicsit nevetésre bírni, miköz-
ben hosszú léptekkel távolodott a hálószobából. 

– Jó, talán csak egy kicsit ledőlök – motyogta az anya, már csak 
magának, és miközben mérges volt magára, hogy nem képes job-
ban helyt állni, hogy nem elég erős, kényelmesen elhelyezkedett az 
ágyban, és felhúzta egészen az álláig a takarót.

Reggel madárcsicsergésre ébredt. Hirtelen megriadt, nem volt 
mellette sem a párja, sem a kisfia. A bölcső is üres volt. Amennyire 
csak engedte a sebe, kiugrott az ágyból, csendes, fürge léptekkel 
kereste őket a lakásban. A konyha üres volt, a nappali is. 

Merre lehetnek? Vajon minden rendben van velük? Istenem, 
csak legyenek mind jól! – suttogta magának, ahogyan az utolsó szo-
ba ajtaját nyitotta ki, a párja dolgozószobáját.

Ott voltak. A székben hanyatt dőlve, tátott szájjal hortyogott a 
párja, a kisfia pedig a karjaiban aludt édesen. Odahajolt, hallgatta a 
pici szuszogását, ahogyan elégedetten pihegett a meleg ölelésben, 
és elöntötte a béke. Az órára tévedt a tekintete. Fél 8 volt. 
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– Majdnem 10 órát aludtam? – nevetgélt hitetlenkedve, majd óva-
tosan kihátrált a szobából. Feszített a melle, de gyorsan készített 
magának egy kávét a konyhában, és boldogan, ráérősen bámult ki 
az ablakon a csendes utcára, miközben megitta. A konyhapultra té-
vedt a tekintete, látta a cumisüveget a pulton, látta az üres anyate-
jes zacskót, és elismerően bólogatott, hogy milyen szépen feltalálta 
magát a párja. 

Talán mégis igaz... én vagyok a legszerencsésebb nő a világon! 
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Somodyné Jámbor Ildikó
Találkozás 
A hűs tenger
Alkonyatban
Egy szeptemberi estén
Bosznia.

Körbeölel a sós víz
Magzatállapot 
Lebegni a sötét 
Sós hűsben
 
Kavicson dűlöngélve
Mintha részeg volnék
Nem a pálinka
A sirályként száradó

tekintettek a parton.
Visszacsobbansz
Lebegsz, remegsz
Aloék, Agavék 

Árnya feletted
Gránátalma, olajfa 
Már majdnem jó 
Az élet, a tenger 
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Vargáné Fazekas Edina
Lili és Virág
Ma is rossz napja van. – gondolta Virág. Lili, a barátnője és egy-
ben lakótársa dohogva jött ki aznap reggel a fürdőszobából. A haja 
vizes és csapzott volt, törülközőjét szorosan maga köré tekerte. A 
konyhába trappolt, és rácsapott az asztalra. 

– Hogy a csudába lehetséges az, hogy a tegnap megjavított boj-
lerből már megint hidegvíz jön csak? Mire föl fizetek én ennyi re-
zsit meg javítási díjat? – mérgelődött.

Virág nem szólt semmit. Lilinek jó ideje nem úgy jöttek össze a 
dolgai, ahogy szerette volna. A bojler elromlott, a kis lakás bejárati 
ajtaja néha beragadt, és az elmúlt hónapban szerelők adták egymás-
nak a kilincset. Mintha átok ült volna a lányon. Akárhányszor ha-
zatért a munkából, fáradtan levetette magát az ágyára, és csak sírni, 
keseregni volt ereje. Régebben sokat beszélgettek mindenféléről, de 
újabban annak is örült Virág, ha egyáltalán kapott egy rövid köszö-
nést a sok mérgelődés mellé. 

Három évvel ezelőtt költöztek fel Budapestre ebbe a kis lakás-
ba, mikor Lili befejezte az egyetemet, és munkát kapott. Nem akart 
egyedül a nagyvárosba jönni, szerette volna, ha van mellette vala-
ki, akiben megbízhat, aki mindig ott van mellette, és támogatja. Ez 
volt Virág. Szerepét évekig nagyon jól betöltötte. Felvidította Lilit, 
amikor szüksége volt rá, és emlékeztette arra, hogy az életben min-
dig van valami, ami szép és jó. Ő volt a megtestesült nyugalom. Jól 
kiegészítették egymást.

Gyorsan beilleszkedtek a városi pezsgésbe. Mindkettőjüknek 
megvolt a maga kis élete. Miután Lilinek nem volt még senkije, 
ideje bőven akadt, így sokat sportolt és odafigyelt magára. Sokszor 
együtt ültek a konyha két személyes asztalkájánál, és gyertyafény 
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mellett zenét hallgattak. Virág ezt nagyon szerette. Genetikájából 
kifolyólag neki nem volt szüksége testedzésre, de az esti medita-
tív zenehallgatás kifejezetten jó hatással volt rá. Nagyon jól érezték 
magukat mindketten.

Aztán egy évvel ezelőtt történt valami. Lilit komoly csalódás 
érte, amikor egy kollégája összetörte a szívét. Elhitette vele, hogy 
ő az igazi számára, és vele akarja leélni az életét. A hamis ígéretek 
mögül azonban csakhamar előtört az igazság. Csak játék volt az 
egész. Néhányan fogadásokat kötöttek a lányra, mennyi idő alatt si-
kerül levenniük a lábáról, és a játék akkor ért véget, mikor a lányké-
résre igennel válaszoló Lilit kinevették, és közölték vele, mennyire 
ostoba liba. Komoly törés volt ez számára, hiszen sosem feltétele-
zett rosszat másokról. 

Azóta begubózott, munkahelyet váltott, és úgy érezte, az élete 
semmit sem ér. Rengeteget sírt, és a munkahelyén kívül csak a szü-
leihez járt haza vidékre néhány hetente. Nekik nem mondott sem-
mit arról, mi történt vele, hiába faggatták őt. Ismerték a lányukat, 
tudták, hogy valami bántja, és aggódtak, amiért velük nem osztotta 
meg azt, ami zajlott benne. Mondták neki, hogy menjen pszicholó-
gushoz, ha már velük nem beszél, de Lili erről hallani sem akart. 
Úgy gondolta, az élete nem tartozik senkire. Csak hordozta szívé-
ben a kiirthatatlan fájdalmat, amit fokoztak az egyéb gondjai is, 
mint például a nem működő bojler, amire tízezreket kifizetett már. 
Sokszor feltette magának a kérdést:

– Mit vétettem, hogy ezt érdemlem?
Egyre csalódottabb és dühösebb lett. Virág az elejétől kezdve 

próbált neki segíteni a maga módján. Meghallgatta, vigasztalni 
próbálta, de ez nem volt elég. Lili számára szép lassan olyanná vált, 
mint a lakás egy láthatatlan dekorációja. De nem csak vele nem fog-
lalkozott, hanem magával sem. Abbahagyta a sportot, és esténként 
inkább evésbe menekült, semmint gyógyító zenét hallgasson. Bele-



14

temetkezett a szégyenbe és az önutálatba, senkit nem engedett ma-
gához közel. Mivel segíteni nem tudott, Virág szomorúan figyelte 
minden nap Lilit, és várta, hogy eljöjjön a pillanat, amikor barátnője 
végre újra megnyílik neki. 

De ahogy telt az idő, a remény helyét felváltotta az aggódás. Lili-
nek egyre furcsább dolgai lettek. Hétvégente, mikor nem dolgozott, 
sokszor enni sem kelt fel. Csak bámulta a tévét naphosszat. Más-
kor meg elviharzott otthonról, és megtömött szatyrokkal hazatérve 
nekiállt valami egzotikus étel elkészítésének. Voltak napok, mikor 
beteget jelentett, mert annyit sírt, hogy csak napszemüvegben me-
hetett volna dolgozni, úgy be volt dagadva a szeme. Máskor meg 
mániákusan kitakarította az egész lakást. Virág egyre jobban félt 
attól, hogy Lili valami őrültséget követ el, aminek az lenne a követ-
kezménye, hogy többé nem látják egymást. Bármit megtett volna 
azért, hogy megmentse Lilit saját magától és egy értelmetlen halál-
tól. Végtelenül szomorú volt, amiért Lili tőle is elfordult.

Pedig segíthetett volna. Oly sokszor megnyugtatta már koráb-
ban Lilit. Régen az is elég volt, ha csak egymás mellett voltak, és a 
Lili idegein táncoló démonok egyből elcsendesedtek. Együtt léle-
geztek, és élvezték a kikapcsolódást, amit a jelen pillanata nyújtott 
számukra. De Lili közömbössé vált Virágra, aki hiába volt így kar-
nyújtásnyira, megnyugvást nem tudott adni.

Aznap, mikor a bojler ismét felmondta a szolgálatot, Lilit sokkal 
elkeseredettebbnek látta, mint máskor. Az, hogy az asztalra csapott, 
láthatóan nem vezette le Lili dühét, telefonja üzenetjelző csipogása 
pedig csak rontott a helyzeten. Elolvasta az értesítést, és vörös lett 
a feje.

– Ez most valami vicc? E-mailben közlik, hogy ki vagyok rúgva? 
Mégis milyen alapon? Csak mert sokszor voltam beteg az utóbbi 
időben? Járvány van, az istenért! – csapta le dühösen a telefont az 
asztalra, aminek ettől betört a kijelzője. 
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– Hogy az a… - fakadt ki még jobban. Virág megijedt. Még so-
sem látta ennyire kiborulni Lilit. Ledermedt, és csak várta a végki-
fejletet. Lili felkapkodta az előző este az asztalon hagyott tányéro-
kat, poharakat, és válogatott káromkodások közepette a földhöz és 
a falhoz csapkodta őket. Üvöltött, toporzékolt, mígnem egy már a 
kezében széttört tányér mély vágást hagyott maga után. Dőlt a vér 
belőle, Lili pedig megállt egy pillanatra, és csak nézte. Aztán lero-
gyott egy székre, és zokogni kezdett.

Virágban pedig ekkor felébredt a remény, mert látta azt a mély-
pontot, ahonnan már csak felfelé vezethetett az út. Egy óra is eltelt, 
mire Lili abbahagyta a sírást. Szipogva ránézett a kezére. Már csak 
szivárgott a sebből a vér. Hosszan behunyta a szemét, majd amikor 
újra kinyitotta, egyenesen Virágra nézett. Szótlanul, elgondolkozva 
nézte őt, és Virág tudta, hogy eljött a pillanat, amikor végre vissza-
kaphatja azt a Lilit, akit annak idején megismert, és akinek megí-
gérte, hogy jóban, rosszban ott lesz mellette. 

Lili nem vette le róla a szemét, elmélyülten bámult rá. Sápadt 
arcát még könny áztatta, de a sírástól élénkzölddé vált szemei békét 
sugároztak. Virág pedig érezte, amit Liliben zajlott. A múlt fájdal-
mának és mások hibáztatásának elengedését, a felelősségvállalás 
megszületését, a halál helyett az élet győzelmét, és mindazt, amit ő 
maga tanított neki korábban. A napfény és a levegő csodáját, a ter-
mészet gyógyító erejét, a fájdalom és félelem nélküli jelen pillanat 
lenyűgöző esszenciáját, a hitet, hogy mindenben, még a legfájdal-
masabb dolgokban is meglelhető a jóság és a szépség. Boldog volt, 
amiért megérhette ezt a napot, hogy viszontláthatja a régi Lilit.

Néhány perc után Lili felállt, a mosogatónál lemosta a kezét, és 
bekötötte a sebet. Fogott egy pohár vizet, és Virághoz fordult.

– Legjobb lesz, ha hallgatunk egy kis zenét, aztán kitaláljuk, ho-
gyan tovább. Egy időre hazamehetnénk a szüleimhez. Örülnének 
nekünk. – gondolkodott hangosan. – Ott lehet sokat sétálni a közeli 
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erdőben. Gyerekként imádtam a házunk mögött csordogáló kis pa-
takot. Mindig ihletet adott, ha valamiben nagyon elakadtam. De ha 
ez se segítene, még mindig elmehetek pszichomókushoz is. Anyáék 
úgyis esküsznek rá, milyen sokat ér. – mondta fejét kissé félrehajt-
va, és közben mosolyogva meglocsolta Virág földjét. Tekintete újra 
élettelivé vált, a kis korallvirág pedig ezernyi színes szirommal és 
édes virágillattal üdvözölte régi barátját. 
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Boda Krisztina
Ragyogva, mi még kell

Megállsz sötétben, pásztázol,
csak szögletekbe nézel,
elönt a méreg, rájátszol,
és azt hiszed, hogy kényszer.

Öklöd a ringben, támadnak,
önvédelemből ütnél,
de nekiesel váradnak,
és sarokba kerültél.

Már szemlehunyva kérdezel,
mi más lehet a téren,
egy útirány itt épp jelel,
s már nyitott szemmel nézel.

Még visszatart a régi gát,
a távolság úgy rémít,
majd Dávid-léptű Góliát,
és elindulsz és pezsdít.

Most ép szemedre állítod
és távcsöved megkéred,
hogy ejtsen ki, mert lázítod,
ha tompult és nem érzed.
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Majd szárnyaid megpillantod,
s még rálehellsz egy ágra,
csillámporát felszippantod,
mit múltad hagyott hátra.

Megállsz a kékben, lenézel,
rügyek hasadnak, oly szépek,
hangjuk betölti egészed,
s te angyalarccal nézed.

Ágad kibontott száz újat
lélegzeted begyűjtve,
Embert varázsolt egy új nap,
az eget földre küldve.

Tudod már, benned óriás
tudás, a vágy s a kétely,
de tudod, lényed óriás,
s tudod, mi az, mi még kell.

Talán a kérdés elég már,
talán nem kell több kényszer,
s te talpalatnyi földre szállsz,
leszel parányi ékszer,
karodban száz lidérccel
és ragyogva, mi még kell!
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Schneider Anita
A virágos kerten kívül
A kirakat fényesre tisztított üvege mögött egy számomra már ré-
gen feledésbe merült világ terült el. A színek, formák és anyagok 
pajzán kavalkádja mintha egy tavaszi fesztivál látképévé mosód-
tak volna össze. Az ízelítő gyanánt kiállított portéka között volt 
a hétköznapi ruhától kezdve az otthon, meghittebb környezethez 
illő viselet is. Utóbbinál, egy alig pár anyag darabból össze varrt 
csipkés kombinén hosszabban elidőzött a tekintetem. Elképzeltem, 
hogy miként festene rajtam, de mire eredményre jutottam volna, 
a ruhákat bemutató babák között felfedeztem egy másik alakot is, 
egy nő sziluettjét.

A hölgy tartása kissé esetlen volt, háta meghajlott, mintha egy 
nehéz táskát tartana a hátán, bő szabású, comb középig érő pólója 
pedig hanyagul omlott le farmerba bújtatott lábaira, melyek most 
idegesen fonódtak keresztbe. Haja kontyba csavarva terült el feje 
búbján, de néhány tincs kuszán keretezte arcát, melyen szomorkás, 
de beletörődött tekintet meredt maga elé. 

Beletelt pár pillanatba, míg rájöttem, hogy ez a nő én vagyok. 
Láttam, hogy bentebb az üzletben csapatnyi fiatal lány válogat a 
szebbnél szebb holmik között, s lelkesen mutatják egymásnak szer-
zeményeiket. Nem tudtam nem észrevenni, hogy az elém táruló 
tükörkép milyen kontrasztban van ezekkel a fiatal és vidám lá-
nyokkal. Éreztem, hogy könnyek gyűlnek a szememben, s egyúttal 
mélységes bűntudat fog el. Közelebb húztam magamhoz a babako-
csit, és a kisfiam tekintetét kerestem, melyet éppen a plüss játék bé-
kája kötött le. Szívem megtelt szeretettel, ahogyan figyeltem őt, s az 
előbb érzett bűntudat még erősebb lett. Mélységesen rossz anyának 
éreztem magam, amiért a lányok fiatalságát és függetlenségét irigy-



20

lem, miközben kaptam egy csodálatos gyermeket, akit mindennél 
jobban tudok szeretni.

Vetettem még egy utolsó pillantást a kirakat csábító kínálatára, 
és a babakocsit magam előtt tolva az otthonunk felé vettem az 
irányt. A város szélén laktunk, bő fél órányira a központtól, egy 
nemrégiben felújított kertes házban. Egy fiatal házaspár vette meg 
az akkor még üres telket, és építettek rajta családi házat, ám vala-
milyen okból alig egy évre rá elköltöztek. 

A kert volt a kedvencem minden helyiség közül, mely a tavasz-
nak köszönhetően mostanra csupa színes virággal lett gazdagabb. 
Volt köztük begónia, tulipán, nárcisz, a kerítés hátsó része mentén 
pedig orgona, melynek illata varázslattal átitatott mindent maga 
körül. A kert nem volt nagy, de részben ez adta a fő hangulatát. 
Az előző lakók úgy alakították ki, hogy belépve egy kis ösvényen 
kelljen végig menni egészen hátra, ahol magasba nyúló, öreg dió-
fák alkottak ovális hidat az apró terasz fölött. Mikor még a kisfiam 
a pocakomban volt, gyakran ültem ki ide, kezemben egy izgalmas 
olvasmánnyal, s jártam be képzeletben egzotikusabbnál egzotiku-
sabb helyeket. Mostanra viszont a kisbabám lett az első, így csu-
pán egy beletörődő pillantást vetettem a színes, pokróccal borított 
nyug ágy felé és beléptem a házba. 

Fáradtnak és levertnek éreztem magam, de a babakocsi felől 
jövő hangos sírás nem hagyta, hogy teret engedjek problémáim-
nak. Furcsa, hogyan tanulja meg az ember ezeknek az apró kis te-
remtéseknek a jelzéseit. A sírás nem csupán sírás, hanem üzenet. 
Tudtam, mikor éhes, vagy mikor fáradt. S tudtam, hogy mikor sír 
csak azért, mert a közelségemre vágyik. 

Míg a kisfiamat etettem, fellapoztam az üzeneteimet. Azelőtt 
előfordult, hogy időm se volt egyesével válaszolni mindenkinek, 
de manapság ez a tendencia megváltozott. Párszor újra frissítettem 
az üzenetküldő oldalt, de mivel továbbra sem dobott fel egy új érte-
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sítést sem, kikapcsoltam a telefonomat és magam mellé hajítottam 
az ágyra. 

Nem akartam sírni, de pár könnycsepp végigpergett az arcomon. 
Nehéz elfogadni azt, hogy semmi sem tart örökké. Még azok a barát-
ságok sem, amiket valóban igazinak gondoltunk egykor. Az egykori, 
jövőre szövögetett közös tervek úgy illantak el, s merültek a feledés 
tengerébe, mint egy kósza gondolat unalmas óráink közepette. 

Nem tudom, mennyi idő telt el, mire rájöttem, hogy a kisfiam nagyo-
kat szunyókál már. Óvatosan, hogy fel ne ébredjen, magamhoz szorítot-
tam, majd állásba tornáztam magam, hogy az ágyába tegyem, s közben 
igyekeztem a derekamba hasító fájdalomról nem tudomást venni. 

Úgy terveztem, én is ledőlök egy kicsit, amíg ő alszik, de annak 
ellenére, hogy mostanra huszonegy órája nem aludtam, nem bírtam 
átadni magam az álomnak. Nehézkesen felkeltem, és kimentem a 
konyhába. A látvány nem volt szép, hiszen halomban álltak a moso-
gatóban a mosatlan edények, az asztalon pedig még fellelhető volt a 
reggeli maradéka. Szerettem volna elkezdeni takarítani, de a gyen-
geség egyre inkább úrrá lett rajtam, míg végül a hideg járólapon ta-
láltam magam. A mellkasom elnehezült, s úgy éreztem, nem tudok 
elég levegőt magamba szívni. 

A rosszullétemből a telefon csörgése rángatott ki valamelyest. 
Rohantam felvenni, hogy a kicsi fel ne ébredjen a zajra.

– Szia! – köszöntem bele a telefonba, mikor láttam, hogy a férjem 
keres.

– Szia! Hogy vagytok? – kérdezte ő, cseppnyi aggodalommal a 
hangjában.

– Megvagyunk, a pici alszik most – feleltem, de úgy éreztem egy 
nap se lenne elég ahhoz, hogy kimondjam mindazt, ami nyomaszt. 

– Voltatok valamerre? 
– Igen, délelőtt sétáltunk kicsit – feleltem olyan hangsúllyal, 

mintha minden a legnagyobb rendben lenne.
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– Értem – válaszolta gyanakvóan. Tudtam, hogy őt nem tudom 
megtéveszteni. 

– Te jól vagy? – kérdeztem, gyorsan témát váltva.
– Igen, köszönöm. Lehet, hogy késni fogok, sajnos sok a munka, 

de igyekszem haza.
– Jó, persze – feleltem, de a hangom élét nem tudtam palástolni.
– Most mi a baj? – kérdi ő egy kicsivel ingerültebben.
– Semmi – füllentettem, de igazából üvölteni akartam. Kiabálni 

szerettem volna, hogy szükségem van rá, hogy szeretnék – ha több-
re nem is – de egy kis időre mást is csinálni, mint a pelenka csere, 
akármennyire is szeretem a kisbabám.  El akartam mondani, hogy 
mennyire vágyom mások társaságára, és arra, hogy egy jót beszél-
gethessek a barátokkal. Barátokkal. Mint egy villámcsapásként ért a 
gondolat, mely ma már megfogalmazódott bennem, hogy a baráto-
kat már nem érdekli, mi van velem. Erőt kellett vennem magamon, 
hogy ne kezdjek el zokogni.

– Barátokat kellene szerezned – mondta a telefonba, mintha csak 
a gondolataimban olvasna éppen. – Próbálj meg ismerkedni a kör-
nyéken, biztos nagyon sok anyuka van hasonló cipőben, mint te. 
Amikor otthon vagyok, vigyázok a kicsire, te meg próbálj meg ki-
mozdulni.

– Ez nem ilyen egyszerű, te is tudod – motyogtam, de magam szá-
mára sem tűntem túl magabiztosnak. – A picinek rám van szüksége.

– A picinek egy kiegyensúlyozott anyára van szüksége, és igenis 
te bonyolítod ezt a helyzetet túl – mondta finoman, de hangjában 
némi dühöt fedeztem fel.

– Nem tudom, majd itthon megbeszéljük. Szia! – köszöntem el 
gyorsan, mielőtt még összevesztünk volna, és leraktam a telefont.

Igyekeztem mélyeket lélegezni, de olyan érzésem volt, mintha 
egy örvény kavarogna bennem, mely fölött nincsen hatalmam. 
Szellemnek éreztem magam a saját testemben és a saját házamban.
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A nap hátralévő részében az udvaron játszottunk. Leterítettem 
egy pokrócot a fűbe, melyre ráraktam néhány játékot, amikkel 
most a kisfiam hol boldogan, hol nyűgösebben játszott. Próbáltam 
bevonódni a játékába, de a gondolataim ezer felé csapódtak.

A férjemmel való beszélgetés járt a fejemben, miszerint a fi-
unknak kiegyensúlyozott anya kell. Igazából sosem gondoltam 
az anyaságra még ilyen formában. Úgy éreztem, hogy amit lehet 
megadok a fiamnak, hiszen szeretem és gondoskodok róla. Viszont 
most elképzeltem, hogy sokszor mit láthat belőlem: egy aggódó, 
beszűkült látókörű nőt, aki képtelen arra, hogy megoldja a saját éle-
tét. Nem tetszett ez a kép, de talán ez vitt ahhoz a döntéshez, hogy 
telefont ragadjak, és a megfelelő oldal felütése után kikeressem a 
városunk közösségi csoportját. Pár percig elidőztem a betűk fölött 
az ujjaimmal, de aztán írni kezdtem: 

 
Kedves Édesanyák!

Nemrég költöztünk a városba hét hónapos kisfiunkkal. Mivel még nem 
ismerünk itt senkit, örülnék neki, ha lenne kedvetek ismerkedni.

Üdv.: Liza

Még pár órával azután is, hogy elküldtem az üzenetet, az járt a 
fejemben, hogy jó döntés volt-e. Sosem csináltam még ehhez hason-
lót, de ahogy telt az idő egyre nagyobb büszkeség fogott el, hiszen 
tettem egy lépést afelé, hogy kikerüljek abból a gödörből, melybe 
tudattalanul száműztem magam. 
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Kómár Réka
Halloween jelmez

Sütőtöknek öltöztem
idén Halloweenra,

A többi lány rózsaszínt viselt,
Királylány ruhába bújva.

Volt, aki kinevetett,
Kiközösített érte,

Manna volt a kivétel,
mert ő megdicsérte.

Azt mondta, bátor vagyok,
Ha lehetne, denevér lenne,

De ezt neki az anyukája
Idén nem engedte.

Így lettünk mi barátok,
Mindenszentek előtt este,

Egy sütőtök és a királylány
Egymást megszerette.
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Lovass Adél
Nincs többé félelem, nincs többé fájdalom
A szemek a legárulkodóbbak. A riadt, árkokba húzódó szemek. 
Mélyről jövő, sötét pillantások a szemgödör árnyékából. Igen. Ezek 
mindent elmondanak.

A TikTok egyik videóját nézem. Az volt eddig a véleményem, 
hogy az egész csatorna egy baromság, a felszínesség és a látszat 
kiszolgálója csupán. De most ezek a szemek olyan belső világot tár-
tak elém e rövidke felvétel során, hogy nem tudok szabadulni ha-
tásuktól. Honnan ismerős ez a pillantás? Honnan ismerősek ezek a 
gesztusok? Ezek a fiatalok, akiket nézek ismeretlenül, kiknek lelke 
mélyére láthattam a másodperc tört része alatt? 

Fiatal fiúk katonai egyenruhában. Ukrán, vagy orosz újoncok, 
nem tudom, nem figyeltem a karjukon, vagy a váll-lapon lévő jel-
zést, de mindegy is, mely oldalon állók. Az agresszorok nem ők. 
Ők csak azok eszközei. Nézem a videót, csak pár másodperc volt 
az egész, mégis megfordult velem közben minden. Az egész világ. 
Alig huszonéves srácok, akik „szabad” pillanatukban mobiltele-
fonjukkal készítenek egy felvételt – a szabad szó, természetesen 
idézőjelesen értendő, hiszen azokból a tekintetekből, a szemeikből 
minden sugárzik, csak a szabadság nem. Ülnek. Felhúzott térde-
ik lehajtott fejüket éri. Egy lassú pásztázás a három fiú arcán. Az 
egyik kezében tusra állított fegyvercső, azt babrálja, míg néz bele 
bizonytalanul a kamerába. Szavak sem hangzanak el, szinte, még-
is mindennél többet mondanak a beszédes szemek. Nem, nem is 
beszélnek. Inkább üvöltenek! A félelemről. Arról, hogy ez őrület, 
ez téboly, arról, hogy ők menni akarnak innen, el, haza, hogy segít-
sen már valaki, állítsa már valaki meg ezt az egészet, ők, nem, ők 
nem akarják azt, ami velük történik, rettegnek attól, ami rájuk vár. 
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Tombolva, nyüszítve üvölt a félelem a szemek torkából, hogy ezzel 
a képzavarral éljek, s talán attól a legmegrázóbb a látvány, hogy 
mindeközben tétován, hajlott háttal, megadóan ülnek mind, csak a 
puskatust babrálja egyikük. Úgy ülnek ott, mint riadt, önmagukat 
megadó állatok a vágóhídon. 

Honnan ismerősek ezek a tekintetek? Honnan ismerős ez a né-
zés? – cikáznak bennem a gondolatok. Sajnálom, hogyne sajnálnám 
őket. A háború borzalmait amúgy is nehezen viseli az ember, hát 
még ha… 

Megvan. Tudom, miért voltak ennyire nagy hatással rám azok a 
félelemmel teli szemek.

Fiam! Hozzá visz el minden kósza gondolat, minden lélekig ha-
toló élmény. Hozzád visznek el ezek a félelemtől kimeredt szemgo-
lyók is, mik úgy húzódnak be a szemgödrök árkába, akár a kocsá-
nyon lógó szemű, riadt csigák puha teste meszes vázuk biztonságot 
jelentő menedékébe.

S gondolatban azonnal „otthon” vagyok. Veled, együtt. A régi 
házunkban. Az étkezőasztalunknál. Eszembe jut egy emlék. Egy 
nagyon erős emlék, melynek lényegére nemrég jöttem rá. Focizni 
engedtelek. Aggódva, féltve, ugyan, mert előtte pár hónappal estél 
túl egy súlyos betegségen, mely majdnem elvitt. A hosszú, hetekig 
tartó agóniában csak feküdni tudtál, sportoláshoz szokott izmaid 
teljesen elsorvadtak. A gyógyulás után, szó szerint, újratanultad 
a járást, a mozgást. S mihelyst felerősödtél, te elkérezkedtél tőlem 
a barátaidhoz a műfüves pályára. Engedtelek, hogyne engedtelek 
volna, bár szívem szerint magam mellé szögeztelek volna, hisz ott 
vagy biztonságban. Aztán, persze, győzött a józan ész, s te lelkesen 
szaladtál, boldogan pattantál fel a kerékpárodra hónod alatt a labdá-
val. De hamar hazajöttél, túl hamar. Szótlanul toltad be a biciklit a 
kertkapun, magaddal csöndet és feszültséget hozva. Az étkezőasz-
talhoz ültél komoran. Kutatóan néztem rád, s mikor megkérdez-
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tem tőled, mi történt, így válaszoltál: – Focizott velünk egy bácsi, 
egy faszkalap, beszólt nekem, mondott nekem valamit. Hazajöttem. 
Többet nem megyek focizni – bukott ki belőled, s a mondat végére 
már zokogásban törtél ki. Nem nagyon láttalak még ilyennek. Fel-
dúlt voltál és zavart. Te, aki addigi életedben csak a világ jó olda-
lát voltál hajlandó meglátni. Vidámságod, kiegyensúlyozottságod 
és pozitív szemléleted mindenkinek segített a mi zaklatott, viszá-
lyokkal terhes családi viszonyaink között. Olyan ragyogó volt a te 
lényed a mi folyton esőre álló, viharos égboltunkon, mint a fénylő 
nap. De ezután… Sosem fogsz már tudni megerősíteni e megérzé-
semben, mégis biztos vagyok benne, tudom, hogy az a „faszkalap” 
mit mondott neked. 

Azt, amit apád. 2014 szilvesztere előtt egy nappal. Óvatlanul, 
persze, de mégis csak kicsúszott a száján. Emlékszem, tizenhárom 
éves voltál, készültünk a még közös bulinkra. Rétestésztát hajtogat-
tunk, újévi malackákat formáztunk belőle. Szállt a liszt mindenfelé, 
jócskán benne voltunk a munkában, 10-12 röfi sorakozott már a tep-
siben, mikor apád feljött a kazánházból. Sok időt töltött odalenn min-
den nap, azt mondta, tűzrakás közben erősít a fekvenyomó-padon. 
De sem izmainak körmérete, se a hőmérséklet emelkedése nem állt 
egyenes arányban a lent-tartózkodások idejével. Mára már, persze, 
arra is fényt derült, mivel töltötte estéi jó részét odalenn, a pincében. 
Ez is utólag kúszott elő agyam legmélyebb rekeszeiből. Olyanok ezek 
az apró emlékek, mint fiókba rejtett kacatok, melyek sehova se ille-
nek, senkinek se jelentenek semmit, értelmük sincs, így – kilógva a 
felhasználhatóság napi dolgai közül – elraktározzuk őket, hogy jók 
lesznek még valamire. Ez az aprócska elszólása vezetett engem a 
megoldáshoz, egy ártatlan figyelmeztetés a részéről, amikor is a tele-
fonszámlámat akarta megóvni a felesleges díjtételektől: 

– Vigyázz, ötven sms-ig ingyenes csak a szolgáltatás! Onnantól 
kezdve 30 forint üzenetenként. 
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– Ötven sms? Ki a fene küld annyit egy hónapban? – tettem fel 
naivan a kérdést, melyre az évek múltával teljesen kézenfekvővé 
vált a válasz. 

Na, szóval, bocsánatára legyen mondva, apád épp az egyik 
sms-lánc érzéki bűvöletében támolyogott fel a pincéből, s mikor 
benyitott az ajtón s meglátott téged az asztalnál sodrófával és kö-
ténnyel felszerelkezve, ez a mondat csúszott ki a száján: 

– Fiam! Úgy nézel ki, mint egy kis buzi, ebben a szerelésben! 
Akkor nem tudtam volna pontosan megmondani, hogy miért, 

de éreztem, azonnal véget ért az addigi jó hangulat és lendület. 
Aztán már a kisült rétes-malacokat se nagyon akartad megkóstol-
ni. Csak a mozdulatod maradt meg élesen bennem, ahogy hirtelen 
meghajlott a hátad valami láthatatlan teher súlya alatt. 

A fiúk a TikTok-on szintén meggörnyednek. Hátuk kérdőjelet 
formáz. A félelem testtartása ez. A testé, mely önkéntelenül veszi 
fel azt a pózt, melyben a legkevésbé tud sérülni. Szinte összegöm-
bölyödnek, mint a sün, már csak a tüskék hiányoznak róluk. Ezek 
az ártatlan, mások által megnyomorított kiskatonák úgy tartják a 
hátukat a sorsnak, megadva a képzeletbeli ütlegeléshez a felületet, 
mint te a legutolsó képeid egyikén. 

A szalagavatós fotódat látva tettem fel magamban a kérdést újra. 
Mi a baja ennek a gyereknek? Állsz azon a fotón a Korona Szálló 
galériáján, belekapaszkodsz a korlátba, hétrét hajtod a hátad. Hiába 
mosolyogsz a képen, nyoma sincs gyermekkori, huncut önfeledt-
ségednek, arcodon ott húzódik egy árulkodó, hosszanti ránc. És 
a szemed… A szemed mélyen ül, befele kúszik, rejtőzködik. Tud-
tam, éreztem, kiolvastam minden gesztusból és mozdulatból: te 
félsz, menekülsz valami elől. Védekezel minden testtartásoddal az 
ellen a valóság ellen, melyet tagadtál akkor is, amikor leültettünk 
magunkkal szemben. Az asztalhoz. Újra ugyanaz az étkezőasztal, 
apád szemben veled, én balról tőled. Apád beszélt. No, nem azért, 



29

mert ő bármikor is önként vállalt volna efféle, hálátlan szerepet, 
hanem azért, mert közvetlenül a válás után voltunk, s kellett va-
lami, hogy a szétrombolódott atyai tekintélyt újraépítse a fia előtt. 
Elmondhattad volna, megadhattad volna a választ arra a kérdé-
sünkre, amit feltettünk neked. De te elszaladtál helyette. Tűzvörös 
arccal. Be, a szobádba. Nem akartad kimondani. Nem akartál az 
lenni, ami. 

Nézem most ezeket a fiúkat. A kortársaid lehetnének. Ha még 
élnél. Nézem a szemeiket, a szürkés-lila árkokat alattuk. Ó, meny-
nyire ismerős tekintetek! Mint hullamerev testek a sírgödrök ár-
nyékába, úgy húzódnak be a szemgolyók a világ rájuk omló mocs-
ka elől. Nem velük van a gond, ha ölnek. Ha – azt a most remegve 
piszkálgatott puskatust – ráfogják félelmükben egy másik emberre. 
Ők tiszták. És akkor is azok maradnak, ha lőni fognak, s a propa-
ganda mást szajkóz róluk. 

A világ bűne nem a te bűnöd, Fiam. S te nem is akartad megvár-
ni azt, hogy rád süssék a bélyeget. Szinte kárörvendően nevettem 
fel, mikor halálod után egy évvel apád unokahúga, dr. Varga Judit 
igazságügyi miniszter kézírásával ratifikálták azt a törvényt, mely-
nek szennye elől te már időben elmenekültél. Már nem él, már nem 
bánthatjátok ezzel! – mosolyogtam magamban. De sokszor elgondol-
kodom, hogy vajon mit éreztél volna a te végtelenül jó szíved legmé-
lyén, ha a másságodat még szégyenteljesebbnek kellett volna érez-
ned, olyannak, melyet a pedofíliával akarnak egy kalap alá venni. 

Na, de, most, hogy látom ezeket a fiúkat, akik közül bármelyik 
lehetnél te, megnyugodva dőlök hátra: érted már nem kell aggód-
nom. Te már túl vagy legnagyobb félelmeiden, sőt, le is győzted 
őket, sikerrel. Tériszonyodat pici korod óta próbáltam megfelelő 
módon kezelni. Mindig, mikor nyaralni készültünk, kérted, csak-
is autóval, vagy busszal menjünk. Hát, így tettünk. Halálod előtt 



30

pár nappal kezdtem el szervezni egy barcelonai utat. Csak a Barca, 
csakis repülővel! – mondtam az utazási irodában, mikor a szolgál-
tatási csomagot rendeztem. Meglepetés lett volna neked. Hogy túl-
léphessünk, végre, minden félelmünkön, minden fóbiánkon. De te 
másképp oldottad meg ezt a problémát. Tudom, nem véletlen, hogy 
pont egy toronyház tetejéről vetetted le magad. Megjegyezném, 
apád annyit mondott erre: te jóval bátrabb vagy tőle. 

Lehet, sokan nem értik azt, amit most bevallok, de mikor néz-
tem ezeket a fiúkat, akkor az jutott eszembe: nekem már nem kell 
idegeskednem miattad. S amiatt sem, hogy elér-e minket a háború, 
vagy sem. Már nem terhelnek efféle gondok s nem nyomják egyi-
künk vállát sem. A te válladat sem. Sőt! Az a riadt ránc, az, amelyet 
felnőttessé, férfiassá formálódott arcodra karcoltak a félelmek, az is 
eltűnt az utolsó pillanatban. Kisimulva, végtelen békével léptél ki a 
testedből. Abból a testből, melyet valami félreértésnek, vagy tréfá-
nak köszönhetően láttak el az égiek olyan érzésekkel és vágyakkal, 
melyeket nem tolerál az épp fennálló társadalom. Pedig te nagyon 
tudtál szeretni. Jobban bárkinél. Aki ismer, megerősít. De ezt csak 
félve mutathattad volna ki, s annak, akinek leginkább szeretted 
volna, a legkevésbé sem merted.

Nézem a fiúkat a TikTok-on, közben a szüleikre gondolok s arra, 
mennyivel könnyebb most nekem. Szabad vagyok, szabadok va-
gyunk. Te a legszabadabb. Hisz nem kell sem ölnöd, sem ölelned 
azt, akit nem szeretnél. 
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Gregorecz Noémi
Azt tettetni, te vagy az évszázad legjobb költője, de minden 
szavadat csak az impulzus követi

Nincs bennem már semmiféle szenvedély
Munka és pénz nélkül talán senki sem hibáztathat
Állásinterjúk, bohócjelmez, nyugtatópirulák, nem is akarok mást
Csak aludni, aludni, aludni, és talán valaki megért
Azonban ez mit sem ér, ha az a valaki nem körülöttem él
Senki sem hibáztathat.

Hova ordíthatok, kinek sírhatok, kit érdeklek már
Jelentéktelen, amikor én sem tudok adni
Állásinterjúk, bohócjelmez, nyugtatópirulák, nem is akarok mást
Csak aludni, aludni, aludni, és szeretnék bizakodni
Azonban néha úgy érzem, talán kudarcra ítélt vagyok
Senki sem hibáztathat, hogy elnehezedtem a szorongások alatt.

Siratni valakit, aki nem téged választott, aki nem volt életed része
Bűnnek érződik, mert hogyan is gyászolhatsz, ha más jobban ismerte
Állásinterjúk, bohócjelmez, nyugtatópirulák, nem is akarsz mást
Te kicsi valaki, csak aludni, aludni, aludni
És senki sem hibáztathat.

Írni a mély űrnek minden szavadat, minden titkodat és félelmedet
Azt tettetni, te vagy az évszázad legjobb költője
Fantázia, illúzió, álom, bármi is ennek a neve
Senki sem hibáztathat, miközben járod a sétányt ebben a temetőben
Állásinterjúk, bohócjelmez, nyugtatópirulák, nem is akarsz mást
Csak aludni, aludni-- 
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Valaki keltsen fel, kérlek, bárki
Rázzon meg, mert ez a fal összes énem között egyre nagyobbá válik
Kinek látom magamat öt év múlva, hát itt az őszinte válasz.



33

Urbán Erika
A pokol kapujában
Miért nem tudsz jobban odafigyelni te idióta?! – kiabálta az elegán-
san öltözött, középkorú nő a mellette elsuhanó szürke autó után, 
ami a világoskék kabátját teljesen beterítette a járda melletti tócsá-
ban összegyűlt szennyes vízzel. A dühös kirohanását követően, 
zavartan nézett körül, de látszólag senki nem hallotta meg az in-
dulatos kifakadását. Az autókról felfröccsenő sár, éppen elegendő 
okot adott világ utálatára azon az esős, őszi napon, mert mindenki 
az esernyője alá bújva kerülgette ki a tócsákat a reggeli, latyakos 
szürkeségben. 

A munkahelyem bejáratától már csak egy háztömbnyi épület vá-
lasztott el és a tegnapi napon befejezetlenül hagyott munkámra te-
relődtek a gondolataim. Nem figyeltem a szemből érkezőket, de az 
a szájszögletben feltűnő huncut mosoly, kitűnt a sok fásult, érdek-
telen arc közül. Ránéztem és a mosolyhoz tartozó szemekből, vala-
mi lenyűgözően magabiztos tekintet nézett vissza rám, mintha ez 
a párás, nyomasztó idő sem tudná letörölni a vidámságot arról az 
arcról. Szándékosan lehajtottam a fejemet, amikor elhaladtunk egy-
más mellett, de mielőtt beléptem az irodaépületbe, visszafordultam 
és akkor az ismeretlen férfivel találkozott a tekintetünk. A boldog 
pillanat okozta érzésemet már csak az idős portás vehette észre, aki-
nek a fülkéje előtt, a köszönésről megfeledkezve haladtam el. 

A nap folyamán többször suhant át a gondolataimon annak az a 
vonzó férfias arc, amelyhez foghatót mostanában nem láttam. Sze-
rencsémre azonban a rám zúduló feladatok mennyisége nem en-
gedte sokáig szárnyalni a fantáziámat. Egész délután, szünet nélkül 
a gép fölé görnyedve dolgoztam és fel sem tűnt, hogy a megfeszült  
hátam mennyire fáj. Amikor felállva kinyújtóztam, úgy éreztem, 
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hogy a legrosszabb döntésem az lenne, ha hazamennék és soroza-
tot néznék az éjszakai órákba nyúlóan. 

Négy óra múlt pár perccel, amikor kifelé menet, a portásfülkénél 
a reggel elmaradt köszönésemet egy mosolygósan barátságos „szép 
délutánt” kívánsággal pótoltam be, amire az „önnek is ugyanúgy 
kívánom” válasz érkezett. 

A kapun kilépve a szemközti oldalon, a reggel látott szimpati-
kus arcú férfi várakozott, majd határozott léptekkel indult el felém. 
Utólag tudtam meg, hogy a portásunktól puhatolta ki, hogy mikor 
szoktam végezni a munkámmal. 

A megismerkedésünket követően, nagyon rövid időn belül egy-
más karjaiban találtuk egymást.

Boldogság a négyzeten – mondta a barátnőm, amikor rám nézett. 
Ezt tökéletesen jól látod! Igazán nagyon boldog vagyok! Álmod-

ni sem mertem, hogy olyan férfit találok, aki intelligens, vonzó, ép-
pen olyan, mint akire mindig is vágytam – válaszoltam neki fülig 
érő mosollyal.

 Úgy éreztem, hogy Lacinak én jelentem a világ közepét és ezért 
kivételesen szerencsés nő vagyok. Mindenhová elkísért és a szabad 
időnket is szinte mindig együtt töltöttük. A vásárlásainknál azért, 
hogy elnyerjem a tetszését, rendszerint az ő ízlésének megfelelő 
ruhát és cipőt választottam. Magamnak sem akartam bevallani, ez 
egy idő után kicsit zavart, de elhessegettem magamtól ezt az aggá-
lyomat. Nem voltam képes beismerni azt sem, hogy mindenben az 
ő elképzeléseihez igazodom. Igaz persze az is, hogy Laci minden 
alkalommal, meggyőzően állította nekem, hogy a legszexisebben 
a neki tetsző, kiválasztott holmi áll rajtam. Előfordult, hogy ezzel 
nem minden esetben értettem egyet, de nem érdekelt, mert boldog-
gá tett, ahogyan vágyakozva rám nézett. Rengeteg programunk kö-
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zött, színházba, kiállításokra jártunk. Mindig ketten voltunk, nem  
hiányzott senki. Felnéztem rá és ha tévedett is valamiben, soha nem 
javítottam ki. Egyetlen esetben fordult elő, amikor egy kiállításon 
a rokokó és barokk stílust összekeverte, amire én megjegyeztem, 
hogy ezt nem jól tudja. Szerettük és jól ismertük mindketten a mű-
vészeti irányzatokat, gondoltam, hogy ezt az egyszerű tévedést 
majd a stílusjegyeket megvitatva, jól kielemezzük. Meglepődtem, 
mert akkor, ahogy rám nézett, furcsa, soha nem látott ismeretlen 
villanást láttam a tekintetében. Nem védte meg az álláspontját, 
mint amire én számította, hanem válasz nélkül hagyva tovább né-
zegettük a kiállítás képeit. Nem tudtam mire vélni a történteket, de 
sokáig nem gondolkodhattam ezen, mert pár lépéssel arrébb egy 
csodálatos festményre terelődött mindkettőnk figyelme.  

Karácsonykor, a hagyományok szerint megrendezett, esti mun-
kahelyi ünnepségre egy régi, de nagyon szép, kivágott hátú, estélyi 
ruhát kotortam elő a szekrényem mélyéről. Elégedetten néztem vé-
gig magamon, mert még mindig tökéletesen állt rajtam. „A tükör 
mégiscsak az én jó barátom.”mondtam ki hangosan, mivel regge-
lente legtöbbször nem ezt szoktam gondolni, amikor belenézek. 
Boldogan forgolódtam Laci előtt, hogy lássa milyen csinos barátnő-
je van, de nem az elégedettséget véltem felfedezni a mosolytalan, 
barátságtalan arcán.

– Azonnal öltözz át! – mondta ellentmondást nem tűrő, emelt 
hangon.

– Laci! Megijesztesz!! Olyan rosszul nézek ki és lehet, hogy én 
ezt nem vettem észre?! 

– Jaj, dehogyis kedvesem!! Te gyönyörű vagy! – lágyult meg hir-
telen a hangja – Ne haragudj rám az előbbi szavaimért! Egyszerűen 
csak azt nem akarom, hogy a munkahelyeden a férfiak „úgy” néz-
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zenek rád – nyomatékosította az „úgy” szót. – Te hozzám tartozol! 
Nem szeretném, ha bárki látná a kívánatosan szép hátadat, amit ez 
a ruha egyáltalán nem takar el. Te csakis az én szerelmem vagy! – 
lépett hozzám majd szorosan magához ölelt.

Nem ragaszkodtam a ruhaválasztásomhoz, arra akartam gon-
dolni, hogy milyen nagyon szeret, gyönyörűnek lát és még hízel-
gett is a féltékenysége. 

Jól kijöttem a munkatársaimmal, akikkel évek óta együtt dol-
goztam. Az este meghitt, igazi karácsonyi hangulatban telt és én ki-
mondottan jól éreztem magamat.  Tíz óra elmúlt már, amikor érez-
tem a táskámban levő telefonom rezgését. A mosdó felé vettem az 
irányt, mert nem akartam udvariatlan lenni azzal, hogy megnézem 
milyen üzenetem érkezett. 

 „Azonnal gyere haza!” olvastam elképedve a rövid, utasító 
hangvételű mondatot. Hívtam Lacit, aki kétségbeesett hangon szólt 
a telefonba és azt mondta, hogy nagyon rosszul érzi magát, kiveri a 
víz és szorítást érez a mellkasában. Szörnyen megijedtem, de meg-
nyugtattam, hogy azonnal indulok. Nem akartam a taxira várni, 
ezért egy kollégámat kértem meg, hogy vigyen el, mert úgy sokkal 
gyorsabban haza fogok érni. 

 Laci a nyitott lakásajtóban fogadott és azt mondta, hogy elmúlt a 
rosszulléte, már csak egészen kicsit érzi gyengének magát. Hossza-
san megöleltem és az öröm, hogy nincs komolyabb baja, elmulasz-
totta a kétségbeesett aggódásomat. Az egész esténket az ő kényez-
tetésével töltöttük és a munkahelyi  ünnepségünk szóba se került.

Másnaptól minden ment a megszokott, régi kerékvágásba, majd 
egy hónappal később az én okos páromat, igazgatónak nevezték 
ki a munkahelyén. Dagadt a mellem a büszkeségtől. Sajnos ez a jó 
érzésem csak rövid ideig tartott, mert Laci határozottan jelentette 
ki, hogy a megemelt fizetése elég lesz kettőnknek, hagyjam ott a 
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munkahelyemet. Pihenjek itthon, lássam el a háztartást és készül-
jek arra, hogy gyermeket vállalhassunk. Értetlenül néztem rá és 
szóhoz sem tudtam jutni ettől a felvetésétől, de azt mondtam, hogy 
ezt azért még majd átgondolom. Olyan fenyegető, visszautasítást 
nem tűrő pillantást vetett rám, hogy jobbnak láttam, ha ott hagyom 
és kimegyek a szobából. Többször láttam már ezt a tekintetét, de 
úgy csináltam, mintha nem lenne ennek semmi jelentősége és min-
dig másra tereltem a figyelmemet, egyszerűen nem vettem róla tu-
domást. 

Aznap nem került többet szóba ez a téma, de másnap, munka 
után anyámhoz mentem, hogy megbeszéljem vele Laci elképesztő 
ötletét. Az anyám riadtan, elkerekedett nagy szemekkel hallgatott, 
majd szinte maga elé dünnyögve csak annyit mondott:

– Éreztem én ezt kislányom!
Észrevettem, hogy egy ideje már nem szívesen jött el hozzánk. 

Egyszer meg is említette, hogy van valami félelmetes nálunk a le-
vegőben. „Ja, persze!” gondoltam és azonnal a gonosz anyósviccek 
jutottak akkor az eszembe. 

Hazaérve határozottan közöltem Lacival, hogy szeretem a mun-
kámat és ne várja el tőlem, hogy azt feladjam. Számomra akkor, 
elképzelhetetlenül ijesztő reakció történt. A férfi, aki olyan sokat 
jelentett nekem, torkaszakadtából üvölteni kezdett velem.

– Te egy senki vagy azzal a kevés fizetéseddel!!! Nélkülem egy 
rongyot sem tudnál megvenni, sőt egyedül képtelen lennél még 
magadat is ellátni!! – dőltek belőle a sértő, maró hatású szavak. –  
Egy közönséges kurva vagy – ordította –, akit a karácsonyi buliból 
is a szeretője hozott haza, mialatt én majdnem meghaltam! 

Néztem rá és egy szót sem tudtam szólni a rám zúdított, kriti-
kátlan szavaihoz. Hátrébb léptem tőle, amitől még jobban felher-
gelte magát.         
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– Nem is válaszolsz?! Azért mert igazam van, ugye?! –  hozzám 
lépve üvöltötte bele ezt az arcomba, majd egy váratlanul érkező, 
hatalmas pofonnal fejezte be a szidalmazását. Az erőteljes ütéstől 
hátratántorodtam és felfogni is képtelen voltam a történteket. Is-
meretlen félelem lett úrrá rajtam és akkor ott, azokban a percekben, 
számomra kinyílt a pokol kapuja. Éreztem és tudtam, hogy ezt az 
ajtót, ha átlépem, nagyon nehéz lesz a visszaút. Egy pillantás alatt 
minden megváltozott és megértettem, tisztán láttam azt, amit addig 
mindig, minden alkalommal félresöpörtem a gondolataimból. 

Egy ideje megváltoztam és észre sem vettem azokat a furcsa je-
leket, amelyek polip módjára tekeredtek a torkomra és egyre erő-
sebben szorítottak. Bátorságot és erőt kellett gyűjtenem! Mi történt 
azóta velem?! 

Két éve még a társaság középpontja voltam, válogattam, magas 
mércét állítva azoknak, akik udvarolni próbáltak nekem. Anyám 
mindig azt kérdezte „áruld már el lányom, van egyáltalán olyan 
férfi, aki megfelel neked?” Rendszerint jött a megszokott válaszom. 
„Igen, legyen okos, vonzó és csak én legyek számára a fontos.” 

Ma már pontosan tudom, hogy önző álláspont volt ez a részem-
ről, mert miért lennék csak én a fontos? Annyi minden más fontos 
dolog van ebben a nyavalyás világban!

Egy hónap telt el azóta. Megütött az a férfi, akiről azt hittem, 
hogy én vagyok számára az igazi nagy szerelem.  Utána, azon az 
estén elrohantam az anyámhoz és úgy zokogtam a vállán, mint 
egy kisgyerek. Ő csak simogatott, ölelt és hagyta hadd folyjanak a 
könnyeim. Másnap egy orvosi látlelettel és bőrönddel a kezemben 
tettem feljelentést a rendőrségen, mert telefonon keresztül életve-
szélyesen megfenyegetett, hogy ennek nincs itt még vége. A történ-
tek után ezt én akkor már el is hittem neki. Anyámnál nem marad-
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hattam, mert az ő nyugalmát óvni szeretném az én tévedésemtől.  
Sikerült egy nőknek fenntartott védett házba költöznöm, ahol talán 
megtalálom a régi, elvesztett énemet, aki újra vidáman és optimis-
tán néz majd előre és újra képes lesz hinni. Bízom abban, hogy az 
idő mindent elsimít és hinni akarom, hogy az életem megy majd 
tovább. Szabó Magda sorait ismételgetem nap, mint nap „Hinni 
szeretném, hogy van miben hinnem.”
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Tápi Júlia
Harc a félelemmel
Annyira nagyon,
Rossz ember nem vagyok…
Hisz’ élvezem, ha az ég ragyog,
Hogy tündökölnek a csillagok.
Ha zöld mezőn lusta bárány heverész,
Avar alatt kismacska egerész.

Te is látod?
Bár a hajnal kósza-álmos,
Gyászrovatába a feketéből
Facsar keserű lilát fényből,
Majd oly bordót, mint az vér,
Aztán színes cseppekre oszlatja szét.

Más és más a perc és a szív, míg
Az égbolton dobban ezeregy szín,
Jégpáncél alatt egy gondolat fogan:
Lehetek jobb, mint tegnap?
Vergődik, fárad és elpihen.
Feladni készül s igen.

Jobban tenné, de nemhiába volt!
Láttam ahogy hang és fény egymásba karol, 
Születést örömöt és kezdetet,
Nyújtottam segítségül kezemet,
S rebegtem áldást eleget,
S emeltem dicséretre kezemet,
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Hogy tudjam mi ma is homályos,
A jövő, ami még egészen opálos,
Mert az én nyelvemet senki sem érti…
Amikor majd fáj, jobb lesz nem félni!
De amit tettem ha nem is papíron,
Szívemben mindig ott lesz, egy lenyomaton,

Hogy ha kell felszabadítson,
Vagy akár a mélybe taszítson.
S ha a zenekar már régen felállt,
Hogy eljátssza életem magnum opusát,
Hiába is úszik vakító fényárban a talán,
Mindent áthat a szerető, békés szívdobogás!
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Vaszkó Ágnes
Ecsetvonások
Izzadok, miután leszállok a vonatról. Nem a nyári meleg miatt, 
ami az én fehér bőrömet különös kegyetlenséggel perzseli, hanem 
a tőlem alig egy ujjnyi távolságra haladó emberektől gyöngyözik 
a homlokom. Már megint kevesebb vagont küldtek erre az útra, 
nem sok hely maradt, végig kellett állnom az egész utat a folyosón 
a többséggel, akik egymással beszélgetve, viccelődve próbálták el-
ütni az időt. Én csak az egyre szaporább légzésemre tudtam irányí-
tani a figyelmemet, minden mást kizártam.

A barátnőm ott vár a vasútállomás bejáratánál a falnak dőlve; 
amikor meglát, nyomban mosoly ül ki az arcára. Zavartan én is el-
mosolyodom, de úgy érzem, hogy nekem erre nincs időm, mivel 
a folyton folyvást siető emberek magukkal sodornak engem és a 
mosolyomat is. Ez a vasútállomás sosem némul el, ezért is utálom 
annyira. Minden percben vonatok érkeznek és mennek, az ember-
tömegek pedig ott állnak egymás nyakába lihegve a hatalmas mo-
nitorral szemben, amin a menetrend van. Még szerencse, hogy csak 
félévente egyszer járok erre.

Amikor felszállunk a tömött buszra, hogy menjünk még jó né-
hány megállót, a barátnőm folyamatosan csivitel mellettem, be-
számol élete minden részletéről, én pedig bólogatva hallgatom 
őt – azonban gondolatban teljesen más helyen járok. Már megint 
állnom kell, másik oldalamon ráadásul egy anyuka kiabál a visí-
tozó gyermekével, aki folyamatosan nekem ütközik hiszti közben. 
Igyekszem kizárni az emberek jelenlétét és csak a barátnőm szava-
ira összpontosítani, de egész egyszerűen nem megy.

– Jól vagy? – kap a kezemhez. Észre sem veszem, hogy addigra 
már becsuktam a szemem és összeszorítottam a fogaimat. Érinté-
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sére az összes izmom elernyed és őszintén tudok bólintani, hogy 
„jobban, sokkal jobban”. Amikor leszállunk a helyi járatról, szem-
betaláljuk magunkat azzal a galériával, amiben a kedvenc művé-
szem kiállításának megnyitóját nézzük meg. Adri jó barátnőm, tud-
ja, mennyit jelent nekem ez az egész, hiszen már semmi más nem 
maradt a számomra, mint a gyönyörködés. Gyönyörködni mind-
abban, amit más alkot; gyönyörködni mindabban, ami sosem lehet 
egészen az enyém. Akárcsak az emberek közelsége.

Természetesen hatalmas sor áll, Adrival a tűző napra szorulunk. 
Ő folyamatosan panaszkodik a melegre, én pedig moccanni sem 
tudok, amikor a sor szép lassan megindul. Megint a barátnőm ránt 
maga után, hogy ugyan ne ténferegjek már a napon. Ekkor viszont 
egy pillanatra elvesztem az egyensúlyomat, így nekiesek az előt-
tem álló szőke hajú nőnek. Kérdőn hátrafordul, én pedig teljesen 
leblokkolok, amikor a tekintetével végigmér. Mintha apró lyukakat 
égetne a testemen, mintha belém látna és látná mindazt a pokoli 
kínt, ami nap mint nap lejátszódik bennem. Nem is veszteget több 
időt rám, visszafordul. Én azonban képtelen vagyok Adri mellé lép-
ni, így hát maradok a napon, és a szőke hajú nő cipőjének sarkát 
bámulom, hogy felmérjem, mekkora helyet kell hagynom kettőnk 
között. Lehetőleg jó nagyot.

Adri viszont nem tágít, továbbra is engem méreget, a nevemet 
mondja, meg azt, hogy álljak mellé, el fogok ájulni, ha továbbra is 
a napon állok. Az agyamhoz eljut a mondandója, a testem azonban 
nem mozdul, mintha nem lenne kapcsolat közöttük. A karom re-
meg, a gyomrom hullámzik, a szemembe pedig könnyek szöknek. 
Hiába kapkodok levegő után, nem önti el a testemet az a nyugalom, 
ami a buszon, amikor Adri megragadta a karomat. Ez a nyugalom 
emberi érintéstől többé nem jön elő. Haza kell mennem. Most!

Ezt az üzenetet már a testem is megértette, szinte azonnal hátat 
fordítottam a galériának és vele együtt a sornak. Nem gondolkod-
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tam tovább, csak az járt a fejemben, hogy el innen! Egyelőre nem 
tudtam, hogyan jussak haza a nélkül, hogy emberekkel kellene 
kapcsolatot létesítenem. Nem akarom többé látni azt a tekintetet. 
Ez a szőke hajú nő is pontosan úgy nézett rám, mint anno tizenkét 
évvel ezelőtt mindenki a szülővárosomban. Azóta is úgy néznek, 
azóta is olyan hangsúllyal szólnak hozzám. Akárki akármit mond-
hat, ők nem tudják, hogy bennem mi játszódik le! Nem tudják azt, 
amit én tudok!

Mindig is a táncművészet szerelmese voltam, érzékem is volt 
hozzá, így hát semmi kétség nem volt a jövőmet illetően. A szüle-
im rendes emberek, támogattak a művészi pályában, éppen ezért 
olyan iskolákba jártam, ahol a tánc volt az első. A város, ahol szü-
lettem, nem tartozott a nagyvárosok közé, ritkaságszámba ment, ha 
valaki ki tudott kerülni onnan. E miatt én helyi különlegességnek 
számítottam, aki megy, világot lát és közben nagyot alkot. Az em-
berek kedveltek engem, kedvelték a családomat, ha találkoztunk 
az utcán, akkor mindig érdeklődtek felőlem és a karrierem felől. 
Jártam az országot, jártam a világot, különböző díjakat zsebeltem 
be, tudtam, hogy megtaláltam azt, amit kerestem. A sikeres élet kü-
szöbén álltam – aztán egyszer csak véget ért ez az álom.

Tizenkét évvel ezelőtt súlyos autóbalesetet szenvedtem, aminek 
következtében a bal lábam szilánkosra tört. Bár orvosi csodaszám-
ba megy, hogy helyre tudták hozni, hiszen lényegében semmi visz-
szamaradottság nincs, ugyanúgy járok-kelek, mint eddig. Viszont 
a tánctól, mint sporttól, mint az életem értelmétől eltiltottak. Egy 
darabig harcban álltam az orvosi utasításokkal, nem akartam tu-
domást venni róluk, azonban minél jobban próbálkoztam, annál 
kínkeservesebbé vált az egész. A mozgásom rég nem volt ugyan-
olyan, a korábban elsajátított mozdulatsorokat több hónapos gya-
korlás után sem voltam képes megfelelően bemutatni. Gyakrabban 
csetlettem-botlottam, az ismerőseim, barátaim arcán pedig csak a 
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sajnálatot láttam – illetve a csalódottságot, hogy lám, itt egy újabb 
kudarca ennek a városnak.

Természetesen a józan eszem tisztában volt vele, hogy senki-
ben sincs ilyen jellegű gondolat, azonban a szívemben tátongó ha-
talmas űr, amit a tánc hiánya okozott, azt mondatta velem, hogy 
innentől kezdve nem érek semmit. Sem az én szememben, sem 
máséban. A tömeget sosem szerettem igazán, de megbirkóztam 
vele, hiszen, ha színpadra kellett állnom, akkor nem jött fel velem 
semmi más, csak a tánc. Viszont a baleset után már semmi sem 
maradt, ami elterelhette volna a gondolataimat. A barátaim lemor-
zsolódtak, mivel nem sokat mozdultam ki otthonról. Ha tehettem, 
a szobámban ücsörögtem egész nap és a gondolataimat hallgat-
tam, amelyek mindig ugyanazt szajkózták: az életed itt véget ért. 
Én pedig így éltem az életem egészen addig, amíg azt a kis öröm-
forrást meg nem leltem négy évvel ezelőtt. Akkor szerettem bele 
Lajos festményeibe, akinek a kiállítására csak véletlenül tévedtem 
be. A színek, a formák, a tájak mind-mind új világokat nyitottak 
meg előttem és önmagamat leltem meg bennük. Azt az elveszett 
énemet, ami a tánccal együtt halt el. Ekkor döntöttem el, hogy 
akárhányszor lesz lehetőségem az életben, ott leszek Lajos kiállí-
tásain. Ilyenkor végre kibontakozhattam annak a sötétségnek az 
öleléséből, ami belülről emésztett fel. Végre volt egy hely, sőt, több 
hely, amelyeknek segítségével elbújhattam a világ elől. Azonban 
semmi sem tart örökké.

Adri miközben utánam siet, kiabál. Valójában értetlenül áll a 
dolgok előtt, az előtt, hogy kihagyom Lajos kiállításának megnyitó-
ját. Az egyetlen menedékhelyemet is el kell hagynom az emberek 
miatt, én ezt így élem meg belül. Olyan az egész, mintha egy hábo-
rúban megtalálnák az ellenséges katonák a rejtekhelyemet, amíg 
távol vagyok, és elfoglalnák azt. A kezem még mindig remeg, a 
mozgásom koordinálatlan, a barátnőm egyre közeledő lépteit hal-
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lom a hátam mögül. Ekkor hirtelen megtorpanok, ő pedig óvatosan 
a vállamra helyezi a kezét. Szavak nélkül is megért, de aztán hirte-
len megtöri a beállt csendet.

– Most nem mehetsz el! Pont most nem, amikor azért vagy itt, 
hogy megmutasd Lajosnak az alkotásaidat!

Nem akarom meghallani, amit mond, ennek ellenére a tekin-
tetem a kezében szorongatott mappámra szegeződik. Még az állo-
máson adtam oda neki, bár nem mondtam el, mi van benne. Hirte-
len mozdulattal kikapom a kezéből és visszaindulok a galéria felé. 
Nem állok be a sorba, hanem határozott léptekkel elmegyek mel-
lette, az emberek csak néznek rám, de nem szólnak semmit sem. 
Tulajdonképpen nyert ügyem van a bejutást illetően. Ám a neheze 
csak ezután jön.

Régóta tisztában vagyok azzal, hogyan néz ki Lajos, hiszen 
minden megnyitóján ott voltam. Nem is kell sokáig keresgélnem 
a tekintetemmel, azonnal kiszúrom az elegáns ruházatban ácsor-
gó férfit a terem közepén, ahogyan beszélget valakivel. Az előbbi 
határozottságom szerteszáll, helyét átveszi a félelem, ezért inkább 
gyorsan a hozzám legközelebb eső kép felé nézek, hogy még vélet-
lenül se találkozzak engem vizslató szempárokkal.

Majdhogynem azzal egy időben kezdtem el festeni, mint La-
jos kiállításaira járni. Kezdetben elegendő volt a festményekben 
való gyönyörködés, azonban a szívemben felhalmozott megany-
nyi elnyomott érzelem ennyitől még nem távozott. Hirtelen fel-
indulásból vettem egy ecsetet és hozzá néhány festéket, aztán a 
színekre bíztam magam. Jó pár hónapnak kellett eltelnie ahhoz, 
hogy rájöjjek arra, hogy sem a sötétkék, sem a szürke, sem pedig 
a fekete nem fog élettel telivé varázsolni. Újabb hónapnak kellett 
eltelnie, hogy végre új színeket is vegyek, amelyek vidámabbak. 
Egy idő után azon kaptam magam, hogy mind a színek, mind 
pedig a szívem összhangba kerültek. Már nem csak és kizárólag 
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Lajos alkotásai tudták megdobogtatni a szívemet, hanem a saját 
műveim is. Bár nem vászonra festettem, de ez cseppet sem zavart 
a tevékenységben.

Amikor elkezdtem festeni, elkezdtem megnyugodni, elkezdtem 
ugyanazt érezni, mint amit a színpadon való táncoláskor. De ez 
csak egy terápia, nem is értem, miből gondoltam, hogy majd oda-
állok a kedvenc festőművészem elé a kis mappámmal és egyesével 
mutogatom neki az alkotásaimat, miközben mindegyiknek meg-
magyarázom a jelentését. A könnyek némán utat törtek maguknak 
az arcomon, amíg lement a megnyitó. Szerencsére Adri nem talál 
meg a hatalmas tömegben, aminek a legszélén állok az cipőm he-
gyét bámulva.

Épp mennék ki, amikor valaki megböki a vállam. Egy pillanatra 
elhiszem, hogy Ő az, de amikor megpillantom Adri fürkésző tekin-
tetét, akkor sem görbül le a mosolyom.

– Nem beszéltél vele, mi? – Kikapja a kezemből a mappát, majd 
kinyitja a terem közepén. Az embertömeg már rég feloszlott, csak 
Lajos beszélget egy-két alakkal a fal mellett.

– Nem – rázom meg a fejem. – de ez egyáltalán nem baj. Ez az 
egész nem erről szól.

– Kár. Azért megpróbálhattad volna. Mondjuk ezt a képet kellett 
volna az orra alá dugnod – húz ki a mappából egy lapot. A lap tele 
van színes emberalakokkal, akik a sötétségbe varázsolnak fényt 
mozdulataikkal –, ez a kedvencem.

– Nekem is – mondom, miközben oldalra pillantok. Ekkor egy 
pár másodpercre találkozik a tekintetem Lajoséval. Furcsamód me-
legség önt el a szokásos pánik helyett. Nem kell neki megmutatnom 
a mappám tartalmát, hiszen most is látja.
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Dobsa Dorina
Ha nem tudsz egy jó szót szólni
Már megint rengeteg volt a házi feladat. Alig ötpercnyire laktunk 
a gimnáziumtól, csak arra volt időm a hazaút alatt, hogy átgon-
doljam, mi után mit fogok megtanulni és melyik tantárgyra meny-
nyi időt kell szánnom, hogy mindennel készen legyek másnapra 
és még jusson időm kutyát sétáltatni is. Lehajtott fejjel siettem el 
a középiskolámmal szemben lévő szakközép mellett, rettegtem a 
sétálóutcára cigizni kiszökő srácoktól. Nem szóltak be sohasem, de 
jobbnak láttam szaporábbra venni a lépteimet, amikor bekanya-
rodok azon a sarkon. Természetesen ez alkalommal is ott voltak, 
hangosan röhögtek valamin, megcsapott az olcsó, büdös cigaret-
ták szaga, amikor elsurrantam előttük. Két perccel később már a 
lépcsőházunkban sétáltam felfelé. Tudtam, hogy anya főzött vala-
mit, de már a gondolatra is görcsbe rándult a gyomrom, hogy alig 
negyed órám lesz megenni az ebédet és szusszanni egyet, utána 
kezdhetem – vagyis folytathatom – a tanulást. Igazam lett, amikor 
beléptem az ajtón, terített asztal várt és gőzölgő borsóleves. A hú-
gom már otthon volt, a cicánkkal játszott.

– Ó, megjöttél? – kérdezte anya. – Üljetek le, kész az ebéd!
Szedtem pár kanálnyi levest, gyorsan megettem. Már a 

másodikért nyúltam, amikor anya is leült hozzánk.
– Mi volt ma a suliban? – kérdezte.
– A hülye Tamássy megint leszidott – szólalt meg a testvérem 

dühösen. – Utál engem az a nő.
– Mi volt a baj? – faggatta anya.
– Az, hogy olvastam – vonta meg a vállát. – A többiek a telefonjukat 

nyomkodják egész órán, az nem baj – fortyogott tovább –, de az, hogy 
én mertem nem a tankönyvet nézni, igen.
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– Ne foglalkozz vele – mosolygott anya. – Na, és veled mi volt, Dius?
Majdnem megakadt a falat a torkomon, nem bírtam többet enni 

a makaróniból.
– Semmi – mondtam.
– Ühüm – dünnyögte anya. – Kaptál jegyet?
– Két ötöst németből meg egyet töriből – feleltem halkan. 
– Ügyes vagy – dicsért meg színtelen hangon. – Nem eszel töb-

bet? – vizslatott.
Megráztam a fejem.
– Nem. Köszönöm. Tanulnom kell – mondtam.
– De hát már csütörtök van, pihenj kicsit! – nógatott. 
– Tanulnom kell – ismételtem és bementem a szobámba.
Hallottam, ahogy mögöttem suttogni kezdenek, de nem foglal-

koztam vele. Percre pontosan beosztottam magamban, hogy mit 
kell csinálnom, nem hagyhattam, hogy beleszóljon bárki is. Német 
írásbeli tizenkilenc perc, ha ügyes vagyok, elég lesz tizenhat is. 
Angol írásbeli nyolc perc. Matek egyenletek tizennyolc. Nyelvtan 
mondatelemzés kilenc perc. Utána szóbeli. Német harminc perc, 
történelem tizenkettő, angol hat-nyolc és ha ügyes vagyok, jut még 
idő a kémialeckére hétfőre és a fizikára keddre. Akkor hétvégén 
csak németet meg angolt kell majd tanulnom. Menetrendszerint 
haladtam, csak egyszer egy perce álltam meg, amikor kimentem 
pisilni. Tizenhat óra húszra készen voltam mindennel. 

– Megyek Mollyval sétálni – öltöztem fel. Odakint már sötét volt. 
Gyűlöltem a novembert.

– Rendben – bólintott anya. – Később megyünk mi is, várj meg 
minket.

Bólintottam. Tíz perc alatt átbicikliztem a nagyszüleimhez. 
Molly sikongatva üdvözölt, farkcsóválva ugrált körbe.

– Nagyon várt már téged – mondta a papám, amikor rácsatoltam 
Mollyra a pórázt.
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– Aham – feleltem alig hallhatóan.
Kiléptünk a sötét, hideg utcára. Tipikus késő ősz volt, mindent 

belengett a mindenféle szemét tüzelők füstje és lassan leszálló 
köd szaga. Molly vidáman sétált mellettem. Ő tartott életben. Nem 
bírtam volna ki, ha valaki másnak kell gondoskodnia róla. Ő az 
enyém. Vigyáznom kell rá. Több mint egy órán keresztül jártuk a 
várost. Mikor visszaértünk, Molly fáradt és boldog volt, én pedig 
ideges és kimerült. Nem miatta. Miattuk. Tudtam, hogy mi vár rám 
megint. Menekülni akartam, de nem tudtam, hová.

– Dius, kérsz enni? Van rántott hús meg tegnapról maradt egy 
kis palacsinta – fogadott mamám.

– Nem kérek, ettem otthon – feleltem, mialatt Mollyt simogattam.
– És üdítőt? Vagy tudod, mit? Főzök neked teát! – javasolta.
– Nem kérek – mondtam.
– Biztos? Van még rakott krumpli is – csillant fel a szeme.
– Nem kell! – csattantam fel és bevágtattam az egyik szobába.
Molly azonnal jött utánam. Könnyezni kezdtem. Miért nem 

hagynak békén? Szétrobban a fejem a sok tananyagtól és nem, nem, 
nem hagynak csendet egy pillanatra sem. Magamhoz öleltem Moly-
ly barna, busa fejét. Olyan jó illata volt. 

– Mindig ezt csinálja – hallottam kintről nagyapám hangját. – 
Duzzog és kiabál és hisztizik. És nem hajlandó enni. Hát hogy néz 
már ki? Mint egy csontváz!

Tovább folytak a könnyeim. Tudtam én is. Csúnya vagyok. Ha-
szontalan. Nem akarok még dagadt is lenni. Soha senkinek nem fo-
gok kelleni még így sem, miért rontsam az esélyeimet? El akartam 
bújni a szoba egyik sötét sarkába, de hiába. Nagyapám jött utánam 
és csak beszélt, beszélt, beszélt megállás nélkül.

– Dius megérkezik és kezdődik a hiszti. Csinálja a drámát a kis-
asszony, mert azt szereti, ugye?

– Hagyjatok már! – kiabáltam és kirohantam az udvarra.
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Közben megérkezett a húgom és anya. Hallgattam a benti vidám 
beszélgetést. Hogy Dorka milyen aranyos, mert hozott Mollynak 
egy játékot. És hogy mennyire csinos, nézzétek csak meg, milyen 
szépen van felöltözve. Végignéztem magamon. Lötyögött rajtam a 
fekete nadrág és a fekete póló. Folytatódott a csevegés, hogy Dorka 
milyen vicces. Nevetgéltek valamin. Kihallottam a saját nevemet is.

– Majd kiduzzogja magát – legyintett anya.
Folytak a könnyeim. Gyűlöltem mindent. Kivéve Mollyt, aki kint 

fagyoskodott velem a kopár udvaron. Hiszen annyit tanulok. Miért 
nem szeretnek? Miért bántanak? Miért nem értenek semmit?

– Dius, megyünk! – kiáltott felém anya bő egy óra múlva.
Szó nélkül bicikliztünk haza. Otthon bevágtam magam mögött 

a szobám ajtaját, mire anya tajtékozva utánam rohant.
– Mit művelsz?! Miért kell mindig ez a műsor? Ki hülyített meg 

ennyire? Miért nem eszel? Mi bajod van? – üvöltözött.
Úgy zokogtam, hogy alig bírtam megszólalni.
– Hagyjál békén! 
Este nem ettem semmit. Korgott a gyomrom, amikor lefeküd-

tem aludni, de nem érdekelt. Semmi sem érdekelt. Másnap tudtam, 
hogy felelni fogunk németből. Mielőtt elaludtam, még elmondtam 
magamban a leckét. Németül álmodtam.

Reggel anya már nem volt otthon, korán dolgozni ment. Dorká-
val alig beszéltünk pár mondatot.

– Papa azt mondja, biztos egy fiú miatt vagy ilyen – kezdte.
Fájni kezdett a mellkasom. Fiú. Persze. Milyen fiú? Milyen fiú 

nézne rám valaha úgy? Milyen fiú lenne az, akivel mernék beszél-
getni? Milyen fiú lenne az, aki valaha is megértene? Milyen fiú len-
ne az, akire mosolyogni tudnék? Tudok én még mosolyogni?

– Leszarom, mit mond – válaszoltam dühösen. 
Hamar beértünk az iskolába, németóra előtt még gyorsan átol-

vastam a leckét. Jól feleltem, ötöst kaptam. A tanárnőtől még egy 
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elismerő pillantást sem kaptam. Megszokta. Pedig én voltam a leg-
jobb tanuló a csoportban, a többiek mindent rólam másoltak. Nem 
számít. A legjobb akartam lenni. Legalább itt. Az utolsó óra előtti 
szünetben láttam egy fiút, de átnézett rajtam, ahogy mindenki. A 
többiek arról csacsogtak, hogy milyen buliba mennek szombaton. 
Meg hogy mit néznek meg a moziban. Bennem csak az pörgött, 
hogyha ma délután két óra alatt megcsinálom az összes írásbeli 
házi feladatot, nem marad vészesen sok szóbelim a hétvégén.

Otthon melegített ebéd és tanulás volt a program. Dorka tévé-
zett. Ő sosem tanult péntek délután.

Anya hat óra után ért haza. Nem mentem elé köszönni, hallgat-
tam, ahogy Dorkával beszélgetnek. Már azzal sem törődtek, hogy 
figyelek-e vagy sem. Láthatatlannak éreztem magam. Sehová sem 
tartoztam.

– Evett? 
– Kicsit.
– Nem tudom, mit csináljak vele.
– Semmit. Majd lenyugszik.
– Már több mint egy éve tart ez. Lassan elfogy. És nem beszél. 

Semmit nem mond el.
– Mert nincs mit.
– Dehogynincs! Csak képtelen megnyílni.
– Lazábbnak kéne lennie.
– Ez az. De nem tud. Csak magol folyton. Mit csináljak vele?
– Semmit.
Zsákutca. Ugyanaz, amit én is éreztem. Olvastam a Jane Eyre-t 

és azon töprengtem, hogy nekem lesz-e valaha egy Rochesterem. A 
gondolatra elkezdtek folyni a könnyeim. Sem anya, sem Dorka nem 
szólt hozzám aznap. A cicánk, Rió egy idő után az ölembe kuporo-
dott. Nem zavarta, hogy tartom a könyvet, sem az, hogy eláztatom 
a bundáját, hálásan dorombolt.  
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Másnap reggel korán ébredtem, és amíg Dorka fel nem kelt, to-
vább olvastam Jane-ről. Később magoltam és felkészültem hétfőre. 
Szombat délelőtt mindent megcsináltam, így a szombat délutánom 
és a vasárnapom volt a heti pihenő. Elképzelni sem tudtam, hogy 
az osztálytársaim vajon mit csinálnak ilyenkor, de az biztos, hogy 
nem azt, mint én.

Vajon tényleg buliztak? Vagy elmentek moziba, ahogy tervez-
ték? Vagy a fiúval voltak? Hülyeség ezen agyalni. Tanulnom kell, 
csak ez számít. Semmi más nem számít, csak az, hogy okos legyek, 
egyetemre menjek és szabaduljak innen.

Vasárnap a nagyszüleimhez mentünk ebédre. Ilyenkor az egész 
család összegyűlt. Mindenki egy nagy asztalnál, de már hónapok 
óta csak azt lesték, hogy én miből mennyit szedek. Tudtam, hogy 
most is ez lesz.

Amint megettem a pontosan kiszámított adagot, felpattantam az 
asztaltól és bementem a legkisebb szobába. Nem voltam kíváncsi rá-
juk. Nem érdekelte őket semmi. Hogy mit érzek. Hogy mi fáj. Nem 
illettem közéjük és ezt, ahogy nőttem, egyre inkább érzékeltették. 
Csak lennék már idősebb! Csak mehetnék el innen! Csak megkér-
dezné valaki, hogy vagyok! Csak lenne egy ember, aki meglátna 
engem! Miért nem látják, hogy mennyire félek? Hogy mennyire 
egyedül vagyok? Miért nem hallja meg senki, amit nem mondok ki?

Megint sírtam. Nem értettem, honnan vannak még könnyeim. 
A gyomrom megkordult. Éhes voltam még. De nem hagytam, hogy 
irányítson. Én irányítok.

– El kellene vinni pszichológushoz.
– Szerintem is.
Kirohantam.
– Nem vagyok őrült! Nem vagyok hülye! Nem kell orvos! Miért 

kell folyton rólam dumálni?!
– Szerinted ez normális viselkedés? Teljesen meg vagy zavarodva! 
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Nem lehet már megmaradni tőled! Mit hőbörögsz megint?! – kiáltott 
rám a nagyapám.

Körbenéztem, de csak rosszalló, szánakozó pillantásokat láttam. 
Ez nem lehet az én családom. Egy család nem ilyen. A család szeret. 
Ők nem szeretnek. 

Elindultam Mollyval sétálni. Felmondtam neki az angol leckét. 
Türelmesen végighallgatta. 

– Egyedül vagyok – suttogtam. 
Mialatt sétáltunk a folyóparton, elképzeltem egy fiút. Nem sok-

kal magasabb nálam, de azért mégis az. Sötét a haja és különleges 
színű szeme van. Szépen mosolyog, barátságosan és kedvesen. Nem 
kiabál. Nem bánt. Óvatos és gyengéd. És puha a keze. Meghallgat. 
Figyel rám. Vannak barátai, akikkel mindenfelé elmegyünk majd 
és engem is szeretni fognak. Ahogy ő. Szeretni fogom. Nagyon. És 
tudom, hogy a fiú meg fog látni. Úgy, ahogyan ők sohasem. Meg 
fogja kérdezni, hogy vagyok. És neki elmondhatom a gondolata-
imat. A csúnyákat és sötéteket is, mert nem fog megijedni tőlük. 
Meg fogja érteni. És segíteni fog.

Megálltunk a parkhoz vezető fahíd előtt, leguggoltam Mollyhoz 
és átöleltem.

– És persze imádni fogja az állatokat – susogtam a fülébe.
A mellkasomban kellemes melegséget éreztem, ahogy a fiúra 

gondoltam. Tudtam, hogy megéri rá várni, bármikor is jön el. Talán 
az egyetemen. Addig meg tanulni fogok.
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Tápi Júlia
Emlék
Egy fél kávé.
A bögrét mostohaanyádtól kaptam.
Festettszőke hajszálak szerteszét,
Mindenhol ott vannak.

Szőnyegben, parkettán,
A könyvek lapjain, az ételben!
Az összes ruhán,
Festett képekben.

Néhanap megcsaphat…
Becsaphat a könnyed
Almás parfüm illata.
Várod, hogy megtörjem a csöndet.

Mikor elmentem, utánam
Csak ennyi maradt:
A nyitva hagyott dráma
És szívemből egy darab…
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Haupt-Kutas Mónika
Tükör

– Hogy tehetted ezt velem?! – sziszegi összeszorított fogakkal, in-
dulattól remegő testtel. Ujjai kifehéredve markolják a mosdókagyló 
peremét, szertefoszlott álmok után kapnának, ám azok lassan, de 
biztosan elillanó füst módjára válnak semmivé a levegőben. A te-
hetetlen düh váltakozik benne a toporzékoló kétségbeeséssel. Nem 
érti. Egyszerűen fel nem foghatja, miért. Miért döntött így? Annyi 
év gyakorlás és olyan szép elképzelések után…

Indulattól zihálva toppant egyet, ökölbe szorított kezével ráüt a 
mosdó sima fényű peremére. – Miért vagy ilyen átkozottul öntörvé-
nyű és akaratos? A fenébe is! Buta kölyke!

A szavak a semmibe vesznek. Akinek címezte volna őket, tíz per-
ce viharzott ki a házból csattogva-pattogva, kétségbeesetten dühös 
érvelését megunva. Ez a mai volt az egyik legkeményebb vitájuk. 
Felsóhajt. Nem. Még sosem beszéltek egymással ilyen feszült hang-
nemben. A gyerek tizennégy éves. Kamaszodik. De tényleg csak er-
ről van szó? Lázadás, saját akaratának robbanékony kitörni vágyása? 
Ma valami olyat látott a szemében, amit azelőtt nem. Közönyt, fel-
adást, kiábrándultságot, amikor halkan értésére adta, hogy nem foly-
tatja tovább az órákat. Aztán valami új tűz, elszántság, vágy pislákol 
fel fiatal tekintetében, amikor a kétes hírű barátaiból álló rockbandá-
ról kezdett beszélni, meg az régiség boltban látott használt gitárról. 
A végén pedig anyja eleinte döbbent, majd mérges és értetlenkedő, 
sőt rosszalló pillantását látva emelt hangon csatáztak egymással, s 
amikor meddő vitájuk köves talajra hullott visszhangja elhalt, nem 
maradt más, csak a gyűlölet. Igen, gyűlöletet látott a saját gyermeke 
szemében. Hogy lehet ez? Hogy jutottak idáig? Az elején még sem-
mi baj nem volt. A gyerek érdeklődést mutatott a két utcasaroknyira 
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lévő zeneiskola hatalmas, fényes, feketén és méltóságteljesen álldo-
gáló, karcsú lábú zongorája iránt. Még arra is emlékezett, hogyan ült 
le mellé az akkor hatodik évét alig betöltött kisfia. 

Átlagos kedd délután volt, amikorra megbeszélték a találkozót 
a tanár úrral. Minden a szokásos volt, ahogy elindultak. Közöm-
bös, dolguk után siető emberek rótták az utcákat, autók suhantak 
a főúton, még a levegő is egykedvű, tejfehér párában állt. Ő mégis 
másnak látta azt a délutánt. Alig vett tudomást a körülötte zajló 
életről, nem észlelte még az arcára hulló, ritkásan szemerkélő esőt 
sem. Egyetlen gondolat zakatolt a fejében: Mit fog vajon szólni a 
kicsi? Hogy reagál majd, ha meglátja a gyönyörű hangszeróriást? 
Kedvet kap majd ehhez az új barátsághoz? Aztán beléptek a terem-
be, és ő visszafojtott lélegzettel várta, nézte, sőt leste fia következő 
mozdulatát.

Az emlék hatására most megroggyan a térde, a kád szélére 
ereszkedik, kezei ölébe hullanak, háta kissé meggörnyed, tekintete 
a múlt foszlányaiban keres kapaszkodót.

– Érdeklődőnek tűnik. – szólal meg egy hang az elméjében évek 
messzeségéből, s mégis úgy tűnik neki, mintha ott lenne újra, ab-
ban a beszélgetésben a tanár úrral. Tulajdonképpen semmit sem 
fogott akkor fel belőle, csak a fiát nézte, aki gyermeki sután lépke-
dett oda a hatalmas zongorához, körbejárta, aztán megállt a feke-
te-fehér, faillatot árasztó billentyűk előtt. Először csak megbámulta 
a cirkalmas feliratokat, a nagy, fekete ákombákomokkal telerajzolt 
kottafüzetet, amely egyáltalán nem hasonlított az Ábécés könyv 
egyszerűnek tűnő betűire. Aztán lenyomott egy billentyűt. A moz-
dulat magas, vékony, játékos hangot pendített a levegőbe. A kisfiú 
elmosolyodott, majd anyjára nézett. Az asszony visszamosolygott 
rá. A tanár úr odament a zongorához, melléhúzott egy másik szé-
ket, leültette a kisfiút is, és arra ösztönözte, hogy lassan, finoman 
újabb és újabb hangokat csaljon elő a nagy hangszer húrjai közül.  
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Az asszonyon az izgalom és a boldogság édes elegye hullám-
zott végig. Csendesen kiment a teremből, de fülében még egy hét 
múltán is ott csengett az első kósza hangocskák eleinte tétova, majd 
egymással kergetőző játéka. Az időnként szomorú, máskor meg 
oly vidám dallamok varázslatos világba repítették, képzelete kon-
certtermek tisztán visszhangzó, teltházas, virágcsokros tapsviha-
rát színezte a gyermeke köré. Látta őt férfiként, átszellemült arccal, 
frakkban, méltóságteljesen fellépni a színpadra, hófehér zongora 
mellett díjakat átvenni, albumot dedikálni, s ilyenkor szíve heve-
sebben kezdett verni, teste fiáéval együtt ringatózott a zene hul-
lámain, ujjait az övéi vezették, a közönség neki tapsolt. Mindig el-
mosolyodott e kép láttán, majd az anyai lemondás büszke érzetével 
sóhajtott egyet, és folytatta tovább a teendőit. 

Húsz év telt el azóta, hogy… Gondolatai még messzebbre sik-
lanak vissza a múltban, megszürkült emlékképek sejlenek fel, ál-
moknak maradt vágyak halóján. Húsz röpke évvel ezelőtt ő maga 
is ott ült annál a hatalmas, feketén csillogó zongoránál, az ő anyja 
is a retiküljét szorongatva nézte első bizonytalan klimpírozásait a 
terem sarkában elhelyezett széken feszengve. A fájdalmasan szép 
emlék ugyanakkor eltöltötte haraggal is, mert később, hosszú idő 
távlatából úgy érezte, hogy anyja már akkor tudta, de legalábbis 
sejtette, hogy rövid életű lesz a felkínált tündérvilág. A pillangó 
szárnyakon lebbenő, csodás dallamokat hintő perceknek egyszeri-
ben vége szakadt, s ő hiába könyörgött, sírt, toporzékolt, ha nem 
jutott sem pénz, sem idő, sem lehetőség álmokat szőni és vágyakat 
vassá kovácsolni.

Lelke vad vágyakozását tehát fia ujjai enyhítették, a kis kezek 
számtalanszor csalták az elégedettség könnyeit fáradt szemeibe. 
A gyakorlás, s az azokat követő sikeres vizsgák diadalmas percei 
adtak értelmet a sivár hétköznapok egyhangúságának, művészet 
sarjadt, érlelődött, és szárnyalt hallhatóan az évek során át. Hol 
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bukdácsolva, tétován, sőt vánszorogva, hol meg lebbenve, fürgén 
és határozottan szóltak az ismerős darabok. Szokványos, kitartást 
edző napok váltották egymást, s ő nem sejtett semmit a felszín alatt 
mozgolódó feszültségből. Ó, de még ha nehéz is volt! Ki állította, 
hogy sétagalopp lesz mesterré válni, s a csúcsra jutni? Olyan szé-
pen haladtak előre! Ha kellett, hát ő is leült a gyerek mellé, biztatás-
ként meghallgatva, tapssal jutalmazva, büszke és elégedett mosolyt 
küldve felé. Mi a csudától fogyott hát el a kitartás és az akarat?

Gyenge dühvel rugaszkodik fel a kád széléről, újra a mosdóhoz lép.
– Majd belátja, hogy nekem volt igazam! Most fáradt. Ha majd 

alszik egyet, megnyugszik…
Mondja magában reménykedőn, de a lelke mélyén tudja már, 

hogy csalóka a délibáb. A fehér márványra támaszkodik, fejét le-
hajtja, saját ráncosodó kezeit nézi. Sejti, érzi, lüktető halántékában 
próbálja viselni az igazságot. Ezek a kezek sohasem fáradtak volna 
el, mert más lélek és elme vezette mozdulataikat. Az ő vágya belső 
tűz, mely fiában pusztán csak kötelességet csiholt.  A kötelesség 
pedig idővel terhessé vált, elviselhetetlen béklyóvá. Ha őszintének 
kell lennie saját magával, tényleg voltak jelei a valóság első keserű 
villanásainak.

Lassan felemeli a fejét, szemei éveket tesznek meg a mosdókagy-
lótól a polcon át a tükörképéig. Alig-alig viseli saját vádló pillantását.

– Hogy tehettem ezt vele? – állja a kutató tekintetet, állnia kell. 
Igazságot akar olvasni belőle, még ha közben tótágast is áll vele a 
csalódott világ. Minden jelet látott, de elhessegette magától. Futó 
gyengeségnek, aprócska lustaságnak vélte… nem, csak akarta vél-
ni. Amikor fia szinte feltűnés nélkül rövidítette meg a gyakorlás 
perceit ilyen-olyan ürüggyel… Amikor egyre gyakrabban fájdult 
meg kamasz feje a zongoraórák közeledtével… Amikor elvesztet-
te a régi kottafüzetet, és az új láttán nem csillant hálás köszönet 
fásult szemeiben… Amikor megkapta az első igazán nehéz darab 
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gyakorlásának kudarcát bizonyító elégséges osztályzatát… Amikor 
hobbiból beszerezte magának a régi gitárt, és szabadidejében anyja 
egyre többször hallott gitárszót, a zongorából felcsendülő dallamok 
helyett…

Fia nem akarta az ő álmát dédelgetni tovább, és ő vak volt ah-
hoz, hogy ezt szívével is meglássa, és lelkével is megértse. Neki kell 
hát elfogadnia. Nehéz. Az álom oly szép, oly hívogató. De az csak 
az övé. Nem erőltetheti rá tovább. 

Feláll, kimegy az előszobába. A bejárati ajtó mellett feketebőr 
tokba burkolt csomag áll. Alakja árulkodón kerek. Keze a fogójá-
ra fonódik, felemeli, beviszi a konyhába. Az ebédlőasztal hűvösen 
sima falapjára fekteti. Cipzár siklik hangos zümmögéssel, alatta 
sötétbarna fa fénylik elő. Az asszony csak nézi, valami a lelke mé-
lyén még háborog, sötét vágy, dac, féltékeny düh suhan át a szívén. 
Látja magát zilált hajjal, reszkető térddel a felfordult konyha kellős 
közepén, kezében a széttört gitár lógó markolatával. Ismét sóhajt. 
Mi értelme lenne? A döntés nem az ő ujjai között van, nem lázongó 
szíve dühösen tomboló verdesésében. Fia felszabaduló lelke szülte 
a következő percet, az ő saját álma pendít dallamokat egy másik 
élet értelmébe. 

Végigsimít a sötétbarna fán, mely ugyanolyan, mint a zongora 
érintése. Ujjai vak, idegen, tompa hangokat csiholnak az öreg hang-
szerből, s ő azt kívánja, bár fiát láthatná e percben játszani rajta. 
Valami szépet, felemelőt, dallamosat. Talán majd meg is kéri rá… 
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Iochom Zsolt
Lélek-vár
szívemet járatom
nem a számat,
hallgasd meg Uram
egyszerű imámat:
könnyű tehert
tőled sosem kértem,
erős vállakért
sokszor esedeztem.
Hallgass meg, Uram!
a kereszt súlya
hitem erősítse,
lélek-váram
sziklára építse,
utolsó vacsorád
táplál, éltet,
létemért adtad
élted, véred.
Hallgass meg, Uram!

A siker, a pénz,
a nők és a csillogás
nem vakíthat el...
ha felFelé tekintesz.

embernek lenni,
embernek maradni, emberségről
tanúságot tenni
– ez az élet.
Virrasztok véled.
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Németh Liza Szófia
Kezek

Gyula

Semmi kedvem nem volt az értekezlethez. A koronavírus miatt 
eddig online intéztük az ilyesmiket, de mivel már nem volt any-
nyi megbetegedés, ezért visszatértünk a személyes változathoz. 
Úgyhogy az egész tantestület összecsődült a tárgyalóban és még 
én is vettem a fáradságot, hogy odamenjek, pedig annyi mást 
csinálhattam volna helyette.

Azt kívánom, hogy bárcsak inkább mégis újságíró lettem vol-
na. Akkor most nem kellene szerencsétlenkedni a tanteremben 
és nem lennének semmitmondó értekezletek, idegesítő kamaszok 
meg kollégák.

Mindenki boldogan üdvözölte a többieket. Sejtelmem sincs, 
minek kellett az a nagy örömködés, meg a nyálas, üres fecsegés. 
Értekezletre mentünk, az ember pedig maradjon komoly, ha a 
munkáját végzi. Igyekeztem minél távolabb kerülni a vihogó kol-
légáktól és leültem egy félreeső székre. Azt hittem, nyugtom lesz 
végre, de aztán befutott Ákos, amivel még nem is lett volna bajom, 
csakhogy hozta magával a feleségét, Sugit is.

Ákossal évtizedek óta munkatársak vagyunk és nem tartom 
rossz embernek. Az idei tanévig csupán egy problémám volt vele: 
az, hogy őt imádják a diákjai, engem meg utálnak, pedig sokkal 
jobban csinálom, mint ahogy ő valaha is fogja. Több továbbképzés-
re járok, a jegyeim is jobbak voltak az egyetemen és szakmódszer-
tanból is pengébb vagyok.
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Azonban az idei tanévben a felesége is elkezdett az iskolában 
tanítani és ez már komoly problémákat idéz elő, Sugi ugyanis nem 
épelméjű. Annak volt igaza, aki tíz éve munkaképtelenné nyilvá-
nította, csak aztán valami idióta tavaly közölte, hogy a pszichiátere 
meg a gyógyszerek annyira áthuzalozták az agyát, hogy most már 
képes úgy viselkedni, mint egy normális ember és újra dolgozhat.

Csakhogy ez a valaki tévedett, mert Sugi képtelen még csak a 
látszatát is kelteni annak, hogy beszámítható. Még eredményeket 
sem tud felmutatni, ugyanis egy órát sem bír rendesen megtartani, 
mert mindig bepánikol és ki kell mennie. Egyszer láttam is.

Ami azonban a legjobban idegesít, az Ákos viselkedése. Minden 
szünetben átjár Sugihoz játszani a hősszerelmest és ha Sugi a fejébe 
veszi, hogy valami baja van, Ákos egyből ugrik, hogy megszeret-
gesse, ami borzasztóan közönséges. Randizni otthon kell, nem a 
munkahelyen.

A mai értekezleten sem vette le róla a szemét egy percre sem. 
Aztán valami bekattant Sugi agyába, amit elvileg pánikrohamnak 
hívnak, szerintem meg hisztinek. Mindketten kimentek, de Ákos 
néhány perc múlva visszajött. Aztán úgy fél óra múlva megérkezett 
Netti és visszakísérte Sugit.

Netti diák a papírosan idióta fajtából. Régen ez a típus volt a 
buta gyerek a hátsó padban, ma viszont már unatkozó szakembe-
rek azt írják róluk, hogy ,,beilleszkedési, tanulási és magatartási nehéz-
séggel küzd”, vagy hogy ,,sajátos nevelési igényű”. Netti különösen jó 
viszonyt ápol Ákosékkal és állandóan pátyolgatja Sugit, amit sze-
rintem nem szabadna megengedni. Egy tanár ne kösse a magánéle-
tét a diákjai orrára, egy diák pedig ne akarjon belemászni a tanárai 
magánéletébe.

Sugi visszaült a helyére, Netti pedig épp elindult kifelé, amikor 
Ákos gondolt egyet és kézen fogta Sugit. A tantestületi értekezlet 
kellős közepén.
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Emellett nem tudok csak úgy elmenni. Kikérem magamnak, 
azért van egy határ! Ha két felnőtt ember ennyire képtelen külön-
választani a munkát és a magánéletet, ott nagyon komoly gondok 
vannak. Sugiból bármit kinézek, de Ákosról nem gondoltam volna, 
hogy képes idáig süllyedni. Bár nem is tudom, miért lepődök meg 
ezen. Ha közel harminc éve együtt él Sugival, természetes, hogy 
neki is elment az esze.

Netti

Egyszer valaki azt mondta nekem, hogy ha minden diák olyan len-
ne, mint én, akkor mindenki tanár akarna lenni. Ez egy zseniális 
poén. Szívem szerint elküldeném az illetőt Szabó Ákos tanár úrhoz, 
hogy kérdezze meg tőle, mekkora szívás is engem tanítani.

Szabó Ákos tanár úr az a tanárom, akinek az óráján magabiztos 
vezéregyéniségből félénk, megtört kislánnyá változom. És Szabó 
Ákos tanár úr az a tanárom, aki ha engem tanít, tapasztalt pedagó-
gusból sokszor tanácstalan kezdővé változik.

Van egy tanulási nehezítettségem, ami az ő óráin ütközik ki a 
legjobban és számos olyan helyzetbe futunk bele, amivel először 
egyikünk sem tud mit kezdeni. És mégis Tanár úr az a tanárom, 
akinek lehoznám a csillagokat, mert ő az első, aki bár tudatában 
van a részképességzavaromnak, soha nem bántott érte. Sőt, még az 
erősségeimet is észreveszi és azt is tudja, hogy bár az ő tárgyából 
nem vagyok túl ügyes, de legalább nem adom fel és gyakorolok.

Tanár úrral rengeteget szoktam beszélgetni a tantermen kívül 
is és hálás vagyok neki, hogy annyi időt szán rám és hogy tényleg 
segíteni szeretne. Pedig neki sem egyszerű, mert ott van Sugi.

Sugi Tanár úr felesége és ha Tanár úr valakitől elleste a jóindula-
tát, az Sugi volt, ebben biztos vagyok.
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Sugi évek óta pánikbeteg. Ennek köszönhetően találkoztunk 
először még azelőtt, hogy elkezdtem a gimnáziumot, mert ugyan-
abba a rendelőintézetbe jártunk terápiára. Furcsa hely egy barátság 
kezdetéhez, de neki is megvolt a maga baja, meg nekem is.

Régen Sugi nagyon extrovertált volt. Imádta a társaságot, ren-
geteget beszélt és öt perc alatt összebarátkozott bárkivel. Aztán 
alaposan megtépázta az élet, az emberek meg meg sem akarták 
érteni, hogy mi történt vele pontosan, viszont megijedtek a történ-
tektől és ezt igyekezve leplezni, inkább ők is belerúgtak Sugiba. 
Így aztán Sugi sorozatosan csalódott nagyon sokat az emberekben 
és zárkózott, megtört nő lett belőle. És mire megismertem, pánik-
beteg is.

Sugit a végtelenségig meg tudja ijeszteni más emberek jelenléte, 
ezért volt akkora dolog, hogy sok év után újra elkezdett dolgozni. 
Még akkor is, ha bepánikol néha.

Ma is ez volt. Tanítás után a barátaimmal az iskolában marad-
tunk beszélgetni. A tanári mellett ültünk le, de csak suttogtunk, 
mert értekezlet volt. Aztán megjelent Tanár úr meg Sugi, én pe-
dig tudtam, hogy baj van. Ezerszer láttam már ilyet. Azonnal oda-
mentem hozzájuk, Tanár úr pedig megkérdezte, hogy kint tudok-e 
maradni Sugival. Mondtam, hogy persze. Úgyhogy Tanár úr hom-
lokon csókolta Sugit, amiből csak azért nem lett igazi csók, mert a 
jelenetet a többiek is látták. Aztán visszament, de láttam rajta, hogy 
szíve szerint maradna.

Leültettem Sugit egy félreeső padra és elkezdtem neki mesélni 
egy aktuális élményemet Tanár úrral. Ez egy régi, bevált taktika, 
mindig ezt csinálom ilyenkor. Tudom, hogy nem rövidítek vele a 
rohamon, de azt is tudom, hogy ha Tanár úrról mesélek, Sugi ke-
vésbé érzi magát rosszul, még ha csak egy kicsit is.

Fél óra múlva visszakísértem az értekezletre, egyenesen a szé-
kéig. Megvártam, amíg leül és láttam, hogy Tanár úr megfogja a 
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kezét. A mozdulat sokkal jobban leírta Tanár úr viszonyát a hely-
zethez, mint amennyire én tudnám vázolni. Nagyon szép volt.

Rajtam kívül még Karvaly Gyula tanár úr látta a kézfogást. 
Amíg élek, nem felejtem el azt a megbotránkozást az arcán és gyű-
löltem érte, mint minden másért, amit valaha kaptam tőle az osz-
tályteremben.

De aztán eszembe jutott, hogy csak sajnálni tudom.

Ákos

Hallatlanul büszke vagyok a feleségemre, amiért végigcsinálta az 
értekezletet, még úgy is, hogy bepánikolt. Ez persze törvényszerű 
volt, számítottam rá, hogy megtörténik. A mai volt az első jelenléti 
értekezlet a járvány után, Sugi pedig eddig csak online vett részt 
minden ilyesmin, mióta újra dolgozik. Ez még ismeretlen neki, de 
nem az izgalmas fajtából, hanem az ijesztőből, Sugi ugyanis való-
sággal retteg a sok új embertől.

Mondtam neki, hogy nem muszáj eljönnie, ha még nem érzi 
késznek magát erre az egészre, de ő úgy döntött, hogy jön. Sugi 
ilyen. Sugi küzd, még akkor is, ha ezt a külső szemlélők nem látják.

Amikor megismerkedtünk, Sugi volt a legéletvidámabb ember, 
akivel valaha találkoztam. Most bármit megadnék azért, hogy újra 
mosolyogni lássam, miközben rengeteget jelent az is, hogy a pá-
nikrohamokkor mindig nálam keresi a megnyugvást. Még ezeket a 
nehéz perceket is nagyon szeretem vele.

Épp a BTM-ről volt szó az értekezleten. Ez az a kategória, amibe 
Netti is tartozik a tanulási nehezítettsége miatt és pont ezért rele-
váns a számomra. Minden elhangzott szót szerettem volna lejegy-
zetelni, de Sugi éppen akkor pánikolt be. Azonnal letettem a tollat 
és kikísértem. Akkor már az értekezlet volt a legutolsó, amire gon-
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dolni tudtam. Mindenképpen szerettem volna kint maradni vele, 
de ő ragaszkodott hozzá, hogy menjek vissza, mert Netti miatt fon-
tosak voltak a bent elhangzottak.

Nettit csak emlegetni kellett, pont akkor került elő és mondta, 
hogy kint marad Sugival. Magamat leszámítva soha senkire nem 
bíznám rá a feleségemet egy pánikroham közben. Netti az egyetlen 
kivétel. Ő már ezer meg ezer ilyet látott, sőt neki is volt hasonló, 
szóval profi a témában. Ráadásul hosszú évek óta ő az egyetlen, 
aki nem családtag, de Sugi mégis maradéktalanul megbízik benne, 
mint ahogy én is. Nem tudom, miért.

Netti úgy vigyáz a bizalmunkra, mint a legféltettebb kincsére és 
az évek alatt a tanítványomból szépen lassan barátommá nőtte ki 
magát. Maximálisan átérzi Sugi problémáját. A tanulási nehezített-
sége mellett szuperérzékeny is, szóval egyrészt könnyen a padlóra 
kerül, ha nem bánnak finoman vele, másrészt éppen emiatt nagyon 
magas az érzelmi intelligenciája.

Ma is nyugodt szívvel bíztam rá Sugit, de nem tagadom, hogy 
miután visszamentem az értekezletre, alig tudtam odafigyelni. Az 
eszem kint járt a folyosón.

Miután Sugi visszaült a helyére, gondolkodás nélkül kézen fog-
tam. Így tudtam a legkönnyebben a tudtára adni, hogy vigyázok rá. 
És tisztában voltam vele, hogy ez mit jelent neki. És azzal is, hogy 
mit jelent nekem.

Sugi

Nem tudom, mi történt. Megint jött az a borzasztó félelem meg a 
rémképek az elmém legmélyéről. Pedig csak egy sima értekezlet 
volt. Ákos kijött velem és sokkal jobban éreztem magam attól, hogy 
ott volt velem, de azt is tudom, hogy fontosak voltak neki az érte-
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kezleten elhangzottak is. Ezért akartam, hogy visszamenjen, pedig 
tudom, hogy vigyázni akart rám. Ákos ilyen, a tenyerén hordoz. 
Pedig nagyon más voltam még, mikor belém szeretett.

Sokat jelent, hogy minden nagyszünetben meglátogat és az is, 
hogy együtt ebédelünk minden nap. Javarészt ennek köszönhetem, 
hogy nem pánikolok be az összes órámon.

Netti maradt velem a folyosón. Ákosról mesélt közben. Nem tu-
dom mit, de nagyon szerettem hallgatni. Nettit is nagyon szeretem. 
Miután megnyugodtam, visszakísért. Nagyon fáradt voltam.

Visszaültem Ákos mellé, ő pedig megfogta a kezem. Nem tu-
dom, miről volt szó a továbbiakban. Csak azt tudom, hogy az érin-
tése ott és akkor a világot jelentette nekem.

Epilógus
(Ákos)

Sugi azután sem volt jól, hogy hazaértünk. Mindig nagyon kimerül 
a pánikrohamok után.

A kanapén ültünk. Ő a vállamra hajtotta a fejét és elaludt, én 
pedig felhívtam Nettit, hogy megköszönjem neki a segítségét. Azt 
mondta, semmiség, pedig nem az. Netti ilyen. Borzasztóan nehéz 
vele a tanteremben, de ha rájön, hogy nem akarod bántani, a csilla-
gokat is lehozza neked. Még akkor is, ha nem tud róla, hogy ezzel 
hozza le.

Eszembe jutott a BTM, meg hogy nem tudtam teljesen odafigyel-
ni az értekezleten. Mivel Gyula ült mellettem, ezért őt hívtam fel, 
hogy megkérdezzem, miről maradtam le. Nem kellett volna.

A fejemhez vágta, hogy egy faragatlan tuskó vagyok, amit per-
sze nem csodál, ha harminc éve együtt élek Sugival. Aztán egy sor 
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nyomdafestéket nem tűrő jelzőt aggatott rám és Sugira is, végül pe-
dig közölte, hogy az ő felesége is pánikbeteg volt, de neki azelőtt 
sem jutott volna eszébe megfogni a kezét egy tantestületi értekez-
leten, mielőtt elvált tőle.

Mindig türelmes vagyok a kollégákkal, de ez kihozott a sodrom-
ból. Indulatosan kijelentettem, hogy én akkor is megfogom a felesé-
gem kezét, ha támogatásra van szüksége, ha az egész világ is látja 
és nem érdekel, ki mit gondol rólam. Aztán letettem a telefont.

Sugi felébredt és megkérdezte, mi történt, mire dühösen vázol-
tam neki Gyulát és nem rejtettem véka alá a véleményemet. Sugi 
azonban, mint mindig, most is elővette a jóindulatát. Szelíden vé-
gigsimított az arcomon, aztán azt mondta:

– Ugyan, ne bántsd Gyulát! Hiszen mindig az viselkedik úgy, 
mint ő, akinek a legnehezebb a szíve.
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Drubina Karolina
Lelkem meséje
Körülöttem dús lombkoronájú fák sorakoznak. Madarak csicsereg-
nek. Elhallgatnak. Az előttem álló alagút bejárata hatalmas és sötét. 
Egyfolytában hívogat:„Gyere! Gyere csak! Jó lesz itt neked! Megvédelek 
téged!”

Besétálok rajta. Hideg van, félhomály borít mindent. Sírok. Nem 
tudom, jól döntöttem-e, hogy idejöttem. Szipogok. Zsebkendővel 
törölgetem a szemem. Leülök a kövekre. Törik a fenekem. Tőlem 
balra megnyílik a föld. A gödörből egy piros fej bújik elő fekete 
kisszarvakkal. Kecskeszakálla is éj színű. A szemgolyója és a fog-
sora bevilágítja küllemét. Tenyérbemászó a mosolya. Kimászik a 
lyukból, odasétál hozzám. Felfigyelek a patában végződő lábára, 
amelyet a térdig érő nadrágja nem takar. Az egyik hüvelykujját az 
öve mögé csúsztatja. A másik kezében egy fűszál, amit a szájába 
tesz. Laza, mint a kráterből előtörő forró láva, szinte már folyik.

Megszólal:
– Szia! Látom, szomorkodsz. Van egy ötletem! Ismerek egy sok-

kal pompásabb bújóhelyet számodra.
– Szia! Hol?
– Á, azt nem mondom meg. Ugorj bele a gödörbe, és meglátod!
– Miért tenném?
– Mert ott teljesülhet minden kívánságod. Boldog leszel.
Ő az ördög, csak rá kell nézni. Vonz a mély, odavánszorgok a 

lyuk széléhez. Szúrós kénszag árad belőle. A belsejében lángcsóvák 
ölelkeznek. Meghátrálok.

– Köszönöm szépen, de inkább itt maradok!
– Miért?
– Kitalálom, mitévő legyek.
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– Ahogy gondolod – majd beleugrik a gödörbe és eltűnik vele 
együtt.

Egyedül maradok. Neszt hallok. Megjelenik egy patkány. Odao-
son a lábamhoz. Rám mereszti gombszemét.

– Miért lógatod az orrodat? – kérdezi tőlem.
– Hosszú lenne elmesélni.
– Ráérek. Segíthetek valamiben?
– Köszönöm, de nem tudsz!
– Miből gondolod?
– Nem tudom.
– Miért jöttél ide?
– Úgy éreztem, itt biztonságban leszek.
– Kényelmes a durva kövön pihenni?
– Kényelmetlen.
– Jobb lenne neked egy meleg, világos szobában.
– Nem akarok elmenni innen.
– Megértem. Néhány méternyire van egy pad, ahová leteleped-

hetnénk.
– Merre?
– Az alagút közepén.
Követem a patkányt.
– Valóban komfortosabb.
– Igen, és még fáklyát is találtam.
– Várj, segítek! Ezt a két követ addig ütjük egymáshoz, amíg tü-

zet nem gyújtunk.
– Remek ötlet.
A láng fényének táncában gyönyörködve megkordul a gyomrom:
– Éhes vagyok.
A patkány elrohan. Pár perc múlva visszatér a szájában egy 

szem szamócával. Addig folytatja a munkát, amíg száz darab pú-
posodik előttem.
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Ismét széthasad a talaj a vasúti síneken. Az ördög félig kibújva, 
könyökölve ott terem benne.

– Szamóca? Tényleg? Én mást hoztam neked – a terülj-terülj asz-
talkámra mutat, amit szempillanatok alatt varázsol oda.

Van a selyemterítőn mindenféle finomság, ami szem-szájnak 
ingere: ínycsiklandó sült malac, kacsa, csirke, hal, alma, szőlő, 
őszibarack, rizs, párolt zöldség, krumplipüré köretnek, panírozott 
pulykamell gombával és hagymakarikával, mennyei, gőzölgő hús-
leves, ropogós cipó, különféle sajtok, savanyúságok, desszertek és 
az étkezés elengedhetetlen itala: a bor. Csillogó arany gyertyatartó 
ékeskedik középen öt égő gyertyával. 

– Szeretnél még valami mást?  Csak kívánnod kell! Pizza, spa-
getti, gyros, hamburger, esetleg hot-dog? – kérdezi önelégülten.

Gondoltam próbára teszem:
– Lecsót kérek!
– Parasztételt? – fintorog.
– Igen.
– Érdekes kérés. Tessék! Más egyéb?
– Ez így nem az igazi. 
– Hogy érted?
– Készítsd el nekem!
– Hogy én főzzek?
– Pontosan. Ha beleadod a kétkezi munkát, akkor finomabb lesz!
Az ördög csettint, és a semmiből lepottyan elé egy tűzhely, lábas, 

konyhaasztal, kés, fakanál és a hozzávaló zöldségek és fűszerek.
Nem tudja, hogy lásson hozzá:
– Gyere, inkább ugorj be a gödörbe! – mondja zavarában.
– Pucold meg a hagymát! Mosd meg a paradicsomot és a paprikát!
– Mivel mossam meg?
– Na, igen! Próbálsz levenni a lábamról, de a legalapvetőbb léte-

lemről megfeledkezel. Nincs vized!
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Az ördög vörös feje elkékül. Szégyenében visszarohan a gödör-
höz és elmerül benne. A patkány megkaparja a bokám. Leguggolok 
hozzá. Mosolyog és egy szál mezei virágot nyújt át.

– Köszönöm szépen!
– Nagyon szívesen! Kérlek, fogadd sok szeretettel hálám jeléül, 

mert megleckéztetted az ördögöt.
Közösen elfogyasztjuk a fenséges szamócát és diskurálunk:
– Szomorúság önti el a lelkem szüntelen és nem múlik el.
– Tenned kell érte!
– Hogyan?
– Végy erőt magadon és küzdj ellene!
– Szomjas vagyok.
– Van egy friss vizű forrás a közelben, de nincs kulacsom.
– Tehát oda kell sétálnunk.
– Igen.
Elindulunk a kijárat felé. Egyre lassabban és lassabban teszem 

az egyik lábam a másik elé.
– Félek.
– Nincs mitől tartanod. Melletted vagyok és megvédelek bármi-

től, ha kéred.
Az ördög utánam szól:
– Nézd, mit hoztam neked! – kérkedik tíz kövér zsákon ülve.
Tele vannak tömve aranyérmével.
– Milyen sok pénz!
– Mind a tiéd! – vigyorog.
– Kérhetek egy szívességet?
– Természetesen.
– Vidd a kincseimet a gödörbe! Mindjárt jövök, csak elköszönök.
Az ördög vidáman, roskadozva a nehézsúly alatt, mind a tíz 

zsákot a gödörhöz cipeli, majd belelöki.
– Na, jössz?
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– Pillanat! Menj előre!
– Rendben. Várlak!
A gonosz előre megy.
– Köszönöm a tanulságot alagút! Gyere patkány! Kérlek, mutasd 

meg a forrásvizet!
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H. Szabó Klári
Révülés
Önmagamért, ha néhanap megállok,
a képtelen puha testén járok.
Lehunyt szememmel varázslatot látok,
fülembe csupán édes csönd szivárog,
s messzi táj
harangját rejti már,
mint sűrű köd rejtette határ,
a bennem ébredő napsugár.
Hallod? Még kondul egy imát,
dala végtelent hajlik át.

Aztán hirtelen ébred, és úgy zörög,
mint a vágy, ha sejti, hogy üldözöd,
mintha a hangja a semmin menne át,
pedig már csontjaid rezgetik szavát.
Úgy vigyáz
e különös fohász,
hogy miközben álmodból kiráz,
szárnyaló tudattal is ruház.
Testedbe édes íj feszül,
szellemed magasba repül...

...és hátramarad a tér, mint kárhozat,
pengeti a zöld fát az alkonyat,
hol halandó árnyak vonulnak sorba,
életed álmait magukon hordva,
s az este,
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mit finom por lep be,
mi titkos vágyaid kileste 
lélegzik ajkadon pihegve,
forró ezüsttel áldva meg
mindörökké a lelkedet.

Imádom ezt az ördögi olvadást,
a sejtekből mossa a megszokást,
a gondolatokra csillámport terít,
s közben az életnek vizébe merít.
Szétszakad,
bár múló pillanat,
elásva ezernyi könny alatt
a fájón feszítő vaslakat,
s simít e nyáresti révülés...
jó ez a vaksötét napsütés...

Pedig a béklyóm még mindig visszavár.
A kedvem, és vérem is issza már,
csettintve égő hajnalok ostorát,
folytatva létem várának ostromát,
s vegyülve
selymes, gránitszürke
porba, majd visszamenekülve
a hétköznapokba, e tünde
fények, haldokló üstökök
égi emléke mennydörög.
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Csiszárik Mária
Kék virág
A Nap tüzes kereke szikrázva bandukol az égi dombon, békésen 
szórja puha aranyát a kicsiny falura. Takaros kis parasztházban él 
Évike a Nagymamájával. A kislány az udvaron próbál kergetni egy 
tarka pillangót. Mozgása nem éppen összerendezett, mosolya torz. 
Az élet sajnos különös sebeket ejtett rajta, fogyatékkal ruházta fel. 
Szomszédban az udvaron, öreg hársfa alatt ül feketében egy idős 
néni. Soha nem mozdul ki a portáról, soha senki nem látogatja. A 
lelke, a szíve is régóta feketébe öltözött. Egy nap arra lett figyelmes, 
hogy kapuja előtt virít egy kék virág. 

– No, minek nőtt ez ide?! – ki akarja húzni tövestől, aztán csak-
úgy közömbösen visszafordul a házba. Másnap szeme újra a virág-
ra téved. – Mindig csak útban vagy, kihúzlak! 

– Jaj, ne! Azt az unokám ültette oda magának – szólalt meg a 
szomszédból Nagymama.

Az asszony dühösen hátat fordított és beballagott a házába. A vi-
rágot a kislány mindennap megöntözte. Furcsa mozgásával, ügyet-
len ujjaival ki-kilötykölte a vizet a pléh bádogból. Lesütött szem-
mel, szégyenkezve, de pici szíve meleg szeretetével hordta a vizet 
nap, mint nap. Amerre haladt, a fű sokkal élénkebb, dúsabb volt a 
kilötykölt vízcseppektől. 

– Jaj, de szerencsétlen vagyok! – mormolta furcsa, nehezen ért-
hető hangján. – Biztos nevetnek rajtam, ha látják, hogyan hordom 
a vizet. 

– Drága kis unokám! Mindenkinek vannak hibái. Te sem ne-
vetsz ki engem, amikor kérges, eres kezemmel simogatlak. Talán 
nem is simogatás az a durva ujjaim miatt. De mi elfogadjuk egy-
mást olyannak, amilyenek vagyunk. 
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A búcsúzó nyár hűs kezével lassan simogatta a természetet. Őszi 
szél lebbent a tarka fák között. Reggelente ködök keltek a völgyek 
alján, a virágok megfakultak a kiskertekben. Egyre hidegebb har-
matgyöngyöket pergetett az idő. Korán, még a falu reggeli szuny-
nyadás karjában ringott, az öreg néni a kapuba totyogott. Kiásta 
a földből a virágot, s egy kopott, rossz fazékba ültette. Betette pit-
varának piciny ablakába. Reggelente mindig az volt az első, hogy 
meglocsolta a növényt. Kék virága a boldogság csodás virága lett. 
Már nem érezte magányosnak magát, volt neki egy társa, akit ápol-
gatott, nevelgetett. Még beszélt is hozzá, szavaival simogatta a kis 
növényt, amely napról napra nagyobb és nagyobb lett. A néni szíve 
megtelt nyugalommal, békével. – Köszönöm Évike! 

A kislány nagy örömmel látta, hogy a kis ablakot szinte teljesen 
„belakja” az ő virága. A néni – akinek a nevét sem tudták – már ki-
merészkedett a kapun kívülre is. Megszólított embereket az utcán. 
Elsétált a közeli vegyes boltba, vett egy piciny mézeskalács-szívet 
a megspórolt fillérkéjéből. – Holnap odaadom Évikének. Évikének, 
aki felolvasztotta jégcsapszívemet, aki felnyitotta szememet. Aki-
nek köszönhetem, hogy már nem vagyok egyedül. 

Egész éjjel forgolódott az ágyában, folyton hajtogatta, hogy mit 
fog mondani a kislánynak. Nagyon későn aludt el. Másnap a Nap 
bársonyos csókjával ébresztette. Bizony, már az éj fátyla régen szer-
tefoszlott, mire ő kikelt az ágyból. Meglepődve nézett a fali órájára. 
– Hiszen már mindjárt dél! Elaludtam! Felöltözött, de már fekete 
kendője helyett egy vidám, tarka rózsásat kötött fejére. Gyászos szí-
ve kezdett felengedni. Kezébe vette a mézeskalács-szívet és igye-
kezett a szomszédba. Mit lát? A ház üresen tátong. Nagymama és 
unokája elköltözött. 

A néni az ablakában elvirított virág magvait gondosan ösz-
szegyűjtötte, tavasszal a szomszéd ház elé szétszórta a magokat. 
Nyárra valóságos kék tengerré változott a bejárat. Boldogan fürdet-
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te szemeit a kék virágözönben. – Köszönöm drága gyermekem! Te 
hoztál életet kicsi házamba. Te enyhítetted magányomat. A Jóisten 
mindkét kezével árassza Rád kegyelmét! Ha valakinek, hát Neked 
nagy szükséged van rá. 
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Gyenge-Rusz Anett
Transzgenerációs traumaoldás
Lefeküdtem a földre, az oldalamra fordultam és vártam. Üres volt a 
fejem, úgy éreztem, készen állok. Ahogy megszólalt a zene, bizser-
gető érzés kerítette hatalmába az agyamat. Kinyitottam a szám és 
elkezdtem a transzlégzést. Szájon át be és ki, be és ki... Rövid idő 
múlva éreztem, hogy már nem uralom magam. A testemet még ér-
zékeltem, de a kezeim és az egymásra fektetett lábaim összerándul-
tak, egymáshoz tapadtak és zsibbadtak. Csak a bal kezem néhány 
ujját tudtam mozgatni. A szám is összeszűkült, már csak egy pici 
résen vettem a levegőt. 

És ekkor megérkezett a szívembe és lelkembe a fájdalom. Pata-
kokban folyt a könnyem. Egy pillanatra azt éreztem, ez az én fáj-
dalmam, de hirtelen az őseim arca jelent meg előttem. A háború 
okozta minden csapás és veszteség érzése egyszerre gyűlt össze 
ezekben az emberekben. 

Közülük kiemelkedett az apai üknagyapám, aki egy orosz ka-
tona volt az I. világháborúban. Már korábban tudtam, hogy há-
zasságon kívül, tőle született a dédnagyapám. Az üknagyanyám 
cselédlány volt Budapesten, csak a becenevét tudta a katonának. 
A születési anyakönyvi kivonatba vezetéknévként az került: Rus 
(orosz). Mióta ez tudomásomra jutott, sokat foglalkoztatott a kérdés; 
a családnevem egy nemi erőszak eredménye?

És végre megtudhattam. Őt éreztem. Ahogy nem érti, hogy ke-
rült ebbe az országba, de a saját hazájában sem érzi magát otthon. 
Itt ez a lány, érzelmek még nincsenek... de lehettek volna. Soha nem 
bántotta őt. Egyikük sem a saját életét éli, mindig másokat szolgál-
nak. Talán ez hozta őket össze. Rengeteg a különbség, de mégis egy-
másra találnak. Aztán lányt kirúgják, mert várandós lesz. A férfi 
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pedig marad egyedül, újra egyedül. Szinte tudja, hogy hamarosan 
véget ér az élete. És így történik. Határtalan rettegés és félelem gyű-
lik össze bennem, görcsbe rándulok. A harctéren halok meg, lelő-
nek. A golyó ütötte sebeket szinte nem is érzem, mindent felülmúl 
a bénító sokk. Soha többé nem fog rám emlékezni senki. Elmúlok. 
Ahogyan ő múlt el... Azután megszűnik a görcs, ugrok az időben. 
A szüleimet, nagyszüleimet látom a szüleim kertjében. Belül min-
denki én vagyok. A közöttük lévő kimondatlan érzések napvilágra 
kerülnek, örülünk egymásnak, mosolyogva nézünk körbe. Aztán 
hirtelen az anyai nagyszülőknél találom magam. A nagymamám 
felkel az ágyról, besétál a nagypapám szobájába, az urnájához lép 
és azt mondja : „Papa, mostmár lassan én is készülődök...” 

Érzelmi hullámvasúton ülök, hol sírok, hol nevetek, sírva nevetek, 
nevetve sírok. 

A következő pillanatban a parádi idősek otthonában ülök a déd-
nagymamámnál. 103. éves, a legbölcsebb és legjózanabb gondolko-
dású ember, akit ismerek. Megkér, hogy amíg csak tudom, tartsam 
meg a leszármazottaink emlékezetében ezt a számunkra szakrális 
helyet, a Mátrát és Parádot. De figyelmeztet rá, hogy ne menjünk ki 
többé a temetőbe, ha már ő sem fog élni. Mindig csak a bejárat előtt 
tekintsünk fel a sírokra a hegyoldalban, majd menjünk is tovább és 
szívünkben a Mátra szeretetével. Aztán szigorú tekintettel néz rám 
és közli, hogy az ő életbölcsességét nem nekem, hanem a lányaim-
nak szeretné átadni. Kéri, hogy vigyem el őket hozzá, akkor majd 
mindkettőjük kezét megfogja és minden tudását rájuk hagyja.

Közben a bal kezem ujjai felkúsznak a jobb tenyerembe, masszí-
rozom, nem is, vígasztalom a jobb kezem. Majd a bal tenyeremmel 
félig befedem az arcom és pihegek. Fáj a szívem. Nehéz elbírni a 
sok érzést, emléket. Nem csinálom tovább. 

Majd egy idegen test átölel, kifordít a magambahajló testhelyzet-
ből és kisimítja a mellkasomból a fájdalmat. Megnyugszom. 
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Mellém ül a két lányom. Sok kép váltja egymást, ahol ők ketten 
valahogy összekapcsolódnak, eltérő helyszíneken, életkorokban. 
Ismét mellettem ülnek. Kedvesen nevetnek rajtam. Elmondják, 
hogy ők már úgy születtek ebbe a világba, hogy tudják mit kell 
tenniük. Kérnek, hogy ne aggódjak többé emiatt, ők majd mutatják, 
hogy mire van szükségük, én csak kövessem ezt az utat. Szaba-
duljak fel, legyek végre felhőtlenül boldog. Aztán azt kérik, hogy 
szüljem meg őket újra. Nyugodjak meg, nem lesz sem szakadt, sem 
vágott gátsebem, bízzak bennük. Bízom bennük. Felhúzom a lá-
baimat, érzem nyomnom kell. Megemelem a medencém és tolom 
magam előre. Közben hallom a saját nyögésemet. Először megszü-
löm a nagyobbik lányomat, majd az egész kezdődik elölről és meg-
születik a kisebb lányom is. Újra mellém ülnek, törökülésben. Azt 
mondják meg kell szülnöm még egy lelket. Akit a két gyermekem 
közötti méhen kívüli terhesség során veszítettünk el. Kiműtötték a 
szétrobbant bal petevezetékkel együtt. 

– Nem, anya! – mondják a lányok, most nem lesz műtét, most 
szülni fogsz. Majd jön az újabb szülés és gyermek helyett egy füst-
ként felszálló árnyék távozik belőlem.

Megkönnyebbülök. Büszkék rám. Azt kérdezem tőlük, apának 
is segítenek-e. Erre ők összenéznek mosolyogva, megnyugtatnak, 
hogy „Persze, persze... DE TE MOST CSAK MAGADDAL FOG-
LALKOZZ!!!!!” Nevetnek, én velük nevetek. Boldogan kacagunk, 
mi hárman.

Hirtelen ott állunk az Andrássy út közepén. Teljesen üres. Ők ve-
lem szemben, a karjukat széttárva hátrálnak és odakiabálnak nekem: 
„Mi készen állunk a változásra, ez csak nektek nehéz. Rajtatok a sor!” 

Megint váltás. Egyszerre egy hegyi tó partján ülök és kérdezem 
Luckót, a kisebbik lányomat, hogy fog-e beszélni, mikor fog végre 
velünk kommunikálni. Erre ő vízitündérként kiemelkedik a tóból, 
meztelenül, egy tavirózsával a fején. A hajában oldalt csat, copfot 
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visel. Idősebb, mint a jelenben, de még gyerek. Nem tudom hány 
éves. Átható, szigorú tekintetét rám szegezi és ennyit mond: „Anya, 
én csak akkor fogok megszólalni, ha valami fontosat akarok mon-
dani.” Kezd eltűnni a kép, de én belekapaszkodok. Kérlek, ígérd 
meg, mutasd meg! Majd egy fintor kíséretében elém húz egy képet. 

A lakásunkban vagyunk. Én ülök az egyik kanapén, ők a test-
vérével a szemben lévőn  játszanak. Majd Luckó feláll és kéri a 
testvérét: „Jujzi, gyeje!” Így kezdődik majd.

Mialatt a jelenet játszódik, a vízitündér mellém lép és szól, hogy 
ennyit bőven elég tudnom. Szétoszlatja a képet. 

A tudatom szinte megrázkódik. Érzem, hogy vége az utazásnak, 
bár még nem vagyok ébren. A szívemre teszem a kezem és élve-
zem a levezető meditációt. Néhány percre belealszom. A meditá-
ció lassan véget ér, egyre inkább magamhoz térek. Az ujjaimmal 
keresem a matériát, a polifómot, a padlót, a falat. Végigtapogatom 
a testemet. Én vagyok. Újra itt vagyok a térben, minden szinten. 
Arra gondolok, hány percig tarthatott a transzállapot? 25-30? Majd 
kiderül, közel 2 órán át. 

Felülök. A látásom egyszerre éles, ugyanakkor tompa is. Vizet 
kortyolok. A huzat van a teremben. Megérint egy nagyobb fuval-
lat. Jól esik. Még nincsenek szavak. A fejem egyszerre tele van. De 
mégis üres. Kell még egy kis idő, hogy mindent megértsek. Csak 
egyet tudok biztosan: a legjobb úton vagyok. Egy kicsit megint job-
ban ismerem magam.
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Vay Ábel 
Egészséges lélek
Az egészséges lélek egy beteg világban él és keresi a kiútat egy nor-
mális élet felé. Az emberi értékek már mit sem érnek, akkor hol 
találom meg a helyem, mit képviseljek?

Naponta teszem fel magamnak ezeket a kérdéseket. Milyen jó 
lett volna egy évszázaddal ezelőtt élni, ahol egészséges lelkületű 
emberek valóban az értékeket képviselték és utat mutattak a felnö-
vekvő nemzedéknek. 

Ma az élet egy küzdelem, harc a lelki békéért, amit igyekszik 
mindenki tönkre tenni vagy az embertől elvenni. Hogy maradha-
tok így talpon? Csak úgy, ha befelé fordulok, a belső hangra figyel-
ve a szépet és a jót keresem ebben a boldogtalan rengetegben. Pedig 
az élet kincs, amit óvni kellene és nem elvenni. Meglátni benne a 
szépet, az értékeset, a felemelőt. De hol vannak ezek? A madarak 
hangjában, a zöldellő virágokban, a szerelmes szép lányokban, fő-
leg, ha azok rám találnak és még sorolhatnám...

Az én lelkem akkor boldog, ha a zene belengi a napjaimat, ha 
a szép lányok rám mosolyognak, ha a barátok velem vannak, ha a 
szeretteim együtt ölelnek körbe.

Hálás vagyok, hogy élek, hogy az inkubátor megmentette az élete-
met, hogy olyan életet élhetek, ahol rácsodálkozhatok a szépre, az el-
bűvölőre, pedig a saját testemben zárva, kerekesszékben élek. De élek!

Mert hiszem, hogy élnem kell, mert az élet csodás, ha nem en-
gedjük, hogy tönkre tegyék azt.    

Azt kívánom mindenkinek, hogy soha ne veszítse el a hitét, apró 
örömökben találja meg a lelki békéjét.

Szeretnék én is sikeres ember lenni, ebből a székből kiszabadul-
ni, másnak örömet, szeretetet adni.
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Szeretnék szárnyalni, rockzenészként a zenét „zúzni”, lányok 
után szaladni, a bulikon táncolni, szeretni és örülni... De ez a szék 
visszahúz.

Visszahúz és elgondolkodtat.
Mitől is lesz a lelkem egészséges, mitől leszek egészséges lelkü-

letű? Attól, hogy én valóban mindenben meglátom a szépet. Apró 
dolgoknak is tudok örülni. Már nem várom a csodát, tudom, hogy 
az életem ehhez a székhez van kötve, ami azonban nem börtön, 
csak gát.

Így is szárnyalhatok. Sok mindent lejátszom a képzeletemben, 
mi lenne akkor ha... De nincs akkor, ha. Ez van és kész. Itt kell meg-
találnom önmagam. Ha ez sikerül, akkor a kockák helyre kerülnek 
és minden rendben lesz. Addig pedig itt vannak az apró örömök: a 
zene, a vers, a barátság, a szerelem és a család.

De néha a mindennapi küzdelmek sajnos beárnyékolják az em-
ber életét. Na ilyenkor nem szabad feladni! Ilyenkor kell tudatosan 
keresni a szépet, a jót, azt ami boldogságot nyújt az egyénnek. Az 
én esetemben ez a zene, méghozzá a rock zene, a különböző együt-
tesek kialakulásának és fejlődésének története. Vagy a versek, amit 
szívesen hallgatok és amit szívesen is mondok, ha van rá hallgató-
ság. De ilyen a barátokkal való együtt lét, amikor mesélünk egymás 
életéről és ebből töltekezünk, vagy jókat nevetünk, vagy csak örü-
lünk annak, hogy újra láthatjuk egymást. Másnak, az ép testű em-
bernek lehet, hogy ezek nem is örömök, csak megszokott érzelmek, 
nekünk azonban ez az időszak maga az ünnep. Ünnepe a lélek és a 
szellem épségének, egészségének.

Néha azért én is felteszem magamnak a kérdést; kellek én ennek 
a világnak? Hol vagyok én ebben?

Egész életemben arra vártam, hogy én is adhassak örömet, bol-
dogságot valakinek. Ez a valaki még nem jött el, várat magára, de 
én kivárom. 
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Addig is marad az alkotás, az írás, a zenehallgatás és a barátok 
törődése. Egy-egy koncerten az extázis átélése, az autogram gyűj-
tés, a lányok utáni vágyakozás, a barátokkal a bohóckodás vagy 
éppen a komoly filozofikus beszélgetés. 

Aki kerekesszékben éli az életét, annak még tudatosabban kell 
törekedni arra, hogy megtalálja a lelki egészségét, hiszen ahhoz 
kell egyfajta fizikai aktivitás is, a kettő egymást segíti. Na most ná-
lam, az utóbbi nem működik. Akkor kerülök ki a kerekesszékből, 
ha lefektetnek aludni vagy néha eljutok a gyógytornászhoz. Ezek a 
hátrányok sajnos magukkal hozzák automatikusan a fizikai képes-
ségek romlását és bekövetkezik egy „önrontó kör”, ami nem más, 
mint a lélek betegsége. Ne akkor jött a doktor- énekli Presser Gábor 
és valóban jött, aki megállapította, hogy baj van a lelkemmel. 

„Hívtam a doktort, ha épp erre jár, hát nézzen meg engem, mert sok 
minden fáj. Hívtam a doktort és hívtam egy nőt, gyógyítson rajtam, aki itt 
van előbb!” (Horváth Attila)

Megjött a félreérthetetlen diagnózis: depressziós vagyok. A de-
pressziós tünetek, amelynek felismerése és kezelése sajnos orvosi 
segítséget igényelt. Ez abban az időben volt, amikor még iskolába 
jártam és napi küzdelmet kellett vívnom ahhoz, hogy megfeleljek 
és megugorjam a rám váró elvárásokat.

A depresszió lényege a kilátástalan, kiúttalan lelkiállapot, az ún. 
tanult tehetetlenség, amely igen súlyos testi következményekkel 
járhat. Nálam például hányinger, hasfájás tüneteiben jelentkezett. 
A depressziós állapot olyan önkárosító magatartásforma, amikor 
az egyén nem találja a saját kiútat.

Folytonosan negatívan értékeltem önmagam, saját helyzetem, 
mert nem tudtam megfelelni a saját-magammal szemben támasz-
tott elvárásoknak. Ilyenkor az ember nem bízik senkiben és sem-
miben. Ez a beállítottság igen szoros negatív kapcsolatban áll azzal, 
hogy nehéz az élet s a nehézségekben mennyire számíthatok a szü-
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leimre, a családomra, a barátokra és a sorstársakra. Amíg azt érez-
tem, hogy semmiben nem tudok dönteni, hogy állandóan kételke-
dem önmagamban, amíg azt érzem, hogy a jövőm reménytelen és 
a helyzetem nem fog változni, addig nincs kiút ebből az állapotból. 
Nekem szerencsém volt, mert megtaláltam azokat a dolgokat, he-
lyeket, személyeket, ami számomra örömet okoz.

„Legyen kedved mindig dalolni, búval, gonddal mit sem törődni!” 
(Tolcsvai Béla)

Na, de nem akarok elidőzni ennél a rossz korszaknál, de ahhoz, 
hogy megtaláljuk a lelki békénket, hogy egészséges legyen a lel-
künk néha át kell jutnunk ilyen sötét alagutakon.

Hogy mi rángatott ki ebből az apatikus állapotból? Elsősorban 
az írás. Kiírhattam magamból a fájdalmakat, a sérelmeket, a kiszol-
gáltatottságot.

Csak írtam és írtam... a mai napig is ezt teszem. Ez az én önki-
fejezésem.

Aztán jöttek a haverok, ismerkedés új arcokkal, új gondolatvi-
lággal és ezek magukkal hozták a terveket, amik lendületet adtak 
az életemnek. Kezdtem megvalósítani az álmaimat, összefogva a 
haverokkal létrehoztuk az ifi klubbot, ahol együtt dalolgatunk, sa-
ját szöveget írunk, azt megzenésítünk és egymás ötleteiből merítve 
mindig tovább gondoljuk a témákat, amivel foglalkozunk. Így sok 
ismeretlen emberrel ismerkedtem meg, akiket most már a baráta-
imnak nevezhetem, rájuk midig számíthatok és ők is én rám.

Aztán előkerültek a versek, a rockszövegek, melyeket olyan 
könnyen tanulok meg, mint az egyszer egyet. Aktuálisan ezeket 
előveszem és a családomat boldogítom vele.

Ma már bízom az emberekben és keresem is a társaságukat, így 
segítséggel, de eljárok olyan közösségekbe, ahol fiatalok vannak, 
ilyen pld.: a Szeglet Egyesület és a MABIM tábor. Itt olyan kedves 
fiatalokkal lehetek együtt, akikkel kibeszélhetem a problémáimat, 
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a nehézségeimet, ugyanakkor sokat nevetve, jól szórakozunk egy-
mással. Ezek a közös együttlétek, akár a tábor vagy az egyesület 
vagy akár a barátok számomra felfoghatók úgyis, mint egy stresz-
szkezelő tréning, ahol megszabadulhatok a nehézségeimtől, és op-
timistábban láthatom az életemet.  

Ami még várat magára az a szerelem. Ez is fontos a lelki egész-
séghez, de hiszem, hogy hamarosan ez is eljön, ennek is itt lesz 
az ideje. A vers már megszületett az érzésről, akihez íródott pedig 
még nem tud róla, még csak ismerkedünk, sokat beszélgetünk. De 
a gondolatok itt vannak a fejemben:

„Angyal kérlek segíts rajtam, nem vágyom én csak az örök boldogságra!
Minden vágyam, hogy szerelmes szívemet megbabonázzad!
Szerelmes vagyok ebbe a lányba, szemeinek ragyogásába.
Az én szívem már még sem árva, talán te vagy az lány, akire vágytam.
Csak téged tudlak úgy szeretni, veled tudnék boldog lenni,
csak téged tudlak magamhoz közel engedni,
csak téged tudlak őszintén szeretni.
Veled szeretném az életem összekötni, veled fogom álmomat beteljesíteni.
Ha nekem is ez kijárna, szívembe béke költözne valahára.
Végre értelmet nyerne életem, ha eljönne a szerelmem,
aki a bajban is mellem lenne.”

Ez a vágyakozás tölti be most a lelkem, ez áll most a gondolko-
dásom középpontjában és ez teszi lehetővé, hogy optimistán gon-
dolkodjak, meglássam a jó dolgokat nehézségek esetén is. Azok az 
emberek – mint én is ma már –, akik pozitívabban látják a világot, 
több erővel rendelkeznek, nem ragadnak bele a problémákba, ha-
nem a megoldást keresik.

Azt mondják: ép testben, ép lélek! Ép léleknek egészséges a teste! 
valóban így van ez? Egy kerekesszékben élő nem ép testű ember-
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nek nem lehet ép a lelke? De hogy nem! Ezzel az írással éppen ezt 
szeretném cáfolni. A pozitív gondolkodáshoz, ahhoz, hogy meg-
lássam a szépet, a jót, az értékelhetőt a világban nem kell épnek 
lennie a testemnek, ülhetek itt a székben, azt hajtva kitágítható a 
világ számomra is.
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Moesma
A Harmincegyedik Fűzfa
A tél valami olyan dolog volt, amit az emberek a halállal azonosí-
tottak. A legtöbb városlakó nem is szerette. Lucskos, hideg, telis-te-
le szomorú színekkel.

Valahogy az emberek sokkal jobban szerették az őszt a meg-
annyi színével és milliónyi árnyalatával. Az esőivel és a csendes 
noszogatásával. A fák ilyenkor nem sietnek már virágot hozni, 
gyümölcsöt, vagy egyéb termést nevelni. Sokkal több idejük van 
az öltözékükkel foglalkozni, mielőtt az egészet eldobják és aludni 
mennek.

Legalábbis így gondolta a Fűzfa sor harmincegy. Avagy, ahogy a 
lakók hívták a harmincegyes számú fűzfa.

És mint olyan... A harmincegyedik fűzfa roppant önérzetes ház 
volt. Megannyi sajátos... Szokással.

Azt is mondhatnánk, hogy a Fűzfa sor harmincegy egy elátko-
zott, őrült épület volt. De ki tudna ily’ gonoszul nyilatkozni egy 
házról, amely megannyi gyenge és puha embernek nyújtott fedezé-
ket az idő kegyetlen szeszélyeitől. A téli fagyoktól, az őszi esőktől és 
szélviharoktól, a nyári kánikulától, a tavaszi záporoktól és a játékos 
szellő úrfiktól.

Persze nem mondom. Annak ellenére, hogy a harmincegyedik 
fűzfa olyan tisztességesen végezte a dolgát (nevezetesen, hogy ott-
hona volt hat emeletnyi lakás teljes közösségének), kétségkívül... 
Egyéniség volt.

Az egyénisége nagyrészt abban rejlett, hogy... Elmondani is alig 
merem. Fának képzelte magát. Egyészen pontosan maga se tudta, 
milyen fa is lehetne. Mindig tisztában volt vele, hogy különlege-
sebb, mint a többi fa, amiben nem laknak ilyen nagy állatok, mint 
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benne. Neki mind egyforma volt. Legfeljebb páran nagyobbak, 
mint az utcán futkorászó, kis barna rágcsálók, amik tobozt és mak-
kot gyűjtöttek amíg csak lehetett.

A fűzfa sor harmincegy csak annyit tudott ezekről a lényekről, 
hogy törékenyek. Puhák és törékenyek. De ő... Ő bizony egy fa. 
Egyszer már a menykő is belecsapott a villámhárítójába. Az pedig 
csak fákat talál meg, nemde?

Idővel rájött, hogy a fák törzsei vagy mindig nyitottak, vagy min-
dig zártak... Épp ezért... Lakóit már csak akkor engedte ki, ha azok 
harkály módra kopogtak az ajtófélfákon. Ilyenkor a kulcskártyás 
ajtó magától kitárult. Ám ekkor más probléma jelentkezett. Az ajtó 
ugyan kitárult, de ezek után nem szeretett visszazárulni. A lakók 
egy ideig tűrték. Tudomást se vettek a ház ezen szeszélyéről. Ám 
mikor az erdő... Különös öltözetű és szagú népe a parkok padjairól 
lassan a ház földszintjére és előterébe költözött, a lakók többsége 
úgy döntött, neki ennyi épp elég volt a Fűzfa sor harmincegyből. 
A megmaradt lakók egy része pedig rendőröktől és jól meghízott, 
igénytelenül öltözködő mesteremberektől kért segítséget. A kékru-
hások az erdők népét zavarták el, a mesteremberek pedig az ajtót 
vágták ki és cserélték ki egy modernebbre. Egy újra. Ezzel az új 
ajtóval pedig még annyira se tudott bánni, mint az előzővel. Ez nem 
egyezkedett, nem volt zsarolható. Sőt. A harmincegyes fűzfa sok-
szor úgy érezte, egy igazi bunkó.

Dehát ő egy fa. Minek rá egyáltalán ajtó?
Ha pedig ő fa, akkor már érti is, miért ilyen szép, zöld a fala. Csak, 

neki még télen is az. Akárhogy próbálta, a harmincegyes fűzfa sose 
tudta megváltoztatni színét, mint a szemben lévő parkban a többi fa. 
Mindig is félt, hogy fa társai titkon róla sugdolóznak a hajnali szellő 
nyelvén.

Egyszer ugyan... Állítólag sikerült neki. Egy ősszel a falai egészen 
besárgultak. Maga se hitte el, amit látott. Úgy érezte, a világ végre 
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rendben lesz. Dehát... A vegyiműveket bezárták. A kénlerakódást 
lekaparták, lemosták a faláról és újra méregzölden ragyogtak a falai 
még a legzordabb téli estéken is, az utcai lámpák fényében.

Dehát ez így mégse mehet tovább! Gondolta magában a harminc-
egyedik fűzfa és akkor, ott úgy érezte, igaza is van. Miért vagyok 
télen-nyáron zöld? Mire jó ez?

Egy hatalmas, autó, a hátán nagy dobozzal épp azon az estén 
robogott el előtte, mikor az utcai lámpa fényénél... Aki egyébként 
remek beszélgetőtársa volt. Sokszor rávilágított a problémáira, mi-
kor elsétált alatta egy ember. De ez az este más volt.

A hatalmas jármű jött. Megállíthatatlanul robogott az útján és a 
Fűzfa sor harmincegy érezte, hogy az egész teste. Oh! Elnézést! A 
törzse, a lombjai, mindene megremeg. És ekkor... Megvilágosodott.

Alig két ujjnyi volt a darab festék, mely a vakolattal együtt lehul-
lott kettejük közé. Hosszú percekig csak bámulták... Némán. Ő és a 
lámpaoszlop.

Na nem mintha egyébként túl sokat beszéltek volna egymás-
sal. Az övék... Amolyan csendes kapcsolat volt. De valószínűleg jól 
megértették egymást, hisz lassan ötven éve egyikük se mozdult 
egy centit se a helyéről.

Ekkor megértette végre a harmincegyes fűzfa is.
Meg van! Gondolta. Ha nem tudom megváltoztatni a színeit, úgy, 

mint a többiek, mielőtt ledobom... Majd úgy teszek, mint a karácsonyfák 
odalenn, mielőtt beviszik és feldíszítik őket!

És így is tett. A harmincegyedik fűzfa az év folyamán folyama-
tosan hullajtotta el „leveleit”. A lakók „legnagyobb örömére”, hogy 
tavasszal új, még rikítóbb zöldbe öltözhessen.

Bár az ő szemében az egész szinte egy pillanat volt. De talán há-
rom évig bírta ezt a teljes újra festetést, újra vakoltatást a házközös-
ség, mielőtt az utolsó lakó is feladta volna reményeit, hogy dűlőre 
jut a fűzfa sor harminceggyel. Ahol gyerekkora óta élt. Ahol felnőtt.
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Az ajtón kilépve, dühösen arrébb rúgta a harmincegyedik fűzfa 
utolsó, épp a lába elé hulló levelét, mielőtt elsétált volna, bőröndjeivel 
a kezében. Hátra se nézve, el se búcsúzva a vénséges-vén fűzfától.

Ezután csak a jóisten és a tulajdonos tudhatja, mennyi idő telt 
el, míg a harmincegyedik fűzfa teljesen lakatlanul állt. Csupaszon. 
Fáradtan. Egyetlen zöld folt nélkül.

Sokáig elkeseredett dühvel nézte a szemben elterülő park fáit, 
ahogy újra meg újra zöldbe öltöznek. Érzett, valahol a lelke mélyén 
egy kis gonosz elégtételt, valahányszor a többi fát is oly csupaszon 
látta. A lámpaoszlop azonban, valahányszor fényei kigyulladtak, 
mindig végtelen türelmével és csendes, melengető derengésével 
nyugtatgatta. Nem érdemes velük foglalkozni.

A harmincegyedik fűzfa (éjszakai beszélgetőtársától eltekintve...) 
roppant egyedül volt. Az igazság az, hogy mióta elkezdte lombját 
hullatni, egyetlen puha kisállat se járt a közelében. Sőt. A nagy álla-
tok is messzire elkerülték őt azokban a vicces ruháikban.

Hiányzott neki... Minden.
Úgy érezte, számára eljött a tél. Épp elég sokáig volt ébren és 

őrizte a lakók álmait. Lombját elhullajtotta. Már nem is nő újabb. 
Már csak aludni szeretett volna.

Másnap reggel azonban szokatlan látogató jött hozzá. Egy egé-
szen különleges. A valamikori zöld ház legalábbis úgy érezte. Ez a 
férfi egy nagy sárga autót vezetett, amin elől egy viccesen fityegő 
kis fekete gyöngy volt.

Az autó lehúzódott és az út szélén megállt. Az ajtaja kitárult és 
ahogy az ismeretlen férfi kilépett, a harmincegyedik fűzfának meg-
dobbant a szíve.

A férfi lábait bakancs takarta. Felette egy zöld kezeslábast viselt, 
ami alatt fekete- és vöröskockás ing volt, olyan mintával, mintha a 
négyzet alakú darabokat durva, vastag cérnával varrták volna egy-
máshoz, fején pedig egy vörös sapka volt, bojttal a tetején.
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A harmincegyedik fűzfa látott már hasonló embereket a lakók 
által nézett műsorokban. És úgy érezte, ez az az ember, akit neki 
teremtettek és őt neki teremtették.

A férfi egy ideig csak állt, hol a combjai közt, hol a rendkívül 
széles, kicsit baltafejre emlékeztető formájú állát vakargatva.

Nézték egymást a harmincegyes fűzfával és mindkettejük szívét 
elszorította a bánat, a megértés és a rokonszenv együttesének éteri 
beteljesülése.

A férfi közelebb sétálva meglapogatta egy kicsit a fűzfa sor har-
mincegy egyik falát, majd a ház látta, ahogy egy boldog könny-
csepp gördül le az arcán és őt is elfogta egy pillanatnyi érzékenység. 
Érezte, ahogy, valahol a hatodik emelet környékén két fürdőszoba 
hidegvizes csöve is eltörik és az ő nem létező szemébe is nedvesség 
szökik.

A férfi egy ideig még némán állt. Méregette, vizsgálta az épüle-
tet, majd kezébe vette a kulcsát és lassan visszasétált az autójához.

A harmincegyedik fűzfa nem mert belegondolni mi lesz ezután. 
De érezte... Valakit, még egyszer, utoljára boldoggá tesz. A motor 
felbődült, a vicces, fekete gyöngy pedig, ami egy sárga karon ló-
gott, lassan eltávolodott a járműtől és már lengeni is kezdett.

BIMM! Mondta a harmincegyedik fűzfa. BAMM! Tette hozzá és 
ha tudott volna nevetni, biztos rázta volna a kacaj, ahogy elképzelte 
a hatalmas harangot, amit ez a kis gyöngy szólaltat meg...

Az első ütés szinte váratlanul érte, ahogy az ajtaját és első falá-
nak nagyrészét porrá zúzta a mókás kis gyöngy. Kicsit nehezére 
esett állni, de még tartotta magát. Úgy érezte, nem adhatja fel, már 
csak a férfiért sem. Ki kell tartania. A második, harmadik, negye-
dik és ötödik ütést már úgy érezte, elég volt. Nem küzdhet tovább, 
ám ekkor meglátta a kis fülkében ülő férfi szemének vad, élvezettel 
teli csillogását és utolsó erejét latba vetve sikerült kitartania annyi-
ra, hogy egy része még állva maradjon.
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Tudta... Jól tudta. Eljött érte a fanyűvő. Egy távoli országból, hogy 
kivágja és egy újat ültessen a helyére, ahogy a fagyos földeken ez 
már csak szokás.

A Fűzfa sor harmincegy elégedett, beletörődő robajjal roskadt 
össze a bontógolyó csapásainak hatására. És a harmincegyes fűzfa 
örökre elaludt.

Bár nem láthatta, de a bontómunkás, munkája nehezét elvégezve 
kiszállt, végigpillantott az óriási, öreg fa maradványain. Elszorult 
szívvel és könnyes szemmel levette sapkáját és jobbjával a mellka-
sára szorította.

– Dől a fa! – Kiáltotta keserű, sírástól elfúló hangon és egy percre 
csendben maradt, mielőtt munkához látott a nagy kalapáccsal.
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Rádler Róbertné
Csomagcsere

Holnap utazom. Tétován nézem a tátongó bőröndöt. Mit vigyek 
magammal? Milyen életre készüljek ezután? 

„Hosszú műtét lesz, jelentős kockázattal. Megtesszük, amire képesek 
vagyunk. Többet nem ígérhetek. Felkészült rá?” 

„Így van rá esélyed, hogy fájdalom nélkül élj. Vágj bele!”
„Semmi garancia nincs rá, hogy jobb lesz. Ki tudja, mennyi marad-

ványtüneted lesz. És a hegesedés is fenállhat. Úristen, talán le is bénul-
hatsz! Biztos átgondoltad?”

Kicsit le kell pihennem. Vagy nagyon. Befékeznek a sérült ide-
gek, a fájdalom gondolkodni-lélegezni sem enged.

Relaxálok. A gyógyszerek, terápiák határán túl ismét csak ön-
magamba kapaszkodhatok. Mint Münchausen bárója, saját hajam-
nál fogva próbálom kihúzni magam a mocsárból. Nem lep meg, 
hogy a térdeim közé szorított kétségbeesett paripám fényes szőrére 
rászáradt már az ingovány sara. Egyre nehezebb. Megeshet, hogy 
egyszer már nem fog sikerülni...

A mély légvételek egyenként lazítják le izmaim. Agyam centin-
ként simít szelidebbé inat, ideget, csontot. Beszív, kifúj, lazít, beszív, 
kifúj, lazít... Elenged... Képek, hangok , érzetek siklanak tova az alfa 
hullámok ölelésében...

Oh, a bőrönd! A kórházi tájékoztatót böngészem, meglep a leírás.
„A beavatkozáshoz csupán a nélkülözhetetlen dolgokat hozzá magával. 
Készítse elő:
• fizikai diszkommfortérzetét, korlátait, emiatti veszteségélményét
• azon múltbeli történéseket, melyben kevésnek és gyengének látta 

önmagát
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• azon nehézségeit, melyekkel most küzd
• a jövővel kapcsolatos félelmeit, aggodalmait, kilátástalanságát
• környezetével és önmagával kapcsolatos aggályait
• azon negatív személyiségvonásokat, szokásokat és történéseket, me-

lyek miatt haragszik önmagára. Kérjük, kizárólag a sorsrontó ele-
meket hozza el.

• Feltétlenül hozzá magával a magára maradottság emlékét és a cser-
benhagyottságtól való előzetes félelmet. A kiszolgáltatottság élmé-
nyét helyben biztosítjuk.

• Kis adag reményt és hitet, támogató, elfogadó szeretetet hozhat ma-
gával, a megengedettnél magasabb adagokat toxikológiai előírások 
miatt elkobozzuk. Ezen tételeket feliratozva, leragasztott borítékba 
helyezze el.

Poggyásza nélkül nem biztosítjuk felvételét a Változás-klinikán.
Tudjuk, hogy az Ön számára a műtét döntő fontosságot képvisel. Ne ag-

gódjon, rutinos tucattevékenységként is működik a beavatkozás.Fél szem-
mel is elvégezzük. Nálunk a portás is ügyes.”

Szót fogadok. A bőrönd megtelik.
Az állomáson szembesülök vele, hogy vágányzár van. Az épü-

let előtt ódon Ikarus nyeli el az utasokat. A böröndöket a sofőr a 
csomagtérben helyezi el. Hangos csattanással zárja azt, az erőteljes 
mozdulat megrezegteti az ajtaján lévő feliratot: „Kérjük, távozáskor a 
saját csomagját vigye el...” S az alatta lévő apróbetűs feliratra már nem 
jut időm. Beszállás, indulunk.

Félig üres a busz. Sokan meggondolták magukat a megállóban, in-
kább nem szálltak fel. Előttem jól szituált, csinos ötvenes nő ül. Mo-
dern laptopján futnak a jóváhagyásra váró céges levelek. Porcelán kör-
meivel frissen fodrászolt hajszálait igazgatja egy-egy válaszadás előtt.

A második ülés bőrbevonata kisportolt férfitestet hordoz. Laza 
eleganciával lapozgatja Mc’Rolling legújabb sikerkönyvét a testépí-
tés rejtelmeiről.
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Idős mamóka pattan fel s iramodik a sofőrhöz. Érkezésünk vár-
ható idejéről kérdez.

Látom a sofőr szakállas arcát, kristálykék tekintetét, türelemmel 
felelget a pörgős özvegyasszonynak.

Mögöttem csacsogó gyermekzsivaly fog körbe  egy anyukát. A leg-
cseppebb előre száguld a busz elejébe: „Sofőr bácsi, hoztam neked cukor-
kát! Kérsz?” 

A visszapillantón hintázó rózsafüzér krisztusi keretbe zárja a 
pillanatot.

Úgy érzem, kilógok az utasok közül. Biztos, hogy nem ugyanoda 
megyünk.

Peregnek a kilométerek, a kérgeiket vetkőző nyárfák fény-ár-
nyék játéka filmkockákká darabolják az utat.

Végállomás. Útközben kiürült a busz további utazóközönsége. 
Gyors leszállás, perceken belül ndul a csatlakozás, helyi kisbusz 
visz minket a Változás klinika kapujához. Figyelmünk valameny-
nyiünket a várható jövőbe repített, s magam is a kapuban döbbenek 
rá: Ottmaradt a csomagom!

Futok. A többiek követnek. Hatvan percem maradt a belépteté-
sig. Az ódon Ikarusnak már nyoma sincs. A – hívek által elfelejtett 
kápolnára kísértetiesen hasonlító – váróterem kalauza mosolyog-
va bevezet egy zárt terembe. Az elveszett, elhagyott tárgyak közt 
magamra hagy. Ha leadta valaki, akkor itt lesz. Azt mondja, egy-
szerre csak egy ember tartózkodhat odabenn. Tekintetem pász-
tázva körbejár az okkersárga falak mentén sorakozó bőröndökön. 
Valamennyi egyforma. Más tulajdonához nem akarok nyúlni, bí-
zom benne, hogy a bőröndzáram számkombinációja helyes útra 
vezet.

Nyitja! Szuper! A kitáruló csomagból öregségszagú fellegek 
úsznak elő, gomolygásuk friss sirhant fejfájához vezet. A cizellált 
aranybetűk egyetlen szót formáznak: „Gyermekeim.”
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Ijedten csapom le a bőrönd fedelét, tartozom egy bocsánatkérés-
sel az idős özvegyasszony felé.

A második bőrönd már valóban az egyém. Felnyitva mályva-
szín törölközőm bojtjai köszöntenek, ám valami mély sejtés arra ve-
zet, nézzem meg alaposabban. Az anyag legbelső sarkában hímzett 
virágok folyondár levelei viszik tekintetem a kórházi ágyhoz. Csi-
behajas gyermekarc figyeli a karjába futó csőben a piros folyadékot. 
Cseppenként adagolt élet és sejthalál. A kisportolt apuka a kinti 
tavasz ígéretét meséli s befelé nyeli elfojtott könnyeit, életét adná 
gyermekéért. Ha lehetne...

A harmadik bőrönd gyermekálmokat ont. Plüssmackót, baba 
szappan illatú szobácska habosra vetett ágyát, óvó anyai ölelést. 
A dolgozószobában keményen körmöl az iron. A tinta láthatatlan 
fohászt rejt a hivatalos kérelem  szavai közé: „Istenem, add hogy 
örökbefogadgassam. Annyira szeretem.”

Két bőrönd maradt. A számkód eddig mindegyiket nyitotta. 
Most bizonytalankodom.

A negyedik bőröndből madárrajként repkedő panaszlevelek 
szállnak körém, csicsergésük fenyegető égdörgéssé teljesült. Gyer-
mek és felnőttsorsok meséltek betegségről, éhségről, ágyúszóról, 
hontalanságról. Oly sok a kérő kéz, s oly kevés a szétosztható ke-
nyér. S egyetlen enter eldönheti sorsukat. Iszonyú felelősség, örök 
bűntudat. A porcelán körmök lefedik a rúzsos ajkakat, melyek mö-
gött szorosra zárt fogak őrzik a vallomást: „Oly kevés vagyok ehhez, 
nem bírom el!”

Az ötödik bőrönd az enyém. Valóban az enyém.
Sorsom csomagját magamhoz szorítva kilépek az okkersárga 

falak közül. Kint vár a kalauz. Ő maga a megtestesült, egyenru-
hába öltözött türelem, nyakán kollárét képez a nagy fény. Kedve-
sen érdeklődik, megtaláltam-e, amit kerestem. Poénkodva meg-
kérdezi:
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– Biztos ezt a bőröndöt akarja? Még kicserélheti. – s a többiek felé 
intve hamisan rámkacsint.

– Köszönöm, maradok a sajátomnál – kapkodom lábam, kevés 
időm maradt a felvételig. Az utolsó kanyarban ott áll az Ikarus a 
piros lámpa előtt. Szemem végigfuttatom a csomagtartó feliratán: 
„Kérjük, távozáskor a saját csomagját vigye el...” – s az apróbetűs részen 
– „lehet, hogy más csomagja nehezebb!”

A felvételi pultnál kérdezik az adataimat. Azt mondják, azt vi-
gyem magammal a kórterembe, amire szükségem van. A többire 
vigyáznak ők. A nyitott bőröndből a lezárt, toxikológiailag korláto-
zott tartalmú, feliratkozott borítékot veszem magamhoz. Leellenőr-
zöm a tartalmát: hit, remény, szeretet. Megvan minden. Ennyi kell. 
Más nem.

A műtét előtt kapott nyugtató hatására a kórterem tört fehérsége 
elnyeli maradék tudatom...

Ébredezem. Felettem homályos férfiarc. Nyaka ívén öles tölgy-
fák, harmatozó fenyő és frissen száradó fű illata vonja párába az 
megsímuló feszület aranyát. Kedvesen ismerős, ringatóan lágy, ba-
riton hangja szólít...

– Drágám, ébresztő! Még össze kell készítenünk a bőröndödet 
holnapra.
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