
volt hajtva, hogy elférjenek a fegyverek a ponyva alatt.
Nem kellett tartaniuk rendőrségi ellenőrzéstől, a háború
lassan véget ért, és olyanok vették át az ország kor-
mányzását, akik szemében a szerb úgyis hős lesz.

Megérkeztek egy katonai táborba, kiszálltak az
autóból, és az egyik épület felé vették az irányt. Ott a
szerb bemutatta a fiút egy katonatársának, kiemelte, hogy
bár véznának tűnik, meglepően erős, és természetesen
tökéletesen beszél magyarul. Ezen jót nevettek, utána
valami másról beszéltek, de ezt a fiú már nem értette,

mert megzavarta a nevetés, ráadásul csak a nagyapjától
tanult szerbül, akinek a kiejtése nagyon más volt. A fiúért
két katona jött és elvitték, új ruhát kapott, rajta egy
jelvénnyel, amit még nem ismert, később a tör téne lem -
könyvek összekapcsolták a Jugoszláv Népfelszabadító
Antifasiszta Tanáccsal. Éppen a tükörben nézegette
magát, amikor a szerb autója kihajtott a táborból, az első
ülésen hevert a férfi felbontott postája, a levél fejlécén
egy októberi dátum szerepelt.

Ezerkilencszáznegyvennégyből.
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DUDICS EMESE

Nekrológ

A napokban vettem észre,
hogy már nem emlékszem rád.
Ültem a buszon. Eszembe jutottál,
és vártam, hogy utolérjen
az ismerős sajgás.

Az arcodat még csak-csak felidézem.
Halvány a mosolyod,
távoli, mint amilyen mindig is voltál.

De ha azt a fanyar ízt keresem, ami a sajátom lett,
vagy azt, hogy még mindig csak rész vagyok-e nélküled,
vagy azt, hogy összerezzenek-e még, 
ha meghallom a neved,
már nem talállak magamban.

Újfajta szabadság ez, még tanulnom kell.
Többé nem tegezlek majd a verseimben,
te helyett ő leszel bennük, ha egyáltalán.

Tíz év munkája ez.

Új évfolyam indul a Magyar Írószövetség nagy sikerű Íróiskolájában 2010. szeptember végétől
Az Íróiskola a Felnőttképzési Akkreditáló Testület által akkreditált képzés
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