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Podonyi Hedvig

Sztori
A buszmegállóban, a cip�k s�r� ren-

getegében sután biceg� galamb törtet 

el�re. Ez az, amelyik már tavaly is az 

összes többinél közelebb merészke-

dett az emberekhez. Így � csíphette 

el els�ként a lehulló morzsákat, a  le-

ejtett kifl ivégeket – és � törte el els�-

ként a lábát, amikor valaki a felszállás-

kor tülekedve rálépett.

A  sápadt tavaszi délutánt testes, 

torokkarcoló benzing�z fojtogatja, 

a  busz sehogy sem akar megérkez-

ni; megrekedt valahol Óbudán. Az 

araszoló kocsik gyöngysorát mintha 

láthatatlan madzag kötné össze, és 

mintha azt valahol a messzi távolban, 

szeszélyes id�közönként meg-meg-

rántaná valaki.

A  girnyó lány, miután már min-

denkit végigtarhált a szemközti meg-

állóban, átvág a kocsik között. Lassan, 

egykedv�en közeleg; inkább t�nik op-

tikai csalódásnak, mint ténynek. T�-

lem balra, a  harmadik várakozónál 

kezdi a kéregetést, és egyre közelebb 

lebeg. Aztán már itt is van. Húszéves 

lehet. Felém fordítja az arcát, de nem 

néz rám. Tekintete valahová mögém 

réved – talán egy szebb és jobb világ-

ba. Moccanatlan vonásain bunkerbiz-

tos zártság.

Az arca nem kér semmit, csak az 

er�tlen, halottfehér keze.

Ha kap, ha nem: elfordul, és máris 

lép a következ� várakozóhoz. Kicsit 

vár, és ismét lép. Szót sem szól. Egyre 

távolodik és távolodik, míg bizonyta-

lan körvonalai nyomtalanul fel nem 

oldódnak valahol ég és föld között.

Egy téli napon látom újra, ugyan-

ott, a buszmegállóban. Seszín� csutka-

Fodor Ákos

Újabb versek
Összeállítás a költ� hagyatékában 

fennmaradt m�veib�l

Trend a lelke…

A Korszer� ember
csak sietni ér rá;
elhallgatni nem mer:
az még SZÓra bírná…!

– Attól pedig retteg.
Egyébre sincs gondja,
mint mímelni Tettet
– hát hadar, dadogva.

Esti Kornél naplójából

Harsogó lózungok
közt némán lézengek…

Panasz-ábécé

A/
Aki hallgatja
és aki mondja: mindnek
csak árt a panasz.

B/
Aki hallgatja:
vagy megsajdul szíve, vagy
unja, vagy sérti.

C/
Aki mondja: csak
bevési magába azt,
sajátszavúlag.
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haján eltévedt hópelyhek ragyognak. 

Szürkés pillantása, mint a piszkos, 

befagyott tó. Ugyanabban a ruhában 

van, mint korábban, csak a nyakában 

ernyedt sál is csüng; vézna testére 

elny�tt kardigánt csavart. A  kardigán 

alatt jókora has gömbölyödik. De az 

mintha valahogy nem hozzá tartozna 

– � most is könnyedén, szinte testetle-

nül, tétova jelenésként suhan. Minden 

várakozót végigkoldul, mint ahogyan 

korábban is, kezét automatikusan 

nyújtja ki a remélt aprópénzért, majd 

csakhamar szinte észrevétlenül odébb 

libben, gyászos kis némafi lm-jeleneté-

nek megszokott koreográfi ája szerint.

A következ� tavaszra elt�nik a lá-

batört galamb. Új nemzedékek harcol-

nak új kifl ivégekért. Autók pöfögnek, 

várakozók várakoznak, zsebekben és 

tárcákban pénz lapul. Kéreget�k ké-

regetnek. Felbukkan a lány is. Megint 

körös-körül girnyó; megint nyújtja a 

kezét egy kis apróért. Van, aki ad.

Aztán az élet és a busz megy to-

vább.

Tiszta (pár)beszéd

Úgy döntöttem, hogy
nem hazudok többé! 

– Jaj,
öngyilkos leszel…?

Bárki, bármi

Viszonyom van hozzá.
Véleményem nincs róla.

Sajt & sajtkukac

M� nélkül nincs kritika.
Kritika nélkül van M�…

Szabadságom

Másoknak írok. Nem magamnak:
magammal elbeszélgetek.
Nézhet képem-mutogatónak,
ki ezt nem érti, nem szeret. 


