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– Némileg felhőarccal ébredtem – jegyezte meg a szörmók a tükörben. – 
Nééémileeeg...? Mi lehetett éjszaka...? Zenét kapcsolok, kávét főzök – a vil-
lanykapcsolással felébresztem a mini faoroszlánt a konyhai polcon, a kony-

hám egy Szahara.
Fürdöm, ablakot

nyitok – a metróépítkezés
kihalt. A csarnokban még
mindig nem teljesen nyi-
tott a szemem. Olyan új-
szülött kismacska. Kapor-
ról, bazsalikomról, fűsze-

rekről álmodozom, de a kofák felvilágosítanak, hogy e fűszerek nem nőttek
még elég nagyra. Tepertőt veszek és puha kenyereket – van itthon egy kis
maradék uborkalé, veszek sört is, felkészülök mindenre, egy meteor becsa-
pódására, becsapódásra. 

Hazafelé, a ház sárkányalakú udvarán, szemem sarkából – a kocka-
szemű – nyolc madzaggal összekötözött újságcsomagra látok a sarokban.
Még nem félek, ekkor még azt hiszem, hogy  a  sárkány csak egy deltoid. 
Fényes borítójú havilapok, többnyire pucér csajokkal – itthon, mikor a konyha
kövén elvágom a madzag-köldökzsinórokat, kiderül, hogy ez egy egész nő-
világ. Megnézem az ismeretlen kidobóember nőit a könyhakövön.  Legyünk
nyitottak a nőkre. És most sorban felírom, milyen újságokat találtam: Miss
Universe Hungary, Joy, Lingerie, Bon ton, Play Boy’s Bathing Beauties, Esküvő,
A kereskedő, Kool, Max, Für Sie, Fashion Mode, Gioia, Petra, Elle, Elite, Color
Photo, Voila, Vogue, Journal für die Frau, Penthouse, Photo, Brigitte, Hustler,
Amica, Play Boy, Petra, Fashion Mode  – hát ilyen széles a csajszi paletta... ez
itt a reklány helye.

Megnézegetem kicsit a nőlapokat. Titkos terveim is vannak, khm.. de
mert most valami rejtelmes okból – fröccs?, kávé? – nyitott vagyok – túlnyi-
tott, ezeket majd még megbánom. Úgy szoktam. 

Leírom, mi volt a titkos tervem, talán ezzel magamat is megzsarolom,
és valóra kell váltanom immár nemtitkos terveimet. Szóval csak annyi volt,
hogy kivágom ollóval a lehető legtöbb kivágható alakot, és kartonra ragasz-
tom őket, aztán vagy csocsót csinálok belőlük – focicsapat lesznek, vagy csak
egy nőkből álló tömeget ragasztok belőlük össze egy valamilyen talajon, ezt
még nem tudom, de elég szépen elképzelem, ahogy a meztelen testek pózol-
nak a síkságon a Holdfényben, a hármashalmokon. Nem ijesztőek, nem go-
noszok, csak furák, ahogy kékesen álldogálnak pózokba merevedve-dermedve
a síkságon, ahová majd kis fagyinyeleken, kis magnumnyeleken betűzöm
őket. De most megyek a konyhába, és átnézem az összes nőket. Aztán majd
talán beszámolok a himsovinisztának a negyediken. 

Lábass Endre
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Sejtem, hogy kicsoda. A rettegő alak a liftben. Egyszer rázáródott a
piros vasajtó. Én otthonomban éltem. Meghallottam a dübörgést odakintről.
Valaki beszorult. Nem én vagyok a liftfelelős, de azért nem hagyok embert
liftbehalni. Van szívem, szívem. 

Iszonyú üvöltözést, dübörgést csapott odabent szegény, nem
lehetett megnyugtatni semmivel. Üvöltött, rugdosta az ajtót, félig a
másodikon állt, félig a harmadikon, teljesen a liftben. Kiengedtem. Suhantak
az évek. Boldog, üres liftek. Vagy emeletek. Aztán egy szép nap a dörömbölő
azt mondta a földszinten a lift előtt, amint épp kilépett egy kínai család –
Minek nyitod ki a sárgáknak az ajtót!  

Rengeteg titokzatos ember él egy sokemeletes varródobozban.

Ú
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