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Tóth Ágnes

Ködben

Elmosódottfestményatáj,
Ködbenszaunázikazeste.
Felveszialakjátavölgynek,
sörül,hogyképlékenyateste.

Fák,házak,emberek,álmok
tűnnekelbennerendre.
AHoldsemtaláljaudvarát,
Valaholmadársírkerengve.

Avárostkeresiknémán
afelágaskodóhegyek.
Holnapratalánmeglelik,
hakisütanapaHargitafelett.

Remény
Nekemareménydrágakő,
Ládábanőrzöttkeszkenő,
Csörgősipkabohócokon,
Melegkenyérapolcokon.

Tenyerembenegykézfogás,
Pohárfenekénáldomás,
Fagyokatűzőfénysugár,
Tengernyivízenszalmaszál.

PorIstenszemében
„valaki jár a fák hegyén
mondják úr minden porszemen”

(Kányádi Sándor)

Ó-időmbenásványkoromban
holösszeértfölddelazég
holtanyagvoltamIstenszemében
kiértemkönnyetejtettéppen
ígyáradtasóstengervízszéjjel
sfölibémalgákgarmadájaaNap-éjben
slőnazegysejtűnekegyszuszramája
sgyémántoltmindencsigolyája
mígnemhegyekkékellettlennem
miriárdcsillámbólkifehérednem
smielőttmegszültvolnaazanyám
előreszámbavettemindenporcikám
smireahabokkitettekaszikre
tanújeléülazevilágilétnekanincsnek
keresztetformázottemberfiánakIsten
smireazötsebföldigkivérzett
bűnébebotlottateremtettemberlélek
mertkitestévelvétlélekbenvétkezik
terhekénthordjakiazemberikínt
smidőnásványleszekújraszállok–
szállokteremtőmhöz–aszemébevissza
saporszemetazistenikönnyfölissza.

Tóth Ágnes (1946,	Nagy-
várad)	újságíró,	prózaíró,	
költő.	1990-től	a	Bihari	
Napló	riportere,	szer-
kesztője.	1994-től	2002-ig	
a	Duna	Televízió	váradi	
tudósítója.	Több	gyer-
mekvers-	és	prózakötete	
jelent	meg,	Csupa-
bohócok	című	bohózatát	
1995-ben	mutatta	be	a	
váradi	bábszínház.	Leg-
újabb	kötete:	A	halál	kat-
lanában	(Várad,	2016).



28 29

Szombati István

Hazajöttél, Ráhel?

Mikor jelentkeztem Kelemen cégénél, a fiatal titkárnő gyanakvóan 
nézett. Nyilván jobban örült volna, ha egy kigyúrt pasi kopog náluk állás-
ügyben. Továbbá úgy láttam, azt is mérlegelte, hol tarthatok éppen évgyű-
rű-ügyben. Ha több is vagyok nála egy-két-három évvel, vele, mint nővel, 
fel tudom majd venni esetleg a versenyt? Továbbá – hogy ne tápláljak túl-
zottan sok reményt – jó nevű gazdáját araszos embernek, facérnak nevez-
te. Oké, biccentettem, igazán rendes vagy, hogy idejében szóltál, de mielőtt 
továbbállnék innen, szót váltanék vele. Köröztem keveset, néztem az előte-
ret, melyből jobbra és balra sárga ajtók nyíltak. Az egyik, gondolom, váró-
ba, a másik a főnök szobájába mutatta az utat. Mivel nem szólt a kontyos 
csaj, könnyed mozdulattal billegtem tovább, simogattam szemmel a 
könnyezőpálmákat, melyek keskeny polcról figyeltek minden belépőre. 
Nem voltam túl friss a kocsikázás után, szóltam is a lánynak: nem lennék 
hálátlan, ha beszólna a stábnak. Rántott keskeny vállán, mint akit bolha 
csíp. Mire én, vékonyka mosollyal, kérdeztem újra: úgy kéne értenem, fon-
tos ügyben trécsel? Rémülten pillogott, oldani próbáltam, emeltem a 
kezem: vedd úgy, hogy nem szóltam. Kerestem egy tükröt apró válltáskám-
ban, rendezni próbáltam opálos tincseim, bár a kék Opelben nem esett az 
eső idefelé jövet. Miután sikerült elraknom száradó ernyőmet, újra kértem 
a csajt, szólna vagy én lépjek? Mivel nem akart mozdulni, mint egy horror-
filmben, vicsorgósra vettem: akkor mi az ábra, kardozunk vagy lépjek?

Középkorú, szemüveges férfi dugta ki a fejét apró kuckójából, majd 
ahogy észrevett, nyújtotta a kezét: Kutiné? Voltam. A vékony titkárnőnek 
megrándult az arca, úgy láttam, nem örült, hogy pár nélküli vagyok. Jöjjön 
beljebb, kérem, nyitotta tágabbra párnázott ajtaját. Mire Piri, a titkárnő, 
felfújta az arcát, sejtette, mi jöhet: behoznál két kávét?

Miután behozta, Kelemen biccentett, köszönöm, kimehetsz! Hellyel 
kínált, kikapcsolta a monitort, s egy keskeny kanapéra bökött, mely alig 
két méterre, szemközt volt vele. Somolyogva nézett, úgy láttam, hogy örül, 
csupán azt furcsállta, ha külföldön dolgoztam, miért jöttem vissza, s miért 
épp Csabára? Alföldi vagyok, daráltam könnyedén, mint egy betanult sze-
repet, itt töltöttem egykor legszebb nyaraimat. Anyai nagyapám, mozgé-
kony mindenes – aktivista, halőr, kidobóember – csónakházat bérelt. Ha 
jött a vakáció, vonatra ültettek: napozzak, fürödjek, segítsem pindurit a 
pipázgató öreget, miközben kényeztet, keresi a kedvem.

Mikor
Mikorerősekvoltunkésszépek,
Vállunkontücsökmuzsikált,
Zsebünkbenmadárkafészkelt.
Hajunkköztvirágoknyíltak,
Szemünkbenkiscsillagfények.
Mikorerősekvoltunkésszépek.

Aztkérdezed
Aztkérdezed,merrevoltam,
Hogynemláttálezeréve.
Zúgásvoltamvízesésben,
Búzatáblánaranykéve.

Bárányfelhőkékégbolton,
Százszorszépetarkarétnek–
Árvakönnycseppazorcádon,
Drágagyöngyeszépnyakéknek.

Voltamösvényavadonban,
Sorsvonalatenyeredben.
Muskátliazablakodban,
Szívfájdalomszerelemben.

Demostvagyokfüstifecske,
Nyílótavasz,nyárizápor.
Álmodbancsók,mindeneste,
Ölelésésforrómámor.

ÉsleszekmégSzivárványhíd,
Színespára,napsütötte.
Akiátmegyalattam,az
Boldoglegyenmindörökre.

Szombati István író,	
nyomdász.	Váradon	szü-
letett	és	tanult.	Érettségi	
után	nyomdászként	dol-
gozott,	különböző	lapok-
ban	közölt.	Szerepelt	az	
Ajtók	c.	prózaantológiá-
ban.	Önálló	kötete	A	
sikoly	(Dacia	kiadó,	
1988).	Budapesten	él.


