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Mi van a szívedben
Mint ezer tű nyilallása, olyan érzés volt, mikor megszorította a karom. 

Most meg csak ülünk a betegágyon egymás mellett; ő beszél hozzám, én 
csak nézek magam elé. Hirtelen szégyellem, hogy ezt kértem tőle, szégyel-
lem, hogy el fogom árulni a nővéreknek, az anyukámnak, az ő anyjának. 
De már eldöntöttem.

Pedig nem is ártott nekem, csak annyit mondott, kis beszari. Engem ne 
sértegessen senki, gondoltam. Aztán megkértem rá, mutassa meg, milyen 
erős. Csak akkor hiszem el, hogy bivalyerős vagy, ha megszorítod a karom, 
mondtam. Egy kicsit húzódozott, majd, miután még hecceltem kicsit, csa-
varintott rajta párat. És most tessék, kék, zöld, lila. Ezt fogom megmutatni 
az anyunak. 

Az a mocskos dagadék hogy elbánt velem, mondom majd neki, nézd, fáj, 
ha mozgatom. És szalad majd a nővérkékhez, azok meg majd ezt felelik: 
már tudunk róla, át is helyeztük azt a kölyköt, egyágyas szobában van, 
hogy mást már ne bánthasson. Anya majd helyesli, a Karcsi meg, így hív-
ják, ott fog búslakodni magában egész álló nap. Meg is érdemli. 

Hamar összeszedi magát, és majd ha kijön a kórházból, az iskolában 
fitogtatja az erejét. Rájön, hogy a többiek vevők a mutatványára, és onnan-
tól kezdve egyre többet fogja csinálni, míg végül ez lesz a védjegye. Karcsi, 
az erőgép. Ez a címke elkíséri felnőttkorára is: erőszakos, könyörtelen 
ember válik belőle.

A fenébe, talán mégsem kellene megtennem. Nem kéne elmondanom 
senkinek. Ehelyett inkább kisebb szónoklatba kezdek: Figyelj, hülyeséget 
kértem tőled. Az erő nem számít. Az a fontos, hogy mi van a szívedben. 
Erre ő nagy, kerek szemekkel bámul rám, mint egy ufóra. Mi a szart 
akarsz ezzel, kérdi, majd hátba vereget, de olyan erővel, hogy mindjárt 
alkatrészeimre esem. Jól van, öcsi, látom, nemcsak beszari vagy, de lüke is, 
böfögi az arcomba, majd olyat nevet, hogy belezeng az egész kórterem. Na 
jó, eldöntöttem. Bemószerolom ezt a mocskot.

Baka L. Patrik

Vasmagány

Levélhús.Atörzsön:fogaskerekek.
Agőzfakad,azágakbólelő,
azavar,amoharozsdapép,
döcög,pöfög,mintacélszívatestben,
zakatolelőreafémerdő-sereg.
Minek?Hová?
Körbe-körbe.
Életszínű,zöld
tisztástkeres,de
veszettidea
máremámor
–művészekazágon–,
másolatotörökítőmásolat
avaló-vászon.
Azacélgyökerekamúlt
maradékáttúrják,
pikkelyeikenküllő,tasak,nikkel-szamovár,
rendrefennakad,ámamintanő,
sarétegzetttörmelék
többszférátsejtetmár,
mintTrójáéelőbb.
Avaságak,holtkezek,
Ré,Wotan,Anansifelényúlnak,
végtelenpanteontkeresfelazimaerezet,
deakorom-paplanszakításainmár
aligszivárogbármelyistenisát.
Tüzetkénerakni,
deafémnemég,
máglyátemberáldozatnak
–végtelenmélymeredélyt.
Holavasfákálmai?
Atöröttfogaskerekek
botlásaiban?Alelkükaz
elszivárgógőz-szellem?
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Avágyaikarozsda,arétegek
mintaköltőkéaporszülő
bőrlebernyegek?

–––––––
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aszembeniülésbenkibomlóboka,
avállamis,apántfehér,
ahogymagzatpózbanősza
szomszédbanésittis,a
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Mindenütt…
…repcemezők
asínekmentén,
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ahátunkra,alkonyatelőttmég.

Gulisio Tímea

A penész

Egy átlagos téli estén pillantották meg, mikor a kutya elveszett labdáját 
keresve az ágy mögé néztek. Egy fekete csík volt csupán a fehér falon.

– Penész! – mondta a fiú. – Pedig pár hete lefújtam, de most sokkal több 
van, mint akkor.

– Kiskoromban majdnem meghaltam egy penész okozta tüdőgyulladás-
tól! Azonnal tüntesd el! Dörzsöld le ezzel!– utasította a lány, és a kezébe 
nyomott egy húszszázalékos ecettel átitatott mosogatószivacsot.

Ádám pólót kötött az arca elé, mert irtózik az ecetszagtól. Tünde már a 
penész gondolatától is tüsszögő rohamot kapott. 

Hajnali egy óra lett, mire végeztek. A foltok eltűntek, csak a parkettán 
összegyűlt fekete tócsák emlékeztettek rájuk. Elégedetten tértek nyugovó-
ra. Reggel Ádám felhívta falfestő ismerősét, adjon valami tanácsot az ügy-
ben. Az illető páraelszívó berendezést javasolt, amit azon nyomban be is 
szereztek a közeli hipermarketben. A biztonság kedvéért a már száraz 
falra gombaölő szert fújtak.

– Bye-bye, penész! – mondták, és leültek egy-egy lekváros bukta és gyü-
mölcstea mellé.

A lány iskolába és színjátszókörbe járt, a fiú belemerült a számítógépes 
játékok világába. Megfeledkeztek a penészről. Ám az hamarosan ismét 
hallatott magáról. Monkot, a flúgos nyomozót nézték az ágyon ülve, mikor 
ciripelésre lettek figyelmesek.

– Egy tücsök! 
– Sok tücsök!
– Na de télen?
– Lehetetlen! – értettek egyet.
Elhúzták a franciaágyat. Ezernyi fekete csáp tekergett a falon. Azt hit-

ték, a szemük káprázik a sok tévézéstől. Visszafeküdtek, de a villanyt 
égve hagyták. Másnap mindent úgy csináltak, ahogy eddig, pedig mind-
ketten tudtak arról a bizonyos dologról. Nem beszéltek róla, de „véletle-
nül” kulcsra zárták a hálószoba ajtaját. Mintha valamit bent akarnának 
tartani.

Teltek a napok, elmúlt egy hét, majd kettő. A ciripelés nem maradt abba, 
most már nappal sem hallgatott el. Füldugóval aludtak. Addig ment ez így, 
mígnem valami nyálkás fröccsent Tünde arcára. A páraelszívó teteje a 
szoba túlsó végében hevert. A szőnyeget, az ágyat is fekete, kocsonyaszerű 
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