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Ã�másikÃ�másikÃ�másikÃ�másik����
 

Valaki jön még, valaki. 
Ő megbocsát tenéked. 
Érti, mit gondolsz. Nem is kell 
mélyen a szemébe nézned. 
 
Nem is kell végigmondanod. 
A hangsúlyból, ha szólalsz, 
mindent tud már, a mondatot, 
amit már ki sem mondasz. 
 
Életedet, halálodat, 
életét és halálát 
egy bordában szőtték gonosz 
hivatalban a párkák. 
 
És nem is kell mit kezdeni, 
vagy mondani, ha mégse. 
Őt sem azért küldték ide, 
hogy mindezt elbeszélje. 

 
IsmerősIsmerősIsmerősIsmerős����

 
Mert az ilyen: gyengének látszik. 
Tanácstalannak. 
Mint aki nem tudja, mit akar. 

 
Mert az ilyen biztos depressziós. 
Megbízhatatlan. 

 
Mert az ilyen nem mutatja magát. 
Féloldalt fordul inkább,  
mintha ott sem volna. 
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Pedig nagyon is ott van. 
És figyel. 
Éppen ettől féltek. 
 
Mert az ilyen dohányzik. 
Szenvedélybeteg.  
Titkosan, betegesen 
szenvedélyes. 

 
Nºrºncsvers,�reggelNºrºncsvers,�reggelNºrºncsvers,�reggelNºrºncsvers,�reggel����

 
Itt ülök, reggeli narancslé a pohárban. 
Kávé majd később. Hirtelen megvirradt, 
mintha átmenet nélkül. Verset 
olvastam, azért. A hajnalt ellopta a vers. 
Jól hangzik a narancslé, ugye? A villany- 
számláról most nem beszélünk.  
De legalább ég a villany. Legalább. 
Magyarul. 
Azt mondja: rakendroll. Azt mondja: 
Visszajelzés. Azt mondja: szeretném. 
Gondolja: akarom. Kontroll? 
Félek, ellopja az illúziómat. 
A narancslevet nem lophatja el. 
 
Huhh, de szürke. Mintha senki sem volna 
ébren. Csak imitt-amott villog valami. 
Autólámpa. Köd, március. Hatötvenhárom. 
Mit kezdjek magammal. Mit kezdjek magam. 
Tudok beszélni?  
Maradtam. Elmaradtam. Lemaradtam. 
Szerepjátszottam. Itt arra nem kíváncsi 
senki sem. Erre sem. 
 
Elmondhatnám pedig a házi oltárt. 
Parsley sage rosemary and thyme. 
Tigrisszem, rózsakvarc és két ametiszt. 
Jenő, aki jól bírja a füstöt. Szerencsére. 
 
És nem tudom, hány éves az agyam. 
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Ne�engedd�º�rózsátNe�engedd�º�rózsátNe�engedd�º�rózsátNe�engedd�º�rózsát����
 

A rózsát, a rózsát fogad közt szorítsad, 
ne engedd a rózsát, távol van a part még,  
vihar jön, mélyről morajlik a víz, 
felhőket csodálni  nem jó alkalom, 
kivehetetlen, a szél mit beszél, 
talán csak úgy sejted, a bőrödön érzed, 
nem örömhírt hoz, hanem fenyegetést, 
gazdálkodj erőddel, míg úszol az árral, 
a rózsát ne engedd, a rózsát ne hagyd, 
míg táncra kér majd egy hatalmas hullám, 
hátára emel majd és száguld veled, 
partra tesz lágyan a rend otthonában, 
ott vár rád egy békés örök sziget, 
fogad közt szorítsad a rózsát, ne engedd, 
őrizd meg a rózsát az örvény felett. 

 
¿ºnulni�º�rózsát¿ºnulni�º�rózsát¿ºnulni�º�rózsát¿ºnulni�º�rózsát����

 
Tanuld a bársonyt, harmat csillogását, 
ismételj naponta bűvös színeket, 
törékeny tövises karcsúságot, 
tanuld illatának dús áradását, 
hajnali szélben ismételd naponta, 
napfényes délben csöndes ragyogását, 
alkonyba olvadó ringását tanuld, 
gyakorold éjféli remegését. 

 
Ott�vár�º�rózsºOtt�vár�º�rózsºOtt�vár�º�rózsºOtt�vár�º�rózsº����

 
Télben hó alatt, a föld mélyébe rejtve, 
sötét barlang falára karcolva, 
ott vár a rózsa. 
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Messzi óceán mélyén a homokban, 
lusta halrajok, szelíd rákok között, 
ahova nem hat el hullámok  
dühödt robogása,  
ott vár a rózsa. 
 
A város éjszakai fényei mögött, 
gengszterek rettegésében, 
hajléktalanok nyugtalan álmaiban 
ott vár a rózsa. 
 
Elhagyott palotákban, 
beomlott kapubejáratok mögött 
titkosan illatozik. 

 
Álºrcosbál�után�º�rózsºÁlºrcosbál�után�º�rózsºÁlºrcosbál�után�º�rózsºÁlºrcosbál�után�º�rózsº����

 
Szakállas tavasztündérnek, gésának, bohócnak 
Barbienak, hadvezérnek öltözik, 
de végül mégis mindenütt felismerik  
a rózsát. 
 
Playboy nyuszinak, a kor rémisztő szellemének, 
Chaplin keménykalapos csavargójának álcázza magát, 
mégis felismerik, nevén szólítják mindenütt 
a rózsát. 
 
Álomtalan éjben evezhetsz virradásig, 
tudhatod, amikor elcsitul az álcák orgiája, 
a hajnali tükörben újra megtalálod arcodat: 
a rózsát.



 

Nºgy�Irén 

 

Ã�játékÃ�játékÃ�játékÃ�játék����
 

Szürkület táján futott végig a riadalom a falun: 
Valakit megint elvive a feketeautó… 
…Megesett jónéhányszor azelőtt, még a kollektivizálás idején, hogy ebben az 

egészen kicsi faluban is megfordult az a félelmetes autó. S akiket elvitt, amikorra 
visszatértek — ha visszatértek —, nagyon hallgatag emberekké váltak… 

Mint apró gyermekek, nem értettünk egyebet, csak hogy félni kell valamitől, s 
elveszetten kuporogtunk a ház egyik sarkában, hol senki nem törődött velünk. 
Mikorra besötétedett, már egészen tele volt a ház, de még mindig szállingóztak a 
kapun be, egyik a másik után, a falubeliek.  

Nem volt hová lefeküdni, elmaradt a vacsora, s mi csak figyeltük félve az em-
berek szorongó arcát, fojtott suttogását órákon keresztül. Amikor egyikünk az 
egyre nyomasztóbb rémülettől hangosan elsírta magát, szinte egyszerre pisszegett 
rá mindenki a házból: 

Csend legyen, csend. Hallgass… 
Azután megint csak tanakodtak halkan, érthetetlenül. Az órák teltek, s a hosz-

szas várakozásba belefáradva, ott a sarokban elnyomott az álom. 
Egyszer még, későn felriadva, úgy tűnt, mintha a nagyanyám hangját halla-

nám: — Én tudom, hogy többet má haza nem jő... 
Azután a nagybátyám morgó válaszát: — Ne beszéljen ostobaságot, anyám! 
…Annyi év után, váratlanul, bámulatosan tisztán hallottam egyik éjszaka azt a 

két hangot, azt a két mondatot, s azokról eszembe jutott mindez… Az az este, 
amelyik idáig mintha kiesett volna az emlékezetemből. Soha, még egyszer sem 
jutott eszembe mostanáig, hogy az apánkat akkor elhurcolták… 

Az agynak miféle rejteke őrizhet meg ilyen csodálatos-elevenen néhány hang-
foszlányt sok-sok évvel ezelőttről, és még mi minden rejtőzködhet ott valahol, 
tudat alatt… 

Megpróbáltam egyébre is emlékezni, tovább szőni ezt a szálat… Nem ment... 
Hogy történt, mi történt azután, azon az éjszakán, nem tudom. Görcsösen ka-
paszkodtam a megtalált két hangba, megtartani, megőrizni szerettem volna. Hiá-
ba. Elhalt, elenyészett, nem volt tovább… 

Hogy másnap hajnalra mégis hazakerült az apám, lilás-fekete, véraláfutásos 
arccal, csak az anyám elbeszéléséből tudom. S azt is, hogy amikor hazaérkezett, 
egy szót sem szólt arról, ami vele történt, hiába faggatták. Csak annyit mondott, 
hogy mindenki menjen haza, mert le akar feküdni. Csak ennyit.  


