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Kállay Gyopár: Vak illúziómban jártam otthon 
 

Álmos merengéssé lett a föld. 

Már nem kínlódik, nem üvölt. 

Homályos torzulás, 

mely vágyaim vásznát festi fel. 

Valóság mocsarát vágytengerrel árasztja el, 

s már hajózom rajta, képzelt tutajon. 

Csak a taszítottság mámora kísér utamon, 

mely mégis édes, miközben fáj. 

Önmagam harcáért nagy az ár, 

de mégsem kár, nem akadály! 

Meg sem kell moccannom, máris utazom 

a megvalósulatlan habokon, 

messze el! 

Ahol a magam magamnak is megfelel, 

s ahol nem létezik „kell” és bilincs, 

ha még én vagyok is az utolsó nevenincs, 

önmagamhoz van jogom. 

Egy életen át hajtogatni fogom. 

Vak illúziómban jártam otthon… 

Hol nem kellett könyörögnöm, hogy bárki elfogadjon, 

én voltam csak, és a beteljesületlen álmok. 

Ti is csak tömött sorokban álltok, 

nem engedik, hogy valósággá váljatok. 

De megálljatok, ne menjetek! 

Én szeretlek titeket, 

megtörténhettek idebent, 

ahol senki sem látja mi zajlik. 
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Nem fogok senkit sem zavarni… 

Önmagam vágya, 

az éjszaka képzelt világa. 

Letekint rám, mint védangyal a kisgyermekre. 

Ha a való végleg eltemetne, 

ez a holdas vágy majd megvéd. 

Ha kinyitom a szemem még látni a Medvét! 

Édes káprázat, melyben csak akkor van részem. 

Édes este, jöjj egészen! 

De már ez sem elég… 

Egész nap gondolatok fátyla terül rám, 

csak testem van jelen és ruhám. 

Én máshol vagyok, nagyon messze, 

ahol az eszem a gondolatot eleresztje, 

nem kell más, csak csalafinta illúzió. 

Mely ugyan hazugság, nekem mégis infúzió. 

 

Más nincs. 

Egy világ választ el és az álmok, 

melyek után nem maradnak feltárható valóságok. 

Írmagja csak, elfeledett maradványok. 

Gyötrő hazugságok és félelem, 

vajon így kell egy életet leélnem? 

 

Aludjatok és reméljetek! 

Álmaitok valóra válnak, 

S már nem csak festett árnyak, 

Egyszer valóssá torzulnak a mázolt-vágyak. 

De nekem! 
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Én inkább elrejtem, de nem feledem. 

Majd beváltom önmagam zálogjául. 

 

Minek áltassam magam? 

Nem kellenek tűnő hazugságok. 

Jöjj, édes, időtlen illúzióm, 

várnak már az álmok! 
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Buka Boglárka: Szilánk 
 

Egy hang száll az éj tövében 

Hallom este, hallom ébren, 

De nem tudom azt, kié. 

Ki kiált? A Mindené e hang? 

És fülelek, feszült csöndbe zárva. 

Csurran, csöppen a lég árja 

És hajamba túr bele. 

Egyedül vagyok. A szívem mindene 

Van most csak velem. 

És hallom a hangot, igen, 

Hallom, hogy kiált. 

Ki vagy te, vándor, 

Ki kiáltja nevem? 

Kinek segíthetek? 

Egyedül vagy, félsz, 

Hangod is remeg, 

De hol vagy, hol keresselek? 

Szememből egy könny csepeg, 

S karomra hullva 

Keményen dalolja, 

Hogy csak ő van velem. 

Fogom a poharam 

És nyelem csak nyelem 

A keserű könnyeket. 

Iszok, többet, mint eleget 

És a hangod csak hangosabb. 

Ki vagy te? Válaszolj! 
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Ennél világosabb 

Már nem is lehetek! 

Mutasd meg magadat! 

És akkor látom őt, 

Remegnek a falak, 

És ő csak néz vissza rám. 

Nézz vissza rám! 

Számon vörös pecsét, 

Szívemenen csúf csomó. 

Hallgass el, elég! 

S eltöröm a tükröt, 

Az üveg száll szerteszét. 

De a hang csak kiált. 

Még mindig beszél 

Még mindig szól egy szilánk. 
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Szomík Szilvia: A tökéletes pillanat 

Hiába robbant be pár hete a tavasz, a maga lüktető, zsibongó és életigenlő 

energiáival, mostanra hírnöke sem maradt. Odakinn ismét hordta a havat a szél, 

és minden élőlény behúzódott vackába, dideregve. A fák meghajoltak, vagy éppen 

megadni készültek magukat a hóviharnak. 

Az üres utcák kövei is harcoltak a fagyos elemekkel, bár senki nem volt 

tanúja eme küzdelemnek, elszántan verték vissza a jégkristályok ostromát, hogy 

az folyékony állapotra semmisüljön.  Egyetlenegy járókelő mégiscsak akadt, 

Szedresi Linda személyében, aki fázósan húzta össze kabátját, és fogta sietősre 

lépteit. Saját háborúját vívta fiatal szívében, ügyet sem vetve a kő, és a hó 

csatájára. A tinédzser vívódásának tárgya a hőn szeretett nagymamájának a 

meglátogatása volt. Nem tudta eldönteni, helyes-e, amit tenni készül. 

Szülei sokáig dolgoztak, így iskola után, a Szomori mama vigyázott rá 

kiskorában, és szoros kötelék alakult ki közöttük. A szünidő nagy részét is a 

nagyinál töltötte, vidéken. Egy vadregényes, titkos kertben játszadozott Frici 

cicával, és a mindig bolondos Maszattal, az ismeretlen ősökkel rendelkező, 

keverék kutyussal. Nagyika megtanította a kertészkedés fortélyaira, és a természet 

tiszteletére is. Esténként, lefekvéskor mindig különleges, és tanulságos meséket 

olvasott fel, vagy a saját életéből merítve mondott el egy-egy történetet.  

         Néhány évvel ezelőtt, még a járványhelyzet előtt, együtt sütötték meg Linda 

kedvenc édességét, a kakaós csigát. A nagyi gondosan megmutatta, hogyan készíti 

elő, és méri le a hozzávalókat. Majd rutinosan gyúrta eggyé a tésztát. A lány, 

amiben tudott segített, közben figyelte az idős asszony megviselt kezét, ahogy az 

begyakorlott mozdulatokkal lisztezte meg a deszkát. A fehér porból, talán 

véletlenül, máshová is hullott; a székre, a kicsi konyha kövére, és persze a lány 

arcára is, majd huncutan együtt nevettek az egészen. A megkelt, és a megtöltött 

tészta vidáman kanyargott, vagy helyenként bohókásan tekergett a tepsin, attól 
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függően, hogy a rutinosabb, vagy az ügyetlenebb kéz alkotta-e meg. Később, 

miután a forró sütőből kikerült, Linda meglepetten tapasztalta, hogy mindkettő 

kakaós csiga egyformán ízletes.  

Az utóbbi időben gyakran felidézte ezt, vagy ehhez hasonló más, közös az 

emléket. Ilyenkor újra megélte, azt az édes ízt a szájában, és azt a tökéletes, közös 

pillanatot. A szíve csordultig telt szeretettel, és melegség járta át bensőjét a 

csontig hatoló hideg ellenére is. Linda mosolyogva nézett farkasszemet a széllel, 

és már semmi sem tudta megállítani, hogy véghez vigye tervét.  

A város egy nyugodtabb, fákkal beültetett részébe sietett, oda, ahol a 

nagymama élt az utóbbi egy évben, a Magnólia Öregotthonba. A lány már volt itt 

párszor, amíg lehetett, mindig jött. Sajnos a korona vírus miatt szigorításokat 

vezettek be, és megtiltották a látogatást. S ennek már jó pár hónapja. Linda 

fájdította talán a legjobban a dolgot, az idősek, mivel már sok mindent megéltek, 

elfogadták és belenyugodtak, mert tenni ellene úgy sem lehetett, és így kívánta a 

józan ész is. Bár számukra a realitás kevésbé volt fontos, ami igazán számít már 

az életükben, az a logikával nem magyarázható.  

Nagyon jól tudta mindezt Szedresi Linda, a Szomori mama unokája. A 

tinédzserkorú lány nem mindennapi tervet eszelt ki, természetesen megfelelően 

beöltözve. A biztonság kedvéért két maszkot is feltett, egy komolyabbat, és arra 

rá az egyszer használhatót.  Az öregek otthona a háromemeletes, mályvaszínű 

épület az erdőpark fái között húzódott meg. Szerencsére a nagyi szobája az első 

emeleten volt, és az ablaka alatt pedig egy vadcseresznye nődögélt. Elég groteszk 

látványt nyújtott, ahogy a rózsaszínű virágaival integetett a hóviharban. Linda, 

amikor meglátta a fát, ahogy a nagy szélben ide-oda dülöngélt, kicsit 

elbizonytalanodott, de összeszedte minden bátorságát, és mászni kezdett. Gond 

nélkül sikerült felérnie, és átkapaszkodnia a nagyi erkélyére. Szinte a torkában 
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dobogott a szíve izgalmában, amikor bekopogott az ablakon. Kis idő múlva 

motoszkálást hallott, majd az ajtó kinyílt.  

– Ki az? – kérdezte egy bátortalan, ismerős hang.  

– Nagyika! Ó, drága nagyikám, én vagyok az, Linda.  

– Linduskám, drága kicsi unokám, hát eljöttél?  

A választ meg sem várva magához húzta, és szorosan átölelte a lányt, mintha soha 

többet nem is akarná elengedni.  

– Jaj, nagyi, nem szabad, mert még megbetegszel – mondta Linda ijedten. 

– Ne aggódj, gyermekem, nem lesz semmi baj. Nagyon boldoggá tettél, 

hogy meglátogattál, hiányoztál. 

– Te is nekem, nagymama, de hoztam neked valamit. Tessék. 

A nagyi meglepetten nézett a kis csomagra, majd remegő kézzel kibontotta. 

Azonnal könnybe lábadt a szeme, amint meglátta, mit is takar a csomagolás.  

– Kóstold meg, egyedül készítettem. És a Szomori mama, bár könnyes 

szemmel, de örömmel teli szívvel, harapott bele jóízűen, a tökéletesnek cseppet 

sem mondható, kakaós csigába. 
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Kőházi Erzsébet Liza: Élve akarok élni! 
 

Mosoly nélkül élve elmúlni. 

Lennék én csóró szegény, 

csak a mosolyomat kapjam vissza én. 

Már egy éve csak könnyes, 

szomorú szemekkel találkozom én. 

A szív megszakad, a lélek sem szárnyal. 

Bezárt ketrecből, 

a felhőtlen szabadságra vágyok. 

Oly nagyon hiányzik az érintés, 

a már lassan egy éve, elfeledett ölelés. 

Póráz a nyakon, 

Megkötött kezek- lábak, 

Rettegéssel átszőtt hurkok, 

egyre jobban többen vannak, szorítanak... 

Szeretném végre a szabadság illatát szívni, 

Újra élni, 

Kacagással fűben hemperegni, 

Szeretni, és élve élni. 

Szemed helyett a lelkébe nézni, 

ahol a múltat rossz álomként elfeledni. 

Hagyjanak végre élni, 

A maszkot örökre elfeledni, 

És nem élve, holtnak lenni. 
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Fűrész István: Életem karanténjai 
 

Egy fura zsákfalu volt a miénk. Az utak kikerülték. 

Bár a vasútvonal ott húzott el a kertek alatt, csak 

gyermeki képzeletünket igézte meg. Édeni álom 

volt csak a szép utazás. Szüleink erejét gonosz ármány 

tépte erősen. Utazni akartunk. Mozdonyok írtak 

hívó füstkarikákat az égre, de hasztalanul csak. 

 

Végül is egy vonat elvitt. Messzire az se jutott el. 

Drót meg az aknamező keretezte a képet előttem. 

Végre a fordulat így is elért. Európa a régi 

volt, nem a vaknyugat őrületébe akart belehúzni. 

Mára a mételye zár be előttem. Egy új piac éber 

őrei mérnek, a gondolatom vámját követelve. 

 

Most meg a vírus az úr, mert így alakul ma az élet. 

Szűk a határ, de nyitott az egyetlen irányba, magunkba. 

Onnan üres batyuval példátlan eset hazatérni. 

Római mondás régi időkből, eszmei támasz 

mindig a vész idején és jó alap új utazáshoz: 

Tartsd meg a rendet! A rend megtart téged, bizonyos légy! 

 

 

 

 

 



POLIKRÓM FOLYÓIRAT 2021/IX. ÉFOLYAM 1. SZÁM 

  
 

 
13 

Wágner Judit: Nem hiányzik 
 

Komolyan gondolom, 

Nem hiányzik. 

Kit érdekel, hogy a 

Maszk hiánycikk! 

 

Nem hiányzik nekem 

A sok program. 

Inkább kis pihenés 

Az árokban. 

 

Az örökös verseny, 

A futkosás. 

Nyüzsgés a tömegben, 

A tolongás. 

 

Rohanás színházba, 

Csak kapj helyet! 

Dugó a városban, 

A port nyeled. 

 

Nem kell új ruha se, 

Üzlet zárva. 

Jó a tavalyi cucc 

A határra. 
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Elutazni sem kell. 

De jó! Éljen! 

Megismered hazád 

Te is végre. 

 

Nyugalom. Van idő 

A családra. 

Rálelsz  az igazi 

Jóbarátra. 

 

Döbbenet, mily csoda 

A kis kertem. 

Benne a madarak 

Csiripelnek. 

 

Közel kerül hozzád 

A természet. 

A bogarak reptét 

Csak elnézed. 

 

Nem kell nekem több. 

Családi kör. 

A gyorsuló világ 

Derékba tört. 
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Mészáros Ildikó: Bezárva 
 

Kapu felett integetés 

Örülök, hogy látlak! Jól vagy? 

Ennyi a napi csevegés 

Turbékolhat a vadgalamb 

 

Mosolyomat is kimostam 

A pók gyors volt, rég beszőtte 

Kapun túl alig jutottam 

Így nem látok a jövőbe 

 

A szomszéddal levelezek 

Csetelek az unokákkal 

Egy két pirulát beveszek 

És szót értek a kutyákkal 

 

Ebédem felét ők kapják 

Éjjel ugatnak rendesen 

Labdát dobok, ezt díjazzák 

S leteszik elém csendesen 

 

El-vissza. Fél óra lépés 

A szobasarka már unja 

Görbebotom az a csibész 

Táncra kért, szemét lehunyva 
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Terecskei Aliz: Kijárat 
 

Csöndben akarnék eltűnni – észrevétlenül: 

benne hagynám a kulcsot a zárban – kívül, 

bezárnám magam után, hogy ne kövessetek. 

Titokban akarnék elmenni és nagyon kedvesen. 

Bárcsak magammal vihetném, 

amit nektek kell utánam cipelnetek, 

bárcsak maradhatnék 

szárítgatni a szennyesemet és a könnyeket! 

Úgy bújnék át azon az ajtón, 

mint aki épp megszületik, 

és magammal vinném a világ kérdőjeleit, 

még a tiéteket is, 

és a válaszokat SMS-ben küldeném vissza. 

Pihenni mennék 

és felfedezőútra: 

az igazság szobrát felavatni, 

fertőtleníteni a lelkemet, 

és nagy lakomára vagyok meghívva, 

és csábítanak az ígéretek, 

ahogy Évát csábította az alma, 

engem a mélységek kísértenek... 

Nem ugranék: 

halkan osonnék ki, és közben értetek imádkoznék, 

hogy végül mégis boldogok legyetek. 
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Kiss Székely Zoltán: Emlékek elhagyott partjain 
 

(XVII. karantének) 

 

Sugárözönben kérdések fogannak. 

Kronosz-e, ki időnk percekbe szabja? 

Járatlan utakat ki teríti elénk? 

Elveszett tudást ki ás ki a múltból? 

 

A tétova bánat honnan érkezik? 

Ki felejtette célokban a jövőt? 

Ki ringatgatja el a múlt meséit? 

Éteri kezdet örömét ki lopta el? 

 

Elhagyott partokon lassan baktatok. 

Legendákká értek az elődök már, 

volt gyász és múló ünnep az életük. 

 

Nem tudni, egyenként járnak-e vissza 

az ittfeledett szent szép dolgok után, 

vagy csapatokban érkeznek a mába. 
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Lombos legenda századokat koptat, 

kinyílik a remeték krónikája, 

de néha a gyász egyedül vigyáz rá, 

s tölti ki a Sztüx vizének partjait. 

 

A halandóság hirtelen halála: 

megáll a történések rendje sután, 

s lét határán billeg az emlékezés. 

 

És felejthető szómadarak jönnek: 

a fosztóképzős talán –talan-ok, 

felsóhajtanak néha a –telen-ek. 

 

Újév előtt gyakorlatlan redőit 

rendezi rendbe a természet bája: 

a leszakítatlan virág hallhatatlan, 

a vadászhatatlan madár időtlen. 

 

Felettem mozdulatlan felhő pihen. 

Mítoszt teremtenék, gyakorlattalan. 
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Majranek Krisztina: Üres dal 
 

Céltalanul telnek a napjaim, 

Csak ülök és lógatom a lábam, 

Össze-vissza keringnek az ötletek, 

Mind arra vár, hogy majd én kitaláljam. 

 

Gondolatban most nem is itt vagyok, 

Hanem valahol a fene nagy-világban, 

Vacsorára hazajövök úgy tudom, 

S megiszom a kakaóm a kádban. 

 

Bámulok egy foltot az ablakon, 

Nem mostam le már hónapok óta. 

Emlékeztet valamire? Nem tudom. 

Minden nappal ugyanaz a nóta. 

 

Egyik székből a másikba huppanok, 

Hallgatom, ahogy ketyeg az óra, 

Elképzelem, ahogy megbolondulok, 

S nem hallgatok többé a szép szóra. 

 

Bezártam az ajtót és az ablakot, 

Egy porszem sem fér be most már rajta, 

Bezárkóztam én is, aztán jó napot, 

Előbújok majd jövő tavaszra. 
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Gulyás Gábor - Egy időmilliomos szobazseni vallomása 
 

Be vagyok zárva. Már hetek teltek el a karanténban, vagy talán hónapok? A fene 

se tudja, mi az igazság. Egy ideig még szórakoztató volt, hogy teljesen egyedül 

lehetek. Megnéztem a világon létező összes filmet és sorozatot; mindent pótoltam, 

amit évek óta csak tervezgettem. Sőt, már azt is láttam, amit csak most készítenek 

a jövőbeli moziknak, legalább háromféle formátumban. A stáblistáknak külön 

hétvégét szenteltem, egy csomó érdekes nevet találtam rajtuk. Ezeket 

összevágtam egy külön filmmé. 

A nappali minden helységében végig vittem az összes játékot, ami az utóbbi 

időben megjelent, PC-n és konzolon egyaránt. Mondjuk mióta feltalálták a 

számítógépet. A fejlesztőcsapatoknak hála pedig már azt is teszteltem, amikre 

még vár a világ. De játszottam egyedül amőbát, torpedót, sőt még bújócskázni is 

kedvem támadt, hátha nem találom meg magam. Aztán kiolvastam a polcaimon 

sorakozó könyveket. De igazából műfajtól, stílustól, szerzőtől és témakörtől 

függetlenül az összes fellelhető kiadványt, amihez csak a világhálón hozzá tudtam 

férni. Közben pedig én is írtam néhányat, és azokat is kiolvastam. Hátulról előre, 

csak a páros oldalakat, minden negyedik mondatot és így tovább. 

Párkapcsolatom nem lévén kénytelen voltam kielégíteni magam az összes 

pornóvideóra, amit csak ingyenesen el tudtam érni. Majd én is csináltam egyet 

magamról; fiatal voltam és kellett a pénz. És miután már volt pénzem, jöhettek a 

fizetős oldalak. Azok tartalmát is viszonylag hamar lecsekkoltam, csak a több 

tonnányi vaginanövesztő spamet kellett állandóan törölnöm a postaládámból. 

Miután kifogytam minden elképzelhető hoki-alapanyagból, maradtak a fiktív 

fantáziák, vagyis a növények állatokkal, gombák baktériumokkal, elektronok a 

protonokkal meg mindenféle futuro-robotos cucc, na akkor hagytam abba.  

Az utóbbi időben egyébként is szinte az egész napot az interneten töltöttem. 

Néha kicsit szűkös lett a böngésző, ilyenkor újabb pózt kellett váltanom. A fotel 

kényelmesebb volt. Megnéztem a világ összes valaha tárolt website-ját elejétől a 



POLIKRÓM FOLYÓIRAT 2021/IX. ÉFOLYAM 1. SZÁM 

  
 

 
21 

végéig, közben elfogadtattam minden cookie-t, és bezártam minden létező felugró 

reklámot. Majd, mivel még volt elég időm, fogtam az internetet, és rámásoltam 

az otthoni gépemre. Majd összetömörítettem, és kiírtam biztonsági másolatnak. 

Hátha esetleg közben fellázad, és meglegyen nekem otthon. 

Megkóstoltam minden elérhető ételt kiszállító étterem és vendéglátóhely 

összes ehető tételét, néha még ki sem hűlt, úgy vetettem rá magam futárostól. 

Soknak mondjuk én turbóztam fel az állagát vagy az ízét oly módon, hogy 

beraktam a mosógépbe gyorsprogramra vagy éppen ráültettem egy néhány napig 

fokföldi ibolyát. Aztán amikor már mindent megkóstoltam, YouTube-

oktatóvideók segítségével elkezdtem főzni. A second-hand élelmiszer 

áruházakból beszerzett félig romlott vagy éppen egyszer már feldolgozott 

alapanyagokból saját kreálmányokat készítettem. 

A fügés papucsállatka-pástéjtomom gondolom finom lett, mert azóta sem 

találtam meg, de fürjtojásos kaktuszragum szalmonellás-karamellás öntetben is 

biztosan isteni, ugyanis a legyek előszeretettel dézsmálják. Megfőztem és 

megsütöttem minden dolgot, amit csak lehetett. Amit nem, azt is elkészítettem, 

csak azon kicsivel többet kellett dolgozni.  Meg persze piáltam, ahogy csak 

bírtam. Evés előtt, evés után, evés közben. Sőt, még két ivás közben is ittam egyet 

gyorsan. Ha arra gondoltam, hogy a kikapcsolt tévén megnézem híreket azért, ha 

szomorú voltam azért, ha jó kedvem volt, mert éppen ittas voltam akkor meg azért. 

Mindegy milyen szesz vagy cefre, nekem mindegy volt, csak jó sok legyen belőle.  

És, hogy ennyi étel meg ital mellett ne hízzak el a bezártság alatt, sportolni is 

elkezdtem. Először csak szimpla (csillárra) felülés és (vécére) guggolás, váltott 

kézzel történő fogmosás és majd jött a magánéleti problémákon történő 

átlendülés, és a mobiltelefonon hibásan bepötyögött szavak súlyának felemelése. 

Háromra meztelenül felmásztam a szekrény tetejére vagy éppen a nyomás alatt 

lévő megvadult radiátoron rodeóztam. Erkély-aerobik, zuhanytálcában való 

egyhelyben úszás vagy éppen köldökszösz-pöckölés, mikor mihez volt kedvem. 

Sikerül lemennem spárgába, és ha egy kis bacon-t teszek magamra, egész 
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elviselhető. Szalámival Pick-boxoltam, izzadságig túrtam az orrom vagy éppen 

poratkákkal játszottam életre-lapátra menő go-meccset. Megy a szőnyeg alatti 

önkidobós és a kéz nélküli fekvőtámasz. Most éppen a mentális úton való 

izomnövesztést gyakorlom, de szerintem azt is hamar elsajátítom.  

Emellett lassanként rákaptam, hogy háztartás vezessek, bár a 

hűtőszekrénnyel még nem igazán tudok párhuzamosan parkolni. De például tudok 

már botmixerrel a kézben, orromból kilógó tamponnal jógázni. Meg kötni. Varrni. 

Hímezni. B-kosarat melltartóba zsákolni. Tesz-Vesz Városból hipnotizálni 

magam. Körömollóval vidám arcot vágni. Gemkapcsokból életnagyságú delfint 

létrehozni. Elementálokat materializálni. Villanyt szerelni. Burkolni. 

Programozni. És még vagy száznegyvenezer különféle OKJ és nem OKJ-s 

szakmát, valamint követ, papírt és ollót adó végzettséget. Tudok például bal 

lábbal fát faragni, miközben cigány átok szórása közben egy pókhálóból jósólok. 

Néha még hasbeszélek is, bár sokat káromkodik a köldököm. Gyakorlom a 

gondolatátvitelt, nappaliból a fürdőbe.  

Buddhista lettem. Meg judaista. Felvettem az iszlámot, de megint leesett. 

Meg a tantuszt. Korán reggeltől-estig. Szcientológia is pipa. Ezenkívül beléptem 

néhány a pénzemre hajtó egyházba és felekezetbe. Kombináltam párat a 

fontosabbnak tűnő tanaik közül, és megalapítottam a sajátomat. Így ezentúl már 

én foszthatom ki magam. Csudanagy élvezet.  

Megtanultam majdnem a világ összes nyelvét, és feketeöves káromkodó 

lettem. Angolul és németül már korábban is beszéltem mindenféle ittas 

dialektusban, de most már frankón megy a francia, csaj nélkül is. Latinul is tudok, 

bár sok hasznát nem veszem, kivéve ha valami rettentő démont idézni támad 

kedvem az üvöltve origamizó alsó szomszédokra. Most éppen a klingon, a 

transzformersz és az óbeszél van terítéken, bár ez utóbbi minden egyes pillanatban 

változik. Lassan a megtanulható nyelvekből is kifogyok, és jön az állati 

kommunikáció, a kutya meg a macskanyelv. Emellett önszorgalomból 

elsajátítottam a légypiszok ablakra tapadását és a mikrohullámú sütő hangját 
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utánozni, ez utóbbi mondjuk nem volt egyszerű. Hihetetlen, de az őrlőfogak lassú 

ritmikus szuvasodása szintén klasszul megy. Nem tudom, hogy mennyire releváns 

egy ilyen, de én nem bízom a véletlenre.  

Tovább képeztem magam jobb agyféltekés rajzolásból, de a 

halántéklebenyem még mindig rosszul fogja a ceruzát. Elkezdtem 

szobanövényeket szaporítani, mindegyiket elültettem az ígéret földjére. 

Megfoltoztam az összes lyukas zoknimat egymással, lett belőlük egy kiváló 

szórakoztatási értékkel bíró bohócnadrág. Hetek óta nem borotválkoztam, 

ráadásul az egyik nap zuhanyzás közben a szellentésem beleszorult a lefolyóba. 

Szerencsére a levágott lábkörmeimmel és néhány koktélparadicsommal 

megoldottam a helyzetet. Bűvészkedés közben eltüntettem néhány kártyát, amik 

aztán később az ajtóm kopogtattak. Betömtem az összes lyukat a sajtban.  

Ha esetleg beesik hozzám véletlenül egy idegen értelmes faj képviselője, 

tutira kiveséznénk az ókori filozófusokat, mind egy szálig. De agyszkanderban is 

kiváló vagyok, ahogy a múlt szerda óta a legtöbb fenéken való pattanás 

kinyomásának rekordja is én nevemhez fűződik.  És még sorolhatnám, mire volt 

időm a karantén alatt. Egy ideig sokat kártyáztunk meg esténként vetkőzős 

pókereztünk az árnyékommal. Társasjáték és persze sakk is előkerült 

(természetesen ő volt a feketével), de egy idő után megunja az ember. Lusta 

voltam, és két hete leküldtem a boltba valami nasiért és sörért, de azóta nem jött 

vissza. Fogalmam sincs mi lehet vele, kicsit aggaszt… 

Kérdeztétek, hogy milyen hangulatban vagyok. Milyen érzéseket okoz a 

bezártság és az elszigeteltség. Láthatjátok, hogy milyen tartalmasan és felettébb 

jókedvűen töltöm a karantén-napjaimat, tiszta vidám vagyok. Pontosabban csak 

azt írom.  

Merthogy ez egy fikció, amit én találtam ki. Valójában azonban nem 

könnyű, sőt iszonyatosan nehéz egy ilyen időszakot átvészelni úgy, hogy nem 

tudjuk mikor lesz vége. Úgyhogy, ha megbocsátotok, én újra elmerülök a saját 
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kitalációmban, hogy addig se tartózkodjak a valóságban. Javaslom, tegyétek ti is 

így. Szóval ott tartottam, hogy… 

Be vagyok zárva. Már hetek teltek el a karanténban, vagy talán hónapok? 

A fene se tudja, mi az igazság. Egy ideig még szórakoztató volt… 
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Mádi Beáta: Bezárva 
 

 

Napszövetbe burkolózom 

Fénycseppek pattognak a terasz 

tarka négyzethálóján. 

Szabad, önfeledt tánc, 

a pára szorításában. 

Ősi szimfónia szól. 

Irigykedem. 

 

Az ablak belső oldalán, 

pille kapaszkodik, 

széttört kapocs a lehetőség. 

Egyedül vagyunk. 

A pille és én. 

 

Kint, lendületben a természet, 

részeg boldogság a föld. 

Minden bogár veretes, 

páncélt növeszt. 

 

Apró légfolyosó, 

a résnyire nyílt ablak, 

s a pillét, mazurkája kiszippantja. 

Itt hagy, 

mint kipergett mag az anyaméhet. 
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Egyedül vagyok. 

A világ már kíváncsi nyugalom. 

Csend öle a kert. 

Végleg rám nehezedik a fénytakaró 

összes, kócos csíkja. 

Rabul ejtenek itt, bent. 

 

Néha még, koncot dob az ég és 

nyárfa levele int. 

Egy pille magányát őrzöm csupán, 

furcsa hagyaték. 

 

S véletlen villanásban a lepke újra velem, 

de üveg mögé zárva, félek, ő is tájidegen. 
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Péri Györgyi: Pánik 
 

kezemben százféle kulcs zörög 

ablaktáblák rácsok között 

pattanok faltól falig 

e göröngyös íves felületen  

nincs kijárat e furcsa üregen 

pattanok faltól falig 

ablaktáblák zárak között 

kezemben a száz kulcs úgy zörög 

idegek csontok erek között 

pattanok faltól falig 

ezen a puhány íves felületen 

ahogy lassan fogyni kezd a türelem 

pattanok faltól falig 

zárak falak táblák között 

a kezemben a kulcs ott pörög 

                                                                      ott pörög     

   a KULCS     
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Keller Pál: Hajnal 
 

 

Eltűnik a nap a horizont alá, 

 

Szürkület jön a fény helyett. 

 

Nem lesz csillagos az ég ma már, 

 

Viharfelhő emelkedett. 

 

 

És ha a felhő eléri a vidéket 

 

Minden ember feje fáj, 

 

Migrén gyötör benneteket 

 

Lehetne újra napos a táj. 

 

 

De csak szürkeség van, 

 

És egyre sötétebb lesz. 

 

Öröknek tűnik az éjszakai hang, 

 

A csend emészti mindenem. 

 

 

Szép lesz vajon a hajnal? 

 

Kopott remény táplálja szívem. 

 

Lesz-e napkeltekor az égen Angyal? 

 

Mely megmenti a hitem... 
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Kolumbán Jenő: Remény 

 

Remény nélkül halott lennék, 

egy zombi, egy rém alak. 

Lehet, hogy mérget kevernék, 

és meginnám egy perc alatt. 

 

De hiszem vár még az élet! 

Szabad, és félelem nélküli. 

Ahol finoman hozzá érek, 

és kezemet ő el nem löki. 

 

Ahol magamhoz ölelhetek 

mindenki, akit szeretek. 

Fejemmel válladon pihenhetek, 

s te dédelgetsz mint egy gyereket. 

 

Ahol a drága Lillafüreden, 

kávét ihatok majd veled. 

Kezemben tartott kezeden, 

számolhatok finom ereket... 

 

A fenséges tavi sétányon, 

minden pad majd minket vár. 

Remélem valóság lesz, nem álom, 

hogy szíved nekem nyitva áll. 
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Orisek Márta Mária: Valami… 
 

Valami 

új, nagy, erős élet, 

szavakon messze túli illet,  

sose volt és ismét meglelt ihlet,  

valami susogó s fényen túli ittlét,  

 megérzem a Tejút áldott anya-ízét, 

és látlak ott fenn, virágnak virága,  

feszületen nyílni, halálon át hinni, 

villám nyilall, vajúdik a fény is,  

tágul Szíved, a világ reszket,  

táruló ölében felsír 

a kereszted.  
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Hajdu Petra: depresszió 
 

asztalhoz ülünk, 

jó étvágyat, szívem! 

mosolyogsz. 

én meg nem értem. 

az én tányérom üres. 

te jóízűen rágsz és nyelsz, 

szinte falsz. 

tudom, rájátszol kicsit, 

hogy lelkesíts, 

de az én tányérom üres. 

magyarázol a zöldségekről, 

bíztatsz, hogy fogjam meg a villát. 

minek villa a semmihez? 

azért megfogom, 

mert nem akarom elrontani 

a kedvedet. 

karcolom vele az üres tányért, 

a hangjától kiver a víz. 

kérdezgetsz, hogy elég sós-e, 

és raktál bele egy kicsi 

kurkumát is, mert tudod, 

hogy szeretem. 

nem merek rád nézni, 

nem értem. 

kurkuma? hol? 

az én tányérom üres. 

sürgetsz, mert kihűl, 



POLIKRÓM FOLYÓIRAT 2021/IX. ÉFOLYAM 1. SZÁM 

  
 

 
32 

és hidegen nem jó. 

megfogod a kezem, 

az is hideg. 

fázol? mert nem eszel. 

egyél, akkor minden jobb lesz. 

nézem a tányérom, 

a nagy fehér semmit. 

egyél! egyél már! 

kezded elveszíteni a türelmed. 

mit egyek? 

nincsenek színek, 

némák az illatok, 

nem érzek semmit 

az én tányérom üres. 
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Nyárádi Kinga: A zseb 
 

Valahol egy zsebben van egy ág, mit kesze-kusza varrással a szövethez 

erősítettek.  

A manólány olykor felkapaszkodik gallyain, viszi magával makk-

kosárkáját, benne a rozsdás tűvel és a cérnával. Hímzése nyomán új vesszők 

nőnek, melyek természetellenesen kanyarognak le-fel, görbülnek oda-vissza, 

vagy épp színüket váltogatják. Mindegyiken más virágok hajtanak. 

Van, amelyik hangulata szerint váltogatja illatát; és olyan, ami sipít, ha 

veszélyben érzi magát. Egynek bája bódító, a harmatcseppek azonban, melyek 

szirmain csillognak, mérgezőek. Akad köztük húsevő is, mi tekercs-nyelvével 

rovarokat ragad el. 

Esténként, amikor a manólány lehunyja szemét, eltompul körülötte kis 

világa. Álomszerűnek tűnik neki a zseb, a kis lim-lomjai, még a Hang intelmei is 

dajkamesének tetszenek. Minden éjjel arra vár, hogy felébredjen végre, valahol 

máshol. Ám ahogy telnek az éjszakák, a nappalok, egyre valóságosabbá válik 

számára a rémálom, amiben él. 

Ő csak egy manó, aki a zsebpiszkot takarítja. Virágai nem többek cérnánál. 

A külvilág pedig veszélyes egy olyan apróságnak mint ő. “Idebent biztonságban 

vagy” mondja mindig a Hang.  

 Mi van odakint?  

Egy mesét kap válaszul. Egy olyan történetet, amit soha nem akart hallani. 

“Élt egyszer egy lény, mit olyan ocsmánynak teremtett a természet, hogy 

aki csak ránézett, azt elfogta az iszonyat.  

A rémség a föld alá menekült, patkányjáratokban húzta meg magát, hol 

nem látta őt senki. De ahogy egyre csak nőtt, akkora lett, hogy az üregek már nem 

nyújtottak neki menedéket. Az erdőlakók megvetették a lényt, őt okolták minden 

balszerencséjükért, a sors minden kegyetlenségéért. Nem telt sok időbe, együttes 

erővel kiűzték a rémséget otthonukból. 
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A lény a Szurok erdőben húzta meg magát a többi számkivetett között, ahol egy 

sárkánykoponya szolgált rejtekéül. Csak éjszaka merészkedett elő, amikor a 

sötétség maszkként takarta arcát. A többi számkivetett, bár ők is otrombák voltak, 

a szörnyetegek közt megtalálták a hozzájuk illőt. A lény a bozótból leste őket, 

sóvárogva. Úgy vágyott ő is valakire, aki szerethetné! 

Egyik éjjel egy dallamra lett figyelmes. Messziről hozta felé a szél, a 

szurokfákon túlról. Mintha egy angyalgyermek énekelt volna a csillagos égbolton. 

Mintha csilingelő hangjába egy kis bú keveredett volna, mert nem saját, ragyogó 

világáról szólt az ének, hanem olyan rémekről, mint amilyen a lény is volt. 

Van nekem egy szívem, 

Mi szeretni akar 

Lehet az orrom kampó 

Szemem kancsalító 

Szürke ráncokkal 

Recsegő hanggal 

Orrom hegyén 

Nagy bibircsókkal 

Van nekem egy szívem 

Mi szeretni akar 

A lény a dallam nyomába eredt. Átkelt a Sárkánytemetőn, át a Kátrány- 

folyón, kimerészkedett a száműzöttek területéről. A Fénysudárok völgyében 

végül megtalálta a tisztást, ahonnan az ének szólt. Türkiz forrás csörgedezett ott, 

csak úgy ontotta magából a fényt, ezért a lény a fák között maradt. Onnan, a 

sötétből figyelte csillag-szemmel a kis pillangótündért.  

A pöttöm lány virágról-virágra röppent, nektárt gyűjtögetett, közben pedig 

azt az ősi tündéréneket dúdolta. Egyszerű, fehér szárnyai voltak, akár egy 

káposztalepkének. A lény számára mégsem létezett különlegesebb. 

A tündér észrevette őt a fák között, mire a rémség eliszkolt. 
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Másnap éjjel újra felhangzott az ének, a lény pedig, bár reszketett, hallgatott a 

hívó szóra. A tündér a forrás partján üldögélt, virágkoszorút font, így dalolászott. 

Mikor meghallotta a neszezést a fák közül, arca csak úgy felragyogott. De nem 

fordult meg, nehogy elijessze a lényt. 

 Gúnyolnak a külsőd miatt, igaz? 

A rémség összerezzent a kérdésre. Ezúttal azonban nem menekült. A tündér 

hangja kedves volt, megértő. Azelőtt még senki nem szólt így hozzá. 

 Én nem olyan vagyok, mint ők  mondta a tündér, és zafír szemeivel a sötét 

alakra nézett   Attól még, hogy valaki csúnya, nem lesz szörnyeteg. 

A lény szíve parázsként izzott, vére felhevült, teste csak úgy lüktetett a 

forróságtól. Ez lenne, mit úgy hívak “szeretet”? Egy szem örömkönnyektől 

ragyogott, egy másik mosolygósan csillámlott: egy eskü megszületett, szótlanul. 

Ott, a száműzöttek és a tündérek földje között egy rémség és egy tündér 

találkozott éjjelente. Furulyaszó kacskaringózott, vándornótákat süvített, s 

tündérénekek csilingeltek angyali hangon. Egymást váltották a dallamok, melyek 

kalandokról, kitalált vidékekről, vagy épp virágokról meg igaz szerelemről 

meséltek. 

Olyan volt, mintha csak a Hold és a csillagok muzsikáltak volna. Míg a 

tündér énekelt, a lény a fák sűrűjéből figyelte őt. Nézte, ahogy virágról- virágra 

libben, akár egy pillangó; élvezte a növények illatát, mi egyszerre volt krémes és 

üde; hallgatta a forrás hömpölygését, a tündér sziporkázó hangját.  

Egyszer a fény felé nyúlt. Nem szeretett volna a sötétség bujdosója lenni 

többé. Arra vágyott, hogy magához ölelje a pillangólányt. 

Ám ahogy keze a fényhez ért, mint akibe tűz mart, visszahőkölt. 

Végignézett magán: ormótlan lábán és karján, gusztustalan bőrén. Megértette, 

csak mint ismeretlen maradhat a tündér barátja. 

Mikor az éjt felváltotta a szürkület, a lény elindult, vissza a Szurok erdőbe. 
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Várj!  szólt utána a tündér. Egy koszorút nyújtott át a lénynek, mit harmatból 

és ezüst vesszőből font. Márpedig a tündérfüzérek, melyeket szeretetből fűznek, 

különleges varázserővel bírnak. 

A lény kisujjára húzta a koszorút, és magában fogadalmat tett, hogy soha 

többé nem veszi le. Aztán a tündér furcsa kéréssel állt elő. 

Maradj itt kérlek, várd meg amíg felkel a Nap  kérlelte barátját  Látni 

szeretnélek. 

A rémség meghátrált, fejét rázta, barbár nyelvén kétségbeesetten 

tiltakozott. A pillangólány azonban egyre csak kérlelte: tündér- becsület szavát 

adta, a szárnyára esküdött, hogy nem menekül el. 

A rémség belement. Valahol mindig is arra áhítozott, hogy a tündér ne azt 

az ismeretlent szeresse, aki megbújik a sötétben, hanem őt. 

Megérkezett a hajnal és a lény ezúttal nem húzódott vissza a fénytől. 

Hagyta, hogy átölelje őt melegével, hogy felfedje a valódi énjét.  

Arra a borzalomra azonban, ami ezután jött, még a tündér sem számított. 

Szeme fennakadt, teste görcsbe rándult az iszonyattól. 

A rémség mintha ezer éves lett volna. Csontjairól elnyűtt ruházatként lógott 

a bőr, ráncaiban penész és férgek telepedtek meg. Csonk ujjairól le volt rágva a 

köröm és némi hús; hátát púposra korbácsolták az évszázadok, hogy az feje fölé 

domborodott. Kobold arcán a szem olyan volt, mint egy mélységes-mély kút alján 

megülő víz, mi gyűlölettől villódzik. 

A tündér szárnya felkapta őt, iszkolt, ahogy tudott. De a lény gyorsabb volt. 

A pillangó után kapott, és felfalta.” 

A Hang elhallgat, így a manólány magára marad gondolataival. Egyre csak 

azon rágódik, ki lehetett a valódi szörny a történetben. 

A tündérszép Virágosfa baljós árnnyá válik. Mintha minden lépését 

figyelné, álmában sem hagy neki nyugtot. A lány néha úgy érzi, mintha nyűvek 

zsongnának benne. Fojtogatják őt, járatokat fúrnak mellkasában, tüdejében és 
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szívén nyüzsögnek. Önkéntelenül zokog, és majd belefullad könnyei zuhatagjába. 

Vérzik szíve, remények után sír. Úgy fáj csalódni az örömteli pillanatokban. Azok 

elárulják őt, hazudnak neki, ahányszor azt ígérik örökké vele maradnak. 

Így megy ez továbbra is, hacsak nem érkezik el az a szürkefényű nap, 

melyen a zseb ringatózása hirtelen megáll. Valami belekap a szövetbe, húzza és 

húzza, az anyag szálai egyre feszülnek. A manólány beugrik dióágyába, ijedten 

összekuporodik a takaró alatt. Egyszerre minden megáll. Olyan ez, mint mikor a 

macska meglapul támadás előtt. 

Pillanatok sem kellenek hozzá, és a manólány világa egy csapásra 

megkergül. A dióágyikó a magasba röppen, hogy bedobja a lányt a zsebpiszok-

tartóba. A homokszemek és porcicák annyi fele iszkolnak, hogy még a manó 

szénakazal hajának sincs annyi szála, hogy mindegyikre rámutasson. A makk-

kosárkák is felrepülnek, kihányják magukból a bogyókat, a vizet, a cérnát, majd 

egyesével mindegyik a manó fején koppan. 

A lány halvány fényre kel, valami azt súgja, sok idő telt el, mióta utoljára 

lecsukta szemét. Azonnal felpattan. 

 Jaj ne, jaj ne, jaj ne…  pánikol  Kusza merre vagy? 

Kusza, a seprű ebben a pillanatban a Virágosfa ágai között lóg, és 

szemerkélő esőt hullat szalmaszálaiból. A lány kiszabadítja őt, majd remegve 

seperni kezd megcsonkított barátával. Nehogy a Hang észrevegye a rumlit, hogy 

ő, a zsebkarbantartó nem végzi a dolgát. A végén még kirúgja őt. 

Seprés közben a lány furcsa dolgot érez. Olyan mintha valami csipkedné a 

bőrét, lomhán rendezgetné különcködő hajszálait, és remegésre késztetné. 

 Ki az?  cincogja, miközben riadtan kapja erre-arra tekintetét. 

Halvány derengés fekszik a piszoktartóban. Olyan fény ez, ami felülről 

szűrődik be olykor. A manólány csak azt nem érti, mit keres ott lent.  
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“Eltévedt? Netalán leesett? Várjunk csak… Hiszen ez egy szakadás! Egy 

szakadás van a zseben! Be kell varrni, minél előbb... “ mondja magában a 

zsebmanó. Máris előkapja a rozsdás tűt és a cérnát, hogy neki lásson.  

De van egy bökkenő. Aprócska bökkenő, amin a lányka elhasal. A szakadás 

olyan ragyogó, olyan éles a fénye, hogy a manó egyetlen pillantást vet rá, mire az 

elviselhetetlen fájdalmat csíp szemébe. 

Egy kis szipogás és hüppögés után meggyőzi magát, hogy nem fontos az a 

szakadás. Hiszen pici, akárcsak ő. Az elkövetkezendő napokban tudomást sem 

vesz az átjáróról, mi földre szállt csillagként tündököl otthona falán. 

Ez idő alatt szeme hozzászokik a fényhez, a szakadás már nem tetszik olyan 

ragyogónak, csillogása már nem égeti albínó bőrét. Inkább melengeti, hívogatja 

őt. 

Néha mikor a zsebpiszkot sepregeti, mikor a makk-kosárkákat rendezgeti, 

vagy bármikor amikor egy buta ürüggyel arra téved, ki-kipillant a nyíláson. Hogy 

mit lát odakint? Semmit, általában. Csak egy elmosódott, sötét világot, mi 

rothadástól bűzölög. 

“A kinti világ is csak egy sötét zug” gondolja a manólány egy nagy sóhaj 

közepette. De a világ kikéri magának ezt az elnevezést, és feltárja bájait: a 

dombok kobalt kékjét, bíbor mezőt, csiklandós illatokat. Azt, ahogy a szél 

végigsuhan a tájon, és felmorajlik a virágok tengere.  

Átkozott ez a moraj, befészkeli magát a tudatalattiba, meglapul. Mikor 

aztán a manó félálomba szenderedik, rátör. A kétségek úgy zsivajognak körülötte, 

mint megannyi vérszívó. Nem veszik zokon a hessegetés, elreppenek, aztán 

harmadmagukkal térnek vissza. A manólány hiába nyomja fülére a párnát, bújik 

a takaró alá, minden éjjel egy rajnyi kétség szállja meg. Éjszakái rémálomnak, 

nappalai látomásnak tűnnek. 

Először képzelgésnek hiszi azt az eseményt is, mikor, mintha meteor 

csapódna kis világába, valami bezuhan a szakadáson. De észbe kap, és beugrik a 

dióágyikó mögé. Összekuporodik, reszket, a rettegés pedig, akár méreg lüktetet 
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ereiben. Érzi a halált, közel. Hallja lihegését, és gyomra görcsbe rándul bűzös 

leheletétől. “A Hangnak igaza volt, mindenben igaza volt” gondolja “Miért nem 

varrtam be a nyílást? Oh, istenem, mit tettem?” 

 Tetves jó reggelt kívánok!  szól egy gyermeki hang. A manólány felugrik 

félelmében, és olyan sikolyt hallat, mint akit most falnak fel. 

A katicagyerek kérdőn néz rá bogyó szemeivel, majd a kezében tartott 

akáclevelet fürkészi, mintha azon keresné a választ. 

 T-te meg m-mi vagy?  dadogja a manólány elfojtott hangon. 

 Hogy a sáska egye meg! Hát ezt felejtettem el!  csap a homlokára a gyerek 

 A nevem Pacsi, katicanövendék vagyok a Pitty-Pötty tanodából!  olvassa fel 

az akáclevélről. 

A katicagyerek egy közvélemény kutatásban segédkezik éppen, de mivel a 

lány nem tud válaszolni, másfelé terelődik a téma.  

Történeteik kifogyhatatlanok. A manó a hímzett virágairól mesél, a gyerek 

pedig sosem gondolta volna, hogy a növénytan ilyen izgalmas is lehet. A katica 

kalandjairól, apró csínytevéseiről számol be, és ha látná a lány arcát, bizonyára 

rögtön elhallgatna. 

“Ez teljesen más, mint amit a Hang mondott nekem…” gondolja a manó, 

mire ismét megrohanják a kétségek.  

Mikor még nem is hallott róla, már akkor hinni akart abban a világban, 

amiről Pacsi beszél. Éjszakánként azt kívánja, hogy bárcsak felébredne ebből a 

rémálomból, és egy olyan helyen kelne fel, ami színes, ahol nincsenek a 

vászonfalak, ami végtelen. De a több ezer éjszaka, a reménygyilkos reggelek 

megtanították neki, hogy nincs semmilyen rémálom. Ez a valóság. 

 Tudod, ezek a virágok nagyon ismerősek  vallja meg Pacsi, miután percekig 

figyelte a hímzéseket. 

 Biztos vagy benne?  kérdezi rekedt hangján a manólány. 
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 Hát, nem nagyon figyeltem növénytanórán  vakargatja a csápja tövét 

zavartan  De a pöttyeimre esküszöm, azt már láttam valahol!  mutatott egy 

virágra. Majd még egyre, és még egyre, közben pedig vagy egy listányi 

szinonimáját sorolja fel annak a szónak, hogy “ismerem”. A lány eltekint afelett, 

hogy a kis katicának nincsenek pöttyei, amikre esküdhetne. 

 Gyere, megmutatom!  röppen fel Pacsi, és már suhan is a szakadás felé. 

 Én nem mehetek ki  süti le a szemét a lány. Majd fojtott hangon szól, mintha 

félne tőle, hogy meghallják  Észre venne… 

 Ki? 

 A Hang. 

Pacsi azt mondja, hogy a lány már rég megérdemelne egy kiruccanást, a túl 

sok munka senkire nincs jó hatással. Így majd éjszaka kiszöknek, és pótolják ezt 

az elmaradást. A manólányt magával ragadja a katicagyerek lelkesedése, el is 

felejt ellenkezni. Makk-kosárkájába pakol némi ribizlit, rozsdás tűjét meg 

kedvenc fonalát. Nem említi Pacsinak, de egyáltalán nem biztos abban, hogy 

visszatér valaha a zsebbe. 

Mikor a nyílás fénye kihuny, a Hang elalszik, hallani lehet lanyha 

szuszogását. A manólány nagy levegőt vesz, és kilép a szakadáson.  

Abban a pillanatban ledermed a sokktól, megáll szíve dobogása, lélegzete 

torkán akad. Kosárkája a földre esik, és ahány útravaló, annyi felé gurul.  

Hogy mit lát? 

Csontokat, melyekről elnyűtt ruházatként lóg a bőr; púpos hátat; kobold 

arcot. És egy szemet, gyűlölettől villódzót. 
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