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A  H Ó N A P  A L K O T Ó J A

LŐRINCZ P. GABRIELLA

1982-ben született Beregszá-
szon, ahol ma is él. Első verse-
it 2008-ban közölte az Együtt 
folyóirat. 2009 óta munkatár-
sa a Kárpátaljai Magyar Mű-
velődési Intézetnek. Írásai 
több anyaországi és külhoni 
folyóiratban is megjelennek 
– Zempléni Múzsa, Debre-
ceni Disputa, Somogy, Na-
pút, PoLíSz, Együtt, Partium, 
Agria. 2012-ben két verssel 
van jelen Az Év Versei 2012 antológiában, illetve az Ukrán Író-
szövetség Online nemzedék című antológiájában nyolc ukrán 
nyelvre fordított verse szerepel. 2013-ban három verse szintén 
bekerült Az Év Versei 2013 antológiába.

Kárpátalján végzett kulturális tevékenységéért oklevéllel tünte-
ti ki az Anyanyelvi Konferencia. Az Együtt folyóirat Nívódíját 
2013-ban kapta meg. Tagja a Magyar Értelmiségiek Kulturális 
Közösségének és a Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoport-
jának. 2014-től a Magyar Írószövetség tagja.

2018-ban az Irodalmi Jelen 2017-es évre szóló Költészetdíját ve-
hette át.

Hinta

Reggel mindig a diófa alatti hintában kávézom, néha télen 
is. Szeretem azt a hintát, örülök, hogy akkor megvettük, most 
eszembe sem jutna. A diófa levelei sugdolózva játszanak a széllel, 
és én minden bölcsességüket hallgatom.
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Azon a napon is, amelyen megismertelek, reggel a hintában 
kávéztam. Tejjel, sok cukorral, mintha nem is kávé volna, gyerek-
kávé, mondtad később. Néztem a földet, szép zsíros, könnyen ás-
ható. Letettem a bögrémet a hintára. Az alján maradt kávé kiöm-
lött, foltot hagyott. A hintához közeli sufniból egy ásót vettem 
elő – minden úgy maradt, ahogyan a férjem hagyta, kerti szer-
számok, balta, kalapács, egy dobozban szögek… Ásni kezdtem. 
Nem sokat, de örömmel ástam, előbb csak úgy, mint aki kertet 
akar, aztán rájöttem, hogy gödröt szeretnék, szép, nagy gödröt.

Amikor a férjem és a lányom autóbalesetben meghalt, az egész 
udvart magas betonfallal vettem körül, a leskelődő szomszédok 
elől rejtőztem. A kíváncsi tekintetek többé nem sütötték a bő-
römet. Az özvegy, akinek senkije nem maradt – csak így hívtak. 
Eleinte még köszöntem nekik, aztán már azt sem. Mindennap 
ásót ragadtam – amikor úgy éreztem, hogy már eleget ástam, 
abbahagytam. Egyik nap ásás után lezuhanyoztam, elmentem 
fodrászhoz, manikűröshöz, végül egy galériában kötöttem ki. 
Már nem emlékszem, kinek a képei lógtak a falon. Bort szürcsöl-
getve ismertelek meg. Semmi különös nem volt benned, a tekin-
tetünk sokszor találkozott, úgy néztük egymást, mint a vadász a 
vadat. Arra egyikőnk sem gondolt, hogy mindketten vadászunk. 
A nap további részét együtt töltöttük. Kedves voltál, gondos-
kodó, és mindketten alig vártuk, hogy ágyba vigyük a másikat. 
Nem egyeztünk meg semmiben, csak telefonszámot cseréltünk. 
Hazamentem, meztelenül feküdtem a fűben, és végre szabadnak 
éreztem magam. Nem nyomasztott sem gyász, sem emlék. Úgy 
gondoltam, végre túljutottam mindenen. Másnap nem kerestél, 
de nem is hiányzott. Az előző napi szex épp elég volt ahhoz, hogy 
jól érezzem magam másnap is. Lendülettel raktam helyére a szo-
bámban felhalmozódott limlomot, kitisztítottam a fotelből a két-
éves borfoltot, úgy éreztem, újra élek.

Egy hétig tartott. Amikor épp kezdtem újra magamba zuhan-
ni, felhívtál. Találkozót beszéltünk meg. Rutinos voltál, kimért, 
jól szervezted a randevút, vigyáztál, hogy az illatom ne marad-
jon a ruhádon, nehogy a mindig konyhaszagú feleséged megsejt-
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sen valamit. Az is lehet, hogy nem volt konyhaszaga, csak azért 
mondtad, mert untad. Néha kell a változatosság. Újra nem ma-
radtunk semmiben, jó volt így, nagyon élveztem, hogy valakinek 
a szeretője vagyok. Azelőtt soha nem gondoltam, hogy ez ilyen jó 
is lehet. Feleségként mélyen elítéltem azokat a lotyókat, akik nős 
pasikkal kezdenek ki, tönkretesznek családokat, visszataszító-
nak tűnt más férjével ágyba bújni. Ahhoz képest most én lettem 
valaki lotyója, vigyorogtam magamban, mikor erre gondoltam. 
Minden kedvességedet nekem hoztad, virággal és ajándékokkal 
halmoztál el. Az együtt töltött időt jól osztottuk be, táncoltunk, 
beszélgettünk, szerelmeskedtünk a szállodai szoba minden sar-
kában. Izgalmasabb életet éltem, mint valaha. Újra köszöntem a 
szomszédoknak, persze beszédbe nem elegyedtem velük, de már 
nem súgtak össze a hátam mögött, legalábbis nem sajnálkozva. 
Sosem töltöttünk együtt éjszakát, pedig sokszor kértél, három 
hónappal később már válni akartál, jólesett, de persze mond-
tam, hogy verd ki a fejedből, hiszen alig ismersz. Szerettél. Úgy 
szerettél, olyan tisztán, ahogyan csak az első szerelmét szereti 
az ember. Nem voltunk ismerősök a fészbukon, a telefonodban 
Béla néven szerepeltem a névjegyzékben, soha nem váltottunk 
emailt, csak akkor voltunk együtt, amikor hívtál. Nem láttál en-
gem otthoni ruhában, mindig tökéletes frizurával és sminkkel 
indultam a találkáinkra.

Egy év is eltelt, mire először a házamba engedtelek. A hintába 
szerettél volna ülni, a diófa alá, de nem engedtem, az csak az 
enyém, nem tartoztál oda. Kockás plédet terítettem a hinta mel-
lé, azon ültünk, ott ettünk és szeretkeztünk, aztán diót szedtem a 
földről. Az őszi nap sugarai átmelengették a testünket, a dió nagy 
szemű, papírhéjú volt, a két tenyerem között törtem össze, azt 
mondtad, erős vagyok. Persze, hogy az vagyok, máshogy nem él-
ném túl. Nevettünk. Énekeltem neked. Szeretted a hangomat is. 
Este hazaküldtelek. A friss diótól barnássárgák lettek az ujjaim, 
azt néztem, amikor újra eszembe jutott a gödör. Ásni kezdtem, 
de már sokkal vidámabban. Azt kérdezted, hogy miért ások, ne-
vetve mondtam, hogy a síromat ásom. Veszek egy koporsót, bele 
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is fekszem, csak kevés dolga lesz velem az itt maradóknak. Azt 
mondtad, bolond vagyok. Nevettünk ezen is. Kinevettük a ha-
lált. Megcsaltam veled a halottaimat. Úgy nevettem, mint akinek 
nincs miért sírnia. Suhantak a hónapok, rendszeres lettél az éle-
temben. Amikor elmentél, mindig ástam, havonta rendszeresen, 
egyszer. Mielőtt jöttél, minden alkalommal a lehető legcsinosabb 
ruhámat vettem fel, a fehérneműimet gondosan választottam, 
gyertyát gyújtottam minden alkalommal, azokat a gyertyáimat 
is, amiket már több mint tíz éve őrizgettem, mindennap arra a 
havi egy napra készültem, amikor jössz, arra, hogy az tökéletes 
legyen. Néha úgy bújtál hozzám, mint a gyermek, néha úgy von-
tál magadhoz, mint egy kislányt. Időnként nem is beszélgettünk, 
csak kifulladásig szeretkeztünk, aztán feküdtünk egymás mel-
lett. Ott estünk egymásnak, ahol épp eszünkbe jutott, a pincé-
től a padlásig a mosógépen át, minden zegzugot kihasználtunk, 
hogy az amúgy is fergeteges együttléteink még izgalmasabbak le-
gyenek. Nem akartunk többet, te is beláttad, hogy ez egy helyes 
megoldás, utólag meg is köszönted, hogy nem engedtem akkor, 
az elején, hogy elválj.

Két év telt el, mire abbahagytam a gödör ásását. Mély lett. Ta-
vasszal esővízzel telt meg, ősszel falevéllel, télen hóval. Része lett 
az udvarnak, ahogyan te is része lettél az életemnek. Baleseted 
volt, karcolás nélkül úsztad meg, bennem viszont valami meg-
változott. Félteni kezdtelek. Addig meg sem fordult a fejemben, 
hogy elveszíthetlek, az sem: ha meghalnál, hiányoznál. Akkor 
gondoltam először erre, amikor elmesélted, hogy valami hülye 
miatt meg is halhattál volna. Hisztizni kezdtem és bőgni, még 
nem láttál ilyennek, senki nem látott ilyennek. Attól a naptól 
kezdve szörnyeteggé váltam, nem gondoltam másra, csak arra, 
hogy meghalsz, és én nem fogok tudni róla, és többé nem lesz ér-
telme az életemnek. Nyugtattál, de hiába, megkértelek, hogy két-
hetente gyere, mert a havi egy alkalom már kevés, mert aggódom 
érted. Jöttél, ringattál, öleltél, én meg bőgtem, mindig bőgtem.

Aznap nem festettem ki magam. Elnyúlt pólót, csíkos zoknit 
és térdnadrágot húzva vártalak. Nem főztem, nem gyújtottam 
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gyertyát. Amikor behajtottál az udvarra, nem rohantam eléd. A 
kulcsodat a hintára dobtad, és mellém ültél. Ugyanolyan kedves 
voltál, mint máskor, nem érdekelt, hogy kócos vagyok, és a sze-
meim vörösek a sírástól. Átöleltél, és én még hangosabban zo-
kogtam, sírva nyögtem ki magamból, hogy nem viselem el, ha 
meghalsz, és nem leszel többet mellettem. Ölbe vettél, bevittél a 
szobába. Szeretkeztünk, aludtunk, ottmaradtál éjszakára, öleltél 
reggelig. Három év alatt ez volt az első alkalom, amikor enged-
tem, hogy reggelig maradj. Közelebb éreztelek magamhoz, mint 
bármikor. Kávét főztem, olyat, amilyet addig soha. A hintában 
ittuk meg. Az öreg diófa levelein játszott a napsugár, az árnyéko-
kat néztük. Bementem a szobába, a telefonodat egy nejlonzacs-
kóba raktam, kalapáccsal összetörtem, és fóliába csomagoltam, 
aztán beledobtam az udvaron lévő budiba. Néztem, hogy süllyed 
el a fekáliában a kis csomag, aztán pisiltem. Elővettem egy fehér 
lepedőt, a hintában ültél, betakartalak a lepedővel, és a gödör-
be gurítottalak. Arra gondoltam, milyen jó, hogy nincs kutyám, 
mert biztosan kiásna. Előbb ásóval, majd kapával kezdtem a föl-
det rád dobálni. Végül lapáttal. Mély lett a gödör, egyszerre nem 
is tudtam teljesen betemetni, jó lett volna naponta mindig egy 
keveset, de azt nem lehet, három nap alatt be kell fejezni. Három 
nap, a három év miatt, rendszernek kell lenni.

Reggelente a diófa alatt kávézom. A szomszédoknak nem kö-
szönök. Örülök a hintának, és a diófának is. Néha gondolok rád. 
Jó, hogy nem mentél akkor haza. 

***

Nők

Hát persze, hogy mindig a nők! A nőről ír a férfi és nőről ír a 
nő, saját magáról, az életéről, az anyjáról, nagyanyjáról, Éváról, 
arról, hogy milyen a Nő. Ki az, aki nem szeretné megfejteni a 
női lelket, vagy megérteni, hogy mit akarhat a nő, mikor nem 
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mond semmit, mikor örömében sír, bánatában elmegy sétálni, 
mérgében takarít? Ki értheti azt a működést, hogy egyszerre há-
ziasszony, anya, tanár, terapeuta, szerető és mi minden még a 
nő, ezek mellett mindig tudja, hogy mit főzzön, milyen ajándékot 
vegyen, milyen cipő és ruhaméret kell az egész családnak... és 
napestig sorolhatnánk. A nő ilyen, így lett összegyúrva, minden-
kinek a saját hite szerint: alkotta az Isten vagy létrejött, láthatjuk 
benne az Ősanyát vagy Vénuszt, nem is számít, csupán egyetlen 
dolog, amely minden egyes emberben közös: mindnyájunkat egy 
nő hozott erre a világra. Lehet dicsérni vagy szidni, elmélkedni, 
hogy milyen rossz vagy milyen jó a nő, de nem lehet nem foglal-
kozni vele. Versek, könyvek, festmények, zeneművek születtek 
a nők gerjesztette érzelmek nyomán, ezrek küzdöttek halálig a 
nőért vagy vetettek véget életüknek, ez múlt, ez jelen, talán jövő 
is. Messze szeretném elkerülni a zengzetes egyenjogúságról szó-
ló elméleteket, bár bizonyára sokaknak érthetetlen, hogy nagyon 
szeretek nő lenni, szeretem az anyaságot, azt, ha valaki nőként 
bánik velem, és csak mosolygok azon, ha költőnőnek neveznek, 
hisz ez nem minden esetben gúnyolódás akar lenni. Mint az élet-
ben mindenhez, ehhez is szükséges a humor, mert anélkül csak 
keserűséggel van tele még a női élet is.

Ha egy ajtót tolni kell, én húzni fogom, néha összekeverem a 
bal és a jobb oldalt, eltévedek egy nagyobb épületben, vicces hely-
zetekbe keveredek naponta, és még nagyon sok mindent írhat-
nék ebbe a sorba, tudván, hogy sok nőtársam bólogatva olvasná 
ezeket, kuncogva ismerne magára. Igen, vannak ilyen dolgaink, 
de terheket viselünk, beteget ápolunk, ha kell, varázspuszival 
mindenféle gyermekfájdalmat enyhítünk, dolgozunk lázasan, a 
családunkért bármit feláldozunk. Ahhoz, hogy valóban megis-
merjük a nőket, talán minden nőt ismernünk kellene, az előzőket 
is, a később születendőket is. Ahogyan minden ember egyedi és 
különleges, minden nő is az, hogyan is lehetne igazat írni, vagy 
csak valósat? Minden igazság igazság valakinek, az is, ha jót írunk 
a nőről, az is, ha rosszat. Meglehet, összetett a női lélek, de talán 
egyetlen dologgal megszelídíthető: ha szeretettel fordulunk felé. 



44
I   r   o   d   a   l   m   i

Persze, van olyan, hogy nem vagyunk szerethetőek, akkor van a 
legnagyobb szükségünk a támaszra, ha kiabálunk, akkor valójá-
ban azt hisszük, nem hallanak minket. A legkeményebbnek tűnő 
hölgy is néha kislány, akit dédelgetni kell, a legvagányabb, agyon-
festett Barbie, aki a haját sem tudja kifésülni a lakktól, néha egy 
sarokban összekuporodva várja, hogy valaki átölelje.

Ünnepeljük a nőt, a nőiességet, a születés forrását nemcsak 
márciusban, nemcsak nőnapon, hanem mindig.

A Teremtő csodálatos alkotása a nő, s talán ő az egyetlen, aki 
megérti.

***

Variációk napfogyatkozásra

Csak piros lámpák,
De mi nem vagyunk szabályszegők.
Maradunk az út túloldalán.

     ***
A fodrász jó munkát végzett,
Levágta a hajamat, és eltette.
Be akarta festeni,
De én szeretem, hogy ősz.
A tükörben láttalak,
Háttal ültünk egymásnak,
Téged régimódi borbély nyírt,
Talán a szakálladat is megigazította.
Csak akkor néztem a tükörbe, amikor te nem.

     ***
A piros ruhámat vettem fel,
Rajtad kék póló lehet.
Jó lenne egy gumiszoba csak nekünk,
Olyan kilincs és ablak nélküli.
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Én mesélnék, te rajzolnál a falra
És nem látna be egyetlen égitest sem.

     ***
A városok, amiket folyó szel ketté,
Mindig szomorúak,
Hiába nyújtóznak egymás felé.
A hídon állva anyámat látom apámmal,
Az arcukon halotti lepel.
Egy csónakban himbálóznak,
Sötétedés után a parton szeretkeznek.

     ***
Virágcsokrot vettél,
Én igazából egy fésűt akartam,
Nem szeretem a vágott virágokat,
Olyan üresek, mint a halál.
Az ablakból figyeltelek,
Néztem, milyen boldogan viszed a csokrot.
Utánad eredtem, és a sarki boltban vettem egy hajkefét.

Asszonyélet

Ki melled bimbócskáját oly vígan osztod szét,
S ki ágyékodat őrzöd vénségedig,
Rest vagy, nem teremsz gyümölcsöt,
Méhed megdicsőül, méhed megveretik.

És te ki feláldozod folyton önmagad,
Szoptatáskor melled megreped,
Rút gyermeket hozol a rút világra,
Áldott a testednek visító virága.



46
I   r   o   d   a   l   m   i

Elnyűtt test csak mind az asszony,
Imácskáját Istenhez viszi.
Segítse az, amíg tudja,
Szeresse a férfi, míg teheti.

Mikor félted szép kebleit,
S mikor majd féreg rágja szét,
Légy bölcs, te férfi,
Zárd le majd békével szép szemét.

 

Érik épp

Kedves uram,
Hogyha kérhetem,
Ne tekergesse a belső szerveimet.
Főleg szívtájékon,
Úgy hiszem,
Kicsit beteg.
Talán szakadás vagy repedés?
A varrónő nem ölti meg.
Csak az öltöny ne lógjon, ne feszüljön!
(Keze biztos nem remeg.)
Ez az ő dolga,
Emez az enyém.
Szóval uram:
A szívem körül finoman!
Ott épp érik egy költemény.
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Olajág

           Az utolsó nő és férfi a Földön 

Nem akartam hogy megláss
Öreg vagyok mint az út
Így szeretkezni
Méltatlan 
Mellemet rutinosan vennéd fogaid közé
Így tanítottak
Nincs benne semmi új
Hogy anyádtól vagy útszéli nőktől
Tanultál szeretni mindegy
Sáros az összes szerelem
A fajfenntartás érdekében előbújok
Tudom hogy már meguntad a lányokat
De világot csak én szülhetek neked
Kihasználom az összes DNS-edet
Aztán meghalhatsz nem érdekel
Szárazság ellen hiába a bárka
Súlyosabb ez mint a vízözön.

***

Távolodás

Mindig legyen tökéletes és alkalomhoz illő a ruhátok, a mintás 
holmikat kerüljétek, a parfümötök sose legyen túl erős, csak ép-
pen felejthetetlen. A férfi, aki megérzi, mindig emlékezzen rá. 
Ezeknek az embereknek elegük van a konyhaszagból, pihenni 
akarnak, kedvességre, türelemre vágynak. Nincs miért elítélni 
őket, nem akarnak konyhapénzről vagy gyermeksírásról hallani, 
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szeretnék jól érezni magukat. Olyan is lesz, aki csak egy ölelést 
szeretne. És tanuljatok meg keringőzni. Valószínűleg soha nem 
fogtok táncolni, de a keringő megtanítja a néhány mozdulatot, 
amellyel bárkit szerelembe ringathattok. De soha, soha ne en-
gedjétek meg magatoknak a szerelem luxusát. Ti nem az utcáról 
mentek ezekhez a férfiakhoz, ők viszont mind az utcáról lépik 
át a küszöbötöket. Tudják, hogy nálatok valami különleges várja 
őket. Tehát tartsátok magatokat rendben, és a szíveteket üresen. 
Nincs helye romantikának a szakmában. 

– Anni, te nem voltál szerelmes soha?
De igen, egyszer voltam. Életem legszebb időszaka volt, egyetlen 

pillanatot sem bántam meg, még akkor sem, ha munkanélkülivé 
váltam a saját akaratomból. De aztán jöttetek ti, szépséges fiatalok, 
és az, hogy tökéletes nőt nevelhetek belőletek, kárpótol minde-
nért. Pihenést és gyönyörűséget adhattok a fáradt férfiaknak.

– Az egyik vendég volt az?
Nem. Egy ismerős nő mutatott be minket egymásnak, néhány 

nap múlva pedig véletlenül újra találkoztunk. Meghívott kávézni, 
persze nem sejtette, hogy ki vagyok, senki nem mondta el neki. 
Végre őszinte mosollyal az arcomon léphettem az utcára, még 
akkor is, ha titkolóznunk kellett. Éveken át rejtegettem előle a 
múltam, ő pedig titkolta a felesége előtt, hogy létezem. Így lett a 
hazugságunk a legtisztább, legszentebb érzés az életemben.

– Láttad még, mármint azután?
Egyszer sem. Több mint húsz éve már. Én elköltöztem, ő pedig 

biztosan rendes családapa lett. Ha a szemeteket erősen festitek, 
akkor a szájatokra valami halványabb rúzst használjatok, vagy 
fordítva. És a rikító színektől is óvakodjatok. Erősen kifestett 
szem és száj együttesen elrémíti a férfiakat.

– És milyen volt, elmeséled?
Semmi különös nem volt benne. Nem látszott sem szebbnek, 

sem jobbnak senkinél, csak én láttam csodálatosnak. Ha ránéztem, 
mintha tükörbe tekintettem volna. Néhányan a húgának hittek.

– Kedves volt?
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Nem igazán, viszont hihetetlenül okos. Ismerte az állatokat, 
tudta a virágok nevét, és szerette a verseket. Ha olykor nem ment 
volna haza, a férjemnek gondolhattam volna. Három év kábult-
ság volt a szerelmünk. A fiai a lányaimmal voltak egykorúak. 
Akár családdá is válhattunk volna.

– És a lányaid? Ők hogy fogadták?
Elfogadták, talán szerették is. Az idősebb lányom szerint akkor 

voltam a legszebb, amikor vele voltam. Ha méterekre voltunk egy-
mástól, akkor is vibrált köztünk valami olyan energia, amit senki 
elől nem lehetett elrejteni. Titkon azt reméltem, hogy egyszer a fele-
sége lehetek, még akkor is, ha tudtam, hogy nem vagyok annak való.

– És utána szerettél még valakit?
Soha. Nem hiszek abban, hogy többször is lehet szeretni. Ilyen 

csak egyszer történik meg az emberrel, és ez nagyon jól van így. 
A szerelem felemészti az ember testét és az elméjét is. Kiszolgál-
tatottá tesz, sebezhetővé.

– És az ágyban mindig jó volt?
Mindig jó, mindig új és tökéletes. Még akkor is, ha nem szeret-

keztünk, csak öleltük egymást, hosszú órákon át. Beszélgettünk, 
hihetetlenül sokat. Vagy meg sem szólaltunk, mert nem kellett. 
Nem hittem a szerelemben. Talán most is csak a megszépülő 
emlékek miatt hiszem annak azt, amit éreztem. Bár, ha néha egy 
hozzá hasonló alkatú férfit látok, megdobban a szívem, és elját-
szom a gondolattal, hogy mi volna, ha ő lenne az. Mit mondhat-
nék neki… Mit mondana ő… Most menjetek, lepihenek kicsit, a 
doktor azt mondta, hogy feküdjek sokat. 

*
– Jó napot! Annit keresem, azt mondták itt lakik. Ismeritek?
– Persze. Klári, szólj neki! Lepihent, de még biztosan nem al-

szik.
– Maga a testvére? Hasonlít rá.
– Nem, de gyakran gondolták rólunk, hogy testvérek vagyunk. 

*



50
I   r   o   d   a   l   m   i

– Értesítsetek, kérlek, a temetésről, itt maradok a városban, 
megadom a telefonszámomat, ha esetleg segíthetek valamiben, 
szóljatok. Nem tudom, hogy Anni mesélt-e nektek rólam. Régről 
ismertük egymást…

– Csak néhány szóban.
– Szerettem, egy ideig együtt voltunk, igazi boldogság volt, ta-

lán egy évig úgy kötődtünk egymáshoz, mint a gyermek az any-
jához, de hamar vége lett.

– Anni azt mondta, hogy három évig voltatok együtt. Nem így volt?
– De, bár az utolsó két évet inkább elfelejteném. E két év csak 

fájdalom volt. Anni birtokolni akart, én meg, kijózanodva a sze-
relemből, a családomhoz vágytam. Fenyegetőzött, sírt, ordított. 
Pokollá tettük egymás életét, de nem tudtunk elszakadni egy-
mástól. Elvárásai voltak, követelőzött, minden időmet igényelte, 
megfojtott a szerelmével. Lehet, hogy korábban is ilyen volt, de 
csak akkor láttam meg a rossz tulajdonságait, az önzését, ami-
kor már túl rég együtt voltunk. Elhanyagoltam a gyermekeimet, 
a feleségem csak bútorként volt része az életemnek, nem törőd-
tem a munkámmal sem. Alig vártam, hogy vége legyen. Gyakran 
arra gondoltam, milyen jó lett volna meg sem ismerni, vagy arra, 
milyen jó lenne, ha meghalna, mert azt hittem, sosem lesz vége. 
Azzal is fenyegetőzött, hogy megöli magát, ha elhagyom, vagy 
mindent elmond a nejemnek.

– Ő máshogyan emlékezett rád. Ha szerelemről esett szó, csak 
rólad beszélt, néha olyan áradozásba törve ki, hogy azt hittük, 
kitalált személy vagy. Máskor pedig hiányolt, bőgött, hisztizett, 
hibáztatta magát, téged, a sorsot, a feleségedet, Istent, különbö-
ző sorrendben.

– Igen, a nagy hiszti, ez rá vall. Bárcsak élne még! 

*
– Mondd, miért maradtál? A többiek azt mondják, te voltál 

Anni kedvence.
– Nem voltam eléggé. A lányok nem tudnak mindent. Anni 

az anyám volt. De megtiltotta, hogy anyának szólítsam. Néha 
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gyűlölt, mert rád emlékeztettem, máskor épp ezért imádott. Azt 
mondta, a többieknek úgy kell tudniuk, hogy csak egy vagyok 
közülük. Kegyetlen volt, sőt gyakran gonosz is.

– Nem értem. Miért nem kerestél? Ő miért nem keresett? 
Nem hagytam volna, hogy így nőj fel!

– Nem így nőttem fel. Csodálatos gyermekkorom volt. A nő-
véreimmel jól kijöttünk egymással. Anni, vagyis anya csodálatos 
volt. Aztán jött a baleset. Amikor felépült, úgy döntött, hogy vál-
toztat az életén. A nővéreimet külföldre küldte tanulni, én meg 
vele maradtam. Aztán jöttek a lányok, ő meg azt mondta, hogy 
nőt farag a kis kurvákból.

– Klári, ha segíthetek valamiben…
– Nem, nem segíthetsz. Az én gyönyörű, törékeny anyám 

meghalt. Találkoztam veled. Megtörtént, amire vágytam. Elme-
gyek a városból. Menj te is. És ne gyere vissza. Soha. Érted? Soha!
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