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Nelli megtorpant egy pillanatra az ajtóban. Nézte az anyját. Ott ült az ágyon. Kiöltözve. Élénkpiros 
blézerben. Csak meredt maga elé, mintha maga az apokalipszis jött volna el.

– Kell valami?
– Te vagy az, Kornélia?
– Megyek a boltba, kell nektek valami, vagy sem?
Az öregasszony lassan felállt, odament a szekrényhez. Apró, lila bukszát vett elő. Abból pedig egy 

gyűrött ötszázast.
Ezután odasétált Nellihez, egészen közel, és az arcához emelte a pénzt.

– Hozzatok ragasztót.
Kevés hiányzott, hogy Nelli elkezdjen visszabeszélni, hogy amit már összetört, azt az életben 

nem fogja összerakni újra, hiszen már kint van az egész a kukában, de aztán rájött, hogy nem tud 
ezzel kapcsolatban sehogy sem úgy fogalmazni, hogy az anyja ezt ne értelmezze félre, és ne vegye 
magára.

Elvette a bankjegyet. Nézte révetegen Rákóczi összegyűrt arcát, és valahogy azt is sikerült észre-
vennie, hogy a pénz sarka úgy másfél centire be van szakadva.

– Hozunk ragasztót – mondta aztán.
Fordult, hogy lelépjen, de az anyja megint megszólalt

– Kornélia.
– Igen?
– Cigarettaszag van.
Nelli visszanézett, tanulmányozta anyja arcán a rémületes ráncokat, a szürke, üres tekintetet.

– Én nem érzek semmit – mondta.
Később, amikor Nelli már a kocsiban ült a lányával, és elhagyták a falu határát, belenézett a visz-

szapillantóba. Megnézte, hogy Panka rendesen be van-e kötve, de leginkább a lánya arcát figyelte.
– Mit mondott neked a mama? – kérdezte tőle.
Panka előrenézett.

– Ja! Elmondtam neki, hogy kellett vennünk színes papírt az iskolába. Meg hogy az olló nem fogott.
– De a mama mit mondott neked?
– Ja! Hát azt nem értettem. – Panka felnevetett. – Amit először beszélt. Ilyen hülyeségeket.
Nelli megigazgatta a visszapillantó tükröt.

– És még miről beszélgettetek? – kérdezte.
Rövid csend támadt.

– Hát… megkérdezte, mi van az apuval.
– Értem. Szóval még érdekli?
Panka a vállát vonogatta, nézett ki az ablakon.

– Anya?
– Igen?
– Mit jelent az, hogy lumpen?
Nelli megszorította a kormányt. Figyelte a fagyott utat, a világosszürke tájat.
A következő elágazásnál elfelejtett indexelni.

Turbuly Lilla

Repülők

Nem tudni, honnan jöttek és mikor.
Nem vette észre senki.
Csak fölzúgtak a folyó fölött.
Meredek ívelések,
emelkedés, hurok, zuhanás –
nyomukban füstölni kezd az égbolt.

Három repülő szoros kötelékben,
zuhanásban, hurokban, emelkedésben.
Tudnak egymásról, látatlanban is.
Egyenlő távolságba igazodnak.
Egyenlő távolság nem létezik.

Miféle fizika dönti el,
hogy több erő mihez kell:
bennmaradni, vagy kiválni
egy hármas kötelékből?

Elfekvő napok
(részletek egy versciklusból) 

Ecc-pecc…

Ecc-pecc, nem mehetsz,
holnapután se lehetsz
más testbe, máshol ágyba
te már többé nem fekhetsz.

Éjjeliszekrény

vizesüveg szopókás kupakkal
kilazult szárú szemüveg
kanál virágmintás nyéllel
hintőpor
felfekvés elleni kenőcs
cikkekre szedett mandarin
nagy budapestkönyv
ragacsos összevisszaságban

Csip-csip csóka…

Csip-csip csóka,
vak varjúcska,
öregember átkozza az életét,
nem adhatod oda,
rágja meg a rozsda!
Hess, halál, hess!


