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Regős Mátyás

Fedon, az istenek előtti

Nem láttunk ki soha az ablakon, a félhomályban éhesen játszottuk, 
hogy esernyő vagy a lyukas tető alatt, gyakran megpofoztál, de nem 
érdekelt.

A sötéttől loptalak, nem árultam el senkinek a neved, ha villamos 
volt a szoba, én a padlót néztem, mert nem volt jegyed Fedon, te az 
én nevemet kiabáltad az utcán.

Öklöddel bordán ütöttél, mielőtt uzsonnáztunk, féltem tőle, nem 
hagysz nekem almát, egész nap téged hallgattalak, láda mélyén 
alma, ücsörögtem.

Kifordultál a kapun Fedon, mint akit háborúba küldtek, és a 
kapuban állok azóta is, mint akitől háborúba mentek el olyan 
messzire, aminek nincsen vége.

Senki nem ér a bordáimhoz, nem követeli az almát, majdnem 
minden nap utazom igazi villamossal, és megszoktam, hogy nem 
csapkodják pirosra az arcom.

Nézem a világ végét, városait és asszonyait a valódi ég alatt, a 
szobába nem megyek vissza nélküled, és a helyedre lépő Isten 
ládájába belezuhog az eső.

Méhes Károly

Kis szörnyek
1
Befejezte, nem csinál többé felesleges dolgokat.
Már este is érezte, csak még azt hitte, a pálinka- és sörfelhőkön át érkezett ez a nyugtalanság, ami 
végül megnyugtatta, de reggelre teljesen bizonyos volt benne, hogy ennek így kell lennie.
Felhúzatni magát egy csákányos felvonóval, csak hogy pár perccel később lecsússzon oda, ahonnan 
elindult?  
Menjenek a barátok. De barátok-e az ilyenek? A szerencsétlenek még nem döbbentek rá. Nem, nem 
fogja felvilágosítani őket. Még azt hinnék, hogy térít. Soha.
Rosszullétre hivatkozott. Röhögtek is rajta, mi van, klimaxos öregfiú. 
Felbattyogott a panzió második emeletére. Bement a fürdőszobába. És hirtelen megborzongott, ahogy 
elképzelte, hányan és hányan laktak itt előtte. Lent, az ebédlő falán látható egy 1423-as bevésés a falon. 
Belenézett a kádba, és lábakat látott, töméntelen mennyiségű lábat, női, férfi és gyereklábat vegyesen, 
ahogy tiporják egymást, csurog a víz, egyik lábfej sikálva mossa a másikat. Tocsogva topognak, mind 
itt vannak.
Kihátrált, könyökét erősen beütötte a nyitva hagyott szobaajtó kilincsébe. Odakapott, aztán az ajtót 
belökte, ugrott, hogy bezárja kulcsra, mert lépéseket hallott a folyosón.
Kettőre zárta, épp jókor, mert a lépések az ajtó előtt torpantak meg.
Uram, mikorra kéri a takarítást?
Nem kérek takarítást, felelte hadarva. Majd még hozzátette, Itt teljes rend uralkodik.
Értem, uram, jött a felelet, majd a léptek távolodtak.
Az ablakon túl szikrázott a kora tavaszi hegyoldal. Egy faház állt szemben, mellette a háznál legalább 
háromszor magasabb fenyő nyújtózkodott. A farakás maradéka már rendetlen, télvégi összevisszaság-
ban hevert a fagytól felengedett, sáros földön.
Az ablakhoz rohant, fel akarta tépni, hogy kieressze a benti levegőt, a gondolatait.
De megbotlott a rongyszőnyeg egyik ráncában. Zuhant előre, teljes testtel, és bár a kezével - nem a fá-
jóssal, hanem a ballal - ösztönösen el akarta kapni az asztalka szélét, csak zuhant, a villogó domboldal 
úgy szaladt ki a látómezejéből felfelé, mintha egy vetítés ért volna vége. A radiátor vasába csapódott 
a homloka.
Ághy Tamás úgy terült el a padlón eszméletlenül, hogy valamiképp az oldalára fordult, pontosan úgy, 
amilyen pózban esténként el szokott aludni. Orra pár milliméter híján hozzáért a fűtőtest alá száradni 
rakott bakancsa orrához.

Dél elmúlt, amikor magához tért. Fájt a feje, megérintette, az ujjbegyein alvadt vért látott, amikor a 
szeme elé emelte a kezét. Feltápászkodott, kapaszkodnia kellett az ablakpárkányba. A faház melletti 
fenyőt fura, köröző táncra kényszerítette a feltámadt szél. Bent, a fejében érezte a szélzúgást. Megint 
odakapott volna a homlokához, ám inkább megálljt parancsolt a kezének. Majd a tükör megmondja. 
Odabotorkált, és amit látott, megnyugtatta. Azon a fejen, a tükörben, vörös csík húzódott végig, al-
vadt vér száradt a szélén. Az illető a tükörben ismerős volt, talán az álmából. Ugyanis ébredése előtt 
gyorsan pergő álmot látott, amiben egy isztambuli patológus kongresszusra igyekezett, titkos külde-
téssel. Ő is patológus volt, tényleg, és noha még élt, halottként gondolt magára, így kívánta szolgálni 
az emberiség javát, hogy saját testéből kiindulva, azt használva tesz olyan észleléseket, amiket eddig 
még soha senki. Kiszáradt folyó medrébe telepített gyorsvasútra szállt, hogy elérjen a hírneves török 
kollégához, ?olako?lu professzorhoz, akivel fel akarta nyittatni a koponyáját.


