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Pege Ibolya

pálya
abból nem fogsz megélni.
amíg az én kenyerem,
amíg az én házam,
addig azt, amit én.

közben pelyhes szárnyad nagyra nő,
és anyáddal hozzuk a szabóollót.

ne ficánkolj.
mint a szuri kiskorodban, 
egy perc az egész.

ebcsont beforr.
amíg az én vezetéknevem,
addig ne bőgj.
mondtam valamit.
kész a lecke?

kedvenc
sötétben mész,
sötétben jössz.
ő a kertben.
boldog, hisz szaladgál,

gondolod. 
de csak a postást ugatja,
és a cipődbe pisil bosszúból.

este hazaérsz.
üngyüm-büngyüm,
de szeretlek.

tíz perc, ennyi jár.
játékra nincs idő.

minek neked?
mit adsz neki?

jobb, mint a menhely?
jobb, mint a halál?
biztos?!

saját farkát kergeti.

Szilágyi Zsófia Emma

Sanyika, a színpad sztárja
Épp a parizeres zsemlémet burkoltam be, amikor hallottam, hogy a színpadról a nevemet 
kiabálják. Kipillantottam a világosítófülkéből és láttam, hogy Katica, a dramaturg és a színészek 
mind a színpadról integetnek nekem. Visszacsomagoltam a szendvicsem, nehogy megszáradjon, 
és lesiettem hozzájuk. Kicsit aggódtam, hogy megjegyzik, amiért ábrándozva rákönyököltem a 
pultra és monológ közben húztam le a fényt.

– Sanyika, tudod a szöveget? – kérdezte László, a főrendező.
– Én? Én mindent – húztam ki magamat.
– Nagyszerű! Influenzás lett a mi Rómeónk, de ugye beállópróba van… – Térdem megreme-

gett, az arcom lángba borult. Úgy éreztem eljött az én időm. Dobbantottam egyet, majd kezemet 
széttártam és fennhangon megszólaltam:

– Lenni vagy nem lenni: az itt a kérdés.
– Nem, Sanyika az a Hamlet…
– Ó, bocsánat. Tele vagyok szövegileg, a biokönyvtáram kicsit összezavarodott…
– Nem gond, mert szün…
– De csitt… – mutatóujjamat a rendező szájára tettem – …mi fény tör át az ablakon? Nap kelte 

az és napja Júlia…
– Nagyszerű lesz Sanyika, de a dajka és Júlia jelenete fog következni, csak pár perc egészségügyi 

szünetet tartunk. – Bólintottam és visszasiettem a világosítófülkébe, de majdnem átszaladtam 
a bezárt üvegajtón. Olyan izgatott lettem, mint az első szerelmes levelem borítékjának megnya-
lásakor. Levertem magam a székemre és elővettem a szendvicsemet. Gondoltam, a szünetben 
gyorsan befejezem az evést, de egy falatot sem bírtam enni; csak meredten bámultam magam 
elé.

Miért én? 
Hiszen Katica is tudja a szöveget, és Juci, a súgó is.
Lehet, hogy László meglátta, amint próbák után felszököm a színpadra és titokban gyakorlok? 

Tegnap este mondjuk táncoltam is egy órácskát… Vajon meglesett? Lehet, hogy ekkora benyo-
mást tett rá a balettem? Pedig most be sem öltöztem… és zene sem volt, csak magamnak számol-
tam a lépéseket. Szegény Rómeó… illetve Feri, aki meg otthon betegeskedik. – A szendvicsemre 
jól rálapogattam az alufóliát, majd visszadugtam a hátizsákom kisrekeszébe.

– Várjunk csak… Azért, mert valaki tüsszent kettőt, még beállópróbáról nem küldik haza. Ó, 
én marha! – csaptam a homlokomra. – László biztosan nem merte megmondani Ferinek, hogy 
hitelesebb Rómeót talált. Istenem! Tudtam, tudtam, tudtam! László, Laci, Lacikám…  Micsoda 
szemed van! Mit szemed, orrod! Egy vérbeli rendező szagról megérzi, hogy ki született igazi 
színésznek! Most már értem, miért tartott olyan sokáig a kászting Rómeó szerepére. 

Engem keresett! 
Csak nem voltam szem előtt, mert a fénypult a színpaddal szemben van, ugye. Felpattantam a 

székből, mert volt még annyi időm, hogy kiszaladjak a folyosóra és megnézzem magam a tükör-
ben. Kicsit pacuhán festettem, de jól betűrtem az ingemet a nadrágomba, az ujját pedig felhaj-
tottam. Fésülködni már nem volt időm, ezért megnyaltam két ujjamat és a homlokomra izzadt 
tincset hátrasimítottam. Szakasztott Marlon Brando, baszki! Az összkép azonban még mindig 
nem tetszett, mert egy modern Rómeó és Júlia feldolgozásnak kellett megfelelnem. Egy moz-
dulattal kirántottam tehát az övemet, milyen szép lapos a hasam és elégedetten bólintottam. 

– Ez igen, ez aztán igen! A lezser elegancia íveljen csak szépen át minden korokon – lelkendez-
tem hangosan és körbefordultam.

Elindultam a színpad irányába, de hirtelen eszembe jutott, illik a takarásból fellépni a színpad-
ra – ha már főszerepet kaptam –, és nem a nézőtéren keresztül felcaplatni. 


