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sem hívnának meg, de ha elpusztulok, majd elmesélik, milyen kurva jókat is írtam? Ezeknek? – 
és legyintett, majd az arcomhoz nyúlt, és tenyere, izzadt, koszos tenyere melegétől borzongás 
szánkózott végig a hátamon. 

– Azt mondom én neked, ha megkaphatnám a bőröd, igen a bőröd, amit olyan pofátlan termé-
szetességgel hordasz a fejeden, és megkaphatnám a mosolyod, amivel ágyba szédíted a lányokat, 
leszarnám én az összes versemet, szemétbe dobnám a szonetteket. 

– Még hogy jambusok… Ugyan már! Jó pörkölt után a szeretkezés. Amiből neked, biztosra 
veszem, máris sokkal több jutott, mint nekem valaha is fog… – állt föl az asztalról a költő, akinek 
aztán, évekkel később megjelent az első és életében egyben utolsó önálló kötete, de a tüdejét, 
az ereit szétmarta a füst, szétmarta a szesz, és, mint mondták, oxigénsátor alatt halt meg egy 
gyógyszerszagú szanatóriumban. Igen, a költő rám kacsintott, a szombati novellád az, na, az 
tetszett, motyogta. Majd egy perc múlva örömmel kiáltott fel, hurrá!, mert úgy ért el a pultig, 
hogy a lába, az a visszeres, térdben roppanó, bokában sajduló lába nem bicsaklott meg egyetlen 
lépcsőn sem.

Vida Kamilla

Valahol Európában
Álmaimban rendszerint görcsösen igyekszem européer hatását kelteni.
A férfit, akit nem szeretek, a nagyanyám lakásában várom,
levetkőzik, engem is erre ösztönöz. 
Meglepő: pénisze helyén űr.
Erről kérdezgetem. Megsértődik. Aztán csak rábírom valahogy
a magyarázatra, ő rám veti magát és azt mondja, hogy engem nem lehet férfiként szeretni.
Polgári tapintatból nem faggatom tovább, zavaromban lezárom a témát, 
azzal, hogy megjegyzem; pedig ma lett volna kedvem leszopni.
Rám nevet, arca összekeveredett Jurassic Park-os puzzle.
Ettől is erősebbek leszünk, mondja hevesen, boldogan 
és fogdos, harap, ahol ér.
Képzeletben igyekszem összeilleszteni a dinoszauruszokat.
Hátha szövetségre léphetek valamivel, ami él.
Persze gyorsabb nálam, pár másodperc alatt jár túl az eszemen,
majd összekulcsolt kezeinket a magasba emeli,
győzelmet jelez. Én meztelenül a földre rogyva
szedegetem a kirakóst.
Mert egy európai asszony elismeri a vereséget,
sápadtan beleájul a kézfogásba és gratulál a nyertesnek.

Renátó
átázott a zoknim, a trolin mindenki ellenség.
dolgozni járnak és csúnyán néznek.
én barikádot akarok építeni és megtanulni fifázni,
mert mikor mások ezt csinálják, akkor úgy tűnik, 
hogy biztonságban érzik magukat.

ott dolgozom, ahol a vakokat tanítják.
míg Renátót tisztába teszem, a mosdóra támaszkodik.
a ragasztós résznek kell hátul lennie,
elöl a simának, megint elcsesztem,
mehet újból, ha a fütykös nincs a helyén,
akkor ki fog pisilni oldalt, átázik a nadrág, a kollégák leszidnak,
ők tépkedik a mosdókagylót a hideg falból. hozzám vágják,
és eggyé válok én is a csövekkel. Renátó együttműködő,
nem lesz baj. megússzuk ezt a pelenkacserét is.
a csapból folyik a víz,
Renátó örül, szeret kezet mosni. nemsokára bazális
foglalkozás.
jobban fáznál, ha látnád a havat, ezen gondolkodom,
ahogy a szúrós kutyajátékszert görgetem a talpán.

Bogdan Tomaszewski: Zala ölelésében (Ukrajna)
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én gyűlölök kezet mosni, fogat mosni, csak nézem, ahogy csobog a víz,
mások kezét oda tudom tenni, de a sajátomat nem, más szájába kanyarítom
a pasztát. gyűlölöm, ahogy besiklik a lefolyóba és nem lehet megfogni
és megölni, szétszedni nem tudom, hogy kezet kell mosni,
mindig kezet kell mosni, belehalunk folyton, veszélyes.

Renátó izzad, elfárad. a vállánál fogva irányítom vissza a termébe,
a kezét végighúzza a domború budapest-térképen,
lassú, elegáns léptekkel célt ér.

Renátó ügyes, ezt sokszor mondják is neki. türelmes és szívből játszik.
mintha nem zavarnák az intézményes keretek. nem fázik sosem.
haza akarok menni fifázni és chipset enni, és soha nem csinálni mást,
gyere, ülj a kanapéra Renátó, minden lépést lassan elmondok,
egyszer majd lehet, hogy segítség nélkül lősz gólt.

Oláh András 

Munkakapcsolat 
– Ennyi? – kérdezte a himlőhelyes arcú, kopaszra borotvált fejű férfi, miközben gondosan 
egymásra hajtogatta a gyűrött bankjegyeket.
A lány némán bólintott.

– Nem volt nagy forgalom – állapította meg a férfi, inkább csak magának címezve a mondatot, 
majd kutakodva a lányra nézett. Állta a pillantását.

– Oké, két óra múlva érted jövünk. Addig még csinálsz egy fuvart. Rendben? Na, csaó!
– A férfi visszaballagott a kocsihoz, ahol társa várta járó motorral. A lány egykedvűen bámult 

az elviharzó autó után. Kibontott egy rágót, kettétörte, az egyik felét bekapta, a másikat pedig 
visszacsomagolta. Élvezte, ahogy a mentolos íz szétfut a szájában. Megigazította sortját, a 
vékonyka, feszes pólót, és visszament az útra.

Két éve dolgozott a Smasszernek. Így hívták maguk között a kopasz férfit, aki négyüket futtatta. 
A Smasszer időnként kiválasztott közülük valakit – úgymond magáncélra –, s annak egy darabig 
nem kellett kiállni az útra. Őt még sohasem választotta ki. De nem is baj. A lányok azt mondják, 
hogy egy brutális állat. Extra kívánságai vannak, és csak gyötör, örömöt nem okoz. Jobb így, hogy 
csak munkakapcsolatban vannak.

A Smasszer vad kegyetlensége persze előtte sem volt teljesen ismeretlen. Az elején egyszer 
félretett harminc Eurót. Megtalálták nála. Akkor nagyon összeverte a Smasszer. Fölrepedt a szája, 
vérzett az orra, a szeme alatt napokig virított egy kékes-lilás folt. Akkor egy hétig nem dolgozott. 
Kaját alig kapott, és a lányok is rászálltak. Az maga volt a pokol. Még az is fölmerült benne, hogy 
megszökik, de aztán mégsem mert. Hová is mehetne? Szülei, rokonai nincsenek. Az intézetbe? 
Ahol az a varangyhidegségű, nyálkás testű nevelő megerőszakolta? Akkor inkább itt…

Tizenhat éves volt. Épp a szülinapján történt. Tortát is kapott. Ünnepelt az egész szoba. Aztán 
bejött az az undorító varangy, hogy ő is ad valami ajándékot. A szobájába hívta, és ott… Ott 
megtörtént. Próbált védekezni, de csak jobban felbőszítette a férfit.

– Mi az? Egész nap csak riszálod a segged, kelleted magad, most pedig megjátszod a szűzlányt? 
Rohadt kis kurva! – sziszegte, és akkora pofont lekevert, hogy nyomban eleredt az orra vére. 
Nem ellenkezett tovább. Csak amikor a férfi leszállt róla, akkor kapta fel az asztalról a vázát, és 
fejbe vágta. Kirohant a szobából. Egész testében remegett. Vérzett is. Akkor döntött úgy, hogy 
megszökik. Tudta, hogy a porta felé nem mehet, úgysem engednék ki, ezért a nevelői vécét 
választotta. Annak az ablakán nincs rács, ott kimászhat. Valamelyest rendbe szedte magát. Csak 
azt sajnálta, hogy a kis Kláritól nem búcsúzhat el… Klári. Hm. Vajon mi van vele? Biztosan nagyot 
nőtt azóta. Elmosolyodott. Nagyon szerette azt a picilányt. Az meg mindig bújt hozzá: „Te vagy 
az én anyukám” – mondta. S tényleg úgy is volt. Ő védte meg a nagyobbaktól, fésülte a haját, 
kikérdezte a leckét, esténként pedig – villanyoltás előtt – átment a kicsik hálójába, és mesét 
mondott neki. Aztán jóéjt-puszit adott a homlokára, az meg átölelte vékonyka karjaival a nyakát, 
magához szorította, és azt suttogta: „Te olyan jó vagy…”.

Mikor eszébe jutott kis barátnője, mindig elszorult a szíve. Dédelgetett álma volt, hogy egyszer, 
ha pénze lesz, ha saját életét élheti, megkeresi majd azt a kis vakarcsot…

Egy autó állt meg mellette.
– Mit kérsz egy körért, cicám? – őszülő halántékú, elegáns fickó ült a volánnál.
A lány sorolta a tarifákat.
A férfi kedvtelve mustrálgatta.

– Jól van – mondta, és kinyitotta az ajtót. – Gyere, szállj be!
A lány elhelyezkedett az ülésen. 

– Hol szoktátok csinálni? – kérdezte a férfi, és puhán a combjára csúsztatta a kezét.
– Itt az erdőben – biccentett fejével a lány. – Majd mutatom az utat… De a pénzt előre kérem.

Zdenko Gelencsir: Csónakok (Horvátország)


