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Gyuris Fruzsina

a mahagóni emlékezete
tizedikes koromban bejöttél a szobámba.
én gyűlöltem azt a szobát, lila falai voltak és te festetted.
emlékszem, én választottam a festéket
te azt mondtad, ez mahagóni.
aztán azt mondtad, most el kell menned, de nagyon szeretsz engem.
ránéztél a falra - még csak nem is rám-
és elmentél.
akkor utáltam meg a falakat, a festőket, a színeket, de meg a szobámtól a festékbolthoz vezető 
utat is.
és téged.
soha többet nem beszéltünk.
aztán persze
párszor megkaptam az exeimtől,
hogy jobban tudom a színeket, mint ők

„apád festő” –
most itt állok az urnád felett,
ez mahagóni.
nagyon szeretlek,
de most el kell menned.

Vasas Tamás

a london-trilógia

I. chatterley asszonyság tovább meséli,

és a paprikaszagú ipse csak azt kérdezte tőle, mintha bármi köze lenne hozzá, hogy elnézést, de a 
hölgy nem a felesége, mire ő, de tudod, azzal a repedezett bőrdzsekis, lakótelepi jó modorával, de, 
és akkor mi van, már az asszonynak sem csaphatom a szelet, hát, finoman szólva is rövidre zárta a 
témát, tudod, ez a köpés-nyelés semmi, közel-távol szindróma, és utána, képzeld, valami olyat 
csinált, amit soha, vagyis csináltunk, cukrászdába mentünk, egy cukrászdába, mari, elhiszed 
ezt, érted, habos fánkot vett nekem, és kivételesen nem a 24-esen döcögtünk haza, hanem taxit 
hívott, és engem valami nagyon különös érzés fogott el, tudod, ilyenkor szokták azt mondani, 
hogy „először éreztem magam nőnek mellette”, és a többi, de nem, mari, azt hiszem, szerelmes 
lettem belé, 24 év házasság után, most mondd meg, és ki tudja hány 24-esen való esti tötymörgés 
után, de igen, én akkor szerelmes lettem belé, és nem ribancságból, hanem szerelemből, akkor 
egész éjszaka csak a nemi szervével játszottam a sötétben, és ő csak hörgött, mint egy mézet 
majszoló mormota, annyira élvezte, és boldog volt, boldog, mari, majdnem annyira, mint én.

II. dr. jekyll magánrendelései által

ismerem magam.

ha egyszer majd építek
egy strandot,

ezer százalék,

hogy a vattacukorral,
meg a fulladási szorongással
fogom kezdeni.

van egy zsoltárom is,

hogy a félelem az alapja
mindennek.

a dolgok így kapcsolódnak
össze.

és csak ezekről van 
értelme beszélni.

Németh János:
Vaddisznó
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III. meglátva a melville kéziratok füstjét

azt kell mondanom, hogy
ez már nem nekem való.

hason csúszni a hómezőkön.

vagy hirtelen kiábrándulni
mindenből.

egyre kevésbé értem ezeket
a stílusgyakorlatokat.

régen nem okozott problémát
nyugodtan, egy helyben ülve
végig szürcsölni egy csésze
forró teát.

most minden csak hófehér
por lepte jégsík.

és nem tudnék meglepődni,
ha gejzírek helyett a fehér
bálna uszonya törne 
ki belőlük.

Zakály Viktória

Ugyanolyan
Most csak kapkodva sminkelte magát, nemcsak azért, mert ez most nem egy olyan szerda volt, 
mint a korábbiak, ez volt az utolsó szerda, vagy az első igazi szerda, nem is tudta megmondani, 
melyik, hanem azért is, mert még remegett a keze. Egy kis alapozó kent szét a szeme alatt, hogy 
ne látszódjanak az éjszaka nyomai, se a megkönnyebbülés könnyeié. Némi pirosító, hogy azért 
mégiscsak fiatalnak és egészségesnek látszódjon, a görcsös titkolózás okozta sápadtság tovatűn-
jön, aztán a szájra még egy kis bíbormeggy rúzs. Ezt sosem hagyta volna ki. Ezt a színt csak neki 
tartogatta.

Ezúttal nem figyelt olyan dolgokra, hogy ki láthatja meg útközben, se arra, hogy kikapcsolva 
legyen a telefonja, sőt, vidáman intett az utca túloldalán sétáló szomszédnak. Már nincs rej-
tegetnivalója, sosem érezte még magát ilyen felszabadultnak. Lassan a hasa táján gyökeredző 
görcs is feloldódni látszott egy sokkal szebb formában: a várakozáséban, amit egy lágy zsibbadás 
követett, ami a szőrmés télikabát által takart test minden pontjába eljutott. Az autó a szokott 
helyen állt. Pontos, mint mindig – gondolta Réka és beszállt ugyanúgy, mint minden szerdán 
pontban fél hatkor. De többé már soha semmi nem lesz ugyanolyan, gondolta izgatottan, de 
mielőtt még az övért nyúlt volna, ijedten nézett a mellette ülőre. Ha mimdnen nem is, de egy 
valami biztosan megváltozott.

– Nem tudtam megmondani – nyögte a ki a férfi, és ahogy a száján kifutottak a szavak, úgy 
futott ki a biztonsági öv is a nő kezéből és csapódott a tartóba, a szavak pedig Réka arcába. – 
Otthon most, nehéz. Tegnap volt a gyerek szülinapja. Jó volt együtt.

Kis csönd állt be, a férfi a kezét nézte, a hüvelykujja melletti bőrt kapirgálta, de hiába, nem 
akart felszakadni és vérezni. Pedig de jó lett volna.

– A múlt hét óta kétszer is elmentünk otthonról. Most újra kibontva hordja a haját. Még fánkot 
is sütött, képzeld – harapdálta a száját a férfi, de a saját magának okozott fájdalom messze innen 
volt a nő fájdalmához képest. 

– De hát megbeszéltük – nyögte ki végül Réka, miközben egymás után ismételgette a szavakat, 
amelyeket a férfi mondott. Ilyenkorra már tervei szerint összeborulva kellene csókolózniuk, 
aztán a szokott kis motel helyett a férfi által kivett lakásba menniük. Hiszen megbeszélték! Ő 
összepakolta a dolgait! Vele tervezte el az életét! Már fél éve tervezték ezt a napot!

– Most nem lehet. Értsd meg.
Réka elkapta a tekintetét. Mindig így csinált, ha idegennel kellett beszélnie. Nem bírta a pil-

lantását.
– Meg, tudod, az após is nemrég halt meg. Nem hagyhatom most egyedül. Aztán meg színház-

bérletünk is van. Az évadra. Muszáj. Tudod, a bérlet miatt.
A színházbérlet. És ő még bíbormeggyre rúzsozta a száját. 

– És mi lesz velünk? Hogy kitálalunk otthon? A lakás? Meg Dél-Dalmácia? 
– Most egy kicsit… pihentessük a dolgokat, jó, Réka? 
Réka a műszerfalon kapargatta a matricát, amit a férfi gyereke ragasztott oda. Egy Spongyabob 

matrica volt, ami már odasült a napsütéstől, ami az autót érte, amíg ők a motelben szeretkeztek. 
Régóta le akarta már kaparni, mert zavarta a szemét. 

– Te még nem, ugye? Még nem mondtad el otthon?
Réka sikeresen lekaparta a matricát, pedergetni kezdte az ujjai között, amíg Spongyabobból 

egy kis henger lett. Felismerhetetlenné vált.
– Nem – mondta.
– Az jó. Az jó – helyeselt a férfi. – Laci rendes ember.
– Ne mondd ki a nevét – lehelte Réka a matricának.
– Mi? – a férfi lehúzta a füléről a sapkát, hogy jobban halljon.

Németh János:
Kis halász


