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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
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– Ne mondd ki a nevét! – emelte fel a hangját Réka és úgy érezte, nem tudja a ragasztót leszedni 
az ujjairól.

– Ahogy akarod.
Két ujja közé fogta a matricát és elpöckölte. A férfi nézte, ahogy a Volvo frissen tisztított 

szőnyegére hullik. Nem szólt érte.
– És mi lesz azzal, hogy már nem bírsz vele élni és csak engem szeretsz? – Réka csalódottan 

nézett végig a műszerfalon. Nem volt több matrica. Teljesen üres volt.
– Ugyan – felelte a férfi. – Ne húzd fel már magad. Semmiségen.
Kiszállt az autóból és el sem köszönt. A férfi egy darabig kiabált még utána az autóból, de 

Réka nem akarta meghallani. Aztán ment utána a kocsiból és kérlelte, hogy szálljon vissza, ne 
búcsúzzanak el ilyen csúnyán másfél év után. De Réka hátra sem nézett. De előre sem tudott.

Mikor belépett az ajtón, bizsergetően ismerős volt minden és mégis, mintha a múltra nyitott 
volna ajtót. A lánya korcsolyája a falnak támasztva, a fia iskolatáskája a lépcsőfordulóban. 
Hányszor megmondta neki, hogy ne hagyja ott. És volt ott valami idegen és rémisztő. A bőrönd-
ben összepakolva a dolgai az előszoba közepén.

– Már indulsz? – kérdezte a férje kilépve a nappaliból. 
Réka a csomagokra nézett. Most mit mondjon? Mereven bámulta a padlót.

– Elmondtam nekik – szólt a férje, mire Réka mégis csak felkapta a fejét. – Felesleges lett volna 
titkolni. Látták a bőröndöket.

– Utálnak?
– Majd jobb lesz. 
Réka még mindig lógó karokkal állt az előszobában. A férje az ajtófélfának támaszkodott. Már 

nem volt könnyes a szeme. Biztosan lezuhanyozott.
– Akkor, ahogy megbeszéltük. A jövő héten beadod a papírokat, gyorsan lezörgetjük a gyerekek 

miatt. És akkor minden második hétvégét kéred, nyáron egy hetet – megigazított egy képet a 
falon. Tavaly készült, a sítáborban ott voltak mind a négyen. Most nagyon mélyen fájt a mosoly-
gós kép. – Anyám ideköltözik egy időre, amíg nem találok közelebbi melót.

– Nem akarod, hogy. Mégis. Még mindig – fordult vissza Réka. A remegés lassan terjedt, még 
a száját nem érte el.

– Ugyan – mondta a férje. – Ezek után?
Réka kinn állt a ház előtt, mellette két bőrönd és nem tudta, hova és hogyan menjen. A lábuj-

jaival a cipőn át a földbe kapaszkodott, de folyamatosan orra akart bukni. Egy ilyen megtánto-
rodásnál felnézve látta meg a lányát. Visszajött. Megint itthon hagyta a korcsolyáját. Hányszor 
megmondta neki, hogy nézze meg, mi van a kezében, ha elindul.

– Zsófi – szólt hozzá, de most már remegett a hangja, sőt, minden.
– Mi van? – a kamaszos flegmán és mindentudáson átütött egy újfajta dac. Cserbenhagyásos 

gázolás a szíven át.
– Köztünk nem. Nem változott semmi.
– Hagyjál már – mondta Zsófi és kikerülve az anyját, becsukta maga mögött a kertkaput. – 

Ugyanolyan? Soha. 

Nádasdi Éva

Józsi bácsi 
Az a jó, aki részeg,
tudatban kettéválasztja az eget
aztán elalszik anyád kanapéján.

Üvöltözni reggel, 
azt tud;
már megint nincs fotoszintetizálás,
ki hagyta égve a napot,
amíg az én házamban élsz
azt csinálod amit mondok.

Betántorog, 
megmossa a holdat,
aztán jöhet még egy feles,
Dunaszaggatás éjfélig,
árapály reggelre.

Így telnek a napok,
Józsi bácsi nem alszik,
csak megeszi a zaccot,
mielőtt ledőlne a csillagokról.

Józsi bácsi én vagyok ötven év
múlva a kocsmában,
balomon az alkoholista,
jobbomon a skizofrén nagypapám.
Szép kis társaság, 
így iszogatunk hárman
és várjuk a nyugdíjat,
csak azt nem tudom,
hogy a nyugdíj után mit várunk.


