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l á z á r  J Ú l i a

Harmincnégy év
  Zsófinak

1. (Felhőablak)

jó lenne hinni,
van halhatatlan lélek,
és most fentről figyelsz,
rágyújtasz,
de előbb gondosan kitárod a felhőablakot,
azt mondod, jól van, pupák,
és kérdezel, mert
a kíváncsiságoddal
nem bírt a rák.

amikor néhány napja
még veled szemben ültem,
nevettünk valami hülyeségen,
jártányi erőd se volt,
de tartottad magad.

még csillant a szemedben
az a bölcs derű,
mentegetted az egészségügyet,
és már nem akartál
mindenáron választ.

harmincnégy évünk volt,
mégsem beszéltünk meg mindent,
gyászoltunk közös barátokat,
és nem tudom, kibírom-e,
hogy most te is.

nézem a fényképeket,
téged, a családot, tanítványt, kollégát,
a kicsi, aztán felnőtt fiadat,
akinek a kezét fogtuk, fogta a kezed,
a szemében ott vagy, maradsz.
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2. (Pillangó)

a gyász is csak
szó, szó,
nincs is,
nem a szomorúság jut eszembe,
hanem leszállnék
a Pillangónál

előtte írnám 
a szokásos e-mailt,
mit vigyek,
megmutatnám 
a színes kabátomat,
hogy örülj,
végre nem fekete

sosem kérdeztem meg:
boldog voltál?
tarka minták
a fekete kabáton,
az asztalodon
mandarin, áfonya, mandula

3. (Leelőztél)

próbálom megérteni,
miért mondtam
el neked,
éppen neked:
olyan fáradt vagyok,
nem bánnám,
ha vége lenne.
állok a metróban,
és nincs erőm beszállni,
pedig boldog vagyok,
soha ennyire.
csak az a harminc-
negyven év, a veled
közös múlt és szerelem,
munka, betegség és halál
magába húz.

csak néztél, és végre
elszégyelltem magam.
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amikor a lakásomban 
egy őrült zaklatott,
hozzád menekültem.
letetted a matracot,
hoztál mézes tejet,
hogy nyugodtan aludjak, 
és nyugodtan aludtam.

egy férfit szerettünk, 
de azt mondtad,
ne legyek áldozat,
bűntudat nélkül
éljem meg, amit akarok.

vergődtem a vágyam 
és az eszem parancsai
között, jót akartam,
és rosszat tettem,
de te már akkor is 
pontosan tudtad,
hogy a kettő
nem elválasztható

amikor porig aláztak,
és először láttalak sírni, 
akkor kezdődhetett 
a betegség.
előbb tüdőgyulladások, 
aztán a rák.

hagyd ott a helyet,
a gazember főnököd,
mondtam, de későn 
döntöttél: elég.

mert a tiéd volt 
az az iskola.
belőled, belőlünk
nőtt ki a szelleme, 
és ezen nem 
változtat 
egyikünk halála 
sem, sőt az
sem, hogy leelőztél



530

4. (Mandula)

nyersen enni
a gombát,
zellert, zöldeket
te tanítottál,
de utolsó heteidben
félve kérted,
vegyek körmöt,
mert a fiadnak
főznél,
tudtad, látni se
bírom
a körmöt, pacalt, velőt,

teljes szívemből
gyűlöltem a disznósajtot,
tepertőt, húsokat,
de csak nevettünk
a hülyeségemen,

végül vittem
neked csirkemájat,
te meg vártál
a kedvenc mandulámmal

5. (Rejtő)

örültem,
mikor megtetszett
neked az ötlet,
Rejtővel taníts
helyesírást

harminc éve
csodáltalak,
hogy az óráid
előtt „tanulsz”

átnézed és kiegészíted
minden jegyzeted

percről percre
kiszámítottad
a kérdések ívét.
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aki nem bírta
az óráid feszességét,
azt hitte, nem szeret,
aztán húsz év 
múlva jött megköszönni

sosem köszöntem meg neked,
hogy amit másképpen
csináltam,
azt is miattad

6. (Nagy Imre)

tegnap elvitték
a Nagy Imre-szobrot.
mit mondanál
a történelemhamisítókról,

hogy nincs remény?

a rendszerváltás 
után kérted tőlem
a péntek délutánokat,
vigyáztam a kisfiadra,
míg te „politikáztál”

mert amíg értelmét láttad,
addig adtad az időd
és energiád az
egyik új pártnak −
mert volt remény

7. (Szamizdat)

a nyolcvanas években
egy kolléga feljelentett,
hogy szamizdatot árulsz.
akkori igazgatónk
csak annyit mondott,
ne tartsa fölül
a fiókban, tegyen már 
rá valamit, Zsófikám
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8. (Prága)

nélküled mentünk
Prágába, mert
Z. kicsi volt még.
K. parádézott
a szoba közepén,
E. a hülye szoknyájában,
J. a nagy szemével,
én a Károly-hídon
szerzett fagyűrűmmel,
körülötted forogtunk

9. (Vonat)

örültél,
amikor a gyerekek
elmesélték,
egyik hétvégén
hogyan pihentek,
nem terveztek előre,
öt állomást
mentek vonattal,
próba-szerencse,
friss szerelmesek,
egy helyes
kisvárost
találtak,
jó szállást
együtt,
boldogan

aztán mérgesen mondtad,
hogy nem mennek
Bernbe, tervezetten,
hozzád jöttek,
hogy ne félj, ne féljenek, 
és fogták a kezed


