
M E S T E R H Á Z I  M Ó N I K A

Vázlatok
Egy Esprit feliratú piros szatyorban 
leadtam a hamvasztásra szánt két lepedőt 
családunk szellemében tisztán, vasalatlanul.

*

A döbbent embereknek, akik azt mondják, 
de hát még pár hete is beszéltem vele, 
mondhatnám, hogy ez nem érv, én magam 
vittelek a kórházba, és nem volt szó semmiről -

*

Mikor a fekete ruhákat válogattam 
a divatos üzletben, annyira 
nem az öröm sütött rólam, 
hogy a biztonsági őr azonnal, 
jelentőségteljesen megállt mögöttem, 
ahogy minden látható nyomor 
nyomába szegődni szoktak.

*

Ha hirtelen nem lehet betolni a konyhaszéket, 
az azt jelenti, hogy ősz van, ott a macska, és 
már majdnem egy éve nem vagy itt.

*

Eleinte mindig sebek voltak 
a kezemen. A krumplihámozó 
pont merőleges az enyémre.
A sütő megégetett. Valami hülye 
helyen is egy horzsolás. Másnap 
derült ki, ugyanazzal a lenti 
fiókkal, ugyanaz a mozdulat.

*
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A földön feküdtél egy kupacban. Felemeltelek, 
és bevittelek valamilyen ágyba. Ezek szerint 
álmodok rólad. Mert persze felébredtem.



Aztán mégis ott álltái egy uszoda kabinja előtt 
kék mintás ruhában inkább, mint fürdőruhában, 
és mosolyogtál. De hát akkor? Az előbb nem volt 
igaz? A vége ugyanaz.

*

Mikor meghaltál, összezuhantak az évek. 
Megígértem neked, hogy mindenkire vigyázunk. 
Túlélni apámat. Élni még majdnem egy egész 
kutyányit, négyötöd macskányit. Hol és hogyan: 
túl sok kérdés. Két helyen seholse lakni.
És neked? Fogalmam sincs, hol nem vagy.
A műtét után növekvő, ismeretlen fájdalom, 
másnap kiütött, akkor gépek, végre érzéstelenítés. 
A tudatod tiszta volt. Akkor mondtuk ezt, hogy 
vigyázunk, hiszen még akkor is az épületre 
gondoltál: tartóoszlopa. Te sem érthetted, hogy 
ennyi volt, soha többé semmit nem tudsz meg 
senkiről, nem szeretheted a hozzád tartozókat. 
Nem viheted a terheket -  még mindig inkább, 
mint más, mint mi. Hát most mi, huszonegy 
hónapja. Begyakoroltuk, milyen volt neked.
Vagy milyen volt a neheze, a vége.
Nem tudnád elképzelni, hogy egyedül maradsz. 
Ezt mondtad régen. Nem kellett: leépülni se, 
se hosszan, ép ésszel kiszolgáltatva lenni másnak. 
Mikor a kórházba mentél, átmenetileg 
odaköltöztem segíteni. Kinyílt egy zárójel, 
nekem. Aztán nem jöttél haza.

*

Megértették, hogy elmész, nem örültek.
Érezték az izgalmat, jövés-menést.
Kimaradt egy séta, késett a vacsora.
Aztán a sokkal rosszabb várakozást, 
idegességet, hallgatást, kései távozást.
A képen az egyik a szék alatt, a másik 
az oldalával ér hozzá, fekszenek 
nyitott szemmel. És harmadnap is 
teljesen jól felfogták. Megszűnt 
a várakozás. Aztán az üres ruhák 
kórházszaga. Túl sok idegen. A képen 
a kutya az oldalán, előtte egy játékkutya.
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