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Végigmentek egy rámpán, aztán jött a mozgólépcsô. Katy lefékezett, úgyhogy Greta 
is, megvárták, amíg az emberek kikerülik ôket. Aztán Greta felültette Katyt a csípôjére, 
a másik karjával a bôröndöt cipelte, majd elôrehajolva fellendítette a mozgólépcsôre. 
A tetején letette a gyereket, és megint kézen fogva haladtak a Union Station erôs fé-
nyében.

Itt a tömeg ritkulni kezdett, az emberek szétszóródtak a rájuk várakozók között, 
neveket lehetett hallani, bôröndöket kaptak el.

Ahogy valaki az övéket is elkapta. Elkapta, aztán elkapta Gretát, és most elôször, 
határozottan és ünnepélyesen megcsókolta.

Harris.
Elôször a döbbenet, aztán egy hegyomlás Greta belsejében, a hihetetlen megköny-

nyebbülés.
Próbálta tartani Katyt, de a gyerek hirtelen elhúzódott, kiszabadította a kezét.
Nem próbált megszökni. Csak állt és várt, hogy vajon mi jön még.

Fekete Vince

INKOGNITÓ

1

Ködös téli idô volt akkor is, acélosan kék,
tompa fény, amikor nem hull még a hó, de
havas csipkék lógnak mindenütt. Beesteledett
már, mire megérkezett abba a másik
városba, a fôtérhez közel, egy kis garniszálló
tökéletesen üres, csergékkel és ódivatú,
súlyos terhekkel megrakott, nehéz szagú
épületébe. A „doamna” késôbb jön? Igen,
bólintott, amikor kiválasztotta a két
felkínált közül a nem épp annyira szem elôtt
levô szobát. Nagydarab, örökösen cigarettázó
férfi volt a tulaj, keresztrejtvényt fejtett,
miközben valami meccset adtak szemben
vele a tévében. Ellenkezô irányból jöttek,
s hogy „késni fog”, épp akkor hívta, de hogy 
„attól helyezze magát nyugodtan kényelembe”.

Nagy franciaágy volt a szobában, a párnák
mögött, a fejeknél beépített rádió, ami –
nyugodott meg – nem mûködött. Mit
csináljon, amíg vár, bekapcsolta a
tévét, de nem érdekelte a mérkôzés, így
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hát valami zenére nyomta, és beállította
a fényt a szobában, jó hangulatosra, hogyha
megjön, ezt találja, és az ágyrészen, ahol
azt gondolta, majd ô alszik, félkörben
kirakta az ágyterítôt az ajándékaival.
Volt ott minden, könyv, édesség, valami
ital, mint azután is mindig, jó szokásuk
szerint. És elképzelte, hogy megérkezik,
és hogy magához szorítja, és hogy szóhoz
sem jutnak a kimondhatatlan örömtôl.

2

Az volt az elsô vagy talán második
lopott idô, abban a városban, abban a teljesen
kihalt szállodában, ahol szinte lesben várakozott
a tulaj, hogy mikor „tetszenek már lemenni”
reggelizni a jócskán megnyúlt éjszaka után. Mert
aztán a leszálló köd, vagy valami útzár, vagy
baleset, vagy ki tudja, mi miatt, csak sokkal
késôbb érkezett, és nem talált oda, és ki
kellett mennie gyalog a fôtér sarkáig, a
díszes palota elé, hogy ott várja, amíg
fáradtan és sugárzóan elébe nem kanyarodik.
Úgy ugrott be akkor az autóba, az
anyósülésre, mint egy boldog kamasz,
minden porcikájában reszketô örömmel,
és nem tudta a szemét levenni róla
azon a pár száz méteren, amíg a szállásuk
elé oda nem értek. Nagyon jó, nagyon jó, hallja,
és érzi most is azt az illatot, késôbbrôl, és
látja maga elôtt az arcát. Sápadtan,
jólesô kimerültséggel eltelve ülnek
másnap, reggeliznek a nagydarab
tulaj fürkészô pillantásai elôtt. Vajon a
szobát rendben hagyták maguk után,
kérdezi magától most is. Vörösbor
foltjaira emlékszik a fehér ágyterítôn.
És hogy nem kértek számlát, úgy
fizettek, mint akik teljesen inkognitóban
voltak ott, akkor, abban a tömött decemberi
éjszakában. Vörösborkarikák és testeik
csatakos nyoma a gyûrött ágyon, ahol
szemben ült vele, lovagló ülésben, és
ô felnézett rá, az arcára, amikor újra
és újra megfeszült, s aztán finoman 
elernyedt megint.
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Demus Gábor

VÉGEÉRHETETLEN

Nehéz a halálára pillantani, csak
mert hová is. A „vége”?

Egyszerû volt, mint egy
semmi kis földrezgés, s éppúgy hajlott,
koccant el egy kitartott pillanatban 
minden. Közepe

egy öregasszony halála?

Mindenesetre halálosan komoly vége
az ôszre szánt krizantémszigeteknek, 
rusztikus ételeinek,
napjai illatának.
A háza, a kerttel, a világa,
egy éve csak egy ház,
visszaállt 

a világba. Belépni
lenne a döngölt kamra
hûse. De itt se, elvesztették szagukat
a falak, akár a megmeredt kutyák
várják a varázsütést. A kiszikkadt
polcon opálos, csorba készletekbôl 
megszánt poharak, a mérleg elbillent
súlyai, rozsdás kilók, dekák.
A fölzavart por

neutrális, mint egy raktárban.

*

Nehéz a halálára pillantani, közel 
az esés, a brutális madár.
Fogait elfelejtettük odaadni
a ruhákkal az öltöztetônek, 
és fekete kendôje lett
(fekete kendôt temetésen hordott),
kék kis kô
a nyelve a lélektelen szájban, 
holott „mindig csak okosan”.

*



594 • Demus Gábor: Végeérhetetlen

Nehéz a halálára pillantani, egybôl 
alig mûvelhette azt a portát,
amit nagyapám hirtelen
halálával ráhagyott: 
a szilvafák, a pálinkával,
a szôlô, a lugas, a borral,
a föl-fölbôgô tehenek teje,
a „hüllje” tyúk, gyöngytyúk, liba, kacsa, 
mind más „eszetlenség” szerint.

Másfél hónapig bent sírdogált,
aztán nekikezdett.

Kissé minden csálé lett, 
amihez addig nem volt köze, 
baromi nagy szög, de nyílt a budiajtó, 
eladta a tehenet, levágtuk a disznót, 
a betonhoz, vashoz, ácsmunkához 
összerakta a pénzt. 
Nyári szünetre fabrikált csúzlit
(a csúzlink nem volt csúzli),
Simén Pali lekaszált a szilváért,
ezekkel a „bartelokkal” is csínján bánt,
„A másiknak is megvan a maga élete”.

S a mák? a bab? a babhaj?
a platni? a troszka? a szálas akác?
a laska? a hóesés, a mise, 
a posta, a lottó, az újság, 
a búza, a fúló búzapor,
a nyulak, a ketrec, a nejlon
alatt a rönk, a korhadás, 
a moha, a sír, a sírkô,
a zetor, Litkén az árpa, 
az állomás, a kavics, a sín közt
az olaj, a bakter, a járda,
az árok, a beszéd, a dongó.


