
çm nem Ãgy festett a dolog, mintha az elkapÀsunkra k¢sz¡lûdn¢nek. MindhÀrman
nekiindultak a lejtûnek, mik´zben ParÀk m¢g mindig LakitÀn gÃnyolÂdott. Fojtott
besz¢d¡k ¢rthetetlenn¢ vÀlt, majd elhalt. Hazamentek eb¢delni.

MegvÀrtuk, mÁg a geng elporoszkÀl, s csak aztÀn bÃjtunk elû. Melanie a kavarodÀs-
ban elvesztette a rÂzsÀjÀt, segÁtettem neki keresni, eredm¢nytelen¡l. Gyûzk´dtem,
hogy m¢g rengeteg hasonlÂ rÂzsÀt tudunk szerezni; akÀr szÀzat is, csak le kell ûket
t´rni. Egyszerü aratÀs...

Melanie is elindult a lejtûn. Elûvettem zsebembûl a Lovagot, n¢zegettem ä az egyik
mellsû lÀba mÀr hiÀnyzott. Megd´rzs´ltem a test¢t, szÀrazon sz¢tporlott. Melanie f¢l-
Ãton jÀrt, lassÁtott, ¢s megÀllt.

ä M¢g nem mondtad el, hogy mi¢rt lesz hÀborÃ...
ä Nem tudom. Majd megk¢rdezem apukÀmat.
Hazament¡nk.

Csengery KristÂf

K°T HANG A SORSRñL

ä Nem vÀr. S ha m¢gis vÀrna, aligha fog
most mÀr odÃmbÂl elcsalogatni. Ha

indulni kell, hÀt majd, ha visznek.
Elvagyok addig is itt: ahogy, Ãgy.

Hogy? Hogy nem. ögyhogy... ä LÀm, cinikus: megint
szÂt szÂval ¢lveztetsz! Sose sz¢gyeled?

Magadhoz nyÃlsz, ha a szavakhoz,
hisz bet¡bûl vagy, a sz¢l is ÀtfÃj

rajtad. Nem is: k´zted. K´z´d ä az van! A
semmi: vonod ki, m¢g mielûtt magad

szelÁd hozamk¢nt ´sszeadnÀd
bÀrmivel itt. Vagy a pontosabb szÂ

ism¢t a v¢res penge: a àbÀrkivelÊ?
KÀr is tagadnod. Csak lemaradni, csak

nem jÀrni ott a t´bbiekkel,
merre az ¢let az ¢let¢rt ¢l:

jelszÂd lehetne, adni jelet ha kedv
benned adÂdn¢k. T´bbnyire nincs adÀs

adÂdon ä vagy ha van, az is csak
k´ztes idû. Jeled Ágy: sz¡netjel.
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HATLçBö K¹LT°SZET

Lehetne bÀr c¢ltudatos
tev¢kenys¢g a versÁrÀs!
Ki tempÂsan tisztÀra mos
egy ablaktÀblÀt, hogy kilÀss,

mutathatja: f´nt kezdtem el,
itt tartok, ott lent fejezem
be. MÁg dÃdol, nem vesztegel
gumikesztyüs keze. Te sem

´r¡lsz, elakadvÀn a nyelv
beszennyezûd´tt ¡veg¢n.
MunkÀlkodnÀl ä ha volna ä terv

szerint: a kezdet kezdet¢n
tisztÀzva, meddig s merre m¢gy.
De maszatolsz csak, mint a l¢gy.

Vajda MiklÂs

KIRAKATPER, CSALçDI HçTT°RREL
àDrÀga jÂ RÀkosi MÀtyÀs!Ê ä Bajor Gizi levelei

A t´rt¢net akkori m¢rt¢kkel nem mondhatÂ sz´rnyünek. Egy propagandac¢llal indÁ-
tott politikai kirakatperrûl van szÂ; a vÀd abszurd, a tanÃk ¢s bizonyÁt¢kok hamisak.
A politikai c¢l a polgÀrsÀg megf¢lemlÁt¢se. De nem v¢geznek ki senkit, a kihallgatÀsi
mÂdszer inkÀbb csak durva k¢nyszerÁt¢snek nevezhetû, ¢s a levelek v¢g¡l el¢rik c¢l-
jukat: kiengedik a b´rt´nbûl, bÀr csak ideiglenesen, azt, akinek ¢rdek¢ben ÁrÂdtak.

Negyvennyolc ¢v mÃltÀn visszatekintve a t´rt¢net nemcsak az¢rt megd´bbentû
m¢gis, mert egy teljesen naiv, a politikÀtÂl tÀvol ÀllÂ asszony meghurcolÀsÀt dokumen-
tÀlja, hanem mert k¢t fûszereplûje a korszak zseniÀlis szupersztÀr-szÁn¢sznûje: Bajor
Gizi, ¢s a hatalma telj¢ben ÀllÂ diktÀtor: RÀkosi MÀtyÀs. K´z´s t´rt¢net¡kben egy nagy
müv¢sz ¢s pÀratlan ember az ́ nzetlen segÁt¢sben odÀig megy, hogy megalÀzkodik egy
t´meggyilkos elûtt, aminek eredm¢nyek¢pp kiv¢teles kegyk¢nt ideiglenesen szabad-
lÀbra helyeznek egy hazug vÀddal beb´rt´nz´tt asszonyt, ¢s fiÀt megtürik az egye-
temen.
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