
Dittrich Panka

Talán

Talán  dolgoztunk  –  én  délig,  te  estig.  Talán
megleptelek  este  két  borsodival,  hogy  feledd  a
munkahelyi gondokat. 
Talán  mellém bújtál,  simogattál,  becézgettél,  és
átöleltél  fáradt  karjaiddal,  elhalmoztál  lüktető
vágyaiddal,  s  viszonoztam  heves  csókjaidat.  A
tiéd lettem azon az éjszakán is... Talán ezzel forró
a szenvedéllyel zártuk a napot egymásba fonódva,
és  becsukott  szemmel  összekarolva  vigyáztuk  a
másik álmát. Talán épp a haverjaiddal múlattad az
időt  alkoholgőzös  mámorban,  és  én  otthon
aggódtam  az  ablakban  kuksolva,  hogyan  érsz
haza...
Talán  azon  a  napon  reggel  pecázni  voltunk,  te
szerelted a botot, hogy én fogjam a halakat. Talán
aznap  mégsem  pecáztam  veled,  mert  ott
hagytalak a parton egyedül. Helyette kóboroltam
és fotóztam, az egymásba kapaszkodó, egymást
ölelő fákat, a csendesen hullámzó Dunát az üres
ladikkal. Azért, hogy majd megmutassam neked a
virágon  a  szitakötő  táncát,  a  kék  kisvirágon  a
méhecske  porzását.  Talán  egész  nap  a  Tv  előtt
ültél, és kapcsolgattad összevissza a csatornákat,
ebből  tudtam,  hogy  valami  nyomja  a  lelkedet,
amit sosem mondasz el...
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Talán  aznap  elmentünk  élményfürdőbe,  és
csuromvizesen  ültünk  a  napfényt  árnyékoló
hintapadon,  nézve  az  előttünk  vonuló  Rábát,
sorolva  az  emlékeket.  Felidéztük  milyen  volt,
mikor először láttuk egymást fürdőruhában. Te a
büszke  napégette  izmos  testeddel,  én  a
szégyenlős,  vékony  combjaimmal  és  a  hófehér
bőrömmel. Mennyit jártunk itt, amikor még kicsik
voltak  a  gyerekek.  Nem  feledve  mosolyuk,
kacajuk.  Én  pedig  megjegyeztem  neked:  kár,
hogy  felnőttek.  Mire  te  megnyugtatásként
mondtad: ez a világ rendje...
Talán aznap épp meccsen jártam nélküled, a focis
barátaimmal,  és  mérgelődtél:  milyen  keveset
vagyunk  együtt,  ami  engem akkor  sem zavart,
hiszen  minden  meccsrejárásomkor  ugyanezt
hallom.  Talán  aznap  is  lementél  a  kocsmába  a
haverokhoz,  és  felhúztad  az  agyam,  ahogyan
késve  hazataláltál,  és  kiabáltam  veled:  végre
fejezd be a kötekedést! Talán aznap épp azon is
veszekedtünk,  hogy  megint  soknak  tartottad  a
telefonálásaimat. Vagy hogy megint sokat ültem a
számítógépnél,  írva  vágyakról,  reményről,
álmokról, amit nem mindig értettél meg, vagy tán
nem is akartál...
Talán aznap elvittél az állatkertbe, mert jöttek a
barátaid,  és  nekem  semmi  kedvem  se  volt  az
állatokat fürkészni... 
Talán  zuhogott  aznap  az  eső,  és  egész  nap
lustálkodtunk  a  kockás  pléddel  letakart
franciaágyon.   Csiklandoztuk  egymást,  mint  a
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gyerekek,  majd  elkapott  a  vágy  minket,  aztán
irány a fürdőszoba, és megint az egymásért érzett
boldog  szeretkezés.  Vagy  épp  annyira  fájt  a
fejem,  hogy  még  a  simogatásokhoz  sem  volt
kedvem...
Talán aznap elmentem a testvéreimhez megint, és
előtte azon folyt a vita, hogy ők miért nem tudnak
jönni, és én akkor ugyan miért megyek oda. Talán
igazad lehetett, ha az észérveidet nézem, de én
akkor is a szívemre hallgattam.
Talán reggel jöttél haza a munkából, és én hiába
veszekedtem veled, hogy feküdj le, de te elmentél
maszekolni  alvás  helyett.  Talán  mert  a  pénz
mindennél  fontosabb,  de  nekem  nem  mindegy,
milyen áron...
Talán aznap nem is voltam otthon, mert Sopronba
mentem a  barátaimhoz,  szintén  nélküled.  Talán
mert  Te  inkább  a  Balatonra  vágysz,  én  pedig
inkább az erdős tájakat kedvelem. 
Talán aznap is hívtál a munkahelyedről, és jó éjt
puszit küldtél a telefonon keresztül, mert tudtad,
egyedül  vagyok.  Talán  mert  nélküled  nehezen
tudok álomba szenderülni.
Talán aznap is vitatkoztunk: ki menjen le a boltba,
mert  megint  elfelejtettem  neked  erős  paprikát
venni.  Talán  aznap  alig  beszélgettünk,  hiába
kuksoltunk otthon...
Talán  aznap  egész  nap  pókereztél  a
számítógépen, nagy nyereményre várva. Talán én
is  a  másik  gépnél  ültem,  és  ismét  csak  a
számítógépbe írtam a sorokat, talán egy verset,
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talán  egy  sztorit,  talán  azt,  ami  épp  akkor
foglalkoztatott, és az ihlet is rám talált.

Már  sosem  tudjuk  meg,  mi  is  volt  aznap,
amikor...,  hisz  eltelt  három  hónap,  mire  észbe
kaptunk, hogy idén is elfelejtettük...
Talán ha eszünkbe jutott volna, milyen nap is volt
az,  amikor  egybekeltünk,  hogy  ásó,  kapa,
nagyharang  válasszon  el  minket.  Nézem  a
szobánk falán az esküvői képünk, és nem tudom,
hogy az évszám mikor tűnt el onnan a feledésbe.
Hányszor elmaradt a gyertyafényes vacsora, vele
a pezsgő, a virág. Elfelejtettük, hogy ünnep az a
nap. Mi akkor is belefolytunk aznap is a szokásos,
fárasztó hétköznapokba.
Talán  jövőre  eszünkbe jut  az  a  nap,  s  lesz  mit
ünnepelnünk. Talán ha vörös betűkkel bevésném
a naptárba, talán ünnepelhetnénk.
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