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Az Írónő
Egyszerre léptünk a liftbe. Ázottan, vizesen, esőpárát árasztva ma
gunkból. Az idős asszony behúzódott a sarokba, s összecsukta es
ernyőjét. Széles tócsa képződött alatta.

A lift finom, monoton zúgását meg-megtörte az ég zengése. Cso
dálkozva néztem a kis öregasszonyra, hogy ilyen elszántan, ekkora
vihar ellenére is eljött a felolvasóestre. Valami rejtély és titkolt izga
lom volt a tekintetében. Mikor felértünk az előadóterembe, előre en
gedtem. Leghátul foglalt helyet. Én néhány sorral előtte.

Megkezdődött a könyvbemutató. Figyeltünk, hallgattunk, jegy
zeteltünk. Röviddel a befejezés előtt megkérdezte az előadó, van-e
valakinek hozzászólása vagy megjegyzése. A zsúfolt teremben
mindenki körülnézett, jelentkezik-e valaki. A legutolsó sorban az
idős néni emelte fel jobb kezét. Ebben a kézfenntartásban benne
rejlett hosszú életének minden bátorsága. Eres, ráncos, de ápolt
ujjain két karikagyűrű csillogott.

Kívánesi tekintetek mered tek rá. Felállt és elindult. Előre, az
előadópult felé. Feszülten figyeltünk. Táskájából előszedett egy
könyvet. Kézzel hímzett borító takarta. Méltóságteljesen elővette

a szemüvegtokot, kiemelte belőle fémkeretes olvasószemüvegét.
Az előadó és a rendezőség tagjai értetlenül néztek egymásra és

a nénire. Ő kinyitotta könyvét és úgy lapozott benne, mint ahogy
a pap az oltárnál a misekönyvben szokott.

Fejét felemelte és bocsánatot kért, de ő most szeretne valamit
felolvasni. Senki sem értette a helyzetet. Hangja valahonnan
messziről, földön túlról érkezett hozzánk.

Nem is tudom, mit olvasott. Fülem bedugult az izgalomtól,
csak arra emlékszem, hogy a rendezőbizottságból hirtelen meg
szólalt valaki: "Kedves asszonyom, ön félreértett bennünket. Mi
kérdést, vagy hozzászólást szerettünk volna hallani, nem műked

velő magánfelolvasást. Köszönjük, hogy eljött, helyére fáradhat."
Döbbent csend és megszégyenülés.
Néztem a nénit, átéltem fájdalmát, s magam sem tudom ho

gyan, elkezdtem hangosan tapsolni. Az egész terem átvette, s
egy ritmusban tapsoltunk. Éreznie kellett, hogy nem kitapsoltuk,
hanem megtapsoltuk. Óriássá vált előttünk, hiszen életében talán
először ott állhatott a dobogón a nyilvánosság előtt és egyetlen
pillanatra írónőnek képzelhette magát.

Aztán szépen becsukta könyvét, mint ahogya Misszálét is be
csukják, ha vége a misének. Visszatette szemüvegét a tokjába.
Mozdulatlanul maradt mindenki. Hallottuk, ahogy lassan kiti
peg a teremből és megnyomja a liftgombot.
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Felugrottam, s egyszerre léptünk a liftbe, mint másfél órával
ezelőtt. A korábbi titokzatosság már eltűnt a szeméből, s valami
felszabadult megkönnyebbülés sugárzott belőle.

- Szabad a könyvét? - kérdeztem.
- Szívesen - nyújtotta felém.
- Szeretném megvenni. Hol adták ki?
Kedvesen mosolygott és rázta a fejét.
- Nem lehet, nem eladó.
Kinyitottam a könyvet, s ezt olvastam benne: "Drága Anyánk

nak nyolcvanadik születésnapjára. Szerető gyermekei."
Ünnepi kiadás saját írásaiból. Megjelent egyetlen példányban.

Napozó kutya
Betölti létét a teremtés
hű terve szerint. Elnyújtózva
napozik az állat. Mi más ez? 
szerénu, méltó öröme Isten
dicséretének. Pusztulásunk
felett is szelid naplementék:
tétlen testünk hajótörése
pereg pupillánk filmjén, látjuk
magunkat elmerülni megnuiít
ég, évmilliárd-óceánban.
Agyunk tartalmait még termi
a szolga képzelet s a képzelt
valóság vegetációja:
első pillanatunk utolsó
és első lett az utolsó is.
Ami van képtelen a nincsre,
de megadja magát. Reményünk
így árulás, hiszen nekünk nem
jut más, csak a fertőtlenített

folyosók zsákutcája: várunk
állat-ösztönökig alázott
félelem szégyenében. Édes,
édes Erikxint, talán mégis
kutyák nyugalma biztathatnar

hogy szetlan napfény irgalmában
heverhessünk csupasz szívekkel.
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