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MO GYO RÓ SI LÁSZ LÓ

Tran zit vá ros
Az eme le ti zártosztály nyi tott ab la kán át utá nam szól egy be teg, nyil ván ci ga ret tát lej-
mol, azt szok tak, de re la tív sza bad sá gom mal a rács túl ol da lán nem aka rom meg hal la ni, 
aho gyan én is hi á ba ké rek egy sluk kot el pa rázs ló szép sé ged bõl. A kór ház ke rí té sé nek 
ki nyú ló ala csony be ton pár ká nyán, egy eme le tes vi rág lá da ta ka rá sá ban egy fér fi al szik
nyi tott száj jal, sö tét bõ ré vel be le ol vad va a lan gyos nyá ri éj sza ká ba. Leg utóbb te is meg-
nyu god tál, mi kor le ita tott vá gyam, ez a kéjt ku nye rá ló köz mun kás jó zan sá god tól bó dul-
tan si mult be le sem le ges tár gyú be szél ge té sünk hát te ré be. Most meg áll a jár dán par ko ló 
ka mi on me leg olaj- és ben zin gõz ében, a fel for ró so dott gu mi ab roncs ok le he le té ben, 
aho gyan a má sik fér fi fek szik tes ted ott ho nos nõi ki pá rol gá sa i ban, álom ta la nul alud va; 
nincs szük sé ge ál mok ra, mert azok éb ren lé té be tes te sül tek. Én meg ar ról ál mo dom, hogy 
útbaejted szí vem tran zit vá ro sát, mely, csak hogy itt tart son, rá kos bur ján zás sal tol ja ki 
ha tá ra it a vég te len be, és míg a ház fa la kon pók há ló ként szét fu tó re pe dé sek tõl fel bõ szült 
kis pol gár ok meg akar nak lin csel ni, en gem, aki ide csal tam a dü bör gõ és fúj ta tó szép sé-
get, tal pam alatt a resz ke tõ föld del vá rom, hogy a tö ré keny tes ted kel tet te lég ör vény 
fel kap jon és ma gá val ra gad jon, mint a holt avar ként ve le sod ró dó ut cá kat, te re ket. 

Ru lett
Az zal a nõ vel rend sze re sen együtt ebé del tem egy ele gáns he lyen, pénzt in vesz tál tam a 
kap cso lat ba, de nem je len tett sem mit szá mom ra, csak hoz zád ra gasz ko dom ko no kul, 
mert a be fek te tett ál mo kat ne he zebb vesz ni hagy ni, mint hol mi pénzt. Az éj sza ká ban 
pis lá ko ló csil la gok egy nye rõ au to ma ta fé nyei: Café Pa ris, Monte Carlo, vil log a ha zug
fény a vi lág vé gi, mocs kos res ti ben. Az ér mé ken meg si mo ga tom ar cod dom bor mû vét, 
mi e lõtt el nye li az idõ hi deg gé pe ze te, mely nek élõ al kat ré sze va gyok, égõ, ele ven seb. 
De ha sze ren csém van is, mi mást is nyer het nék, mint csi lin gel ve ölem be dõ lõ, újabb 
ál mo kat. Fel te szek min dent a ru let ten a ti zen egy je gyû szám ra, mely azo nos ve led, már 
csak aj kad pi ro sa és szem öl dö köd fe ke té je kö zött in ga do zom. Az evo lú ció casinójában 
ne ve té sed a rulettkerék zö re jé vé al ja sul, a kru pié pat to gó hang já vá, ahogy ki sem miz, 
ki for gat ál ma im ból, hogy reg gel re nem ma rad mit érin té sed re vál ta nom.

Met ró
A le puk kant ho tel szo bá ban vé gig dõ lök az ágyon, egye dül, holt fá rad tan, de so ká ig nem 
hagy még alud ni a vé kony fa lon át a szom széd ból hal lott ké jes si ko lyok em lé ke. Álom-
tól álo mig köz le ke dem az ég alat ti val, met ró zom tu dat alat tim üre ge i ben. Infraszemüveg 
kell, hogy lás sam az ön ma gu kat, egy mást nyug ta la ní tó vö rös fény ben für de tõ tes te ket. 
Mi kor egy más hoz ér nek, a súr ló dás hõ jé tõl el lob ba nok. Bi zony, ha mu va gyok csak el pa-
rázs ló szép sé ge den, s ahogy a moz gó lép csõ az éb ren lét be visz, iz zadt hom lo ko mat meg-
csap ja az ûri hi deg. Le pöc cin tett ha mu va gyok, sod ró dom a hu za tos vi lág egye tem ben. 


