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VARGA MÁTYÁS

feria quinta / 5
[melius illi erat, si natus 

non fuisset.*]
ha egyáltalán nem mondanál 
semmit, jobb volna. nézd, a
siketek itt hozzáköttetik kezü-
ket a fához, és csak mosolyog-

nak. a lehorzsolt bőrt meghá-
lálja a magány. a te tereid egy-
másba nyílnak. leginkább
valami filmgyári stúdióhoz

hasonlítanak, de már elvesz-
tették élüket, a kijárat felett
sem világít a menekülő pik-
togram. itt nem kell többé

óvakodnod a számoktól: elég
lesz a másik nyelv, a néma.
ha mégis késznek mutatkozol
valamire, legyen az a mi titkunk.

*  „jobb lett volna, ha meg sem születik.” – A vers egy nagyobb anyag része, amely Carlo Gesualdo 
Tenebrae című responsorium-ciklusára reagál (a cím arra utal, hogy ez a nagycsütörtöki reggeli zsolozsma 5. 
responsoriuma). Annak idején Gesualdo maga válogatta-ollózta össze a bibliai szövegeket, én pedig az egyes 
versek mottóit ezekből válogattam-ollóztam tovább. (– a szerző megjegyzése)
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BAÁN TIBOR

Csésze
Ragyog a régi nyár
Tétova fénycsík
Mutatkozik a szekrény oldalán
Mint vízszintjel olyan
Mutatja meddig ért az ár

Kimenteni az időből már senkit se lehet

S mégis: ezen a bevégzett pillanaton át
Tör föl az a családtörténetből ismerős
Szinte átöröklött csend –
Melyben szülők és nagyszülők
Tökéletesen egyek

A néma vitrin szinte lángban áll

Egy veszendő tárgyon
Az érintések friss hajtásai

Mint visszafojtott szeretet

Egy fényképre
MÁV bérleteden a fénykép –
Fényképed olyan
Mint egy holt vágányon
Közlekedő nyár
Jaj, Anya! milyen fiatal voltál!
Hajdani filmszínésznőket idéz
Lesimított rakoncátlan frizurád
Még előtte voltál annak ami jött
Gyanútlan voltál
S nem tudtad azt amit tudok
Nemcsak felszínesen de mélyen
Mert mélyed hordozott
Tudásom életed ösvényeitől súlyos
Emelvén a finom ívű csészét
Mit ujjaid fogtak
Nem tudhatom mit gondolsz most
S mit gondoltál akkor
Amikor sorsod örvénye forgatott
Kifogyott belőled a szótár
Maradt a dadogás
Az agyvérzés utáni kert
satnya zöldje a forró nyárban –
A csésze kiürült
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GÁL FERENC

Ház körüli munkák
V

Az első akadályokat vettem.
A félelem óráját teljes egészében
átaludtam, a kávé krémje
a gyermek orrhegyén is megállna.
Most a pirítósra és a lágy tojás
állagára koncentrálok.
Az előjáték végeztével átmegyek
az írópulthoz, és remélhetőleg
nem esem túlzásokba.
Pizsamás énképünkhöz
nem rendelek újfent maszkot,
hogy a soha el nem késő holdat
méltón fogadjuk. Hátsó szándék
nélkül eldöntöm, hogy a vándor
alakjában vagy nevében szólok,
és a hallgatás falait a park felé
kerülve, milyen figurákba botlom.
A pelyhes állúval még bíbelődöm
az ernyedtség jeléig, majd anorákot
húzok, és jégcsapokat tördelek
az ereszről, ameddig körbe nem érek.
Azután újra bezárkózom, és kávét
darálok, vagyis a körkörösségnél
és a recsegésnél kitartok, csak immár
sötét anyaggal van dolgom. Tudom,
hogy létezik sötétebb, és az sem
kerüli el figyelmem, hogy ebből
a tudásból nincs mit merítsek
a fények fogyatkozása közben,
a szobainas balján üldögélve.

IX

Számításaim beváltak.
Egy évre rá, hogy magamra
maradtam a könyvekkel
és a címerbe illő madárral,
a szomszéd házat bedeszkázták,
a televény nyomulni kezdett.
Tavasz óta, hogy a buszfordulót
három utcával lejjebb helyezték, 
már a zsalukat sem zárom.
Ma pedig, a csillagászati nyár
nyitányán, felhordtam a pincéből
a kerti bútort, és telepítettem.
Alkonyatig a krétával megjelölt
kivételével a székeket körbeültem.
Az utolsókon az járt a fejemben,
hogy milyen lesz az ünnepi étkészlet
dobozairól a port lefújni. Frissen
mosott kézzel meghívót másolni
merített papírra, javasolt öltözet
és esőnap megjelölésével, a műsor
szerepeit készségszinten fújva
egytől-egyig.
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VÖRÖS ISTVÁN

LXXXVI. zsoltár
1 Hajtsd hozzám, Uram, 
füledet, hallgass meg,
mert nyomorult és szegény vagy!
2 Tartsd meg életedet,
én nem vagyok kegyetlen.
3 Hadd ne kiáltsak Rád minden nap!
4 Nőj már fel végre önmagadhoz.
5 Tudnál jó lenni azokhoz is,
akik nem hisznek benned?
6 Ne is figyelj rám,
nem fogok megsértődni, vagy ha
megsértődöm, nem mutatom
ki. De tudni fogsz róla.
7  Nyomorúságodnak idején
hozzám fordulhatsz,
de ne kiabálj, nem akarok
belesüketülni rettentő panaszodba.
8 Te hány népnek vagy az istene?
9 És a többé ki?
10 Mikor nagy vagy, 
nem látunk olyan magasra,
mikor kicsi, ki figyel rád?
11 Legalább járhatatlan utakra
ne akarj terelni! Én viszont 
szívesen mutatok neked 
egy gyönyörű kirándulóösvényt.
12 Nem találunk szavakat
dicséretedre, melyek ne volnának
egyúttal gyanús, félreérthető szavak.
13 Hány lelket szabadítottál
ki a pokolból? És biztos, 
hogy mindegyiket helyes volt?
14 Isten, mért a kevélyek támadnak fel?
15 Tudom, ha érteni akarnálak,
végleg eltűnnél a szemem elől.
16 És tévelygés lenne, ha ezek után
érthetetlennek tartanálak.
17 Adj jelt! Akkor majd én is
visszajelzek. Hadd rökönyödjenek
meg a gyűlölőid, hogy hány ismerősöd van.

LXXXVII. zsoltár
1 Hol van a szent hegy?
Kőbányát nyitottak az oldalában.
A bányát elhagyták, eső veri
az ottfelejtett rozsdás munkagépet.
2 Az alapok rég nem láthatóak,
melyekre valamikor az Úr 
építkezett. Legutóbb épp az égbe
költözött előlünk, de már oda is 
utána mentünk, angyalhullák 
potyognak rendszeresen, tüzes 
ruhájukat maguk után húzzák,
ahogy a légkörben végigsétálnak,
mint egy meteor. Ilyen rövid nekik
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az evilági élet. 
3 Az Isten New Yorkban siet
a Broadway-n, számolgatja,
aki szembe jön, Berlinben buszozik
a Kanstraßén, nem érti mért nem
ül le senki mellé.
4 Meghívókat osztogat
születésnapi partijára,
a nyárra. Színházi előadást ígér
az égi magasban.
5 Táncraperdül a mókus,
cinke és rigó duója énekel 
alá, egy féreg  a fa ágáról 
közvetíti az egészet 
az átváltozáson túlra.

LXXXVIII. zsoltár
1 Uram, rabságomnak Istene!
Nappal magamban beszélek,
éjjel Tebenned!
2 Semmiféle büntetésben nem hiszek.
3 Betelt a lelkem az örömökkel,
az életem a Seolig jutott, és vissza!
4 Hasonlatossá lettem a megszületőkhöz,
olyan vagyok, mint a gyerek
aki még érti az angyalok nyelvét,
de beszélni már alkalmatlan rá,
mert a szája más, mint azoké,
nincs méregfoga se, mint nekik,
a fogai még ki se nőttek.
5 Elégedett voltál velem,
vagy csak nem akartál elkeseríteni,
amikor nem róttál
meg, nem vetettél a fölöslegesek,
csúnyák, hibásak közé?
6 A dicséret az, amit megérdemlünk.
A magasztalást már nem bírjuk,
de nem árt meg, csak a fejünkbe száll.
A közönyös szavaktól összezsugorodunk,
koponyánk belsejében úgy fogunk
kopogva ide-oda verődni, mint
a kiszáradt kókuszdió belsejében
a mag. A szidásba beleszakadunk,
ha lehordanak, lent maradunk
engedelmesen.
7 Annyi ismerősöm lett, alig győzöm
őket számon tartani. Mért  mindig
a holtakkal teszel csodát? Támassz
föl egyszer néhány élőt! Vagy éppen 
tárgyat. Legyen a lányom plüssmacija
igazi élőlény. Akkora és olyan,
mint most, csak éljen. De ennie
ne kelljen, és főként ne kelljen
az utcára hordani, ha anyagot cserél.
8 A bal szemem gyenge, a bal fülem
majdnem süket. Állok a túlvilág
kapujánál, és folyton befele hallgatózom.
9 A te rosszkedved, félelmed, sírásod
nem titok előttem, de nem terjesztem,
úgyse hinné senki el.



28

MÉHES KÁROLY

Angyali rész-egység
Elmondom. És nem érdekel, ha úntat. 
Tudod, szeretem mesélni a múltat.
Oda tartozik már ez is, méghozzá örökre.
Ott ugyanis semmi sincsen fölösbe.

Az éjszaka közepén – úgy háromkor – 
felkeltem, mint ki nem is valami álombol
toppan elő, hanem izgágán tettre kész,
csak nem nagyon sejti még az ész,
hogy ebben a vaksötétben mit is kéne
épp most – úgymond – elintézni végre.

Konkrétan, hogy mi a franc nyomaszt.
És mért nem becsülöm az álmomat,
én, ki ébren is jobbára álmodozom.

Aztán, mintha lenne egy nagy dobozom,
és abban bújna az egész kint-világ,
szememmel a jégvirágos ablakon át
mohón szemlélni kezdtem az éjszakát.
Az éji, téli, táj... minden havas egészen.
A hosszú utca olyan így fehéren,
mintha frissen lenne becsomagolva,
és valaki ajándékba hozta volna:
tessék, játsszál csak vele, nézegessed,
nem látsz rajta semmiféle szennyet.

Örülsz? Ezt akartad? –
kérdte némán az ablak.

Néztem ki a hóba és jól esett hinnem,
hogy tisztán láthatom a valót innen,
ebben a már nem is sötét éjszakában,
ahogy a fűtőtestnek dőlve álltam,
hogy a világ valójában semmi más,
mint végtelen tisztaság és ragyogás;
és ez az egység az igazi létezése.

Kinevetsz? Legyintesz az egészre?
Mert nem kell, csak egyetlen lábnyom,
és semmi sem marad ebből a világból?

Csakhogy ez a döbbenet
adja hozzá a többletet.

Pontosan így volt. Jött egy kutyás alak,
és kettejük három pár lába az ablak alatt
szétgyalogolta a tündökletes havat.
És elhiszed, hogy mégis megörültem?
Minden gyanús, ha csak a tökély szülte,
és az életteli rontás nincsen rajta:
az isteniben az emberi kalamajka. 

És direkt nem néztem fel az égre,
a mindenestül-bálba, csak a hófehérre,
az égi másra, ami tele lett fekete folttal.
Nem mondtam semmit s nem daloltam.
A radiátor vasa a combom már vágta.
Láttam mindent, visszabújhattam az ágyba.
De még mielőtt szemem behunytam volna,
villant a mobiltelefon üzenet-gombja,
és megnéztem, ki a csuda az ilyenkor.
Azonban a megnyíló kis ablak üres volt:
fehéren világított a sötétbe, élesen;
egy szó nélkül, és nem volt küldője sem.

Így aludtam el, a mobillal a mellemen.
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KELEMEN LAJOS

Leszakadt hídnál
Lenne mért mondanom,
de mégsem –
többé nem beszélünk; bár a gyónás itt még 
átemelne elmaradt utazásokon.
Persze akár a meggörbült fű számít 
az őszön-túli horizontra:
a lehetetlent tovább is puhatolom.
A parton felejtett hagymaágyás például abszurd,
hogy ott van.
Hogy léleknek lélek kellenék?
A meglét most annyi: mintha a levegőt
kopogtatnád, be akarnál jutni
egy másik dimenzióba.
Hová, az ég szerelmére? – ha mi vagyunk a támpont, 
s épp mintha robbanna 
mindig valami rejtett mütyür létünkben. 
Míg odaát könnyű, 
méltányos, ösztönző idő, tavasz van.
Legalábbis az örök kód 
(ugyan kicsit már a tájba veszve)
rigóhang-minőségben valami
ilyesmit jelez.

Borbélyszék
Tarkód mögött a gép
törleszkedik ide-oda, sáncokat nyit,
és csillogása, mint szorongásod, 

elvilágít a tükörig –

fordul vissza, koponyádon korcsolyázva,
de, drága ifjú, hiába,
akárhol is, 

kivillantja a kés a rangjelét,

a kegyelem elfogy azzal,
hogy hosszan félretéve, szólítatlan hever;

hattyúnyak, biológia oszlopa –

mire a szép küllem  szinte szárnyat adna,
csak a kikupálódott tökéletlenség 
kunsztozik –
megint visszaszabnak,

és lehet, a verőér táján most
a kés eltévelyül.
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SEBESTYÉN ÁDÁM

Alvó oroszlánok
A sivatag, mint jéggé fagyott tenger a koldus éjszakában. Hulló-
csillagot könyörögnek a szerelmes földi szemek. A civilizáción 
túli némaság csontsoványan néz a teliholdra.
Távoli hullámok hangját ringatja egy eltemetett kagyló zegzu-
gos labirintusa.
Santiago újra megragadja az evezőt. Fájdalmas látvány. A szét-
roncsolt kézfej, az elégett karok, a szétmart bőr és az arc, az élet-
vágta, halál-barnított arc és a szemek, melyeket átjár a valamiko-
ri szaharai tűz parázsló emlékezete.
Kiragadnak a sötétségből. Belekényszerítenek a kivilágított ut-
cák dühöngő forgatagába, csónakod elégetik, gépekbe zárnak, 
falak és szennyé ázott tapéták közé…
Hullámzik a sivatag. Az ébredő kövek megmozdulnak. A tá-
volság összedől, romja, mint zuhanó árny, végignyúlik a dűnék 
domborulatainak szelíd lejtőin. Homokhullámok  hangtalan zú-
gása és messze a vöröslő ég, a nehéz álom.
A tenger. Az anyaméh csarnokában sikló visszhang. Az arc. A 
halász arca, akár a sivatag dűnéi. Pontosan olyan, amilyennek az 
alvó oroszlánok álmodták. 

Tisztítótűz
Falaid elzárnak az éjszakától. A Hold összekönnyezte az ablakot. 
A megvakított sötétség tapogatózik a hidegben. 
Magadra hagytalak egy szobában. A sarokban egy ikon, rajta a 
szent fénytől verejtékes arccal, átszellemült tekintettel zarándok-
útra indul. Te csak állsz, háttal emlékeidnek. Lassan elfelejted a 
felgyújtott városokat, a lerombolt templomokat, a kivonuló sere-
gek bűzölögve sistergő füstoszlopait. 
A kép titokzatos szentje vigyázza lélegzetvételedet. Vezekelned 
kell minden egyes tűhegyre szúrt pillangóért. A megdermedt, ki-
fakult szárnyakért. Ahogy szivárványcseppként hulltak alá és lá-
gyan elolvadtak a fülledt, nyári alkonyatban. Az üldözött pilla-
natok oda  menekülnek, ahová a felszáradt könnyek és a csupasz 
kiáltások szálltak.
Így fogod várni a hajnalt. Mezítláb állsz a szakállt növesztett  fa-
lak ölelésében. A lánghajú reggel felgyújtja a megmaradt órákat.
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OLÁH ANDRÁS

fogságban
a gyorsteszt eredménye fölötti izgalom
vészesen átírta a tervezett forgatókönyvet
összekucorodva menekültél
az ajtócsapódás elől
irtózva fogtad be a füledet
hogy ne halld a lépcsőházból
visszaszűrődő léptek csattogását
– azt hitted elmekórtani eset vagyok
pedig csak maradt időm 
elrontani a szerelmünket –
a hirtelen ránk törő szavak
aljas játékot űztek velünk
s az empátia maradéka is elhalt
az idegen akarás alatt
hibát hibára halmozva éltünk
most ott állsz a magányos szobában
ahol anno fölvetted a vallomásomat
azóta lecserélted a virágos tapétát
s a sápadt függönyöket
de a falon a képek a régi nevünkön szólítanak
egykor a tenyeremből olvastad ki
s egyre inkább hinnem kell 
hogy tényleg te voltál a múltamban 
az egyetlen releváns elem
de a tehetetlen test a morális önzés
súlyától néha kibillen s az emlékek 
bennünk emésztetlenül őrlődnek tovább

szökési kísérlet
minden éjszaka szökési kísérlet

falhoz simulva haladsz 
mint a kúszónövények

összegyűrt cigarettásdoboz a múlt

s félrekezelt hiányos mondatok
vonják kérdőre a leszegett fejű emlékeket
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PETRIK IVÁN

a bútorokat magukra hagytuk
elfelejtettük őket s engedtük hogy
mint a madarak télen 
barnák maradjanak s titkolt életükkel 
savanyú emberöltőket izzadjanak
körmük alá karcolást 
pórusaikba poráradást 
izmaikba lomha fényt
hogy terjeszkedve múljanak mint láda 
kulcsán a rozsda és

egy verejtékcsepp végtelen univerzuma
hozzá az arc és hullámzó deficitje
a komor test amely

akváriumirodájában puha párducszéken
pihen és érintésre átváltozik
puha párduccá egy nyomasztóan tágas réten
ott rohan irodai fényekkel bőrében
de ez sem történik meg mert mielőtt
hozzáérhetnék a bútorok
elunják fullasztó emberlétünk
eleven képtelenségét és kiűznek a szobából
s ha magukra maradnak
elfelejtik azonnal mozdulatlanságukat
és hagyják hogy mint a madarak télen
kihunyjon minden fényünk

a megbékíthetetlen városállat 
elfekszik végre
az árokparton lebegő házak előtt
a fényét vesztett bőr belesimul a hóba
csillogása lepergett s most merev 
szürkéslila lencséket nagyít a korpuszra

a gázlámpa elalszik s álmában
az ébrenlét görbe hátán mindent láthatóvá 
emel a testetlen part és a fekete víz 
határán csupasz szén-
monoxid könnyeivel

azaz majdnem semmi csak a feldőlt
utca fénymarta tévesztéseivel mint elfeketült
test a folyvást mozgó hó
piszkos jégörvényeiben
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BECK TAMÁS

Szét

Hosszúra nyúlt köztünk a hallgatás, s egyszer csak
szétszakadt az én csöndemmé és a te csöndeddé.
Az alkonyat ellenben illegális tudatmódosító,
nem merjük birtokolni. Tudom, hiányodon
keresztül megközelíthetetlen vagy, mint holdtalan
éjben az aknamező. Szobánkat árnyékokkal
hordta tele a délután, álmunkban mégis
úgy cipeljük majd őket kifelé, akár közös
bútoraikat a szétköltözők. Elnevezhetnélek
valami szépnek, de tudom: a jelzős szerkezetek
perpetuum mobile-k és minden forma
fogság. Csönded különben is feltételezi
az enyémet. Ahogyan ébrenlétet a valóság.

Tüntetésen
Már nem emlékszem rád, hiányod mégis demoralizál.
Hiába, a létminimum alatt létfelejtés uralkodik.
Ámbár körülöttem tolong mindenki, aki lehettem volna.
A világvége persze ma is elmarad: kielégülés
után a bűntudat. A forgalom pedig megalvadt
vérkeringés, melyben célját nem érheti el a könnygázzal
és vízágyúkkal szétzavart gondolatmenet.
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KÁCSOR ZOLTÁN

Fogoly vagyok
1.

Angyal, ki izzadó szívét látja
sok vergődő embertorok
alján, amoda indulok,
lebukom a tenger pirosságba.

2.

Akár hal a némaságba
akár árny a testek mögé reggel
úszom, hazavágyó pára
sötétbe mártózó tekintettel.

3.

Tenger vagyok, mélyen alvó ember
fényhatáron túlra mindenemmel –
napon is éjben szendergő
vagyok bőröm alatt sejlő.

4.

Táncos vagyok, vízhátra szórt napfény
nem is láthatom, ki vagyok
arcom rajza az óceán testén
vízcseppekbe fúló titok.

Hűlt hely
London

Vénséges teste összetart
minden látatlan szegletét
láttam, mégis soha kihalt
vagy zárt szívét: ma tiszta jég.
A több száz évet pillanat
takarja, oldott emberek
metrón, koszos felhők alatt 
füstontó téglarengeteg. 
A szimbiózispárhuzam
kéményerdő: elém terül,
vörös látványa megrohan,
kiűz tulajdonom mögül –
súlytalanul, mint egy szitán
áthulló mag: nem nyúl felém
egy árva kéz, ez más halál:
hűs élet – élet hűlt helyén.
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Holtidő
Nagyapámnak

E zárt udvarba hull az ősz
hervadt percekben kuksolás
csüggeszt, a mamával törődsz
pedig meghalt, kórházban állsz

velem, nézd a sűrű ködöt:
Cézanne-hű smirglizett formák
mindenfelé akár dögök
lélekhagyott meleg minták –

mint csontról lehántott falat
az ágyba hullasz rádtapad 
az izzadt köntös mint futó-

növény dróton: csak egy karón
csüngesz, megtart halott mamám,
holtjelen, sok boldog Cézanne.
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SISKA ÁDÁM

Mű világ
Itt állok fák alatt, hulló levelek közt. Bokáig halálban.
Tanú, ki az elmúlást szemléli, a nagy ünnepet, mely
Színei pompájában köszönti utódját, a Csendet.
Azt üzeni: az élet a mulandóságában rejti értékét,
Mértéke pedig a pillanat, mely nem volt még, s nem lesz többé.

Mégis, csupán félre kell tekintenem, s a sírokon
Művirágok gúnyolják színeikkel rikoltva
Igazul haldokló társaikat...

Odabent
Szemmel nézed, mi nem látható. 
Füllel hallgatod, mi nem hallható.
Kézzel tapogatod, minek se íve, se éle,
Nyelveddel ízleled, minek nincsen íze.

Én mégis azt mondom: Keress tovább!
Mert nincs hiba a szándékban, s kitartásban.
Csupán idekint keresed, mi odabent van.
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VARGA IMRE

Másokra hagyva

Mi kerülhet vissza ebből a versből?
A végén majd, majd úgyis kiderül.
Fehér fény vakít vas tükörkeretből.
Erre felel rá a legbelül.

A mondatot végéig így sosem.
Szavaim elvétik, ráképzelik.
Végül, ha majd mély terünkből felemel,
Mostom, a nincs-akit végtelenít.

Menekülsz: célod a céltalanság.
A forgataggal szemben most ki hajráz?
Teendőit mind másokra hagyva.

(S rádtalálnak holnap mézbefagyva.)
Aki segíteni nem tudott magán,
Más énre hagyja a végtelen magányt.

Lelet lesz mikorra
Tőzsér Árpádnak

Most mindezt, míg írom-képzelem,
Akár tárgyaiból a bronz-Mükéne,
Megismerhetetlen a végzetem,
Bár velem valósulgat évről évre.

Jelentését már nem kérdezem,
Ránézve a földre vagy az égre,
Bár nógat a vágy, kérni, ami kéne,
Valómat sejti csak az értelem.

Pár perce épp vagy pár millió éve – 
Lelet lesz, sőt halott kép-elem,
Mikorra szót lelek rá végre.

És nesztelen érik az életem
E vers lombjából is ki-kinézve,
Várom hulltomat az ég füvére.
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Dante-érem
Múltam s jövõm is: túlvilágok.

Egy XXI. századi ismeretlen

A Pokol, sőt a Menny is mulandók
Köreiken túljutva ha visszanéz
Hiába megint gyönyör majd szenvedés
A mozgásban látja az állandót

A változatlan: mindene változik.
Tűzből a jégbe majd újra a lángba
Minden, mi átpréselget, áttol is:
Részeidet magába visszarántja

Hit hogy kik a kínból sem tanulnak
Örökre vesznek örökkön múlnak,
Mert akit látsz mind a te személyed

Amíg járod odalent a mélyed:
A világot járod múlót és jövőt
S te boldogulsz szenvedsz – te leszel ők.
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URI ASAF

A jerikói akác ünnepe
Üvegcserepeken járok, de soha nem vágom meg magam. Az üvegcserepeken való járásnak 

nincs következménye. Két kézzel belemarkolok a törött üvegbe és magam elé nézek. A sze-
memet behunyom, mintha élvezetet okozna. Kivárom az időt, amikor az üveg zenélni kezd. 
Csodálatos dolog történt: életet kaptál! Csak egyetlen nap telt el, mióta az ablakban felmutat-
tak, csak egy napja ismerem a viaszpettyes orrodat és a jóságodat. Apámtól hitet vásároltam 
és tisztán látok minden percet. Jerikóban nyílik a vörös akác és reggelre bokáig ér a fű. Soha 
nem volt ilyen rokonságom.

●

A kolibri virágról virágra száll és mézet gyűjt. Minden egyes virág tölcsére előtt egy hely-
ben tartja magát a levegőben, könnyedén és fáradhatatlanul. Az embernek még egy borsósze-
met is nehéz a padlóról felemelni. A táplálékot az ember elé teszik, ezért az ember nem tud 
egy helyben maradni se a földön, se a levegőben. A járása bizonytalan ebben a világban, de 
ha olyan otthonosan mozogna, mint a kolibri, soha nem lenne képes ezt a világot elhagyni. 
Pillanatnyi hangulatomra súlytalanul nehezedik a kolibrimadár. Míg engem a Pokol fényei a 
falhoz szorítanak, a kolibrit nefelejcskék lámpások tartják a magasban. Ez az én reggelem, 
behunyom a szemem és hagyom, hogy minden egyes szó épüljön, növekedjen. Azután bádog-
dobozba szedem a szavakat, és az életemre gondolok. 

●

A szó kenyér, a kenyér szellem. Simon bár Joháj barlangja és az előtte álló öreg szentjá-
noskenyérfa történelem. A fa gyümölcse barna és kőkemény, de az emlékezet őrzi a barlang 
fényességét. A barlang mélyén szavak nőttek. Mikor kigyúlt a szó, azonnal tagolt volt és ért-
hető. Ki beszélt? Valaki, akit a fény beárnyékol. Az égen nincs egy szem felhő. 

●

August Strindberg svéd író múzeumnak berendezett lakásában két dolog lepett meg: az 
egyik az angol W. C., a másik a sárgaréz menóra. Az utóbbiból kettő is volt a vitrinben. 
Lám, ilyen távoli helyen is emlékeznek a Jeruzsálemi Szentélyre. Ezzel Strindberg Jézushoz 
is közelebb érezte magát. Ugyanitt láttam az egyik kiadatlan darabjának kéziratát, melynek 
főszereplője egy néma testvérpár. Strindberg azt kutatta, hogyan érzékeli két néma egy harma-
dik jelenlétét, aki történetesen egy piros ló. Mintha állna az idő, de aztán minden vad növeke-
désbe kezd. A ló hátát zöld moha fedi. 

●

Az ember nem rendelkezik maga felett. Nem tudom, mit kezdjek magammal, itt ülök szét-
vetett lábakkal és a könyökömre támaszkodom, a padlót fürkészem. A padlón mindenki helyet 
kap. De senki nem tudja, mi lesz azután! Miután az ima elhangzik, csillogás látszik a szemek-
ben. Lent a földben duzzadó magok várakoznak, fent egy tálban az áldozati vér. Az állatnak 
soha nem szabad látni a metsző kezében lévő kést. Ha az áldozat megpillantja a metsző kezé-
ben a kést, a vágás szabálytalan, húsának fogyasztása tilos. A törvény szellemét szeretem, a 
gyakorlatát kevésbé. Éjszaka szálltunk ki a vonatból. A vasútállomástól a házig gyalog tettük 
meg az utat a jéghártyás tócsák között. Az alacsony, berettyóújfalui házat (ahol 1944 májusáig 
a nagyszüleim laktak) teljes napfogyatkozás uralta. A pislákoló petróleumlámpa csak növelte a 
sötétséget, hiába világított a sok ágynemű. Féltucat gályaformájú ágyat számoltam össze, egy-
másra tornyozott párnákkal, paplanokkal és dunyhákkal, ahogy ők hagyták. A szobákat egy-
bekötő folyosó a konyhában végződött, ahol fekete sparherd állt, amelyben kihűlt fahasábok 
feküdtek. A kavicsos udvarban sovány csirke kapirgált. Apám és testvére, két egyforma magas 
ember, átölelték egymást, örültek egymásnak. A berettyóújfalui ház egyedül állt a világban, és 
ők sehova nem kívánkoztak, számukra odakint semmi nem létezett. Azelőtt mindenki tudta, 
hogy a halált magunkban hordjuk, mint a gyümölcs a magvát. A gyermekek kis halált hordoz-
nak magukban, a felnőttek nagyot. Az asszonyok halála az ölükben él, a férfiaké a mellkasuk-

Szeretettel köszöntjük a 70 éves Uri Asafot!
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ban. Őrizték a halált, és ez méltósággal töltött el mindenkit. Van, akit megfosztanak a saját halá-
lától. Asztalos Mihályt, a berettyóújfalui ház gazdáját, minden szabályt megkerülve, időnek előt-
te levágták. És ő látta a metsző kését. Jó ember volt, mint a többi, ugyanarról a vidékről.

●

Mielőtt a kórterembe beléptem, Gina figyelmeztetett, hogy a Hédinek szakálla nőtt. Ritkás, 
ősz sertét láttam az állán. Tarján Hédi minden fegyvert bevetett, nem akarta, hogy az életből 
kivezető úton bárki feltartóztassa. Tudta, hogy a képzeleten túl is vannak erős szárnyak. Az 
orvosok csak a visszavezető útra gondoltak, mégis volt köztük valaki, Lvov, a lélekgyógyász, 
aki Hédi ágya fölé szürkés Fra Angelico-szárnyakat akasztott és segített neki jól bemért sebes-
séggel ereszkedni. Hédi megszégyenítő bátorsággal haldoklott, a szabadban nárciszok virá-
goztak. Már több hónapja nem jártam otthon. Az üres hűtőszekrényben egyetlen, alumínium 
fóliába csomagolt csont vár rám, jól őrzött emberi csont. Kint tavasz van és többé nem mond-
hatom el neked, hogy ez a tavasz is az égő csipkebokorral kezdődött. És soha többet nem lép-
hetek be az árnyékos szobádba. Az, hogy nem láthatlak, olyan, mint az érthetetlen szöveg, 
vagy a tüske, mely a cipőn keresztül a talpamba fúródik. Nehéz tovább menni. Hullámok közé 
került a bizakodás, emlékezet nélküli vízbe. 

●

Kopogás hallatszott az ablakon. Három vándor állt a kapuban. Miközben betessékeltem 
őket, gyanakodva néztek rám. Az arcuk égő rózsa, a hajuk hollófekete. A rózsa türelméhez 
nincsen hasonló! Ezzel a fölénnyel szemben üresnek érzem magamat és romlottnak. A három 
vándor az áradásról jövendölt. A Szombat szereti a meglepetéseket (amelyektől oly sokáig 
meg lett fosztva). Az ablakból jól látom a Cion hegyét és a kolostorparkot. A park szegélye 
olyan, mint annak a bajuszos férfinek az emléke, aki az anyámat szerette. A költők vágyaira 
földet hánynak. Sajgást érzek, amikor a nap lemegy, lüktet az ujjam, a levegőből pernye hull. 
A redőnylécek között falevelek táncolnak, az örökzöld csodája. Jeruzsálemben gyorsabban 
ég a láng, mint másutt. A láng mintát vesz az életről, az élet pedig a vonuló felhőket utánoz-
za. Fenyővirág pora ékesíti a járdát. Ha a városban esik, a sivatagban biztosan áradás lesz. Az 
áradásra figyelmeztet a közeledő morajlás. 

●

Az eső kimossa az álomból a színeket. Jobb így, mert a színtől az álom lelassul. Jobban 
szeretem, ha az álom kilép, és ezt a spondeus versláb szerint teszi. Ilyen ritmusban hullott 
Matisse ölébe a Rosaire de Vance-kápolna, mert Matisse fekete-fehér álmot látott. Az erős és 
egyszerű vonalak erről tanúskodnak. Ezzel Matisse élete forgott kockán. Az ablakban arany 
fény őrködött, az ablakon túl a provence-i levendula. Délután összekuporodtam. Attól féltem, 
hogy a napból elvész az értelem, és a rózsás terméskő gyászba öltözik. A ciprusok csúcsán 
megtört a fény, a növények hallgattak. Láttam, hogyan száll a gondolat. 

●

A bükkerdő fái jegygyűrűt viseltek. Minden fát meggyűrűztek, a földtől számítva két méter 
magasságban. A fák egymással beszéltek. A szavak jelet hagytak és kihallatszottak az erdő-
ből. Az erdőn túl, a kerítés előtt elégedett tyúkok kapirgáltak. A ház falán még jól látszott a 
festett napóra, pedig megállt az idő. Diana kinézett a házból. Nem fogtam vele kezet, fél-
tem, hogy összeroppantom a vékony ujjait. Férje, Abarbanel olyan vidám volt, mintha teg-
nap váltunk volna el a kávé mellől. Kis faházuk egy ismert festményből lépett elő. A kertben 
még gyakran hallatszott a vonatsikoly, de ők már nem szálltak vonatra. Diana a ház előtt lévő 
erdei utat másolta. Megrajzolta, és újra megrajzolta. Diana korábban egyszerre látta és hallot-
ta a kép alap- és felhangjait, és ezt egy pillanat alatt sikerült neki megragadni. Ez a festőiség, 
ez a belülről eredő lendület azóta megtorpant és elbomlott. Diana már csak a valóságot látta.

●

Én csak a testetlen hangoktól vagyok boldog. Egy napon nem leszek itt. Addig is ezek-
re a hangokra várok. Az erdő szélén vadászokkal találkoztam, és sírtam a meghatottságtól. 
Lehet-e kerubra vadászni? A hit láttán elnehezül a fejem. A hit ólomból kiszabott vezeték. A 
város felett zaj és füst gomolyog, a járművek minden irányból a meredek utcába szorultak. Az 
emberek kiszálltak a kocsiból és gyalog siettek a pusztítás felé. A hangok népe bízik a cso-
dában. A pusztítás helyén tűz égett. Ahol a tűz ég, véget ér az út. Az elkeseredés leírhatatlan 
volt, de végül az emberek befogták magukat a városuk elé, és Sámsont megszégyenítő erő-
vel elvontatták a szent várost egy másik helyre, hogy új életet kezdjenek. Minden otthon újjá-
születik, a rácsos ablakok, a fehérre lakkozott ajtók, a kék viaszosvászon terítők. Egy időre 
minden megnyugszik, és az alvó házakban ezt suttogják az emberek: ez volt a kerub hangja. 
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Thomas Browne angol orvos és író, Rembrandt kortársa. Thomas Browne soha nem gon-
dolta magáról, hogy kabbalista. Én se gondolom, hogy az. Minden érdekelte, amire orvos 
soha nem gondol. Lelkes barokk orvos, aki nem képes a létet elfogadni olyan kevésnek, mint 
amilyen. Hédi nagyon szerette a Cyrus Kertjét és megfogadta, hogy illusztrációkat szerkeszt 
Browne könyvéhez, de azok soha nem készültek el. Aki az erdőbe indul, nem biztos, hogy 
onnan élve visszatér. Emlékszel Ingmar Bergman filmjére, a Szűzforrásra? 

●

Simone Weil Jákobbal kapcsolatban ezt kérdi: ugye, az nagy baj, ha Isten ellen küzdünk, 
és nem győz le minket? Ez pedig Istennek tetsző küzdelem volt, mely azóta sem ért véget. Az 
angyal, akivel Jákob küzdött, az Ézsau mellé kirendelt prókátor volt. A világot még ma is bosz-
szantja a Jákobnak ajándékozott áldás. Mi ebből a tanulság? Egy időben, naponta megjelent az 
égen egy fürjekből álló sűrű felhő. Én is ebbe a fürjfelhőbe kapaszkodtam, boldogan emelked-
tem, süllyedtem, de véletlenül kinyílt a felső szekrényajtó és az ágynemű elsöpörte ezt a lebe-
gést. A következő napon már csak a lázgörbém látszott, melyen egy csiga mászott. Egy csí-
pésre is emlékszem, mikor a gyűrűsujjamat megcsípte a darázs. A jegygyűrűt el kellett fűré-
szelni. Először darázzsal volt dolgom, aztán kígyóval. 

●

A Fertő tó a lovak tava, akik lelkük szerint szívesen lemondanának erről a tóról. De az 
emberekre nem lehet rábízni a tavat. Ami itt különleges, az a bársonyos nyári szél, a mada-
rak és a tó vize. A szél fennakad a pávatollakon. Soha nem hittem, hogy bársonypárnán fogok 
élni, apró fekete virágok között, és hogy a testemet kikapcsolhatom a fájdalomból. A világ egy 
része még tiszta és érintetlen. A polcomon egyre kevesebb a könyv, pedig már elmúltam hat-
vanéves. Élem az életem, és csak a közeli veszedelemre figyelek. Például az Afrikából érkező 
homokfelhőre, a sáskára. Az ártalom váratlanul forogni kezd a saját tengelye körül, de elvéti 
az irányt. Van, akinek a szándékában áll bebizonyítani, hogy a veszedelem észak felől támad. 
Reggelre minden sárga, és a liget szélén felbukkan egy kos. A bibliai Bálámnak igaza van: a 
népek örökre elvesznek. A túlélés titka csak az évezredek távlatából fejthető meg. Egyik isme-
rősöm húsz éve háborúzik a szomszédjával az udvarban lévő diófa miatt. Már elidegenedtek 
egymástól, és mintha nem is lenne közös nyelvük, mintha nem is akarnák, hogy legyen. A 
diófa tövében figyelmeztető tábla áll: „kamerával megfigyelt fa”. 
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POTOZKY LÁSZLÓ

A csirke
A beteg galamb egy pinceablakban várta a halált. A védőrács mögé húzódott, oldalát az 

üvegtáblát helyettesítő falemeznek támasztotta, és nedvességtől borzos tollaiba süllyesztve a 
nyakát, félig lehunyt, vértelen szemhéja mögül figyelte az előtte elkopogó cipőket. Néha alig 
észrevehetően megborzongott.

Nyákosan fénylett a tér díszburkolata, a kisfiúnak alig kellett nekifutamodnia, a legkisebb 
lendület is elég volt egy-két méternyi csúszáshoz. Jócskán túlméretezett nadrágját sárfoltok 
tarkították, nem ez volt az első esése aznap, mégis, most történt meg először, hogy nem tápász-
kodott fel azonnal az esőverte kövezetről. Tekintete a közeli pinceablakra meredt, s benne arra 
a gömbölyded tárgyra, mely oly szürkén és jellegtelenül szorult a rács mögé, akár egy rég elfe-
ledett, kézbesítetlen csomag.

Az útjába kerülő pocsolyákba tenyerelve, négykézláb indult feléje. Tapintásra poros volt és 
hideg, először azt hitte, nem is él már, de a félig lehunyt szemhéjak mögött megcsillant még 
némi fény, s tollai közt is bujkált még egy leheletnyi langymeleg. A szomszéd lányok jutottak 
eszébe, ahogy rongybabáikat a karjukon ringatva naphosszat járkálnak fel-alá a gangon, ő meg 
csak bámulja őket lentről, az udvarról, mert papának túl kicsi, babája pedig nincs, s különben 
is, mit kezdjenek egy fiúval? Reggelente muszáj nyakába vennie a várost, otthon nem ülhet, 
anyja látogatási órái alatt tilos még csak a bejárati ajtó közelébe is mennie; ilyenkor büdösí-
tik össze az ágyneműt, s ő sosem tudja eldönteni, hogy a lepedőből-paplanhuzatból egyetlen 
szag árad-e csupán, ami olykor édeskés, máskor pedig savanyú, mint az ecet, vagy többfé-
le bűz elegye kering a szobában, melyet sosem szellőztetnek, nehogy elillanjon az a kevéske 
meleg, amit a játékkályhának is beillő sparhert ad, ha néhanapján hozzájutnak egy-egy vasta-
gabb kartondarabhoz.

Karjára vette a galambot, a szomszéd lányoktól ellesett mozdulattal ringatni kezdte, és már 
indult is volna hazafelé, pillantása azonban a toronyórára tévedt. Hogy mennyi az idő, nem 
tudta megállapítani, a számokat nem ismerte, anyja csupán arra tanította meg, hogyan kell a 
mutatóknak állniuk akkor, amikor elindulhat hazafelé. Csüggedten téblábolt a téren, lopva 
fel-felsandított az órára, de a mutatók alig mozdultak, míg végül beletörődött, hogy még egy 
darabig az utcákat kell rónia. Járás közben fel sem nézett, csak becézgette a galambot, közben 
pedig meg-megbökte a fejét, ha úgy látta, hogy túlságosan lekókad, lesz majd ideje pihenni, 
ha végre hazaérnek már.

Az eső szemerkélése egyik pillanatról a másikra vadult zuhogássá, épp egy szélesebb ere-
szű ház előtt jártak, volt hová beállniuk. Öblös csatorna hörgött mellettük, karvastagságban 
zubogott ki száján a víz, a kisfiú arra gondolt, jó volna megfürdetnie a galambot, ilyen pisz-
kosan mégsem állíthat vele haza, a szomszéd lányok nem is biztos, hogy bevennék vele a 
játékba, olyannyira átható bűzt áraszt. Óvatosan a földre tette a madarat, baljával leszorítot-
ta, nehogy menekülni próbáljon, jobbját az eresz alá tartotta, a tenyerébe gyűlő vizet pedig 
a piszkosszürke tollazatra lötykölte, aztán mindkét kezével dörzsölni kezdte. Hamuszín erek 
indultak szerteszét a madár testén, a kisfiú hosszasan csutakolta, végül óvatosan a vízsugár 
alá tartotta, s miután alaposan lemosta a tollakat, megdöbbenve vette észre, hogy azok néhány 
kékesszürke szárnytájéki folttól eltekintve hófehérek, akár a porcelán. Így már biztosan beve-
szik a játékba.

Várt még egy darabig, míg csillapodott az eső, akkor leintett egy járókelőt, aki először 
bizalmatlanul méregette, de végül csak megmondta, mennyi az idő. A kisfiú úgy döntött, las-
súra veszi lépteit, úgy biztosan nem fog idő előtt hazaérni, de csakhamar azon kapta magát, 
hogy futólépésben kopog az utcán, és bármennyire igyekezett lassítani, lábai makacsul tartot-
ták a tempót.

Csak a kapuban állt meg. Az udvarról beszélgetés foszlányai szűrődtek ki, anyja rekedtes 
hangja s egy idegen dörmögés váltogatták egymást, majd hirtelen elnémultak. A kisfiú a köze-
ledő léptek elől a szomszéd kapualjba menekült, onnan kilesve figyelte, ahogy az olajfoltos 
munkaruhát és franciasapkát viselő férfi elsiet az utcán, majd befordul a sarkon.

Némán állt a sáros, kitaposott gyepű udvar, csak a víz egyhangú csöpögése hallatszott a tűz-
falak közé rekedt csöndben. Biztosan behúzódtak valahová az eső elől, gondolta a kisfiú, és 
végigkutatta az összes búvóhelyet, de hiába pillantott be a fészerbe, járta végig a lépcsőfordu-
lókat, s nézett le még a pincébe is, a szomszéd kislányokat sehol sem találta.

Csüggedten nyitott be lakásuk ajtaján, a skatulyányi szobakonyhában jól kivehetően 
gomolygott a lehelet. A mosdókamrából víz locsogása hallatszott ki, a kisfiú tudta, anyja a 
fémlavór fölött térdel feltűrt szoknyával, és combjairól visszacsöpög a tálba a jeges, fehér 
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víz. Nem is köszönt, csak úgy ruhásan befeküdt a közös ágyba, a nyirkos huzatok közé. A 
galamb tollaiba fúrta az orrát, az ürülék bűzét is könnyebben elviselte, mint az ágyat körül-
lengő ecetszagot.

Arra riadt, hogy teste verejtékben fürdik. Még mindig ruhásan hevert az ágyon, az ablak-
ban a kitisztult ég egy darabja kéklett, az udvar a szomszéd kislányok csevejétől volt hangos, 
s már fel is ugrott, hogy kiszaladjon hozzájuk, amikor rég nem hallott, barátságos neszekre, 
tűz duruzsolására és edények csörömpölésére lett figyelmes. Gyomra hangosat kordult, anyja, 
mintegy hívó szóra jelent meg az ajtóban, kezében kopott zománcú lábas gőzölgött. Nem is 
ültek asztalhoz, ott, az ágyban kanalazták a levest, a kisfiú óvatosan rágta a lággyá főtt krump-
lit, sárgarépát, hogy ha húsdarabra akad köztük, nyelvével a szájpadlásán szétnyomkodva 
élvezhesse ki zamatát. Később anyja felállt, a pongyoláját igazgatta, szájából úgy lógott ki 
egy hosszúkás csont, akár egy cigaretta vége, azt szopogatta, míg teljesen le nem csupaszí-
totta. A kisfiú kikanalazta az utolsó csepp levest, majd hátradőlt az ágyon, hallgatta a spar-
hert duruzsolását, kezét a hasán nyugtatva, elégedetten szuszogott, aztán, csak hogy megtör-
je a csendet, azt kérdezte:

– Mi volt ez?
Anyja vizet eresztett a lábosba, majd megszívta a fogát:
– Egy vendégem hozta. Csirke.
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PINTÉR KITTI

Szívkabát
„Ki volt száradva a kezem.
És a szívem is. Kézkrém volt, szívkrém nem. 

Tessék, ez a helyzet.

Most képzeld el: mész az utcán, sapkában és sálban, így szokás télen, tudod. Talán még 
kesztyűt is húzol, mert februárban még hideg a reggel, morcoskás. 

Aztán rájössz, hogy jé, a szíved didereg, vacog, reszket, és jaj, olyan pici és törékeny, 
mint a szó, amit olyan ember mond, akit szeretsz. A szeretet teszi a szíveket olyanokká, 
amilyenek. 

A szél kifújja őt, mint a kezed, amikor megfeledkezel a kesztyűről.
 
Aznap hétkor találtam ki, hogy szívkabátgyárat alapítok.
 
Jól működünk, termékenyen, bevackoltuk magunkat az emberek szívébe. A munkások 
keményen dolgoznak, szőnek és varrnak, és szabnak és vágnak, néha előfordul, hogy 
méretre igazításnál beleszalad a tű meg az olló a szívbe, ez persze nem hagy nagy nyo-
mot. 

Szinte veszélytelen. 
Más kérdés, hogy ezt a holmit egyéni használatra találták ki, de az emberek hajlamosak 
mással öltöztetni magukat, és előfordul olykor, hogy az a bizonyos túl szorosan gombol, 
és fáj, és szorít, és bele lehet halni néha kicsit, néha nagyon.”

Ezt a reklámot olvasta az egyik lámpaoszlopon, tegnap is, tegnap előtt is. Elkomorult és 
megrázta magát, a tollait, az életét, és felröppent a magasba.
Legalább három ilyen kabátot próbált már, sállal és kesztyűvel, de még mindig fázott. 
Most pedig mérges volt, nagyon mérges. 

Amint belépett mohalakása fűküszöbén, káromkodni kezdett, csapkodta a szárnyait 
bőszen, le is vert pár emléket és porcelánt.
A dühös csivitelést visszhangozták a hegyek, amik olyan magasak és olyan mélyek vol-
tak, hogy. És morogtak, egyre csak morogtak a sziklák válaszul.

A Bükk repedéseiből szép lazán kígyóztak elő a zajos indulatok, mint a cigi füstje. 
– Megfagyok a hidegben – csipogta –, rongyos, ócska szövetben! – Lecibálta magáról a 
kabátot, és a többi közé dobta a halomba. Egymásba fulladtak. – Eddig tűrtem, elég volt! 

És kiröppent a fészkéből, pedig iszonyatosan hideg volt aznap a november.

Hegyen-völgyön át utazott a széllel, és elpanaszolta a baját a fecskéknek, akikkel fél-
úton találkozott. Azok csak legyintettek – léggyel a csőrükben –, és azt mondták, inkább 
csak törődjön bele. Persze ő nem olyan madárka volt, hogy csak úgy beletörődjön, 
ugyan dehogy.
Egyre idegesebb lett, és mire elérte a szívkabátgyár kapuját, ami oda épült, ahol még 
a madár se járt soha, annyira felpaprikázta magát, hogy a saját tollait tépkedte. Nagyot 
szusszant.

Aztán kopogott. 
Semmi válasz.
Megint.
Megint semmi. 

Nekiröpült az ajtónak kétszer, fejjel előre, úgy, hogy beleszédült, de nagyon.
Alig tudta összeszedni utána az eszét.
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Egy kisfiú hallotta meg és nyitott ajtót, háromszor belefért a munkásruhába. Rémülten 
nézett a madárra, hátrált is, mert félt tőle, és összeakadtak a bokái, és majdnem felbukott. 

– Hát te? – kérdezte vékonykán, mint az a gyerek, aki elhagyta az anyukáját a bevá-
sárlóközpontban. 
– Hajnalmadár vagyok – szólt a madár, és leverte magáról a port. Eléggé bekoszo-
lódott az úton, de a kisfiú így is látta, hogy olyan, mintha a szárnyain kelne fel a 
nap. – Reklamálni jöttem. 
– Én Kisfiú vagyok. – Ennyit mondott csak a másik, de kintebb tárta az ajtót. Aztán: 
– Gyere utánam, de kérlek, ne csivitelj nagyon, mert itt sok az álom, és sok a báj, 
és nem szabad megzavarni őket.

A kismadár engedelmeskedett, elcsitult azonnal. Nem azért, amit mondtak neki, hanem 
azért, mert volt a kisfiúban valami szent bensőségesség, amivel ezelőtt nem találkozott 
soha, amit még nem ismert.
És amúgy is, ahogy meglátta az épület belsejét, csak ámult és bámult. 
Az emberek dolgoztak, iszonyatos hálával és erővel, és valami furcsa anyag lustálko-
dott végig a futószalagon. A hajnalmadár úgy látta, lélegzik, és ez nagyon meghökken-
tette őt, mert az egy élettelen dolog volt. Az élettelen holmik nem tudnak levegőt venni, 
gondolta ő.
– Azok érzelmek – mondta a kisfiú. – Ez az a hely, ahol kifacsarják őket. Főleg szere-
tetet, mert az adja a legtöbb hőt. – Okosnak tűnt, borzasztó okosnak. A tollas csak bólo-
gatni tudott. – Főleg gyerekek csinálják ezt a munkát, mert ők elég tiszták ahhoz, hogy 
ne koszolják be magukkal az anyagot. 

Csöndes arcú, szőke kislány simogatta ki a szövet gyűrődéseit. Belesimultak a pici 
kezekbe, mint ahogy a macskák szokták, alighanem doromboltak is.
A terem végén anyókák sorakoztak varrógéppel: ezredszerre is elmesélték egymásnak a 
történeteiket, a jószágok sajnálatos haláláról, a falun lévő táncokról, az esti randevúkról 
és az összes beteljesületlen kívánságról, amit elvetettek a csillagok. 

A hajnalmadár sosem látott még ilyen embereket. Igaziak voltak és törékenyek, mint a 
kínai vázák, még az értékük is hasonló volt. 

– Ezután két ajtó, és beszélhetsz az igazgató kisasszonnyal – szólt a kisfiú végül, és 
kereste a madár szemét. – Kérlek, figyelj arra, hogyan jelented be a panaszt, szo-
morú természetű.

A másik először nem értette, de nem is foglalkozott vele, túlságosan lekötötték a zajok, 
és a szag, az emberi hajé. Sampon és még valami, nem tudta eldönteni. 
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Aztán ott voltak, az iroda előtt. A madár megrémült a szökevény hidegtől, ami ki-kibu-
kott a kulcslyukon és a küszöb alatt a szobából. 

Nyikorogva nyílt az ajtó. 
 
Iszonyú sötét volt, de csillagok ragyogtak a plafonon, odafestették őket, olyan volt az 
egész hely, mint egy hatalmas planetárium, csak barátságtalan. 
Nem volt ott semmi, csak egy asztal, meg jegyzetek és papírlapok szerte a földön, de a 
madár szárnycsapásai megtöltötték élettel a teret. 
Karcsú nő magasodott föl az íróasztal mögül. A haja szőke és egyenes volt, a melléig ért, 
álmossá tette az arcát, mintha két perce kelt volna. 
– Ki vagy? – kérdezte, rekedtek voltak a betűk a szájában. A hajnalmadár alig mert meg-
szólalni, és akkor is csak a nevét mondta el. A nő visszarogyott a székre, gyenge volt a 
karja, és fájt is. – Mit szeretnél? 
A madár leereszkedett a padlóra, lentről nézett fölfelé: 
– Új kabátot. – Megrázta a szárnyait. – Tönkrement az összes, amit eddig vettem. 
A nő olyan volt, mint egy álom, talán annyi is tartotta össze: 
– A madarak szíve túl kicsi. – Nem mozdult meg. – A szabadság teszi ilyenné. A repülés 
meg külön baj, kinyúlik tőle az anyag. A szeretet kényes holmi, szeszélyes. Kiscica. – A 
madár pfujjogott egyet. – Soha nem hallottam még olyan madárról, akinek szüksége lett 
volna ilyen dologra. 
A madár hallgatott, nem is tudott volna mást. Már nagyon régen nem volt sem mérges, 
sem bosszúságos. Csönd fészkelt belé egészen, és nem tudta, miért.

– Az emberi szív a legszánnivalóbb az egész világon. Folyton fázik, ha nincs mel-
lette valaki, hogy melegítse. Differencia. A legtöbben nem is találnak senkit, ezért 
kell bebugyolálni őket. Ez nem ad igazi boldogságot, de legalább hasonlót… 
– A tiéd túl szoros – mondta a madár és látta, hogy a nő alig kap levegőt a ruhától, 
és a szenvedése mély alázatot ásott a lelkében. De nem értette: szív és szív között 
akkor sincs túl nagy különbség. 
– Ez nem az én kabátom. – El akart mosolyodni, de nem sikerült. – Néha rákény-
szerülünk arra, hogy más ruháját hordjuk, mert másképp nem tudnánk megőrizni 
az emlékét. Aztán ez az egész egyre, egyre kevesebb lesz. 

Nem gondolkodott túl sokat, a madár fölröppent a hölgy ölébe, aztán bele a mellkasá-
ba. Apró, barna fagombok voltak a szövetre varrva, a szíve körül. Óvatosan kiigazgatta 
őket a csőrével. Aztán lehúzta teljesen. 

A nő arca sápadt volt és hideg, mint a téli reggelek. 
– A tiéd lehet – lehelte, és vacogott. 
Tudták mind a ketten, hogy meg fog halni. 

A madár nem köszönte meg. Eddig még soha nem fázott annyira, mint akkor, amikor 
belebújt.


