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Enélkül
A szeméhez nyomta a sapkáját, megpróbálta pont úgy 

a szemhéja és a sapka rétegei alá takarni a fájdalmat, aho-
gyan ráhull az első hó a tájra, és utána ott is marad, jég-
páncél képződik a tetején és megpróbál mindenki azon 
elsurranni, észrevétlenül, anélkül, hogy betörné a súlyra, 
a gravitációra olyan érzékeny felszínt. Eszébe jutott egy 
nap, amikor a házban, ahol most is ült a sapkáját a sze-
mére tapasztva, még le voltak fektetve a frissen beüvege-
zett ablaktáblák, és ő véletlenül rálépett az egyikre, bele a 
közepébe, de valami varázslatos erő elintézte, hogy nem 
fog betörni az a tábla, és megpróbálhat elsurranni felet-
te, anélkül, hogy a súlyra és gravitációra oly érzékeny 
felszín megleckéztetné. Akkor megérezte, hogy milyen 
lenne láthatatlanná válni. Érzékelhetetlenné. Akkor is 
fázott, a munkásruha vattarétegei nem védték eléggé a 
hidegtől. Később, mikor a szemét takarta le a sapkával, 
akkor is csak a fázást érezte a nappaliban a kanapé szélén 
ülve, a munkásruha vattarétegei nem védték meg, a fáj-
dalom elbújt a hidegben. Azt tudta, hogy mégis magával 
hozott valami dermedtséget, amit majd nem tud sohasem 
felolvasztani. Búcsúzkodott, elköszönt. Mindenki nagyon 
izgatott volt körülötte, ő próbálta kerülni a hirtelen moz-
dulatokat, és egyáltalán nem akart körülnézni. Először a 
nyak- és fejmozdulatokra ügyelt, de aztán rájött, hogy a 
szemgolyót kellene megfékezni, amelyik tovább pislo-
gott a csukott szemhéj alatt. Azután a történet nagy részét 
csak elmesélésekből ismerte, melyek hol ezeket, hol azo-
kat tüntették fel hős színben. Ő igazából senkinek nem 
volt hálás. Már magában régesrég elköszönt tőlük, akik-
nek köszönömöt is lehetne mondani. A következő, amire 
emlékezett, az a ráboruló sötét volt. És hogy soha ennyi-
re nem akart még rágyújtani. És a kezei, amik céltala-
nul keresgéltek az ölében. Most már az oldala is fájt. 
A lánya jött oda, hogy meggyújtsa a gyufát. A konyha-
asztalnál ült, pontosan tudta, hogy ott van. A fejében ott 
volt az egész lakás egészen pontos térképe, ő tekerget-
te le a csöveket, amik a padlófűtéshez a meleg vizet cir-
kuláltatták. Sokat gondolt a kutyájukra, aki mindig csak 
a padló legmelegebb szegleteire akart lefeküdni. Nagyon 
fázott. A lánya segített. Ő hetekig nem látott semmit, és 
fájt a szeme meg az oldala. Azt hitte, mindenre pontosan 
emlékszik majd és pontos instrukciókat tud adni a lányá-
nak, aki mellé szegődött, de aztán be kellett látnia, hogy 
minden egyre inkább a feledés homályába borul, egy 
másik csukott szemhéj alá burkolózik. Centiről centire 
felejtette el a saját maga által megalkotott valóságot, min-
den falnak nekiment a végén. A lánya csak nevetett. Ő is 
ezt csinálja éjjelente, semmi nem ott van, amikor álmá-
ból ébred, mint amire emlékezett, mondta. Utána így gon-
dolt a fájdalomra. Egy álom. Szembenéz a saját agyával 
egy másik tapasztalat. Nem akarta elhagyni a lányát, de 
mégis ezt tette. Nem hagyta soha többé, hogy meggyújt-
sa a cigarettát.

Sokkal később
Már sokkal korábban jegyet akartam váltani, de 

mondták, hogy ez lehetetlen, vagyis hogy megtehetem, 
de csak az interneten keresztül. Én a valóságban akar-
tam, azt csak az utazás napja előtt tizennégy nappal 
lehetett. A helyek felosztásával akkor még nem voltam 
tisztában, az első sor első ülését kértem az utazás előt-
ti tizennegyedik nap hajnalán. Így kerültem a sofőr feje 
fölé, előttem feküdt volna a táj, ha nem ölte volna meg a 
tény, hogy autópályán utazunk. Az út szélén nem derült 
fény semmire, csak arra, hogy húsz-harminc kilométe-
ren belül hol a legolcsóbb a benzin. Aztán megérkez-
tem. A város gyomra korgott, mint az enyém. A város 
szeme szemeteszsákokba csomagolta a látványt. Úgy 
kellett volna teljesíteni a hivatalos sétautat, hogy a folyó 
torkolata mentén eljutok az óceánig, és ez lett volna a 
katarzis. Én pont fordítva csináltam, először megkeres-
tem az óceánt, és onnan ereszkedtem vissza a városba. 
Az óceán partján este hat után hideg van és szél, ne szá-
míts semmi jóra.

A következő
Huszonegy éves volt, mikor először látta a tengert. A 

vonat egy fegyvernyomoktól gyötört fennsíkon robogott 
keresztül, és egy hosszú, lassú kanyarba rejtette el a nagy 
vizet. Ráismert. Éhséget érzett. Levegőt nem vett, csak 
kölcsönkérte. Pár napot töltött ott, az öbölben. A végé-
re az árnyéka a kőkerítés falaira kopírozódott. A végére a 
lábnyoma a part menti homokban szerződést kötött a víz-
zel. Ha a következő hullám elviszi a nyomokat, a tengeré 
lesz, ha a parton hagyja, a szárazföldé. A következő hul-
lám vitte el.

Nem akartam
Nem akartam ma hétnél többször rágyújtani,
és egyedül sangriát inni a gangon.
Nem akartam ingatlanos szlengben keresztelt francia

[panorámát,
sem azt, hogy nyomja a küszöb a térdhajlatomat.
Nem akartam ma az arcbőrömért aggódni,
sem vizsgálódva nézni tenyérnyi méretű kék tükörbe.
Nem akartam érezni, hogy melyik testrészem hol van,
nem kértem útvonaltervezést fájdalomtól fájdalomig.
Nem akartam fekete szemeteszsákba csomagolni
a napraforgót, amit anyától kaptam.
Nem akartam hangyairtóval lefújni a többi növényt,
hogy jobb híján így vegyem fel a levéltetvek ellen a 

[harcot.
Nem akartam látni egy halált se ma,
és nem akartam harmincegy éves lenni.

FORGÁCS NÓRA KINGA

Hiszen úgy is
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Az a fickó akartam lenni, aki pár órája
gömbölyű felsőtestén feszülő kék kockás ingben 

[megérkezett
egy emelettel lejjebb, és aprócska rózsaszínű tabletet 

[tartott
hatalmas kezében, aprócska rózsaszínű tokban.
Most meg, amikor elbúcsúzott, egy emelettel lejjebb,
csókot dobott, és azt mondta,
aludjatok hamar.

Nem pont olyan
Négy óra múlva kezdődik a születésnapja, ő már soha 

többet nem öregszik. Azt mondják, pont olyan vagyok, 
mint ő, azt mondják, nem kéne ilyet mondaniuk, de 
mégis mondják, pont olyan. A kedvencem a fehér cso-
kis egész mogyorós Ritter Sport, a kedvencem a fehér 
csokis, egész mandulás Lindt, ha tehetem, ezeket válasz-
tom, nem eszek étcsokit, a kedvencem a Twix, ebben sem 
hasonlítok rá, nem nagyon szeretem a Sport szeletet sem, 
nem vagyok pont olyan. Nagyon félek, de nem a halál-
tól. Inkább az élettől félek, az előzményektől és a követ-
kezményektől, az összefüggésektől, okoktól és okozatok-
tól, a múlttól és a jövőtől, a betegségektől, a mások halá-
lától. Nem vagyok senkihez sem őszinte. Nem hazugság 
ez, inkább hallgatás. Három óra múlva kezdődik a szü-
letésnapja, én öregszem helyette is. A bőrömön érzem. 
Úgy figyelem magam, mintha ő nézne, és az ő tekintetén 
keresztül figyelek mindent. Nem kéne aggódnom, gondo-
lom, hiszen úgyis.

Tartós hideg
Ha tartósan 15 Celsius-fok alatti hőmérsékletű leve-

gő veszi körül az ember testét, akkor kihűlhet, ami tra-
gikus következményekkel járhat, ezt hallotta valahol, és 
nem tudott szabadulni a gondolattól, volt, hogy feléb-
redt rá éjjel, ez lett a kettes számú rémálma közvetlenül 
a hajhullás után és a fogvesztés előtt. Még egy kis esz-
közt is beszerzett, amivel folyamatosan ellenőrizhette a 
benti és a kinti hőmérsékletet egyszerre, vékony feke-
te zsinór kötötte össze a kinti és a benti érzékelőt a digi-
tális kijelzővel, és gombnyomással lehetett térfelet válta-
ni. Próbálgatta a határait, napokig, hetekig nem enged-
te, hogy 13 foknál magasabb hőmérséklet legyen a kony-
hában, ahol dolgozott, akkor örült a legjobban, ha 11 fok 
körül érezte magát. Esténként kinyitott egy üveg bort, és 
úgy öltözött fel, mint az emberek, akik az utcán élnek, 
magára húzott jó néhány össze nem illő réteget, egy kabá-
tot, egy fürdőköpenyt, egy sálat a dereka köré tekert vagy 
plédbe pólyálta magát. Lassanként minden réteg hideg és 
nyirkos lett. A nyaka és a háta egyre jobban fájt az izmok 
megfeszülésétől, őszinte csodálattal figyelte, hogyan dol-
gozik a teste a hideg ellen. Úgy érezte, valamit legyőz 
ilyenkor. És úgy érezte, hogy valamivel összeolvad, vala-
mivel egyenlővé válik. Nem csak a kihűlésre és nyirko-
sodásra annyira hajlamos kis lakással, nem csak a hideg 
és nedves falakkal, nem csak a házzal, az utcával, nem 
csak a kihűlésre annyira hajlamos várossal, hanem vala-
mi sokkal nagyobbal, valami ismeretlennel és félelmetes-
sel. Nem igazán tudott a munkájára koncentrálni, a kinti 

és benti hőmérsékletre koncentrált, olyan volt ez, rászok-
ni a hidegre, mint a dohányzásról leszokni, nagyon erős 
összpontosítást követelt. El akarta érni, hogy látsszon a 
lélegzete. Kijöjjön a száján a lelke. Látsszon a levegőben, 
hogy annak, hogy él, van egy, a testétől külön is létező 
bizonyítéka. De vajon mi történik a lélekkel, ha tartósan 
15 Celsius-fok alatti hőmérsékletű környezetben van, és 
egyáltalán, a hosszú hideg, vagy az állandó hőingadozás 
viseli-e meg jobban? A teste kabátba, plédbe bújt, a lelké-
vel nem nagyon tudott mit kezdeni, azt rizikósnak érezte, 
hogy belebújtassa valaki másba.

Erre emlékszel?
Nem feltétlenül voltál benne biztos, hogy ma este 

elmész, abban viszont biztos voltál, hogy ha elmész, 
akkor el is fogsz késni. Volt benned elégedetlenség, de 
volt benned lustaság is. Nem is értél oda az elejére, de 
nem is az elejét kerested, nem is a közepét vagy a végét, 
hanem a testét. Jó horgászként megpróbáltad kirántani 
az egészet. Bármelyik oldalról közelítettél, bagatell tétel-
nek tűnt, egy snecinek, amit visszadobsz. Inkább csak 
mászkáltál, és azon gondolkoztál, hogy mennyire nincsen 
semmi értelme ennek az egésznek. Aztán a fűre néztél, 
amire lépni tilos, és letetted a kamerád.

Emberek jönnek-mennek a testüket elrejtő, eltorzí-
tó, hidegre szabott nagykabátban, furcsa árnyakként, 
tökéletesen felismerhetetlenül. A gyerekek, akik csak 
kicsivel kisebbek ebben a torzításban, mint a felnőttek, 
felismerhetőek. Játszani kezdenek a füvön, de a játé-
kuk a térről átvisszhangzó zajban profi bokszmérkő-
zésnek tűnik, megfelelő pillanatokban megfelelő mér-
tékű ovációval.

Jön az anyuka, a fehér kabátja igazából rózsaszín lesz 
a képen, a beszállója a játszadozásba valami teljesen gro-
teszk pogózásnak tűnik. Fegyelmezetten, mondja egy 
hang a háttérből, miközben az anyuka játékosan elgán-
csolja a gyereket, hogy feküdjél le szépen. Ez durvának 
tűnik, így írásban, de nincs ebben egy lélegzetvételnyi 
rossz sem, ők ott játszanak, egy árnyék kúszik fel a boká-
jukon, egy hang vákuuma szívja el előlük a levegőt, egy 
tér teszi lehetetlenné, hogy játsszanak, egy ország teszi 
lehetetlenné, hogy ennek az egész bukolikus jelenetnek 
ne legyen horrorisztikus kontextusa. Egy árny kúszik fel 
a lábukon, a bokájuknál tart. A gyerekek játszanak és bir-
kóznak tovább. Abban biztos, hogy van egy lélegzetvétel-
nyi rossz is, de nem olyan. Nem ilyen. Birkóznak kifulla-
dásig, kicsi a rakás.

Miután a mosolygó anyuka olyan elfuseráltra felvett 
fehérben megdögönyözi a rakást, és még a kissrácok is 
bunyóznak egy kicsit, játékosan, az egyik bemondja, hogy 
SZÜNET, ANYU... és közben ott lebeg az a fekete árny a 
kép alján, és kúszik be a tomboló mikrofonzaj.

És keresztül megy hátul három fekete figura, kicsit 
olyan a mozgásuk, mintha a mechanikus narancs elegáns 
gonosztevői lennének, alul bepörög a képbe egy gyerek és 
megint az anyját hívja, és akkor odébb rakod a kamerát, a 
gép kicsit belóg a képbe, de nem számít, kicsit kitartod, de 
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nem látod, hogy miről beszélhetnél ezzel az új képpel, az 
épület van rajta, inkább svenkelsz, de azután mégis visz-
szatérsz az épülethez, mert a tömeg olyan bizonytalan, az 
épület pedig biztos. Legalábbis biztosan ott van, ugyan-
olyan ártatlan, mint a gyerekek, akik az előbb bunyóz-
tak. Hiszen ki is van világítva, de nem tapad rajta meg a 
kamera, még az is fél tőle, még az izmod is kíváncsi rá, 
hogy vajon mi lehet felette, mert hiszen nem lehet ez a 
legfelsőbb erő, nem lehet ez a díszkivilágítás, ez a fris-
sen mosott kő a legfelsőbb erő itt a dühtől visszhangzó 
tér felett. És akkor megtalálod, ott fent, korábban a fűben 
játszó gyerekek bokájánál láttad, a kép legalján. Ott moz-
gott. Olyan volt, mint valamiféle baljós árnyék, olyan 
volt, mint egy zászló lobogásának sötét képe. Kúszott fel-
felé a gyerekeken, átértelmezte a mozdulataikat, az már 
nem is ártatlan játéknak tűnt, hanem harcnak, az már 
nem is a rakás megdögönyözésének tűnt, hanem valami-
féle groteszk rítusnak, az valami rémvurstliban vetített 
roncsolt-loopolt képsornak tűnt, amiből egy-egy gyerek 
néha-néha kikiabál, hogy szünet, anyu! Anyu!

Anyu itt van, de nincs itt. A tüntetők hangja pontosan 
úgy torzul el, mint a hatalomé, mert alatta és felette, az 
egészet egyetlen fojtóan rémisztő fenyegetésbe csoma-
golva ott van az az árnyék, megtaláltad, vagy az izmod 
megtalálta, vagy a kamerád nem engedte el, ott volt az 
égen, a tér felett is. Mit is lehet tenni ilyenkor, önmagába 
mar minden törekvésünk? Vagy van fény is a díszkivilá-
gítás felett, van szó is a visszhangokkal széttördelt zűrza-
varban? Fény van, az épület felett repülő madarak viszik 
a hasukon, gyakorta látni, de ki tudja, nem az is csak 
egy otromba vicc-e, a szabadsággal űzött rosszízű játék? 
Tiszta szó? Szünet? Anyu, anyu.

azon gondolkodtam,
hogy kinek mennyi köze van
az ember érzelmeihez.

ha tényleg csak keveseknek van sok és sokaknak 
kevés, akkor elég hülye dolog a sírás, az ember az első 
könnycseppnél egyszerűen csak megpróbál tátott szem-
mel mozdulatlan maradni, hátha ki sem folyik majd, 
hanem felszárad még a szemében, elpárolog a lélek víz-
tükréről, a következmények meg belefulladnak a felszín 
felett képződő párába, vagyis abba a jelenségbe, mikor a 
víz kiszakad a vízből, és belemegy a levegőbe. Többek 
között emiatt nem éri meg viharban úszni.

aztán meg, amikor jön a többi csepp is, mármint a 
könnycseppek, és egyáltalán nem a levegőbe, hanem a 
föld felé indulnak el, le az ember ölébe, megadva magu-
kat a gravitációnak, elindulnak lefelé az arcán, már csak 
azért tartja minden erejével nyitva a szemét, hogy leg-
alább a szemfestéke ne folyjon szét, abban többé-kevésbé 
biztos lehet, hogy az alapozójának vége, a cseppek csíko-
kat mosnak benne.

azon gondolkodtam, hogy amikor reggelente megraj-
zolom az arcomat, mikor elkészítem azt a látványt, amit 
majd egész nap viszek a testem tetején, a fejem elején, 
akkor azért dolgozok, hogy eleget tegyek a titoktartási 
szerződésnek.

nem árulhatom el, hogy borzalmas éjszakám volt, rosz-
szul aludtam, azt álmodtam, hogy valami furcsa zajra fel 
kellene kelnem, fel is keltem, de mintha méz lett volna a 
szemhéjamon, nem tudtam kinyitni a szemem, úgy indul-
tam neki botorkálva, mikor újra felébredtem, és kiderült, 
hogy az előző ébredés csak álom volt, elindultam megint, 
most már láttam tisztán, de a lakás megfordult a tenge-
lyénél, és a fürdőből érkeztem a konyhába, nem a szoba 
felől, és mintha egy fal belecsapódott volna az épületbe, a 
szoba ajtaja el volt zárva, oda már nem juthattam vissza, 
egy törött tojás hevert a bejárati ajtó előtt a kövön, nem 
volt ott a sárgája és a fehérje, csak a héja, és csak ezután 
ébredtem tényleg fel.

nem árulhatom el, hogy sírtam, mindenkit csak zavar-
ba hoznék ezzel, nem árulhatom el, hogy öregszem, min-
denkinek csak fájna az emlékeztetés, nem árulhatom el, 
hogy romlanak a fogaim, nem árulhatom el, hogy valami 
folyamatosan történik bennem, ez nem az a része az ese-
ményeknek, amelyikben a szereplő szóba elegyedik az 
eladóval vagy megtartja az ajtót a szintén ebben a házban 
lakónak vagy elkéri a blokkot a pénztárnál, ez a másik 
része, amelyikben senki nem beszélget senkivel.

nem azzal követtem el hibát, amit csináltam, vagy 
amit mondtam, hanem abban a részében a történetnek, 
amelyikben senki nem beszélget senkivel, ez valószínű-
leg valamilyen kémiai bűntény lehet, vegyitámadás, vagy 
valamelyik másik ügy, például a közlekedőedények fizi-
kája, magasabb a vízszint a vékonyabb csőben és kifolyik 
a végén az ember szemén, a tárgyak a konyhában a fehér-
jéjük és a sárgájuk nélkül estek a földre mind, egy követ-
kező ébredés választott el attól, hogy megérthessem, mi 
történt velük, minden teljesen ismeretlen, a szemhéjamon 
méz van, és valaki le fog esni, de csak a héja törik össze, 
a sárgája és a fehérje elmenekül.

azon gondolkodtam, hogy hova való a fájdalom, ki 
kell-e jönnie az ember arcára a szerződést megszegve, 
azon gondolkodtam, hogy a víz az nagyon lassan ássa az 
árkát, a könnycsepp az alapozóban gyorsan hagy nyomot, 
azon gondolkodtam, hogy mihez kezdjek a tojáshéjakkal, 
vajon azokból lettek-e a színes lufik, amik most a kony-
hát díszítik, vajon azok is lepotyognak-e, és majd a héjuk 
lesz-e csak a konyhakövön, mert a levegő már elszökött 
belőlük?

Sajnálom
Szeretném valóra váltani az álmaidat! Hát, köszönöm, 

az álmaim azok tök jól elvannak. Nem kell őket semmi-
féle fizetőeszközre sem beváltani, pláne nem valóságra. 
Persze jólesik az is, hogy bocsánatot kértél. Nem hin-
ném, hogy hatalmamban áll megbocsátani bármit, ha 
lenne ilyen különleges képességem, valószínűleg leg-
először magamnak bocsátanék meg, mindazért, amit 
magam ellen vétettem, meaculpameaculpameamaxima. 
Azután persze bocsánatot kérnék az önzőségemért, és 
az is el lenne intézve. Az is lehet, hogy az volna a maxi-
ma culpa? A franc tudja. Nem szabad bocsánatot kérni. 
Soha. Az ember folyamatosan rengeteget figyel saját 
magára, de a többiek, na a többiek igazából elképesztő-
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en ritkán figyelnek rá. Mivel lehet magyarázni egy bűn-
bocsánatot, ha a legközelebbi embereidnek sincs halvány 
fogalma sem arról, hogy mi volt a bűn? De nem hin-
ném, hogy így megy ez. Én nem bocsáthatok meg sen-
kinek, emiatt én nem is haragszom. Nem bocsájtok meg 
neked, de én soha nem haragudtam rád. Mondhatnám, 
hogy sokat gondolkodtam ezeken a kérdéseken, kettőn-
kön, de valójában nem gondolkodtam. Egyedül csak a 
kiutat kerestem, leginkább az izmaim-
ban éreztem ezt a késztetést. Aki erős, 
az a legerősebb, az biztos kiszabadul, 
osztozkodik a vitákon és a szükségle-
teken, és szabadul. Osztozkodik a hiá-
nyokon és a kérdéseken. Erős, és tudja, 
mi az, ami az övé. De én úgy gondol-
tam, hogy ezek közös dolgok. Nem te 
vagy gyenge, hanem mi. Nem én vagyok 
lelki terrorista, hanem mi. Nem te vagy 
erős, hanem mi. Nem én vagyok egy 
senki. Nem én vagyok az, aki csak a 
veled való viszonyban tudja magát értel-
mezni. Nem én vagyok az, aki heti két-
szer inkább szexel, hiszen ez az európai 
átlag, nem én vagyok az, aki hazaköltö-
zik, nem én vagyok az, aki hónapok óta 
képtelen olyan korán kelni, hogy bejus-
son a saját laborvizsgálatára. Egyébként 
is folyton hamarabb pisilek, mint gon-
dolkodnék. Például azon, hogy pohár-
ba kéne. És akkor már mindegy, nem? 
Nem én fogyok, nem én fogyok el. Én 
vagyok az, aki elrepül. És innen jött ez az 
egész ötlet. Akartam valamit, amit meg-
csinálok. Nem egy feladatot, amit teljesí-
tek, vagy nem egy melót, amiért kifizet-
nek, hanem valamit, amit tényleg meg-
csinálok. És megcsináltam. Elutaztam 
Lisszabonba, egyedül, repülőgéppel. 
Nyugi, nem potyogtunk le. Nem egye-
dül vettem meg a jegyet, a jegyet az uno-
katestvérem vette meg, ha örökké gyáva 
maradtam volna, akkor ő döntött helyet-
tem. Nem egyedül jutottam ki a reptér-
re, oda az unokatestvérem vitt ki, de ő 
nem is az unokatestvérem, mert ebben a 
családban a feje tetejére vannak állítva a 
kapcsolatok, és egy csomóan meg is hal-
tak. Volim te, te iubesc. Az utolsó pilla-
natban szórtam a cuccaimat a kölcsönbő-
röndbe, amit az unokatestvéremtől kap-
tam, aki nem is az. 5 euróért vettem két 
deci fehér bort a reptéren, és elrepültem 
Lisszabonba.

nincs tárgy
Én láttam azt a testet. amikor napokig esett, és elázott 

az a mosdó az erkélyen, amiről annyit meséltünk, és nem 
is hitte el senki, hogy van ilyen, cseppekben csurgott a víz 
a falán, ahogy a bőrén. Kezet akart mosni. addigra min-
denki fertőtlenítő kézmosót vagy az élelmiszerboltban is 
kapható 95%-os alkoholt használta. Valami miatt hetek 

óta büdös volt a konyhában, mintha egy állat halt volna 
meg a kémény nyílásában és bomlana a teste, folyamato-
san nyitva tartottuk az erkély ajtaját. Valami miatt hetek 
óta bolond szél seperte a várost, csak akkor hagyta abba, 
mikor végre elkezdett esni, akkor ázott be a mosdó is. 
Cigiztünk az erkélyen, végre volt elég hely, mert a ruha-
szárítókat behurcoltuk a nappaliba az eső elől. Még ő is 
dohányzott, pedig le akart szokni. Örültünk, hogy van 

étvágya, valahogyan csak komoly dolgokról tudtunk 
beszélgetni, mindig kihagytuk az udvariassági köröket, 
ott kezdtük, amiről már nem illik beszélni. Akkor láttam 
meg a testet. Nem volt szó gázolásról, másfajta baleset 
áldozata lett, vagy talán inkább bűntényé. Olyanok vol-
tak azok a napok, mintha hetekig tartó tépelődés után a 
város végre sírva fakadt volna, és nem bírná abbahagyni, 
átáztatta a bánat az egész lakást, mégsem akart senki elin-
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dulni, napokig otthon maradtunk, csak cigiztünk az erké-
lyen, és a szemközt lakók életéről szőttünk történeteket, 
mikor már a saját életünk története nem volt tovább elvi-
selhető. A lassan mindenhonnan előbuggyanó víz egybe-
mosta a történeteinket a lakásban erősödő szaggal meg a 
bánattal. Az órákkal, amíg csak cigiztünk, nem mentünk 
sehova és néztük az esőt. Azt hiszem, titokban mindenki 
félt, de együtt nem féltünk, a víz lefolyt a hullámpalákra, 
onnan a hátsó kertbe, felszívták a fák gyökerei, és leve-
lek lettek belőle.

Nem jön be a tavasz
Az egyik napról a másikra elkezdődött a tavasz. Olyan 

hirtelen érkezett, hogy nem volt ideje eltűnni a hidegnek, 
megőrizték a házfalak. A kutyák érzékelték a fagyos 
fenyegetést, csak tisztes távolságra a falaktól voltak haj-
landóak sétálni a járdán, nem pisilték le a kapukat és az 
autóbehajtókat, nem szimatoltak bele a nyitott udvarok-
ba. A házak sírva fakadtak a napfényben, gyöngyökben 
folyt le a víz a repedéseken. Éjjel kinyitottuk az összes 
ablakot, hogy beengedjük kintről a meleget, és végre 
ne legyen olyan hideg a lakásban, de csak egy árvaszú-
nyog repült be, és letelepedett a törölközőmre, amit este 
a szék támlájára terítettem száradni, mintha nem tudtam 
volna már rég, hogy itt hónapok óta nem szárad meg 
semmi. Elnézegettem a lábait, olyan hosszúak voltak, 
mintha önmaga árnyéka lenne a lemenő nap fényében. 
Arra gondoltam, hogy csak kétféle rovartól nem félek, 
a kaszáspóktól és az árvaszúnyogtól. Mindkettőjüknek 
hosszúak a lábai. A te lábaid is hosszúak. Sokáig ültem, 
figyeltem a szúnyogot, a tető felett elkezdett gyülekez-
ni a fény, a hajnal első színeit mutatta meg, különválasz-
totta a feketét a kéktől. Arra gondoltam, hogy ha most 
lemegyek a boltba tejért, akkor mire felkelsz, készíthe-
tek kávét mindkettőnknek, és úgy csinálhatok, mintha én 
is aludtam volna, csak utána, előtted ébredve, gondos-
kodtam volna a kávékról, a reggeli néhány közös perc-
ről, mielőtt mindenki elindul a saját magányába dolgoz-
ni, a néhány szavas, sok hallgatásos beszélgetésről, ami-
nek a csendjeiből tudjuk, hogy a miénk az a történet, 
ami olyan hosszúra nyúlik már, mint a lemenő nap suga-
rában az árnyék, és amin nem kell semmit megmagya-
rázni. Így is tettem, lementem tejért. A házak fala dühö-
sen, de sikertelenül próbálta kilökni magából a hideget, 
a járdán szinte fagyott volt a levegő, miközben kicsivel 
messzebb, az út közepén már beleremegett a hőségbe, 
majdnem felrobbant az utca, annyira ideges volt. Én a 
falakhoz simulva mentem, és együttéreztem a házakkal, 
hogy ha víz lettem volna, akkor lefolytam volna a repe-
déseken, vagy gyöngyökben álltam volna meg az erké-
lyek korlátainak peremén. Vettem tejet. Eszembe jutott, 
hogy te nem is ihatsz tejet, tehát vettem olyan port is, 
amivel pótolni lehet. Mikor megálltam egy piros lám-
pánál, elnéztem az előttem várakozó embereket, fur-
csán meg voltak nyúlva, mintha a lemenő nap fényé-
ben a saját maguk árnyékai lettek volna. Még csak reg-
gel volt, de máris fáradtnak tűntek. Csak hátulról láttam 
őket, de valami miatt biztos voltam benne, hogy szür-
ke színű az arcuk is, mint a hajuk. Minden ruhadarab-
juk öreg volt, ormótlan és nedves, éreztem a dohszagot. 
Minden mozdulatuk olyan volt, mintha folyton bocsána-

tot kérnének valamiért, amit nem is követtek el. Hiszen 
ők pont az ellenkezőért dolgoztak. Nem ezért a fagyért, 
hanem azért a vibráló melegért ott távolabb. És akkor 
kifolyt a víz a szemeimen is, gyöngyökben pergett lefelé 
az arcom repedésein. Biztos voltam benne, hogy nem ezt 
érdemelték, nem ezeket az öreg ruhákat, amik nehezek a 
nedvességtől. Nem ezt a szürkeséget, nem ezeket a háza-
kat, amik nem tudják elfelejteni a telet. És nem azt a pár 
száz forintot, amiből ma még tejet vesznek ők is, holnap 
meg ki tudja, mi lesz. Visszamentem a lakásba, az árva-
szúnyog békésen aludt a törölközőn, te is aludtál, akkor 
kezdett csak bejönni a harangszó az ablakon. A meleg 
még mindig nem jött. Azon gondolkoztam, hogy mi lesz 
velünk, mi is szürkék leszünk, formátlanok, vizes ruhák-
ban fogunk állni a pirosnál. Sosem fog bejönni a meleg 
az ablakon. De meg kellett csinálnom a kávét, nekem 
tejjel, neked azzal a porral, ami pótolja, mert nem ihatsz 
tejet, és úgy kellett tennem, mintha nem tudnám bizto-
san, hogy nincs az egésznek semmi értelme. Csak kettő-
vel több könnycsepp lesz ennek a háznak a falán, a lakás-
ba pedig sosem jön be a tavasz.

Repül
Beszélgetés megnyitva. 1 olvasott üzenet.
Ugrás a tartalomra.

Egész nap hívtalak, de nem vetted fel. Egyáltalán 
nem tudom, hogy mit akartam volna mondani, leginkább 
semmit. Egész nap szükségem lett volna valaki közelsé-
gére. Nyilván hülyeség, hogy emiatt telefonálni akartam. 
Nyilván hülyeség, hogy éppen valaki olyannak, akivel 
hónapok óta nem beszéltem. Ha megölelek egy random 
embert a játszótéren, azzal többre mentem volna. Utána 
edzhettünk volna közösen azokon az eszközökön, amik 
ott vannak erre a célra a játszón. Vágod, ilyen edzőgé-
pek. Mindenhol ott vannak. Mintha a legnagyobb prob-
lémám a testem lenne. A szart. Igazából senkit nem érde-
kel a testem. Mindegy. Szedjem össze magam, ugye? 
Én is mindig ezt mondom mindenkinek. Szedd össze 
magad! Tök mindegy, hogy mi történt. Csak rakd össze 
magad és folytasd. Különben belehalsz. Akkor aztán már 
nem lehet majd kimenni a játszóra.

Jézus, mennyit fecsegek. Inkább akkor mesélek. Még 
talán beszéltünk az utazás tervéről. Nekiálltam az ügy 
szervezésének, de folyton elbátortalanodtam. Ha rajtam 
múlt volna, soha nem utazok, de szerencsére ha azon 
átlendülsz, hogy beszerezd a repjegyet, utána már vala-
hogy nem rajtad múlik, utána el van döntve a dolog. 
Egyszerűen végigcsinálod a forgatókönyvet. Bepakolsz, 
kimész a reptérre, becsekkolsz és elutazol. Elrepülsz. 
Ezt rengetegen megoldották már az életük során, ha a 
föld lakosságának csak azt a hányadát nézzük, amelyik-
nek van pénze repjegyre, vagy akinek a fejében egy-
általán felmerül, hogy van olyan, hogy máshol, akkor 
is minimum hárommilliárdan képesek voltak felszáll-
ni a repülőre. Nekem, amikor az utazás reggelén felkel-
tem, még nem volt bepakolva a táskám, és úgy éreztem, 
hogy erre az a legjobb megoldás, ha veszek egy üveg 
bort. Általában így kezelem a bizonytalanságot, hiszen 
mennyit árthatna, ha nem vagyok józan? Az utolsó pilla-
natban szórtam be a cuccokat a táskába, mikor már várt 
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rám az autó, ami kivitt a reptérre. Ez volt életem máso-
dik repülése. A nagypapám pilóta volt, az apám is repült, 
én meg odáig jutottam, hogy volt egy repülős törülkö-
zőm, azzal jártam a Balcsira. Mindig féltem a repte-
rektől, mikor a német nyelvvizsgámon gimis koromban 
egy reptéri szöveg volt a Hörverstehen, akkor meggyő-
ződtem róla, hogy na ez egy olyan hely, ahol tutira nem 
lehet eligazodni. Most is az utolsó pillanatig kint cigiz-
tem. Mindig féltem tőle, hogy egyszer valamit felgyúj-
tok, akkor, nyáron, Horvátországban, Splitben a hegyen 
egy félliteres műanyag palackba dobtam a csikket, víz 
volt benne. Nem akartam felgyújtani a hegyet. Utána 
megnéztük abban az állatkertben a világ legszomorúbb 
majmait. És eltévedtünk. Szóval annyira nagy erők-
kel nyomtam el a csikkemet, hogy már a taxisok szól-
tak rám, hogy jó lesz az. Menjek be. Becsekkoltam. A 
Ferihegy belsejében, mikor kinéztem az üvegablako-
kon, na akkor jöttem rá először, hogy most aztán tény-
leg egyedül vagyok. Magamra vagyok utalva. És akkor 
valahogy olyat éreztem, hogy basszus, ezt most szeret-
ném valakivel megosztani! De nem lehet. Ez a lénye-
ge. Hogy én vagyok itt egyedül. Egyedül én indulok 
el. Vettem 5 euróért két deci fehér bort, mert végül is 
mi baj lehetne abból, ha nem vagyok józan? A repülőn 
együtt utaztam körülbelül három osztálynyi gimissel, 
akik Lisszabonból tovább repültek Portóba. És az íróval, 
akinek az arcát, a nevét és a szavait ismertem otthonról. 
Doppelgänger, gondoltam magamban, azt hittem, hogy 
ez csak később kezdődik, nem az első három és fél óra 
végén. A Doppelgänger- effektusomat már ismertem. 
Mikor nem voltam otthon, egy idő után minden járókelő 
vonásaiban egy ismerős arcot fedeztem fel. Nekem még 
soha életemben nem volt honvágyam. De az emberek, 
akiknek ismertem az arcát és tudtam a nevét, az emberek 
mindig hiányoztak. Mikor leszálltunk, a repülő utazókö-
zönsége megtapsolta az utazást. Tapsoltunk. Az előttem 
ülő meleg pár ünnepelt a zenére, amit csak ők hallottak. 
Ez hülyeségnek hangzik, de igazából jogos. A levegő-
ben, tíz kilométer magasan mentünk 3000 kilométert, és 
nem potyogtunk le. Ez egy csoda. A nagyapám meg az 
apám pedig egy varázsló volt.

Az író vagy a hasonmása mellett vártam a bőröndöm-
re, és mivel életemben először volt feladott csomagom, 
a sok fekete bőrönd körforgásában rájöttem, hogy hű 
basszus, ezek a táskák ugyanolyanok. A jövőben min-
dig teszek majd ismertetőjelet a bőröndömre. Egy sza-
lagot. Vagy vidám matricát. Vagy maga a bőrönd lesz 
hupikék. Az író bőröndje persze hamarabb kijött. Lehet, 
hogy a saját hasonmásomé is hamarabb kijött volna, 
csak az igazi emberek várnak ilyen sokáig? Én még néz-
tem egy ideig, amíg csomagok köröznek. Azután meg-
fogtam az enyémet, a biztonság kedvéért belenéztem, 
hogy tényleg az enyém-e, de csak ismerős dolgok voltak 
benne. Felültem a metróra, majd leszálltam róla, csodál-
kozva próbáltam megérteni, hogy mi is itt ez az átépítés 
az elterelésekkel, és hazahúztam ezt a brutális bőröndöt 
a macskaköveken. Nem vágytam a macskakövekre, mert 
folyton fáj tőle a lábam. De nagyon jó volt újra a talpam 
alatt érezni őket. Olyan volt, mintha betették volna baba-
koromban a számba a cumit. Furcsa azt mondani, hogy 
haza, de tavaly már jártam itt. Idén pedig itt lakom. Most 
már két hónapja.

De nem emiatt próbáltalak ma elérni, nem is értem, 
hogy erről miért mesélek. Reggel Lisszabonban felszáll-
tam egy buszra. Portóba mentem. Éppen a sofőr feje 
fölött ültem és néztem ki az ablakon, előre az autópá-
lyán. A mellettem ülő nénivel lespanoltam, kicseréltük a 
kekszeinket, az övé édes volt, az enyém sós. Háromszáz 
kilométert utaztam onnan, ahova utaztam, egyedül. Még 
soha nem csináltam ilyet. Fel kell nőni. Azután megér-
keztem Portóban a pályaudvarra, ami a világ legszarabb 
és lehangolóbb pályaudvara, de ez mindegy. Elmentem 
a szállásra, ami a világ legfurább szállása, az egyet-
len ablaka a fürdőben van, de ez mindegy. Azután elin-
dultam, és kimentem a hídra, amin a busz is átjött, nyár 
volt, de szokás szerint esett az eső és fújt a szél a folyó 
medencéjében, mint egy őrült. És néztem a várost onnan. 
Mint egy őrült. És akkor úgy éreztem, hogy valamiről 
beszélni akarok veled. Talán mert akármennyi ideig is 
voltam már távol, mégsem találkoztam az arcoddal vala-
ki másban. Azóta próbállak elérni. Nem tudom, hogy 
mit akarok mondani. Leginkább semmit. Nem is baj, ha 
nem veszed fel.

Éjjel
Egész este abban segítettél, hogy megtaláljuk azt a 

csótányt, amelyik bemászott az ablakon, pont akkor 
érkezett, díszkivilágításban, mikor én is. Valószínűleg 
feljött a házfalon egészen a földszintről, igazi gyar-
matosító arc lehetett. Odébb húztuk az összes bútort. 
Mondtad, hogy örüljek, hogy nem brazil csótány, mert az 
repülni is tud. Utána kimentem a konyhába, és minden-
hol csótányok szaladgáltak. Soha többet nem kapcsol-
tam le a villanyt. Te cseppeket adtál, hogy tudjak alud-
ni. A világ összes virágjából készültek, és azt mondták, 
hogy aludjatok hamar. Másnap egy macska sírt a belső 
udvarban. 

Anélkül
Gyufával gyújtottam meg a cigarettám, és az égő gyu-

fafej lerepült, bele a szemembe. Semmi más megoldásom 
nem volt erre hirtelen, mint hogy a szemhéjammal fed-
jem le, és a könnyeimmel oltsam el. Talán még soha nem 
fájt semmi ennyire. Láttam a másik szememmel, hogy 
egy nagyon is aktív biztonsági őr közeledik, a bevásárló-
központ bejáratánál álltunk, meg is örültem, hogy máris 
érkeznek segíteni. De kiderült, hogy a bejárattól öt méter 
távolságnál közelebb gyújtottam fel a szemem, leginkább 
távolabb kellene vonulni. Öt méterre. De nem hagytuk 
annyiban, én kiabáltam, az őr a szárnyai alá vette a prob-
lémát, és elkísért az elsősegélyig. Egy lépcsőfordulóban, 
egy soha nem látott szegletben egy soha nem látott iro-
dában egy soha nem látott ember ült, cigarettája kicsap-
va az asztalra. Mondta, hogy belenéz a szemembe, a tele-
fonján valószínűleg van elemlámpa. A telefonját valószí-
nűleg akkor vette, amikor beült ebbe az irodába itt a lép-
csőfordulón. Tíz évvel ezelőtt. Belevilágított a szemem-
be. Mondta, hogy vegyek fiziológiás sóoldatot, kérdez-
tem, hogyha nem műteni megyek, akkor vajon mit kérjek, 
desztvizet. Két liter desztvízzel és a rengeteg fájdalom-
mal troliztunk haza. Te nem akartad, hogy ez most egy 
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krízis legyen, mert éppen benne voltál egy másik krízis-
ben, kettő meg nem fér el egymás mellett. Viszont a sze-
memen egy folt lett reggelre, biztos voltam benne, hogy 
az nem oda való.

A következő négy nap
Először attól féltem a legjobban, hogy egyszer csak 

törpméretű leszek, évekig álmodtam, hogy egy hajón uta-
zunk, és rákényszerítenek bennünket, hogy megigyunk egy 
főzetet, egy törpiszörpfélét, amitől mindannyian aprócskák 
leszünk, jelentéktelenek, észrevétlenek. Rá leszünk utalva a 
nagyméretűek jóindulatára.

Azután attól féltem a legjobban, hogy majd nem bírok 
megmoccanni. Te üldöztél, én pedig csodálkozó szellem-
ként álltam meg, és néztem rád vissza.

Később azt álmodtam, hogy elutazunk valahova, ahol 
közel van a tenger, és mindenen átsüt a nap, törtfehérbe 
hajló homokszínű minden. Az jutott az eszembe, hogy ez 
pont az a szín, mint a harmadik trabantunk színe. Se nem 
kék, se nem fehér, sem pedig nem barna. Vaj- vagy tojás-
színnek hívják, de én még sem vajat, sem tojást nem lát-
tam ilyet. Amikor ebben az álomban voltam, akkor az 
volt az utolsó emlékem, hogy te ugyanilyen színű ruhák-
ban jössz lefelé egy lépcsőn. Azt éreztem, hogy valami-
re büszke vagy. Nem voltam benne biztos, hogy vajon 
mire is lehetnél büszke. Egy egészen kevéssel gyorsab-
ban távolodtam, mint ahogy te közeledtél, így aztán nem 
érhettél sohasem utol.

Még később azt álmodtam, hogy egy félsziget nyel-
ve és a szárazföld összefonódik, egy házon, az ablakain 
keresztül láthattam ezt az egész folyamatot, a ház boltívet 
alkotott a tekintetem felett. Dühös narancssárga és hideg 
szürkéskék uralta a képet, és te büszke voltál rám, kicsit 
önhitten kérdezted, hogy hogyan jutottak vajon az eszem-
be pont ezek a színek?

Mintha te súgtad volna őket.

Azután azt álmodtam, hogy patkányok szaladgálnak 
rajtam. Bemásztak a ruhám alá is, a bőrömön jártak, 
álmomban nem tudtam eldönteni, hogy most éppen megré-
mülök, vagy érdeklődve figyelem a helyzetet, hogy undo-
rítónak vagy kedvesnek tartom-e őket, hogy védekez-
ni szeretnék-e ellenük, vagy éppen rajtam van a legjobb 
helyük. Emlékeztem rá, hogy kiskoromban a garázsban 
fogtunk egy egeret, egy ideig egy befőttes üvegben tartot-
tuk, azután azt akartad, hogy vigyük el a szántóföld szélé-
re elengedni, hadd legyen újra szabad.

A patkányok mozgása amúgy, ha nagyon sokan van-
nak, egészen varázslatos. Láttam őket egyszer egy aluljáró-
ban az egyik faltól a másikig átszaladni, rengetegen voltak, 
olyan volt az egész, mintha az egyik fal elindulna a másik 
irányába perisztaltikus mozgással. Hányingerem lett a lát-
ványtól. Ugyanakkor csodáltam őket. Éjjel, a hostelben 
nem volt hűtőszekrény a szobában, és te azt mondtad, hogy 
lógassuk ki az ételt az ablakba hűlni. Kizárt dolog, mond-
tam, elképzeltem, hogy ez a perisztaltikus mozgás, a város 
éhes emésztőrendszere elnyeli majd a tízórainkat.

Mikor álmodtam, szétizzadtam magamat reggelre, ágy-

neműt kellett cserélnem. Mikor kicsi voltam, ezt még vagy 
te csináltad meg helyettem, vagy anya. Most, amikor azt 
álmodom, hogy kérdőn nézel rám, és éppen azt szeretnéd 
elérni, hogy rajzoljak le egy kockát, már nem kérhetlek meg 
erre sem téged, sem anyát. Az ágyneműcserére. Magamnak 
kell magamról gondoskodni. Szeretném elmesélni, hogy 
a házban lakik egy család, a gyerekeik, pici lányok, jöttek 
felfelé a lépcsőn, és meglátták a falon egy kocka rajzát. Az 
egyikük azt mondta: „Milyen buta ez a gyerek, lerajzolta a 
dobozt belülről.” És igaza volt, a csodát lopja el egy ilyen 
rajz. A doboz a fontosabb, nem pedig a kocka.

Kiskoromban egyszer arra ébredtem, hogy valami 
mászkál rajtam. Mikor kiszaladtam a fürdőbe leellen-
őrizni, soha nem volt ott semmi. Mikor kimentem reg-
gelizni, mert te hoztál sóskiflit, kakaót és Eperjó cso-
kit, akkor mászott ki a karomon egy fülbemászó. A bal 
vállam felől indult el, és haladt lefelé a könyököm irá-
nyában.

Akkor megrémültem, és ez nem álom volt. Te azzal 
próbáltál nyugtatni, hogy nem is fogok erre emlékezni 
négy nappal később.

A közepétől balra
És a tükörképén kereste a mosolyt,
ami eltűnt az arcáról,
valamikor mindenféle segélykiáltás nélkül
zuhant bele egy ránc árkába,
diszkréten, hogy mostanáig
észre sem vette a hiányt.

Letörölte a tévéről a port, de mind
visszaszállt ugyanoda,
mintha nem törődne ezzel a lakással már senki.
Még hogy az idő mindent megold,
persze.
Az idő elkoptat mindent,
a ház falából, a cipő talpából,
a bőrből, a hajból ugyanaz lesz,
a por,
hogy aztán saját magát törölgesse az ember
az emlékeiről le,
hátha maradt a rétegek alatt más is,
mint azonnal porba visszaburkolózó kopottas felszín.

Reggel, zuhanyzás közben megrántotta a hátát,
utána nem tudta balra fordítani a fejét,
sem a vállánál magasabbra emelni a karját,
szentségelt, főleg mert
fájdalommal járt a sminkelés,
azután, órákkal később,
mikor siettében két gyalogátkelő közt
próbált meg átvágni az úton,
érezte meg újra a fájdalmat,
megijedt, eddig nem hiányzott ez a fejmozdulat, 
nem hiányzott a kép balfele,
vajon mióta nem néz már puszta kíváncsiságból,
praktikus okok nélkül
a közepétől balra?


