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Pálffy Zsófi

eM-nek

Láthatatlan vagyok. 
 

Most jégtörő idő van és senkinek sem tűnik fel, hogy az ember épp az ablakra fagyott ónos esőt tisztítja 
le, vagy betöri az ablakot. 

Azt gondoltam, hogy lemegyek az utcára, és addig kódorgok a fagyban, hogy már rosszul 
leszek a hidegtől, hogy majd igazán hallucinálni fogok a hidegtől. 

Benyúl, kinyitja belülről, beül a kormány elé, majd gyorsan eltépi a riasztó-kábelt, a haverja meg-
tolja hátulról a verdát és kb. 5 méter tolás után végre belobban a motor. 

Láthatatlan vagyok.
Jó érzés.
Fékez, ráérősen előrebattyog a haver az autófartól az anyósüléig és nyugis tempóban elindulnak. 

Nem ismer senki, és én sem ismerek senkit. 

Lent a parkolóban valaki autót lop és láthatatlan vagyok.
Próbálom meglesni a rendszámot, de meggondolom magam. Amúgy sem egy nagy dobás, ez csak 

egy Matiz.

„Ez a halu-város-itt az embereket odahallucinálod az utcára!”
Lehet, hogy őket is csak odaképzeltem.
 

Láthatatlan vagyok.
Jó érzés.
Nem ismer senki, és én sem ismerek senkit. 
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Egy néni, egy macskával és majd kilopja az aprót a zsebemből és felhív teázni... 
 

Láthatatlan vagyok és láthatatlanul fázom.

Hideg a cseresznyéskóla és hideg az alumíniumdoboz.

Egy utcai lámpa mellett haladok el, amikor eszembe jutsz. Látom a rést a fogaid közt, ami 
alig látható és eszembe jutnak a vonalak a szemed körül, amikor mosolyogsz. Már megfigyeltem, 
hogyan rendeződnek el, koreográfia szerint. Van olyan is, amikor csak a fél száddal mosolyogsz. 
Aztán látlak, úgy, ahogy alulról nézlek, az állad nagytotálban, az ajkaid vonalát, a szemeid le-
hunyva, ezt csak meglestem egyszer, nem láttad, hogy meglestelek, de már bánom, hogy akkor 
meglestelek úgy, mert nem tudom kiverni a fejemből.

Látom, ahogy mozog a szád. Néha nem figyelek arra, amit mondasz, csak azt nézem, hogyan 
rendeződnek az arcod részletei a kimondott szavakkal együtt. Nagyon jó úszni az arcodban. Van 
a vonásaidnak és a mimikádnak egy olyan nyugodt mechanikája, mintha meg lenne minden raj-
zolva. Nem siklik ki soha semmi, hanem megtalálja a tökéletes helyét.

 
Majdnem leesek, a jég ráfagyott a göröngyös földre és egyszerűen alig lehet lavírozni. Egy pilla-
natra látnám magam kívülről, de mégis láthatatlan vagyok. Visszatérek a testembe, a csípőmben 
rándul egyet, ennyivel letudva az egyensúlyozás, nem verem földhöz magam, túl teátrális lenne, 
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meg valószínűleg a felgyűlt vasárnap délután miatt a jégen ülve zokognék csendben, láthatatlanul, 
cigit szívva, kólán a kabátommal. Egyszerűbb most nem elcsúszni.

Mekkorát zokogtam augusztusban a buszon hazafele, amikor azt éreztem, hogy ez a póker-
parti tényleg csak ennyi, ez az egy kör, ez egy szelet torta volt, nagyon finom, de többet sosem 
fogom az ízét érezni a számban. Annyira sajnáltam magam, te is sajnáltál volna, kedves M., de ne 
aggódj, már nem sebeket tépek fel, sosem lett abból az esetből igazi seb, csak egy írógép maradt 
meg, amit bedobtam a szekrényem aljába.

Egy kicsit felvett, leporolgatott és azt mondta: tessék, menj, ez csak egy szép szürreális busz-
megálló volt, de ezt mindketten eltévesztettük, viszont jó volt, potyázni keveset és nézni az isme-
retlen helyeket. De most mindketten szálljunk le és szépen térjünk vissza a saját útvonalainkra 
- ezt mondta, és elment.

 
Úgy zokogtam, mint még soha, mert azt éreztem, ez most egy nagy vízválasztó, az Y két csápjának 
tövében zokogtam, tudod, hogy az nagyon fájdalmas, egy darabig érzed, hogy sehol sem vagy és 
mindkét csápba belefutnál, nem lehetne inkább Y helyett I, ezt szeretnéd, de a választások nem 
erről szólnak.

 
Utáltam. Szívemből gyűlöltem őt, mint ezt a vasárnap délutánt, amit legszívesebben megfojta-
nék, bárcsak fojtható lenne, anyag, ami fojtható, mint egy harmincas férfi, aki csak leporol.

Leporolt és elment. A buszban zokogtam a hátsó ülésen és láthatatlan voltam, de valahogy 
másképp, mint most. Szerettem volna egy barátnőt, de senki nem volt elérhető. Egy idegen nénit 
szerettem volna, aki meghív teára, és én odaadom az aprót a macskájának. De láthatatlan voltam.

Leporolt, elment, és lehet ő is sírt a Matiz kormányával a kezében, a férfiak nem szoktak sírni, 
a felnőttek nem sírnak, lehet, hogy csak belül, és főleg azok, akiknek autójuk van, ők azért ve-
zetnek, mert vezetés közben nem lehet sírni, ha buszozni kéne, nyugodtan zokoghatna a hátsó 
ülésen, szerintem nem zokogott, lehet, hogy már évek óta nem is tud.

Közben nézem ezt a láthatatlan estét. A tolvajokat, a fagyott ónos esőt, az idehallucinált em-
bereket.

 
Eszembe jut, hogy milyen közel vagy te hozzám és hogy minden nagyon rendben van. 

Még egy cigit elszívtam és nem estem el.

Eszembe jut a nyakad illata és eszembe jutott, amikor csúszunk a jégen, kézen fogva. 

A sötétben nézlek, láthatatlan vagyok, láthatatlan vagy és nézzük egymást. Nem történik sem-
mi, csak mosolyogsz, kimosod, kifehéríted, kiteregeted, megszárítod és kivasalod a szívem.
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