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Megindul a kergetőzés, fellépnek a kifeküdt matracokra, ahogy máskor is, most is, még nedve-
sen. Meleg van bent, a hűtőszekrény kompresszora hangosan, betegesen berreg. A mester mond-
ta, ne tolják rá teljesen a falra, hadd szellőzzön.

Ő kergeti a kisebbet. Öcsi vézna testét a fal és a hűtőszekrény közé fúrja, talán elbújni akar, de 
nem fér be, csak a lába. Megkapaszkodik a hűtőszekrény hátoldalán tekergő vékony fémcsövek-
be. Ő a matracon állva tehetetlenül nézi, ahogy Öcsi teste görcsbe rándul, mereven markolja a 
fémet, majd élettelenül zuhan a földre.

Atomjaira hullik a család, jönnek az állami gondozott évek. Két gyerek még nevelőszülőknél, a 
legidősebb testvérének már saját családja van. Ő pedig éppen most kezdi az életet.

Az ágyon ülve mereven bámul maga elé. Nem tudja, lett-e végül áram a házban, vagy már ösz-
szedőlt.

Feláll, odamegy a hűtőszekrényhez, óvatosan kihúzza a csatlakozót a dugaljból. Csönd van. Az 
asztalról bepakolja a hűtőszekrénybe a halkonzervet, a májkonzervet, savanyú uborkát és lekvárt. 
Azokat nem kell hűteni. Megszomjazott. Megereszti a vízcsapot.

Zöldi Meliton

Dalolászó gyökerek
Derűs leheletek zuhannak
a felhők habjai alá.
Sejtszőlők milliónyi
fürtje termel párlatot
a hegy idétlen
nyüzsgésében.

A lábnyomok jeges
terroristák, akik egymás
mintáiba mélyedve,
egyszerre járják
körül ugyanazon lépteket,
aztán váltanak.

Hamuszürke ágak
hullámzanak, élettelenek.
Mintha elszívták volna
leveleik utolsó zöld
színsejtjeiket a diófák.
Halottak, nem csak tettetik.

Minden ősszel vörösre és
sárgára fakulnak,
szenvednek és
ócska madárijesztők
maradnak utánuk.
Ismerős képlet.

A vérkeringésünk bábjai
vagyunk csupán.
Gyökereinkkel
markoljuk a sikamlós,
omlós földet.
Dalolászó gyökerek.

Talán a tavasz majd
átvág minket az életbe?
Ugyan, kinek kell az.
Nevetnek miközben 
más halkan ernyedne.
Nesze, igyál paraszt!

Tóth Xénia: Juj
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Rally
Azzal a lendülettel,
amellyel a két üvegajtón
átlebegtem, azok rögtön
be is zárultak utánam.
Kirekesztő érzés, mondhatni.
Első tennivalóm volt
a listán, hogy hülye,
tehetetlen fejjel bámulok
saját magamra a fenti kijelzőn,
aztán zavartan
mélyebbre merészkedek
és próbálok nem egy
szatyor többrétegű
pelenkára hasonlítani,
ahogy szoktam.
Utóbbi nem jött össze.
Annak ellenére, hogy
hetente vásárolunk itt,
rá kellett eszmélnem,
hogy ebben a marketben 
nem adnak bent kosarat,
kocsit viszont - apró szűkében –
nem hoztam be magammal.
Először meg sem ismert,
de aztán rögtön egy százassal
tett gazdagabbá egy
ismerős, majd egy sornyi
kínos „bocsánatcsakkimegyek”
felszólítás és tolakodás után 
kezdődhetett a rally.

Ez nem egy olyan
verseny volt, ahol
a kocsik egymás
tetején tüzelnek és
legutolsó füstpamacsaikat
pöfékelik ki a publikum
ártatlannak látszó
két szeme közé.
Ez nem egy olyan
ámokfutás volt, ahol
az egyre terebélyesedő
hullahalmot látva
a fanok őrjöngve
találják meg mások
pusztulásában a saját
vágyaikat

ez annál lehangolóbb volt.
Vemhes, méregető telepiek,
elnéző, szemkontaktust
kerülő régi iskolatársak,
romlott, nemtörődöm kisnyugdíjasok, 
száraz, a fagyosról importált
feltöltők és pénztárosok.
A farmer tornacipellőmmel,
a fekete, hátracsapott,
másolatnak sem elég eredeti
baseball sapkámmal és 
a még alig pelyhedző,
vad arcszőrzetemmel 
én lehettem
a lila tehén a tejtermékeknél,
engem néztek
a valóban százszázalékos
narancslének a cukrosok közt,
és én voltam
a lejárt szavatosságú
marhahús, amit
egy másik üzletben
átcímkézve fogsz 
megvenni a napokban,
talán még drágábban,
mint itt és még csak 
fel-sem-fog-tűn-ni...

„lejárat: 18.03.29.”

Juniverz
Kakaós gabonakörök zúgnak végig a tejúton, 
a sztráda végnélküli. Az egyetlen pék, aki sugárzik, 
nem szab, fon, köt, varr semmit, nincs töltőn, csak elél. 
Egy göröngyös útszakasz melletti izolált kátránybuborék körül 
műholdak sugározzák a legszínesebb illatú fantazmagóriák lexikonját. 
A mély, izgalmas dzsungelek minden tengelyforduló 
elteltével közelebb kerülnek a sivatagokhoz és tengerekhez. 
A tengerek megtelnek az elhasznált, kidobott
akkumulátorokkal és elemekkel, míg végül
a vízisivatag is homoktengerként morajlik tovább.
Hegységek és vulkánok, tavak és völgyek
egymással örvényt képeznek, akár
a reggeli kávé habjai, majd együtt
zuhannak a pohár aljára és
tűnnek el a zaccban.

A többi bolygóóriás méltóságteljesen kering tovább.
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A fény irányába fordulnak és nem törődnek a történtekkel.
Tartják az élhetetlen életmódot, nehogy ők is
klausztrofóbiát kapjanak a süllyesztőben.
Mikor már minden hős elbukott és egyik ajtót
nem követi a másik, mikor a szüleink már
nem segítenek ki egy-egy szűkös szituációban,
felvilágosodunk. Két napernyőnk hagyja
áramlani az energiát, feloldjuk a képernyőnket
és hirtelen zavarni kezdenek a minket
befolyásoló tényezők.

Eddig is keltettek zavart.
Tűrtük, míg lehetett.
Most tényleg irritál.
A tüdőnk, akár egy szivattyú, szívunk és fújunk.
Évszázadokkal később egy monumentális
szippantás után az Űr tőlünk legmesszebb
vonuló áramlataiba tüsszentjük szét
a műholdakat és az űrállomásokat.
A bolygók visszafordulnak, a hegyek felemelkednek,
a folyók tovább süvítenek és a tengerek ismét
homokszemektől mentesekké válnak.

Urbán Péter

A Leteremtés könyve
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a barátságos Olvasó. Foglalkozásához híven leült kényel-
mes foteljébe a kandalló elé, és a vidáman pattogó tűz fénye mellett olvasni kezdett egy regényt. 
Nem volt igazán jó, de nem volt csapnivaló sem ez a mű, amolyan középszerű irománynak mond-
hatjuk. (Talán ezért nem is nyomtatták ki több, mint potom kilencvenhatezer példányban.)

Egy napon a regény jóképű aranyifjúként ábrázolt főszereplője, Armand éppen lábát lógatta a 
nem túl részletesen megírt patakocska partján, és kényelmesen horgászott, amikor megjelent a 
falucska túl alaposan és szerepéhez mérten feleslegesen jellemzett tanítója. Az öreg mester − akit 
mindenki Phillibert úrnak szólított − leült a fiatal mellé, aki a történet szerint egykor tanítványa 
volt, és az átlagosan, kissé egyhangúan a kék ég felé fordította arcát.

− Ma is a Bibliát tanulmányoztam.
A főhős nem válaszolt, az úszó enyhén megmozdult, talán kapás lesz. A tanító folytatta:

− Úgy emlékszem, tegnap is a Bibliát tanulmányoztam.
Az úszó egyre gyanúsabban mocorgott, a felületesen megírt hullámok nem indokolták imboly-

gását. Phillibert úr hirtelen megragadta a meglepett Armand karját:
− Mintha örökkön-örökké csak a Bibliát tanulmányoznám! − az idős, de mintha sosem öregedő 

férfi feldúltan nézett a fiatal és jóképű főszereplő arcába. A horgászbot úszója abbahagyta a kö-
rözést, a hal nyilván elillant.

− Nahát − nyugtázta Armand. − Eddig ez sosem okozott gondot önnek – húzta fel szépen ívelt-
nek ábrázolt szemöldökét. A tanító mintha oda sem figyelne:

− Vajon a sorsunk a sajátunk, vagy előre meg van írva? Döntünk valami felől, vagy helyettünk 
dönt egy láthatatlan akarat? – A mellékszereplő kérdéseire Armand nem válaszolt. Ekkor a patak 
mentén futó, hangulatosnak megfogalmazott ösvényen megjelent a pap. Joviális öregúrnak írta 
le a szerző, ősz hajú, kissé közhelyes figurának. Mosolyogva csatlakozott a földúlt tanítóhoz és a 
meghatározhatatlan foglalkozású főhőshöz.

− Be kell vallanom, kételyeim vannak. Talán nem is létezik az Író... − dünnyögte maga elé Phil-
libert úr. Kroll úr, a plébános haragosan ráncolta össze a szemöldökét:

− Már megint ezekkel az istentagadó...
De a tanító közbevágott:

− Nem! Most nem! Eddigi vitáink csupán felületes és kedélyes szószátyárkodások voltak. De 
hogy minket megírt-e egy mindenható Író, vagy sem, arról igazán nincs pontos értesülésünk!

A pap ugyan továbbra is felháborodottan, de mégis furcsálkodva nézett a nálánál valamivel 
fiatalabb tanítóra.

− Ilyesmit eddig sosem állított. Pedig...
− Mintha mindig ugyanazt tennénk, igaz? − vágott közbe Armand. Phillibert úr köveket hajigált 

a patakba, de nem keletkeztek gyűrűk a vízen, ami egyiküknek sem tűnt fel.
− Jó, de hogyan lettünk, ha nincs Író? − fonta keresztbe karjait Kroll úr.
A két másik összenézett, Armand a fejét vakargatta.

− Nyilván csak úgy lettünk.
− Ha van Író, akkor mutasson belőle valamit! - bökte ki a tanító.
A pap megint dühös lett.

− Csak úgy lettünk? A semmiből? Semmiből nem lesz semmi. És mit mutathatnék a Teremtő-
ből, ha egyszer nem anyagi természetű?

− A teremtett világban pedig igenis minden anyagból van. Akkor pedig az Író valamely részét 
igenis látnunk kellene! De nincs semmi nyoma! Csak betűk vannak, és lapok, meg valami nyelv-
tan...


