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Ez szabály volt. A Smasszer ragaszkodott hozzá, hogy így történjen. Korábban volt rá példa, 
hogy az ügyfél fizetés nélkül távozott. Az sem véletlen, hogy két-háromóránként begyűjtik a 
pénzt a lányoktól. Egyszer ugyanis egy pasas kirabolta Maját. Elvette az egésznapi bevételt.

A férfi közben fizetett és indított.
– Itt, jobbra lesz egy bekötőút, ott kell lemenni – figyelmeztette a lány.
– Régóta csinálod? – kérdezte a férfi, és visszakapcsolt kettesbe.
– Mi maga? Rendőr?
– Dehogy – nevetett amaz. – Csak beszélgetni akartam.
– A társalgás nincs benne a tarifában. Csak a dugás – közölte hűvösen a lány.
A férfi fölvonta a szemöldökét, de nem szólt tovább. Rákanyarodott a jelzett erdei ösvényre.
A lány gondolatai visszatértek az emlékekhez. Eszébe jutott az első munkanap. Akkor már 

egy hete a Smasszernél lakott. A pályaudvaron szedték föl. Épp jókor, mert a másnapi lapokban 
már benne volt a fényképe. Olyanféle kísérőszöveg társaságában, miszerint leütötte, kirabolta 
nevelőjét, és megszökött az intézetből. A szemét strici! Persze a lányok a szobából biztosan sejtik, 
hogy egy szó sem igaz az egészből. Még jó, hogy Tonió épp ott bóklászott a pályaudvaron. Látta, 
hogy éhes. Vett neki hamburgert, kólát meg fagylaltot. Helyes srác volt. Megkérdezte, van-e hol 
laknia, majd felajánlotta, hogy tud egy helyet. Így került a Smasszerhez. A Smasszer megnézte, 
körbe forgatta, és csak annyit mondott:

– Jó áru. Tanítsd be! – és pénzt adott Toniónak.
Tonió volt az első fiú az életében. Szerette. Pedig ekkor már tudta, már világossá vált előtte, 

hogy a fiú számára a vele való törődés csak munka.
Az ösvény a jól ismert tisztásba torkollott.

– Megérkeztünk – rebbent fel a lány tekintete.
A kocsi megállt. A lány beletúrt a hajába, megrázta a fejét, mintha csak az előbbi gondolatait 

akarná elhessegetni, majd a sort zsebéből egy ezüstös csomagolású óvszert halászott elő.

Ferencz Mónika

Lehet
Azt kérded, lehet-e más és máshogyan,
amikor van sziget, amit hiába ringat 
egyszerre tenger és óceán, 
mégis felriadhatsz úgy, hogy nem veszi fel 
a telefont a barátod többé, és a kéz, 
ami hajlandó volt ökölbe szorulni
és kiállni az elnyomók ellen, 
nem biztos, hogy képes még megfogni 
a tollat vagy ecsetet. Azt kérded, 
lehet-e más és máshogyan, 
mikor fehér ruhában állsz,
az égig érő tűntetők – csókolózó párok 
és egymásra tükröződő arcok – között, 
amikor a hatalom fétisei, 
mint fekete töltények nekiiramodnak.
Azt kérded, lehet-e más 
és máshogyan, és én azt felelem lehet,
a megtört gerincek és lángoló 
szilánkok ellenére is,
csak minden kezet ökölbe kell szorítani
és felölteni a legszebb fehér ruhánk.
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Laysan-albatrosz
1
Leül a költő a laptop elé
és megírja a Héja-nász az avaron kettőt.
Utána bont egy sört.
Vajon milyen messzire lehet jutni,
egyetlen határozott szárnycsapással?
Lehet-e olyan messzire,
mint egy Laysan-albatrosz,
ami évekig száll, mielőtt talajt érne?
Ezen morfondírozik a költő.

2
A költő újabb verset ír a szerelemről,
miközben átrohan a zebrán.
Megáll a divatáruház előtt,
és elnéz a parnasszus felé.
Lavina indul meg róla,
pontosan abban a pillanatban,
amikor fejben, az egyik sorában,
ő is egy lavinát indít el.

3
Ha képes a talajtól való elrugaszkodásra,
mit lát, mit gondol utána a költő?

4
A költő egy másik költővel beszélget.
Kitalálják hova üljenek be
meginni valamit megbeszélni,
kinek mennyire züllöttek voltak
az elmúlt napja.

6
A lavinát, a szakértők találgatásai szerint,
egy turistacsoport okozta, nem a költő,
de ez nem is fontos,
hisz mind tudjuk, hogy a lavina mindig
csak egy metafora a pusztulásra.

Gertheis Veronika

Egyszer használatos

Hajder néni elégedetten szemléli a kassza gumiszalagján felsorakoztatott készleteket. A bolt 
logójával ékesített papírtasakok mellett álldogálva igyekszik feleleveníteni azt a két héttel 
ezelőtti rémes pillanatot a tévé előtt. Megnyugodva állapítja meg, hogy már kevésbé zaklatja fel, 
ha rágondol.

Két hete, szerda este, miután a Senior örömtáncról hazaballagott, a maradék káposztás po-
gácsával elhelyezkedett a televízió előtt, hogy megnézze az esti híradót. Fejében még a lamba-
da ritmusa lüktetett, és Gézuka sikamlós megjegyzései. Nem is figyelte igazán a képernyőt: ez 
felrobbant, az összedőlt, ezt megverték, azt elvették, ezt lecsukták, pedig nem kellett volna, azt 
viszont nem csukták le, pedig kellett volna. Mindig ugyanazok a hírek.

– Döntöttek a parlamentben: nálunk is betiltják az egyszer használatos nejlonzacskókat – vette 
át a szót kollégájától a bársonyos hangú Kövér Etelka. – A reklámszatyrokért már eddig is fizetni 
kellett, augusztustól azonban az átlátszó nejlonzacskók teljesen eltűnhetnek a boltokból…

A káposztás pogácsa kis híján Hajder néni torkán akadt. Megrázó képsorok következtek. A 
szupermarketek zöldséges pultjainál kötött sálas lányok rakosgatják szütyőikbe az almát, 
krumplit. Babakocsis anyuka veszi át mosolyogva a pamutzsákba csomagolt kenyeret a péktől. 

Percekbe tellett, mire Hajder néni úrrá lett az első rémületén. Remegő térddel az üveges 
szekrényhez totyogott, s kitöltött egy pohárka konyakot. Az ital segített megnyugodni. 
Kikapcsolta a tévét.

– Gazemberek! – morogta. – Még ezt is elveszik tőlünk!
Este sokáig nem jött álom a szemére. A vészhír hallatára idegei felelevenedtek, zsigereiben 

háborús emlékeket idézett fel, ínséget, éhezést, nélkülözést. Keresztrejtvényen edzett szürkeál-
lománya fél éjjel dolgozott a megfelelő terven. Reggel mindenre elszántan ébredt.

Hajder néni két hete minden nap bevásárol. Hogy ne legyen feltűnő, egyik nap az egyik boltba 
megy, másnap a másikba és így tovább. Megkeresi a legolcsóbb, lédig zöldségeket. Krumplit, 
hagymát, ilyesmit kettőt-kettőt tesz egy nejlonba. Egyesével kockázatos lenne. Együtt egyszerűbb 
lemérni, ezért két-három krumplis vagy hagymás zacskót újabb zacskóba csomagol. Ugyanígy az 
almákat. A tojást is zacskóba húzza. Két hatos dobozt vesz, az két zacskó. A túrót, vajat, efféléket 
nyugodtan pakolhatja dupla zacskóba, azért nem szólják meg. Aztán a csokik az unokáknak. 
Minden fajtából három darab, fajtánként külön csomagolva. Az igaz, hogy csak két unokája van, 
de ennyi öröm neki is jár. Ez eddig már legalább húsz darab nejlon. Egy bevásárlásnál. Ha jó 
napja van, és nincs eladó a közelben, még néhányat be tud gyömöszölni a táskájába, kardigánja 
zsebébe, micisapkája alá.

Hajder néni az elmúlt két hétben nagyságrendileg háromszáz nejlonzacskót gyűjtött össze. 
Ez ötven zacskóval számolva, per év, legalább hat évre elegendő. Ha spórolósan használja őket, 
akkor talán hétre. Sikerei motiválóan hatottak a lelkesedésére, napról napra magasabbra emelte 
a tétet. Egészen lázba jött a zacskókészletezéstől.

A mai nap reggelén megnézte a bevásárló listáját, és csalódottan vette észre, hogy üres. Az lehe-
tetlen! Már csak pár nap van hátra az ingyen nejlonos júliusból, és éppen ma nincs szüksége sem-
mire? Amikor mindent elsöprő erőt és elszántságot érez magában a harcra? Azt már mégsem!

Belebújt kényelmesre taposott gyógycipőjébe, vállára akasztotta susogós bevásárlótáskáját, 
karjára vette a retiküljét és szemébe húzta a horgolt micisapkát. Az óriási szupermarketet vette 
célba, a sarkon. A kék műanyag kosarat faltörő kosként maga előtt tartva, egy hadvezér eltökélt-
ségével lépett be a fotocellás ajtón.

Először a zöldséges pulthoz lépett. Letépett néhány zacskót, s egy óvatlan pillanatban a zse-
bébe tömte. Csak úgy, bemelegítésként. Azután kiválasztott egy fürt szőlőt. Jó nagyot. Lemérte, 

7
Mi a különbség egy költő és
egy drogos között? A papír.

8
Zötykölődik egy elővárosi buszon,
az ablakban mohlepte fák
és tarka virágok. Egy cikkeket olvas,
miszerint a Laysan-albatrosz,
annak ellenére, hogy több mint
fél évszázadig él,
egy egész életre választ útitársat.


