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Tarpai Zsófia

Emelkedő
Állagod folyékony, állapotod sekély.
Könnyű átérni, rajtad megmaradni nehéz.
Nincs, ami melléd alakot öltene.
Van, ami fenntart, csak üres lélegzete.

Sokszor elnéz, talán képzetet alkot,
néha meglát, s félelmet rajzol.
Míg lefest szemével, addig vagy neki.
Befejezni ő sem fog, csak elkezdeni.

Oláh Péter

a citromok nehéz természetűek
Messziről fehér penészállatnak látja, közelebbről ősz hajszálnak. Megint az ajtajuk előtt ül. Törzsvendég, 
itt gubbaszt egész nap. Nem lehet tőle mozogni. Szeretné legalább figyelmeztetni a bentieket. Egész életét 
arra szenteli, hogy kárt tegyen nekik, nem tudja, hogy felesleges. 

Azon töri a fejét, mennyit kell ásnia. Tulajdonképpen mindegy, akár kilométereket is tudna. A nyaká-
ban ott van a bajnoki cím, habár csak képletesen. Mégsem élvezi, lehetett annak idején bármennyire is 
ügyes meg gyors. Irritálja a mész, a kövek, a por. A bezártságot sem kedveli, mióta apjával egyszer napokig 
lent kellett maradniuk, mert nem volt más biztonságos búvóhely. Most muszáj. Éhesek a gyerekek. Nem 
akarja többet hallgatni, hogyan karcolják a fogaik a falat. Még most is rázza őt a hideg. Erőt vesz magán. 
Bemelegítésként lerázza magáról az idegességet. Elindul.

Az aluljáró zaját hallja, ahogy egyre beljebb mászik. Mintha az egész egy nagy gyomor lenne. Általában 
természetes gázokat érez az orrában, gyerekkorában utálta. Ma már úgy áll hozzá, mint ami az élet vele-
járója. A gyerekeinek még nem mondta, kicsik még. Nem értenék. Az aluljáró nem más, mint egy szörny, 
ami felfalja a rossz embereket. A csontokat sem köpi ki, a gyomrában őrzi őket. Trófeák. Nem is baj, hogy 
van egy gyűjtőhely, ahova a rosszak jutnak. Több jó marad a világban. Egyedül attól szokott rémálma lenni, 
hogy egyszer ő is a rosszakhoz kerül, és bordái az aluljáró lépcsőivé válnak. 

Életében párszor már megtette ezt az utat, de most máshol köt ki. Gyorsan kétlábra áll, nem bírja ezt a 
hason csúszást. Mindenki megvetette ezért a családban. Még ha az orrát nem szeretnék, vagy a bajuszát. 
De a mozgását nem lehet tőle elvitatni. Irigyek voltak, és ezt nem tudja nekik megbocsátani. 

Figyel, alaposan körbeszimatolja a helyet. Hiába tűnik biztonságosnak az üzletek mögötti folyosó, csak 
a fal mellett mer sétálni. Piros fény villan, egy ajtó.  Nem tudta elsőre kinyitni. Ehhez nekifutás kell, egy 
ember ereje. Próbálkozott, hiába. Inkább vár itt kicsit, hátha gyakrabban használják. Ácsorog, tervez és 
figyel. Nem tudja egyelőre, hogy mihez kezd majd a boltokkal. Nagyon fél attól, hogy nem ismeri fel az 
élelmiszerüzletet, pedig a szimata még sosem csapta be. Bizakodik.

Az ajtó kinyílik, felmosóvödröt toló nő a folyosó végén. Kisurran, elvegyül a forgatagban, nem nehéz, 
sokan vannak. Leértékelési napot tartanak az üzletekben. Jókor jött, könnyebb lenne így, de a családjával 
ellentétben ő mindig vágyott arra, hogy lássák mit csinál. Különleges akar lenni, átlagon felüli, azonban ha 
kiderülnének az elkövetett bűnei, megemésztené az aluljáró gyomorsava. Nem fogják felfedezni.

Úgy néz körbe, mint lakásvásárlás előtt a vevő. Unja, a egy penészhajú férfit, aki mindig ott ül az ajtaja 
előtt, valami szebb kilátású helyet szeretne. Az persze kizárt, hogy tengerpartra nézzen, mert nem olyan 
helyen él. Tényleg csak egy csendes, szép állapotban lévő üzlethelység, mosdó, vagy akár szökőkút is 
megfelel. Biztonság legyen és étel.

Azt gondolta, hogy már a pláza végéhez ért, pedig csak az élelmiszerüzlet előtt toporgott, de mikor rájött, 
elkezdte csóválni a farkát. Mindig ez van, mikor boldog. A testvérei közül csak ő volt képes erre. Nem 
tehet róla. Mit vigyen nekik a boltból? Előtte rengeteg gyümölcs, a padlóra hullt mogyorók. Ellesz itt egy 
darabig, körme alá csipkedi a magokat, és a morzsányi mogyoródarabokat. Jól begyakorolt gimnasztika 
mozdulatsornak tűnhet kívülről.

*
Utálok citrom lenni. Komolyan, miért nem szült az anyám másnak. Persze egy citromfa utóda nehezen 
lehetne más, de akkor is. Oldotta volna meg, vagy erőlködött volna kicsit is. Ha hallott volna magzat 
koromban, biztos vagyok benne, hogy a képébe mondtam volna. Sosem fogom neked megbocsátani ezt, 
anya. Azt sajnálom, hogy rögtön elvittek magukkal, mielőtt még utoljára a szemébe nézhettem volna, vagy 
legalább fityiszt mutathattam volna neki. Tudnám miért bánkódok itt miatta, feleslegesen töltöm az időt. 
A gyomromban csak egyre több sav keletkezik. Az hiányzik még nekem, már így sem tudnak eladni. Pedig 
mennyire szeretném, hogy ne csak a kezükbe vegyenek, hanem vigyenek is magukkal.
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