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nyúságot, és egy üveg vörösbort is bontott. Amál néni bólintott és mintegy elhessegette a hen-
test, miközben mondott neki valamit, a férfi pedig úgy meglepődött, hogy szó nélkül távozott 
is húsboltjából a hátsó ajtón, ami a házukba vezethetett, de előtte kulcsra zárta az üzlet ajtaját. 
Amál néni nem nyúlt a húshoz, ám a vörösbort meghúzta és elkezdte a munkát. Felállt a létrára, 
de nem csak úgy mázolta a falakat, hanem elkezdte megfesteni az üzlet legszebb húsait, mikor 
is nyílt az ajtó, amin a hentes távozott. Amál néni mérgesen abbahagyta a munkát, és lenézett 
a létráról. Láthatóan meglepődött, hogy egy fiatal lány lépett be az üzlettérbe. Lidi mondott 
valamit, talán azt, hogy ne is törődjön a jelenlétével, mert Amál néni folytatta a munkát, a lány 
pedig elkezdte az esti tornáját. A néni is felismerhette, hogy a hentes lányáé a legszebb comb az 
üzletben, mert hátra- hátrapillantott. Egyszer csak láttam, hogy az öreglány Lidi combját kezdi 
festeni a falra, és annyira tökéletes volt a hasonlóság, hogy már nem is a tornagyakorlatok alatt 
feszülő lábakat, hanem a készülő festményt néztem. Amikor végzett Lidi a tornával, Amál néni 
megmutatta a festményt a lánynak, aki elmosolyodott. Bizonyára imponált neki, hogy valaki 
ekképpen örökíti meg formáit, de aztán hirtelen el is komorodott. Lesütött szemmel mondott 
valamit a néninek, aki felemelte az ecsetet, és olyan ihletetten kezdett festeni, mintha élete fő 
művén dolgozna, és kezei alatt hamarosan egy formás sonkává vált az embercomb, és amikor 
készen lett vele, Lidi elégedetten bólintott, majd sietve távozott az üzletből. Amál néni festett 
még a falra néhány sonkát, kolbászt, szalonnát, majd amikor végzett, megitta a maradék bort, 
megette a kiporciózott húsokat, és felkopogott a hentesnek, aki pár perc múlva meg is érke-
zett, és tátva maradt a szája a festmény láttán. Elmosolyodott és egyenként vette szemügyre a 
kompozíció darabjait, egy sonkánál hosszabban is elidőzött és felsóhajtott, bárcsak lenne ilyen 
szép darab a kínálatomban, lehetne a cégér is akár, majd végig nézte a többi képet is, a legvégén 
elégedetten bólintott, kezet fogott Amál nénivel, és kiengedte az üzletből. Amikor tiszta lett a 
levegő, lementem a dombról, és a hentesüzlet előtt éjszakáztam, nehogy valaki is megelőzzön 
a nyitásnál, mert az első akartam lenni, aki belép az üzletbe, látni akartam testközelből is a 
festményt. Hát te mit keresel itt, ébresztett a hentes, én pedig válaszoltam, hogy papa küldött 
némi húsért, ő meg erre, hogy gyere be, kicsit később nyitok, de volt itt egy kis felújítás, kíváncsi 
vagyok a véleményedre, meg segíthetnél takarítani. Ő itt a lányom, Lidi, ő is lejött megnézni 
nyitás előtt a nagy művet, mondta a hentes, és én zavaromban csak intettem Lidi felé, miközben 
próbáltam nem a combjaira nézni, mert éreztem magamon a hentes tekintetét, nem lenne jó 
ilyen fiatalon virsliben végezni. Néztem a képeket, és az elismerő hümmögésen és bólogatáson 
kívül nem csináltam mást, nehogy elszóljam magam. Zavarban voltam, mert éreztem, hogy 
amikor nem a hentes, akkor Lidi néz engem, és ennek ellenére sem tudtam levenni a szemem 
arról a sonkáról, amit Lidi combjaiból festett Amál néni. Szerinted is ez a legszebb? – kérdezte 
a hentes, mire én bólintottam, és akaratlanul megszólaltam: Azonnal kérném az egészet! Lidi 
elmosolyodott és lopva kacsintott, mint aki tudta, hogy mindent láttam. Ebből nem tudok adni, 
de van még ebből a finom sonkából, mondta a hentes, és kezébe vette azt a szép darabot, amiből 
mindig hozatok papával, na nem a füstölés, hanem a só miatt, mert a távcsővel látom, ahogyan 
torna közben az izzadság Lidi homlokáról rácseppen a húsra.

Pelesz Alexandra

Tollak

Egy fekete, egy fehér.
Egy fekete, egy fehér.
A tollak puha kupacokban hevertek az angyal lába előtt. 
Egy fehér – jó vagyok. Egy fekete – rossz vagyok.
Lehet egy angyal egyáltalán rossz? És ha igen, ki szerint az? 
   Eszébe jutott egy kisfiú, akit az ünnepekkor látott. Sírva kiabálta az asztalnál, hogy nem sze-
retne enni a mákos bejgliből, mert az rossz! A szülei pedig értetlenül hallgatták, próbálták meg-
érteni, de képtelen voltak rá, hiszen a mákos bejgli jó!

Egy fekete, egy fehér.
   A toll-halmok egyre magasabbak lettek, az angyal szárnyai pedig egyre csupaszabbak. Már 
látszott a fehér, nem evilági bőr. Tudta, hogy képtelen lesz addig újra repülni, míg a tollai vissza 
nem nőnek, már ha egyáltalán visszanőhetnek az angyaltollak. Hiszen ezt még soha, senki nem 
próbálta ki korábban. De neki ezt muszáj volt tudnia. 

Mert csak neki voltak fekete-fehér szárnyai.
Csak ő nem tudta magáról eldönteni, jó-e, vagy rossz.
   Felsejlett előtte két édesanya képe, akiket egy kávézóban hallgatott végig. Az egyikük hosz-
szan magyarázta, hogy ő mindent megenged a kamaszgyerekének, hagyja, hogy kipróbálja a 
cigarettát, megkínálja sörrel, és normális keretek között elengedi szórakozni a barátaival. Hogy 
tapasztaljon. Hogy a saját bőrén tapasztaljon, a saját szemével lásson, és ezeket a tapasztalato-
kat megbeszélhesse vele, az édesanyjával. A másikuk döbbenten hallgatta, és válaszként annyit 
mondott: rossz anya vagy. És jó anya vagyok, mert én óvom a gyermekemet.

Egy fekete, egy fehér.
   A tollkupacokba néha belekapott a szél, ilyenkor úgy tűnt, mintha egy óriási álomfogó táncolt 
volna az angyal körül. A szárnyai már nem hasonlítottak egy angyal szárnyaira, inkább egy csu-
pasz denevérére. Nem volt szép látvány. Visszataszító volt. Ha bárki meglátta volna, a megtes-
tesült ördögöt látta volna benne, úgy festett, mint akinek hatalmas karmok nőttek ki a hátából. 
Az angyal ijesztő volt.
   Mielőtt hátranyúlt, hogy az utolsó, mindent eldöntő tollat is kihúzza a szárnyából, eszébe 
jutott a két orvos, aki az ügyeletben az eutanáziáról vitázott.

– Nincs jogunk kioltani senki életét! Nem vagyunk mi Istenek! Az eutanázia elfogadhatatlan és 
rossz!

– Öt hónapja nézem a saját gyermekemet, aki a fájdalomtól eltorzult arccal fetreng egy kórházi 
ágyban, és tudom, TUDOM, hogy soha nem fog meggyógyulni! Bár azt mondanák az emberek, 
hogy az eutanázia jó! 

Hangjuk visszhangot vert a kórház fehérre meszelt falai között.
Nehezen engedett a bőr, reccsenve szakadt ki belőle az utolsó toll.
Jó, vagy rossz?
   Az angyal ott állt, megcsonkítva, körülötte táncolt a fekete-fehér álomfogó, ujjai között egy 
szürke toll pihent.
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