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Acsai Roland

A rákos-patak partján
A Rákos-patak partján él egy varjú
            Már régóta
Törött szárnnyal a sarjú
Között hol az ég is sötét aljú

Hogy kinek mi a tavasza
Eldöntheti saját maga

Hogy életben maradt egy kisebb csoda
       A hideget
Túlélte nincs otthona
Fény szikrázik most mint a kő a kova

Hogy kinek mi a tavasza
Eldöntheti saját maga

Lányommal őt mi mindig megcsodáljuk
           Ha a fű közt
Épp bogarászni látjuk
Április elrohan és jön a május

Hogy kinek mi a tavasza
Eldöntheti saját maga

E fákat egykor rágja majd szú
             Tudjuk nincsen
Itt csak öröm és csak bú
A Rákos-patak partján él egy varjú
 
Hogy kinek mi a tavasza

Eldöntheti saját maga

N.Tóth Anikó

Ajándék Mamukának
– a selmeci különös hölgy legendáriumából –

Délutáni holtidő, a segéd még nem érkezett vissza a raktárból, igazgatom az árut a polcokon, 
néhány dobozt megcserélek, színben tetszetősebben illeszkedjenek.  Nyílik az ajtó, jókedvűen 
csilingel a rézcsengő, nem fordulok mindjárt meg, befejezem a megkezdett mozdulatsort. De 
valami szokatlant, forróságot érzek a lapockáim között, a nyakamon, a tarkómra tűzött súlyos 
kontyom alatt. Mi több, különlegesen fanyar, semmivel sem összetéveszthető illat, talán legin-
kább szantál lengi be a helyiséget, beleremegnek az orrcimpáim. Ez kíváncsivá tesz. A polctól a 
pulthoz lépek. Előbb csak a körvonalait látom a kintről bevágódó éles fény miatt. Magas, széles 
vállú férfi. Baritonja kellemesen zeng, ahogy megszólít. A körvonalak fokozatosan határozott 
vonásokkal töltődnek ki: a magas homlokon átvetett fekete pánt és a szemtakaró elsőre kissé 
megdöbbentő látvány (ugyan mi történhetett vele, ilyen fiatalon…), de a fedetlen jobb szemben 
szenvedély csillan, nehéz szabadulni tőle, hogy szemügyre vehessem az arc többi részét, az orr-
tól a szájzug felé igyekvő sekély árkot, a húsos ajkakat, az állat kettéosztó mély gödröt. Mindezt 
persze egy pillanat alatt, hiszen meg kell kérdeznem, mit óhajt. Nem vásárolni akar, hanem 
keres valakit. Nem egyetlen konkrét személyt, hanem valakit, bárkit, aki előkerülhet gyerekkora 
tájairól. Sorolja a szilaj fiúkat, akikkel szánkózott a Szentháromság-téren, köveket gyűjtött a 
Csillámló-hegyen, fürdött a Klinger smaragd vizében, verekedett az Óvár udvarán, csínyeken 
törte a fejét a gimnáziumi padokban, lányokról ábrándozott a botanikus kertben. Egyszer csak 
mondja a fiam nevét. Akit ma estére várunk Prágából. Hát jöjjön el hozzánk holnap fél hatkor 
az Alsó Rózsa utca 8. szám alá. Nem, nem tolakodás, örülni fogunk. Jancsinak nem idegen, mi, 
többiek pedig szívesen ismerkedünk.  

*
Szombatonként Döni nálunk ebédel, míg Jancsi vakációzik. Vendég miatt nem térünk el a 
szokott menütől. A zöldbabot szereti, a kapros tökfőzelékért rajong, a lencsét is szívesen eszi. 
Marhapörkölt-maradékkal, sült hagymakarikákkal, kolbásszal. Ó, ezek a fenséges cuspajzok, 
dicséri Vilmuska főztjét, aki alig várja a szombatokat a hízelgő szavakért. Tőlünk ritkán jön 
elismerés, szóbeli legalábbis, kénytelen megelégedni azzal, hogy bőségesen, olykor kétszer is 
szedünk, üresen viszi a tálat vissza a konyhába. A kávét esős időben a verandán isszuk, napfényes 
délutánon felmegyünk a filagóriába. Döni mindig megmosolyogja a teraszos kertet, élcelődik 
azon, hogy a harmadik emeletre kell kaptatni egy jó kis kávéért. Nekik zsebkendőnyi, mély és 
sötét udvaruk volt, nem csoda, hogy gyerekkorát az utcán vagy a város körüli erdőkben töltötte 
inkább.  Nándi nem szívesen mászik föl velünk, az utóbbi időben a lépcsőjárás is nehezére esik, 
amúgy is szeret ledőlni a fárasztó hét után, ezért legtöbbször nélkülözzük a társaságát. Engem 
felvillanyoz a két fiatalember határtalan jókedve, megállás nélkül ugratják egymást. Sziporkázva 
anekdotáznak, hasonlítgatják a két nagyváros diákéletét, nagyokat mondva versengenek, Pesten 
vagy Prágában történik-e izgalmasabb esemény. Van, hogy sejtelmesen összemosolyognak, 
olyankor tudom, nem avathatnak be a korábban már megbeszélt titkukba, mindig nőügy, hát 
persze! Tapintatosan nem firtatom, elengedem a fülem mellett, bár kíváncsi vagyok. Pedig talán 
nem bánnák, ha tovább fűzhetnék a cinkosság fonalát… Döni mindig magánál tartja a vázlat-
füzetét, beszélgetés közben rajta felejti a tekintetét a gyufaskatulyányi Újváron, vagy a filagória 
ajtajával szemben a Paradajz oldalába hajított játékvárnak tűnő Óvár tornyán, szórakozottan 
firkál, satíroz. Fel-felkacag, furcsán buborékol a torka, olyankor Jancsi kedélyesen hátbavere-
geti, meg ne fulladj, Mefisztofelészem… Csevegős sziesztánk végén leereszkedünk a házhoz, a 
kapualjban Döni elővarázsol egy gondosan becsomagolt képet, amit érkezéskor elrejtett, hol 
Jancsinak, hol nekem nyújtja, barátságom vagy hódolatom jele, mondja ünnepélyesen, a hete-


