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KISS-DEÁK EMESE 
 
Nıi játszmák 
 

Az egész lakást betölti ez a furcsa májjal teli karácsony-
szag, pedig még csak november van, és különösebben hideg 
sincs. Mindketten szabadnaposak vagyunk, ki sem mozdultunk 
ebbıl a félhomályos, vizes falú pincelakásból, késın keltünk, 
késın fıztem ebédet is. Már megint rendetlenség van, de hát 
ezt már megbeszéltük egy lépcsın ülıs sírógörcs mellett, hogy 
nem tudok mindig konvencionális lenni, szeretek háziasszony-
kodni, de van, amikor rám jön a muszáj, elıjátékként a kézmő-
veskedés, és éjféltájra végre el tudom kezdeni az aktust is a 
billentyők elıtt. Elfogadta akkor érvelésem, annyit kért csak, 
hogy én is fogadjam el magam, és akkor tényleg tegyek a mo-
satlanra, ı szívesen felporszívóz, csak ne bıgjek már, már rég 
végezhetett volna.  

Szeretem az ilyen napokat, mint a mai, ı rajzol, vagy ta-
nul, nagyokat nevetünk, én fürdıköpenyben lófrálok, alatta 
teljesen meztelenül. Most is itt ül velem szemben, épp a papu-
csát örökíti meg, én meg az arcát magamban, ezt a szájcsücsö-
rítve homlokot ráncoló komoly arcot, elıször csak felnéz, szá-
ja még mindig csücsörít, aztán szétterül egy nagy mosolyban, 
mint mindig, ha hozzászólok. De most tüntetıleg csendben 
maradok, az a bölcs akarok lenni, aki hallgatott, mert tudom, 
hogy igazam van, és azt is, mikor feszítem nála túl a húrt.  
Ma este már a közelében jártam, mert tegyük hozzá, egy egész 
napos összezártság még akkor is sok öt négyzetméteren, ha 
szereted a másikat, és külön voltatok elmerülve az alkotásban. 
Éjjel tizenegy körül üzenet jött a telefonjára, ı meglepıdött, én 
csupán nyugtáztam magamban a tényt, hogy egy napot késett, 
amit tegnap estére vártam, hogy miért nem ment iskolába. Mit 
képzel ez, kérdezte félhangosan, megosztva velem az üzenetet, 
most az én arcomon terült szét a mosoly, háttal ülve neki, nem 
szólok, hagyom, hadd olvassa el még egyszer a tartalmát an-
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nak, amit én csak érzek. Szívesen elvenném a telefonját, hogy 
lássam, tudjam, az van benne, de olyan gyerekesnek érzem 
már ezeket a dolgokat, és különben is, nekem csak jól jön, ha 
írogat neki a lány. Eltelik tíz perc, mire felállok a székrıl, és 
halkan megjegyzem, hogy még úgy látszik, kezdı, én nem 
vártam volna egy napot. Megint elneveti magát, nem tudom, 
hogy ez most ideges nevetés, vagy csak jólesik neki, hogy 
körbe akarom pisilni a territóriumot. Elkezdek tenni-venni, 
úgy teszek, mint akit az egész nem érdekel, most harcban ál-
lunk, kimegyek a mosásért, kiteregetek, közben könnyeden 
témát váltok, mert tudom, hogy ha feszegetném még tovább, 
magam ellen dolgoznék.  

Érdekes, hogy ennyi idı elteltével kezdünk bele ezekbe a 
játszmákba, titkon örülök neki, hogy ennyire nem tudok ráun-
ni, hogy ennyire szemmel tartom, ki lehet a potenciális birtok-
háborító. Kinevetett, amikor szóltam neki, hogy mit látok, nem 
akarja megérteni, hogy nı vagyok, átlátok egy másik nın, ki-
számítom neki elıre, hogy mi fog következni, a vérmérséklet-
tıl függıen. Azt is mondtam, hogy egy kifejezetten szemtelen 
példánnyal van dolgunk, hiszen látott kétszer, farkasszemet is 
néztünk, és ahogyan ı sem nézett el, mint a dominanciáját bi-
zonygató kan kutya, tudtam, hogy nem fog kihátrálni.  

Most, életemben talán elıször hideg fejjel szemlélem a 
bábukat a sakktáblán, nem vagyok az a fajta, aki szeret veszí-
teni. A logika az, hogy neki kell elıbb az agyára mennie, nem 
nekem, én békén hagyom, éreztetem vele a bizalmam, ami va-
lós is, rábízom, hogy kezeli a helyzetet. Már volt egy-két üze-
net, amit válasz nélkül hagyott, ahogyan ezt is, de a lány még 
kitartóan döngeti a kapukat. Döngesse. Minél hangosabban te-
szi, én annál nyugodtabb maradok. Minden egyes döngés fel-
kiáltójelet tesz mondataim után. Legközelebb már nem is lesz 
erre szükség, elsıre el fogja hinni, hogy valaki kinézte magá-
nak.    



SODRÁSBAN 2007 
 

66 

Néma zajok 
 
Hagyom, hadd vegyen körül, 
fonjon hálóba a csönd, 
legyenek részemmé a zajok, 
a léptek átszőrıdı hangjai, 
a hőtı egyenletes morajlása, 
míg el nem hal, gyászoljon 
velem rendhagyó ravatalnál, 
álljon velem vigyázban, 
mondanom sem kell, némában. 
Hiszen a csönd néma, 
így született, és egy 
jaj-kiáltás nélkül fog meghalni is. 
Furcsa, hányféle csönd létezik, 
hány térben és hány arca van: 
a szekrényben a kabátzizzenı, 
molyharapós, 
az utcakövön cipıkoppanó, 
a hálószobában kéjnyögı. 
A csend vajon tényleges, 
egy légmentesen üres semmi? 
Vagy tükre az adott pillanatnak, 
visszhangja a visszatartottnak? 
Van olyan, hogy abszolút csönd? 
Nincs, inkább csak olyan, 
hogy nagyon halk, 
amíg él és lélegzik ez a Föld. 
A vas pattogó fémhangon ásítozik, 
a fa is kinyújtózkodik, 
a levelek mocorognak az ágakon, pózt váltanak, 
a bogarak is helyükre osonnak, 
a víz győrőzik, halak lélegzenek benne, 
nincs és nem is lehet soha csend. 
Csak mikor lezárul a koporsó fedele. 



AMATİR KÖLTİK ANTOLÓGIÁJA 
 

67 

Angliai életérzés 
 
A sarokba húzódva 
egy lámpa alól figyelem, 
ahogyan a nyakkendı  
torz megvetést szorít 
arcukra. 
Gyanakvó tekintetük 
bogár-vizsgáló fontoskodása 
nagyítót formál felettem. 
Nem menekülhetek. 
Az elıítélet-csipesz szorítása 
örökre lukat üt 
büszkeség- kitinpáncélomon. 
 
 
Ez nem csak idı kérdése… 
 
Megállok a parkban, 
és szoborrá dermedek. 
Vonásaimat bronzba öntöm, 
elnézek a távolba, 
kifejezetten kifejezéstelen 
szemekkel: 
mint aki valami nagyot gondol. 
Állj meg Te is elıttem, 
tégy magas talpazatra, 
bár tudjuk, nem érdemlem meg. 
Ha sokáig állok ott, engem 
is lecsinálnak a galambok, 
és avatott tagja leszek 
a hírességek körének?  
 
 
 


