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– Mi igazán mindent megtettünk – mondta Tóni a fejét forgatva. – Hófehér márványból állíttattunk 
neked síremléket, fehér galambokkal a két oldalán. A sírodon hetenként cseréltetjük a friss virágot. Mit 
kéne tenni még?

– Miközben a Mari merő jóindulatból kidobta az összes fényképemet, és naponta prézsmitált, hogy 
írasd a nevére a fél házadat. A kedvenc virágaimat kiirtotta a kertből, és elégette a kis padot, amelyiken 
a halálom előtt oly sokat pihengettem. A sírkő meg arra jó, nehogy föl találjak kelni.

– Manapság nem divat már a fénykép a falon, Sárikám, a fél házat meg én ajánlottam fel neki, meg 
a lányunk, Zsófika, hogy ápoljon majd, ha egyszer ágynak esem. Azt a szuhos kis padot megette az idő, 
a virágokat elhervasztotta az ősz.

– A fene bánná, csak ne lenne annyira koszos – fordított egyet a szón az asszony. – Az én pofám ég, 
hogy a söprűn meg a porszívón takarékoskodik. A mosógépet meg direkt elrontja, mert a teregetéstől 
hasogat a válla. Persze téged mindez nem érdekel, csak az ágyat megvesse, hogy beledönthesd. Vén sza-
tír! Hol vannak már a mi régi, meghitt, romantikus, nagy szeretkezéseink?… Emlékszel még rájuk egy-
általán, vagy azt is kiűzte a szívedből ez a szuka? Koszos szuka, hisz’ úgy utálja a mosdóvizet, mint 
macska az esőt. Így van, Piri? Te a barátnője voltál.

– Az ám – sóhajtotta hátulról egy női hang. – Amíg az én uramat is ágyba nem döntötte az a redves 
szuka… Volt úgy, hogy két napig is hordott egy koszos bugyit. A harisnya meg úgy rohadt le a lábáról a 
gyalázatosnak. És tudod, mit kapott tőle az én jó uram?

– Gondolom, valami nyavalyát – húzta el a száját Sári.
– Azt éppen nem, mert arra vigyáztak, de ez még rosszabb: tetűt.
– Ne csináljátok már, lányok! – förmedt rájuk Tóni. – Ez még barátnők között is ízléstelen. Egy szó se 

igaz abból, amivel vádoljátok. Csak azért mondod, Sári, mert sérti a hiúságodat, a másik nő, aki utánad 
szeret. Így meg különösen gonosz a vád, hogy még védekezni se tud a szerencsétlen, mert éppen engem 
sirat.

– Sirat? – csapta össze a kezét az első feleség. – Tán röhög magában, hogy jól rászedett. Mert ekkora 
ökör csak az én hajdani férjem lehet.

– Nem kell, hogy nekünk higgy – kontrázott rá sértődötten elfordulva Piri, a hű barátnő –, hamaro-
san jönnek a többiek is. A barátok, ismerősök, akik ott sajnálkoztak a temetéseden.

– Meg akik gratuláltak neki, mert hogy a fél házból nem futotta új sírkőre – vetette oda epésen Sári. 
– Az a fösvény szuka az én sírkövem alá temettetett.

– Ugye ön is hallotta mindezt, Angyal Úr? – fordult a testetlenhez Tóni, s olyan kicsire húzta össze 
magát, hogy már-már önmagát sem látta. – Nem lennék hálátlan, ha elintézné, hogy én már ne legyek 
itt, mire a másik asszony megérkezik. Vagy inkább fölébrednék, ha még nem késő…

DEBRECZENY GYÖRGY

kietlen ünnepen sárkányt

kollázs Rózsa Endre verseiből, születése 72. évfordulóján

huzatba tárt ajtó csattan és csikordul
ha te nem segítesz ki segítsen
én édes nyomorom?
hajamban a jánosbogár mélán lépked

add ide egyszer nékem koponyádat
gyémánt vagy súlyos széndarab?
a kristályrácsok árnya rajtunk
de hát mért csatatér ez ha nem csatatér?

kavicsszüret a senkiföldjén
fél lábam egyfolytában sírba lóg 
boldog vagyok hisz benned sincs már könyörület
a térre befut egy üres fogat.

kietlen ünnepen sárkányt ereget az ámokfutó
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könyökölök tenyérnyi erkélyemen

Birtalan Ferenc A kaktusz megbocsát című verse nyomán*

nem tudom
hogy miért nem tudom
a kaktuszokat s a szelet
dobálni erkélyemre
nem tudom
hogy miért nem tudok
a kaktuszokra könyökölni
lépkedek medvetalpakon
tenyérnyi erkélyemen
hortenziákat olvasok
süt rám a napvirág

nem is gondoltam volna
ezerkilencszázötvenhét nyarán
az éjszakai
északi balkonon
hogy ilyen nagy énnekem
a tenyerem
s hogy nem tudok majd
a szélfútta kaktuszokra
rákönyökölni
hogy hány könyököm van
már nem is számolom

albafal

Hegyi Botos Attila Alba című verse nyomán*

beleütköztem az albafalba
meg akartam venni a virágáruslányt
az összeset
pedig olyan sokan voltak
tarkómon éreztem a virágok ritmusát
tititá
kisvirág
mert hajnalra az albafal kitisztul
szemembe beleállnak
a látószögek
mindig én ébredek először
nem a virágáruslány
és nem az egretta alba
de nem is verem 
a fejemet az albafalba

*  www.liget.org/cikk.php?cikk_id=2838 *  http://kultura.itthon.hu/nyugatitthon/het-muve
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a merengőhöz vonszoljanak piros delfinek

kollázs verscímekből

pár szó a virágzó szívlapátról
utószó a könyvespolc előtt
néha úgy elmennék élni élni
na most akkor a szegény kisgyermek
eljátssza öregségét az indigókockák között?

már csak azt kívánom
a merengőhöz vonszoljanak piros delfinek
bábeli csend égi harmónia
pilinszky kiskanala nem te vagy
csattanás ostoroz az őszi éjszakában

a bolondok falujában az arc lázbeszéde
adjon az isten audienciát benedeknél
mikor az uccán átment a pánik
ötven elfüstölt nyárért könyörögtem
születésnapi ajándék ez a hajszál

HANDÓ PÉTER képversei


